
   
 كلٌة التربٌة الفنٌة

 ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  السٌرة الذاتٌة

 3122/3123لعام 

 النقد والتذوق الفنً :القسم     نبٌل عبد السالم محمد جمعه / د. أ 

 

 :العامة الشخصٌة البٌانات : أوالً 

 نبٌل عبد السالم محمد جمعه : باللغة العربٌة اإلسم 

 جلٌزٌة اإلسم باللغة االن :nabil abd el-salam mohamed gomaa 

 محافظة المنوفٌة -منوف  4991اغسطس  9 : المٌالد  حلتارٌخ وم 

 االلكترونى البرٌد  (E-mail  ): n_gomaa@yahoo.com 

 

 : الدرجات العلمٌة: اً ــــثانٌ

 جٌد جدا مع مرتبة /  4991/ التربية الفنية بكالورٌوس :  البكالورٌوس

  . الشرف االولً

التعبٌر عن األحداث القومٌة فً الفن " / 4991/  النقد والتذوق الفنً : الماجستٌر 

 .جامعة حلوان –كلٌة التربٌة الفنٌة  - "المصري المعاصر كمدخل للتذوق الفنً

  المعارض المؤقتة " /  3002/ تارٌخ فن الفلسفة فى دكتوراة  :الدكتوراه

 – Rennes 2جامعة  "فً متاحف الفن الحدٌث لمدخل للتذوق الفنً

 .فرنسا

 :التدرج الوظٌفى : اً ـــثثالـ 

 ى الوظٌفة                          الفترة الزمنٌةمسم                  

                               4991معٌد 

                    4995مدرس مساعد 

  3001                          مدرس 

                      3040أستاذ مساعد 

 

 :المناصب اإلدارٌة : عاً ـــراب



  : العضوٌة المهنٌة: خامساً 

 :الجمعٌات أو الهٌئات أو النقابات التى ٌشغل عضو هٌئة التدرٌس مكان ودور فعال فٌهاوتشمل 

  نحت"عضو نقابة الفنانٌن التشكٌلٌٌن". 

 عضو رابطة خرٌجً كلٌة التربٌة الفنٌة. 

 عضو بنادي أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعة حلوان 

.   

 :الخبرات التدرٌسٌة  :سادساً 

عضو هٌئة التدرٌس بتدرٌسها داخل الكلٌة أو خارجها مع ام المقررات التى ق وتشمل

 :التى قام بالتدرٌس بها  سنةتوضٌح الفرقة الدراسٌة والجهة وال

   مرحلة البكالورٌوس : 

 -كلٌة التربٌة الفنٌة  -الفرقة الثانٌة مرحلة البكالورٌوس  -تذوق الفن المصري القدٌم  -
 . جامعة حلوان

 . جامعة حلوان -كلٌة التربٌة الفنٌة  -بالفرقة الثالثة  وسائل االتصال الجماهٌري -
 . جامعة حلوان –كلٌة التربٌة الفنٌة  -االنثربولوجٌا بالفرقة الرابعة  -
جامعة  –(التربٌة الفنٌة ) الفرقة الرابعة مرحلة البكالورٌوس  –مداخل ومدارس النقد  -

 حلوان
جامعة  -كلٌة التربٌة الفنٌة  -لورٌوس مرحلة البكا -الفرقة الخامسة  -الفنون التعبٌرٌة  -

 . حلوان
 جامعة حلوان –( بكالورٌوس)الفرقة الخامسة  –الفن فً وسائل األعالم  -
 .جامعة حلوان -كلٌة التربٌة الفنٌة  -حقوق اإلنسان بالفرقة الثالثة  -
جامعة  -كلٌة السٌاحة والفنادق  -الفرقة االولً  -تذوق فنً الفن المصري القدٌم  -

 .نحلوا
جامعة  -كلٌة السٌاحة والفنادق -الفرقة الثانٌة   –تذوق فنً الفنون القبطٌة واالسالمٌة  -

 .حلوان

  مرحلة الدراسات العلٌا : 
جامعة  –كلٌة التربٌة الفنٌة  –دبلوم التربٌة الفنٌة  –دراسات فً النقد والتذوق الفنً  -

 . حلوان
جامعة  –كلٌة التربٌة الفنٌة  –ً دبلوم تأهٌل –دراسات نقدٌة فً الفنون التشكٌلٌة  -

 .حلوان
جامعة  –كلٌة التربٌة الفنٌة  –ماجستٌر تربٌة فنٌة  –دراسات تحلٌلٌة نقدٌة للعمل الفنً  -

 .حلوان
 –كلٌة التربٌة الفنٌة  –ماجستٌر -دراسات تحلٌلٌة ونقدٌة بمعارض الفنون التشكٌلٌة  -

 .جامعة حلوان
 .جامعة حلوان –بٌة الفنٌة كلٌة التر –ماجستٌر -حلقة مناقشة  -
 جامعة حلوان –كلٌة التربٌة الفنٌة  –ماجستٌر -تارٌخ الفن الحدٌث والمعاصر  -
جامعة  –كلٌة التربٌة الفنٌة  –ماجستٌر - تارٌخ فنون الحضارات القدٌمة والحدٌثة -

 حلوان
ة جامع –كلٌة التربٌة الفنٌة  –ماجستٌر - دراسات فى النقد والتذوق الفنى بالمتاحف -

 حلوان
 جامعة حلوان –كلٌة التربٌة الفنٌة  –ماجستٌر -نقدٌة فى احد فنون الحضارات القدٌمة  -



 .جامعة حلوان –كلٌة التربٌة الفنٌة -ماجستٌر  -مصطلحات فنٌة باللغة الفرنسٌة  -
 –كلٌة التربٌة  –شعبة التربٌة الفنٌة  –تخصص ماجستٌر  – 4تارٌخ الفن والنقد الفنً  -

 .جامعة المنٌا

 

  :المؤلفات العلمٌة : سابعــاً 

 : األبحاث المنشورة: اً ـــثامن

  بالنسبة للمؤتمرات: 

  رؤٌة "بحث بعنوان كلٌة الفنون الجمٌلة  –المؤتمر الدولً للفنون الجمٌلة جامعة حلوان
 - مؤتمر علمى دولى -"  ثقافٌة وجمالٌة لقراءة الصورة التشكٌلٌة قدٌماً و حدٌثاً 

 .بحث اللغة العربٌةلغة ال -3009

  جامعة جنوب الوادي  -المؤتمر العربً األول بكلٌة الفنون الجمٌلة بمدٌنة األقصر- 
منظور من تأوٌل الظاهرة الفنٌة التشكٌلٌة داخل المجتمعات اإلنسانٌة  "بحث بعنوان 

 لغة البحث اللغة العربٌة -3009 - اقلٌمًمؤتمر علمى  - "ًأنثر بولوج

  بالنسبة للمجالت: 

  تطبٌق األسلوب التكاملً "بحث بعنوان  - جامعة القاهرة –مجلة كلٌة التربٌة النوعٌة
بٌن مقرري إعداد برامج الفنون ووسائل االتصال الجماهٌري لتحقٌق السٌاق 

مجلة علمٌة  -"المنظومً فً ضوء متطلبات التخصص لطالب شعبة التثقٌف بالفن
 .لغة البحث اللغة العربٌة - 3001– محلٌة

  بحث  -جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الفنٌة -بحوث فى التربٌة الفنٌة والفنون مجلة
مجلة علمٌة  -التعبٌر عن الجمال الخالص فً اتجاهات الفن التجرٌدي المطلق"بعنوان 

 .لغة البحث اللغة العربٌة - 3009– محلٌة

  بحث  - عة حلوانجام –كلٌة التربٌة الفنٌة بحوث فى التربٌة الفنٌة والفنون بمجلة
– مجلة علمٌة محلٌة - " الفسٌفساء كوسٌط تعبٌري فً الفنون المعاصرة" بعنوان 
 .لغة البحث اللغة العربٌة - 3040

 

 :وورش العمل  الدورات التدرٌبٌة: تاسعاً 

 التى شارك فٌها عضو هٌئة التدرٌس وورش العمل لدورات التدرٌبٌة تشمل او

 .الفترة الزمنٌة للدورة / مكان الدورة / اسم الدورة  -

 .الفترة الزمنٌة / مكان ورشة العمل / اسم ورشة العمل  -

 دورات فً إطار مشروع تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس والقٌادات بجامعة حلوان -
FLDP. 

 9/3009استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌس  -
 1/3009تصمٌم المقرر الدراسً  -
  44/3009الساعات المعتمدة  -
 2/3001ت وتسوٌق األعمال اقتصادٌا -
 2/3001توكٌد الجودة واالعتماد  -
 1/3001كتابة البحوث ونشرها دولٌا  -
 . IBMدورة فً برنامج الفوتوشوب منحة من شركة -
 . الدولٌة بجامعة حلوان ICDLالمعادلة لـ  ICTPدورة  -
 .بجامعة حلوانe-learning دورة التعلٌم عن بعد   -



جامعة حلوان  -التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد ورشة عمل عن آلٌة التقدم لمشروع -
 3009مركز ضمان الجودة  –

دورة إعداد المعرض الفنً ضمن برنامج تنمٌة مهارات العاملٌن داخل قاعات الفنون  -
  (.مدرب) 3009 -وزارة الثقافة  -من خالل التذوق الفنً بقطاع الفنون التشكٌلٌة  

طة التنفٌذٌة ضمن برنامج تنمٌة مهارات العمل دورة فً التخطٌط وكٌفٌة اعداد الخ -
 (مدرب) 3044 -وزارة الثقافة  -االداري بقطاع الفنون التشكٌلٌة  

ضمن برنامج تنمٌة مهارات  بٌن القٌمة الفنٌة والقٌمة السعرٌةدورة فً العمل الفنً  -
 (مدرب) 3044 -وزارة الثقافة  -العاملٌن داخل قاعات الفنون بقطاع الفنون التشكٌلٌة  

 -الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد  –دورة نواتج التعلم وخرٌطة المناهج  -
3040 

الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم   –دورة التقوٌم الذاتً لمؤسسات التعلٌم العالً  -
 3044 -واالعتماد

ان جودة التعلٌم الهٌئة القومٌة لضم -دورة المراجعة الخارجٌة لمؤسسات التعلٌم العالً  -
 3044 -واالعتماد 

 .دورات فً الجودة واالعتماد من خالل اللجنة القومٌة لالعتماد والجودة -
كلٌة الخدمة االجتماعٌة  –دورة تدرٌبٌة للمعاٌٌر االكادٌمٌة وتوصٌف المقرر الدراسً  -

 (مدرب) 3040فبراٌر  –جامعة حلوان  –
 –كلٌة التربٌة الفنٌة  –  للقٌادات االكادٌمٌة دورة الوعً بثقافة الجودةدورة تدرٌبٌة  -

 (مدرب) 3044فبراٌر  –جامعة حلوان 
 –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –  للقٌادات االكادٌمٌة دورة الوعً بثقافة الجودةدورة تدرٌبٌة  -

 (مدرب) 3044فبراٌر  –جامعة حلوان 
كلٌة الفنون  –العالًمصطلحات ومفاهٌم التقوٌم الذاتً لمؤسسات التعلٌم دورة تدرٌبٌة  -

 (مدرب) 3040فبراٌر  –جامعة حلوان  –الجمٌلة 
جامعة  –كلٌة التربٌة الفنٌة  –ورشة عمل لنشر ثقافة الجودة لالدارٌٌن والعاملٌن  -

 (مدرب) 3043سبتمبر  –حلوان 

 

 : والمناقشات على الرسائل العلمٌةاالشراف : اً شراع

سواء  والرسائل التى ناقشها عضو هٌئة التدرٌس - وتتضمن الرسائل العلمٌة التى اشرف علٌها

 :الماجستٌر أو الدكتوراه داخل الجامعة أو خارجها 

اثر تراث الجزٌرة العربٌة علً الفنون التشكٌلٌة " رسالة ماجستٌر بعنوان  -4
 –"  دراسة نقدٌة -3001إلً  4999بمعارض مهرجان الجنادرٌة من عام 

 –جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الفنٌة  -الفنً قسم النقد والتذوق  –مشرف مشارك 
3001. 

إعداد برامج مقترحة للتذوق الفنً لألعمال الفنٌة " رسالة ماجستٌر بعنوان  -3
قسم النقد  -مشرف مشارك –" لزائري متحف محمد محمود خلٌل وحرمه 

 .3001 –جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الفنٌة  -والتذوق الفنً 
دراسة نقدٌة  –فنون ما بعد الحداثة  ًالنزعة التهكمٌة ف" ان رسالة ماجستٌر بعنو -2

جامعة  –كلٌة التربٌة الفنٌة  -قسم النقد والتذوق الفنً  -مشرف مشارك  –" 
 .3001 –حلوان 

برنامج مقترح لورش تذوق أعمال الفن ألمفاهٌمً من " رسالة ماجستٌر بعنوان  -1
قسم النقد  -مشرف مشارك  –" فةخالل دورات بٌنالً الفن التشكٌلً بقصور الثقا

 .3009 –جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الفنٌة  -والتذوق الفنً 



المتحركة فً  مالمنمنمات اإلسالمٌة كمصدر للرسو "رسالة ماجستٌر بعنوان  -5
قسم النقد والتذوق الفنً  -مشرف مشارك  –" برنامج مقترح لتنمٌة التذوق الفنً 

  .3040 –عة حلوان جام –كلٌة التربٌة الفنٌة  -
المفاهٌم الجمالٌة للمعارض المتحفٌة المؤقتة كمدخل  "رسالة ماجستٌر بعنوان  -9

كلٌة التربٌة  -قسم النقد والتذوق الفنً  -مشرف مشارك  –" لتنمٌة التذوق الفنً 
 .3044 –جامعة حلوان  –الفنٌة 

ورٌة للنقد القٌم الجمالٌة لمفهوم تعدد الرؤى المنظ "رسالة ماجستٌر بعنوان  -1
قسم النقد  -مشرف مشارك  –" أالكتشافً للتصوٌر المصري الحدٌث والمعاصر 

 .3044 –جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الفنٌة  -والتذوق الفنً 
من العمارة المدنٌة  تالجمال والوظٌفة فً مختارا"رسالة ماجستٌر بعنوان  -9

قسم النقد  -رف مشارك مش –"   السالمٌة بالقاهرة كمدخل لتنمٌة التذوق الفنً
 .3009 –جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الفنٌة  -والتذوق الفنً 

تبسٌط مختارات من المفاهٌم الجمالٌة لتنمٌة التذوق الفنً "رسالة دكتوراة بعنوان  -9
 -مشرف مشارك  -" لدي تالمٌذ مرحلة التعلٌم األساسً من خالل اللعب التفاعلً

  3044 –جامعة حلوان  –ٌة التربٌة الفنٌة كل -قسم النقد والتذوق الفنً 
مقٌاس مقترح لجودة المشغوالت الخشبٌة المجسمة فً "رسالة دكتوراة بعنوان  -40

قسم األشغال الفنٌة والتراث  -مشرف مشارك  -( " دراسة تجرٌبٌة)التربٌة الفنٌة 
 2011 –جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الفنٌة  -الشعبً 

الصٌاغات التشكٌلٌة والدالالت الرمزٌة لزخارف "رسالة ماجستٌر بعنوان  -44
كلٌة التربٌة  -قسم التربٌة الفنٌة  -محكم خارجً  –"   المنسوجات الفاطمٌة

 .3043 –جامعة االسكندرٌة  –النوعٌة 
 :رسائل علمٌة تحت األعداد -

المعاٌٌر النقدٌة للحركة الفنٌة الكوٌتٌة بمهرجان القرٌن "رسالة ماجستٌر بعنوان  -4
قسم النقد والتذوق  -مشرف مشارك  –"   افً فً ظل مفاهٌم التعددٌة الثقافٌة الثق

 3040 –جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الفنٌة  -الفنً 
المداخل الفكرٌة لألبداع فً فن الخزف المعاصر " رسالة دكتوراة بعنوان  -3

قسم  -مشرف مشارك  -" دراسة نقدٌة وتحلٌلٌة  –واالفادة منها فً تدرٌس الخزف 
 3040 –جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الفنٌة  -التعبٌر المجسم 

فى مختارات من  الجسدٌةٌماءات لإلالتعبٌرٌة الدالالت  "رسالة ماجستٌر بعنوان  -2
قسم النقد والتذوق  -مشرف مشارك  –" ( نقدٌه دراسة) النهضة تصوٌر عصر 

 2011 –جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الفنٌة  -الفنً 
تنمٌة القٌم البٌئٌة بأستخدام برنامج قائم علً فن  "لة ماجستٌر بعنوان رسا -1

مشرف  –"التصوٌر الفوتوغرافً من خالل التعلم التعاونً لطلبة المرحلة الثانوٌة 
 –معهد الدراسات والبحوث البٌئٌة  – قسم العلوم التربوٌة واالعالم البٌئً –مشارك 
 2011 – عٌن شمسجامعة 

 
 :المهام األكادٌمٌة : عشر  لحادىا

 :وتشمل معلومات عن المهام األكادٌمٌة التى قام بها عضو هٌئة التدرٌس ومنها 

 3044حتً  .جامعة حلوان -نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة بكلٌة التربٌة الفنٌة -
نائب المدٌر التنفٌذي لمشروع التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد بكلٌة التربٌة الفنٌة  -

 3044حتً 
 . وحتى اآلن 3001عضو مجلس خبراء الجودة بجامعة حلوان منذ انشأ  -



ممثل لمركز ضمان الجودة بجامعة حلوان فً العدٌد من زٌارات الدعم الفنً والمتابعة  -
 .لكلٌات الجامعة

القومٌة لالعتماد  باللجنة QAAP 2عضو تحكٌم بمشروعات إنشاء نظام الجودة  -
 . والجودة للجامعات المصرٌة

باللجنة القومٌة لالعتماد  QAAPجنة زٌارات المراجعٌن النظراء لمشروعات عضو ل -
 .للجامعات المصرٌة والجودة

 -كلٌة التربٌة الفنٌة -المشرف العام على ورشة الٌوم الواحد لحقوق االنسان للفرقة الثالثة -
 3009, 3009جامعة حلوان 

 تذوق المرشد االكادٌمً لطالب مرحلة الماجستٌر تخصص النقد وال -
 . 3001-3005المشاركة فً أعمال االمتحانات كرئٌس كنترول بكلٌة التربٌة الفنٌة  -
الدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة الفنٌة المشاركة فً أعمال االمتحانات كرئٌس كنترول  -

3044 
 3043, 3009عضو لجنة المكتبات بكلٌة التربٌة الفنٌة  -
 .3001عضو لجنة التعلٌم وشئون الطالب  -
 .3009جنة البٌئة وخدمة المجتمع عضو ل -
 عضو لجنة تحدٌث الالئحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة الفنٌة لمرحلة البكالورٌوس -
عضو مجلس خبراء مشروع توظٌف الطاقات التكنولوجٌة والمعرفٌة لجامعة حلوان  -

3009 . 
تاج اإلن“استشاري بمشروع تنمٌة القدرات اإلبداعٌة واإلنتاجٌة لطالب المدن الجامعٌة  -

 3005جامعة حلوان  –"الخزفً
 

 :والزٌارات العلمٌة المهمات : ر ــالثانى عش

 RENNES 2 3بعثة تعلٌمٌة للحصول علً درجة فلسفة الدكتوراة من جامعة رٌن  -

 3001الً  4999فرنسا من  –

 :المعارض الفنٌة الخاصة والجماعٌة : ر ــالثالث عش

 :ل علٌها الجوائز والتكرٌمات التى حص: الرابع عشر 

 :المهارات واألنشطة الخاصة والخبرات : الخامس عشر 

 :المشاركة فى المشروعات : السادس عشر 
 3005أنشاء نظام للجودة بكلٌة التربٌة الفنٌة المساهمة فً مشروع  -

 التطوٌر المستمر والتأهٌل لالعتماد"  CIQAPمشروع والحصول علً اعداد المساهمة فى  -

 .3040 احد مشروعات تطوٌر التعلٌم بوزارة التعلٌم العالًنٌة بكلٌة التربٌة الف " 

المساهمة فً مراجعة ومتابعة كلٌات جامعة حلوان لمشروعات التطوٌر كأحد خبراء الدعم  -

 .حتً األن 3001الفنً بمركز ضمان الجودة بالجامعة منذ انشأه 

 . نون بوزارة الثقافةالقاء ندوات والدورات التدرٌبٌة للعاملٌن بقطاع الفالمساهمة فى  -

 .عضو لجنة تحكٌم لمسابقات رسوم االطفال ضمن انشطة وزراة الشباب -

 

 

 


