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 جيد  اإلتقان : العربية واالنجليزية اللغات
 

 : : الـبـيـانـات الـعـلـمـيـةثـانـيـاً 
 

 الدرجـة
تاريخ الحصول 

 عليها
 مصدرها مسمى الدرجة

 الدكتوراه
 حلوان لقاهرةجامعة  دكتوراه   فلسفة التربية الفنية م 2007   

 

 جامعة حلوان القاهرة            ماجستير التربية الفنية م  2002 الماجستير

 جامعة حلوان القاهرة            ربية الفنية بكالوريوس الت م  1995 البكالوريوس

 : الخبرات والمناصب العلمية واإلداريةثـالـثـاً : 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 م 1995 جامعة حلوانمناهج وطرق تدريس بكلية التربية الفنية قسم  مــعيد

 م 2002 نجامعة حلوامناهج وطرق تدريس بكلية التربية الفنية قسم  محاضر

 م 2007  جامعة حلوانمناهج وطرق تدريس بكلية التربية الفنية قسم  مدرس

 

 

  : العضويات العلمية والمهنيةرابـعـاً : 

 نوع العضوية التاريخ مسمى العضوية

 عضو عامل      1995 تصوير 2382/8751عضو نقابة الفنانين التشكيليين 

 عضو عامل 1996 خريجي التربية الفنيةعضو جمعية 

 عضو عامل 1997 محبي الفنون الجميلة ـ القاهرة  عضو جماعة
 

 :  سادسا: الجوائز العلمية ، والمنح البحثية ، وشهادات التقدير
 

 مصدرهاتاريخ الحصول  المناسبة نوع الجائزة



 عليها

 حلوانجامعة     م1996 الفنانة نفسهابدعم من  الفنانة جاذبية سرى ةمنحة جائز

 لتربية الفنيةكلية ا

 لمدرسي مؤتمر االنسياجائزة 

 الفنية التربية

 جامعة حلوان م 1994 مؤتمر االنسيا بالقاهرة    

 كلية التربية الفنية

جائزة للدارس المتميز بالدراسات 

 العليا

 جامعة حلوان      م2002 1997تخرج دفعة حفل 

 كلية التربية الفنية

 

 

 : على الرسائل العلمية افواإلشرثامناً : خبرات التدريس 

 المكان المستوى المقررات التي تم تدريسها

 قسم التربية الفنية الثاني التصميم وعناصره أسسترف  102تدريس مقرر 

 قسم التربية الفنية الثاني طالءات خزفيةترف  205تدريس مقرر 

 الفنية قسم التربية الخامس التشكيل بالخامات المستهلكة ترف  303تدريس مقرر 

 قسم التربية الفنية الخامس أشغال الخشبترف  304تدريس مقرر 

 قسم التربية الفنية الثالث أسس تكوين الصورةترف  302تدريس مقرر

 قسم التربية الفنية        الخامس     التجريب في التصوير التشكيليترف  309تدريس مقرر

ئيةوالبدا ترف الفنون القبلية واالفريقية 117تدريس مقرر  قسم التربية الفنية الثالث 

ترف الحفر311تدريس مقرر   قسم التربية الفنية السادس 

الرسوم الجدارية 404تدريس مقرر  قسم التربية الفنية السادس 

رسوم االطفال ومراحل نموها201تدريس مقرر رياض االطفالقسم  الرابع   

دراسات فى فنون االطفال512تدريس  تربية الفنيةقسم ال ماجستير   

اتجاهات معاصرة فى التربية الفنية 504تدريس مقرر   قسم التربية الفنية ماجستير 

العملية االبتكارية507تدريس مقرر  قسم التربية الفنية ماجستير 

التربية المتحفية والمعارض518تدريس مقرر  قسم التربية الفنية ماجستير 

نهج مشروع بحث 599تدريس مقرر المناهج قسم ماجستير   

يا اتجاهات الفن التشكيلى المعاصر وقضا 604تدريس مقرر 

 المجتمع

 قسم التربية الفنية دكتوراه

ترف  208تدريس مقرر دراسات فى اللون   قسم التربية الفنية المستوى الثالث 

 

  الرسائل العلمية المشرف عليها

 جامعة الملك سعود
 نوع المشاركة نوع الرسالة

 اسباب عزوف معلمات التربية الفنية عن اقامة معارض للفنون التشكيلية بالمدارس
 إشراف ماجستير

الصف  لتدريس المنظور الهندسي لدى طالبات االلستيريتور فاعلية استخدام برنامج

    األول الثانوي

 

 إشراف ماجستير 

وجه طالبات اعى على تاثر تطبيق معلمات المرحلة المتوسطة إلستراتيجية التفكير االبد

 المرحلة المتوسطة نحو التربية الفنية

 

 إشراف ماجستير



(على تحصيل طالبات التربية الفنية في المرحلة Portfolioاإلنجاز ) أثر تطبيق ملف

  في مدارس منطقة الرياض المتوسطة

 

 إشراف ماجستير

 في طمتوس االول للصف القديم والمنهج المطور الفنية التربية لمنهج مقارنه دراسة

السعودية العربية المملكة في محتوى المقرر ضوء  
 إشراف ماجستير

 فن الحروفية ودوره فى تعزيزفى الهوية العربية
 إشراف ماجستير

 

 تاسعاً : الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات :
التاريخ 

 والمكان
 الجهة المنظمة

 (ICDL) دورات الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر  
2003 

 القاهرة    

 األكاديمية 

الوطنية التابعة 

 لمنظمة اليونسكو

 ( باللغة الفرنسية( TOEFEL لشهادة التو يف 
المركز الثقافي  2004

 الفرنسي

 ايست أميد 2 004 ( باللغة االنجليزية( TOEFELشهادة التويفل  

الرابعددة و تدددريس مندداهج وطددرس تدددريس التربيددة الفنيددة للفرقددة الثانيددة و 

 الخامسة

بكلية التربية  2005

 الفنية

 تدريس مقرر التربية الميدانية للفرقة الرابعة والخامسة
بكلية التربية  2005

 الفنية
المؤتمر الدولي الثاني لجامعة المنيا   

* 
 "الحوار العربي  - الغربي: اختالف أم خالف إلى وفاس؟"

 

2010 

 

 المنيا

جامعة   

 المنيا

                 ي أعمال االمتحانات والكنترول                المشاركة ف

 المشاركة في اإلشراف على التدريب الميداني . -

 المشاركة في إعداد معارض التربية الميدانية بالكلية . - 

 المشاركة في لجان اإلعداد لمؤتمرات الكلية -  

2006 

 

 لقاهرةا

بكلية التربية 

 الفنية

 الثالث لكلية التربية الفنيةالمؤتمرالدولى 

 "قضايا تطوير التربية الفنية بين التعليم و التثقيف بالفن "

 جامعة حلوان 2011

 المؤتمرالدولى الرابع لكلية التربية الفنية

 "الفنون والتربية فى االلفية الثالثة"

 جامعة حلوان 2013

 الدورة التأسيسية ألعضاء هيئة التدريس الجدد . 
ة الملك جامع 2010

 سعود

 التخطيط األستيراتيجي دورة
مركز تنمية  2008

القدرات 

 والتدريب

 دورة أخالقيات البحث العلمي

مركز تنمية  2008

القدرات 

 والتدريب

 دمج تقنية المعلومات و االتصال في التدريس الجامعي 

مركز تنمية  2008

القدرات 

 والتدريب



 دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس

 ورة تنمية مهارات البحث العلميد

 التدريس الفعالدورة 

 دورة مهارات البحث العلمي

 

مركز تنمية  2005

القدرات 

 والتدريب

 مهارات التدريس االبدعى
عمادة تطوير  2013

 المهارات
 

 

 البحوث والدراسات والمؤلفات  م

ـ كمددخل لبندداء معيدار موضددوعي  السددائدة فدي تقيديم طددالب التربيدة الفنيدة الميدانيددة األسداليبدراسدة  1

 .لتقييمهم 

فاعلية برنامج تاهيلى في الفن لطالب المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات الدراسدة بكليدات التربيدة  2

 .الفنية لتنمية قدراتهم الفنية 

 .المدارس الجاذبة )رؤية مستقبلية (   3

 فنية لمواجهة العنف المدرسي.تصميم استراتيجية تعليمية لتفعيل دور معلم التربية ال 4

 الدور المتعدد للفن في دعم مفهوم الشراكة المجتمعية في إطار مهارات القرن الحادي و العشرين. 5

 

 

  التاريخ  التوقيع د .عبير صفوت عبد الفتاح االسم


