
 سيرة ذاتية

 

 االسم  :  سمية حسين محمد خليل 

 

      :    24/3/1973موالــــــــــيد        . 

     الجنــــــــسية    : مصرية / مسلمة. 

    الحالة االجتماعية : متزوجة. 

    .محــــل الميالد   :  القاهرة /الساحل 

    التربية الفنية / جامعة حلوان الكليـــــــــــــة  :. 

     علوم التربية الفنية.القســـــــــــــم  : 

  بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. مدرس  :الوظيفة العلمية 

  : المناهج وطرق تدريس التربية الفنية  وبرامج التثقيف بالفن.التخصص الدقيق 

 .عضو بنقابة الفنانين التشكيليين 

 . عضو بنقابة المهن التعليمية 

  هيئة التدريس .نادي أعضاء بعضو 

     :0101420349موبايل       -  22014208  -ت 

Email: 

 drsomaia@hotmail.com  

 somaiahussien@yahoo.com 

 المؤهالت العلمية : 

 

 رف بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الش 1996التربية الفنية عام  سحاصلة على بكالوريو

. 

 1996بتقتتدير عتتام جيتتد جتتدا متتع مرتبتتة الشتترف رأتمتتا الدراستتة التمهيديتتة بالماجستتتي - 

1998  . 

  بعنتتوان ت تصتتميم برنتتامج 2003حصتتلا علتتى ةتتهادة الماجستتتير التربيتتة الفنيتتة عتتام :

للنشتتتاط اتتتو الفنتتتون التشتتتكيلية للنتتتال  الجتتتامعيين ليتتتر المتخصصتتتين اتتتو الفتتتن واتتتق 

 الفنونت .الحديثة او تعليم  تاالتجاها

 2004 -2003 مرتبة ةرف  أتما الدراسة التمهيدية للدكتوراه  بتقدير عام جيد جدا. 

  2008إلى  – 2006الحصول علو للبعثة الداخلية من الجامعة او الفترة من . 

  حاصلة على درجة دكتوراه الفلسفة اتو التربيتة الفنيتة تخصتص منتاهج وطترق التتدريس

نتتتال  الجتتتامعيين وتتتتدريبهم اتتتو يتتتوء إستتتتراتيجية بعنتتتوان ت تلهيتتتل ال 2008 -25-5

 .“مقترحة إلقامة المشروعات اإلنتاجية الفنية الصغيرة 

 

 التدرج الوظيفي 

   1996تعيين او وظيفة معيد بقسم الثقااة الفنية  

  2003عملا مدرس مساعد  بقسم علوم التربية الفنية بكلية التربية الفنية او الفترة متن- 

2008  

 وظيفتتة متتدرس بكليتتة التربيتتة الفنيتتة للمنتتاهج وطتترق تتتدريس التربيتتة الفنيتتة  التعيتتين اتتو

 2008 – 7 -27وبرامج التثقيف بالفن اعتبارا من 

 

mailto:somaiahussien@yahoo.com


 الشهادات والدورات : 

          : حاصلة علو 

 TOEFL Equivalence Certificate in 20-10-98                                                          

 Teaching assistant 1”basic concept of IT Using computer and 

managing files –word processing – spreadsheets – introduction to PC 

maintenance and protection 

  Teaching assistant2 – presentation- database- information and 

communication in April 09,2008 

 E content Expression 2008 

حاصلة على عدد من الدورات التدريبية او مشروع تنمية أعضاء هيئتة التتدريس بجامعتة حلتوان  

 وهو : 

  2007توكيد الجودة واالعتماد 

  2008النشر العلمو  

  2008نظم الساعات المعتمدة 

  2008استخدام التكنولوجيا او التدريس  

   2008نظم االمتحانات وتقويم النال 

 2008ت العرض الفعال ت   

 الخبرات السابقة :

 م2001 -2000لى مستوى الجامعة عام ائدة اللجنة الفنية ألسرة مبارك المركزية ع . 

  2006للباحثة خبرة اتو مجتال الدعايتة واإلعتالن وعملتا بالمجتال اتو الفتترة متن عتام- 

 م  2007

 لها خبرة او مجال الرسوم المتحركة وعملا  key drawer  2007 -2006او الفترة  

 كمعتدة للبترامج  –قنتاة التنتوير  –برة او العمل الثقااو بقناع القنتوات المتخصصتة لها خ

  2006او عام 

 . تعمل او مجال تلوين الرسوم الهندسية والتصميم الداخلو 

  95 -94حاصلة على ميدالية التفوق من جامعة حلوان او مسابقة النالبة المثالية لعتامو 

 م وعدد من ةهادات التقدير .

 ة او إعداد البرامج التثقيفية والترويحية خارج المؤسستات التعليميتة حيتم عملتا لها خبر

 2009حتى 2000او مجال التثقيف بالفن بالمؤسسات لير التعليمية بداية من عام 

  2006 -2002عملا او مجال الترويح الفنو التشكيلو لنال  الجامعات او الفترة من 

 المشاركات : 

 إعداد برامج ا لتثقيف بالفن علوم التربية الفنية قامت بإعداد وتدريس مقرر 

 . ةاركا او التدريب الميدانو او مجالو التربية الفنية والتثقيف بالفن 

  ةاركا او تدريب  األطفال المشاركين او النشاط الفنو الصيفو بالكلية وإعداد معترض

 .   2003لهذا النشاط 

  التربية الفنية ت حايتر ومستتقبل التربيتة ةاركا او إعداد المؤتمر العلمو السادس لكلية

 97-5-3الفنية وتحديات القرن الواحد والعشرين ت من 

 :ةاركا او عدد من المعارض الجماعية من خالل 

  بتتالمجلس األعلتتى للنفولتتة عتتام معتترض رستتوم الشخصتتيات الكرتونيتتة العربيتتة للنفتتل

 م1999



 ات لتتدورتين متتتاليتين عتتام ةتاركا اتو اإلعتتداد والتنفيتذ لمهرجتتان أستبوع ةتتبا  الجامعت

 م 2001 -2000م ،  1999 -1998

  1998ةاركا او معرض انو  جماعو تابعا إلدارة الشئون المعنوية 

 

 

 


