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 -ثانياً: الدرجات العلمية:
 1965 جيد جدا   –تخصص تصوير  –لتربية بالمعهد العالي للتربية الفنية ليسانس فى الفنون وا 

 1972  ماجستير فى علم نفس التربية الفنية بالمعهد العالي للتربية الفنية 

 1982  دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنيةPh.D. جامعة ميريالند بالواليات المتحدة األمريكية  
 

 -التدرج الوظيفي :ثالثاً: 
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 ( 1974-1969معيدة ثم مدرس مساعد بقسم التربية الفنية بالمعهد العالى لالقتصاد المنزلى) 

 (1985-1982) مدرس بقسم الرسم والتذوق الفنى بكلية التربية الفنية 

  (1988-1986)مدرس بقسم الثقافة الفنية بكلية التربية الفنية 

  (1992-1988)مساعد بقسم الثقافة الفنية بكلية التربية الفنية أستاذ 

  (1992)أستاذ بقسم الثقافة الفنية بكلية التربية الفنية 

  (2004-1998)أستاذ بقسم علوم التربية الفنية بكلية التربية الفنية 

  الوقتت    تتتى-2004)أستتتاذ متفتترس بقستتم علتتوم التربيتتة الفنيتتة بكليتتة التربيتتة الفنيتتة جامعتتة  لتتوان
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 -:ةرابعاً: المناصب اإلداري
 (2004-2000رئيس قسم علوم التربية الفنية بكلية التربية الفنية جامعة  لوان )

 

 -خامساً: العضوية المهنية:

  عضو نقابة الفنون التشكيلية 

  عضو رابطة خريجى التربية الفنية 
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 . عضوية نقابة الفنانين التشكيلين 
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 -سادساً: الخبرات التدريسية:

 المقررات التي قام بتدريسها:
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 البكالوريوس: -

 المعهد العالي لالقتصاد المنزلي. 1974  1969التصميم / األشغال الفنية/ الديكور  -

 ( المعهد العالي للتربية الفنية.4، 3) 1974 – 1969التربية الميدانية  -

 ( كلية التربية الفنية جامعة  لوان.4) 1991 – 1986علم نفس التربية الفنية  -

 اهرة.( كلية التربية النوعية جامعة الق4) 1986 – 1984علم نفس في التربية الفنية  -

 ( كلية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية.3) 1988 – 1985فنون المراهقين  -

 ( كلية االقتصاد المنزلي الملك سعود.2) 1998 – 1992علم نفس في التربية الفنية -

 ( كلية التربية الفنية جامعة  لوان.3) 2012 – 2005التربية الفنية لألطفال غير العاديين  -

 ( كلية التربية الفنية جامعة  لوان.3) 1985 – 1982ير الرسم والتصو -

 ( كلية االقتصاد المنزلي جامعة الملك سعود.4) 1998 – 1992الرسم والتصوير  -

 ( كلية التربية الفنية جامعة  لوان.5، 4) 2008 – 1999التربية الميدانية  -

 

 الدراسات العليا: -

 ، كلية التربية النوعية جامعة عين شمس.1985 – 1983دبلوم مقدمة في العالج بالفن  -

 ماجستير اإلرشاد الفني. -

 ، كلية التربية الفنية جامعة  لوان.2008دبلوم بحوث ميدانية في مجال التثقيف بالفن  -

 ، كلية التربية النوعية جامعة القاهرة.2006ماجستير تربية فنية للفئات الخاصة  -

 ، كلية التربية الفنية جامعة  لوان.1992 – 1988دبلوم العالج بالفن  -

 ، كلية التربية الفنية جامعة  لوان.1992 – 1988دبلوم علم نفس لغير األسوياء  -

 ماجستير الفن وسيلة تشخيصية وعالجية. -

، كليتتة التربيتتة الفنيتتة جامعتتة 2011 – 2007ماجستتتير دراستتات فتتي الفتتن باللغتتة األجنبيتتة  -

  لوان.   

 ، كلية التربية الفنية جامعة  لوان.2012 – 2006الوجدانية بالفن  ماجستير العوامل -

، كليتتة التربيتتة الفنيتتة جامعتتة 2012 – 2000ماجستتتير الفتتروق الفرديتتة فتتي التعبيتتر الفنتتي  -

  لوان.

 ، كلية التربية الفنية جامعة  لوان.2012 -2000ماجستير التربية الفنية والتحليل النفسي  -

 ، كلية التربية الفنية جامعة  لوان.2012 – 2006لوجدانية بالفن دكتوراه العوامل ا -

 ، كلية التربية الفنية جامعة  لوان.2012 – 2006دكتوراه العالج بالفن  -

 كلية التربية الفنية جامعة  لوان. ،2012 – 2006دكتوراه االختبارات والمقاييس  -

، كليتة 2012 – 2006التربيتة الفنيتة دكتوراه دراسات متقدمة في مناهج البحث العلمي في  -

 التربية الفنية جامعة  لوان.

كليتتتة التربيتتتة الفنيتتتة جامعتتتة  ،2012 – 2006دكتتتتوراه اإلرشتتتاد والتوجيتتتب النفستتتي بتتتالفن  -

  لوان.

 كلية التربية الفنية جامعة  لوان. ،2012 – 2006دكتوراه تربية فنية للفئات الخاصة  -
 

 

 -سابعاً: المؤلفات العلمية:

  (1992)االشتراك فى تأليف كتب وأدلة لتعليم التربية الفنية للمر لة اإلعدادية 

  (2001)تأليف كتاب فى مجال التربية الفنية لألطفال الغير عاديين 

  (2004)تأليف كتاب الفروق الفردية فى التعبير الفنى  
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 -ثامناً: األبحاث المنشورة:
 ةج بالفن لمربى التربية الفنية " ، المتتمر الساب  للجمعيتة الدوليتبحث باللغة اإلنجليزية : " أهمية العال -1

أغستتطس ،  15 – 9للتربيتتة عتتن طريتتق الفتتن : االتجاهتتات اإلنستتانية للتربيتتة الفنيتتة ، صتتوفيا ، بلغاريتتا ، 

1983 . 

The Significance of Art Therapy For Art Educator , the 7
th Conference of 

Regional Congress of  INSEA :  Humanistic Tendencies in Art Education , Sofia 

, Bulgaria , 9 – 15 August , 1983 . 

 

بحتتث باللغتتة العربيتتة : " دور التربيتتة الفنيتتة فتتى تكامتتل شخصتتية الطفتتل المصتتر  فتتى مر لتتة التعلتتيم  -2

ينتتاير  10 – 8، القتتاهرة األساستي" ، المتتتتمر األول لثقافتة الطفتتل : مركتتز الطفولتة ، جامعتتة عتتين شتمس 

1985 . 

“The Role of Art Education in The Integration of Egyptian Child Personality in 

the Stage Basic Education” , The First Conference of Child Culture , Child 

Center , Ain Shams University , Cairo , 8 – 10 January 1985 . 

 

للغتتة اإلنجليزيتتة: "األبعتتاد الثقافيتتة وأثرهتتا علتتى رستتوم مرلتتى الفصتتام فتتي كتتل متتن مصتتر بحتتث با -3

 .18/4/1985والواليات المتحدة األمريكية"، الجمعية الدولية للتربية عن طريق الفن، انجلترا، 

Comparative study: "The cultural influences upon the Drawings of 

Schizophrenic patients in Egypt and the United States, ENSIA, England, 

18/4/1985. 

من خالل العالج بالفن " ، المجلة الطبية المصترية )المجلتة  إكلينيكيةبحث باللغة اإلنجليزية : " دراسة  -4

 . 1986المصرية للطب النفسى(  ، القاهرة 

“Clinical Study through Art Therapy”, the Egyptian Journal of Psychiatry (The 

Journal of the Egyptian Medical Association), Cairo, 1986. 

بحتتث باللغتتة العربيتتة : " التوجيتتب النفستتى فتتى إعتتداد الطالتتب الفنتتان " ، المتتتتمر العلمتتى الثالتتث ، كليتتة  -5

  . 1987أبريل  14 – 11الفنون الجميلة ، جامعة المنيا ، 

“Psychological Guidance for Qualification of Art Student”, Faculty of Fine Arts, 

El Mania University, 11 – 14 April 1987. 

 

بحث باللغة العربية : " الطبيعة وتأثيرها النفسى فتى التعبيتر الفنتى " ، متتتمر الثقافتة الفنيتة التشتكيلية،  -6

 .  1987أبريل  29 – 26رابطة خريجى المعهد العالى للتربية الفنية ومحافظة القاهرة ، 

“Psychological Effects of Nature Upon the Artistic Expression”, Conference of 

Plastic Art Culture, The Higher Institute of Art Education Graduates Union and 

Cairo District, 26 – 29 April 1987. 

 

ستتوم المرلتتى التذهانيين ورستتوم األطفتال المصتتريين  تتول : " مقارنتتة بتين ر ةبحتث باللغتتة اإلنجليزيت -7

الرستتوم األستتطورية " ، المتتتتمر الستتادس والعشتترون للجمعيتتة الدوليتتة للتربيتتة عتتن طريتتق الفتتن : صتتورة 

 . 1987أغسطس  28 – 24العالم فى عالم من الصور ، هامبورج ، المانيا ، 

“Myth in the Drawing of Egyptian Psychotics in Comparison With a Sample of 

Children’s Drawings” , The 26 th Conference of Regional Congress of INSEA : 

An Image of the World in a World of Images , Hamburg , Germany , 24 – 28 

August 1987 .  
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، المتتتتمر التتدولى للصتتحة  بحتتث باللغتتة اإلنجليزيتتة : " العتتالج بتتالفن فتتى تأهيتتل المرلتتى النفستتيين " -8

 . 1987أكتوبر  22 – 18النفسية ، المنظمة الدولية للصحة النفسية ، القاهرة ، 

“Art Therapy in Rehabilitation of Mental Patients”, World Congress of Mental 

Health, World Federation of Mental Health, Cairo, 18 – 22 October 1987.  

 
 

ث باللغة العربية : " الثقافتة الوافتدة وأثرهتا فتى تغريتب فتن الطفتل المصتر  " ، المتتتمر اإلقليمتي بح  -9

 . 1989يناير  5 – 1الثانى للجمعية الدولية للتربية عن طريق الفن ، القاهرة ، 

“The Imported Culture and its Effect in Alienation of Egyptian Child Art”, the 

Second Regional Congress of INSEA, Cairo, 1 – 5 January 1989. 

 

بحث باللغة العربية : " لرورة العالج بالفن فتى مجتال التربيتة الفنيتة "، النتدوة االقليميتة  تول دور  -10

، لقطريتة للتربيتة والثقافتة والعلتومالتربية الفنية فى بناء المواطن العربى فى دول الخليج ، اللجنة الوطنيتة ا

 .  1989مارس  13 – 9ة ، قطر ، الدو 

“Necessity of Art Therapy in the Field of Art Education” , Regional Seminar on 

the Role of Art Education in Developing Arab Citizen in The Gulf Region , The 

National Qatari Committee For Education Culture and Sciences , Douha , Qatar 

, 9 – 13 March 1989 .  

بحث باللغة العربية : " العالج بالفن : متدخل نفستى وتنمتوي لرعايتة الطفتل المتخلتف عقليتا : دراستة  -11

 االت " ، مجلة كلية التربية ) التربية وعلم النفس ( ، جامعة عين شمس ، العدد الرابت  عشتر ، القتاهرة ، 

1990  . 

“Art Therapy as a Psychological and Developmental Approach Care for 

Mentally Retarded Child” , Case Studies , Journal of Education and Psychology 

, Faculty of Education , Ain Shams University , No. 14 , Cairo , 1990 . 

 

العصتتر الحتتديث " ، متتتتمر الجامعتتة  بحتتث باللغتتة العربيتتة : " التربيتتة الفنيتتة أداة للتكيتتف ومتغيتترات -12

 . 1990مايو  17 – 15والمجتم  ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، 

“Art Education as A Tool for Adjustment with Modern Epoch”, Conference of 

Society and University, Cairo University, Cairo, 15 – 17 May 1990. 

 

" انفعال الخوف التجريبى وأثتره علتى رستوم طفتل متا قبتل المدرستة " ، مجلتة بحث باللغة العربية :  -13

  1991، القاهرة ،  15كلية التربية ) التربية وعلم النفس ( ، جامعة عين شمس ، العدد 

“Experimental Fear Emotion and its Effect upon the Drawings of Preschool 

Child”, Journal of  Education and Psychology, Faculty of  Education, Ain 

Shams University, No. 15, Cairo, 1991. 

 

بحث باللغة العربية : " دراسة لحاجة المسنين المصريين ألنشطة الفتن التشتكيلى " ، المتتتمر الستاب   -14

 .  1991سبتمبر  4 – 2لعلم النفس بمصر ) الجمعية المصرية لدراسات النفسية ( ، القاهرة ، 

“Study of Egyptian Elderly Need for Plastic Art Activities”, The 7th Conference 

of Egyptian Association for Psychological Studies, Cairo, 2–4 September 1991. 

 

ية التربية بحث باللغة العربية : " الفن واإلرشاد النفسى فى التعليم العام " ، المتتمر العلمى الراب  لكل -15

 . 1992فبراير  27 – 25الفنية ، جامعة  لوان ، القاهرة ، 

“Art and Psychological Guidance for General Education”, The 4th Academic 

Conference of Faculty of Art Education, Helwan University, Cairo, 25 – 27 

February 1992. 
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ر الفتن فتى الكشتف عتن مشتكالت خاصتة بعينتة متن تالميتذ الصتف الثالتث بحث باللغتة العربيتة: " دو -16

 .1992فبراير،  27 – 25االبتدائى"، المتتمر العلمى الراب  لكلية التربية الفنية، جامعة  لوان، القاهرة ، 

“Role of Art to Investigate Special Problems of a Sample of Third Grade 

Students”, The 4th Academic Conference of  Faculty of Art Education, Helwan 

University, Cairo, 25 – 27 February 1992. 

 

بحث باللغة العربية : " العالج بالفن : النظريتة والتطبيتق واالستتفادة بتب فتى ميتدان التربيتة الفنيتة " ،  -17

 19، ة الفنون الجميلة ، جامعة المنياكليالفن والثقافة فى صـعيد مصر ،  لالمتتمر العلمى الخامس : مستقب

  . 1992أبريل  21 –

“Art Therapy : Theory and Application and its Usefulness in the Field  of Art 

Education” , The 5th Conference : Art and Culture Future in Upper Egypt , 

Faculty of Fine Arts , El Mania University , 19 – 21 April 1992 .  

 

بحث باللغة العربية : " العالج بالفن ومرض األلزهايمر " ، المتتمر اإلقليمي األول لرعاية المستنين  -18

 . 2000أبريل  5 – 3، مركز الرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين ، جامعة  لوان ، 

“Art Therapy and Alzheimer Disease” , The First National Conference for 

Elderly Care , Health and Social Care Center for Elderly , Helwan University , 3 

– 5 April 2000 .  

بحتتث باللغتتة اإلنجليزيتتة : " أهميتتة العتتالج بتتالفن لمربتتى التربيتتة الفنيتتة " ، متتتتمر جمعيتتة العلمتتاء  -19

 . 2000 يونيو 4 – 2المصريين األمريكيين ، تورونتو ، كندا ، 

“The Significance of Art Therapy for Art Educators”, AEAS Conference, 

Toronto, Canady, 2 – 4 June 2000. 

 

بحتتث باللغتتة العربيتتة : " الجديتتد فتتى تهيئتتة المعتتالج بتتالفن للعمتتل لتتمن فريتتق رعايتتة المستتنين " ،  – 20

الرعايتة الصتحية واالجتماعيتة للمستنين ، جامعتة  المسنين ، مركتز ةالمتتمر اإلقليمي العربي الثانى لرعاي

 .  2001مايو  6 – 5 لوان ، 

“The New Trend for Educating Art Therapist as a Member of The Team work 

for Elderly Care” , The Second National Conference for Elderly Care , Health 

and Social Care Center for Elderly , Helwan University , 5 – 6 May 2001 . 

 

بحث باللغة اإلنجليزية: "العالج بالفن لذوي اال تياجات الخاصة من األطفال"، اتحاد هيئتات رعايتة   -21

 .24/10/2002الفئات الخاصة والمعوقين بجمهورية مصر العربية، 

"Art Therapy for Special Needs Children", Association of Special Needs 

Children Care, Egypt, 24/10/2002. 

    

بحتتث باللغتتة العربيتتة : " العتتالج بتتالفن كمتتدخل نفستتى وتنمتتوي لرعايتتة األطفتتال ذو  اال تياجتتات  -22

متارس  25 – 24الخاصة " ، المتتمر العلمى الثانى ، مركز رعاية وتنمية الطفولة ، جامعة المنصورة ، 

2004 . 

“Art Therapy as a Psychological and Developmental Approach For  

Handicapped Children’s Care” , The Second Conference , Child Care and 

Development Center , Mansoura University , 24 – 25 March 2004 .  

 

الفتتن لمرلتتى  بحتتث باللغتتة العربيتتة : " سلستتلة الرستتوم التشخيصتتية كتتأداة للتقيتتيم النفستتى متتن ختتالل -23

 . 2006األلزهايمر المسنين " ، المتتمر اإلقليمي السادس لرعاية المسنين ، جامعة  لوان ، يونيو 
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“The Diagnostic Drawing Series (DDS) as a Tool for Art Based Assessment for 

Elderly Alzheimer Patients”, The 6th Conference for Elderly Care, Helwan 

University, June, 2006.  
 

عتام متن  100متتتمر  2008بحث منشور في المتتمر العلمتي التدولي لكليتة الفنتون الجميلتة اكتتوبر  -24

 ( Art Therapy as an Interdisciplinary Approach )الفنون الجميلة في مصر  –االبداع 

 

يا ، تحديات التعليم في العتالم العربتي بحث منشور في المتتمر العلمي التاس  لكلية التربية جامعة المن -25

 )لرورة االرشاد النفسي بالفن في مجال التعليم العام ( 2009نوفمبر 

The Importance of Art Psychological Guidance in the Field of General 

Education. 

 

ي : اختتالف ام ختالف الحتوار العربتي الغربت –بحث منشور في المتتمر الدولي الثاني لجامعة المنيتا  -26

 )رسوم المانداال ودالالتها التشخيصية والعالجية ( 2010إلى وفاق ؟ مارس 

Mandalas Drawings and Diagnostic and Treatment significance. 
27 

 -تاسعاً: الدورات التدريبية وورش العمل:

 النفسياإلرشاد االشتراك فى برنامج تدريب األخصائيين االجتماعيين فى مجال التوجيب و  

 محالرات وتدريب موجهي التربية الفنية والتربية الخاصة بمحافظات جمهورية مصر العربية 

  1986، 1985، 1984القتاهرة ( أعتوام  –الفيوم  –دمنهور  –طنطا  –اإلسكندرية  –) الزقازيق  

 . والريالة وزارة الشبابب

 جتماعيين العاملين في مجال رعايتة  محالرات تدريبية وورش عمل لألخصائيين النفسيين واال

 الفئات الخاصة.

 

 -عاشراً: اإلشراف على الرسائل العلمية والمناقشات:

 مر لة إعداد رسالة: -أ
تدعيم المفهوم النفسي االيجابي من خالل أنشطة الفن التشكيلي لتحسين جودة الحياة لعينة من المستنات  .1

 (2010تير مر لة اعداد ماجس –)هنادي صالح الدين شكري 

الكشف عن المختاوف الشتائعة بتين األطفتال ستاكني المقتابر والمنتاطق الستكنية األختر  كمتا تبتدو فتي  .2

 (2010مر لة إعداد ماجستير  -رسومهم )والء محمد عبد هللا 

الخيال وعالقتب بالتفكير البصري لألطفال المكفوفين كما يبدو في تعبيراتهم الفنية المجسمة )هد  عبد  .3

 (2010مر لة اعداد ماجستير  -مل البدي  كا

االرشاد السلوكي القائم على وسائط التعبير الفني التشكيلي لعينة من االطفال المرلى المحرومين  .4

  (2011مر لة اعداد ماجستير  -اسريا )مي محمود عبد المنعم 

االرتكاسات دور الفن التشكيلي في مواجهة الصراعات النفسية لعينة من مدمني المواد المخدرة ذوي  .5

 (2009 –مر لة اعداد دكتوراه  –المنخفضة )امل عبد النبي عبد الر من 

مر لة إعداد دكتوراه  )برنامج في األشغال الفنية لتنمية اإلدراك البصري لد  الطفل التو دي .6

2012) 

 

 :ئل تم مناقشتهارسا -ب
 –، كلية التربية  عليم األساسي.العالقة بين المهارات الكتابية والرسوم التعبيرية لد  طفل مر لة الت .1

 1984جامعة المنيا ، التربية، التربية الفنية، 
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 دراسة تجريبية لتنمية التشكيل المجسم لطالب كلية التربيتة الفنيتة عتن طريتق قتدرة  التخيتل البصتري. .2

 .1990، التعبيرالمجسمجامعة  لوان، التربية الفنية، –كلية التربية الفنية 

ما قبل المدرسة، رسالة  –هارات االجتماعية مسرح خيال الظلة بعض المبرنامج مقترح لتنمي .3

 .1992جامعة المنيا ، التربية، التربية الفنية،  –ماجستير غير منشورة، كلية التربية 

سنوات.  9-6دراسة لخصائص رسوم األطفال المحرومين أسريا في مر لة الطفولة الوسطى من  .4

  .1994ان، التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لو –كلية التربية الفنية 

كلية التربية الفنية  ( سنة.15-9خصائص رسوم األطفال المصريين المتخلفين عقليا  في المر لة من ) .5

 .1996جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –

تي التعليم التذوق الفني وعالقتب بنوع الجنس، ومستو  التعبير الفني لد  تالميذ وتلميذات مر ل  .6

جامعة  لوان، التربية الفنية، علم  –األساسي والثانوي، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الفنية 

 .1999النفس، 

اإلبداع في رسوم طالب كلية التربية الفنية وعالقتب ببعض األساليب المعرفية، رسالة ماجستير غير   .7

 .1999، التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان –منشورة، كلية التربية الفنية 

( ستتنوات، رستتتالة 8-4اإلدراك البصتتري للتتتون والشتتكل وعالقتتتتب بخصتتائص رستتتوم األطفتتال متتتن ) .8

 .2000جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية 

 تب االستتطالع فتي رستوم طلبتة كليتة اإلبداع الفني كأسلوب ومستو  وعالقتب بتدافعي تأكيتد التذات و .9

جامعتتة  لتتوان، التربيتتة الفنيتتة، علتتم  –التربيتتة الفنيتتة، رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة، كليتتة التربيتتة الفنيتتة 

 .2000النفس، 

اإلدراك اللمستتي للجستتيمات التحتيتتة وأثتتره فتتي تنميتتة الدافعيتتة المعرفيتتة للمعتتاقين بصتتريا ، رستتالة  .10

 .2000الفنية، التعبير الفني المجسم،  تربيةجامعة  لوان، ال –ربية الفنية دكتوراه غير منشورة،كلية الت

خصائص رسوم التالميذ المضطربين عصابيا  وعالقتها بنوع االلطراب لديهم ونوع الجنس فتي  .11

 2001جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –كلية التربية الفنية  مر لة المراهقة الوسطى.

لمستو  القلق وعالقتب بتحديد الهوية لد  كل من طالب كلية التربية الفنية وبعض دراسة مقارنة   .12

 2001جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –كلية التربية الفنية  الكليات األخر .

فاعلية األنشطة الفنية في تخفيض  تدة الستلوك العتدواني لتد  األطفتال الصتم فتي مر لتة الطفولتة  .13

جامعة  لتوان، التربيتة الفنيتة،  –عام(، رسالة دكتوراه غير منشورة، التربية الفنية  12 – 9المتأخرة من )

 .2001علم النفس،

(، رستتالة ماجستتتير غيتتر 16 – 6الخيتتال فتتي الرستتوم وعالقتتتب باإلبتتداع لتتد  الجنستتين متتن ستتن ) .14

 .2001جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –منشورة، كلية التربية الفنية 

الفروق بين الجنسين في رسم الشتكل اإلنستاني ودالالتهتا النفستية، مجلتة بحتوث فتي التربيتة الفنيتة  .15

 .2001جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –والفنون، كلية التربية الفنية 

دراستتة مستتحية لبتترامج الفتتن للمتخلفتتين عقليتتا  فتتي مصتتر وألمانيتتا إلعتتداد برنتتامج مقتتترح لتعلتتيم  .16

جامعتة  لتوان، التربيتة  –ات النفسية واالجتماعية، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الفنية المهار

 .2001الفنية، علم النفس، 

العالقة بين مفهوم الحرية والممارسات اإلبداعية في اإلنتاج الفني لد  طلبة وطالبات كلية التربيتة  .17

جامعتة  لتوان، التربيتة الفنيتة، أصتول التربيتة  –ة الفنيتة الفنية، رسالة دكتوراة غيتر منشتورة، كليتة التربيت

 .2001الفنية ونظرياتها، 

تصميم برنامج لتنمية الخبرات المعرفية واالبتكارية في مجال تدريس الستنجيات الوبريتة لتالميتذ   .18

عة  لوان، جام –كلية التربية الفنية  الصف الثامن من الحلقة األولى للتعليم األساسي لمدارس الصم والبكم.

 2002، مناهج وطرق التدريس التربية الفنية، 

 دراسة تحليلية الرموز البدائية األولية ومغزاها التشخيص والعالجي فتي رستوم مرلتى الفصتام.  .19

 2002جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –كلية التربية الفنية رسالة ماجستير غير منشورة،

الكفاءة الوظيفيتة لعينتة متن المستنين وأثتر ذلتك علتى تتوافقهم النفستي  دور الفن التشكيلي في تنمية  .20

 2002جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –كلية التربية الفنية  واالجتماعي.

أثر الخصائص النفسية لمرلى االكتتاب العصابي والذهاني على رسومهم، رسالة ماجستير غيتر  .21

 .2002معة  لوان، التربية الفنية، علم النفس، جا –منشورة، كلية التربية الفنية 
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استخدام تقنيات الكومبيوتر لتصميم برنامج لتذوق الفن المصري القديم يطبق كوستيلة تعليميتة فتي  .22

 .  2002مجال التصوير، كلية التربية الفنية، جامعة  لوان، التربية الفنية، تكنولوجيا التعليم، 

ة اإلنتبتتاه والتحصتتيل الدراستتي لتتد  األطفتتال المعتتاقين ذهنيتتا  أثتتر أنشتتطة التربيتتة الفنيتتة علتتى عمليتت .23

جامعتة  لتوان، التربيتة الفنيتة، علتم  –)القابلين للتعلم(، رسالة ماجستير غير منشتورة، كليتة التربيتة الفنيتة 

 .2002النفس، 

الخبرة الحمالية ودورها في إثراء رسوم األشخاص لد  طالب المر لة الثانوية، رستالة ماجستتير  .24

 .2003جامعة  لوان، التربية الفنية، أصول التربية الفنية ونظرياتها،  –ير منشورة، كلية التربية الفتية غ

الرموز المصرية في الرستوم المتحركتة كمتدخل لتنميتة التعبيتر الفنتي فتي رستوم األطفتال، رستالة  .25

ول التربية الفنية ونظرياتها، جامعة  لوان، التربية الفنية، أص –ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية 

2003 

العالقة بين نمو اللغتة الشتكل فتي رستوم األطفتال ونمتو اللغتة اللفظيتة لتديهم، رستالة دكتتوراه غيتر  .26

 .2003التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –منشورة، كلية التربية الفنية 

ن عنتتد تالميتتذ المر لتتة االبتدائيتتة فيتتة الحديثتتة فتتي تنميتتة التعبيتتر النحتتتي الملتتوأثتتر التربيتتة المتح .27

" بفرنستتا، معادلتتة درجتتة دكتتتوراه 2-جامعتتة "رن  –بالمتتدارس الفرنستتية، رستتالة دكتتتوراه غيتتر منشتتورة 

التربية الفنية، التشكيل المجستم الفلسفة في التربية الفنية بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية، 

 2003النح ،  -

د  المراهقتتات متتن األستتر المتصتتدعة فتتي لتتوء بعتتض المتغيتترات، رستتالة المشتتكالت الستتلوكية لتت .28

 .2003جامعة  لوان، التربية، علم النفس،  –ماجستير غير منشورة، كلية التربية 

كليتة التربيتة ، تعدد الدالالت الرمزية في التصوير لحديث كمصد الستلهام إبتداعات فنيتة معاصترة .29

 .2003، الرسم والتصوير ،الفنية جامعة  لوان، التربية –الفنية

 –الفنيتةكليتة التربيتة ، تصور مقترح لمتحف تعليمي لتنمية الرؤية الفنية لتالميتذ المر لتة الثانويتة. .30

 .2003، تكنولوجيا التعليم، الفنية جامعة  لوان، التربية

جامعتة  لتوان،  –الفنيتةكلية التربيتة دور الخيال كمدخل تجريبي فتي تصتميم الملصتق المعاصتر،، .31

 .2003، التصميمات الزخرفية ، الفنية ربيةالت

أصتول ، الفنيتة جامعتة  لتوان، التربيتة –المكانة التربوية للفن التشكيلي في قصور الثقافة بالقتاهرة .32

 .2004، التربية الفنية 

اختالف مفهتوم التذات وأثتره فتي رستوم عينتة متن األطفتال ذوي اال تياجتات الخاصتة والعتاديين،  .33

 .2004التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –شورة، كلية التربية الفنية رسالة ماجستير غير من

ستنوات، رستالة ماجستتير  6: 4تصميم لعبة كوسيلة لتعلم مفاهيم فنية لطفتل متا قبتل المدرستة متن  .34

 .2004جامعة  لوان، التربية الفنية، تكنولوجيا التعليم،  –غير منشورة، كلية التربية الفنية 

التشتتكيلي فتتي تحستتين الصتتحة النفستتية للمستتنين، رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة، كليتتة دور الفتتن  .35

  .2004التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –التربية الفنية 

خصائص الشتكل اإلنستاني فتي تصتوير التالميتذ المتخلفتين عقليتا  قتابلي التتعلم وعالقتهتا بتاختالف  .36

جامعتة عتين شتمس، التربيتة الفنيتة،  –شتورة، كليتة التربيتة النوعيتة العمر الزمني، رسالة دكتوراه غيتر من

 .2004تصوير، 

، كليتة التربيتة  برنامج مقترح لإلرشاد بالفن لتدعيم األمن النفسي لد  األطفتال المحترومين أستريا   .37

  .2004التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –الفنية 

ثرهتا علتى التحصتيل المعرفتي والقتدرة الفنيتة للطتالب و دة مرجعية في التصميمات الزخرفيتة وأ .38

، منتاهج وطترق التتدريسالتربية الفنيتة، جامعة  لوان،  –، كلية التربية الفنية  الصم من اإلعدادية المهنية.

2004.  

المزاوجة بين التعبير الفني واللعتب التدرامي لحتل بعتض المشتكالت الستلوكية لتد  أطفتال متا قبتل  .39

  .2004التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –تربية الفنية ، كلية ال الدراسة

جامعتة  –، كليتة التربيتة الفنيتة التعبير الفتي أداة للكشف عن الجوانب المائية لطفل ما قبل المدرسة .40

 2004التربية الفنية، علم النفس،  لوان، 

(، رستتالة ماجستتتير غيتتر التلتتوث البيئتتي وأثتتره علتتى رستتوم المتتراهقين )مر لتتة المراهقتتة المبكتترة .41

 2005التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –منشورة، كلية التربية الفنية 
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األنشطة الفنية التشكيلية كأسلوب للعالج النفسي التدعيمي والتأهيلي لعينة من المراهقين المدمنين   .42

التربيتة الفنيتة، علتم التنفس، وان، جامعتة  لت –كليتة التربيتة الفنيتة ،رسالة ماجستير غير منشتورة  الناقهين.

2005 

المضامين التربوية لجداريات وبرديات المصري القديم لتفعيلهتا فتي تنميتة القتيم الجماليتة والخلقيتة  .43

، أصتتول التربيتتة الفنيتتةالتربيتتة الفنيتتة، جامعتتة  لتتوان،  –كليتتة التربيتتة الفنيتتة ، لتالميتتذ المر لتتة اإلعداديتتة.

2005 

جامعتة  لتوان،  –كليتة التربيتة الفنيتة ، الجانح لد  عينة من األ داث. تعديل بعض أنواع السلوك  .44

 2005التربية الفنية، علم النفس، 

نظرية الجشتال  كأساس إلعداد برنامج مقترح لتنمية اإلدراك البصتري للتون والشتكل لعينتة متن   .45

التربية الفنية، علم  لوان،  أطفال ما قبل المدرسة، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة

 .2005النفس، 

فاعلية برنامج للتدريب على بعض المهتارات الفنيتة لتنميتة مفهتوم التذات لتد  األطفتال المتتأخرين  .46

التربيتة الفنيتة، جامعتة  لتوان،  –عقليا  )القابلين للتعلم(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيتة الفنيتة 

 .2005علم النفس، 

كلية التربية الفنيتة ، . المتعددة لتفعيل دور تكنولوجيا التعليم للتثقيف بالفن داخل المتحف.مستويات  .47

 2006، تكنولوجيا التعليمالتربية الفنية، جامعة  لوان،  –

رسوم المانداال ودورها الفاعل في خفض العدوانية لد  األطفال مجهولي النسب في مر لة ما قبل  .48

التربيتة الفنيتة، علتم التنفس، جامعتة  لتوان،  –كلية التربيتة الفنيتة ،منشورة  رسالة ماجستير غير المدرسة.

2006 

دور الفتتن التشتتكيلي فتتي مواجهتتة الصتتراعات النفستتية لعينتتة متتن متتدمني المتتواد المختتدرة ذوي   .49

 2006التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –كلية التربية الفنية ،االرتكاسات المنخفضة

عض الرسوم في تدريس و دة البيئة واإلبتداع علتى اكتستاب بعتض المهتارات الفنيتة أثر استخدام ب .50

 –واالتجاه نحتو البيئتة لتد  تالميتذ الصتف األول اإلعتدادي، رستالة ماجستتير غيتر منشتورة، كليتة التربيتة 

 .2006جامعة المنيا، التربية، مناهج وطرق التدريس، 

النشاط وزيادة تركيز االنتباه لد  عينة من األطفال فاعلية برنامج في األشغال الفنية لتخفيض  دة  .51

جامعة  لوان، التربية الفنية،  –مفرطي النشاط الحركي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية 

 .2006علم النفس، 

عالقة كل من الوعي واألسلوب اإلبداعي بطريقة  ل المشكالت لد  عينتة متن مر لتة المراهقتة   .52

التربيتة الفنيتة، علتم التنفس، جامعة  لوان،  –المتوسطة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية 

2006. 

مهتارات الفنيتة أثر استخدام بعض الرسوم فى تدريس و دة البيئة واإلبتداع علتى اكتستاب بعتض ال .53

 –جستتير غيتر منشتورة، كليتة التربيتة ، رستالة ماواالتجاه نحو البيئة لتد  تالميتذ الصتف األول اإلعتدادي 

 2006، مناهج وطرق التدريس -، التربيةالمنياجامعة 

دراستتة األبعتتاد ظتتاهرة العنتتف كمتتا تبتتدو فتتي رستتوم وكتابتتات عينتتة متتن تالميتتذ مر لتتة المراهقتتة  .54

 .2007التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –بية الفنية ، كلية التر الوسطى.

دراسة لصدق سلسلة الرسوم التشخيصية كأداة للتقويم النفستي متن ختالل الفتن لعينتة متن المستنين   .55

التربيتة جامعتة  لتوان،  –، كليتة التربيتة الفنيتة  رسالة دكتوراة غير منشورةمرلى االكتئاب واأللزهيمر.

 .2007س، الفنية، علم النف

، كلية  األسس الفنية والتربوية في تصميم الملصق الموجب للمراهقين في المملكة العربية السعودية .56

 .2007، التصميمات الزخرفيةالتربية الفنية، جامعة  لوان،  –التربية الفنية 

 ة.برنامج مقترح للتحفيز علتى اإلبتداع فتي التصتوير باالستتفادة متن علتم البرمجتة اللغويتة العصتبي .57

 .2007، الرسم والتصويرالتربية الفنية، جامعة  لوان،  –كلية التربية الفنية 

لتعبيتتتر الفنتتتي كأستتتلوب تشخيصتتتي وعالجتتتي لتتتبعض االلتتتطرابات النفستتتية لألطفتتتال مرلتتتى ا .58

 .2007التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –كلية التربية الفنية  السرطان.

كليتتة  رات الستتلوك االجتمتتاعي لتتد  األطفتتال التو تتديين.تصتتميم كتيتتب مصتتور لتنميتتة بعتتض مهتتا  .59

 .2007، التصميمات الزخرفيةالتربية الفنية، جامعة  لوان،  –التربية الفنية 
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خصائص رسوم عينة من مرلى الفصام في لتوء مفهتوم التذات والشتعور بتاالغتراب والعالقتة  .60

 .2007علم النفس،  التربية الفنية،جامعة  لوان،  –كلية التربية الفنية  بينهما.

 تصميم وتنفيذ ألعاب تعليمية لتنمية مهارات اإلدراك البصري لألطفال من ذوي صعوبات التتعلم.  .61

 .2007، تكنولوجيا التعليمالتربية الفنية، جامعة  لوان،  –كلية التربية الفنية 

 10 – 5مفهتتوم التتذات لتتد  األطفتتال مرلتتى القلتتب "دراستتة مستعرلتتة فتتي المرا تتل العمريتتة  .62

رياض األطفال، علم  -جامعة  لوان، التربية –سنوات"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية 

 .2007النفس التربوي، 

إعداد برنامج من خالل أنشطة الفن التشكيلي لتحسين بعض جوانب السلوك التكيفي لد  عينة متن  .63

جامعتة  لتوان،  –يتر منشتورة، كليتة التربيتة الفنيتة األطفال المعاقين عقليا  قابلي التعلم، رستالة ماجستتير غ

 .2007التربية الفنية، علم النفس، 

مد  فاعلية برنامج مقترح في التربية الفنية لتعديل بعتض مظتاهر الستلوك غيتر االجتمتاعي لتد    .64

عتة  لتوان، جام –األطفال المعاقين ذهنيا  القابلين للتعلم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيتة الفنيتة 

 .2008التربية الفنية، علم النفس، 

فاعلية التعبير بالرسم عن القصص الديني فتي تعتديل بعتض أنتواع الستلوك الجتانح لتد  عينتة متن  .65

جامعتة  لتوان، التربيتة الفنيتة، علتم التنفس،  –رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيتة الفنيتة -األ داث 

2008. 

 المطبوعتات الموجهتة لألطفتال المعتاقين ذهنيتا  القتابلين للتعلتيم.اللون كعنصر أساستي فتي تصتميم  .66

 .2008، قسم اإلعالن،  الفنون التطبيقيةجامعة  لوان،  – الفنون التطبيقيةكلية 

كليتة التربيتة  أساليب مقتر ة لتنمية الطالقة التشكيلية وبيان عالقتها بالقدرة على  تل المشتكالت.  .67

 .2008الفنية، علم النفس،  جامعة  لوان، التربية –الفنية 

األسلوب التعبيري وعالقتب بالدواف  النفسية للفنان فتي التصتوير الحتديث كمتدخل لتتدريس الرستم   .68

 .2008، الرسم والتصويرجامعة  لوان، التربية الفنية،  –كلية التربية الفنية  للمر لة اإلعدادية.

لعينة من المدمنين لخفض مستو  القلتق  أنشطة الفن التشكيلي ودورها الفاعلي في تدعيم الو دات .69

 .2008جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –كلية التربية الفنية  ،المصا ب لالنسحاب

رسالة ماجستير -المر لة االعدادية  التذوق الفني وعالقتب بمستو  الذكاء لد  عينة من طالب .70

  2009تربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان، ال –غير منشورة، كلية التربية الفنية 

اثر ممارسة بعض انماط الفنون البصرية في تخفيف بعض االلطرابات السلوكية لد  عينة من  .71

 2009رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية جامعة المنيا -تالميذ المر لة االعدادية 

فال التو ديين تصميم كتيب مصور لتنمية بعض مهارات السلوك  االجتماعي لد  األط  .72

(2009.) 

فاعلية برنامج ارشادي يستخدم اللعب الجماعي لتحسين التكيف االجتماعي لد  عينة من االطفال  .73

 2010رسالة ماجستير غير منشورة،  كلية التربية جامعة  لوان-المتخلفين عقليا القابلين للتعلم 

جهولي النسب في مر لة ما قبل رسوم المانداال ودورها الفاعل في خفض العدوانية لد  االطفال م .74

التربيتة الفنيتة، علتم التنفس، جامعتة  لتوان،  –رسالة ماجستير غير منشتورة، كليتة التربيتة الفنيتة  المدرسة

2010  

االسلوب التعبيري وعالقتب بالدواف  النفستية للفنتان فتي التصتوير الحتديث كمتدخل لتتدريس الرستم  .75

التربية الفنية، علتم جامعة  لوان،  –شورة، كلية التربية الفنية رسالة ماجستير غير من -مر لة االعدادية لل

 2010النفس، 

قلتق أنشطة الفن التشكيلي ودورها الفاعل في تدعيم الوجدان لعينة متن المتدمنين لخفتض مستتو  ال .76

التربيتة الفنيتة، جامعتة  لتوان،  –رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية  -المصا ب لالنسحاب 

  2010لم النفس، ع

 (.2010التعبير الفني أداة للكشف عن الجوانب النمائية لطفل ما قبل المدرسة ) .77

رستالة  – عام(12-9راقيين )طفال العالتابعات النفسية للحرب كما تكشف عنها رسوم عينة من األ .78

 2012 التربية الفنية، علم النفس،جامعة  لوان،  –ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية 
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دراسة كلينيكية للسجناء مرتكبي جرائم القتل باستخدام الفن التشكيلي واثر ذلك في تأهيلهم النفستي  .79

التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الفنية  -واالجتماعي

2012 

شتعور بتاالغتراب والعالقتة خصائص رسوم عينة من مرلى الفصام في لتوء مفهتوم التذات وال .80

 2011التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية  -بينهم

 -تصميم وتنفيذ العاب تعليمية لتنمية مهارات اإلدراك البصري لألطفال من ذوي صعوبات التتعلم  .81

 2011التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  – رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية

تصميم كتيتب مصتور لتنميتة بعتض مهتارات الستلوك االجتمتاعي لتد  االطفتال التو تديين )دعتاء  .82

التربيتة الفنيتة، علتم التنفس، جامعتة  لتوان،  –غيتر منشتورة، كليتة التربيتة الفنيتة ماجستير رسالة  - سين 

2011 

كوستائل اتصتال لتحستين مهتارات التفاعتل االجتمتاعي والتدمج  نشطة مقتر تة فتي الفتن التشتكيليأ .83

التربيتة الفنيتة، علتم جامعتة  لتوان،  –رسالة دكتوراه غيتر منشتورة، كليتة التربيتة الفنيتة  -للطفل التو دي 

  .2012  النفس، 

رسالة دكتوراه غير منشورة،  -برنامج لالنشطة الفنية للمسنين للحد من تدهور مرض االلزهايمر  .84

  .2012  التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –ة التربية الفنية كلي

رستالة دكتتوراه غيتر منشتورة، كليتة  -التطور المعرفي للطفل وعالقتب بتطور الرمتز فتي الرستوم  .85

  .2012  التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –التربية الفنية 

  : التحكيم العلمي -ج
1. Creative Display and Environment ترجمة ،مطاب  جامعة الملك سعود ، جامعة الملك

  1980سعود ، الرياض ،التربية ، 

لغة التعبير القصصي كوسيلة إلثارة الخيال وتغذية الشعور باالنتقاء، كتاب المتتمر العلمي الثاني  .2

 .1988جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –لكلية التربية ، التربية الفنية 

األثر النفسي والفني للعب األطفال، كتاب بحوث المتتمر العلمي الرابت  لكليتة التربيتة الفنيتة، كليتة  .3

 .1992جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –التربية الفنية 

العلتوم التربويتة والدراستات  –دراسات في طرق تدريس التربية الفنية، مجلة جامعة الملتك ستعود  .4

 .1996المملكة العربية السعودية، التربية، التربية الفنية،  –، كلية التربية اإلسالمية

أبعاد معاصرة للتربية الفنية للفئات الخاصة في البيئات العربية واإلسالمية، مركز البحوث جامعة  .5

 .1996الرياض، التربية، فلسفة التربية الفنية ونظرياتها،  –الملك سعود 

العلتتوم التربويتتة والدراستتات  –ونظرياتهتتا، مجلتتة جامعتتة الملتتك ستتعود  فتتي تتتاريخ التربيتتة الفنيتتة .6

 .1996المملكة العربية السعودية، التربية، التربية الفنية،  –اإلسالمية، كلية التربية 

المجلتد  –العدد الثتاني  –طرق النقد التربوي الفني وفوائده، مجلة علوم وفنون )دراسات وبحوث(  .7

 .1997تربية، فلسفة التربية الفنية ونظرياتها، التاس ، جامعة  لوان، ال

تقييم تحضير الدروس وتطبيقاتها بالمدارس لتد  طتالب التربيتة الفنيتة المتتدربين بتبعض متدارس  .8

 –الرياض وسيدرابدز بوالية أيتوا األمريكيتة )دراستة مقارنتة(، مجلتة كليتة التربيتة )التربيتة وعلتم التنفس( 

جامعتة عتين شتمس، التربيتة، فلستفة التربيتة الفنيتة  –(، كليتة التربيتة 1الجتزء ) –العدد الحادي والعشرون 

 .1997ونظرياتها، 

 –العلتوم التربويتة والدراستات اإلستالمية  –مفهوم أصول التربية الفنية، مجلة جامعة الملك سعود  .9

نيتة وأصتولها، المملكتة العربيتة الستعودية، التربيتة، فلستفة التربيتة الف –المجلد التاس ، جامعة الملتك ستعود 

1997. 

إتجاه طلبة وطالبات التربية الفنية والتاريخ نحو المتا ف والعاملين بها، مجلة جامعة الملك ستعود  .10

المملكتة العربيتة الستعودية، التربيتة، فلستفة  –العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية، جامعة الملك سعود  –

 .1998التربية الفنية وأصولها، 

العلتتوم التربويتتة  –ئيتتة الزهرانتتي فتتي التربيتتة الفنيتتة، مجلتتة جامعتتة الملتتك ستتعود دراستتة نقديتتة لثنا .11

المملكتة العربيتة الستعودية، التربيتة، فلستفة  –المجلد العاشر، جامعة الملتك ستعود  –والدراسات اإلسالمية 

 .1998التربية الفنية وأصولها، 
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الج بتتالفن التشتتكيلي فتتي المملكتتة برنتتامج مقتتترح فتتي اإلعتتداد األكتتاديمي والمهنتتي اإلكلينيكتتي للمعتت .12

المملكتتة العربيتتة الستتعودية،  –العربيتتة الستتعودية، المجلتتة الستتعودية للتعلتتيم العتتالي، وزارة التعلتتيم العتتالي 

 .1998التربية، التربية الفنية، 

األقنعة األفريقية كمدخل الستلهام صياغات مستحدثة للحلق المعدنية، كتاب المتتمر العلمي الساب   .13

 .1999جامعة  لوان، التربية الفنية، أشغال المعادن،  –التربية الفنية، كلية التربية الفنية  لكلية

مصادر التراث الفني في تعبيرات األطفال والفنتانين، كتتاب المتتتمر العلمتي الستاب  لكليتة التربيتة  .14

 .  1999جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –الفنية، التربية الفنية 

ارة في المجتم  المصري بين التراث وما بعد األ داث، كتاب بحتوث المتتتمر العلمتي الستاب  العم .15

 .1999جامعة  لوان، التربية الفنية، النقد والتذوق الفني،  –لكلية التربية الفنية، كلية التربية الفنية 

متتتمر العلمتي الميل العصابي وأثره في رسوم عينة من طالب كلية التربية الفنية، كتاب بحتوث ال .16

 .1999جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –الساب  لكلية التربية الفنية، كلية التربية الفنية 

السمات الفنية للزي البدوي وارتباطب بالهوية العربية، كتاب المتتتمر العلمتي الستاب  لكليتة التربيتة  .17

 .1999فنية، األشغال الفنية والشعبية، جامعة  لوان، التربية ال –الفنية، كلية التربية الفنية 

18. The Attitudes differences of Art Education Students to works the subject 

of Psychology of the college of Art Educational Helwan University.  

اعدين، التربيتة اللجنة العلمية الدائمتة للفنتون الجميلتة والتربيتة الفنيتة لشتغل وظتائف األستاتذة المست .19

  .2003الفنية، علم النفس، 

برنامج تثقيفي عن منظومة المزاوجة بين مجاالت الفنون المتعددة، كتتاب بحتوث المتتتمر العلمتي  .20

جامعتتة القتتاهرة، التربيتتة الفنيتتة، تكنولوجيتتا التعلتتيم،  –األول لكليتتة التربيتتة النوعيتتة، كليتتة التربيتتة النوعيتتة 

2003. 

ل للتجريب في مجال التصوير، )معرض فني( بقاعة الفنون بكلية التربيتة التفتي  والترديف كمدخ .21

جتدة، التربيتة الفنيتة، الرستم  –لالقتصاد المنزلي والتربية، كليتة التربيتة لالقتصتاد المنزلتي والتربيتة الفنيتة 

 .2003والتصوير، 

ا  متتن ختتالل بعتتض الخصتتائص االجتماعيتتة والعقليتتة المعرفيتتة لألطفتتال التو تتديين والمعتتاقين عقليتت .22

جامعتة  لتوان، التربيتة  –(، كلية التربية الفنيتة 14العدد ) –الرسم، مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 

 .2003الفنية، علم النفس، 

دراسة مقارنة لمستو  التوافق النفستي لتد  عينتة متن طتالب كليتة التربيتة الفنيتة وبعتض الكليتات  .23

 –دميتتاط  –الرابتت  لكليتتة التربيتتة النوعيتتة، كليتتة التربيتتة النوعيتتة األختتر ، كتتتاب المتتتتمر العلمتتي الستتنوي 

 .2003جامعة المنصورة، التربية الفنية، علم النفس، 

أتيليتب  –)معترض فنتي( قاعتة تحيتة  لتيم  وار الرمز كمصدر للتعبير الفني في مجتال التصتوير،  .24

 .2003ير، القاهرة، التربية الفنية، الرسم والتصو –القاهرة، أتيلية القاهرة 

جدو  دمج األطفال المتخلفين عقليا  فتي مر لتة التعلتيم االبتدائيتة فتي الكويت  وأثتره علتى تتدريس  .25

التربيتة جامعتة  لتوان،  –معلم التربية الفنية، مجلة بحتوث فتي التربيتة الفنيتة والفنتون، كليتة التربيتة الفنيتة 

 .2003الفنية، علم النفس، 

ة لرف  مستو  التوافق لد  المسنات، كتاب المتتمر اإلقليمتي برنامج مقترح لبعض المهارات الفني .26

التربية الفنيتة، علتم جامعة  لوان،  –الراب  لرعاية المسنين، مركز الرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين 

 .2003النفس، 

( متن ختالل الفتن 12 – 9برنامج مقتترح لرفت  مستتو  التوافتق النفستي لتد  عينتة متن الجنستين ) .27

التربية الفنية، علتم جامعة عين شمس،  –، كتاب المتتمر اإلقليمي األول لكلية البنات، كلية البنات التشكيلي

 .2004النفس، 

تداعيات الشكل واللون في التعبير الفني، )معرض فني( بقاعتة  تورس بكليتة التربيتة الفنيتة، كليتة  .28

 .2004والتصوير، التربية الفنية، الرسم جامعة  لوان،  –القاهرة  –التربية الفنية 

إمكانات الحاسوب في استتنباط و تدات زخرفيتة قائمتة علتى استتثمار األستس الهندستية للزختارف  .29

 .2004التربية ، جامعة المنيا،  –اإلسالمية، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية التربية 

ة المستاعدين للفنتون الفن ذوي اال تياجات الخاصة، اللجنتة العلميتة الدائمتة لشتغل وظتائف األستاتذ .30

 .2004الجميلة والتربية الفنية، التربية الفنية، علم النفس، 
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دور األجهزة التعليمية كوسيط بين المشاهدة والممارسة، مجلة بحوث فتي التربيتة الفنيتة والفنتون،  .31

 .2004التربية الفنية، تكنولوجيا التعليم، جامعة  لوان،  –كلية التربية الفنية 

ت الليون في رسوم عينتة متن التالميتذ ذوي اال تياجتات الخاصتة قتابلي التتعلم خصائص استخداما .32

(، كليتة 15العتدد ) –في مر لة المراهقة المبكرة )دراسة ميدانية(، مجلة بحوث في التربية الفنيتة والفنتون 

 .2004التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –التربية الفنية 

( متن ختالل رستومهم، كتتاب 9 – 6م الذات لد  عينة من الجنسين )مستو  الذكاء وعالقتب بمفهو .33

 .2005التربية الفنية، علم النفس، جامعة عين شمس،  –المتتمر اإلقليمي الثاني لكلية البنات، كلية البنات 

إستتراتيجية تدريستية لتوظيتف العتروض الفنيتة التشتكيلية كوستيلة تعليميتة إلثتراء قتدرات األطفتال  .34

جامعتة  لتوان،  –ا ، كتاب المتتمر العلمتي الستنوي الثالتث عشتر لكليتة التربيتة، كليتة التربيتة المتميزين فني

 .2005التربية الفنية، تكنولوجيا التعليم، 

إمكانية اإلفادة من تقنيات الكومبيوتر إلثراء التعبير في التصتميم الزخرفتي، )معترض فنتي( قاعتة  .35

التربيتة الفنيتة، علتم التنفس، ليبيتا،  –جامعة عمر المختار  –لمين الفنون التشكيلية بكلية المعلمين، كلية المع

2005. 

الدالالت النفسية لرسوم الفصاميمن لد  عينة من الجنسين في مر لة المراهقتة، مجلتة بحتوث فتي  .36

التربيتتة الفنيتتة، علتتم التتنفس، جامعتتة  لتتوان،  –(، كليتتة التربيتتة الفنيتتة 18العتتدد ) –التربيتتة الفنيتتة والفنتتون 

2005. 

خصتتائص رستتوم التالميتتذ المضتتطربين بتتاالختالالت السيكوستتوماتية فتتي مر لتتة المراهقتتة، مجلتتة  .37

 .2006التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –بحوث في التربية الفنية والفنون، كلية التربية الفنية 

متتتمر العلمتي األبعاد النفسية والوظيفية لممارسة أنشطة النسيج اليتدوي للمستنين، كتتاب بحتوث ال .38

 .2006التربية الفنية، علم النفس، جامعة  لوان،  –التاس  لكلية التربية الفنية، كلية التربية الفنية 

مكونات الثقافة البصرية كمدخل لتصميم إستراتيجية تعليمية لطالب شتعبة التثقيتف بتالفن للتتدريب  .39

 –ة التربيتة الفنيتة، كليتة التربيتة الفنيتة على مهارات االتصال البصري، كتاب المتتمر العلمتي التاست  لكليت

 .2006التربية الفنية، تكنولوجيا التعليم، جامعة  لوان، 

تناول و دات من التراث الفني للتأكيتد علتى الهويتة القوميتة لطتالب كليتة التربيتة الفنيتة فتي مجتال  .40

جامعة  –لية التربية الفنية الخزف التعبيري، ملخصات بحوث المتتمر العلمي التاس  لكلية التربية الفنية، ك

 .2006التربية الفنية، الخزف،  لوان، 

مستتتو  وعتتي طتتالب كليتتة التربيتتة الفنيتتة بمهتتارات التفكيتتر الناقتتد وعالقتتتب بتتأدائهم أثنتتاء التتتدريب  .41

جامعتة  لتوان،  –الميداني، ملخصات بحوث المتتمر العلمي التاس  لكلية التربية الفنية، كلية التربية الفنية 

 .2006بية الفنية، علم النفس، التر

تصميم نموذج اتصال في مجال تعليم الفنون قائم علتى تحويتل التنص اللفظتي التتي شتكل بصتري،  .42

جامعة القاهرة، التربيتة الفنيتة، تكنولوجيتا التعلتيم،  –مجلة بحوث في التربية النوعية، كلية التربية النوعية 

2006. 

ينة من الجنسين في مر لتة المراهقتة، مجلتة بحتوث فتي السلوك العدواني وأثره في الرسوم لد  ع .43

جامعتتة  لتتوان، التربيتتة الفنيتتة، علتتم التتنفس،  –(، كليتتة التربيتتة الفنيتتة 19العتتدد ) –التربيتتة الفنيتتة والفنتتون 

2006. 

دراسة  ول عالقة النرجسية باإلبداع فلد  الفنتان التشتكيلي الفلستطيني، مجلتة بحتوث فتي التربيتة  .44

 .2006جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –(، كلية التربية الفنية 19العدد ) –الفنية والفنون 

دراسة العالقة بين االختالف في السنوات الدراسية لطالب كلية التربية الفنية والذكاءات المتعتددة،  .45

، التربيتة الفنيتة، جامعتة  لتوان –(، كلية التربيتة الفنيتة 21العدد ) –مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 

 .2007علم النفس، 

فعالية التدخل المبكر لتنمية بعض مظاهر النمو اللغوي والمعرفي للطفل ذو اإلعاقة العقليتة، مجلتة  .46

جامعتة  لتوان، التربيتة الفنيتة، علتم  –(، كليتة التربيتة الفنيتة 20العتدد ) –بحوث في التربية الفنية والفنون 

 .2007النفس، 

كاء الوجتداني باستتخدام األنشتطة الفنيتة لتد  األطفتال، مجلتة بحتوث فتي التربيتة برنامج لتنميتة التذ .47

 .2008جامعة  لوان، التربية الفنية، علم النفس،  –(، كلية التربية الفنية 21العدد ) –الفنية والفنون 
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نية ترقية م.د  نان محمد جمال الدين الشهاوي مدرس علم نفس التربية الفنية بقسم علوم التربية الف .48

 .2009لوظيفة استاذ مساعد  –كلية التربية الفنية جامعة  لوان  –

ترقية م.د  نان  سين دقماق مدرس المناهج وطرق تدريس التربية الفنية بقسم علوم التربية الفنية   .49

 .2009لوظيفة استاذ مساعد  –كلية التربية الفنية جامعة  لوان  -

ساعد علم نفس التربية الفنية بقستم علتوم التربيتة الفنيتة ترقية أ.م.د عفاف محمد ا مد فراج استاذ م .50

 2009لوظيفة استاذ  –كلية التربية الفنية جامعة  لوان  –

كلية التربية النوعية  –ترقية م.د هد  عبد المنعم خليل مدرس النسجيات اليدوية قسم التربية الفنية  .51

 .2009لوظيفة استاذ مساعد  –جامعة عين شمس 

كليتة التربيتة جامعتة  -ات ا مد  جاب مصطفى مدرس ستيكولوجية فنتون االطفتال ترقية م.د عناي .52

 .2010لوظيفة استاذ مساعد  –عين شمس 

كليتتة التربيتتة جامعتتة عتتين  –ترقيتة م.د وائتتل  متتدي عبتتد هللا مدرستة التصتتميم بقستتم التربيتتة الفنيتة  .53

 . 2011لوظيفة استاذ مساعد  –شمس 

كليتة التربيتة الفنيتة  –س بقسم التعبير المجستم تخصتص ختزف ترقية م.د نهاد نبيل الحسيني المدر .54

 . 2011لوظيفة استاذ مساعد  –جامعة  لوان 

فحص االنتاج العلمي لـ ا.م.د  سام الدين ا مد محمد عبتد التر من االستتاذ المستاعد بكليتة التربيتة  .55

 –الفنيتة جامعتة  لتوان  كليتة التربيتة –الفنية قسم االشغال الفنية والتراث الشتعبي )تخصتص اشتغال فنيتة( 

 .  2012لمنحب درجة استاذ في مجال تخصصب 

بحث بعنوان : مفهوم التواصل االجتماعي ومد  تطبيقب في التعليم النظامي بمجال التربية الفنية .  .56

 )مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون(

للمشتتغوالت الفنيتتة بحتتث بعنتتوان : دراستتة الجتتدو  االقتصتتادية لمشتتروع و تتدة تدريبيتتة وإنتاجيتتة  .57

لطالب جامعة  لوان الغير متخصصين في الفتن كمتدخل لجتودة التعلتيم العتالي . مجلتة بحتوث فتي التربيتة 

 الفنية والفنون 

بحتتث بعنتتوان : دور التواصتتل االلكترونتتي علتتى التحصتتيل ومهتتارات الرستتم والتصتتوير لطتتالب  .58

 بية الفنية والفنون .التربية الفنية جامعة  لوان . مجلة بحوث في التر سبكالوريو

بحث بعنوان : العالقة بين ممارستة االنشتطة الفنيتة وبعتض ستمات الشخصتية لتد  طتالب جامعتة  .59

  لوان . مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 

بحتتث بعنتتوان : دراستتة العالقتتة بتتين االختتتالف فتتي الستتنوات الدراستتية لطتتالب كليتتة التربيتتة الفنيتتة  .60

 حوث في التربية الفنية والفنون .والذكاء المتعدد . مجلة ب

بحتتث بعنتتوان : دراستتة  تتول عالقتتة النرجستتية باالبتتداع لتتد  الفنتتان التشتتكيلي الفلستتطيني . مجلتتة  .61

 بحوث في التربية الفنية والفنون .

بحث بعنوان : اثر الفن المصري القديم على ذي التو د "دراسة  الة" . مجلتة بحتوث فتي التربيتة  .62

 الفنية والفنون.

عنوان : الرسوم الصخرية في المملكة العربية السعودية كمدخل الثراء رسوم االطفتال ذات بحث ب .63

 التبعية الثقافية . مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون . 

علتى التذكاءات المتعتددة فتي التغلتب  ةبحث بعنوان : فاعليتة استتخدام استتراتجيات التتدريس القائمت .64

 لد  الطالب المتفوقين بالمر لة االعدادية. على صعوبات تعلم التربية الفنية

المتتتتمر العلمتتي التاستت  لكليتتة التربيتتة جامعتتة المنيتتا )تحتتديات التعلتتيم فتتي العتتالم العربتتي نتتوفمبر  .65

2009 : ) 

لمر لتتتتتتتتتتتتتتتة  بحث بعنوان : الذكاء العام وعالقتب بالذكاء البصري المكاني لد  عينة من طالبات ا .66

 االعدادية . )مروة فاروق  سنين( 

 (2008عام من االبداع اكتوبر  100المتتمر العلمي الدولي لكلية الفنون الجميلة ) .67

بحث بعنوان : برنامج مقترح في االنشطة الفنية لتنمية االبتكار لد  طفل ما قبل المدرستة )عفتاف  .68

 ا مد فراج( .

عاصترة بحث بعنوان : مداخل تحديث مناهج وطرق تعليم الفنون الجميلة في لتوء االتجاهتات الم .69

 )محمد  مود العامري(
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الغربيتة :اختتالف ام ختالف إلتى وفتاق ؟  –المتتمر الدولي الثتاني لجامعتة المنيتا )الحتوار العربتي  .70

 (2010مارس 

بحث بعنتوان : القتيم االساستية لالتجاهتات المعاصتر للتشتكيل بالعجتائن مت  الخامتات المختلفتة فتي  .71

 مجال االشغال الفنية )اشرف محمد عبد القادر(

ث بعنوان : اثر فعاليات التفكير المتشعب على تصميم الشعار في لوء استراتيجيات التواصتل بح .72

 )محمد فتحي القالي(

 بحث بعنوان : الرمزية في فن التصوير الشعبي المصري )بهاء الدين غراب( .73

 )محمد ثاب   سن(بحث بعنوان : التواصل الثقافي والفني في ملتقى االقصر الدولي للتصوير  .74

 بعنوان : فلسفة المفاهيم لد  الفنان واثرها على الرسوم )رلا محمود مرعي(بحث  .75

 بحث بعنوان : مفهوم االخر في الفن المصري القديم )هالة ا مد عبد السمي ( .76

 بحث بعنوان : فقدان الهوية العربية في االبداع التشكيلي العربي )سعد السيد العبد(  .77

  2012لكلية التربية الفنية جامعة  لوان  المتتمر العلمي العاشر والدولي الثالث .78

 بحث بعنوان : التربية الفنية ومواجهة العنف  .79

بحث بعنوان : و دة تدريسية لمعلمة رياض االطفال النتاج اعمال فنية تنمي السلوكيات االيجابيتة  .80

 لطفل الرولة باستخدام مهارات النسيج اليدوي 

   Advertising and its Influence on Children: بحث بعنوان  .81

 

 الحادي عشًر: المهام األكاديمية:

 عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة المساعدين للتربية الفنية والفنون الجميلة. -

 .(م2008 – 2000في الفترة من ) عضو في لجنة الدراسات العليا بالكلية -

 لطالبية.اإلشراف على العديد من الر الت العلمية واال تفاالت ا -

 م.1992 – 1990ريادة اللجنة الثقافية بكلية التربية الفنية في الفترة من  -

االشتراك في الخطة االستراتيجية لكلية التربية الفنية لضمان الجودة بترأس لجنة إعداد المعيار المهنتي    -

 واألخالقي .

افي بتددارة رعايتة الطتالب بجامعتة العمل كمستشار فنتي لمجلتة )فكتر وثقافتة( التتي يصتدرها النشتاط الثقت -

  لوان.

 

 الثاني عشر: المهمات العلمية والزيارات:

 (1982-1975عضو بعثة المعهد العالي للتربية الفنية بالواليات المتحدة األمريكية )

 (1998 – 1992أستاذ بكلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بالمملكة العربية السعودية بالرياض )

 

 المشاركة فى العديد من المؤتمرات المحلية بأبحاث منشورة فى كل من :

، رابطتتة خريجتتى المعهتتد العتتالى للتربيتتة الفنيتتة  1987، جامعتتة المنيتتا  1985جامعتتة عتتين شتتمس 

، الجمعيتتة الدوليتتة للتربيتتة عتتن طريتتق الفتتن  1987، الجمعيتتة المصتترية للصتتحة النفستتية  1987

، جامعتتة  لتتوان  1991النفستتية  ت، الجمعيتتة المصتترية للدراستتا 1990، جامعتتة القتتاهرة  1989

، مركز الرعايتة النفستية واالجتماعيتة للمستنين جامعتة  لتوان أعتوام  1992، جامعة المنيا  1992

،  2006، مركز رعاية المسنين جامعة  لتوان  2004، جامعة المنصورة  2000-2001-2002

، مركتتز ستتوزان مبتتارك  2009ة التربيتتة جامعتتة المنيتتا ، كليتت 2009كليتتة الفنتتون الجميلتتة بالقتتاهرة 

 . 2010جامعة المنيا
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 المشاركة فى العديد من المؤتمرات الدولية بأبحاث منشورة فى كل من :

، )بتاث( إنجلتترا  1983، )صتوفيا( بلغاريتا  1982، )نيويورك( أمريكتا  1980)شيكاغو( أمريكا 

، )أتالنتتتا(  2000، )تورينتتتو( كنتتدا  1987انيتتا ، )هتتامبورج( ألم 1985، )الدو تتة( قطتتر  1985

 .2011، )بودابس ( المجر  2002أمريكا 
 

 

 الثالث عشر: المعارض الفنية الخاصة والجماعية:

 م.1979معرض جماعة الفن بواشنطن العاصمة عام  -

 م.1984بقاعة السالم عام  –معرض هيئة التدريس بكلية التربية الفنية  -

 م.1986ب قاعة السالم عام –ية التربية الفنية معرض هيئة التدريس بكل -

 م.1988بقاعة النيل عام  –المعرض العام الثامن عشر للفنون التشكيلية  -

بقاعتتة قصتتر ثقافتتة المنصتتورة عتتام  –المعتترض الستتنوي األربعتتون للفنتتون التشتتكيلية  -

 م.1988

المصري بمقر النادي الدبلوماسي  –المعرض الثاني لجمعية رعاية مرلى الروماتيزم  -

 م.1988عام 

 م.1989المعرض السنوي الحادي واألربعون للفنون التشكيلية بقصر ثقافة اسيوط عام  -

المعرض السنوي الثاني واألربعون للفنون التشكيلية بالهيئة العامتة لقصتور الثقافتة عتام  -

   م.1990

 

 -الرابع عشر: الجوائز والتكريمات التي حصل عليها:

 التطوعيتة، مستشتفى ستان  إليزابيتث بالواليتات المتحتدة األمريكيتة،  شهادة تقتدير عتن المشتاركة

1982. 

  1998المملكة العربية السعودية،  –شهادة تقدير عن المشاركة الفاعلة، وزارة التعليم العالي. 

  ،1988شهادة تقدير المشاركة بمتتمر طب وصحة المسنين عين شمس، كلية الطب. 

 بأعمتتال فنيتتة بالمعتتارض الخاصتتة بأعضتتاء هيئتتة التتتدريس  شتتهادة تقتتدير عتتن المشتتاركة الفاعلتتة

 . 1989جامعة المنيا،  –كلية الفنون الجميلة  –بكليات الفنون 

  كليتتة  –شتتهادة تقتتدير علتتى هتتامر المتتتتمر العلمتتي الثتتامن للتربيتتة الفنيتتة وتنميتتة الطفتتل العربتتي

 .2002 –جامعة  لوان  –التربية الفنية 

 ة في فاعليات المتتمر تحت  شتعار معتا  علتى طريتق التدمج الشتامل شهادة تقدير للمشاركة بدراس

اتحتتتاد هيئتتتات رعايتتتة الفئتتتات الخاصتتتة والمعتتتوقين  –لتتتذوي اال تياجتتتات الخاصتتتة فتتتي التتتوطن العربتتتي 

 .2002بجمهورية مصر العربية، 

  شتتهادة تقتتدير علتتى المشتتاركة الفعالتتة باألعمتتال الفنيتتة فتتي المعتترض بالتعتتاون متت  معهتتد بهتتزاد

 .2003مية الفنون بأوزبكستان، وأكادي

  شهادة تقدير للمشاركة بأعمال فنية في المعارض المقامة على هامر التعاون الفني والثقتافي بتين

 .2003مصر وأوزبكستان بسفارة جمهورية مصر العربي بدولة أوزبكستان، 

  ،2003الدبلومة الفخرية والتقديرية من أكاديمية الفنون بأوزبكستان. 
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 ر للحضتور والمشتاركة المتميتزة فتي فاعليتات المتتتمر الختاص بتربيتة األطفتال ذوي شهادة تقدي

 .2004اال تياجات الخاصة في الوطن العربي بمركز رعاية وتنمية الطفولة، جامعة المنصورة، 

  جامعتتة  لتتوان،  –كليتتة التربيتتة الفنيتتة  –شتتهادة تقتتدير علتتى هتتامر مهرجتتان الطفولتتة العربيتتة

2007. 

 جائزة صندوق ا( لنقد الدوليMonetary Fund Box.الواليات المتحدة األمريكية ) 

 

 -الخامس عشر: المهارات واألنشطة الخاصة والخبرات:

  االلتحاق بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بالعالج  بالفن بجامعتة جتورج واشتنطن

 بالواليات المتحة األمريكية

 فن بمستشتتفى ستتان  إليزابيتتث للصتتحة النفستتية والعقليتتة بالواليتتات العمتتل التطتتوعي بمجتتال العتتالج بتتال

 المتحدة األمريكية.

 العمل كدستشاري للعالج بالفن فى العدد من المصحات النفسية والعقلية بجمهورية مصر العربية. 

  التدريس لمر لتي البكالوريوس والدراسات العليا والمناقشة واإلشراف على الرسائل العلمية لمر لتي

 الماجستير والدكتوراه 

  1992، 1991، 1990ريادة اللجنة الثقافية بكلية التربية الفنية جامعة  لوان أعوام  

  االشتراك فى برامج تطوير مناهج التربية الفنية ، التربية الفنية للفئات الخاصة 

 

 -السادس عشر: المشاركة في المشروعات:

على شروط االلتحاق بهذا الدبلوم وأهدافب وتوصيف مقرراتب التخطيط لدبلوم تأهيلي للعالج بالفن يشتمل 

2011. 


