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 مى عبد المنعم عطا هللا نور 

 21/10/1963 مواليد القاهرة 

 أوالً : المؤهالت العلمية 
 

 1986-1985 .امتيازبكالوريوس : كلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان بتقـدير 

  هات معاصرر  للتربيرة الفنيرة "اوء اتجة الفنية للمرحلة الثانوية فى ضماجستير : فى التربية الفنية جامعة حلوان بعنوان " تصميم منهج للتربي

1994     

دكتوراه : الفلسفة فى التربية الفنية ) تخصص مناهج وطرق تدريس ( جامعة حلوان بعنوان " تصميم برنرامج الكتاراو وريايرة الموهروبي  

 2001فى الفنون البصرية فى مصر "

 ثانياً : التدرج الوظيفى :

 23/11/1986ة معيد  بكلية التربية الفنيــــ. 

  9/11/1994مدرس مسايد بكلية التربية الفنية. 

  29/8/2001مدرس بكلية التربية الفنيــــة. 

  2006أستاذ مسايد بكلية التربية الفنيـة  . 

 ثالثاً : النااط العلمى والفنى :

 :وورش العملالدورات التدريبية 

  2005ديسمبر   21/  20جامعة حلوان. م   –برنامج تدريبى حول تصميم المقرر الجامعى. 

  2006  مارس 28/  26جامعة حلوان. م   –برنامج تدريبى بعنوان االتجاهات الحديثة فى التدريس. 
  2006  مايو 9/  7جامعة حلوان. م   –برنامج تدريبى بعنوان اتخاذ القرار وحل الماكالت. 
  2006نوفمبر  6/ 4االندثار م   ورشة يمل حول كيفية إنااء قايد  بيانات للحرو اليدوية فى مصر وحمايتها م 
   نروفمبر  18/  11برنامج تدريبى لبناء نموذج تطبيقى إلناراء قايرد  بيانرات للحررو اليدويرة فرى مصرر وحمايتهرا مر  االنردثار مر

2006 
 اليتمراد مر   ورشة يمل لتحكيم وثائق معايير محتوى المواد الدراسية للتعليم قبل الجرامعى بالهيةرة القوميرة لنرمان جرود  التعلريم وا

 2009فبراير 
  ورشة يمل حول التخطيط االستراتيجي كأحد مقومات التقدم للحصول يلى ماروعCIQAP   جامعرة القراهر   –كلية الزرايرة– 

20/5/2008 

 التدريس الجامعى :

   2002/2003ة . التربية الفنيتدريس ماد  " مناهج وطرق تدريس التربية الفنية " للفرقة الرابعة شعبة 

  2003/2005دريس ماد  " إيداد برامج الفنون " للفرقة الثالثة شعبة التثقيف بالف . ت 

   .2005/2006تدريس ماد  " مدخل لتدريس التربيــة الفنية " للفرقــة الثانيـة 

   ريب الميرردانى الترردـ تثقيررف بررالف ( ومتررابعتهم أثنرراء فتررر  اإلشررراو يلررى طررالق الفرقررة الرابعررة والخامسررة باررعبتيها ) تربيررة فنيررة

 2001المؤسسات غير النظامية دارس أو بالم

  2004/2009ى. ف والمعرض " للدبلوم التكميلتدريس ماد  " إيداد المتح 

  2009/  2006يس مقرر مناهج البحث العلمى فى التربية الفنية لمرحلة الماجستير م  تدر. 

   2009/  2006ر م  يداد المعارض لمرحلة الماجستياألسس التربوية إلتدريس مقرر. 

    2008/  2007تدريس مقرر تخطيط برامج الفنون فى المؤسسات غير النظامية لمرحلة الماجستير م. 

    2009/  2008تدريس مقرر أساليب رياية المتميزي  فى الفنون البصرية لمرحلة الدكتوراه م. 

  2007/2010تدريس مقرر تطبيقات ميدانية في التربية الفنية لمرحلة الدبلوم. 
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 :المؤتمرات 

 1994جامعة حلوان.  ة " الف  والبيةة " كلية التربية الفنيةر العلمى الخامس للتربية الفنيشاركت فى اإليداد لفعاليات المؤتم 

 ة الفنيرة ـ شاركت فى اإليداد لفعاليات المؤتمر العلمى الثام  للتربيرة الفنيـــرـة " التربيرة الفنيرة وتنميرة الطفرل العربرى " كليرة التربير

      2002جامعة حلوان. 

  2002ة. قطاع الفنون التاكيليـ را ـ وزار  الثقافـةألوبباشاركت بإلقاء بحث فى المؤتمر األول للفـ  الفطــرى بقصر الفنـون  

  اصررة جديررد  فررى تعلرريم وريايررة ذوى االحتياجررات الخشرراركت ببحررث مناررور فررى المررؤتمر العلمررى الثالررث ياررر " التربيـررـة و فرراق 

  2005وان .  العربي بكلية التربية ـ جامعة حلى الوطف) المعاقون ـ والموهوبون ( 

   شاركت فى اإليداد لفعاليات المؤتمر العلمى التاسع للتربية الفنيـــــرـة " قنرايا تطروير التربيرة الفنيرة بري  التعلريم والتثقيرف برالف "

  2006كلية التربيـة الفنية ـ جامعة حلوان . 

 والتثقيرف برالف  " كليرة  ت ببحث مناور فى المرؤتمر العلمرى التاسرع للتربيرة الفنيرة " قنرايا تطروير التربيرة الفنيرة بري  التعلريمشارك

 2006التربية الفنية ـ جامعة حلوان . 

  "جامعررة  بكليررة الفنررون الجميلررة باألقصررر –شرراركت ببحررث مناررور فررى المررؤتمر العربررى األول "الفنررون التارركيلية وخدمررة المجتمررع

           .2009جنوق الوادى 

 البحوث العلمية :

 بحث مقبول للنار بعنوان " تجارق رائد  فى الف  المصري الفطـرى "  *

 بالمؤتمر األول للف  الفطري ـ قصر الفنون باألوبرا ـ وزار  الثقافـة 

 2002ابريل                                           قطاع الفنون التاكيلية . 

 بحث مناور بعنوان " تعليم الف  بي  األكاديمية والتلقائية " بمجلة بحوث  *

 2004فى التربية النويية العدد الثالث ـ  كلية التربية النويية ـ جامعة القاهر .                                       يناير 

 فنيـة بحث مناور بعنوان " إستراتيجية تدريسيه لتوظيف العـروض ال *

 التاكيلية كوسيلة تعليمية إلثراء قدر  األطفال المتميزي  فنياً " بالمؤتمـر

 العلمى السنوى الثالث يار " التربية و فاق جديد  فى تعليم وريايــة  

 ذوى االحتياجات الخاصة ) المعاقون والموهوبون ( فى الوط  العربـى 

  2005مارس                                         " كلية التربية ـ جامعة حلوان . 

 بحث مناور بعنـوان " تطبيـق األسلـوق التكاملـى بيـ  مقـررى  *

 إيداد برامج الفنون ووسائل االتصال الجماهيـرى لتحقيـق السيــاق

 المنظومى فى ضوء متطلبات التخصص لطالق شعبـة التثقيـف بالف 

 د  السادس ـ كليـة التربيـة " بمجلة بحوث فى التربية النويية ـ العد

  2006ـ يوليو  2005يوليو                                               النويية ـ جامعة القاهر  . 

 بحث مناور بعنوان " المداخل التنظيمية لتدريب القيادات بالمؤسسـات  *

 قنايا الثقافية فى إطار منظومة التثقيف بالف  " المؤتمر العلمى التاسع " 

 تطوير التربية الفنية بي  التعليم والتثقيف بالف  " كلية التربية الفنيـة ـ 

  2006مارس                                   جامعة حلوان .
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 تسرراع ر كمتحررف مفترروم " مرردخل لقرررأ  التررراث المصرررى القررديم برري  العمررق الحنررارى واالبحررث مناررور بعنرروان " األقصرر

، المرؤتمر العربري األول " الفنرون التاركيلية وخدمرة المجتمرع ، كليرة الفنرون الجميلرة  2009فبرايرر  12 إلى 9المى"" م  الع

 األقصر . –جامعة جنوق الوادي 

  بحث مناور بعنوان " إستراتيجية تنموية تطبيقية للحفاظ يلى سرمات التاركيل الحرفري اليردوي للمررأ  المصررية ، مجلرة كليرة

  2010التربية الفنية 
 

 لمؤلفـــات :ا

 تأليف كتاق باالشتراك مع أخر بعنوان " المفاهيم الفنية " الهيةة العامة لقصور  *

 1999                                         الثقافة ـ القاهر  .

 المااركة فى المارويات البحثية والتطبيقية :

 المشروعات البحثية المشترك فيها :

 ن مع جامعة مينستر األلمانية وجمعية تنمية الثقافـة مارويات التمبس بالتعاو *

 2003                                         المصرية ـ لندن .

 ماروع توثيق ناأه وتطور الكتابة فى مصر بالتعاون مع مركز الفنون بمكتبة  *

  2004                            اإلسكندرية ، وكلية التربية الفنية جامعة حلوان .

 وية فى مصر لحمايتها م  االندثارماروع إنااء قايد  بيانات للحرو اليد *

 2008/  2006            تحت رياية اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

 أعمال تطوير التعليم الجامعى :

  2003/2010                                    ودكتوراه رسائل  5ويدد رسائل ماجستير   8شاركت فى اإلشراو يلى  *

 2009/ 2008         رسائل يلمية فى مرحلة الماجستير أربعةشاركت فى لجنة المناقاة والحكم يلى  *

 شاركت مع لجنة م  أساتذ  الكلية فى تطوير الئحة المنــاهج الخاصـــة  *

 2005/2006                                        بالسايات المعتمد  للدراسات العليا .

 2009/ 2007شاركت مع لجنة م  أساتذ  الكلية فى وضع كتاق المحتوى العلمى لتوصيف مقررات مرحلة البكالوريس       *

 CIQAP         2008  /2009شاركت في لجنة تصميم الخطة االستراتيجية للحصول يلى ماروع  * 

 CIQAP                                                  2009 /2010شاركت في لجنة تصميم الخطة التنفيذية لماروع   *

 2008/ 2007        شاركت في إيداد أول دليل للدراسات العليا بالكلية لنظام السايات المعتمد   * 

 2007/  2006         شاركت في إيداد أول دليل لمرحلة البكالوريوس بالكلية  * 

 2009/2010          الداخلية لوحد  النمان والجود  بالكلية  في وضع الالئحة شاركت * 

 2009/2010رئيس لجنة التقييم والقياس التابع لوحد  ضمان الجود  وااليتماد بكلية التربية الفنية.                          *

 أعمال تطوير التعليم قبل الجامعى :

 ة ، وبمركــز تطويـــر تاارك مع لجنة م  األساتذ  المتخصصي  بالكلي *

 المناهج ، ووزار  التربية والتعليم فى تقييم وتطوير مناهج التربية الفنيـــة

 2000/2006                                        واألدلة التعليمية بمراحلها الثالث .

لنرمان بالهيةة القومية قبل الجامعي للتعليم لفنية التربية اماد  شاركت فى ينوية لجنة لوضع وثيقة المستويات المعيارية لمحتوى  *

 2009/  2008            جود  التعليم وااليتماد.     
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 الندوات والمحاضرات وبرامج التدريب :

 شاركت فى الدورات التدريبية للكمبيوتر جرافيك بكليـة التربيـة الفنيـة ـ  *

 1999/2001                                 جامعة حلوان .

 شاركت فى البرنامج التدريبى لرفع كفاء  معلمى التربيـة الفنيـة بمـدارس  *

 2001/2002                                 طيبة للغات .

 شاركت فى العديد م  البرامج التدريبية لرفع كفاء  معلم التـربية الفنيــة  *

 2001/2004بالتعاون بي  وزار  التربية والتعليم وكلية التربية الفنية ـ جامعة حلــوان .                                 

 شاركت بمحاضر  بمركز التدريب ي  بعد باالشتراك مع مركز تطويــر  *

 المناهج لتدريب معلمى التربية الفنية بمحافظات مصر المختلفـة حــول 

 الجديد  فى التربية الفنية بعنوان " تنمية الويى الفنــى ينــد المفاهيم 

  2003                                       اكتااو ورياية األطفال الموهوبي  " 

 شاركت م  لجنة م  المتخصصي  فى إيداد خطة التدريب التحويلــى  *

 مراكز الاباق لتنمية مهارات وقدرات العاملي  فى قصور وبيوت الثقافة و

 1998/2000                                         فى مجال الف  التاكيلى .

 شاركت مع  خر فى إيداد برنامج تدريبى لتدريب القيادات بالمؤسسـات  *

    2003/2004                                         الثقافية وتطبيقة فى المكتبة الثقافية العامة بالمعادى .

 شاركت بمحاضر  فى البرنامج التدريبى لرفع كفاء  أيناء هيةة التدريس *

 بقسم يلوم التربية الفنية ) مدرسي  ـ مدرسي  مسايدي  ـ معيديــ  (   

  2004                                     لإلشراو يلى الطالق فى فتر  التدريب الميدانى .

 العام بالكلية حول رسالة الدكتوراه لفـوزها شاركت بمحاضر  فى السيمنار  *
 2005/2006.                                      2003/2004بجائز  أفنل الرسائل يلى مستوى الجامعة ي  يــام 

 مااركات أخرى :
 اإلشراو يلى التجربة الطالبية لطالق الدراسات العليا والبكالوريـوس "  *

 لتراث " المواكبة لماروع " ناأ  تطور الكتابــة إلنتاج لعب تعليمية م  ا
  2003/2004                             فى مصر " كلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان .

 المااركة فى لجنة تحكيم المسابقات الفنية المصاحبـة للصالــون األول  *
 2006                              لإلبدايات التاكيلية الموجهة للطفل .

 المااركة في لجنة تحكيم وثيقة المستويات المعيارية لمحتوى ماد  التربية الفنية  * 
 2008/2009                    دللتعليم قبل الجامعي بالهيةة القوقية لنمان جود  التعليم وااليتما          

 الورش الفنيـــــة :

 زية لمعرض الف  الفطــرى األول الورشة األولى التربية المتحفية الموا *

 فنان وفنانة " وزار  الثقافـة  50بعنوان " نح  نبدع " فى قصر الفنون ـ 

   2002                                        ـ قطاع الفنون التاكيلية .

 ورشة يمل مع األطفال بمركز ديم وتنمية الموارد للمدارس التجريبيـة *

 2002                                ارسمك " .بعنوان " ارسمني و 

 ورشة العمل المواكبة للمعرض التكريمى للفنــانان السكنـدريان  *

 ) أحمد يبدالوهاق ، مصطفى يبدالمعطــى ( بعنــــــوان 

  2003                            " نحلم ونرسم مدينة " بمركز الفنون ـ مكتبة االسكندرية .

 يمل لألطفال بمتحف سوزان مبارك بمصر الجديد  بعنوان ورشة  *



 5 

  2003                                         " النيل العظيم " .

 ورشة العمل المواكبة لفعاليات الصالون االول لإلبدايات التاكيلية الموجهة  *

 للطفل بعنوان " الطائرات الاعبية والمراكب النوبية " قصر الفنون 

  2006                                     وبرا ، وزار  الثقافة ـ قطاع الفنون التاكيليــة .باأل

 شهادات التقدير والجوائز :

 شهادات التقدير :

 شهاد  تقدير للمااركة فى فعاليات المؤتمر العلمى الخامس " الف  والبيةــــة "  *

  1994                                                                كلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان .

 شهاد  تقدير للمااركة فى فعاليات المؤتمر العلمى الثام  " التربية الفنيــــة *

  2002                                    وتنمية الطفل العربى " كلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان . 

 ااركة فى فعاليات المؤتمر األول للف  الفطرى بقصر الفنــون شهاد  تقدير للم *

    2002                                                       ـ وزار  الثقافة ـ قطاع الفنون التاكيلية .

 شهاد  مااركة للمااركة بورشة العمل األولى للتربية المتحفية الموازية لمعرض  *

   2002                                           الفنون ـ وزار  الثقافة ـ قطاع الفنون التاكيلية . الف  الفطرى ـ قصر 

 شهاد  تقدير للمااركة فى ورشة العمل ) النحت والتصوير ( المواكبة للمعرض  *

 التكريمى للفنانان السكندريان : أحمد يبدالوهاق ـ مصطفى يبدالمعطى مركـز 

 2003                                                                         ة اإلسكندرية .الفنون ـ مكتب

ـ مصر الجديــــد  . *  2003                 شهاد  تقدير للمااركة بورشة العمل المقامة بمتحف سوزان مبارك 

 ل لكتـــــاق شهاد  تقدير للمااركة فى بينالى مكتبة اإلسكندرية الدولى األو *

  2004                                                       الفنان مركز الفنون ـ مكتبة اإلسكندرية . 

 شهاد  تقدير للمااركة فى فعاليات الصالون األول لإلبدايات التاكيلية الموجهة للطفــل  *

  2006                                    ـ قصر الفنون ـ وزار  الثقافة ـ قطاع الفنون التاكيلية .

 شهاد  تقدير للمااركة بورشة يمل لألطفال موازية للصالون األول لإلبدايـات التاكيلية  *

 2006                                  الموجهة للطفل ـ قصر الفنون ـ وزار  الثقافة ـ قطاع الفنون التاكيليــة . 

 فى تحكيم المسابقات الفنية المصاحبة للصالــون االول  شهاد  تقدير للمااركة *

 لإلبدايات التاكيلية الموجهة للطفل ـ قصر الفنون ـ وزار  الثقافة ـ قطـــــاع 

  2006                                         الفنون التاكيلية .

 يا تطويــرشهادات تقدير للمااركة فى فعاليات المؤتمر العلمى التاسع " قنا *

         2006                                  التربية الفنية بي  التعليم والتثقيف بالف  " كلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان .

 شهاد  تقدير للجهد المتميز لرئاسة كنترول الفرقة الثانية ـ كلية التربيـــة  *

  2003/2005                                         الفنية ـ جامعة حلوان . 

مر  اللجنرة الوطنيرة المصررية لليونسركو للماراركة فري مارروع إناراء قايرد  بيانرات للحررو اليدويرة الفنيرة فري مصرر شهاد  تقدير  * 

 2008/2009                لحمايتها م  االندثار 

 2008/2009       للفصل الدراسي الثاني  شهاد  تقدير للجهد الفعال للمااركة في كنترول الدراسات العليا * 
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 2008 الندو  القومية األولى حول مستقبل التربية الفنية فى مصرأناطة فى فايليات المتميز  شهاد  تقدير للمااركة  *

 2009/2010        شهاد  تقدير للجهد والعطاء المتميز في أناطة قسم يلوم التربية الفنية  *

 الجوائــز :

 حس  الرسائل العلمية فى مجال الفنون بجامعـــة حلـــوان ي  جائز  أ *

 رسالة الدكتوراه وينوانها " برنامج مقترم الكتااو ورياية الموهوبيـــ  

  2003/2004                               فى الفنون البصرية فى مصر ".

 لتاكيلية الموجهة سم الكلية للمااركة فى الصالون األول لإلبدايـــات ااجائز  ب *

  2006                                     للطفل بالتجربة الطالبية " ألعاق تعليمية م  التراث " . 

 : المعــارض

 بناء  ليات اإليداد والتخطيط والتنفيذ للمعارض المــوازية بالمؤتمــرات  *

  1986/2006                                                                الخاصة بكلية التربية الفنية ـ جامعة حلوان .

 بناء  ليات اإليداد والتخطيط والتنفيذ للمعارض التربوية السنــوية إلنتـاج  *

 طالق كلية التربية الفنية الفرقة الرابعة والخامسة أثناء فتـر  التدريـــب

  1986/2009الفنية ـ جامعــة حلـوان .                                   الميدانى بقسم يلوم التربية الفنية بكلية التربية 

 المااركة بتجربة طالبية ي  " ناأ  وتطور الكتابـــة فى مصــــر "  *

 و " لعب تعليمية م  التراث " فى بينالى مكتبــة اإلسكندريـــــة األول 

  2004                                     لكتاق الفنان ـ مركز الفنون ـ مكتبة اإلسكندرية .

 المعرض التربوي " لعب تعليمية م  التراث " تجربة طالبية ـ كليــة التربية *

 2004/2005                                                                   الفنية ـ جامعة حلوان .

المصراحب لفعاليرات النردو  القوميرة األولري حرول مسرتقبل التربيرة الفنيرة فري مصرر االشتراك في ياليات معرض التدريب الميداني  * 

 2008ابريل  14جامعة حلوان  –بكلية التربية الفنية 

التنسيق واإلشراو للمعرض الفني التربوي بعنوان وجوه افريقية للتدريب الميداني بمدرسة المبترديان الثانويرة التجريبيرة لمجمويرة  * 

 2008/2009           ة الخامسة م  طالق الفرق

 مهام أخـرى :

 اإلشراو يلى مكتب التدريب الميداني بقسم يلوم التربية الفنية بكلية  *

 1986/2008                               التربية الفنية ـ جامعة حلوان .

  2003/2005                                   رئيس كنترول الفرقة الثانية كلية التربية الفنية جامعة حـــلوان .         *

 المااركة بأيمال السير واالمتحان ) مراقبة ـ مالحظة ـ سيـــر  *

  1986/2009                                   ـ كنترول ( لمرحلة البكالوريوس ، مرحلة الدراسات العليــــا . 


