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  :المؤهالت العلمية- 
 المكان خ                                التاري  الدرجة العلمية                                   

 كلية التربية الفنية م2000 بكالوريوس التربية الفنية                           

 كلية التربية الفنية م2004 ماجستير التربية الفنية

 كلية التربية الفنية م2008 دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية

 :التدرج الوظيفي- 
                                                                                                           

 المكان التاريخ فةـالوظي

 كلية التربية الفنية م2000 معيد بقسم علوم التربية الفنية

 كلية التربية الفنية م2004 مدرس مساعد بقسم علوم التربية الفنية

 كلية التربية الفنية م2008 لوم التربية الفنيةمدرس بقسم ع

  :العضــويـة- 
 عضو بنقابة الفنانين التشكليين. -

 عضو بوحدة الجودة بكلية التربية الفنية . -

 عضو بالجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس. -

 عضو بجمعية الفن الخاص جدا". -

 

 : األبحاث العلمية- 
تدريسية قائمة علي األعمال الجماعية في ضوء  إعداد نماذج : رسالة ماجستير بعنوان -

 استراتيجية التعلم التعاوني لطلبة المرحلة  اإلعدادية .

 

 

 إعداد حقيبة وثائقية مقترحة في التربية الفنية قائمة علي استراتيجيات  : سالة دكتوراه بعنوانر -

 النشط لتدريس التذوق الفني لطلبة المرحلة اإلعدادية .التعلم 

 وشهادات التقدير : الجوائز- 
 التعليمية.حاصل علي شهادات تقدير من العديد من المؤسسات  -

حاصل علي شهادة تقدير من كلية التربية الفنية في المؤتمر العلمي الثامن للكلية بعنوان ) التربية  -

 (. م2002 الفنية وتنمية الطفل العربي

في إعداد مهرجان يوم الخريجيين للعام  حاصل علي شهادة تقدير من كلية التربية الفنية للمساهمة -

 م.1997الجامعي 

الشكر والتقدير من كلية التربية الفنية للمشاركة في أعمال لجنة سير حاصل عل العديد من خطابات  -

 .االمتحانات، والمشاركة في أعمال الكنتروالت

 :الخبـرات- 



 حاصل علي العديد من الدورات في مجال الكمبيوتر وفن الجرافيك. -

 ألنشـطة:ا- 
 ا":ـمحلي     

 :األنشطة األكاديمية 
الصرريفي بمركررز الدراسررات الحرررة ألنشررطة فنررون األطفررال بكليررة التربيررة  الترردري  اإلشررراع علرري برنررامج -

 الفنية.

 م.1997المشاركة في مؤتمر التربية بين الحاضر والمستقبل عام  -

 م.2002العربي عام  الطفلالمشاركة في مؤتمر التربية الفنية وتنمية  -

بترشرريح مررن كليررة  المشرراركة فرري مسررابقة جررائزة أحسررن الرسررائل العلميررة لجامعررة حلرروان )ماجسررتير( -

 م.2006م/2005عام  التربية الفنية

 المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تنظمها الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس. -

)لجنرة   تأهيل لإلعتماد بكلية التربيرة الفنيرةالمشاركة في اللجان الخاصة ببرنامج التطوير المستمر وال -

 .التعليم والتعلم والتسهيالت المادية ، لجنة الخريجيين ، لجنة دعم الطالب المتفوقبن والمتعثرين(

إعداد مقرر )الحرع والفنون الشعبية( وذلك من خالل اللجان الخاصة بتطوير المقررات المشاركة في  -

 الدراسية لمرحلة البكالوريوس.

 لمشاركة في لجنة إعداد البرنامج المقدم للمشروعات التنافسية بجامعة حلوان .ا -

أفاق وتحرديات( بقاعرة النردوات برالمبني اإلدار   –المشاركة في ملتقي )البحث العلمي بجامعة حلوان  -

 م.2009لرئاسة الجامعة عام 

المشاركة في ملتقي )مصادر تمويل البحث العلمي والمنح المقدمة لدعم البحث العلمي بجامعة حلوان(  -

 م.2009بقاعة الندوات بالمبني اإلدار  لرئاسة الجامعة عام  –

 المشاركة في إعداد معارض التربية الميدانية بقسم علوم التربية الميدانية. -

بكليرة التربيرة النوعيرة  –فنون التشكيلية ) حوار جنروب جنروب( المشاركة في الملتقي الدولي الثاني لل -

 م.3/11/2010 -م1/11/2010جامعة أسيوط. في الفترة من  –

 

 :أنشطة النشر 
  المصور(. -البار ء -نوارج في إعداد موسوعة جماليات الكون هبة )الخالق أبومع أ.د/ فاطمة  االشتراك

 

 : أنشطة آخر 
 األطفال بالتليفزيون المصر . ساهم في عمل ديكورات برامج -

 م.1997شارك في معرض بمناسبة إفتتاح قصر ثقافة روض الفرج عام  -

 م.1997شارك في معرض التربية الفنية بين الحاضر والمستقبل بجامعة الدول العربية بالقاهرة عام  -

تره جمعيرة التري نظمالخاصرة بالجامعرة األمريكيرة بالقراهرة  االحتياجراتشارك في إعداد معرض لرذو   -

 م.2001مصر عام  -الفن الخاص جدا"

شارك في معرض أعضاء هيئرة التردريس ضرمن فعاليرات مرؤتمر التربيرة الفنيرة وتنميرة الطفرل العربري  -

 م.2002عام 

 شارك في العديد من المعارض المحلية. -

الفتررة مرن زيارة لجنة تقييم الجودة بكلية التربية الفنيرة خرالل ب األعمال التحضيرية الخاصةشارك في  -

 م .2009إبريل  14-16

 منسق لجنة التقويم والقياس بوحدة الجودة بكلية التربية الفنية. -

 المشاركة في تصميم اإلستبيانات واستطالعات الرأ  من خالل لجنة التقويم والقياس بوحدة الجودة. -

 في األنشطة المختلفة لقسم علوم التربية الفنية . المشاركة -

 الخاصة بوحدة الجودة بكلية التربية الفنية. المشاركة في األعمال -

 بقسم علوم التربية الفنية. –المشاركة في األعمال الخاصة بمكت  التربية الميدانية  -

 

 ياـالمـع:" 
 م.2009من النيل إلي الدانوب" في العاصمة الرومانية بوخارست عام "أقام معرض بعنوان  -



التررابع لررو ارة الثقافررة بمدينررة مرروري   كليينالشررأقررام معرررض لفررن الجرافيررك باتحرراد الفنررانين  -

 .م2009عام  الرومانية

 

 

 

 

 :الدورات التدريبية- 
 م.1996أمضي فترة تدري  بالقسم الفني للدعاية واإلعالن بجريدة أخبار اليوم عام  -

الطباعرة ( بالهيئرة العامرة لشرئون المطرابع  -المونتراج الفنري -أمضي فترة تدري  بأقسرام ) الرسرم -

 م.1997ة عام األميري

 م.1998قطاع التليفزيون عام  –أمضي فترة تدري  باتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصر   -

 –" بمركرز بحروا الحسراب العلمري  Photoshopاجتا  دورة تدري  علي برنرامج فوتوشروب " -

 م .1999جامعة القاهرة عام 

لمعلومرات وشربكة " بمركرز ا Photoshop 7.0علري برنرامج فوتوشروب " اجتا  دورة تدريبية -

 جامعة القاهرة . –بكلية الهندسة  –الحاسبات 

" مررن جمعيررة تطرروير الللررات وعلرروم  ICDLاجتررا  دورة الرخصررة الدوليررة لقيررادة الكمبيرروتر "  -

 م.2006الحاس  التابعة لو ارة التضامن اإلجتماعي عام 

 وان ـــجامعة حل –ة وكلية التربي الفنية،اجتا  دورة إعداد المعلم الجامعي بكليتي التربية  -

 م.2005عام  

 م.2005 /7 /6-3في الفترة من  –بكلية التربية الفنية  –دورة تنمية مهارات البحث العلمي  -

 م.2006/ 11/  29 -28في الفترة من  –جامعة حلوان  –دورة الساعات المعتمدة  -

 فررررررري الفتررررررررة مرررررررن -جامعرررررررة حلررررررروان –دورة اسرررررررتخدام التكنولوجيرررررررا فررررررري التررررررردريس  -

 م .2006/ 11/ 30 -28 

 م.2008/ 5/ 27 -25في الفترة من  –جامعة حلوان  –دورة النشر العلمي  -

 فرررررري الفترررررررة مررررررن  -جامعررررررة حلرررررروان  –دورة معررررررايير الجررررررودة فرررررري العمليررررررة التدريسررررررية  -

 م.2008/ 27/5 -25

 م . 2008/  6/ 24 – 22في الفترة من  –جامعة حلوان  –دورة إدارة الوقت واإلجتماعات  -

حررول كيفيرة صرريااة نررواتج الررتعلم فري ضرروء المؤشرررات ، قاعرة سررعد الخررادم ، كليررة  ورشرة عمررل -

 م.19/10/2010التربية الفنية ، جامعة حلوان ، 

 
 


