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 السيرة الذاتية

 

 االسم/  محمد عبدالعاطى عبدالشافى رمضان. -

 .18/10/1970 –مواليد/ محافظة الغربية  -

 1994حصل على بكالوريوس التربية الفنية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان  -

 2000تخصص منهاج و طرق تدريس  عام  حصل على درجة الماجستيرفى التربية الفنية -

رجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية تخصص مناهج وطرق تدريس عام حصل على د -

2006. 

 يعمل مدرساً جامعياً بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. -

 -يعمل بكلية التربية الفنية جامعة حلوان منذ تخرجة حتى االن حيث شغل الوظائف االتية: -

 ً  جامعياً بها. معيداً بالكلية ثم مدرساً مساعداً بها ثم مدرسا

 عضو بنقابة الفنانين التشكليين  -  

 عضو برابطة خريجى التربية الفنية -  

 عضو بفريق الجودة بالكلية -  

عضوعامل بمكتب التدريب الميدانى باالكلية للتنظيم واآلشراف على التربية العملية لطالب -  

 المجتمع مرحلة البكالوريوس بمراحل التعليم العام باالمدارس ومؤسسات

 مشاركات

 

 شارك فى اثراء فاعليات العديد من المؤتمرات العلمية  منها : -

 ( عام  المؤتمر العلمى الثامن بكلية التربية الفنية )التربية الفنية و تنمية الطفل العربى

 وحصل على شهادة تقدير فى ذلك . 2000

 ربية الفنية بين التعليم و المؤتمر العلمى التاسع لكلية التربية الفنية )قضايا تطوير الت

 م وحصل على شهادة تقدير فى ذلك .2006عام التثقيف بالفن (

 

 له مشاركات فى تنظيم العديد من ورش العمل الفنية وغير الفنية  منها:  -

  تنظيم ورشة فنية فى صالون الفن الخاص ضمن مهرجان االبداع التشكيلى الثالث عام

 . وحصل على شهادة تقدير فى ذلك 2009

 شارك فى وضع الخطط ضمن فريق الجودة بالكلية  منها:   -  

  شارك فى وضع الخطة االستراتيجية بالكلية ضمن لجنة الخطة االستراتيجية بالكلية 

  شارك فى وضع الخطة التنقيذية بالكلية ضمن لجنة الخطة التنفيذية بالكلية تمهيدا

 العتمادها من قبل هيئة ضمان الجودة و االعتماد 
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شارك بفاعلية فى اعمال االمتحانات والكنتروالت باالكلية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات  -

م وحصل على شهادات تقدير فى  2009 - 2008  – 2007 – 2006العليا خالل االعوام 

 ذلك 

 

 الدورات التدريبية

 

حصل على دورة تدريبية للباحثين الشبان فى مجاالت الطفولة فى جمهورية مصر  -

لعربية . التى نظمها  المجلس العربى للطفولة و التنمية بالتعاون مع معهد الدراسات و ا

 1999البحوث التربوية بجامعة القاهرة و مركز دراسات الطفولة بجامعة عبن شمس عام

اجتاز العديد من البرامج التدريبيةضمن مشروع تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس   -

 منها :    والقيادات بجامعة حلوان

 2005* برنامج تدريبى فى )مهارات البحث العلمى( عام 

 2005* برنامج تدريبى فى )مهارات التفكير(     عام 

 2007* برنامج تدريبى فى )تصميم المقرر الجامعى( عام 

 

 المهارات االكاديمية

 له تجارب عديدة فى تصميم وتخطيط االستراتيجيات التعليمية والبرامج والمواقف   -

 التدريسية فى ضوء طبيعة الفئة المعنية بالتدريس والقدرات واالمكانات الخاصة بها. 

تم ترشيحة للتقدم لجا ئزة احسن الرسائل العلمية للجامعة )دكتوراه( فى مجال الفنون و  -

  2007 – 2006التربية للعام 

 

 شهادات التقدير

كاديمى او الجانب البحثى او حصل على العديد من شهادات التقدير سواء على الجانب اال

 الجانب الفنى العملى او الجانب التعاونى.

 

 ث المنشورةابحاأل

  بعنوان "تصميم مكتبة بصرية كمصدر من مصادر التعلم فى ميدان التربية الفنية " مشترك بحث _

 

 

 


