
 1946 صدقياألستاذة الدكتورة/ سرية عبد الرزاق 
 جامعة حلوان. –كلية التربية الفنية  –أستاذ مناهج وطرق تدريس التربية الفنية 

 

 :التسلسل العلمي والوظيفي

 
1946  .مواليد القاهرة 

1979   التربية الفنية جامعة نيويورك.مناهج دكتوراه الفلسفة في 

1974  ة.ماجستير التربية الفني 

1967  .بكالوريوس التربية الفنية 

 :المناصــب
1989  .درجة أستاذ مناهج وطرق تدريس تربية فنية 

1984  يدويةطباعه منسوجات  درجة أستاذ مساعد. 

1982   الفنية.درجة مدرس في التربية 

1993-1994   وزارة الثقافة. –رئيس المركز القومي لثقافة الطفل 

  كز الكمبيوتر جرافيك  بكليكة التربيكة أسست وشغلت منصب رئيس مر

 الفنية جامعة حلوان.

   رئيس قسم الثقافكة الفنيكة والتربيكة الفنيكة الميدانيكة بكليكة التربيكة الفنيكة

 جامعة حلوان.

  وكيل كلية التربية الفنية لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

 

 :الدورات والبرامج التدريبية
1985-2009  ى الككدورات التدريبيككة السككنوية لمعلمككي ومككوج ي اإلعككداد والتككدريب فكك

 التربية الفنية للمراحل المختلفة منذ الثمانينات حتى اآلن.

1985-2009   الدورات التدريبية والتجديدية ألمينات المكتبات بمرككز توييكب بحكوث

 مكتبة الروضة ألدب الطفل. –أدب األطفال 

1985-2009  لتكككذوق الفنكككي والتربيكككة محاضكككرات ودورات تدريبيكككة وورل عمكككل ل

المكواد العلميكة واألدبيكة ومكدير   يالفنيكة  معلمكالفنية لمعلمي التربيكة 

وزارة التربيكة  –مرككز تنميكة المكوارد للمكدارس التجريبيكة  المدارس 

 والتعليم.

1992  الدوليكة حكول قيكايا مصكطلحات الفكن  بينكالي  الورشة الفنية والثقافية

 القاهرة الدولي.

1993 -2007   اإلدارة العامكة للتكدريب  للعاملين باألنشكطة الفنيكة الدورات التدريبية(

 ال يئة العامة لقصور الثقافة.

1994  .المؤتمر العلمي الخامس لكلية التربية الفنية جامعة حلوان 

1997   الخريجين بكلية التربية الفنية  جامعة حلوان. م رجان 

1999  لطالبي العربي لجامعة عين شمس.المؤتمر الثاني للنشاط اإلبداعي ا 

2000   المؤتمر العلمي السنو  "معاً من أجل مسكتقبل أفيكل ألطفالنكا" مع كد

 جامعة عين شمس.  الدراسات العليا للطفولة ومركز دراسات الطفولة

2002   قطكا   –المؤتمر األول للفن الفطر  الموازى لمعرض الطفل الفطر

 الفنون التشكيلية.
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2003    علككى التككدريب الميككداني لطككالب التككدريب الميككداني التثقيفككي اإلشككرا

 بالفن في كلية العلوم جامعة القاهرة.

2004-2005   التككدريس باألكاديميككة الدوليككة فككي علككوم اإلعككالم فككي مككادة ا تصككال

 البصر .

2008-2009   برنامج إقامة نظم داخليكة ليكمان  –معد ومدرب أنشطة التربية الفنية

برنكامج  –ت التربيكة النوعيكة وكليكات ريكاض األطفكال الجودة في كليا

  USAIDتطوير التعليم  المجلس األعلى للجامعات 

   التككدريس بكليككة التربيككة النوعيككة بالككدقى جامعككة القككاهرة مككادة طباعككة

 يدوية.منسوجات 

   التككدريس بكليككة التربيككة النوعيككة بالعباسككية جامعككة عككين شككمس مككادة

 يدوية.طباعة منسوجات 

  لتدريس بكلية التربية النوعية جامعة ا سكندرية مكادة منكاهج وطكرق ا

 الفنية.تدريس التربية 

  لجان التحكيم

  ي.لجان تحكيم معارض فنون األطفال على المستوى المحلى والدول  

 قطككا  الفنككون التشكككيلية  –للعككاملين بالمتككاحف الفنيككة والقوميككة  تككدريب

 وزارة الثقافة.

  بالجامعكككات  مسكككاعد علميكككة المقدمكككة لدرجكككة أسكككتاذتقيكككيم البحكككوث ال

 المصرية والعربية.

  تقيكككيم البحكككوث العلميكككة المقدمكككة لدرجكككة أسكككتاذ بالجامعكككات المصكككرية

 والعربية.

  العلمية التالية:  والمؤتمرات تحكيم بحوث المجالت 

  جامعة حلوان كلية التربية الفنية 

 جامعة القاهرة كلية ال ندسة 

 ة التربية النوعية جامعة القاهرة كلي 

  جامعة حلوان كلية التربية 

 جامعة المنصورة كلية التربية النوعية 

 كلية رياض األطفال جامعة اإلسكندرية 

 كلية رياض األطفال جامعة القاهرة 

  والبحرينالجامعات العربية بالعراق والسعودية والكويت 

1990  لكس األعلكى عيو لجان تحكيم المسابقات الفنيكة بجامعكة حلكوان والمج

 للشباب والرياضة. 

1992-1993   مسابقات م رجان األسر الطالبية جامعة حلوان عيو لجان تحكيم 

  
  

 عيوية النقابات والجمعيات واللجان:
1970-1980    عيو مجلس إدارة في جمعية اتحاد أساتذة الرسم واألشكغال الفكر

 المصر .

1975-2010  لفنون الشعبية.عيو مجلس إدارة الجمعية المصرية ل 

1980-1990   المجالس القومية المتخصصة. –عيو لجنة الفنون التشكيلية 

1980  .عيو نقابة الفنانين التشكيليين 

1990-2010   المجلس األعلى للثقافة. –عيو لجنة يقافة الطفل 
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1992-2005   دار  –عيككو اللجنككة العلميككة لمركككز توييككب بحككوث أدب األطفككال

 وزارة الثقافة. –قومية الكتب والويائب ال

1995-2010  .عيو مؤسس في جمعية حب الطفل فى اللعب 

    المجلككس  –عيككو بلجنككة معادلككة الشكك ادات الممنوحككة مككن الخككار

 األعلى للجامعات.

  .عيو لجنة كتب األطفال بال يئة المصرية العامة للكتاب 

 .عيو جمعية األنسيا الدولية للتربية عن طريب الفن 

1997  ار علمي بلجنة إعداد خطة التدريب ومناهج كا ومحتواهكا فكي مستش

ال يئكة العامكة لقصكور  –مجال الفنون التشكيلية والتدريب التحويلي 

 وزارة الثقافة. –الثقافة 

2000   رئيس لجنة اإلعداد لتطوير تعليم التربية الفنية بالمرحلة الثانويكة– 

 التربية والتعليم. وزارة –مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية 

2000-2010   عيككو مؤسككس فككي الجمعيككة المصككرية لرعايككة مككرض الزهككايمر– 

 مركز الطب النفس جامعة عين شمس.

  .عيو ومستشار الجمعية العامة لرعاية النابغين 

2002   فكى الملتقكى  الفنيةاإلشرا  على لطالب المتدربين من كلية التربية

 كلية العلوم نوفمبر.العلمي األول للجمعيات العلمية ب

2002-2004   عيو اللجكان العلميكة للترقيكة لدرجكة أسكتاذ مسكاعد للفنكون الجميلكة

 األعلى للجامعات. المجلس- والتربية الفنية

2002-2010   مواصككفات الورقككة ا متحانيككة بنككام معككايير وتطككوير رئككيس لجنككة

ولكى مرحلكة األوتصميم دليل تقويم الطالب فى مادة التربيكة الفنيكة لل

 من الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم.

2004-2005   مكتبة اإلسكندرية. –عيو اللجنة ا ستشارية العليا لثقافة الطفل 

2004-2006   مكتبة اإلسكندرية.  –رئيس اللجنة ا ستشارية العليا لثقافة الطفل 

  

2005-2008    المجلس األعلى للثقافة الفنون عيو لجنة قطا. 

    رئيس لجنة المجلس العربي للطفولة والتنمية لتخطكي  ودعكم إنشكام

 مراكز نموذجية يقافية للطفل العربي.

2005-2008   مقرر اللجنة العلميكة للترقيكة لدرجكة أسكتاذ للفنكون الجميلكة والتربيكة

 –عيككو لجنككة قطككا  الفنككون  –الفنيككة المجلككس األعلككى للجامعككات 

 المجلس األعلى للجامعات.

 

2009-2013 

 

2015 

 

 

 

  عيككو اللجنككة العلميككة للترقيككة لدرجككة أسككتاذ وأسككتاذ مسككاعد للتربيككة

 المجلس األعلى للجامعات.  –الفنية 

 الجمعية المصرية لألمسيا ةرئيس 

 

 لجان تطوير مناهج جامعية:
1995   لجنكككة تطكككوير  ئحكككة قسكككم التربيكككة الفنيكككة بكليكككة التربيكككة جامعكككة

 اإلمارات العربية المتحدة.
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1996  .لجنة وضع الالئحة الداخلية لمع د المسنين بجامعة حلوان 

   الثقافة. وزارة-الفنون التشكيلية  قطا -لجنة خطة التربية المتحفية 

1999  لمقككررة للتربيككة الفنيككة ا المسككاهمة فككي لجنككة تنفيككذ الكتككب المطككورة 

 للمرحلتين اإلعدادية والثانوية.

2008-2009  نامج إقامة نظم داخلية ليمان الجودة عيو إعداد ورل العمل بر

برنككامج  –فككي كليككات التربيككة النوعيككة وكليككات ريككاض األطفككال 

 .USAIDتطوير التعليم  المجلس األعلى للجامعات 

2009   رئككيس لجنككة المسككتويات المعياريككة لمحتككوى مككادة التربيككة الفنيككة-

 ال يئة القومية ليمان جودة التعليم وا عتماد

2009  المسكتويات المعياريكة لخكريج التعلكيم قبكل الجكامعي  عيو لجنكة– 

 ال يئة القومية ليمان جودة التعليم وا عتماد. 

2010   تطوير  ئحة التربية الفنية جامعة حلوان.عيو لجنة 

2010   ال يئكة  –عيو لجنة المستويات المعيارية لخريج التعليم الجكامعى

 وا عتماد.القومية ليمان الجودة 

2010  ال يئكة القوميكة  –و لجنة المواصكفات الفنيكة للكتكاب المدرسكي عي

 ليمان جودة التعليم وا عتماد. 

2010   عيككو لجنككة اعككداد بككرامج مككدارس النيككل بالمشككاركة مككع جامعككة

 بمصر.د  ومشرو  صندوق تنمية التعليم يكامبر

 ألعكداد منكاهج وبكرامج تكدريب معلمكي   مستشار جامعكة كامبريكد

  التربية الفنية.

 الندوات والمحاضرات:
1978     شاركت في ترجمة مناهج التعليم في الوطن العربي لمشرو  تخطكي

 التعليم  المنظمة الدولية للثقافة والتربية والعلوم )اليونسكو .

1988   جمعية محبي الفنون الجميلة. –الفن وتنمية الحواس 

1990   التربيكة الفنيكة "الفن في خدمة اإلسالم" تصور تطبيقات المف وم فكي– 

 الرباط المغرب.

1994   المجلس األعلى للثقافة. –دور لعبة الطفل في ت يئة طفل المستقبل 

1995   مرككز تطكوير  –العالقة بين الرسم والمحتوى التربو  لكتكب األطفكال

 أدب األطفال الروضة جمعية الرعاية المتكاملة.

2000   كليكككة  –الميكروفكككون جمعيكككة الشاشكككة و –اإلعكككالم واللغكككة البصكككرية

 اإلعالم.

2000  .األطفال ذو ا حتياجات الخاصة مع د الدراسات العليا للطفولة مارس 

2001   ندوة معرض كتب األطفال. –ا حتياجات الخاصة  ذو كتب األطفال 

2002   جمعية محبي الفنون الجميلة. –تنمية الوعي الجمالي لدى األطفال 

2002  المجلكس األعلكى  –لجنكة يقافكة الطفكل  –مصر  مستقبل يقافة الطفل في

 للثقافة عام.

2002  تنمية الكوعي  –جمعية محبي الفنون الجميلة  –اللقام الثقافي األسبوعي

 الجمالي لدى األطفال.

2004   أربعكة نكواد   –محاضرة التربيكة المتحفيكة وتكاريل الكتابكة فكي مصكر

 روتارى قاهرية.

2006  ال هانز كريستين اندرسون بعنكوان اندرسكن ندوة األطفال لكاتب األطف
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 .لجنة يقافة الطفل –األعلى للثقافة  المجلس-والفنانالكاتب 

2007   المجلككس األعلككى  –لجنككة يقافككة الطفككل  –نككدوة أطفالنككا والثقافككة العلميككة

 للثقافة.

2007    الطفكككل الموهكككوب بكككين ال ويكككة  –نكككدوة الطفولكككة والموهبكككة واإلبكككدا

 لجنة يقافة الطفل. –المجلس األعلى للثقافة والمستقبل الم ني 

2008   ندوة الطفل المعاق "دور الفن في تعلكيم وتثقيكف األطفكال ذو اإلعاقكات

 وزارة الثقافة. –مكتبة أدب األطفال  –الذهنية 

2009   تنميككة الككوعي بالحمككام  –طقككوس الحمككام وإحيككام الحككر  الشككعبية– 

 البحر المتوس  )المغرب  مناهج بحثية متعددة ا ختصاصات بمنطقة

2010   نقابة الفنون التشكيلية. –ندوة التذوق الفني ألعمال الفنانة زينب سالم 

2010   للثقافة.المجلس ا على  –ندوة العمارة وتعليم الفنون فى مصر  

2011   مملككككة  األساسكككي  لجنكككة مراجعكككة مكككن ج التربيكككة الفنيكككة للتعلكككيم

 ليم   أدارة المناهج البحرين   وزارة التربية والتع

 الورل الفنية:
1984   ورشكككة تقكككويم األعمكككال الفنيكككة للتالميكككذ فكككي التربيكككة الفنيكككة البرنكككامج

 –التجديككد  للمككوج ين األوائككل للتربيككة الفنيككة علككى المسككتوى القككومي 

 وزارة التربية والتعليم. –اإلدارة العامة للتدريب 

1992  بينكككككالي القكككككاهرة الكككككدولي " الورشكككككة الفنيكككككة والثقافيكككككة الموازيكككككة ل

 الرابع"جماليات الفن اإلسالمي.

     

1984 

 

 

1996-1999 

 

  ورشكككة تقكككويم األعمكككال الفنيكككة للتالميكككذ فكككي التربيكككة الفنيكككة البرنكككامج

 –التجديككد  للمككوج ين األوائككل للتربيككة الفنيككة علككى المسككتوى القككومي 

 .نوفمبر –وزارة التربية والتعليم  –اإلدارة العامة للتدريب 

  ورشككة عمككل إلنتككا  طككاقم أنشككطة التربيككة مككن أجككل السككالم واألنشككطة

 اليونيسيف. –التربوية المصاحبة ل ا 

2000   مركككز  –الكتككب المصككورة للطفككل –ورشككة تككدريب أمينككات المكتبككات

 جمعية الرعاية المتكاملة. –تطوير أدب الطفل 

2000-2001  الفنكككون  رئكككيس مجموعكككة ورل العمكككل للتربيكككة المتحفيكككة ـ بمجمكككع

تيكم عشكرة خبكرام مصكريين وعشكرة  ـ التكيوزارة الثقافة بالزمال  

 خبرام أمريكيين من جامعة سان هوزيه بكاليفورنيا.

2002   ورشة العمكل األولكى للتربيكة المتحفيكة الموازيكة لمعكرض الفكن رئيس

 قطا  الفنون. –الفطر  وزارة الثقافة 

2002  لتقى العلمي األول للجمعيكات اإلشرا  على ورل العمل الفنية في الم

 العلمية بكلية العلوم.

2002   اإلشرا  على ورشة العمل إلنتكا  مسكرحيات لألطفكال: "عيكد مكيالد

شملول"و "سفينة نوح" لطكالب كليكة التربيكة النوعيكة جامعكة القكاهرة 

 مركز توييب بحوث أدب األطفال.

2002  يككة واأللفيككة الطفككل العربككي والمتحككف ورشككة عمككل يقافككة الطفككل العرب

 المجلس العربي للطفولة والتنمية. –الثالثة 

2002   مرككز دراسكات الطفولكة جامعكة عكين  –ورشة عمل للتربية المتحفيكة

 شمس وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
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   اإلشكرا  علكى مجموعككة ورل أنشكطة إبكداعات المسككنين فكي مككؤتمر

في مطلع األلفية الثالثة في المسنون في العالم العربي الواقع والمأمول 

   الحلي.ةالتصوير  الطباعمجا ت: 

2003   نشككاط جمككاعي ألطفككال مككن عشككرة محافظككات  –ورشككة بلككد  الجميلككة

 متزامنة مكتبة اإلسكندرية مركز الفنون.

2004  مرككز توييكب  – " ورشة تدريب ألمنام مكتبات األطفال عن العرائس

 بحوث أدب األطفال.

2004  ب ألمنكككام مكتبكككات األطفكككال مرككككز توييكككب بحكككوث أدب ورشكككة تكككدري

األطفال خصائص الكتاب الجيد للطفل من الناحية الفنية )كتكب العلكوم 

 واألدب والعلوم اإلنسانية وكيفية ا ختيار .

2007   ورشة العمل المتخصصة لفريب العمل فكي مشكرو  أعكداد دليكل مدير

ية الم ككككددة عمككككل ميككككداني وقاعككككدة بيانككككات للحككككر  الفنيككككة المصككككر

 القاهرة . –اللجنة الوطنية لليونسكو  –با نقراض 

2008   مدينككة  –ورشككة أعككر  بلككدك  –رئككيس فككو  أتككوبيس الفككن الجميككل

 هيئة قصور الثقافة.  –األقصر وأسوان 

  

2009   صكالون الفكن الخكال الثكاني  –تنظيم واإلشرا  علكى الكورل الفنيكة

 م رجان اإلبدا  التشكيلي الثاني.

2009 

 

2013 

 

 

 وزارة الثقافككة قطككا  الفنككون  –معككرض قككوة الفككن والتفكيككر  ريسككقوم

 التشكيلية  كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

   الجزيككرة  قاعككة-معككارض التربيككة الفنيككة المعاصككرة  علككىاألشككرا– 

 األسبو  العالمي للتربية الفنية 

 

 المشروعات البحثية المشترك في ا:
1999  المجلكس  –ير لمشكرو  تنميكة يقافكة الطفكل العربكي شاركت في التحيك

 العربي للطفولة والتنمية.

2000-2001   رئكككيس مشكككرو  التعكككاون بكككين جامعكككة حلكككوان وجامعكككة سكككان هوزيكككه

التربيكككة المتحفيكككة للمسكككتو   لتطكككوير-كاليفورنيكككا  للتربيكككة المتحفيكككة 

 الب.  هيئة الفولبرايت لتبادل األستاذة والطالجامعي والدراسات العليا

2003  مكتبكككة  –مكككدير مشكككرو  التكككذوق الفنكككي التشككككيلي ألطفكككال المكككدارس

أقكرال مدمجكة قدمت أربعكة ورل عمكل نشكرات علكى  –اإلسكندرية 

 من توزيع مكتبة اإلسكندرية.

2004   شارك فيكه )معرض تربو    –رئيس مشرو  تاريل الكتابة في مصر

طالب جامعي وسبعة أعيام هيئة تكدريس بكليكة التربيكة الفنيكة   220

بينككالي مكتبككة وعككرض المشكرو  فككي الككدورة الثانيكة ل –جامعكة حلككوان 

 –مكتبة اإلسكندرية وكليكة التربيكة الفنيكة  – اإلسكندرية الدولي للكتاب

 .جامعة حلوان

2001    يقافة الطفل. لجنة –مشرو  الموسوعة الثقافة للطفل المصر 

2003    بالتعاون مع جامعكة لتطوير برامج التربية المتحفية  "التمبس"مشرو

معيكككة تنميكككة الثقافكككة المصكككرية لنكككدن وا تحكككاد مينسكككيتر األلمانيكككة وج

 األوروبي.
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2004   مشرو  المعرض التربكو  نشكأة وتطكور الكتابكة فكي مصكر لالشكتراك

 –كليكة التربيكة الفنيكة  –لفنان في الدورة األولى للبينالي الدولي لكتاب ا

 جامعة حلوان بالمشاركة مع مركز الفنون بمكتبة اإلسكندرية.

2005   التربيككة  –البرنككامج التككدريبي للعككاملين فككى المتككاحف الفنيككة والقوميككة(

 وزارة الثقافة. –المتحفية  قطا  الفنون التشكيلية 

2006  بكلية التربية الفنية. البرنامج التدريبي لمعاوني أعيام هيئة التدريس 

2007   مشكككرو  قاعكككدة بيانكككات للحكككر  الفنيكككة المصكككرية الم كككددة با نكككديار

اإلشرا  العام على ورل العمل والبرنامج التدريبي والتقويم المرحلي 

 والن ائي وتقييم دليل العمل الميداني اللجنة الوطنية لليونسكو.

2002-2004  فولبرايت األمريكية.تقييم مشاريع المنح الفنية هيئة ال 

   اشتركت فكي عكدة مشكاريع لفكتح قنكوات علميكة بكين كليكة التربيكة الفنيكة

نيويككورك ببفلككو و يككة بجامعككة حلككوان وكليككة التربيككة الفنيككة بجامعككة 

 لإلشرا  المشترك.

2000   إعككداد برنككامج للتربيككة الفنيككة بالمشككاركة مككع جمعيككةThe Citizen 

Ambassador Program .الدولية 

2002-2009   هيئكة الفولبرايكت األمريكيكة  ىلكإتدريب المتقدمين برامج المشاركة في

 واألساتذة.لتبادل الطالب 

  

   قصكور الثقافكة بالتعكاون  هيئكة-النقدرئاسة اللجنة العليا لمشرو  زهور

 .قطا  الفنون التشكيليةمع 

 

 اإلشرا  على الرسائل العلمية:
 لة ماجستير ودكتوراه في المؤسسات األكاديمية التالية:رسا أكثر منأشرفت حتى اآلن على 

  جامعة حلوان –كلية التربية الفنية                        

 .كلية النوعية جامعة القاهرة شعبة التربية الفنية           

 التربية النوعية جامعة عين شمس شعبة تربية فنية. كلية        

  منيا قسم التربية الفنية.كلية التربية النوعية جامعة ال  

 .كلية رياض األطفال جامعة األسكندرية  

 كلية رياض األطفال جامعة القاهرة      

 .كلية التربية جامعة أسيوط قسم المناهج                     

 .كلية البنات جامعة عين شمس قسم رياض األطفال          

  قسم المناهج. اإلسكندريةكلية التربية جامعة                  

  جامعة حلوان قسم أزيام. منزليالقتصاد كلية ا                      

  الدراسات التربوية قسم-العربيةمع د البحوث والدراسات العربية بالجامعة          

 المؤتمرات والبحوث المنشورة:
1981   تصور ذو البعدين لوظيفة الفن فكى التربيكة األساسكية"  دراسكات وبحكوث"

 جامعة حلوان.

1981   التعلككيم عكككن طريكككب التشككككيل بكككالطين فككى المرحلكككة المبككككرة مكككن التعلكككيم"

األساسكككي" با شكككتراك مكككع الكككدكتورة عايكككدة عبكككد الككككريم  مكككؤتمر التعلكككيم 

 األساسي بين النظرية والتطبيب.
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1982   بنام نموذ  لتحليل ا بتكار مكن خكالل أسكلوب الكنظم" النكدوة الدوليكة عكن"

 المستقبل  كلية التربية جامعة عين شمس  القاهرة.التربية و

1984   من ج مقترح للثقافة البصرية من خالل التربية الفنية" مؤتمر يقافة الطفكل"

 في وسائل اإلعالم  مركز دراسات الطفولة  القاهرة.

1985   اسككتخدامات معاصككرة ألنمككاط التكككرار فككى الطباعككة اليدويككة للفككن الشككعبي"

الطباعككة اليدويككة" مككؤتمر الفنككون الشككعبية المصككرية المصككر  فككي مجككال 

 باإلسماعيلية  الثقافة الجماهيرية  وزارة الثقافة.

1985  .العال  بالفن"  مجلة طبيب  الخال  القاهرة" 

1986    تنمية الثقافة البصرية من خالل التربية الفنية" ندوة مناهج دور الحيانة"

 اليونيسيف  القاهرة.

1987   فككي الفنككون العربيككة اإلسككالمية" الحلقككة الدراسككية للتربيككة الفنيككة "األصككالة

والجماليككة النابعككة مككن التككراث الثقككافي  المنظمككة العربيككة للثقافككة والعلككوم 

 والفنون.

1987   التككراث الفنككي اإلسككالمي مككن المنظككور المعاصككر للتربيككة الفنيككة"  الحلقككة"

دماج ا بالتراث الثقافي العربي الدراسية اإلقليمية للتربية الفنية والجمالية وإ

 .األردناليونسكو  

1987   البحث العلمي في القرن العشرين والتعليم" المكؤتمر العلمكي الثالكث  الفكن"

 والتعليم  كلية الفنون الجميلة  جامعة المنيا.

1990   لعب األطفكال ويقافكة الطفكل المسكلم" مكؤتمر يقافكة الطفكل المسكلم  منظمكة"

   المنامة البحرين.األسيسكو العربية

1991   الفكككن اإلسكككالمي ويقافكككة الطفكككل المسكككلم" مكككؤتمر يقافكككة الطفكككل  منظمكككة"

 سكو العربية  عمان  األردن.سياإل

1998   الككدور المتعككدد للفككن فككي رعايككة المسككنين" النككدوة العلميككة  المسككنون فككى"

 مصر  الواقع والمستقبل  وزارة التأمينات والشئون ا جتماعية.

1998  وأبعادهككا التربويككة والنفسككية"  نككدوة تطككوير لعبككة  –طككور لعبككة الطفككل "ت

 الطفل  جريدة الجم ورية.

1998   تصميم لعبة الطفل  الجمعية المصرية لثقافة وفنون الطفكل  م رجكان النيكل

 الدولي ألغنية الطفل.

1999   لعبة الطفل في مصر  الجذور التاريخيكة والتطكور المعاصكر  ورشكة عمكل

   عمان  األردن.اإلسيسكو العربيةبدا  لدى أطفال الروضة  هيئة تنمية اإل

1999   دور التربيككة الفنيككة فككي خدمككة المجتمككع العربككي"  المككؤتمر السككابع لكليككة"

 التربية الفنية جامعة حلوان.

2000 

 

2002 

  رؤيككة مسككتقبلية إلعككداد منتخككب علمككام الغككد  مككؤتمر إعككداد منتخككب علمككام

 لرعاية النابغين. الغد  الجمعية العامة

  إدمان ممارسة ال ويكات واألنشكطة الفنيكة كبكديل إلدمكان المخكدرات جامعكة

 عين شمس.

2002  المكؤتمر العلمكي الثكامن "التربيكة   اتجاهات معاصرة لتنميكة الطفكل العربكي

 الفنية وتنمية الطفل العربي" كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

2000   رعايكة المسككنين الككدور المتعكدد  للفككن فككي رعايككة ا تجاهكات المسككتقبلية فككي

المسكنين  مككؤتمر المسككنون فكي العككالم العربككي  الواقكع والمككأمول فككي مطلككع 

 ألفية يالثة.
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2001   كليكة -دور التربية الفنية في يقافة الطفكل  الم رجكان األول للفنكون والطفكل

 .جامعة القاهرةالتربية النوعية 

2002  بل يقافة الطفل في مصر  ندوة مسكتقبل يقافكة الطفكل التربية المتحفية ومستق

 فى مصر  المجلس األعلى للثقافة.

2002    دور الفن في تعليم وتثقيف األطفال ذو اإلعاقات الذهنية  الحلقكة الدراسكية

دور المكتبككة فككى خدمككة ورعايككة األطفككال ذو ا حتياجككات الخاصككة  مركككز 

 توييب وبحوث أدب األطفال.

2002   المتحفيككة والثقافككة العلميككة للطفككل  مركككز دراسككات للطفولككة جامعككة التربيككة

 عين شمس وأكاديمية البحث العلمي.

2002   نحو تربية متحفية فعالكة  مرككز دراسكات الطفولكة أكاديميكة البحكث العلمكي

 والتكنولوجيا.

2002   الفككن الفطككر  المصككر  مككن منظككور منككاهج التربيككة المتحفيككة المعاصككرة

 قطا  الفنون التشكيلية. وزارة الثقافة

2003   في إعداد مناهج كليكات التربيكة النوعيكة  المكؤتمر العلمكي  جتماعيا البعد

األول "التعلككيم النككوعي وتحككديث المجتمككع" كليككة التربيككة النوعيككة جامعككة 

 القاهرة.

2005   المجلكس األعلكى  –فنكون مصكرية  –إبدا  المرأة في فنون الشرق والغرب

 د الرابع.العد –للثقافة 

2005   مؤتمر الطفل العربي. –الطفل العربي في م ب التأييرات الثقافية المختلفة 

2006   "مف وم كتاب الفنانل ا ستشرا نموذ  أعمال "هانز كرتسيان أندرسون  

 مكتبة اإلسكندرية. –الندوة الدولية لكتاب الفنان 

2006  في الكوطن العربكي بكين  اكتشا  الموهوبين والمتفوقين ورعايت م وتعليم م

  كليككة التربيككة  المككؤتمر العلمككي السككنو  الرابككع عشككر  الواقككع والمككأمول

 جامعة حلوان.

2009   الشراكة وم كارات القكرن الواحكد والعشكرين  المكؤتمر الكدولي األول بكليكة

 رياض األطفال  حقوق الطفل من منظور تربو   جامعة القاهرة. 

2009  فعالكة فكي خلكب فكرل كإسكتراتيجية   والعشرين دور م ارات القرن الحاد

 عمل  المؤتمر العلمي الدولي  كلية التربية النوعية جامعة المنصورة. 

2009    رؤى مسكككتقبلية لكككدور الفكككن والتكنولوجيكككا فكككي م كككارات القكككرن الحكككاد

والعشرين  المؤتمر الدولي الثكامن للتعلكيم اإللكترونكي )دمكج التقنيكات نحكو 

 ملية التعليمية  األمانة العامة لجامعة الدول العربية. تحقيب التميز للع
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2010 

 

 

 

2011 

 

2012 

 

2012 

 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

  الفنية:المتحدة للتربية  لألممالمؤتمر الثانى 
 (Renewed Language of Arts Education : Creativity Interaction 

Between Theory And Practice )  

 مارس. – كــوريا –سيول    

 The 33d World Congress of InSEA. SYSTEMIC THINKING 

AND ASSESSMENT IN THE REVIVAL OF ISLAMIC CULTURE 
THROUGH MUSEUM EDUCATION 

  للمرصد  الدولي المؤتمر  التراييالمتحف الشعبي وحلقات التواصل

 نية.مع د العلوم ا جتماعي. الجامعة اللبنا المتاحف وسياسات  الثقافي

  المؤتمر الدولي الثالث  " اإلبدا  الشعبي في مواج ة العنف "سلمية سلمية

                                                                          لكلية التربية الفنية

 جامعة حلوان " "التربية الفنية ومواج ة العنف 
 

 ." الحر  الشعبية في مصر أحيام“ متحفيةالدور التربو  والثقافي للتربية ال         

   1فنون )ملتقى َكتارا لل  موالفن اإلسالالمنظور المنظومي لمف وم المكان في الثقافة 

الدوحة قطر  طاقة المكان كمثير إبداعي للفنان  

ية   المؤتمر الدولي األول لكلمصفوفة األهداف لتنمية ثقافة التفكير في ميدان تعليم الفنون         

 التربية النوعية جامعة القاهر   التربية النوعية بين يقافة األبدا  وخدمة المجتمع.

 

 

 

 

    

 
 

  

 المؤلفـات:
1984-1985   كتاب التربية الفنية  المستوى األول  مشرو  رفع مستوى معلمكي

المرحلة األولى با شتراك مع د. مصطفى الرزاز  د. صبر  عبد 

 تعليم.الغنى  وزارة التربية وال

1986   .التككذوق الفنككي وتككاريل الفككـن للمرحلككة اإلعداديككة با شتككـراك مككع د

 مصطفى الرزاز  د. هدى زكى  وزارة التربية والتعليم.

1990   دليل معلم التربيكة الفنيكة للتعلكيم األساسكي )مكادة الطباعكة  المرككز

 القومي للبحوث التربوية.

1990   للصككف السككابع مككن التعلككيم المجككا ت العلميككة  المجككال الصككناعي

األساسي با شتراك مع زينب عبد الحليم  وزارة التربية والتعلكيم  

 تحت الطبع.

1990   التربيككة الفنيككة للمرحلككة اإلعداديككة )دليككل المعلككم  با شككتراك مككع

 الدكتور مصطفى الرزاز  وزارة التربية والتعليم.
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1990  لتحككويلي عككن اإلشككرا  العككام علككى منشككورات برنككامج التككدريب ا

طرق تدريس الفن والمفاهيم والتقنيات وتاريل الفكن  خمسكة عشكر 

 كتاباً أصدرت ا ال يئة العامة لقصور الثقافة.

2006   إشككككاليات اإلبكككدا  لكككدى المكككرأة  –ال يئكككة العامكككة لقصكككور الثقافكككة

 المصرية.

2007   ترجمككة وتقككديم كتككاب الفككن للمرحلككة الثانويككة عككن اإلنجليزيككة: دار

 القاهرة. الشروق

2010   المركز القومي لثقافة الطفل  وزارة الثقافة.  –قوة الفن والتفكير 

 

 المعارض الفنية والجوائز والمقتنيات:

 المعارض الخاصة: أعمال الجرافي   ليثوجرا   خشب وحفر حميي في المعدن.
1978  .قاعة جلين للفن: سان سايمون أيلند  جورجيا  أمريكا 

1979  د: ستوك ولم  السويد.قاعة هيالن 

1980  .كاترينا هولم جاليرى: السويد 

1981  .قاعة إخناتون: مجمع الفنون  الزمال   القاهرة 

1981  .قاعة ماجستراد: كوبن اجن  الدنمارك 

1994 
2013 

 .قاعة قصر الثقافة: أسوان  أسيوط  المنيا 

 ةقاعة بيكاسو: القاهر 

 

 

 

 

 

 المعارض العامة:
1978  دقيقككة بعنككوان  18مككاً متحركككاً مدتككه أنتجككت فيلUnit Cinema  عككن

 منحة من الجامعة. -اإليقا  في الفن اإلسالمي  جامعة نيويورك 

1982   معكككرض مسكككابقة الرسكككم" وزارة الثقافكككة المجلكككس األعلكككى للثقافكككة"

 المركز القومى للفنون واألدب.

2002  .قومسيير معرض الفن المصر  المعاصر بالصين 

1991   األكاديمية المصرية للفنون بروما. –إبدا  المرأة المصرية معرض 

1992   معرض العطام مجمع الفنون" من المركز القكومي للفنكون التشككيلية"

 البن  األهلي المصر . –

1995   المعككككرض المصككككاحب لمنتككككدى المككككرأة العربيككككة  المنظمككككات غيككككر

 الحكومية.

1997  للشباب والرياضة. المسابقة الفنية )حفر  من المجلس األعلى 

1999-2006   قاعة سالمة. –معارض الربيع 

2002-2003   معرض بانورامكا فكن الجرافيك  المصكر  فكي القكرن العشكرين مكتبكة

 اإلسكندرية.

2004   معككككرض بانورامككككا الفككككن المصككككر  فككككى القككككرن العشككككرين مكتبككككة

 اإلسكندرية.

2002   الصين. -بكين  –معرض الفنانات المصريات 
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2003  لكتكاب الفنكان" مرككز الفنكون الثاني نالي مكتبة اإلسكندرية الدولي "بي

 مكتبة اإلسكندرية. –

2004  .معرض إبداعات المرأة المصرية  مركز الجزيرة للفنون 

2007 

 

 

   قطكا  الفنكون التشكككيلية  –قصكر الفنكون  –معكرض فنكانين وأزوا– 

 الثقافة.وزارة 

2009   مكتبة اإلسكندرية. –للحفر الصغير بينالي مكتبة اإلسكندرية الدولي 

2010   متحكككف محمكككود مختكككار  –المعكككرض الكككدولي للجرافيككك  الصكككغير– 

 القاهرة.

 المشاركة في العرض القومي للفنون التشكيلية.   1980منذ 

 

2009   متحكف الفكن المصكر   –معرض منظمة الفولبرايت فكي سكتون عامكا

 الحديث  القاهرة. 

2009  از  للم رجكككان الكككدولي للفكككرق المسكككرحية ورم" المكككوفكككمعكككرض "ال

 الحرية لمكتبة اإلسكندرية. 

2010  مكتبة اإلسكندرية.  –ورم فالعرض الثالث لل 

2010 

2015 
  الثقافة.وزارة  –المعرض العـام 

 .معرض قصر الفنون  أتنين أتنين 

 
 

 

 الجوائـز:
1969  لةمحبي الفنون الجمي جمعية-على جائزة الصالون في النحت  حصلت 

1982   وجكوائز معكارض ومسكابقات  الرسكم حصلت على جائزة الرسم في مسكابقة

 الشباب في النحت وطباعة األقمشة.

1978  .جائزة الفيلم المتحرك  إدارة البحوث الفنية  جامعة نيويورك 

2002  .جائزة التقدير  جامعة القاهرة 

2001  وم.جائزة اإلنجاز المتميز في يقافة الطفل  محافظة الفي 

 

 المقتنيـات:

  الحديث بالقاهرة. المصر متحف الفن 

 .دار األوبرا القاهرة 

  للمؤتمرات. الدوليمركز القاهرة 

 .متحف جامعة المنيا 

 .مكتبة اإلسكندرية 

  مصر وأوروبا وأمريكا. فيمجموعات خاصة 


