كلية التربية الفنية

السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
لعام 3123/3122
( بهدف رفع السٌرة الذاتٌة للموقع االلكترونى الجدٌد لكلٌة التربٌة الفنٌة بجامعة حلوان )

أ  .د  /محسن محمد إبراهيم عطيه

القسم  :النقد والتذوق الفنى

أولا  :البيانات الشخصية العامة :
 اإلسم باللغة العربٌة  :محسن محمد إبراهٌم عطٌه
 اإلسم باللغة االنجلٌزٌة Mohsen Mohamed Ebrahim Attia :
 تارٌخ ومحل المٌبلد  01 :أغسطس  / 0491القاهرة
 البرٌد االلكترونى ( mohsen_attya@yahoo.com : ) E-mail

ثانيــــا ا  :الدرجات العلمية :
 البكالورٌوس  :جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /ماٌو . 0494
 الماجستٌر  :جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  / 0411 /البنائٌة فى
التصوٌر المعاصر واإلفادة منها فى التدرٌس بالتعلٌم العالى .
 الدكتوراه  :أكادٌمٌة فنون االتحاد السوفٌٌتى  /معهد رٌبٌن للفنون والعمارة /
اكتوبر  / 0414المفاهٌم الفلسفٌة لئلتجاهات االساسٌة لئلتجاهات االساسٌة
فى الفن المصرى المعاصر .

ثالـثـــا ا  :التدرج الوظيفى :







مسمى الوظيفة
معٌد
مدرس مساعد
مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ
أستاذ متفرغ

الفترة الزمنية
0411 : 0411
0411 : 0411
0411 : 1977
0441 : 1988
7111 : 1993
 : 7111حتى اآلن

رابـــعا ا  :المناصب اإلدارية :





مسمى الوظيفة
رئٌس قسم
رئٌس قسم
رئٌس قسم
وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث

الفترة الزمنية
7111 : 0441
7110 : 7111
7111 : 7119
7119 : 7110

خامسا ا  :العضوية المهنية :
وتشمل الجمعٌات أو الهٌئات أو النقابات التى ٌشغل عضو هٌئة التدرٌس مكان ودور فعال فٌها:
 عضو بجمعية
 التربٌة عن طرٌق الفن المصرٌة . االنسٌا الدولٌة . INSEA محبى الفنون الجمٌلة . عضو بنقابة الفنانٌن التشكٌلٌٌن .
 عضو بهيئة :
 اللجنة العلٌا لبنك المعلومات باالمركز القاومً للفناون التشاكٌلٌة - 0441.7110
 لجنة تحكٌم صالون الشباب التاسع  0441ولجنة تحكٌم معرض األعمالالصغٌرة
  7111ولجنة االختٌار للمعرض القومً للفنون التشكٌلٌة . 7111 لجنة أمانة مؤتمر نقابة الفنانٌن التشكٌلٌٌن الثانً .0444 اللجنة العلٌا لمتحف الفن المصري الحدٌث . 7119-7110 اللجناااة العلمٌاااة الدائماااة لنٌااال درجاااة األساااتاذٌة – تخصااا نقاااد الفناااونبأكادٌمٌة الفنون .
 . 7119 -الفرع المصرى لبلتحاد العالمى لنقاد الفن االٌكا . AICA

سادسا ا  :الخبرات التدريسية :
وتشمل المقررات التى قام عضو هٌئة التدرٌس بتدرٌسها داخل الكلٌة أو خارجها مع
توضٌح الفرقة الدراسٌة والجهة والسنة التى قام بالتدرٌس بها :
 عمل بالتدرٌس لمقررات تارٌخ الفن والنقد والتذوق الفنى وعلم الجمال منذ
عام  0411حتى اآلن فى كل من :
 .0جامعة حلوان والمنٌا واألزهر وكلٌات التربٌة النوعٌة والهٌئة
العامة لقصور الثقافة بمصر .
 .7جامعتى المستنصرٌة والكوفة بالعراق .
 .1جامعة قطر بدولة قطر .

 إلقاء المحاضرات العامة :
 / 0414 .0القٌم الجمالٌة فى تذوق التراث القومى  /بمقر جمعٌة
أصدقاء متحف مختار بالقاهرة .
 / 0440 .7رؤٌة معاصرة لفن قدٌم  /بمقر الجمعٌة القطرٌه للفنون
التشكٌلٌة بالدوحة
 / 0447 .1مفاهٌم معاصرة فى التربٌة الفنٌة  /برنامج التعلٌم المستمر
لموجهى التربٌة الفنٌة بقطر
 / 0441 .9المحكاة فى الفن التشكٌلى بٌن التقلٌد واإلبداع  /بمقر جمعٌة
محبى الفنون الجمٌلة بالقاهرة
 / 0441 .5عبلقة الفنان بالجمهور  /ندوة كلٌة التربٌة النوعٌة بطنطا

سابعــا ا  :المؤلفات العلمية :
وتشمل الكتب التى قام عضو هٌئة التدرٌس بتألٌفها منفرداً أو شارك فى تألٌفها :
  / 1982اتجاهات فان الغارب فاى القارنٌن التاساع عشار والعشارٌن  /إٌاداع دارالكتب 5911/17
  / 0419موضوعات فى الفنون اإلسبلمٌة  /إٌداع دار الكتب 7191/19  / 0441موضااوعات فااى الفنااون اإلساابلمٌة  /دار الشااعب للطباعااة  /إٌااداع دارالكتب 4197/41
  / 0440غاٌة الفن  -دراسة فلسفٌة ونقدٌاة  / -دار المعاارف بمصار  /إٌاداع دارالكتب 1511/40
  / 0441الفن وعالم الرمز  /دار المعارف بمصر  /اٌداع دار الكتب 111/41  / 0449جذور الفن  /دار المعارف بمصر  /اٌداع دار الكتب 1147/49  / 0449الفن والحٌاة االجتماعٌة  /دار المعارف  /اٌداع دار الكتب 1141/49  / 0445تذوق الفن ـ األسالٌب والتقنٌات والمذاهب ـ  /دار المعارف  /إٌاداع دارالكتب 1959/45
  / 0445آفاق جدٌدة للفن  /دار المعارف  /إٌداع دار الكتب 1011/45  / 0441الفن والجمال فى عصر النهضة  /مكتبة عالم الكتب بمصر  /إٌداع دارالكتب 9197/41
  / 0419النقد الفنى فى مصار مناذ عاام  0471حتاى عاام  (0451لمساابقة النقادالفنى التى نظمتها لجنة الفنون التشكٌلٌة للمجلس االعلى للثقافة )
 / 7111 -القٌم الجمالٌة فى الفنون التشكٌلٌة  /دار الفكر العربى

  / 7110الفنان والجمهور  /دار الفكر العربى  / 7110الجمال الخالد فى الفن المصرى القدٌم  /عالم الكتب  / 7100التجربة النقدٌة  /عالم الكتب / 7100 -اتجاهات فى الفن الحدٌث والمعاصر  /عالم الكتب

ثامنـــا ا  :األبحاث المنشورة :
وتشمل األبحاث المنشورة التى قام عضو هٌئة التدرٌس ببحثها وتم نشرها فى مؤتمرات أو
مجبلت علمٌة على المستوى المحلى أو العالمى :
 بالنسبة للمؤتمرات  ،المشاركة فى الفعالٌات وإلقاء األبحاث المنشورة فى وثائق
وإصدارات المؤتمر :
  0411الملتقى العلمى الذى أقامه مركز تطوٌر طرق التدرٌس الجامعى فى رئاسةالجامعة المستنصرٌة  /بغداد
  0411مؤتمر اإلنسٌا الدولٌة  /انعقد فى الجامعة العربٌة  /القاهرة  0441مؤتمر إعداد المعلم فى ضوء إستراتٌجٌة تطوٌر التعلٌم  /انعقد فى جامعة المنٌا  0447مؤتمر نحو تربٌة أفضل لتلمٌذ المرحلة االبتدائٌة فى دول الخلٌج العربٌة  /أنعقدفى جامعة قطر
  0449مؤتمر دور المدرسة واألسرة والمجتمع فى تنمٌة االبتكار  /انعقد فى جامعةقطر  /بدولة قطر
  0449الندوة الدولٌة الموازٌة لبٌنالى القاهرة الدولى السادس  0441الندوة الدولٌة الموازٌة لترٌنالى مصر الدولى الثانى لفن الجرافٌك مؤتمرحاضر ومستقبل التربٌة الفنٌة  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /جامعة حلوان
  0441الملتقى القومى الثالث للفنون التشكٌلٌة الذى نظمته لجنة الفنون التشكٌلٌةبالمجلس األعلى للثقافة
  0441الندوة الدولٌة الموازٌة لبٌنالى القاهرة الدولى السابع• بالنسبة للمجالت :
  0411نحو صٌاغة معٌار لتقٌٌم العمل الفنى  /نشر فى مجلة أكادٌمٌة الفنون الجمٌلة ـلننجراد .

-

-

-

-

-

 0411القٌم الجمالٌة والوظٌفٌة فى نماذج من مشربٌات المنازل المصرٌة فى العصرٌن
المملوكى والعثمانى  /نشر فى المجلد العاشر  /العدد الثالث  /مجلة دراسات وبحوث (
جامعة حلوان ) .
 0411التلٌفزٌون والتربٌة الفنٌة  /نشر ضمن بحوث المؤتمر العالمى الذى أقامه مركز
تطوٌر طرق التدرٌس الجامعى فى جامعة المستنصرٌة ـ بغداد .
 0411القٌم الوظٌفٌة والجمالٌة للمقرنصات فى نماذج من العمارة االسبلمٌة  /نشر فى
العدد الرابع من المجلد العاشر فى مجلة دراسات وبحوث ( جامعة حلوان ) .
 0411تذوق القٌم الجمالٌة فى فنون التراث االقلٌمى ٌحقق أهداف التربٌة الفنٌة /
بحوث مؤتمر االنسٌا الدولٌة ( القى ضمن فعالٌات المؤتمر فى القاهرة ) .
 0414براءة الخٌال الطفولى والطابع السحرى فى فنون بابلو بٌكاسو (االعمال
الجروتسكٌة )  /نشر فى مجلة علوم وفنون ( جامعة حلوان ) المجلد االول  /العدد
الثالث .
 0441الطابع الشرقى للزخارف الهندسٌة والنبانٌة فى الفنون االسبلمٌة
 /نشر فى مجلة علوم وفنون ( جامعة حلوان ) المجلد الثانى  /العدد الثانى .
 0441تذوق القٌم الجمالٌة والتعبٌرٌة فى فن الصور الشخصٌة  /نشر ضمن أبحاث
مؤتمر اعداد المعلم فى ضوء استراتٌجٌة تطوٌر التعلٌم  /الذى انعقد فى جامعة المنٌا .
 0447األصالة والمعاصرة فى الرمزٌة والفن الرمزى  /نشر فى مجلة البحوث
التربوٌة وعلم النفس  /جامعة المنٌا  /العدد الثانى  /المجلد السادس .
 0447القٌم الوظٌفٌة والجمالٌة فى رسوم كهوف العصر الحجرى القدٌم  /نشر فى
مجلة البحوث فى التربٌة وعلم النفس  /جامعة المنٌا  /العدد الثانى  /المجلد السادس .
 0449الدالالت الفنٌة والتعبٌرٌة لمضمون قصة أصحاب الفٌل فى رسوم عٌنة من
أطفال المدارس القطرٌة ( باالشتراك مع باحث آخر )  /منشور فى حولٌة كلٌة التربٌة
جامعة قطر  /العدد  00السنه الحادٌة عشر .
 0449فن الحداثة ـ فن ما قبل الحداثة  -فن ما بعد الحداثة  /نشر فى كتاب الندوة
الدولٌة الموازٌة لبٌنالى القاهرة الدولى السادس والقى ضمن فعالٌات المؤتمر .
 0441معنى األصاله فى الصورة المطبوعة  /نشر فى كتاب الندوة الدولٌة لترٌنالى
مصر الدولى .
المفاهٌم الجمالٌة للطبٌعة الفنٌة وعبلقتها باإلنسان فى القرن العشرٌن وآفاق القرن
الواحد والعشرٌن  /ترٌنالى مصر الدولى  /مؤتمر علمً دولً .
 0441الثقافة والفن القابلٌة للتحول الشكلى كخاصٌة فى التكوٌن الثقافى للفنان المصرى
عبر التارٌخ  /نشر فى كتاب الملتقى القومى الثالث للفنون التشكٌلٌة وألقى ضمن
فعالٌات الملتقى  /مؤتمر علمً محلً .
 0441تارٌخ الفن وتصارع القٌم  /أبحاث الندوة الدولٌة الموازٌة لبٌنالى القاهرة الدولى
السابع .
 0444جمالٌة أعمال الفن بٌن النمنمة والتضخٌم  /المركز القومى للفنون التشكٌلٌة -
وزارة الثقافة  /مجلة علمٌة محلٌة .

• المقالت المنشورة فى مجالت وصحف :
  0419مقاالت فى جرٌدة الجمهورٌة  /القاهرة .  0441 - 0411مقاالت منشورة فى مجلة برٌزم  /فصلٌة تصدرها وزارة الثقافةالمصرٌة بلغات مختلفة  /العدد  ) 0411 ( 09العدد  ) 0411( 71العدد 79
. ) 0441

(

  0411مقاالت فى مجلة آفاق عربٌة  /التى تصدرها وزارة الثقافة العراقٌة .  0449 - 0449مقاالت نقدٌة فى النقد والتذوق الفنى  /فى جرٌدة العرب القطرٌةأسبوعٌا وبانتظام .

تاسعا ا  :الدورات التدريبية وورش العمل :
وتشمل الدورات التدرٌبٌة وورش العمل التى شارك فٌها عضو هٌئة التدرٌس
 اسم الدورة  /مكان الدورة  /الفترة الزمنٌة للدورة . -اسم ورشة العمل  /مكان ورشة العمل  /الفترة الزمنٌة .

عاشراا  :الشراف على الرسائل العلمية والمناقشات :
وتتضمن الرسائل العلمٌة التى اشرف علٌها  -والرسائل التى ناقشها عضو هٌئة التدرٌس سواء
الماجستٌر أو الدكتوراه داخل الجامعة أو خارجها :
 الرسائل التى اشرف عليها : .0مدخل تحلٌلى لتذوق الزخارف االسبلمٌة فى المصحف الشرٌف  /جامعة حلاوان  /كلٌاة
التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 0441 /
analytic approach for appreciation of islamic ornaments in koran
 .7االنتاااج الفنااى التشااكٌلى لشااباب الفنااانٌن المصاارٌٌن منااذ  0414و حتااى االن  /جامعااة
حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 0444 /
plastic art production of egyptian youth artists since 1989 till now
 .1مزج أشكال الكائناات فاى الفان المصارى القادٌم والمعاصار "دراساة مقارناة "  /رساالة
ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7111 /
"Metamorphosis in ancient Egyptian art and contemporary Egyptian art "comparative study

 .9الجمال الطبٌعى للخامة وتناولها فى الفان قادٌما وحادٌثا "دراساة نقدٌاة مقارناة"  /رساالة
ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7111 /

The natural beauty of the material and its treatment in ancient
and modern times a combative study criticism
 .5مفهوم التناسب كقٌمة جمالٌة لشكل اإلنساان فاى الفان قادٌما وحادٌثا  /رساالة ماجساتٌر /
جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7110 /
The concept of proportion as an aesthetic value for the human
body in art , ancient and modern times
 .9القااٌم الفنٌااة والاادالالت العقائدٌااة والرمزٌااة لرسااوم التوابٌاات المصاارٌة القدٌمااة "دراسااة
تحلٌلٌة نقدٌة"  /رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق
الفنى . 7110 /
The artistic values of ancient Egyptian funerary case drawings and their
"religious and symbolic denotations "A critical and analytical study

 .1دور المتذوق فى التجربة الجمالٌة لفنون الحداثة وما بعد الحداثة "دراسة نقدٌاة مقارناة"
 /رسااالة ماجسااتٌر  /جامعااة حلااوان  /كلٌااة التربٌااة الفنٌااة  /قساام النقااد والتااذوق الفنااى /
. 7110
The role of appreciator in aesthetic experience in modern and
"post modern art "a combative critical study
 .1المعاٌٌر الجمالٌة فى حركة الفن التشكٌلى المعاصر بمصر من عام  0491حتاى نهاٌاة
القرن العشرٌن  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى 7110 /
Aesthetic criteria of the contemporary plastic art movement in
Egypt from 1960to the end of the twentieth century
 .4تطور مفهوم األصالة خبلل حركة الفان الحادٌث فاى مصار  /رساالة ماجساتٌر  /جامعاة
حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7110 /
The evolution in the concept of originality during the modern art
movement in Egypt
 .01التعبٌر عان األحاداث السٌاساٌة فاى التصاوٌر المصارى المعاصار جامعاة حلاوان  /كلٌاة
التربٌة الفنٌة  /قسم الرسم والتصوٌر . 7110 /
 .00تأثٌر البٌئة وثقافة العصر فى أعمال الفنانٌن الشبان من خبلل معارض صاالون الشاباب
 /رسااالة ماجسااتٌر  /جامعااة حلااوان  /كلٌااة التربٌااة الفنٌااة  /قساام النقااد والتااذوق الفنااى /
. 7111

The effect of environment and culture of the age in works of
"youth-artists through "the saloon of youth exhibitions
 .07القٌمة الجمالٌة لمختارات من فان تصاوٌر عصار النهضاة لؤلسااطٌر األغرٌقٌاة "دراساة
نقدٌة"  /رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى /
. 7111
Aesthetical value in selections of renaissance painting for the
"Greek myths "critical study
 .01القٌم الجمالٌة فى مختارات من فناون ماا بعاد الحداثاة كمادخل إلثاراء التاذوق الفناى لادى
طبلب كلٌة التربٌة النوعٌة  /رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم
النقد والتذوق الفنى . 7111 /
The aesthetic values in selection from post modern arts as approach to
innovate art appreciation for the students of faculty of specific education

 .09الاادالالت الرمزٌااة والقااٌم الفنٌااة لتٌجااان اآللهااة فااً النقااوش المصاارٌة القدٌمااة  /جامعااة
حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7111 /
 .05جمالٌااة الرمااز فااى فنااون الحداثااة ومااا بعااد الحداثااة " دراسااة نقدٌااة مقارنااة"  /رسااالة
ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7119 /
Symbols aesthetics in modernism and post modernism "critical
"comparison search
 .09القااٌم الجمالٌااة فااى عبلقااة العماال الفنااى ببٌئتااه المحٌطااة فااى معباادى الكرنااك والبااارثٌنون
"دراسة نقدٌاة مقارناة"  /رساالة ماجساتٌر  /جامعاة حلاوان  /كلٌاة التربٌاة الفنٌاة  /قسام
النقد والتذوق الفنى 7119 /
The aesthetic values in relation of the work of art with its external environment in
"Karnack and Parthenon temples "a comparative critical study

 .01القٌم الجمالٌة والوظٌفٌة للنماذج المصغرة فى الفن المصرى القادٌم  /رساالة ماجساتٌر /
جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7119 /
The aesthetic and functional values of the small models in ancient
Egyptian art
 .01القااٌم الجمالٌااة للنزعااة التزٌنٌااة فااى مختااارات ماان فاان التصااوٌر المعاصاار المصاارى
والعالمى  /رساالة ماجساتٌر  /جامعاة حلاوان  /كلٌاة التربٌاة الفنٌاة  /قسام النقاد والتاذوق
الفنى . 7119 /

the artistic values of ornamentation tendency in the selected
parts of the contemporary Egyptian and universal painting
 .04القٌم الجمالٌة والتعبٌرٌة لحركة رسوم الطٌاور لمختاارات مان جادارٌات الفان المصارى
القدٌم  /رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى /
. 7119
The aesthetic expressions values of birds chewing's movement
Tim selections front ancient Egyptian metals
 .71أثر أفابلم الرساوم المتحركاة علاى ساٌكولوجٌة الطفال المصارى  /جامعاة حلاوان  /كلٌاة
الفنون الجمٌلة  /قسم الجرافٌك . 7119 /
 .70دور البٌئة فى تشكٌل رموز أعمال الفن التشكٌلى المعاصر بالمملكة العربٌة الساعودٌة /
رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى 7115 /
Environmental role in shaping contemporary art work symbols in
kingdom of Saudi Arabia
 .77القااٌم الجمالٌااة والتعبٌرٌااة فااى منمنمااات المنظومااات الخمسااة "دراسااة نقدٌااة تحلٌلٌااة" /
رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى 7115 /
The aesthetic and expressive values in miniatures of Khamsa of
"nizami "analytical critical study
 .71القااٌم الجمالٌااه للتولٌفٌااة فااى فنااون الحداثااة ومااا بعااد الحداثااة فااى مصاار والعااالم  /رسااالة
ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى 7115 /
The aesthetic value for montage of modern and post modern art
in Egypt and universal
 .79القٌم الجمالٌة والتعبٌرٌة لرسوم الفخاار فاى عصار ماا قبال األسارات فاى مصار كمادخل
للتذوق الفنى  /رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتاذوق
الفنى 7115 /
The aesthetic & expressive values for pottery drawing in the
predynastic period in Egypt as an approach of art appreciation
 .75دور باارامج الكمبٌااوتر فااى الكشااف عاان القااٌم الجمالٌااة لمختااارات ماان الفاان المصاارى
المعاصر (دراسة نقدٌة  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى /
7115

 .79العبلقة التبادلٌة بٌن الفناون التشاكٌلٌة والفناون التعبٌرٌاة كمادخل للتاذوق الفناى  /جامعاة
حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى 7115 /
 .71المعالجات التشكٌلٌة للمنظار الطبٌعاى والطبٌعاة الصاامتة فاى اعماال ساٌزان وبٌكاساو /
جامعة حلوان  /كلٌة الفنون الجمٌلة  /قسم التصوٌر 7115 /
 .71النقد السٌاقى واإلستفادة منه فى التفسٌر الجمالى للجوانب الرمزٌة فى مختارات من الفن
المصارى الحادٌث  /رساالة ماجساتٌر  /جامعاة حلااوان  /كلٌاة التربٌاة الفنٌاة  /قسام النقااد
والتذوق الفنى 7119 /
The contextual criticism and its use in interpret ion for symbolism
aspects aesthetic in modern selection of Egyptian art
 .74القٌم الجمالٌة للتعبٌر عن حركة األشخا فى الفن المصرى القدٌم "الدولاة الحدٌثاة" /
رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى 7119 /
The aesthetic values of human figures movement in ancient
"Egyptian art "modern empire
 .11تطور مفهوم المحاكاة فى فنون الغرب قدٌما وحدٌثا  /رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان /
كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7119 /
The evolution of imitation concept in ancient & modern western art

 .10أسالٌب التعبٌر عن العمق الفراغى بٌن المذهبٌن الكبلسٌكى والرومانسى كمادخل لتنمٌاة
القدرة النقدٌة لدى طبلب كلٌة التربٌة النقدٌاة  /رساالة ماجساتٌر  /جامعاة حلاوان  /كلٌاة
التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى 7119 /
Expression styles of space Depth between Classicism and Romanticism as an
approach to develop the capacity of criticism of art education students

 .17تنمٌااة القاادرة النقدٌااة بااالتمٌٌز بااٌن المفاااهٌم واألسااالٌب المختلفااة فااً مختااارات ماان فاان
المناظر الطبٌعٌة فً العصر الحادٌث  /جامعاة حلاوان  /كلٌاة التربٌاة الفنٌاة  /قسام النقاد
والتذوق الفنى 7119 /
The Development Of Criticizing Capacity By Distinguishing Between Concept
Different And Styles In Selected Landscape Art Of Modern Age

 .11األسالٌب التجرٌدٌة للشكل اإلنسانً فاً فناون العصار الحجاري  /جامعاة حلاوان  /كلٌاة
التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى 7119 /
The Method of Abstract in the human shape in the stone age arts
and its role in the appearance of the symbolism Approach

 .19المذهب التفكٌكى فى نقد الفن التشكٌلى المعاصر (دراسة نقدٌة )  /جامعة حلوان  /كلٌاة
التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7119 /
Deconstructive in the criticism of contemporary Egyptian art (A
)Critical Study
 .15االتجاهات الفنٌة والفلسفٌة لتصوٌر القضاٌا السٌاسٌة فى الفن العالمى المعاصر  /جامعة
حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم الرسم والتصوٌر . 7119 /
 .19القٌم الجمالٌة للفن المصارى القادٌم فاى تشاكٌل رماوز الفان القبطاى  /رساالة ماجساتٌر /
جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7119 /
Aesthetic values of the ancient art in forming Coptic art symbols
 .11النزعااة التهكمٌااة فااى فنااون مااا بعااد الحداثااة "دراسااة نقدٌااة"  /رسااالة ماجسااتٌر  /جامعااة
حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى 7111 /
" The Ironic tendency in the arts of postmodernism " critical study
 الرسائل التى ناقشها : .0جمالٌات البناء التشكٌلً فً مختارات من واجهاات العماائر اإلسابلمٌة بالقااهرة كمادخل
للتذوق الفنً  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة . 0444 /
 .7القٌم الجمالٌة فى الفن اإلسابلمى و أثرهاا علاى فان النهضاة األوروباى كمادخل للتاذوق
الفنى  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة . 0444 /
 .1برنااامج مقتاارت للتربٌااة المتحفٌااة كماادخل للتااذوق الفنااى للطفاال  /جامعااة حلااوان  /كلٌااة
التربٌة الفنٌة . 0444 /
 .9القٌم الفنٌة فى المنمنمات اإلسبلمٌة فى المدرستٌن العربٌة والفارسٌة "دراسة مقارنة" /
رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى 7111 /
The artistic values of Islamic miniatures Arabian and Persian styles
 .5االتجاهااات الفك رٌااة والجمالٌااة لمحتااوى فنااون الكمبٌااوتر التشااكٌلٌة ودورهااا فااى إثااراء
التذوق الفنى  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة . 7111 /
 .9إعداد برنامج لتاذوق الفناون الحدٌثاة فاى مجاال تصامٌم االزٌااء  /جامعاة حلاوان  /كلٌاة
التربٌة الفنٌة . 7111 /

 .1السمات الفنٌة والتعبٌرٌة للوجوه الشخصٌة فاى التماثٌال المصارٌة القدٌماة وتأثٌرهاا فاى
فن النحت المصرى المعاصر "دراسة نقدٌة"  /رسالة ماجستٌر  /جامعاة حلاوان  /كلٌاة
التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7110 /
Artistic and expressive traits of ancient Egyptian sculptural portraits its effect in
"contemporary sculptural Egyptian art "critical study

 .1السامات الجمالٌاة والتعبٌرٌاة للنقاوش والرساوم الجدارٌاة فاى واجهاات العماارة النوبٌاة
كمدخل للتذوق الفنى لطبلب كلٌة التربٌاة الفنٌاة  /جامعاة حلاوان  /كلٌاة التربٌاة الفنٌاة /
. 7110
 .4التعبٌر عن األحداث السٌاسٌة فى التصوٌر المصارى المعاصار  /جامعاة حلاوان  /كلٌاة
التربٌة الفنٌة . 7110 /
القٌم الفنٌة فى تشكٌل شبابٌك المساجد بمصر "دراسة تحلٌلٌة وصافٌة"  /رساالة
.01
ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7111 /
Artistic values in composing mosque's windows in Egypt "analytic
"and descriptive study
األعمال الجدارٌة باإلسكندرٌة كمدخل لتدرٌس التصوٌر بكلٌة التربٌة النوعٌة /
.00
جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة . 7115 /
العبلقة التبادلٌة بٌن الفنون التشاكٌلٌة والفناون التعبٌرٌاة كمادخل للتاذوق الفناى /
.07
رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى 7115 /
The mutual relationships between plastic art and expressive arts
as an approach for art appreciation
أثر تراث الجزٌرة العربٌة على الفنون التشاكٌلٌة بمعاارض مهرجاان الجنادرٌاة
.01
من عام ( 0419م 1119 -م ) "دراسة نقدٌة"  /رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة
التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7115 /
The effect of Arabian peninsula heritage on plastic arts in al"janadriah festival expiations since (1986-2004)"critical study
القٌم الجمالٌة والتعبٌرٌة فى وجوه الفٌوم وأثرها على األٌقونات القبطٌة "دراسة
.09
نقدٌة"  /رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى
. 7119 /
Aesthetic and expressive values of fayum portraits and its effect
)on Coptic icon (critical study

إعداد برامج مقترحة للتذوق الفنى لؤلعمال الفنٌة لزائرى متحف محماد محماود
.05
خلٌاال وحرمااه  /رسااالة ماجسااتٌر  /جامعااة حلااوان  /كلٌااة التربٌااة الفنٌااة  /قساام النقااد
والتذوق الفنى . 7111 /
Organize suggested programmers for art appreciation of the art
works for the visitor of MR. & MRS. Mohamed M. Khalil museum
المفاهٌم الجمالٌة والوظٌفٌة فاى "الفان الجدٌاد" وجاذورها فاى الفناون اإلسابلمٌة
.09
"دراسة نقدٌة مقارناة"  /رساالة ماجساتٌر  /جامعاة حلاوان  /كلٌاة التربٌاة الفنٌاة  /قسام
النقد والتذوق الفنى . 7111 /
The functional and aesthetic conceptions in art nouveau and its
roots in Islamic arts comparative criticism study
الكشااف عاان القااٌم الجمالٌااة لعنصاار الحركااة فااى أعمااال فنٌااة حدٌثااة ومعاصاارة
.01
بإستخدام التحلٌل النقدى التذامنً  /رسالة ماجستٌر  /جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة
 /قسم النقد والتذوق الفنى . 7111 /
Exposing the aesthetic values to movement for new and cotemporary art
work about employment the synchronous critical analysis

 .01أثر البٌئة والعقٌدة فى تطور نقوش جدارٌات مقابر وادى الملوك (دراسة نقدٌة ) /
جامعة حلوان  /كلٌة التربٌة الفنٌة  /قسم النقد والتذوق الفنى . 7111 /

الحادى عشر  :المهام األكاديمية :
وتشمل معلومات عن المهام األكادٌمٌة التى قام بها عضو هٌئة التدرٌس ومنها :
 عضو لجنة دراسات علٌا بكلٌة التربٌة الفنٌة  /جامعة حلوان محكم بحوث وترقٌات رئٌس كنترول بكلٌة التربٌة الفنٌة جامعة حلوان  /لمرحلتى البكالورٌوسوالدراسات العلٌا
 -عضو مكتب ضمان الجودة بكلٌة التربٌة الفنٌة  /جامعة حلوان

الثانى عشــر  :المهمات العلمية والزيارات :
وتشمل المهمات العلمٌة والزٌارات واالنتدابات والمؤتمرات والبعثات واالعارات التى قام بها
عضو هٌئة التدرٌس والفترة الزمنٌة التى قضاها بها .
 بعثة للحصول على درجة الدكتوراه فى فلسفة النقد والتذوق الفنى من أكادٌمٌةربٌٌن للفنون الجمٌلة روسٌا  -سان بطرسبرج من  0415حتى . 0414

 مهمة علمٌة لمدة عام فى سان بطرسبرج أكادٌمٌة ربٌٌن للفنون الجمٌلة لممارسةالفن عام 0411
 السفر الً سلطنه عمان ( استاذ زائر )  1شهور زار العدٌد من الدول العربٌة واألجنبٌة منها  :سورٌا ـ المجر  -بلغارٌا  -فنلندا -تركٌا  -قبر  -طشقند

الثالث عشــر  :المعارض الفنية الخاصة والجماعية :
وتشمل أسماء المعارض ومكان العرض والفترة الزمنٌة التى قام بها عضو هٌئة التدرٌس داخل
الببلد أو خارجها فردٌة كانت أو جماعٌة .
• المعارض الخاصة الفردية :
 معرض باالشتراك مع سعٌد أبو سعد ـ أتٌلٌٌه القاهرة مارس . 0491 معرض جماعة الدعوة لآلخر أتٌلٌٌه القاهرة نوفمبر . 0417 معرض جماعة الدعوة لآلخر أتٌلٌٌه القاهرة فبراٌر . 0411 معرض فى قاعة أكادٌمٌة ربٌٌن سان بطرسبرج مارس .0411 -معرض خا

بأتٌلٌه القاهرة مع الفنان ثروت فخرى .

 معرض بقاعة أكسترا بالزمالك فبراٌر . 7119 معرض بعنوان ( لون العاطفة ) بقاعة اكسترا بالزمالك . 7111 معرض بعنوان ( سحر اللون ) بقاعة اكسترا بالزمالك مارس . 7111 معرض بعنوان ( لون الحرٌة ) بقاعة اكسترا بالزمالك مارس . 7114 معرض ( ألوان وموسٌقى ) بمرسم القاهرة الجدٌدة فبراٌر . 7101 -معرض بعنوان ( ألوانى  -ارتجاالتى ) بقاعة اكسترا بالزمالك ماٌو .7101

• المعارض الجماعية المحلية :
 شارك فى الحركة الفنٌة فى مصر بأعماله الفنٌة فى مجال الرسم والتصوٌرالزٌتى والكوالج منذ عام  0491وخاصة معارض صالون الربٌع وصالون
الخرٌف .

 المعرض القومى للفنون التشكٌلٌة الدورة ( ،0444 )79الدورة (. 7110 )71 صالون االعمال الفنٌة الصغٌرة الخامس  ، 7117السادس . 7111 المعرض القومى للفنون التشكٌلٌة الدورة ( . 7111 ) 71 الصالون االول لفن الرسم (أسود ـ أبٌض) بمركز الجزٌرة للفنون ماٌو . 7119 صالون األعمال الفنٌة الصغٌرة السابع . 7119 الصالون االول لفن الرسم ( أسود ـ أبٌض ) بمركز الجزٌرة للفنون ماٌو 7119 المعرض القومى للفنون التشكٌلٌة الدورة ( . 7115 ) 74 مهرجان اإلبداع التشكٌلى األول ( المعرض العام وسوق الفن التشكٌلى األول ). 7111
 معرض بعنوان ( لقاء سكندرى ) بمركز محمود سعٌد للمتاحف . 7111 مهرجان اإلبداع التشكٌلى األول ( المعرض العام الدورة الثبلثون وسوق الفنالتشكٌلى األول ) . 7111
 مهرجان اإلبداع التشكٌلى الثانى ( المعرض العام الدورة الواحد و الثبلثون). 7111
 صالون جالٌرى الدورة الثانٌة بقاعة أكسترا  -وبقاعة دروب ماٌو . 7111 مهرجان اإلبداع التشكٌلى الثالث ( المعرض العام الدورة الثانٌة والثبلثون ). 7114
 معرض ( سٌدتى الجمٌلة ) بمرسم القاهرة الجدٌدة أبرٌل . 7101 مهرجان اإلبداع التشكٌلى الرابع ( المعرض العام الدورة الثالثة والثبلثون ). 7101
• المعارض الجماعية الدولية :
 مثل مصر بأعماله فى المعرض المصرى بروسٌا . 7119 -مثل مصر بأعماله الفنٌة فى المعرض المصرى بهونج كونج 7115

الرابع عشر  :الجوائز والتكريمات التى حصل عليها :
وتشمل الجوائز والتكرٌمات وشهادات التقدٌر التى حصل علٌها عضو هٌئة التدرٌس سواء على
المستوى المحلى أو العالمى .
 .0جائزة النقد الفنى  / 0419 /من المجلس االعلى للثقافة .

 .7المٌدالٌة الذهبٌة للتمٌز االبداعى والثقافى  / 7111 /من اكادٌمٌة اوزبكستان .

الخامس عشر  :المهارات واألنشطة الخاصة والخبرات :
وتتضمن أوجة األنشطة المختلفة والمهارات والخبرات التى ٌقوم بالمشاركة فٌها عضو هٌئة
التدرٌس .
 رئٌس المؤتمر القومً للشباب(.)7115 رئٌس اللجنة العلٌا الدائمة" للمسابقة القومٌة للنقد الفنً"(.)7115 رئٌس لجنة األبحاث فى مؤتمر فنانى مصر التشكٌلٌٌن (الدورةاألولى) الذىعقدته الهٌئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة بالقاهرة من  01 : 09ماٌو
. 7111
 قومٌسٌر المعرض المصري فً طشقند .0441 قومٌسٌر الجنات المصري فً لبٌنانً بنجبلدٌش الدولً .7110 -أدرجت سٌرته الفنٌة والنقدٌة فً موسوعة””who’s whoالعالمٌة (.)7111

السادس عشر  :المشاركة فى المشروعات :
وتتضمن أوجه المساهمة التى ٌقوم بها عضو هٌئة التدرٌس فى تصمٌم أو تنفٌذ بعض
المشروعات الخاصة بجهة عمله وتخصصه :
 المساهمة فى رسم لوحات مستوحاة من الطراز الفرعونى لتزٌٌن جدران المركبالسٌاحى العائم "القاهرة أسوان " .
 رئٌس لجنة تطوٌر وتحدٌث متحف الحضارة  /تطوٌر وتحدٌث متحف الحضارة /وزارة الثقافة . 7115 /
 -تطوٌر واعادة صٌاغة متحف الفن الحدٌث  /وزارة الثقافة . 7119 /

