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 كلية التربية الفنية

 ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  السيرة الذاتية

 2011/2012لعام 

 علوم التربية الفنية القسم :               حنان محمد جمال الدين الشهاوي / دم.أ . 

 

 :العامة الشخصية البيانات أوالً : 

 باعث الشهاويحنان محمد جمال الدين عبد ال : باللغة العربية اإلسم 

 ة االنجليزية : اإلسم باللغHanan Mohamed Jamal Al din Al shahawy  

 15/8الميالد :  حلتاريخ وم/ 

 : الرقم القومى 

   : أنثى  النوع 

  مصرية:الجنسية 

 : الهرم عنوان المنزل 

 : التليفون 

 : المحمول 

 : الفاكس 

 االلكترونى البريد  (E-mail  ):alshahawy_hanan@hotmail.com 

 

 : الدرجات العلميةاً : ــــثاني

   م جامعة حلوان1990بكالوريوس التربية الفنية.  

   م جامعة حلوان1996ماجستير في التربية الفنية. 

 م(.1996معوقات االبتكار في عينة من رسوم األطفال المصرين ووسائل عالجها))

 امعة حلوانم ج2002التربية الفنية)تخصص علم النفس( فلسفة في  الدكتوراه. 

دراسة مسحية لبرامج الفن للمتخلفين عقلياً في مصر وألمانيا ألعداد برنامج مقترح )

 م(.2002لتعليم المهارات النفسية أو االجتماعية)

  

 اً : التدرج الوظيفى :ـــثثالـ 

 الفترة الزمنية     مسمى الوظيفة                                          

 م1990    ثقافة الفنية والتربية بالكلية.معيدة بقسم ال 
 .م1996 مدرس مساعد بقسم علوم التربية الفنية بكلية التربية الفنية 

 .م2002  مدرس بقسم علوم التربية الفنية بكلية التربية الفنية 

 )م2009    أستاذ مساعد )تخصص علم النفس 

 المناصب اإلدارية :عاً : ـــراب
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 لوظيفة                          الفترة الزمنيةمسمى ا                  

 ............................                       رئيس قسم 

 ............................                      وكيل الكلية 

 عميد الكلية                      ............................ 

 

  : خامساً : العضوية المهنية

 وتشمل الجمعيات أو الهيئات أو النقابات التى يشغل عضو هيئة التدريس مكان ودور فعال فيها:

 ............................  عضو بجمعية 

 ............................    عضو بنقابة 

   عضو بهيئة  ............................ 

  

 الخبرات التدريسية : :سادساً 

 -بية الفنية:كلية التر -1

 مرحلة البكالوريوس

 الفرقة الثانية       علم نفس النموـ 

 الفرقة الرابعة والخامسة      ـ التربية الميدانية 

  الفرقة الرابعة      لفنـ سيكولوجية ا

 الفرقة الثالثة     للفئات الخاصةـ التربية الفنية 

 الفرقة الثالثة       _ علم نفس التعليمي

 الفرقة الرابعة      تربية الفنيةعلم نفس ال

 مرحلة الدراسات العليا :

 م2011دبلومه عامة      والبالغين األطفالفنون 

 جامعة الطائف -كلية التربية -قسم رياض األطفال-2

 م2010-2005  المستوى األول    ـ نمو التعبير الفني للطفل

 م2010-2005  المستوى السابع    ـ علم نفس الطفل غير العادي

 م2010-2005المستوى الخامس     ـ مشكالت الطفولة

 م2010-2005 المستوى السادس     ـ صعوبات التعلم

 م2010-2005 المستوى السادس     ـ الصحة النفسية
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  سابعــاً : المؤلفات العلمية :

 

 : األبحاث المنشورةاً : ـــثامن

 
وي والمعرفي للطفل ذو اإلعاقة فاعلية التدخل المبكر لتنمية بعض مظاهر النمو اللغ -

تربية الفنية لرياض األطفال، العقلية )القابل للتعلم( من خالل برنامج مقترح ألنشطة ال

 م.2007مجلة بحوث في التربية الفنية المجلد العشرون العدد العشرون 
 

برنامج تدريبي  في ضوء احتياجات معلمات رياض األطفال لتحسين األداء التدريسي  -

 هـ1427تدريبية لمعلمات رياض األطفال( جامعة الطائف  )حقيبة
اثر برنامج في الفن التشكيلي قائم على إستراتيجية العصف الذهني في تنمية القدرات  -

االبتكارية لطفل ما قبل المدرسة، مجلة بحوث في التربية والفنون المجلد الثاني  والسمات

 م 2008 والعشرون العدد الثالث والعشرون

نامج تدخل عالجي باألنشطة الفنية لخفض بعض االضطرابات السلوكية لدى أثر بر -

، مجلة دراسات تربوية واجتماعية كلية التربية الطفل التوحدي ذو اإلعاقة العقلية البسيطة

 م.2009العدد الثالث يوليو-المجلد الخامس عشر

- Effects of Therapeutical intervention  program with Plastic 

arts activities to lower some of Behavioral disorders of Autistic 

Mild Retarded child.2009.  ّ  

المشكالت التي تواجه معلمات رياض األطفال في نظام الدمج بالمملكة العربية السعودية  -

ماعية للطفل المعاق عقلياً." المجلة وفاعلية تطبيق برنـــامج لتنمية المهارات االجت

 م2010المصرية للدراسات المتخصصة العدد االول

 

 :وورش العمل  : الدورات التدريبيةتاسعاً 

ـ المشاركة في حضور بعض الدورات التدريبية لتأهيل أعضاء التدريس في التعليم  -

 الجامعي في جامعة حلوان.

 هـ1427جامعة الطائف  -ـ دورة طرق واستراتجيات التدريس الجامعي -

 هـ1427جامعة الطائف  -التصال الفعالـ دورة مهارات ا -

 هـ1427جامعة الطائف  -ـ دورة مهارات البحث العلمي في ظل مستجدات العصر -

 هـ1427جامعة الطائف  -ـ دورة أساليب واستراتيجيات تقويم الطالب -

 هـ1427جامعة الطائف  -ـ دورة أسس بناء وتطوير المقرر الجامعي -

 هـ1427ـ دورة فن إدارة الوقت  -

 م.2005جامعة عين شمس –رة توظيف التكنولوجيا في التعليم ـ دو -
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 ـ المشاركة في حضور بعض المؤتمرات العلمية في كلية التربية الفنية في جامعة حلوان. -

 

 : والمناقشات على الرسائل العلميةاً : االشراف شراع

 -:اشرف عليها التيالرسائل 

  ئم على وسائط التعبير الفني السلوكي القا اإلرشادإشراف مشترك بعنوان)رسالة

ً  أسرياالمحرومين  األطفالالتشكيلي لعينة من  / ماجستير/ (المعاقين عضويا

 .م2010تخصص علم النفس التربية، جامعة حلوان

 في أنشطة الفن التشكيلي لتنمية مهارات مشترك بعنوان) تصميم برنامج  إشراف

رية التعلم المستند إلى الدماغ التفكير الناقد واتخاذ القرار لدى الطفل في ضوء نظ

 م.2011/ دكتوراه / تخصص علم النفس التربية، جامعة حلوان( وقياس أثره

 

 المهام األكاديمية :: عشر  لحادىا

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

 

 والزيارات :العلمية المهمات ر : ــالثانى عش

 م2002-1998إلي ألمانيا االتحادية. زيارة لمدة خمسة سنوات 

 م2010-2005كلية التربية لمدة خمسة سنوات  -إعارة إلي جامعة الطائف 

 المعارض الفنية الخاصة والجماعية :ر : ــالثالث عش

 

 الجوائز والتكريمات التى حصل عليها :الرابع عشر : 

 الحصول على العديد من شهادات التقدير:

 م2010ة جامعة الطائف عمادة الدراسات الجامعي -

 م2010جامعة الطائف  –كلية التربية من وكيلة  -

 م2010خاصة باألنشطة الفنية جامعة الطائف  –من قسم رياض األطفال  -
ورشة العمل الخاصة" بالعنف جامعة الطائف من قسم رياض األطفال  -

  م2008األسري"
 .م2009معرض رسوم األطفالجامعة الطائف –من قسم رياض األطفال  -
المملكة العربية  -من اللجنة النسائية للندوة العالمية للشباب اإلسالمي -

 .م2008السعودية
 .م2007 درع خاص بالمشاركة في األنشطة الطالبية بجامعة الطائف -

 

 الخامس عشر : المهارات واألنشطة الخاصة والخبرات :

 المشاركة في لجان الجامعة: 

بالمملكة جامعة الطائف  –قسم رياض األطفال  لمقابالت الشخصية لمعيداتعضو لجنة اـ 

 م2009-2007من  العربية السعودية
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بالمملكة  جامعة الطائف– ار التحريري لمعيدات قسم رياض األطفالـ عضو لجنة وضع االختب

 هـ.1427العربية السعودية

 هـ.1429لعام جامعة الطائف –لجنة تقويم الملفات الشاملة لمواد قسم رياض األطفال ـرئيس 

 .م2010-2006جامعة الطائف من– لجنة اإلرشاد األكاديمي قسم رياض األطفالعضو ـ 

 م2010-2007.جامعة الطائف–ـ رئيس لجنة النشاط الفني والمعارض لقسم رياض األطفال

 المشاركة في لجان خارج الجامعة :

لتربية الخاصة ليمي في اإلذاعة المسموعة المصرية في مجال امشاركة في البرنامج التعالـ 

 .م2005وتربية الموهوبين 

ـ المساعدة العلمية في تطبيق بعض األنشطة والتجارب العلمية ألبحاث ودراسات في مجال 

المانيا  -  Keolnالتربية المتحفية لذوي االحتياجات الخاصة في ألمانيا االتحادية في مدينة 

 .م2001االتحادية 

ألمانيا االتحادية   - Geottingenب العلمية في مدينة والتجار الفنية ـ تطبيق بعض األنشطة

 .م2002

 شهادات التقدير

 السادس عشر : المشاركة فى المشروعات :

 اسم المشروع ونوعه . –المساهمة فى مشروعات ضمان الجودة 

 الريادة العلمية والرائد العلمي وآليات توعية الطالب بالريادة العلمية.

 

منسق قاعدة بيانات كلية 

 التربية الفنية

 أ.م.د/ مدحت وليم ينى

 

مدير مكتب ضمان الجودة 

 بكلية التربية الفنية

 أ.د/  عبلة حنفى عثمان

 عميد كلية التربية الفنية

 جامعة حلوان

 أ.د/ محمد اسحق قطب


