
 

 كلية التربية الفنية

 السيرة الذاتية لأعضاء هيئة التدريس

 2011/2012لعام 

 القسم : علوم التربية الفنية      علوان عمر  علىهدي أ.د/ 

 أوالُ : البيانات الشخصية العامة :

 علوان عمر  علىم.د/ هدي األسم باللغة العربية : أ. -

 Hoda Ali Elwan Omarاألسم باللغة اإلنجليزية :  -

 25/9/1962تاريخ ومحل الميالد :  -
 26209250100102الرقم القومي : -
 النوع : أنثي  -
 الجنسية : مصرية  -
 فيصلعنوان المنزل:  -
 المحمول :  -
  yahoo.com88farhha@البريد اإلليكتروني : -

 

 : الدرجات العلميةاً : ــــثاني

 جيد جدا مع / التقدير العام 1986تاريخ الحصول /ريوس التربية الفنيةبكالو:  البكالوريوس

  .ف تخصص / أصول التربية الفنية ونظرياتها مرتبة الشر

  : عنوان الرسالة 1995الحصول  / تاريخماجستير في التربية الفنية الماجستير / 

ة الفنية لدي "أثر تطوير بعض المفاهيم الفلسفية على تشكيل رؤية واضحة ألصول التربي

 .طلبة الكلية" 

 : العالقة / عنوان الرسالة 2001الحصول  / تاريخدكتوراه في التربية الفنية  الدكتوراه "

بين مفهوم الحرية والممارسات اإلبداعية في اإلنتاج الفني لدي طلبة وطالبات كلية التربية 

 .الفنية "

 اً : التدرج الوظيفى :ـــثثالـ 
 سمى الوظيفة                          الفترة الزمنيةم                  

 12/11/1986                                   همعيد 

                    30/4/1995     مدرس مساعد 

  20/5/2001                               مدرس 

                      27/10/2009    أستاذ مساعد 

            أستاذ                  ............................ 

 ............................                     أستاذ متفرغ 

 

 المناصب اإلدارية :عاً : ـــراب

mailto:farhha88@yahoo.com


 مسمى الوظيفة                          الفترة الزمنية                  

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

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

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

  : خامساً : العضوية المهنية

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

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

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

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

 الخبرات التدريسية : :سادساً  

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

 التى قام بالتدريس بها : سنةوال توضيح الفرقة الدراسية والجهة

  :  الفرقة القيام بتدريس مادة تاريخ التربية الفنية ونظرياتها مرحلة البكالوريوس /

 .2012-2002 السنة/كلية التربية الفنية جامعة حلوان/ الجهة األولي 

  :دبلوم / الفرقة ) عن طريق الفن التربية القيام بتدريس مادة مرحلة الدراسات العليا

 .2009-2008/ السنة كلية التربية الفنية جامعة حوان الجهة / تأهيلي 

  :مدخل التربية الفنية / الفرقة ) دبلوم التربية القيام بتدريس مادة مرحلة الدراسات العليا

 .2012-2011-2010الجهة كلية التربية الفنية جامعة حوان / السنة الفنية/ 

  :دور التربية الفنية في تنمية المجتمع / الفرقة  س مادة القيام بتدريمرحلة الدراسات العليا

 / حلوان الجهة كلية التربية الفنية جامعة دبلوم التربية الفنية / 

 .2013-2012-2011السنة 

 :التربية الفنية والبيئة الطبيعية / الفرقة   القيام بتدريس مادة مرحلة الدراسات العليا

 2013-2012ة جامعة حوان / السنة الجهة كلية التربية الفنيماجستير  

  سابعــاً : المؤلفات العلمية :

 اسم المؤلف : هدي على علوان  -

 اسم الكتاب : تاريخ التربية الفنية  -

 دار النشر : مطبعة طيبة  -

 2012 -2008سنة النشر :  -

 : األبحاث المنشورةاً : ـــثامن

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

 مجالت علمية على المستوى المحلى أو العالمى :

البحث األول : بعنوان )األسس الفلسفية لمفهوم التثقيف بالفن بكلية التربية الفنية ، مؤتمر بكلية 

 التربية الفنية )بحث فردي(، المؤتمر العلمي التاسع بكلية التربية الفنية ، 

 .2006لعام (ة الفنية بين التعليم والتثقيف بالفن قضايا تطوير التربي)

البحث الثاني : بعنوان )تصميم أنشطة في ميدان التربية الفنية مبنية على المفاهيم البيئية 

ودورها في تفعيل الهوية الثقافية للطفل (، مؤتمر بكلية التربية الفنية )بحث 



، قضايا تطوير التربية الفنية  مشترك( المؤتمر العلمي التاسع بكلية التربية الفنية

 .2006بين التعليم والتثقيف بالفن ، لعام 

البحث الثالث : بعنوان )فلسفة وأهداف مفهوم التربية المتحفية ودورها في إعداد المربي 

المتحفي إلثراء مجال التثقيف بالفن ، المجلة العلمية بكلية التربية الفنية )بحث 

 .2007مشترك( لعام 

ابع : بعنوان )رؤية مستقبلية لتطوير أهداف التربية الفنية في التعليم العام بالمرحلة البحث الر

، (المجلة العلمية بكلية التربية الفنية )اإلعدادية في ضوء فلسفة معايير الجودة ، 

 .2008، لعام فردي بحث 

المرحلة  ذالبحث الخامس: بعنوان )أثر األصول الجمالية للفن التعبيري على رسوم تالمي

 ، (بحث فردي)اإلعدادية (، بالمجلة العلمية بكلية األداب، جامعة المنيا ، 

 .2009لعام 

البحث السادس : بعنوان )دور معلم التربية الفنية في تدعيم القيم األخالقية لدي التالميذ 

لمواجهة العنف ، مؤتمر بكلية التربية الفنية ، المحور الثاني، التربية الفنية 

 (2012إبريل لعام  11-9هة العنف على القيم )من ومواج

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

 الفترة الزمنية للدورة مكان الدورة التاريخ اسم الدورة

 جامعة حلوان 23/11/2006-21 تصميم المقرر الجامعي -1
إدارة مشروع تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس

 جامعة حلوان 30/11/2006-28 أخالقيات وأداب المهنة -2
إدارة مشروع تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس

 جامعة حلوان 20/2007-18 الساعات المعتمدة -3
إدارة مشروع تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس

 جامعة حلوان 27/2/2007-25 يد الجودة واالعتمادكتو -4
إدارة مشروع تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس

 جامعة حلوان 20/3/2007-18 كتابة البحوث ونشرها دوليا -5
إدارة مشروع تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس
وتمويل وتسويق  ت اقتصاديا -6

 البحوث
 جامعة حلوان 2-4/4/2007

إدارة مشروع تنمية قدرات 
 التدريس أعضاء هيئة

 جامعة حلوان 4/8/2011-2 االجتماعاتوإدارة الوقت  -7
إدارة مشروع تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس
إدارة وتنظيم المؤتمرات  -8

 العلمية
 جامعة حلوان 7-9/8/2011

إدارة مشروع تنمية قدرات 
 أعضاء هيئة التدريس

معايير الجودة في العملية -9
 التدريسية

 امعة حلوانج 16-18/8/2011
إدارة مشروع تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس

 جامعة حلوان 23/8/2011-21 النشر العلمي للبحوث -10
إدارة مشروع تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس
وتقويم نظم االمتحانا  -11

 الطالب
 جامعة حلوان 23-25/8/2011

إدارة مشروع تنمية قدرات 
 أعضاء هيئة التدريس

 جامعة حلوان 27/8/2011-25 قيات البحث العلمياخال -12
إدارة مشروع تنمية قدرات 

 أعضاء هيئة التدريس
 : والمناقشات على الرسائل العلميةاً : االشراف شراع

 2006-2005الماجستير لعام رسائل  -



المشاركة في اإلشراف على رسائل الماجستير بعنوان " العالقة بين تنمية الخبرة  -

إثراء التعبير الفني لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية كلية التربية الفنية البصرية وبين 

 .جامعة حلوان 

 2012/2013رسائل دكتوراه لعام -

المشاركة في اإلشراف على رسائل الدكتوراه بعنوان )فاعلية برنامج في األنشطة الفنية  -

ير التأملي ( كلية للمسنين قائم على جماليات العناصر الطبيعية لتنمية القدرة على التفك

 التربية الفنية ، جامعة حلوان .

 المهام األكاديمية :: عشر  لحادىا

 والزيارات :العلمية المهمات ر : ــالثانى عش

 المعارض الفنية الخاصة والجماعية :ر : ــالثالث عش

 جامعة حلوان  –الة في معارض التربية الميدانية بكلية التربية الفنية عالمشاركة الف -

 الجوائز والتكريمات التى حصل عليها :رابع عشر : ال

 جامعة حلوان  –شهادة تقدير للمشاركة في المؤتمرات العلمية بكلية التربية الفنية  -

 جامعة حلوان . –شهادة تقدير للمشاركة في أعمال الكنترول بكلية التربية الفنية  -

 شهادة تقدير للمشاركة في تجميل قسم علوم التربية الفنية  -

شهادة تقدير للمشاركة في االشتراك في اللجان الخاصة بكلية التربية الفنية )لجان  -

 لجان المكتبات(. –اجتماعية 

شهادة تقدير للمشاركة في معيار القيادة والجودة الخاصة مشروعات ضمان الجودة  -

 واالعتماد .

أصول  شهادة تقدير في األشراف علي اإلرشاد األكاديمي لمرحلة الدكتوراه لتخصص -

 التربية الفنية 

 الخامس عشر : المهارات واألنشطة الخاصة والخبرات :

 القيام بتدريس مادة تاريخ التربية الفنية ونظرياتها لطلبة الفرقة األولي . -

 القيام بتدريس مواد خاصة بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا . -

 لدراسات العليا .مواد نظرية خاصة بمرحلة البكالوريوس وا بتصحيحالقيام  -

 المشاركة في المؤتمرات العلمية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان . -

لجان  –المشاركة الفعالة في االشتراك باللجان خاصة بالكلية )لجان اجتماعية  -

 المكتبات(.

 المشاركة الفعالة في معارض التربية الميدانية بكلية التربية الفنية . -

 اقبة والسير والتصحيح أثناء اإلمتحانات بكلية التربية الفنية .المشاركة الفعالة في المر -

بمشروعات ضمان الجودة  الخاصوالحوكمة المشاركة الفعالة في معيار القيادة  -

 واالعتماد.

 :المشروعات المشاركة في عشر : السادس 

 المساهمة في مشروعات ضمان الجودة ، أسم المشروع " معيار القيادة والحوكمة" -

 


