كلية التربية الفنية

السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
لعام 3123/3122
( بهدف رفع السٌرة الذاتٌة للموقع االلكترونى الجدٌد لكلٌة التربٌة الفنٌة بجامعة حلوان )

أ  .د  /إيناس عبد العدل محمد عبد السالم

القسم  :النقد والتذوق الفنى

أوالً  :البيانات الشخصية العامة :
 اإلسم باللغة العربٌة  :إٌناس عبد العدل محمد عبد السالم


اإلسم باللغة االنجلٌزٌة Enes Abd Eladel Mohamed Abd Alsalm :

 تارٌخ ومحل المٌالد  / 8661/4/6 :بنها  /قلٌوبٌة
 البرٌد االلكترونى ( enasabdeladel@gmail.com : ) E-mail

ثانيــــا ً  :الدرجات العلمية :
 البكالورٌوس  :التربٌة الفنٌة  / 8661 /جٌد جدا مع مرتبة الشرف .
 الماجستٌر  :التربٌة الفنٌة  /النقد والتذوق الفنى  / 8666 /بناء معٌار إلعداد
برنامج للنقد الفنى لطالب كلٌة التربٌة الفنٌة .
Building a criteria to prepare a program in art criticism for art
education students

 الدكتوراه  :التربٌة الفنٌة  /النقد والتذوق الفنى  / 1118 /السمات الجمالٌة
والتعبٌرٌة للنقوش والرسوم الجدارٌة فى واجهات العمارة النوبٌة كمدخل
للتذوق الفنى لطالب كلٌة التربٌة الفنٌة .

ثالـثـــا ً  :التدرج الوظيفى :






مسمى الوظيفة
معٌد
مدرس مساعد
مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ

رابـــعا ً  :المناصب اإلدارية :

الفترة الزمنية
8666 / 8661
1118 / 8666
1112 / 1118
1188 / 1112
 / 1181حتى اآلن

خامسا ً  :العضوية المهنية :
وتشمل الجمعٌات أو الهٌئات أو النقابات التى ٌشغل عضو هٌئة التدرٌس مكان ودور فعال فٌها:
 عضو بنقابة الفنانٌٌن التشكٌلٌٌن

سادسا ً  :الخبرات التدريسية :
وتشمل المقررات التى قام عضو هٌئة التدرٌس بتدرٌسها داخل الكلٌة أو خارجها مع
توضٌح الفرقة الدراسٌة والجهة والسنة التى قام بالتدرٌس بها :
 مرحلة البكالورٌوس :
 .8الفنون الحدٌثة ( ثقافى  ،تربوى )  /الفرقة الخامسة  /كلٌة التربٌة الفنٌة /
1181
 .1الفنون التعبٌرٌة ( ثقافى  ،تربوى )  /الفرقة الخامسة  /كلٌة التربٌة الفنٌة /
1181 ، 1116 ، 1116 : 1111
 .3األنثروبولوجى ( ثقافى  ،تربوى )  /الفرقة الرابعة  /كلٌة التربٌة الفنٌة 1114 /
1181 ، 1116 ، 1116 :
 .4فنون عصر النهضة  /الفرقة الرابعة  /كلٌة التربٌة الفنٌة 1188 ، 1181 /
 .5الفن والبٌئة ( ثقافى  ،تربوى )  /الفرقة الثالثة  /كلٌة التربٌة الفنٌة : 1111 /
1116
 .6الفن المصرى القدٌم  /الفرقة الثانٌة  /كلٌة التربٌة الفنٌة 1115 : 1111 /
 .2تذوق وتارٌخ فن المصرى القدٌم  /الفرقة األولى  /كلٌة السٌاحة والفنادق /
1115 ، 1114
 .1تارٌخ الفن والتذوق  / 1 ، 8الفرقة األولى  /كلٌة تربٌة نوعٌة بالدقى  /جامعة
القاهرة 1181 ، 1116 /
 .6تارٌخ الفن وتذوقه  / 3الفرقة الثانٌة  /كلٌة تربٌة نوعٌة بالدقى  /جامعة القاهرة /
1181 ، 1116
 .81تارٌخ الفن وتذوقة  / 4الفرقة الرابعة  /كلٌة تربٌة نوعٌة بالدقى  /جامعة
القاهرة 1181 ، 1116 /
 .88جامعة السلطان قابوس  1116 : 1116تارٌخ الفن الحدٌث والمعاصر  /تارٌخ
الفن اإلسالمى  /تارٌخ فنون الحضارات القدٌمة  /النقد الفنى  /المشروع " النقد
الفنى "  /القافة البرصٌة  /التقوٌم والتوجٌه فى التربٌة الفنٌة  /مدخل الى التربٌة
الفنٌة  /التربٌة الفنٌة خارج حجرة الدراسة  /نظرٌات التربٌة الفنٌة  /تذوق الفن
اإلسالمى والخط العربى " اختٌارى جامعة " .
 مرحلة الدراسات العلٌا :
 .8وسائل اإلعالم المقرؤة ( ثقافى )  /دكتوراة  /التربٌة الفنٌة 1188 /
 .1دراسات تحلٌلٌة نقدٌة للعمل الفنى ( تربوى )  /ماجستٌر  /التربٌة الفنٌة 1116 /
1188 :

.3
.4
.5
.6

دراسات فى النقد والتذوق الفنى بالمتاحف ( تربوى )  /ماجستٌر  /التربٌة الفنٌة
1188 /
تارٌخ الفن الحدٌث والمعاصر ( ثقافى )  /ماجستٌر  /التربٌة الفنٌة 1188 /
دراسات تحلٌلٌة نقدٌة بمعارض الفن التشكٌلى ( ثقافى )  /ماجستٌر  /التربٌة
الفنٌة 1181 /
تارٌخ فنون الحضارات القدٌمة والحدٌثة  /ماجستٌر  /التربٌة الفنٌة 1181 /

سابعــا ً  :المؤلفات العلمية :
وتشمل الكتب التى قام عضو هٌئة التدرٌس بتألٌفها منفرداً أو شارك فى تألٌفها :
 الفن والبٌئة  /مؤسسة مجدى للنشر 1114 /

ثامنـــا ً  :األبحاث المنشورة :
وتشمل األبحاث المنشورة التى قام عضو هٌئة التدرٌس ببحثها وتم نشرها فى مؤتمرات أو
مجالت علمٌة على المستوى المحلى أو العالمى :
 بالنسبة للمؤتمرات :
 مؤتمر مستقبل كلٌات التربٌة فى مصر والعالم العربى المؤتمر العاشر  /المعاٌٌر
الجمالٌة لمفهوم السحر فى أعمال من الفن المصرى المعاصر  /مؤتمر علمى دولى
 13 : 11 /نوفمبر  1188بجامعة المنٌا كلٌة التربٌة  /لغة البحث عربى .
 مؤتمر الفن الفكرى األول  /المالمح الفطرٌة للفن المصرى القدٌم  /مؤتمر علمى
محلى  81 : 1 /ابرٌل  / 1111لغة البحث عربى .
 بالنسبة للمجالت :
 بحوث فى التربٌة الفنٌة والفنون  /أثر المعاٌٌر التذوقٌة لفنون ما بعد الحداثة على
اإلنتاج الفنى لطالب قسم التربٌة الفنٌة بجامعة السلطان قابوس فى مقرر المشروع
لتصوٌر الحدٌث والمعاصر  /مجلة علمٌة محلٌة  / 1111 /لغة البحث عربى .
 بحوث فى التربٌة الفنٌة والفنون  /برنامج تدرٌسى مقترح لتذوق المعاٌٌر الجمالٌة
لرسوم المنمنمات اإلسالمٌة وقٌاس أثره على اإلنتاج الفنى لطالب جامعة السلطان
قابوس  /مجلة علمٌة محلٌة  / 1181 /لغة البحث عربى .
 مجلة بحوث فى التربٌة النوعٌة  /دور الثقافة فى تشكٌل الرؤٌة الجمالٌة للفنان
المصرى المعاصر  /مجلة علمٌة محلٌة  /المجلد  81العدد  81الجزء الثانى ٌولٌو
 / 1188لغة البحث عربى .
 مجلة بحوث فى التربٌة الفنٌة والفنون  /السمات التعبٌرٌة والصٌاغات الفنٌة
الشعبٌة لرسوم مقابر الهو  /مجلة علمٌة محلٌة  /المجلد الثامن ٌونٌه  / 1113لغة
البحث عربى .
 مجلة بحوث فى التربٌة الفنٌة والفنون  /أثر العقٌدة وعالقة الكتابة على اسالٌب
التعبٌر عن الطفل واألمومة فى الفن المصرى القدٌم  /مجلة علمٌة محلٌة  /العدد
العاشر ٌناٌر  / 1114لغة البحث عربى .








مجلة بحوث فى التربٌة الفنٌة والفنون  /رنوك الدولمان كمدخل لتذوق التراث
البٌئى  /مجلة علمٌة محلٌة  /المجلد  83دٌسمبر  / 1114لغة البحث عربى .
مجلة بحوث فى التربٌة الفنٌة والفنون  /التشكٌل فى الفراغ عند المصرى القدٌم
كأحد مداخل فنون ما بعد الحداثة  /مجلة علمٌة محلٌة  /المجلد  86العدد 86
سبتمبر  / 1115لغة البحث عربى .
معرض منظر ( زهور )  /المعالجات الفنٌة لبعض عناصر الطبٌعة " الزهور "
والبحث عن القٌم الجمالٌة من خالل الدالالت الرمزٌة فى الشكل واللون والملمس /
قاعة حورس  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /من  81 : 2ماٌو  / 1116لغة البحث عربى .
مجلة بحوث التربٌة النوعٌة جامعة المنصورة  /القٌمة الجمالٌة والفلسفٌة لمفهوم
العمل الجماعى من خالل ورشة عمل فن التجهٌز فى الفراغ  /مجلة علمٌة محلٌة /
عدد  13اكتوبر  / 1188لغة البحث عربى .

تاسعا ً  :الدورات التدريبية وورش العمل :
وتشمل الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التى شارك فٌها عضو هٌئة التدرٌس
• الدورات التدرٌبٌة :
 دورة ارشاد اكادٌمً ودعم طالبً  /كلٌة التربٌة الفنٌة 1188 / 81 /
 االدارة الجامعٌة  /جامعة حلوان 1188 / 2 / 81 : 81 /
 ادارة الفرٌق البحثى  /جامعة حلوان 1188 / 2 / 86 : 82 /
 ادارة الوقت واالجتماعات  /جامعة حلوان 1188 / 1 / 1:4 /
 تنظٌم المؤتمرات  /جامعة حلوان 1188 / 1 / 2:6 /
 النشر العلمً الدولً  /جامعة حلوان 1188 / 1 / 13 : 18 /
 أخالقٌات البحث العلمى  /جامعة حلوان 1188 / 2 / 16 ، 15 /
• ورش العمل :
 مركز إعداد القادة  /جامعة حلوان . 8664 /
 إعداد وتطوٌر المناهج الخاصة باإلبداع عن الطفل  /هٌئة الٌونٌسٌف . 8666 /
 مجموعة من ورش العمل المرتبطة بإبداعات الطفل  /نادي المعادي 86628666 /
 ورش عمل مدرسة األمل للصم و البكم بالخوٌر  /سلطنة عمان . 1111 /
 المشاركة فً إلقاء ندوات عن دور الفن فً خدمة المجتمع و البٌئة ( نادي أعداد
القادة – بنها – شبٌن الكوم ) . 11111118 /

عاشراً  :االشراف على الرسائل العلمية والمناقشات :
وتتضمن الرسائل العلمٌة التى اشرف علٌها  والرسائل التى ناقشها عضو هٌئة التدرٌس سواء
الماجستٌر أو الدكتوراه داخل الجامعة أو خارجها :
 الرسائل التى اشرف عليها :
 .8اثر األتجاهات الفنٌة الحدٌثة على هوٌة الفن التشكٌلى فى دولة الكوٌت  /رسالة
ماجستٌر  /قسم النقد والتذوق الفنى  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة /
. 1188

 .1فنون ما بعد الحداثة كمدخل لتنمٌة القدرة النقدٌة لطالب التربٌة الفنٌة  /قسم
النقد والتذوق الفنى  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة . 1116 /
 .3اإلتجاه الرمزى فى الفن المصرى فى القرن العشرٌن " دراسة اٌكونولوجٌة " /
 /قسم النقد والتذوق الفنى  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة . 1188 /

الحادى عشر  :المهام األكاديمية :
وتشمل معلومات عن المهام األكادٌمٌة التى قام بها عضو هٌئة التدرٌس ومنها :
 عضو لجنة دراسات علٌا بكلٌة التربٌة الفنٌة جامعة حلوان
 محكم بحوث وترقٌات
 عضو كنترول لمرحلة البكالورٌوس والدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة الفنٌة جامعة حلوان
 عضو مكتب ضمان الجودة بكلٌة التربٌة الفنٌة جامعة حلوان  /منسق معٌار رفع كفاءة
اعضاء هٌئة التدرٌس  /منسق نشاط وضع الٌات وتلقى ومتابعة شكاوى اعضاء هٌئة
التدرٌس والهٌئة المعاونة  /منسق نشاط قٌاس رضا الطالب عن الدعم المقدم "
األكادٌمى اإلرشاى  ،الصحى "  /عضو نشاط توفٌر طرق متعددة للطالب لتقدٌم
الشكاوى والمقترحات وتشكٌل لجنة موثقة لفحص الشكاوى ومتاعبة الحلول .

الثانى عشــر  :المهمات العلمية والزيارات :
وتشمل المهمات العلمٌة والزٌارات واالنتدابات والمؤتمرات والبعثات واالعارات التى قام بها
عضو هٌئة التدرٌس والفترة الزمنٌة التى قضاها بها .
 المشاركة فً لجان الكلٌة لجنة المكتبات ولجنة شئون البٌئة وخدمة المجتمع
 التدرٌس واالنتداب لكلٌة التربٌة الموسٌقٌة جامعة حلوان 1116
 التدرٌس بكلٌة التربٌة جامعة السلطان قابوس 1116/1116
 المشاركة فً التدرٌس واالنتدابات فً جامعة حلوان كلٌة االقتصاد المنزلً شعبة
تصمٌم المالبس ( نظرٌا – علمٌا ) كلٌة السٌاحة والفنادق
 اإلشراف العلمً والفنً على معرض الطالب للفن المعاصر ( مشروع النقد الفنً
بعنوان ( خطوات ) 1111
 اإلشراف العلمً و الفنً على معرض الطالب للفن المعاصر( مشروع النقد الفنً )
بعنوان ( استغاثة ) ( انتظار )  1116سلطنة عمان
 التدرٌس واالنتداب لكلٌة التربٌة الموسٌقٌة جامعة حلوان 1116
 التدرٌس واالنتداب بكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة القاهرة البكالورٌوس والماجستٌر
1181/ 1116
 التدرٌس واالنتداب لمرحله الدكتوراه بكلٌة التربٌة الموسٌقٌة 1116
 تحكٌم بحث بمجله كلٌه اآلداب والعلوم – جامعه السلطان قابوس  ( 1181تخصص
تصوٌر )

الثالث عشــر  :المعارض الفنية الخاصة والجماعية :
وتشمل أسماء المعارض ومكان العرض والفترة الزمنٌة التى قام بها عضو هٌئة التدرٌس داخل
البالد أو خارجها فردٌة كانت أو جماعٌة .

 معرض زهور  /قاعة كلٌة التربٌة الفنٌة  /الزمالك  / 1116 /فردٌة

الرابع عشر  :الجوائز والتكريمات التى حصل عليها :
وتشمل الجوائز والتكرٌمات وشهادات التقدٌر التى حصل علٌها عضو هٌئة التدرٌس سواء على
المستوى المحلى أو العالمى .
 شهادة تقدٌر  /الورشة الفنٌة لمادة حقوق اإلنسان  /إبرٌل 1181
 شهادة تقدٌر  /ملتقى فنون األطفال العرب 1181 /
 افادة من كلٌة التربٌة النوعٌة بالدقى جامعة القاهرة لتدرٌس مواد تارٌخ الفن فى مرحلة
البكالرٌوس  /من عام 1188 : 1116

الخامس عشر  :المهارات واألنشطة الخاصة والخبرات :
وتتضمن أوجة األنشطة المختلفة والمهارات والخبرات التى ٌقوم بالمشاركة فٌها عضو هٌئة
التدرٌس .

السادس عشر  :المشاركة فى المشروعات :
وتتضمن أوجه المساهمة التى ٌقوم بها عضو هٌئة التدرٌس فى تصمٌم أو تنفٌذ بعض
المشروعات الخاصة بجهة عمله وتخصصه :
 المساهمة فى إنشاء توصٌف مقررات القسم  ،مراجعة المقررات  ،وإعداد الخطة
الخمسٌة لقسم النقد والتذوق الفنى كلٌة التربٌة الفنٌة جامعة حلوان .

