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 جامعة حلوان   

  كلية التربية الفنية

 السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس

 2011/2012لعام 
 

 القسم : علوم التربية الفنية      أ.د/ ليلي حسني إبراهيم 

 

 أوالُ : البيانات الشخصية العامة :

 األسم باللغة العربية : أ.د/ ليلي حسني إبراهيم حسني مصطفي  -

  Laila Hosny Ibrahim Hosny Mostafaليزية : األسم باللغة اإلنج -

 21/8/1943تاريخ ومحل الميالد :  -

 الرقم القومي : -

 النوع : أنثي  -

 الجنسية : مصرية  -

 النزهة  –مصر الجديدة  13ش عبد القادر المغربي شقة 14عنوان المنزل:  -

 26232643تليفون المنزل:  -

 010916415109المحمول :  -

 7369160الفاكس :  -

 Lailahosny12@hotmail.comاإلليكتروني : البريد -

 

 ثانياً: الدرجات العلمية :

 م تقدير عام جيد جداً الترتيب األول5/10/1965ليسانس الفنون والتربية  -

عنوان الرسالة:  26/6/1972الماجستير : تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الفنية  -

 ي للتوجيهات المتعارضة""أثر ا لحرية في اكتساب رسم الطفل أصالة مع عرض نقد

عنوان  21/12/1978الدكتوراه : تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الفنية بتاريخ  -

الرسالة : " السمات البيئية في رسوم األطفال المصريين وإمكانية اعتبارها نواه التجاه فني 

 مصر ".

 

 

 

 ثالثاً: التدرج الوظيفي :

 الفترة الزمنية مسمي الوظيفة

 5/10/1965 د :معيـــــ -

 11/10/1973 مدرس مساعد : -

 30/6/1973 مــــدرس: -

 15/7/1983 أستاذ مساعـد : -

 21/8/2003 أستاذ متفـرغ : -

 

 رابعاً: المناصب اإلدارية :

 الفترة الزمنية مسمي الوظيفة

 6/3/1985 قائمة بأعمال رئاسة قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان  -

 4/1/1988 رئيس قسم الثقافة الفنية بكلية التربية الفنية  -
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 1998-1992 عميدة كلية البنات بالمملكة العربية السعودية بمدينة القنفذه  -

 14/9/2000 وكيل كلية التربية الفنية للدراسات العليا والبحوث  -

 

 خامساً: العضوية المهنية :

 لتدريس بكلية التربية جامعة عين شمس.عضو مؤسس لجمعية المناهج وطرق ا -

 عضو الجمعية الدولية والمصرية للتربية عن طريق الفن )األنسيا(. -

 عضو برابطة التربية عن طريق الفن . -

 عضو برابطة التربية الحديثة بكلية التربية جامعة عين شمس )سابقاً(. -

 عضو بنقابة المهن التعليمية . -

 

 سادساً: الخبرات التدريسية :

 حلة البكالريوس بكلية التربية الفنية :مر 

 .1985الفنية )مادة عامة(الفرقة األولي مقرر التربية  -

 .1986،1987مقرر مدخل التربية الفنية الفرقة الثانية  -

 .190،  1989،  1988مقرر طرق التدريس الفرقة الرابعة  -

 .1990،  1988،  1987،  1986مقرر التربية الفنية الميدانية  -

 دبلومات : )مناهج وطرق تدريس التربية الفنية (:مرحلة ال 

 2008-2006الدبلوم التأهيلي : مقرر مناهج وطرق تدريس التربية الفنية  -

 2008-2006،  0705501تطبيقات ميدانية في مجال التعليم رقم  -

 .  2011 -2007(07055022الدبلوم التكميلي:تطبيقات ميدانية في مجال التعليم رقم) -

 تير : )الدراسات العليا ( بكلية التربية الفنية :مرحلة الماجس 

 2004-2001مقرر في التخصص " مناهج وطرق تدريس التربية الفنية  -

مقرر إجباري في تخصص المناهج وطرق التدريس " االتجاهات المعاصرة في إعداد  -

 .2009-2008-2007( 0705610معلم التربية الفنية رقم المقرر )

ص "المناهج وطرق التدريس ""مناهج وطرق تدريس الفنون مقرر اختياري في التخص -

 .2012 -2011-2009( 0705618لطفل ما قبل المدرسة " رقم المقرر )

 : مرحلة الدكتوراه : )الدراسات العليا ( بكلية التربية الفنية 

 .1992 –مقرر قضايا التربية الفنية المعاصرة  -

 .2006-2005لفنية مقرر في التخصص " مناهج وطرق تدريس التربية ا -

مقرر إجباري في تخصص المناهج وطرق التدريس " النظريات واالتجاهات المعاصرة ،  -

 .2012-2008( 0705701بناء وتطوير مناهج التربية الفنية رقم المقرر )

مقرر اختياري في التخصص رقم  –مقرر مهارات التدريس الفعال في التعليم الجامعي  -

 .2012-2008(0705705المقرر )

 ( مقرر إجباري في 0705703معايير التقييم في التربية الفنية رقم المقرر ) -

 .2009/2010التخصص 

 

 سابعاً: المؤلفات العلمية :

االشتراك في تأليف "كتب مرشدة لمشرفة الحضانة تابعة لمنظومة األمم المتحدة للطفولة  -

 .1989االجتماعية عام سنوات وزارة الشئون  6:  4من –الكتاب الثالث  –)اليونيسيف(" 

 .1990االشتراك في تأليف كتاب ودليل معلم التربية الفنية للصف الثالث الثانوي عام  -

 ، مكتبة االنجليو المصرية. 2000تأليف كتاب المناهج وطرق التدريس التربية الفنية ،  -
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المصرية مكتبة األنجلو  –تأليف مشترك لكتاب مناهج التربية الفنية بين النظرية والتطبيق  -

 .2004الطبعة األولي ، –

مكتبة  –الطبعة الثانية لكتاب مناهج وطرق تدريس التربية الفنية بين النظرية والتبين  -

 .2008األنجلو المصرية ، 

 

 ثامناً: األبحاث المنشورة :

مفهوم الخبرة في التربية الفنية أثرها في النمو العقلي والحسي للمتعلم ، القاهرة ، صحيفة  -

 ، 1977ة ، السنة التاسعة والعشرون ، العدد الثالث ، يونيو التربي

 .72:  69ص

التربية الفنية وتنمية اإلحساس الجمالي ، القاهرة ، صحيفة التربية ،  السنة الثانية  -

 .76 – 70، ص1981والثالثون، العدد الرابع ، مايو 

لة االبتدائية ، القاهرة ، وسائل تدعيم القيم الدينية من خالل تدريس التربية الفنية بالمرح -

جامعة حلوان ، مجلة دراسات وبحوث، المجلد الرابع ، العدد الثاني ، أغسطس 

 .113:  97،ص1981

- The Effect of Enviromental on Art Education in Egypt , Institute of 

Art Education A Journa in Art Education, Volum5 , Number 2, 

August , 1984, P.41-46. 

أهداف التربية الفنية في ضوء إستراتيجية التعليم األساسي ، القاهرة ، جامعة حلوان ، مجلة  -

 .1982دراسات وبحوث، أكتوبر 

حصر وتصنيف المشكالت التي تواجه مدرس التربية الفنية بالتعليم األساسي ، القاهرة ،  -

 ، 1983أكتوبر  صحيفة التربية ، السنة الخامسة والثالثون ، العدد األول ،

 .51:  37ص

القيمة التنبؤية للتحصيل في المواد التخصصية وفي المواد التربوية بالنجاح في أداء طالب  -

كلية التربية الفنية في التربية العملية ، القاهرة ، دار الثقافة والنشر والتوزيع ، ديسمبر 

1983. 

كوين االتجاهات التربوية الصالحة ، إمكانية تحديد فعالية الخبرة في مجال التربية الفنية لت -

 ، 1984جامعة طنطا )كلية التربية(، صحيفة التربية ، العدد األول ، مارس 

 .142: 119ص

أساليب تنمية قدرات الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة من خالل األنشطة الفنية ، الندوة  -

 .1985يونيو الفكرية لمشروع إعداد كتيبات مرشدة لمربي طفل ما قبل المدرسة ، 

أسس تطوير برامج التدريب في ضوء الكفاءات لمعلم التربية الفنية بالتعليم األساسي،  -

 10/14الحاضر والمستقبل ، كلية التربية ، جامعة حلوان ،  –مؤتمر التعليم األساسي 

 .1986فبراير 

عة ، أساليب تطوير تعليم الفنون بالمرحلة الثانوية في ضوء متطلبات الدراسات بالجام -

 .1987إبريل  11/14مؤتمر الفن والتعليم ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة المنيا ، 

الثقافة الفنية بين األصالة والمعاصرة ودورها في إعداد مدرس التربية الفنية ، مؤتمر  -

الثقافة الفنية التشكيلية ، محافظة القاهرة باالشتراك مع رابطة خريجي المعهد العالي للتربية 

 .1987ية ، أبريل الفن

- The Effect of Egyptian Traditional on the Images in Children’s 

Drawings , XXVI Insea , Weltkongress 24-28 , August , 1987. 
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تنمية الوعي بجماليات البيئة المصرية ، المؤتمر العلمي الثاني ، التربية الفنية وقضية  -

 .26/8/1988جامعة حلوان االنتماء ، كلية التربية الفنية ، 

أهمية البيئة وأثرها علي أسلوب تناول الفنان والمربي علي تدريس التربية الفنية ، المؤتمر  -

 .2/8/1988: 30/7الثنائي األول للفن التشكيلي والتربية الفنية بالدقهلية 

اسة در –تقويم أداء طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية الفنية لبعض مهارات التدريس   -

ميدانية ، دراسات في المناهج وطرق التدريس، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 

 .1988، كلية التربية ، جامعة عين شمس، العدد الرابع ، يوليو 

أثر الشبكية المثلثة علي التنوع االبتكاري في عنصر التكرار للتصميمات المطبوعة  -

 12/16السنوي الثالث لكلية الفنون التطبيقية ،  )برنامج تدريسي مقترح( ، المؤتمر العلمي

 .1988نوفمبر 

 

  تاسعاً : الدورات التدريبية وورش العمل :

 : الدورات التدريبية 

 .1986كلية التربية الفنية  –تفعيل الدورة التدريبية لتنمية كفاءة معلمي التربية الفنية  -

ال المفاهيم البيئية في المناهج والمواد االشتراك في تدريب قيادات التعليم االبتدائي علي إدخ -

تابع للجنة التربية والوعي البيئي  -1988جامعة عين شمس  –كلية التربية  –الدراسية 

 بجهاز شئون البيئة .

 

 : ورش العمل 

 .1986ورشة عمل لتطوير مناهج التربية الفنية بالمعاهد األزهرية  -

 .2000كلية التربية الفنية  –الفنية ورشة عمل في الدورة التدريبية لموجهي التربية  -

ورشة عمل إلعداد برامج أنشطة في التربية الفنية لرعاية الشباب والموهوبين بوزارة  -

 .1988الشباب والرياضة 

( بكلية CIQAPالقيام بورش عمل خاصة بمشروع التطوير المستمر والتأهل واالعتماد ) -

لي األنشطة الخاصة بمعيار القيادة والحركة التربية الفنية للقيام بمهام اإلشراف اإلداري ع

لتحديث الهياكل الوظيفي والنظام اإلداري وضوابط اختيار القيادات األكاديمية وتنميتها ، 

 .5/11/2012، 2011يناير 

 .22/10/2012كلية التربية الفنية –ورشة عمل حول استراتيجيات التدريس  -

 

 اقشات :عاشراً: اإلشراف علي الرسائل العلمية والمن

  رسالة  45: إجمالي عدد الرسائل 2008-1985منذ عام الرسائل العلمية التي أشرفت

 رسالة ماجستير(. 29رسالة دكتوراه وعدد  16)عدد 

  2012-2008بيان بالرسائل العلمية التي أشرفت عليها منذ تاريخ: 
يل فلسفة منفذ افتراضي للطفل يضم الحضارات المصرية لتفعرسالة دكتوراه : " تصميم  -

، تخصص تكنولوجيا تعليم التربية )أشراف مشترك(2009وأهداف التربية المتحفية " 

 الفنية ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان .

رسالة دكتوراه : " فاعلية برنامج تدريس مقترح قائم علي جماليات الحلي الشعبي الليبي  -

)أشراف 2009التعليم األساسي  لتنمية المهارات المعرفية والفنية لدي طالب مرحلة
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 مشترك ( تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الفنية ، كلية التربية النوعية ، 

 جامعة عين شمس .

رسالة دكتوراه : " تفعيل مستويات االتصال بمتحف الفن المصري الحديث لتنمية الثقافة  -

نولوجيا تعليم )أشراف مشترك( تخصص تك2010الفنية لدي طالب المرحلة اإلعدادية " 

 في التربية الفنية ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان .

تصميم مقرر إلكتروني للتربية الجمالية والنقد " لتنمية القدرة علي تقييم رسالة دكتوراه : "  -

األعمال الفنية لطالبات كلية التربية األساسية بالكويت )إشراف مشترك( تخصص مناهج 

 .2011لفنية ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان وطرق تدريس التربية ا

رسالة دكتوراه : " فاعلية برنامج في األنشطة الفنية للمسنين قائم علي جماليات ا لكون  -

 2011للعناصر الطبيعية لتنمية القدرة علي التفكير التأملي وبعض مهارات الرسم عام 

نية ، كلية التربية الفنية ، ، تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الف)إشراف مشترك(

 جامعة حلوان .

رسالة ماجستير : " دور التربية الفنية في تفعيل يتم المشاركة لطفل الروضة بالمتحف  -

 .2012الوطني العراقي )إشراف مشترك( 

رسالة ماجستير : " دليل أرشادي في التربية العملية لتحسين الكفايات المهنية في التربية  -

 .2012المعلم بكلية التربية األساسية بدولة الكويت ، )إشراف مشترك (الفنية للطالب / 

: " تطوير منهج التربية الفنية للمرحلة الثانوية في العراق في ضوء رسالة ماجستير  -

 .2012معايير الجودة )دراسة تحليلية وتقويمية ( )إشراف مشترك ( 

ة الوحدة المرجعية عن الصف رسالة ماجستير : " إستراتيجية تدريسية قائمة علي منظوم -

التاسع للتربية الفنية للمرحلة المتوسطة بدولة الكويت لتنمية المهارات األدابية للمعلم 

 .2012)إشراف مشترك(

 رسالة وهم : 28عدد  2008-1985قشتها منذ عام االرسائل العلمية التي ن 

ا لتربية الفنية جامعة  رسائل ماجستير ودكتوراه بكلية التربية بالجامعات المختلفة )كلية -

كلية  –كلية التربية جامعة المنيا  –كلية التربية وكليات البنات جامعة عين شمس  –حلوان 

 –كلية التربية بدمياط الجديدة جامعة المنصورة  –التربية بسوهاج جامع جنوب الوادي 

معهد  –س كلية التربية النوعية جامعة عين شم –كلية التربية النوعية جامعة القاهرة 

 الدراسات الفنية .

  2008/2012بيان بالرسائل العلمية التي ناقشتها منذ عام : 

رسالة دكتوراه :" برنامج مقترح في تصميم األزياء باستخدام الكمبيوتر لتنمية التصور  -

البصري والتذوق الملبسي لدي طالب شعبة المالبس الجاهزة بكليات التربية )إشراف 

جامعة  –كلية التربية فرع دمياط  –ناهج وطرق تدريس ، تخصص م2008مشترك( 

 المنصورة .

رسالة دكتوراه : " إعداد برنامج تعليمي كمدخل لتنمية التذوق الفني لقيم وجماليات البناء  -

)إشراف مشترك( تخصص  2009التشكيلي في العمارة اليمنية لطالب كلية الفنون الجميلة 

 كلية ا لتربية الفنية جامعة حلوان. –مناهج وطرق تدريس التربية الفنية 

رسالة ماجستير : " برنامج مقترح للحرف الفنية لمنع التسرب من دور التربية األحداث "  -

كلية التربية  –تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الفنية  )إشراف مشترك ( 2009

 .جامعة حلوان  –الفنية 

علي التعبير الفني ، الرسم  لدي عينة من رسالة ماجستير : " برنامج مقترح لتنمية القدرة  -

)إشراف مشترك ( تخصص علم النفس التربية  2010التالميذ في فترة المراهقة المبكرة " 

 جامعة حلوان . –كلية التربية الفنية  –الفنية 
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رسالة ماجستير : " أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس مادة تاريخ الفن لتنمية مهارات  -

 –)إشراف مشترك( تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الفنية  2010لفني " التذوق ا

 جامعة حلوان . –كلية التربية الفنية 

رسالة ماجستير : "برنامج مقترح لتدريس جماليات التراث الشعبي الكويتي لتنمية الخبرة  -

بية ، تخصص مناهج وطرق تدريس التر 2010الفنية لدي طالبات كلية التربية األساسية "

 جامعة حلوان . –كلية التربية الفنية  –الفنية 

رسالة ماجستير : " برنامج إرشاد لمعلم التربية الفنية في كفايات المشاركة المجتمعية في  -

)إشراف مشترك(، تخصص مناهج وطرق تدريس التربية  2010ظل مقررات الجودة "

 جامعة حلوان . –كلية التربية الفنية  –الفنية 

راه : " تصميم معرض فني تعليمي في جماليات التراث الشعبي اليمني لتنمية رسالة دكتو -

) إشراف مشترك( 2010الثقافة البصرية لطالب كلية الفنون الجميلة بالجمهورية اليمنية " 

  –كلية  التربية الفنية  –تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الفنية 

 جامعة حلوان.

ح لتنمية المهارات الفنية لدي طالب كلية التربية النوعية رسالة ماجستير : " برنامج مقتر -

)إشراف مشترك( تخصص مناهج وطرق تدريس 2011في ضوء مفهوم التقليد والحرية " 

 جامعة حلوان . –كلية التربية الفنية  –التربية الفنية 

ة رسالة ماجستير : " دراسة مقارنة بين مناهج التربية الفنية في مصر والعراق كمنظوم -

)إشراف مشترك( تخصص مناهج وطرق تدريس 2011للتدريس في المرحلة اإلعدادية " 

 جامعة حلوان . –كلية التربية الفنية  –التربية الفنية 

رسالة ماجستير : " إستراتيجية تنظيم التدريب الميداني للطالب / المعلم بكلية التربية الفنية  -

ك( تخصص مناهج وطرق تدريس )إشراف مشتر2011في ضوء معايير جودة الخريج 

 جامعة حلوان . –بكلية التربية الفنية  –التربية الفنية 

رسالة دكتوراه : " برنامج مقترح في فن الكاريكاتير باستخدام النظرية التوسعية وأثره  -

علي التحصيل المعرفي وتنمية بعض مهارات رسوم القصة المصورة واالتجاه نحو التربية 

 –شعبة تربية الطفل بكلية التربية "، تخصص مناهج وطرق التدريس الفنية لدي طالبات 

 )إشراف مشترك(. 2010جامعة سوهاج  –كلية التربية 

رسالة دكتوراه : " نموذج لدليل مقترح قائم علي الربط بين إستراتيجية تزيد التعليم  -

تخصص مناهج  ،2012ومنظومة التقويم الشامل لتنمية جودة األداء لمعلم التربية الفنية " 

 جامعة حلوان . –كلية التربية الفنية  –وطرق تدريس التربية الفنية 

رسالة ماجستير : " القيم التشكيلية والتعبيرية لألدب القصصي من خالل مفهوم إستراتيجية  -

 )إشراف مشترك(.2012التعلم التعاوني 

الالتدريسية في ضوء رسالة دكتوراه : " برنامج تأهيلي إلعداد القائم باألنشطة الفنية  -

 )إشراف أكاديمي(. 2012النظريات التربوية المعاصرة 

في التربية الفنية يؤكد علي التواصل الرأسي رسالة دكتوراه :" نموذج منهجي مقترح  -

، تخصص مناهج وطرق 2008واألفقي لتدريس التراث الفني بمنهج المرحلة ا إلعدادية 

 جامعة حلوان . –الفنية كلية التربية  –تدريس التربية الفنية 

رسالة دكتوراه : " برنامج مقترح لتطوير بعض األساليب الفنية والتقنية لتدريس فن  -

كلية التربية  –، تخصص خزف  2009الخزف لطفل الحلقة األولي من التعليم األساسي " 

 جامعة القاهرة . –النوعية 

ية إلكساب الوعي بحقوق الملكية رسالة دكتوراه : " فاعلية برنامج مقترح في التربية الفن -

الفكرية وتحسين القدرات التشكيلية واالبتكارية واالتجاه نحو المدرس المنتج لدي طالب 
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جامعة  –كلية التربية النوعية  –، تخصص مناهج وطرق تدريس 2010المرحلة الثانوية "

 القاهرة .

نمية بعض قدرات اإلبداع لدي رسالة دكتوراه : " فاعلية برنامج مقترح في التربية الفنية لت -

 –كلية التربية  –، تخصص مناهج وطرق التدريس 2009تالميذ المرحلة االبتدائية " 

 جامعة عين شمس .

رسالة دكتوراه : " تصميم حافظة وثائقية في التربية الفنية لتنمية التأمل لدي معلمة رياض  -

، تخصص مناهج 2011األطفال في إطار مهارات الواحد والعشرين وقياس أثرها " 

 جامعة حلوان . –كلية التربية الفنية  –وطرق تدريس التربية الفنية 

رسالة ماجستير : " فعاليات المدخل الجمالي في تدريس البيولوجي لتنمية بعض المفاهيم  -

، 2009العلمية الكبري وآراء الطالب والمعلمين بالمرحلة الثانوية نحو استخدامه " 

 جامعة عين شمس . –كلية التربية  –ريس بيولوجي تخصص مناهج وطرق تد

 

 الحادي عشر : المهام األكاديمية :

 عضو لجنة الدراسات العليا بكلية التربية الفنية . -

 عضو لجنة العالقات الثقافية بكلية التربية الفنية . -

 عضو لجنة المكتبة بكلية التربية الفنية . -

  محكم بحوث وترقيات: 

رقية األساتذة واألساتذة المساعدين بكلية التربية جامعة عين شمس تحكيم لتعضو لجنة ال -

 )تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الفنية(.

عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بكلية التربية الفنية  -

 .2004 -2001والفنون الجميلة من 

تذة المساعدين تخصص مناهج وطرق تدريس عضو لجنة التحكيم لترقية األساتذة واألسا -

 التربية الفنية باللجنة العلمية الدائمة لكلية التربية الفنية جامعة حلوان .

 عضو محكم بمجلة بحوث في التربية الفنية والفنون . -

  2008إلي عام  1985عدد البحوث العلمية التي تم تحكيمها منذ عام  

 .امعات المختلفة علميا علي مستوي الج( بحثا 87وعددهم )

  2012-2008بيان بالبحوث العلمية التي تم تحكيمها منذ عام: 

 تحكيم البحث العلمية المقدمة للمجالت العلمية والمؤتمرات المحلية والدولية : -1
عضو لجنة تحكيم للبحوث المقدمة في المؤتمر العلمي الدولي لكلية الفنون الجميلة عام  -

 جميلة في مصر مئاة عام من اإلبداع تحت عنوان " الفنون ال 2008

 .2008اكتوبر 22-19من 

 عنوان البحث األول ومداخل تحديث مناهج وطرق تعليم الفنون الجميلة . -1

عنوان البحث الثاني : التراث اإلسالمي واألسس القاعدية للفن التكشيلي بالمملكة العربية  -2

 السعودية .

ة التربية الفنية جامعة حلوان تحت عنوان " عضو لجنة تحكيم للمؤتمر الدولي العاشر لكلي -

 2012التربية الفنية ومواجهة العنف " إبريل 

عنوان البحث : رؤية مقترحة للتربية البيئية في الفن التشكيلي لمواجهة العنف في المجتمع  -3

 العربي.

 –تصميم إليكتروني لمقرر مبادئ التدريس لطالب شعبة التربية الفنية " كلية التربية  -4

 .2010فرع الفيوم  –معة القاهرة جا



8 

 

" مشكالت تدريس التربية الفنية في المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض من وجه نظر  -5

 المعلمين" كلية التربية ، المجلة العلمية ن جامعة المنصورة " فرع دمياط".

" األسس النظرية لتطبيق فكر المدرسة المنتجة في إطار التربية الفنية بالتعليم العام " مجلة  -6

 .2010كلية التربية الفنية جامعة حلوان  –بحوث في التربية الفنية والفنون 

ً لمستحدثات العصر  -7 " نموذج إلستراتيجية مقترحة في صياغة مناهج التربية الفنية وفقا

كلية  –، مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون كة العربية السعودية "ومستحدثات في الممل

 .2010التربية الفنية جامعة حلوان 

تقويم برنامج الماجستير بقسم التربية الفنية بكلية التربية ، جامعة أم القرى في ضوء معايير  -8

جامعة حلوان  –ة كلية التربية الفني –في التربية الفنية والفنون ، مجلة بحوث 2011الجودة 

. 

فعالية استخدام خرائط العقل في تنمية التعليم المنسق مع وظائف المجتمع في التربية الفنية  -9

 .2010يناير 

وقدرة طبيعة في التعليم النظامي ، مجلة بحوث في التربية  –مفهوم التواصل االجتماعي  -10

 جامعة حلوان . –كلية ا لتربية الفنية  –الفنية والفنون 

المادي واألكاديمي لمادة التربية الفنية في المدارس التابعة وغير التابعة لوزارة الدعم  -11

بحوث في التربية الفنية ، مجلة التربية والتعليم وعالقته بتفعيل المادة في العملية التعليمية 

 .2010جامعة حلوان  –كلية التربية الفنية  –والفنون 

في لطالب التربية الفنية علي التحصيل األكاديمي " فعالية تطبيق إستراتيجية التعلم ا لخز -12

 –كلية التربية الفنية  –وتعديل آرائهم نحوه ن مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 

 .2011جامعة حلوان 

أفاق التجديد الحضاري لمعلم التربية الفنية في عصر المعلوماتية الحديثة ، مجلة بحوث  -13

 .2011اير في التربية الفنية والفنون " ين

فعالية استخدام استراتيجيات التدريس القائمة علي الذكاءات المتعددة في التغلب علي  -14

صعوبات تعلم التربية الفنية لدي الطالب المتفوقين بالمرحلة اإلعدادية ، مجلة بحوث في 

 كلية التربية الفنية جامعة حلوان . –التربية الفنية والفنون 

اج العلمي للترقيه لوظيفة األساتذة واألساتذة المساعدين المقدمة إلي بيان بتحكيم بحوث اإلنت  -2

 اللجنة العلمية الدائمة بكلية التربية الفنية :

تحكيم اإلنتاج العلمي المقدم من الدكتورة / أميرة بنت عبد الرحمن خير الدين بقسم التربية  -1

 مشارك البحوث المقدمة : أستاذكلية التربية جامعة أم القري للترقي إلي درجة  –الفنية 

كنظام في تطوير محتوي مناهج التربية الفنية بجامعات المملكة استخدام هندسة المنهج  -

 العربية السعودية .

ً لمستحدثات العصر،  - نموذج الستراتيجية مقترحة في صناعة مناهج التربية الفنية وفقا

 ومستحدثاته في المملكة العربية السعودية .

قترحة لتطوير مناهج التربية الفنية علي مستوي التعليم العام والعالي وفقاً أهداف تعليمية م -

 للمتغيرات العالمية واألحداث الراهنة .

 البنية التحتية للتربية الفنية والفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية . -

 كتاب التراث اإلسالمي والبيئة وتوجيه عملية تطوير المناهج . -

( بحث لشغل وظيفة أستاذ 2تاج العلمي المقدم من أ.م.د/ كاميليا أمين سالم عدد )تقييم اإلن -2

 جامعة  –مناهج وطرق التدريس بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية 

 .2008القاهرة 
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لثانية البحث األول: التعلم النشط في التربية الفنية وإكساب المهارات الحياتية لتالميذ الحلقة ا -

كلية التربية النوعية  –مجلة بحوث في التربية النوعية  –، جامعة القاهرة من التعليم األساسي 

2008 . 

البحث الثاني : قياس تدريب طالب الدكتوراه علي تصميم ا ختبارات لمجاالت التربية الفنية ، 

 .2008إبريل  –المؤتمر العلمي التاسع لكلية التربية النوعية بوحدات جامعة المنصورة 

للترقية لوظيفة  –تقييم اإلنتاج العلمي المقدم من الدكتورة أنصار محمد عوض هللا رفاعي  -3

 .2010أستاذ مساعد عام 

البحث األول :" المحتوى ا لتعبيري لمختارات في فن المصري القديم كمصدر لتكوين  -

 .2009الهوية الثقافية عند الطفل " مؤتمر جامعة جنوب الوادي 

البحث الثاني: " تنوع الخصوصيات الثقافية في فنون الحضارات كمصدر لتأصيل مفهوم  -

 (.2009الحوار الحضاري مع اآلخر عند الطفل )مؤتمر جامعة جنوب الوادي 

البحث الثالث : تدريب طالب شعبة تثقيف بالفن إلعدادهم في ضوء مفاهيم التنمية  -

 .2010ة والفنون المهنية"، مجلة بحوث في التربية الفني

البحث الرابع : تصور مقترح لدور قيم ثقافية الجودة في بناء الثقافة التنظيمية بكلية  -

 .2010التربية الفنية " مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 

اإلنتاج العلمي المقدم من اللجنة العلمية الدائمة لشغل وظيفة أستاذ مساعد تخصص علم نفس  -4

 . 2010نية من الدكتورة / عنايات أحمد حجاب مصطفي التربية الف

البحث األول : العنف المدرسي كما ينعكس في رسوم األطفال من الجنسين "، المجلة  -

 .2007المصرية للدراسات المتخصصة ، كلية التربية النوعية جامعة عين شمس 

العدواني لدي أطفال  البحث الثاني : فاعلية برنامج مقترح لإلرشاد بالفن لتعديل السلوك

الشوارع " المجلة المصرية للدراسات المتخصصة ، كلية التربية النوعية ، جامعة عين 

 .2008شمس 

البحث الثالث : دراسة مقارنة بين المشكالت النفسية التي تظهر في رسوم المرافقات  -

ت المتخصصة العاديات وفتيات الشارع األمهات " دراسة حالية ، المجلة المصرية للدراسا

 .كلية التربية النوعية جامعة عين شمس  2009إبريل 

البحث الرابع : مخاوف األطفال كما يعبرون عنها باللغة اللفظية وغير اللفظية مجلة  -

بحوث في التربية الفنية والفنون ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، المجلد التاسع 

 .2010والعشرون 

الفروق في التوافق مع الحياة الجامعية باختالف طبيعة الشعب البحث الخامس : "  -

 الدولي  –الدراسية بكلية التربية النوعية "، المؤتمر السنوي العربي الخامس 

 .10/4/2010-14 -الثاني

تقييم اإلنتاج العلمي المقدم من الدكتورة / عبير عبد هللا شعبان جوهر إلي اللجنة العلمية  -5

بكلية التربية  –الفنية للترقية إلي وظيفة أستاذ مساعد تخصص خزف  الدائمة للتربية

 .2009قسم علوم التربية الفنية  –جامعة المنوفية  –النوعية 

البحث األول : توظيف إمكانيات االنترنت في تدريس الخزف لطالب كلية التربية النوعية  -

 هرة .المؤتمر العلمي لتكنولوجيا التربية جامعة القا 2005مايو 

البحث الثاني : التشكيل الخزفي كمجال ترفيهي ومصدر دخل لزوي االحتياجات الخاصة من  -

كلية التربية الفنية  –المعاقين ذهنيا وداخل المجتمعات األهلية "، المؤتمر العلمي التاسع 

 .2006جامعة حلوان مارس 
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ي إضافات سريعة الجفاف البحث الثالث : بعض الخامات المحلية وإمكاناتها في الحصول عل -

ذات خصائص متعددة )دراسة تجريدية( ، المؤتمر العلمي األول كلية التربية النوعية 

 .2007جامعة عين شمس إبريل 

البحث الرابع : القيم الجمالية للكسوة الخزفية كأحد مكمالت العمارة اإلسالمية بمصر في  -

 –الجامعات اإلسالمية جامعة القاهرة ، المؤتمر العالمي األول الرابط العصر المملوكي 

 .2007أكتوبر 

األطباق الخزفية بين الضرورة الجمالية والوظيفية النفعية عبر الحضارات  البحث الخامس : -

تصدر الستلهام أشكال معاصرة ، الملتقي الدولي األول للفنون التشكيلية جامعة أسيوط 

 .2007نوفمبر 

الميداني في إطار النظم التعليمية وعالقته ببعض مؤسسات البحث السادس : " دور التدريب  -

المؤتمر العلمي الثالث كلية التربية النوعية  –رعاية ا ألطفال من خالل األنشطة الخزفية 

 .2008جامعة المنصورة إبريل 

برنامج مقترح لتطوير المنتج الفخاري الشعب من خالل المشاركة المجتمعة  البحث السابع :  -

الدولي األول كلية التربية النوعية  –التعليم النوعي " المؤتمر العلمي السنوي  لمؤسسات

اإليقاع في  –، معرض خاص بعنوان تناغمات خزفية 2009جامعة المنصورة إبريل  –

الشكل الخزفي ، معرض خاص بعنوان صحبة .. النسق والتنوع في ا لبالطة الخزفية ، 

 .كال الخزفية بين األصالة والمعاصرة معرض خاص بعنوان من أرض بالدي األش

تحكيم اإلنتاج العلمي المقدم من الدكتور / فاطمة عبد الرحمن بدوي إلي اللجنة العلمية  -6

الدائمة للتربية الفنية للترفيه إلي وظيفة أستاذ مساعد تخصص أصول التربية بقسم علوم 

 .2011التربية الفنية 

ليم التربية الفنية عن بعد ، المؤتمر العلمي التاسع كلية البحث األول : رؤية مستقبلية لتع -

 .2006مارس  8-6جامعة حلوان  –التربية الفنية 

البحث الثاني : نظرة موضوعية في إعداد معلم التثقيف بالفن لكلية التربية الفنية ، المؤتمر  -

 2006يوليو 6-5جامعة القاهرة  –العلمي للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية 

البحث الثالث : مفهوم التربية الفنية في مصر المعلوماتية " المؤتمر العلمي للجمعية العربية   -

 .2006يوليو  6- 5جامعة القاهرة  –لتكنولوجية التربية 

البحث الرابع : فلسفة وأهداف مفهوم التربية الفنية المتحفية دورها في إعداد المربي المتحفي  -

 بالفن بكلية التربية الفنية . إلثراء مجال التثقيف

مفهوم التواصل االجتماعي ومدي تطبيقية في التعليم النظامي بمجال التربية  البحث الخامس : -

 العدد الحادي والثالثون  –الفنية ، مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 

 ،2010سبتمبر 

نية في عصر المعلوماتية الحديثة البحث السادس : أفاق التجديد الحضاري لمعلم التربية الف -

 .2011العدد الثاني والثالثون يناير  –مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 

البحث السابع : حقوق الطفل االجتماعية والثقافية ودور التربية الفنية الداعمة له في  -

 –ولي األول المؤسسات المجتمعية لذوي االحتياجات الخاصة ، المؤتمر العلمي العاشر الد

 .2011إبريل  18-17جامعة المنيا  –كلية التربية 

البحث الثامن : استراتيجية مقترحة لفلسفة األنشطة الفنية والتربوية لتفعيل دور التربية الفنية  -

 –كلية التربية  –بمدرسة المستقبل بالتعليم العام .، مجلة البحث في التربية وعلم النفس 

 .2011الرابع أبريل  المجلد –جامعة المنيا 
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البحث التاسع : رؤية تحليلية ألعمال النحت لدي طالب التربية الفنية ودورها في تكوين أفراد  -

 –كلية التربية النوعية دمياط  –الدولي الثالث  –المجتمع ، المؤتمر العلمي الثاني عشر 

 .2011جامعة المنصورة إبريل 

الجمالية في تفعيل الشخصية المتكاملة لتالميذ التربية البحث العاشر : التنشئة االجتماعية و -

الفنية بالمرحلة اإلعدادية ، مجلة بحوث في التربية النوعية ن العدد الثاني عشر ، 

 .2011يوليو

تحكيم اإلنتاج العلمي المقدم من الدكتورة / ينا عادل حسن إلي اللجنة العلمية الدائمة للتربية  -7

ة أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية تخصص مناهج وطرق تدريس إلي درج الفنية للترقي 

 .2001بكلية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية 

البحث األول : تطوير أداءات معلم التربية الفنية في ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم  -

امعة حلوان ، ج –كلية التربية الفنية  –االعتماد ، مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون 

 .2008مايو 

البحث الثالث : تفعيل دور التربية الفنية في خدمة المجتمع من خالل الوحدات المتجه  -

 –كلية الفنون الجميلة  –والمشروعات الصغيرة ، المؤتمر العلمي األول للفنون التشكيلية 

 .2009فبراير  12-9جامعة جنوب الوادي األقصر 

ات القرن الحادي والعشرين كإستراتيجية فعالة في خلق زمن عمل البحث الرابع : دور مهار -

 .2009إبريل  9- 8، المؤتمر السنوي لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة 

رؤية مستقبلية لدور الفن والتكنولوجيا تنمية مهارات القرن الواحد البحث الخامس :  -

 . 2009يوليو 19 -14اإلليكتروني  والعشرين ، المؤتمر العلمي الدولي الثاني للتعليم

البحث السادس : مهارات التعليم الذاتي وأثرها علي التنمية المهنية المستندة لمعلم التربية  -

إبريل  8 -6جامعة حرس األردن  –كلية العلوم التربوية  –الفنية ، المؤتمر العلمي الثالث 

2010. 

بين النظرية والتطبيق  –التفاعل  –ة اإلبداع البحث السابع : اللغة المعاصرة للتربية الفني -

Renewed Language of Arts Education : Creativity interaction 

Between theory and Practice Visual Art Education in Egypt المؤتمر ،

 .2010مايو  28 -25سيول كوريا  –العلمي الدولي الثاني لليونسكو 

ن البيئات المحلية المصرية كمدخل لتأكيد الهوية الثقافية من خالل البحث الثامن : تنوع فنو -

 Diversty of local Art Enviroments in Egypt anتدريس الفنون البصرية 

Approach of the Assertion of Cultal Identity through teaching visual 

Arts المؤتمر الدولي التعليم من خالل الفن هيئة األنسيا ، 

 .2010أكتوبر 16لعالمية ا

البحث التاسع : البعد الثالث ودورة في تصميم العاب فك وتركيب لتنمية مهارات التفكير ما  -

 –كلية التربية النوعية  –بعد المعرفة للطفل ، مجلة بحوث في التربية الفنية النوعية 

 .2011جامعة القاهرة 

مطاوع بلبوش إلي اللجنة العلية الدائمة للترقية  تحكيم اإلنتاج العلمي المقدم من أ.م.د/ مشيرة -8

القديمة للترقي إلي وظيفة أستاذ تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الفنية بقسم علوم 

 التربية الفنية بكلية ا لتربية الفنية جامعة حلوان .

،  البحث األول : االتصال البصري كمدخل لتحديد األبعاد المتعددة لمهن الفنون البصرية -

 .2008المؤتمر العلمي الدولي لكلية الفنون الجميلة اكتوبر 
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البحث الثاني : فعالية استخدام طرائف العقل في تنمية التعلم مع وظائف المخ في التربية الفنية  -

كلية ا لتربية ا لفنية جامعة حلوان العدد التاسع  –، مجلة بحوث في التربية الفنية 

 .2011والعشرون يناير 

الثالث : الثقافة البصرية كمدخل لتنمية مهارات التفكير والتدوين البصري في  البحث -

 .2010التربية الفنية ، المؤتمر الدولي الثاني لجامعة المنيا مارس 

 , Renewed language of Arts Education Creativityالبحث الرابع : -

interactiom Between theory visual art education in and Practice 

Egypt 2010مايو  8-25كوريا  –، المؤتمر العلمي الدولي الثاني لليونسكو سيول. 

البحث الخامس : فاعلية استخدام برنامج جامعة هارفارد للتفكير بالفن في تزين عادات  -

كلية التربية النوعية جامعة  –العقل في مجال التصوير ، مجلة بحوث في التربية النوعية 

 .2011يوليو  –الجزء الثاني  18د العد –القاهرة 

 Systemic thinking and assessment in the Revival ofالبحث السادس :  -

Islamic Callure through museum education  بحث علمي منشور ضمن ،

 .2011يونيو  30-25 –( لألنسيا بوايت المجر 33فعاليات المؤتمر العلمي الدولي )

المتعدد للفن في مقاومة العنف ضد الطفل ، مجلة بحوث في التربية البحث السابع : الدور  -

 .2012يناير  19كلية التربية النوعية ، جامعة القاهرة العدد  –النوعية 

البحث الثامن : نموذج مقترح لبناء المعايير األكاديمية لخريج برامج الدراسات العليا في  -

 .AATEلوجيا التربية التربية الفنية ، مجلة الجمعية العربية لتكنو

المقدم من الدكتورة / داليا حسني محمد العدوي إلي اللجنة العلمية تحكيم اإلنتاج العلمي  -9

الدائمة للتربية الفنية للترقي إلي وظيفة أستاذ مساعد تخصص تكنولوجيا التعليم في التربية 

 .2011الفنية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان 

ستراتيجية مقترحة في التكنولوجيا لتعليم الفن التشكيلي وتصور لتطبيقها من البحث األول : ا -

خالل شبكة المعلومات للطالب الجامعيين غير المتخصصين في الفن ، المؤتمر العلمي التاسع 

 .2006مارس  8-6بين التعليم والتثقيف  –قضايا تطوير التربية الفنية  –كلية التربية الفنية  –

ي : أثر الرسوم المتحركة كوسيلة لالتصال البصري علي رسوم األطفال الصم في البحث الثان -

المجلة العلمية األداب والعلوم  –كلية األداب  –مرحلة الطفولة المتأخرة ، جامعة المنيا 

 .2008يناير  66اإلنسانية العدد 
رافية في الكتاب البحث الثالث : معايير فنية وتقنية مقترحة لتحسين قراءة الصورة الفوتوغ -

 . 2010نوفمبر  3-1جامعة أسيوط  –المدرسي ، الملتقي الدولي الثاني للفنون التشكيلية 
البحث الرابع : تصميم محتوي  إليكتروني للكشف عن واحدا لتشابه واالختالف في داللة  -

 34العدد  الرمز األدمي في الفن المصري قديما وحديثا ، مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون
 .2011كلية التربية الفنية جامعة حلوان أغسطس 

البحث الخامس : فاعلية اآلليات التعليمية في تحسين اإلدراك البصري اللون لدي الطفل  -
 2012جامعة حلوان يناير  35التوحدي ، مجلة بحوث في التربية الفنية العدد 

  عضو مكتب ضمان الجودة بكلية التربية الفنية: 
بمهام األشراف اإلداري علي األنشطة الخاصة بمعيار القيادة والحركة لتحديث  القيام -

الهيكل الوظيفي والنظام اإلداري ، وضوابط اختيار القيادات األكاديمية وتقيمها وفق ما جاء 
 ( بكلية التربية الفنية .CIQAPفي مشروع التطوير المستمر والتأهيل واالعتماد )

 علمية والزيارات :الثاني عشر : المهمات ال
  المؤتمرات. 

 عضو لجنة تحكيم للبحوث المقدمة للمؤتمرات الخاصة بكلية التربية الفنية . -
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عضو لجنة تحكيم  للبحوث المقدمة في المؤتمر العلمي الدولي لكلية الفنون الجميلة عام  -
  22-19تحت عنوان " الفنون الجميلة في مصر مائه عام من اإلبداع  2008
 .2008أكتوبر 

عضو تحكيم للمؤتمر الدولي العاشر لكلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت عنوان "  -
 التربية الفنية ومواجهة العنف ".

 : اإلعارات التي قمت بها 
 .1984فصل دراسي أول جامعة الملك عبد العزيز  -
 .1985فصل دراسي أول كلية البنات بمدينة بتول بالمملكة العربية السعودية عام  -

 .1991-1990ارة لمدة عام دراسي واحد جامعة أم القري بمكة المكرمة إع -

سنوات للعمل عميدة كلية البنات بمدينة القنفذه التابعة للرئاسة العامة لتعليم  6إعادة لمدة  -

 .1998-1992البنات منذ عام 
 الثالث عشر : المعارض الفنية الخاصة بالجماعية :

 
 

 ت ا لتي حصلت عليها :الرابع عشر : الجوائز والتكريما
  وزارة التعليم العالي الترتيب األدمي في دفعة التخرج . 1965جائزة عيد العلم للتنوق عام 
  شهادة شكر وتقدير من إدارة تعليم البنات من مدينة الفنفذه بعد انتهاء معدة إعارتي كعميدة

 .1998لكلية البنات 
 ت :الخامس عشر : المهارات واألنشطة الخاصة والخبرا

االشتراك في الدورة التدريبية لتنمية مهارات البحث العلمي وكيفية تطبيقها في مجاالت  -
 التربية الفنية المختلفة .

 مناقشة وتحليل وتقييم البحوث العلمية المطروحة في حلقة المناقشة . -
مساعدة طالب الدراسات العليا حول اختبارات البحوث في إطار االتجاهات التربوية  -

 فية المعاصرة ، وبالشراكة المجتمعية .والفلس
عقد لقاءات دورية مع طالب البحث في الدراسات العليا للوقوف علي مدي تقدمهم في  -

 خطوات الرسالة .
 توصيف المقررات الدراسية والعمل علي تقويمها وتطويرها . -
 ومناقشات مع طالب البحث العلمي حول كل ما هو جيد في مجال التخصصإلقاء حوارات  -

. 
 السادس عشر : المشاركة في المشروعات :

بحثي مقدم من الجامعة حلوان لتمويله من االتحاد األوروبي المساهمة في تصميم مشروع  -
بعنوان " األصول االقتصادية للمشروعات الصغيرة لخريجي كلية التربية الفنية كمدخل 

 للقضاء علي البطالة وتنمية الموارد الذاتية :.
( CIQAPروعات ضمان الجودة )التطوير المستمر والتأهيل واالعتماد )المساهمة في مش -

بكلية التربية الفنية للقيام بمهام اإلشراف اإلداري علي األنشطة الخاصة بمعيار القيادة 
 والحركة .

 تحديث الهيكل الوظيفي والنظام اإلداري . -
 وجود قاعدة بيانات قابلة للتحديث . -
 ييم القيادات األكاديمية .وضع ضوابط معايير اختبار وتق -
 وضع دليل توصيف للوظائف األكاديمية معتمد ومعلن . -
 –الجهاز اإلداري  –تفعيل معايير تقييم القيادات األكاديمية من قبل أعضاء هيئة التدريس  -

 الطالب .

 وضع خطة تدريب معتمدة ومعلنة وفعلة لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية . -

 لقياس مردود الدوران التدريسية علي نمط القيادة األكاديمية . وضع آلية -

 وضع هيكل تنظيمي محدث ومعتمد . -


