
 

 كلية التربية الفنية

 ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  السيرة الذاتية

 3122/3123لعام 

 (بجامعة حلوان بهدف رفع السٌرة الذاتٌة للموقع االلكترونى الجدٌد لكلٌة التربٌة الفنٌة ) 

 ىالنقد والتذوق الفن: القسم                     حمد بركاتأحكمت محمد / د . أ 

 

 :العامة الشخصية البيانات : الً أو

 حكمت محمد احمد بركات : باللغة العربٌة اإلسم                  

 اإلسم باللغة االنجلٌزٌة  :Hekmat Mohamed Ahmed Barakat 

 االلكترونى البرٌد  (E-mail ) : hekmat barakat @fae hotmil  
 edm.eg p @sswrd 

 

 : الدرجات العلمية: اً ــــثاني

 لألوا/  5791/  النقد والتذوق الفنى/ التربٌة الفنٌة :  البكالورٌوس .  

 التعبٌر عن /  5712/ النقد والتذوق الفنى / التربٌة الفنٌة :  الماجستٌر

 .موضوع النصر فً الفن المصري القدٌم وفنون بالد ما بٌن النهرٌن 

  أثر البٌئة على /  5719/ النقد والتذوق الفنى / التربٌة الفنٌة  :الدكتوراه

 .ة األشكال الفنٌة فً المخطوطات المملوكٌ

 

 :التدرج الوظيفى : اً ـــثثالـ 

 مسمى الوظيفة                          الفترة الزمنية                  

  5712:  5791                                  معٌد 

 5719:  5712                        مدرس مساعد 

  5771:  5719                               مدرس 

 2002:  5771                         ذ مساعدأستا 

   حتى اآلن:  2002                              أستاذ 

 :المناصب اإلدارية : عاً ـــراب

 مسمى الوظيفة                          الفترة الزمنية                  

 2002/  2002           القائم بأعمال رئٌس القسم 

 2009/  2002                           رئٌس قسم 

 2050/  2009                           رئٌس قسم 

 حتى اآلن/  2050                          رئٌس قسم 

 



  : العضوية المهنية: خامساً 

 :الجمعٌات أو الهٌئات أو النقابات التى ٌشغل عضو هٌئة التدرٌس مكان ودور فعال فٌهاوتشمل 

 م 5791/  رابطة خرٌجى التربٌة الفنٌةعٌة عضو بجم 

 م 5777/  محبى التراث القبطىبجمعٌة  مشاركة 

 م 5711/  الفنانٌٌن التشكٌلٌٌن عضو بنقابة 

  

 :الخبرات التدريسية  :سادساً 

عضو هٌئة التدرٌس بتدرٌسها داخل الكلٌة أو خارجها مع المقررات التى قام  وتشمل

 :التى قام بالتدرٌس بها  سنةة والتوضٌح الفرقة الدراسٌة والجه

 : مرحلة البكالوريوس  

  كلٌة التربٌة /  (ثقافى ، تربوى )  الفرقة الثالثة/ الفنون القبطٌة واإلسالمٌة

 م 2007:  5777/ جامعة حلوان / الفنٌة 

  جامعة حلوان / كلٌة التربٌة الفنٌة / الفرقة الرابعة / فنون عصر النهضة /

 م 5777

 ٌكلٌة السٌاحة والفنادق / الفرقة األولى / خ فن المصرى القدٌم تذوق وتار /

 م 5711:5770

  كلٌة تربٌة نوعٌة بالدقى / الفرقة األولى /  2،  5تارٌخ الفن والتذوق /

 2001،  2009/ جامعة القاهرة 

  جامعة / كلٌة تربٌة نوعٌة بالدقى / الفرقة الثانٌة /  2تارٌخ الفن وتذوقه

 2001،  2009/ القاهرة 

  جامعة / كلٌة تربٌة نوعٌة بالدقى / الفرقة الرابعة /  2تارٌخ الفن وتذوقة

 2001،  2009/ القاهرة 

 

 : مرحلة الدراسات العليا 

  جامعة حلوان / كلٌة التربٌة الفنٌة / دبلوم تكمٌلى / الفن والبٌئة /

 م 2000:2052

  جامعة / بٌة الفنٌة كلٌة التر/ دبلوم تكمٌلى / تارٌخ الفن المصرى المعاصر

 م 2000:2052/ حلوان 

  كلٌة التربٌة الفنٌة / دبلوم التربٌة الفنٌة / دراسات فى النقد والنذوق الفنى /

 م 5777/ جامعة حلوان 

  كلٌة / ( تربوى ) ماجستٌر / دراسات فى النقد والتذوق الفنى بالمتاحف

 م 2009:2052/ جامعة حلوان / التربٌة الفنٌة 

 كلٌة / ( تربوى ) ماجستٌر / رنة فى جمالٌات ونقد الفنون دراسات مقا

 م 2009:2052/ جامعة حلوان / التربٌة الفنٌة 

  كلٌة ( / تربوى ) ماجستٌر / دراسات نقدٌة فى الفن المصرى المعاصر

 م 2009:2052/ جامعة حلوان / التربٌة الفنٌة 



  ( / تربوى  )ماجستٌر / دراسات نقدٌة فى أحد فنون الحضارات القدٌمة

 م 2009:2052/ جامعة حلوان / كلٌة التربٌة الفنٌة 

  كلٌة التربٌة الفنٌة ( / ثقافى ) ماجستٌر / تارٌخ الفن الحدٌث والمعاصر /

 م 2009:2052/ جامعة حلوان 

  كلٌة التربٌة ( / ثقافى ) ماجستٌر / دراسات مقارنة فى جمالٌات ونقد الفنون

 م 2009:2052/ جامعة حلوان / الفنٌة 

  جامعة حلوان / فنون جمٌلة / ماجستٌر / تذوق ونقد تشكٌلى /

 م 2050:2052

  م 2050:2052/ جامعة حلوان / فنون جمٌلة / ماجستٌر / علم الجمال 

  جامعة حلوان / كلٌة التربٌة الفنٌة /  (تربوى )  دكتوراة/ مناقشة حلقة /

 م 2009:2052

  جامعة / كلٌة التربٌة الفنٌة / (  تربوى) دكتوراة / دراسات جمالٌة حدٌثة

 م 2009:2052/ حلوان 

  جامعة / كلٌة التربٌة الفنٌة ( / ثقافى ) دكتوراة / دراسات جمالٌة متحفٌة

 م 2009:2052/ حلوان 

  كلٌة التربٌة الفنٌة ( / ثقافى ) دكتوراة / دراسات حدٌثة فى نقد الفنون /

 م 2009:2052/ جامعة حلوان 

 جامعة / كلٌة التربٌة الفنٌة ( / ثقافى ) دكتوراة / لمرئٌة وسائل اإلعالم ا

 م 2009:2052/ حلوان 

  جامعة حلوان / فنون جمٌلة / دكتوراة " / متقدم " نقد وعلم جمال /

 م 2050:2052

  جامعة حلوان / فنون جمٌلة / دكتوراة / اإلبداع وفلسفة الفنون /

 م 2050:2052

  السنة / الجهة ( / دكتوراه  –اجستٌر م –دبلوم ) الفرقة / اسم المقرر. 

 

 : المؤلفات العلمية : سابعــاً 

 :وتشمل الكتب التى قام عضو هٌئة التدرٌس بتألٌفها منفرداً أو شارك فى تألٌفها 

  م 5717/ مطبعة العمرانٌة / الفن المصرى القدٌم 

  م 2001/ عالم الكتب / اإلسالمٌة الفنون 

  م 5777/ الم الكتب ع/ جمالٌات الفنون القبطٌة 

 

 : األبحاث المنشورة: ثامنـــاً 

وتشمل األبحاث المنشورة التى قام عضو هٌئة التدرٌس ببحثها وتم نشرها فى مؤتمرات أو 

 :مجالت علمٌة على المستوى المحلى أو العالمى 

  بالنسبة للمؤتمرات: 

لغة / م  2009/ مؤتمر علمى محلى / مؤتمر الخطة اإلستراتٌجٌة لجامعة حلوان  -

 . البحث عربى



 2009/ أوزبكستان / معهد بهزاد / بحث نقد وتذوق الفنون واستمرارٌة الفن المصرى  -

 

  بالنسبة للمجالت: 

لس األعلى جالم) مجلة دورٌة / الملحمة الثامنة تبعث النشار / مجلة المحٌط الثقافى  -

 .لغة البحث عربى / م  2002ٌناٌر / ( للثافة 

( المجلس األعلى للثافة ) مجلة دورٌة / الفنان وأعماق المجهول / افى مجلة المحٌط الثق -

 .لغة البحث عربى / م  2002ٌولٌو / 

المجلس األعلى ) مجلة دورٌة / شفافٌة الكون وسحر المتوسط / مجلة المحٌط الثقافى  -

 .لغة البحث عربى / م  2002ماٌو ( / للثافة 

المجلس ) مجلة دورٌة / فى بٌنالى القاهرة الصورة وزمانها / مجلة المحٌط الثقافى  -

 .لغة البحث عربى / م  2002ٌناٌر ( / األعلى للثافة 

المجلس ) مجلة دورٌة / اٌمى آزار والتصوٌر المصرى الحدٌث / مجلة المحٌط الثقافى  -

 .لغة البحث عربى / م  2002نوفمبر ( / األعلى للثافة 

المجلس األعلى ) مجلة دورٌة / عاصر الخزف المصرى الم/ مجلة المحٌط الثقافى  -

 .لغة البحث عربى / م  2002 إبرٌل( / للثافة 

 

 :وورش العمل  الدورات التدريبية: تاسعاً 

 التى شارك فٌها عضو هٌئة التدرٌس وورش العمل لدورات التدرٌبٌة تشمل او

/ معلومات دورة أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن بالتعلٌم العالى على نظم تكنولوجٌا ال -

 م2009ـ50ـ27/ جامعة حلوان 

 م 2001ٌولٌو / جامعة حلوان / دورة حل المشكالت واإتخاذ القرار  -

 م 2002/ دورة الشئون القانونٌة  -

 م2050ـ55ـ21/ جامعة حلوان / دورة إعداد وتأهٌل المراجعٌن الداخلٌٌن  -

معات حضور ورشة عمل خاصة بمشروع تطوٌر نظم اإلتصاالت والمعلومات بالجا -

 م 2002ـ2ـ1/ المصرٌة 

 

 : والمناقشات على الرسائل العلميةاالشراف : اً شراع

سواء  والرسائل التى ناقشها عضو هٌئة التدرٌس -وتتضمن الرسائل العلمٌة التى اشرف علٌها 

 :الماجستٌر أو الدكتوراه داخل الجامعة أو خارجها 

 :الرسائل التى اشرف عليها  -

رسالة /   "دراسة مقارنة "الفن المصرى القدٌم والمعاصر  مزج أشكال الكائنات فى .5

 . 2000/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / ماجستٌر 

Metamorphosis in ancient Egyptian art and contemporary Egyptian art "comparative study"  

دراسيية "فارسييٌة القييٌم الفنٌيية فييى المنمنمييات اإلسييالمٌة فييى المدرسييتٌن العربٌيية وال .2

 . 2000/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر /  "مقارنة

The artistic values of Islamic miniatures Arabian and Persian styles  



/ رسيالة دكتيوراة /  إعداد برنامج لتيذوق الفنيون الحدٌثية فيى مجيال تصيمٌم األزٌياء .2

 . 2000/ فنٌة كلٌة التربٌة ال/ جامعة حلوان 

السمات الفنٌة والتعبٌرٌة للوجوه الشخصٌة فيى التماثٌيل المصيرٌة القدٌمية وتأثٌرهيا  .2

جامعة حليوان / رسالة ماجستٌر /  "دراسة نقدٌة"فى فن النحت المصرى المعاصر 

 . 2005/ كلٌة التربٌة الفنٌة / 

Artistic and expressive traits of ancient Egyptian sculptural portraits its effect in 

contemporary sculptural Egyptian art "critical study" 

السمات الجمالٌة والتعبٌرٌة للنقوش والرسوم الجدارٌة فى واجهيات العميارة النوبٌية  .1

/ جامعية حليوان / رسيالة دكتيوراة / كمدخل للتذوق الفنى لطالب كلٌة التربٌة الفنٌة 

 . 2005/ كلٌة التربٌة الفنٌة 

رسالة ماجستٌر / " محمود سعٌد " المؤثرات البٌئٌة فى تشكٌل القٌم الجمالٌة فى فن  .2

 . 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / 

رسييالة /  "دراسيية تحلٌلٌيية وصييفٌة"القييٌم الفنٌيية فييى تشييكٌل شييبابٌك المسيياجد بمصيير  .9

 . 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / ماجستٌر 

Artistic values in composing mosque's windows in Egypt "analytic and 

descriptive study" 

رسالة /  "دراسة نقدٌة مقارنة" جمالٌة الرمز فى فنون الحداثة وما بعد الحداثة  .1

 . 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / ماجستٌر 

Symbols aesthetics in modernism and post modernism "critical 

comparison search" 

العالقيية التبادلٌيية بييٌن الفنييون التشييكٌلٌة والفنييون التعبٌرٌيية كمييدخل للتييذوق  .7

 . 2001/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر /  الفنى

The mutual relationships between plastic art and expressive arts 

as an approach for art appreciation 

أثر تراث الجزٌرة العربٌية عليى الفنيون التشيكٌلٌة بمعيارج مهرجيان  .50

رسالة ماجسيتٌر /  "دراسة نقدٌة"( م 2002 -م 5712) الجنادرٌة من عام 

 . 2001/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / 

The effect of Arabian peninsula heritage on plastic arts in al-

janadriah   festival expiations since (1986-2004)"critical study" 



الدولة "القٌم الجمالٌة للتعبٌر عن حركة األشخاص فى الفن المصرى القدٌم  .55

 The 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر /   "الحدٌثة

aesthetic values of human figures movement in ancient Egyptian 

art "modern empire" 

/ رسيالة ماجسيتٌر /  تطور مفهيوم المحاكياة فيى فنيون الغيرب قيدٌما وحيدٌثا .52

 . 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان 

The evolution of imitation concept in ancient & modern western art 

 األٌقونات القبطٌة القٌم الجمالٌة والتعبٌرٌة فى وجوه الفٌوم وأثرها على .52

 . 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر /  "دراسة نقدٌة" 

Aesthetic and expressive values of fayum portraits and its effect 

on Coptic icon (critical study) 

سالة ر/  القٌم الجمالٌة للفن المصرى القدٌم فى تشكٌل رموز الفن القبطى .52

 . 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / ماجستٌر 

Aesthetic values of the ancient art in forming Coptic art symbols 

/  "دراسيية نقدٌيية " المييذهب التفكٌكييى فييى نقييد الفيين التشييكٌلى المعاصيير بمصيير  .51

 . 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة دكتوراة 

برامج مقترحة للتذوق الفنى لألعمال الفنٌة لزائرى متحف محميد محميود  إعداد .52

 . 2009/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر /   خلٌل وحرمه

Organize suggested programmers for art appreciation of the art 

works for the visitor of MR. & MRS. Mohamed M. Khalil museum 

وجيذورها فيى الفنيون اإلسيالمٌة " الفين الجدٌيد"المفاهٌم الجمالٌة والوظٌفٌة فيى  .59

/ كلٌيية التربٌيية الفنٌيية / جامعيية حلييوان / رسييالة ماجسييتٌر /   "دراسيية نقدٌيية مقارنيية"

2009 . 

The functional and aesthetic conceptions in art nouveau and its 

roots in Islamic arts comparative criticism study 

الكشييف عيين القييٌم الجمالٌيية لعنصيير الحركيية فييى أعمييال فنٌيية حدٌثيية ومعاصييرة  .51

كلٌية التربٌية / جامعة حليوان / رسالة ماجستٌر /  بإستخدام التحلٌل النقدى التذامنً 

 . 2009/ الفنٌة 



Exposing the aesthetic values to movement for new and cotemporary art 

work about employment the synchronous critical analysis 

دراسة نقدٌة " أثر البٌئة والعقٌدة فى تطور نقوش جدارٌات مقابر وادى الملوك  .57

 . 2009/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر /  " 

لمختارات من طرز الخط العربى فى الفنون اإلسالمٌة كمدخل القٌم الجمالٌة  .20

 . 2009/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة دكتوراة /  / للتذوق الفنى 

رسالة /  تفاعل ثقافات متنوعة فى تشكٌل القٌم الجمالٌة للفن المصرى المعاصر .25

 . 2001/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / دكتوراة 

اسة نقدٌة در" أثر جمالٌات طراز الروكوكو فى الفن الحدٌث والمعاصر  .22

 . 2001/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة دكتوراة /  "مقارنة 

برنامج مقترح لورش تذوق أعمال الفن المفاهٌمى من خالل دورات بٌنالى الفن  .22

/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر /  التشكٌلى بقصور الثقافة

2007 . 

القٌم الجمالٌة والدالالت الرمزٌة لصور أساطٌر الخلق فى الفن المصرى القدٌم  .22

كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة دكتوراة /  والحدٌث كمدخل للتذوق الفنى

 /2007 . 

دراسة نقدٌة " تغٌر مفهوم الشكل اإلنسانى بٌن الفن الحدٌث والمعاصر  .21

 . 2007/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان /  رسالة دكتوراة" / أنثروبولوجٌة 

المنمنمات اإلسالمٌة كمصدر للرسوم المتحركة فى برنامج مقترح لتنمٌة  .22

 . 2050/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر / التذوق الفنى 

القٌم الرمزٌة والتعبٌرٌة فى الرسوم الصخرٌة بسلطنة عمان كمدخل للتذوق  .29

جامعة / رسالة ماجستٌر / نى لطالب قسم التربٌة الفنٌة بجامعة السلطان قابوس الف

 . 2050/ كلٌة التربٌة الفنٌة / حلوان 

رسالة / دالالت الرموز الزمنٌة فى الفن المصرى القدٌم والفن المعاصر  .21

 . 2050/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / ماجستٌر 

رسالة / الخبرة الجمالٌة لفنون ما بعد الحداثة  مفهوم التفاعل بٌن الفنون فى .27

 . 2050/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / دكتوراة 

إعداد عروج متحفٌة تفاعلٌة لتذوق الفن المصرى القدٌم قائمة على برامج  .20

 . 2050/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة دكتوراة / الكمبٌوتر 

وم تعدد الرؤى المنظورٌة كمدخل للنقد اإلكتشافى للتصوٌر لمفهالقٌم الجمالٌة  .25

كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان /  ماجستٌررسالة / المصرى الحدٌث والمعاصر 

 /2055 . 

التجرٌد اإلسالمى وأثره على الفنون التشكٌلٌة المصرٌة المعاصرة كمدخل  .22

 . 2055/ لتربٌة الفنٌة كلٌة ا/ جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر / للتذوق الفنى 

جامعة / رسالة ماجستٌر / القٌم الجمالٌة للمادة والشكل فى الفن المعاصر  .22

 . 2055/ كلٌة التربٌة الفنٌة / حلوان 



الجمال والوظٌفة فى العمارة المدنٌة اإلسالمٌة بالقاهرة كمدخل لتنمٌة التذوق  .22

 . 2055/ فنٌة كلٌة التربٌة ال/ جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر / الفنى 

Aesthetics and Function in Islamic Civil Architecture in Cairo as 

an Approach to The Development Of Art Appreciation  

تنمٌة التذوق الفنى لطالب التربٌة الفنٌة فى ضوء المعاٌٌر الجمالٌة فى الفنون  .21

 . 2055/ بٌة الفنٌة كلٌة التر/ جامعة حلوان / رسالة دكتوراة / الرقمٌة 

تبسٌط مختارات من المفاهٌم الجمالٌة لتنمٌة التذوق الفنى لدى تالمٌذ مرحلة  .22

كلٌة / جامعة حلوان / رسالة دكتوراة / التعلٌم االساسى من خالل اللعب التفاعلى 

 . 2055/ التربٌة الفنٌة 

 

 :الرسائل التى ناقشها  -

دراسية نقدٌية " داثية وميا بعيد الحداثية دور المتذوق فيى التجربية الجمالٌية لفنيون الح .5

 . 2005/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر / " مقارنة 

تطور الرمز فى الفن القبطى إلبتكيار تصيمٌمات تصيلح لطباعية األقمشية الحرٌرٌية  .2

كلٌية الفنيون / جامعية حليوان / رسيالة ماجسيتٌر / للسٌدات بأسالٌب طباعٌة مختلفية 

 . 2005/ قٌة التطبٌ

رسيالة / الدالالت الرمزٌة والقٌم الفنٌة لتٌجان اآللهه فيى النقيوش المصيرٌة القدٌمية  .2

 . 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / ماجستٌر 

تأثٌر البٌئة وثقافية العصير فيى أعميال الفنيانٌن الشيبان مين خيالل معيارج صيالون  .2

 . 2002/ لٌة التربٌة الفنٌة ك/ جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر /  الشباب

The effect of environment and culture of the age in works of youth-artists 

through "the saloon of youth exhibitions" 

القٌم الجمالٌة فى مختارات مين فنيون ميا بعيد الحداثية كميدخل إلثيراء التيذوق الفنيى  .1

كلٌية التربٌية / جامعية حليوان / ة ماجسيتٌر رسيال/  لدى طالب كلٌة التربٌة النوعٌية

 . 2002/ الفنٌة 

The aesthetic values in selection from post modern arts as approach to 

innovate art appreciation for the students of faculty of specific education 

معبدى الكرنيك والبيارثٌنون القٌم الجمالٌة فى عالقة العمل الفنى ببٌئته المحٌطة فى  .2

/ كلٌية التربٌيية الفنٌيية / جامعية حلييوان / رسييالة ماجسييتٌر /   "دراسية نقدٌيية مقارنية"

2002 . 

The aesthetic values in relation of the work of art with its external environment in 

Karnack and Parthenon temples "a comparative critical study" 



رسيييالة /  قييٌم الجمالٌييية والوظٌفٌييية للنميياذج المصيييغرة فيييى الفيين المصيييرى القيييدٌمال .9

 . 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / ماجستٌر 

The aesthetic and functional values of the small models in 

ancient Egyptian art 

ر المعاصير المصيرى القٌم الجمالٌة للنزعية التزٌنٌية فيى مختيارات مين فين التصيوٌ .1

 . 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر /  والعالمى

the artistic values of ornamentation tendency in the selected parts of the 

contemporary Egyptian and universal painting 

رات مين جيدارٌات القٌم الجمالٌة والتعبٌرٌية لحركية رسيوم الطٌيور لمختيا .7

/ كلٌية التربٌية الفنٌية / جامعية حليوان / رسيالة ماجسيتٌر /  الفن المصيرى القيدٌم

2002 . 

The aesthetic expressions values of birds chewing's movement Tim 

selections front ancient Egyptian metals 

لمملكيية دور البٌئيية فييى تشييكٌل رمييوز أعمييال الفيين التشييكٌلى المعاصيير با .50

  2001/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر /  العربٌة السعودٌة

Environmental role in shaping contemporary art work symbols in kingdom of Saudi Arabia 

دراسية نقدٌية "القٌم الجمالٌة والتعبٌرٌة فى منمنميات المنظوميات الخمسية  .55

 2001/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / اجستٌر رسالة م/  "تحلٌلٌة

The aesthetic and expressive values in miniatures of 

Khamsa of nizami "analytical critical study" 

القٌم الجمالٌه للتولٌفٌة فى فنون الحداثة وما بعد الحداثة فى مصر والعيالم  .52

 2001/ التربٌة الفنٌة  كلٌة/ جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر / 

The aesthetic value for montage of modern and post 

modern art in Egypt and universal 

القٌم الجمالٌة والتعبٌرٌية لرسيوم الفخيار فيى عصير ميا قبيل األسيرات فيى  .52

كلٌية التربٌية / جامعية حليوان / رسيالة ماجسيتٌر /  مصر كميدخل للتيذوق الفنيى

 2001/ الفنٌة 

The aesthetic & expressive values for pottery drawing in the 

predynastic period in Egypt as an approach of art appreciation 



دور بييرامج الكمبٌييوتر فييى الكشييف عيين القييٌم الجمالٌيية لمختييارات ميين الفيين  .52

كلٌية / جامعية حليوان / رسيالة ماجسيتٌر / " دراسية نقدٌية " المصرى المعاصير 

 2001/ تربٌة الفنٌة ال

النقييد السيييٌاقى واإلسيييتفادة منيييه فيييى التفسييٌر الجميييالى للجوانيييب الرمزٌييية فيييى  .51

كلٌية / جامعية حليوان / رسيالة ماجسيتٌر /  مختارات من الفين المصيرى الحيدٌث

 2002/ التربٌة الفنٌة 

The contextual criticism and its use in interpret ion for symbolism 

aspects aesthetic in modern selection of Egyptian art 

أسالٌب التعبٌر عن العمق الفراغيى بيٌن الميذهبٌن الكالسيٌكى والرومانسيى كميدخل  .52

جامعيية / رسييالة ماجسييتٌر /  لتنمٌيية القييدرة النقدٌيية لييدى طييالب كلٌيية التربٌيية النقدٌيية

 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / حلوان 

Expression styles of space Depth between Classicism and Romanticism as an 

approach to develop the capacity of criticism of art education students 

األسييالٌب التجرٌدٌيية للشييكل اإلنسييانى فييى فنييون العصيير الحجييرى فييى الصييحراء  .59

 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر / الغربٌة بمصر 

بياٌن فييى التعبٌير عيين المييرأة المصيرٌة فييى الفتيرة ميين الدوليية القدٌمية حتييى نهاٌيية الت .51

 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر / الدولة الحدٌثة 

جامعية / رسيالة دكتيوراة / فلسفة االسيلوب عبير تطيور فنيون الغيرب قيدٌماً وحيدٌثاً  .57

 2002/ كلٌة التربٌة الفنٌة / حلوان 

مٌة القدرة النقدٌة بالتمٌٌز بٌن المفاهٌم واألسيالٌب المختلفية فيى مختيارات مين فين تن .20

كلٌيية / جامعيية حلييوان / رسييالة دكتييوراة / المنيياظر الطبٌعٌيية فييى العصيير الحييدٌث 

 2002/ التربٌة الفنٌة 

جامعية / رسالة ماجسيتٌر /  "دراسة نقدٌة"النزعة التهكمٌة فى فنون ما بعد الحداثة  .25

 2009/ ٌة التربٌة الفنٌة كل/ حلوان 

The Ironic tendency in the arts of postmodernism " critical study " 

القييٌم الجمالٌيية والييدالالت الرمزٌيية لشييكل الشييجرة فييى مختييارات ميين الفيين القييدٌم  .22

/ كلٌيية التربٌيية الفنٌيية / جامعيية حلييوان /  "دراسيية نقدٌيية أنثروبولوجٌيية " والحييدٌث 

2050 

رسيالة / تماعى لفن التصوٌر الفلسيطٌنى المعاصير كميدخل للنقيد الفنيى التحلٌل اإلج .22

 2050/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / ماجستٌر 



" تطييور المعيياٌٌر الجمالٌيية لمفهييوم التقنٌيية فييى مختييارات ميين أسييالٌب فنٌيية متنوعيية  .22

 2050/ كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان /  دكتوراةرسالة / " دراسة نقدٌة 

الدالالت الرمزٌة والجمالٌة لقٌمة الحركة فيى رسيوم العصيور الحجرٌية فيى هضيبة  .21

كلٌيية / جامعيية حلييوان /  دكتييوراةرسييالة / الجلييف الكبٌيير وجبييل العوٌنييات بمصيير 

 2050/ التربٌة الفنٌة 

رسيالة / المفاهٌم الجمالٌة للمعارج المتحفٌية المؤقتية كميدخل لتنمٌية التيذوق الفنيى  .22

 2055/ كلٌة التربٌة الفنٌة / ة حلوان جامع/ ماجستٌر 

 2000وعيام  5700معاٌٌر التناسب الجمالى فى الفنون التشكٌلٌة فى الفترة ما بٌن  .29

/ كلٌيية التربٌيية الفنٌيية / جامعيية حلييوان / رسييالة ماجسييتٌر / كمييدخل للتييذوق الفنييى 

2055 

والتذوقٌية  األنشطة الفنٌة لقطاع الفنون التشيكٌلٌة بمصير فيى ضيوء المفياهٌم النقدٌية .21

كلٌة التربٌة الفنٌة / جامعة حلوان / رسالة ماجستٌر / " دراسة تحلٌلٌة " المعاصرة 

 /2055 

 

 :المهام األكاديمية : عشر  لحادىا

 :وتشمل معلومات عن المهام األكادٌمٌة التى قام بها عضو هٌئة التدرٌس ومنها 

 2050:  2002التربٌة الفنٌة عضو لجنة دراسات علٌا بكلٌة  -

تقٌٌم االنتاج العلمى المقدم الى اللجنة العلمٌة )  بكلٌة التربٌة الفنٌةمحكم بحوث وترقٌات  -

 2055،  2007 (الدائمة لكلٌة التربٌة الفنٌة 

 كنترول  عضو -

   حتى األن  ، 2050 التربٌة الفنٌةبكلٌة  ضمان الجودة مجلس إدارةعضو  -

 

 

 :والزيارات العلمية المهمات : ر ــالثانى عش

وتشمل المهمات العلمٌة والزٌارات واالنتدابات والمؤتمرات والبعثات واالعارات  التى قام بها 

 .عضو هٌئة التدرٌس والفترة الزمنٌة التى قضاها بها 

جامعة / كلٌة التربٌة الفنٌة / الفنون اإلسالمٌة / برنامج التدرٌب للموجهٌن األوائل  -

 م 5719/ حلوان 

كلٌة / المصرى عبر التارٌخ القٌم البٌئٌة فى الفن / وقضٌة اإلنتماء مؤتمر التربٌة الفنٌة  -

 م 5711/ جامعة حلوان / التربٌة الفنٌة 

تذوق طالب التربٌة الفنٌة للتراث ( / االنسٌا ) مؤتمر التربٌة الفنٌة والتراث اإلقلٌمى  -

 م 5717/ جامعة الدول العربٌة / اإلسالمى بالقاهرة 



لفنٌة ، التربٌة الفنٌة والتراث اإلقلٌمى ، حاضر ومستقبل التربٌة مؤتمر كلٌة التربٌة ا -

/ جامعة حلوان / كلٌة التربٌة الفنٌة  /نقد وتذوق الفنون خالل أربعة مداخل / الفنٌة 

 م 5779

/ أثر الفنون الغسالمٌة فى الفن المصرى المعاصر / مؤتمر الفن العربى المعاصر  -

 م 5771/ األردن 

العمارة فى المجتمع المصرى بٌن التراث وما بعد / بٌة الفنٌة السابع مؤتمر كلٌة التر -

 م 5777/ جامعة حلوان / كلٌة التربٌة الفنٌة / الحداثة 

تأثٌر الجمالٌة وعلم إجتماع الفن فى نقد وتذوق الفنون / مؤتمر كلٌة التربٌة النوعٌة  -

 م 2002/ جامعة القاهرة / الحدٌثة والمعاصرة 

/ تنوع أسالٌب الفن المصرى فى مقابل العالمٌة والعولمة / نون الجمٌلة مؤتمر كلٌة الف -

 م  2002/ داخل جامعة حلوان 

 م 2009/  تبادل ثقافى/ أوزبكستان  -

 م 2050 / المنصورة/ التحكٌم فى مجلة التربٌة النوعٌة  -

 م 2052 / الدقى/ التحكٌم فى مجلة التربٌة النوعٌة  -

 

 :ية الخاصة والجماعية المعارض الفن: ر ــالثالث عش

ن العرج والفترة الزمنٌة التى قام بها عضو هٌئة التدرٌس داخل اكوتشمل أسماء المعارج وم

 .البالد أو خارجها فردٌة كانت أو جماعٌة 

 

 :الجوائز والتكريمات التى حصل عليها : الرابع عشر 

ٌئة التدرٌس سواء على وتشمل الجوائز والتكرٌمات وشهادات التقدٌر التى حصل علٌها عضو ه

 .المستوى المحلى أو العالمى 

 .الجهة المانحة / تارٌخ الحصول علٌها / سبب الجائزة / اسم الجائزة  -

 

 :المهارات واألنشطة الخاصة والخبرات : الخامس عشر 

وتتضمن أوجة األنشطة المختلفة والمهارات والخبرات التى ٌقوم بالمشاركة فٌها عضو هٌئة 

 .التدرٌس 

 

 :المشاركة فى المشروعات : السادس عشر 

وتتضمن أوجه المساهمة التى ٌقوم بها عضو هٌئة التدرٌس فى تصمٌم أو تنفٌذ بعج 

 :المشروعات الخاصة بجهة عمله وتخصصه 

 المساهمة فى إنشاء قاعدة بٌانات الخاصة بالقسم -

 بكلٌة التربٌة الفنٌة المساهمة فى مشروعات ضمان الجودة  -

 

 

 


