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ا : ــــثاني  : الدرجات العلميةا

 جيد جداً مع مرتبة الشرف -1995 –: بكالوريوس التربية الفنية البكالوريوس 

 



 فعالية برنامج "   - 2000 –جيا تعليم التربية الفنية :  تكنولو الماجستير

" كمبيوترى فى تنمية الطالقة التشكيلية لدى طالب التعليم الثانوى 

 جامعة حلوان . –رسالة ماجستير ، كلية التربية الفنية  –

 اعداد برنامج كمبيوتر "  – 2004 –: تكنولوجيا تعليم التربية الفنية  الدكتوراه

الموهوبين فى الفن التشكيلى لدى طالب المرحلة الثانوية  كوسيلة لرعاية

 جامعة حلوان –رسالة دكتوراه ، كلية التربية الفنية  –

ا : التدرج الوظيفى :ـــثثالـ   ا

 مسمى الوظيفة                          الفترة الزمنية                  

                                    2000 –  1995معيد 

                         2004 -  2000مدرس مساعد    

  2012 – 2004                               مدرس  

                           إلى االن – 1012أستاذ مساعد 

 

ا : ـــراب  المناصب اإلدارية :عا

 يةمسمى الوظيفة                          الفترة الزمن                  

                       رئيس قسم           ------ 

                       وكيل الكلية          ------ 

 عميد الكلية                                ------ 

 

ا : العضوية المهنية   : خامسا

 عال فيها:الجمعيات أو الهيئات أو النقابات التى يشغل عضو هيئة التدريس مكان ودور فوتشمل 

   التراث الشعبى عضو بجمعية 

     التشكيليين ) شعبة تصوير ( القاهرةالفنانين عضو بنقابة 

  عضو بهيئة   ------    

  

ا   الخبرات التدريسية : :سادسا

عضو هيئة التدريس بتدريسها داخل الكلية أو خارجها مع المقررات التى قام  وتشمل

 التى قام بالتدريس بها : نةستوضيح الفرقة الدراسية والجهة وال

 كلية التربية  –الفرقة الثانية  –الوسائل التعليمية مقرر :   مرحلة البكالوريوس

 2012 - 2005من الفترة   الفنية 

  : مرحلة الدراسات العليا 
 2008  -كلية التربية الفنية ، الدبلوم التأهيلى " مقرر" مدخل تكنولوجيا التعليم  -           

 /2009 – 2011  /2012 

 2012/  2011مقرر " تقنيات التصوير الرقمى " ، ماجستير " تربية فنية " - 

 2012/  2011مقرر " االتصال الجماهيرى " ، ماجستير " تثقيفى " - 

 2012/  2011مقرر " انتاج مواد للفئات الخاصة " دكتوراه " تربية فنية " -                 

 2013/  2012ل وتطبيقاتها جماهيرياً مقرر " نظريات االتصا -



  

ا : المؤلفات العلمية :   سابعــا

 وتشمل الكتب التى قام عضو هيئة التدريس بتأليفها منفرداً أو شارك فى تأليفها :

 . 2005 دار الكتب ، القاهرة ،  ،تكنولوجيا تعليم التربية الفنية داليا حسنى العدوى :        

 

ا : ـــثامن  : لمنشورةاألبحاث اا

وتشمل األبحاث المنشورة التى قام عضو هيئة التدريس ببحثها وتم نشرها فى مؤتمرات أو 

 مجالت علمية على المستوى المحلى أو العالمى :

 : بالنسبة للمؤتمرات 

  قضايا تطوير التربية الفنية بين  –المؤتمر العلمى التاسع لكلية التربية الفنية  بعنوان

الفن بحث منشور بعنوان " استراتيجية مقترحة فى التكنولوجيا لتعليم التعليم والتثقيف ب

الفن التشكيلى وتصور لتطبيقها من خالل شبكة المعلومات للطالب الجامعيين غير 

 . 2006 – مارس 8- "  المتخصصين فى الفن

Proposed Strategy in technology for the education of Fine Arts and 

visualization to be applied through a network of information for 

undergraduate non-specialists in art 

 الفن التشكيلى بين القيم  الملتقى الدولى الثانى للفنون التشكيلية ، حوار جنوب جنوب (

بحث منشور بعنوان " معايير فنية وتقنية  -جامعة أسيوط  المادية والقيم الروحية (

-1الفترة من " حسين قراءة الصورة الفوتوغرافية فى الكتاب المدرسىمقترحة لت

 .لغة البحث ) اللغة العربية ( – 3/11/2010

  " The technical standards and technical suggestions to improve the  

photo read in the textbook    "  

 

 الفنىىىون التشىىىكيلية ) نىىىوبللفنىىىون التشىىىكيلية ، حىىىوار جنىىىوب ج لىىىثالثا الملتقىىىى الىىىدولى

 لكترونىىإلكفايىات التعلىيم ا"  بحث منشىور بعنىوان -جامعة أسيوط  (والمتغيرات العالمية

"  بكليىة التربيىة الفنيىة ومىدى امىتالكهم لهىا الواجب توافرها لىدى أعضىاء هيئىة التىدري 

 .لغة البحث ) اللغة العربية ( – 3/12/2012-1 الفترة من

E-learning competencies that must be met with members of the Faculty of 

Art Education and the possession of her 

 

 : بالنسبة للمجالت 

 بحث منشور بعنوان " أثر الرسوم المتحركة كوسيلة لإلتصال :   مجلة اآلداب االنسانية

جامعة  -اب كلية اآلد،  البصرى على رسوم األطفال الصم فى مرحلة الطفولة المتأخرة "

 .2008يناير  -  66العدد   –المنيا 

 "The impact of animation as a means of visual connection fees of deaf 

children in late childhood   "  



بعنوان " تصميم محتوى إلكترونى للكشف عن أوجه منشور بحث : مجلة كلية التربية الفنية 

ً " واالختالف فى داللة الالتشابه  ً وحديثا كلية التربية رمز اآلدمى فى الفن المصرى قديما

 2011  أغسط  – 34العدد  ،34، مجلد  جامعة حلوان الفنية ،

"The design of e-content for the detection of similarities and 

differences in the icon denote human consumption in Egyptian art, 

past and present "   

تحسين اإلدراك  في التعليمية األلعاب فاعلية: بحث منشور بعنوان " مجلة كلية التربية الفنية 

عدد  – 35، مجلد  جامعة حلوان،  كلية التربية الفنية"  البصرى للون لدى الطفل التوحدى

 2012، يناير  35

 "The effectiveness of educational games to improve the visual 

perception of color with the autistic child    "  

 

ا   :وورش العمل  : الدورات التدريبيةتاسعا

 التى شارك فيها عضو هيئة التدريس وورش العمل لدورات التدريبية تشمل او

  2002      – جامعة حلوان  -اعداد المعلم الجامعى  (     1)

 2005/  5 – جامعة حلوان  -(     مهارات العرض الفعال  2)

 2006/  2 - جامعة حلوان   - ادارة الوقت وضغوط العمل   (  3)

 2006/  5 – جامعة حلوان  -تصميم المقرر الجامعى     (  4)

 2006/  6 – جامعة حلوان  -الساعات المعتمدة     (  5)

 2006/  9 – جامعة حلوان  -التدري  لألعداد الكبيرة والتدري  المصغر    (  6)

 2007/  3 –جامعة حلوان   -اقتصاديات وتمويل وتسويق البحوث     ( 7)

 2007/  5 – جامعة حلوان  -(     كتابة البحوث ونشرها دولياً 8)

 2007/  10 – جامعة حلوان  -  ICTPدورة    (  9)

 Microsoft E-Content Development Training  -2009دورة المحتوى االلكترونى  ( 10)

 ICDL - 2010صة الدولية لقيادة الكمبيوتر (  الرخ11)

 2011جامعة حلوان   –ورشة عمل بعنوان " بنك االسئلة " كلية التربية الفنية   (12)

 2012ورشة عمل بعنوان " االرشاد األكاديمى " (  13)

 2012( ورشة عمل بعنوان " استراتيجيات التدري  " 14)

 : لمناقشاتوا على الرسائل العلميةاا : الشراف شراع

سواء  والرسائل التى ناقشها عضو هيئة التدريس -وتتضمن الرسائل العلمية التى اشرف عليها 

 الماجستير أو الدكتوراه داخل الجامعة أو خارجها :

  الرسائل التى اشرف عليها -

نيفين أحمد عبد المجيد السيد : " إعداد برنامج كمبيوترى فى فن الخزف اإلسالمى  -

الفنى لطالب الكليات غير المتخصصة " ماجستيرغير منشورة ، كلية  لتنمية التذوق

 2008التربية الفنية ، جامعة حلوان ، 

Preparing a Computer Program in the Art of Islamic 

Ceramics to Develop the Artistic Appreciation for Students in 

Non Specialized Faculties, 2008. 

 



ى عثمان : " استخدام وسائط متعددة لتنمية التعبير الفنى لدى تالميذ مروة طلعت عل -

المرحلة االعدادية " ، ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، 

2009 . 

Using Multimedia For Developing Art Expression Students 

The Prepatory ,2009. 

ات االتصررال كمرردخل لتصررميم موقررع الكترونرر  مقتررر  مررروة طلعررت علررى عثمرران " مهررار -

لتلبية احتياجات معلم  التربية الفنية ف  ضوء معايير الجودة " دكتوراة ، كلية التربية الفنية 

 .، جامعة حلوان 

Communication Skills as Introduction for Designing 

Proposed Website to Meet the Needs of Art Education 

Teachers in the Light of Standards Quality 

 ----- :   الرسائل التى ناقشها -

-  

 المهام األكاديمية :: عشر  لحادىا

 وتشمل معلومات عن المهام األكاديمية التى قام بها عضو هيئة التدريس ومنها :

 --------  عضو لجنة دراسات عليا بكلية  -

 ---------  محكم بحوث وترقيات  -

 ----------   رئيس كنترول -

 جامعة حلوان –: التربية الفنية  بكلية  عضو مكتب ضمان الجودة -

 

 والزيارات :العلمية المهمات ر : ــالثانى عش

وتشمل المهمات العلمية والزيارات واالنتدابات والمؤتمرات والبعثات واالعارات  التى قام بها 

 عضو هيئة التدريس والفترة الزمنية التى قضاها بها .

 

 المعارض الفنية الخاصة والجماعية :ر : ــالثالث عش

ن العرض والفترة الزمنية التى قام بها عضو هيئة التدريس داخل اكوتشمل أسماء المعارض وم

 البالد أو خارجها فردية كانت أو جماعية .

 

 الجوائز والتكريمات التى حصل عليها :الرابع عشر : 

لتقدير التى حصل عليها عضو هيئة التدريس سواء على وتشمل الجوائز والتكريمات وشهادات ا

 المستوى المحلى أو العالمى .

  شىىهادة تقىىدير للمشىىاركة فىىى تنظىىيم فاعليىىات المىىؤتمى العلمىىى التاسىىع لكليىىة التربيىىة

 3/2006/ 8-6التربية الفنية بين التعليم والتثقيف بالفن( الفنية )قضايا تطوير

 مسىاهمة فىى أعمىال الكنتىرول " الفرقىة الثانيىة " شهادة تقىدير للمشىاركة الفعالىة وال

 2006-2005عام 

  " شهادة تقدير للمشاركة الفعالىة والمسىاهمة فىى أعمىال الكنتىرول " الفرقىة األولىى

 كلية التربية الفنية  – 2007-2006عام 



  شىىهادة تقىىدير للمشىىاركة الفعالىىة والمسىىاهمة فىىى أعمىىال الكنتىىرول " الفرقىىة األولىىى

 كلية التربية الفنية – 2008-2007"عام 

  شىىهادة تقىىدير للمشىىاركة الفعالىىة والمسىىاهمة فىىى أعمىىال الكنتىىرول " الفرقىىة األولىىى

 كلية التربية الفنية – 2009-2008"عام 

  " شهادة تقدير للمشاركة الفعالة والمساهمة فى أعمال الكنترول " الفرقة األولى

 . كلية التربية الفنية – 2011 – 2010عام 

 الثانيةقدير للمشاركة الفعالة والمساهمة فى أعمال الكنترول " الفرقة اشهادة ت  "

 . كلية التربية الفنية – 2012 – 2011عام 

 الخامس عشر : المهارات واألنشطة الخاصة والخبرات :

وتتضمن أوجة األنشطة المختلفة والمهارات والخبرات التى يقوم بالمشاركة فيها عضو هيئة 

 التدريس .

ركة فى تعديل الئحة الدراسات العليا وعمل دليل للدراسىات العليىا بكليىة التربيىة المشا 2007

 الفنية .

 المشاركة فى تطوير مقررات تكنولوجيا التعليم بمرحلة البكالوريوس .    2007

 المشاركة فى تعديل الئحة البكالوريوس .  2009

 .المعتمدة بنظام الساعات المساهمة فى تعديل الئحة البكالوريوس   2012

 السادس عشر : المشاركة فى المشروعات :

وتتضمن أوجه المساهمة التى يقوم بها عضو هيئة التدريس فى تصميم أو تنفيذ بعض 

 المشروعات الخاصة بجهة عمله وتخصصه :

: الطالب والخريجين واعضاء هيئة التدريس بكلية   المساهمة فى إنشاء قاعدة بيانات -

 حلوان جامعة –التربية الفن  

 : المساهمة فى مشروعات ضمان الجودة  -

                1أ2كىىىود المشىىىرول :   ، انشىىىاء قواعىىىد بيانىىىات متكاملىىىة -مشىىىرول القيىىىادة والحوكمىىىة  - 1                 

كىىود  -فريىىق عمىىل لوضىىع وليىىه تىىوفير الكتىىاب الجىىامعى مىىن بدايىىة العىىام الدراسىىى الجديىىد  - 2

 2ج6المشرول 

كلية  –: المساهمة فى تطوير قسم علوم التربية الفنية  طوير منشأةالمساهمة فى ت -

 التربية الفنية  

 --------: المساهمة فى تنفيذ الدورات التدريبية لألشخاص  -


