
 C.V –السيرة الذاتية 

 البيانات الشخصية :

  حميدة محمد محمد عبد الجليلاالسم : 

 20/5/1964تاريخ الميالد : 

  ش أديب بالمعادي10العنوان : 

 23803032التليفون : 

 0180371577 المحمول :

  استاذ مساعدالوظيفة العلمية : 

  علوم التربية الفنيةالقسم : 

  طرق تدريس التربية الفنيةمناهج و:  الدقيق التخصص

 المؤهالت العلمية : 

 المكان السنة الدرجة العلمية

 كلية التربية الفنية  1987 بكالوريوس تربية فنية 

 كلية التربية الفنية 1994 ماجستير فلسفة التربية الفنية 

 كلية التربية الفنية 2001 دكتوراه فلسفة التربية الفنية 

 التدرج الوظيفي : 

 المكان  التاريخ  تدرج الوظيفي ال

 كلية التربية الفنية جامعة حلوان  29/11/1987 معيدة

 كلية التربية الفنية جامعة حلوان 9/11/1994 مدرس مساعد 

 كلية التربية الفنية جامعة حلوان 30/9/2001 مدرس

 كلية التربية الفنية جامعة حلوان 31/8/2008 استاذ مساعد 

 



 الخبرات : 

 .والمراقبة والمالحظة  الكنتروللمشاركة في أعمال ا -

 .المشاركة في المؤتمرات العلمية  -

القيام بتدريس مواد مناهج التربية الفنية بالكلية للفرقةة الاامسةة الفرقةة الثالثةة ب تربةوي    -

 .تثقيفي ( 

 .على الرسائل العلمية ب ماجستير(  األشرافالمشاركة في  -

 .( وتثقيفيالميداني في التربية الفنية للقسمين ب تربوي التدريب  في مكتب األشراف -

 المشاركة في تدريس مقررات الدراسات العليا ب دبلوم   ماجستير( . -

 المساهمة في وضع االمتحانات النهائية.  -

 : األنشطة

 المشاركة في أعمال لجنة االعتماد والجودة بكلية التربية الفنية . -

   لجنة المكتبات (  األنشطةلية التربية الفنية بلجنة المشاركة في اللجان الااصية بك -

 المشاركة في معارض التربية الميدانية  -

 قسم علوم التربية الفنية . أعمالالمشاركة في  -

 على مكتبة التربية الميدانية .  األشراف -

 المشاركة في لجان وضع االمتحانات ، دراسات عليا   بكالوريوس . -

 انات النهائية المشاركة في تصحيح االمتح -

 المشاركة في لجان اختبارات القدرات الفنية ب امتحانات   تصحيح ( . -

 المشاركة في اختبارات المقابلة الشاصية . -

 .بالكلية  لألطفالالمشاركة في تدريس الفنون الحرة  -

 عضو عامل في جمعية تطوير المناهج   جامعة عين شمس . -

 عضو عامل في جمعية القراءة والمعرفة   جامعة عين شمس . -

 عضو بنقابة الفنون التشكيلية . -

 عضو برابطة التربية الفنية . -

 

 

 

 

 

 الدورات التدريبية :

 جامعة حلوان . 27/9/2005-24"االتجاهات الحديثة في التدريس " من  (1

 لوان.جامعة ح 9/5/2006-7" التدريس لألعداد الكبيرة والمصغرة " من  (2



   جامعة حلوان . 11/5/2006-10" الساعات المعتمدة" من  (3

 . 27/2/2007-25" توكيد الجودة واالعتماد " من  (4

 . 7/9/2006-5استادام التكنولوجيا في التدريس من  (5

  كلية  7/6/2009للتطوير المؤسس في  أساسورشة عمل " التاطيط االستراتيجي  (6

 التمريض   جامعة حلوان 

 ية :العلم األنشطة

ودورة فةي تةدريس التربيةة  اإلسةالميبحث فةردي " القةيم الجماليةة والسةلوكية فةي األد   (1

األول   الطفةةل العربةةي فةةي  ةةل  اإلقليمةيالمةةؤتمر  األطفةةالالفنيةة لطفةةل المرحلةةة ريةةاض 

 .2004المتغيرات المعاصرة   كلية البنات جامعة عين شمس 

ارة العربيةة لتنميةة الة وق الجمةالي بحث فردي " برنامج مقترح مةن التةراا الفنةي للحضة (2

الثةةاني   الطفةةل العربةةي الةة ات والفاعليةةة فةةي  اإلقليمةةيلطفةةل المرحلةةة االبتدائيةةة المةةؤتمر 

 .2005مجتمع متغير كلية البنات   جامعة عين شمس  

بحث مشترك " نمةوذ  مقتةرح لتةدريس مقةرر ورشةة الفنةون لطةال  كليةة التربيةة الفنيةة  (3

تمر التاسع لكلية التربية الفنية قضايا تطوير التربية الفنية بين التعليم الفرقة الاامسة .المؤ

 .2006والتثقيف بالفن جامعة حلوان   كلية التربية الفنية 

بحةةث فةةردي " دور الثقافةةة البصةةرية فةةي تنميةةة االتجاهةةات الجماليةةة نحةةو المفةةاهيم البي ةةة  (4

الطفل العربي ومالمح المستقبل جامعة  الثالث   اإلقليميلتلمي  المرحلة االبتدائية المؤتمر 

 . 2006عين شمس   كلية البنات 

برامج فنون لطلبة الفرقة الثالثة شعبة التثقيف بالفن فةي  إعدادبحث فردي " تطوير مقرر  (5

 اآلدا   جامعةةة المنيةةا   كليةةة  اإلنسةةانيةوالعلةةوم  اآلدا ضةةوء احتياجةةات المجتمةةع مجلةةة 

2007  . 


