
 .C.Vالسيرة  الذاتية 

 د. ياسـر محمود فوزى     
  التربية الفنية مناهج وطرق تدريسمساعد ال أستاذ 

 جامعة حلوان. –كلية التربية الفنية  –

 

 البيانات الشخصية :
  25/8/1970تاريخ الميالد : 

 محل الميالد : القاهرة 

  الجنسية : مصرى

 الديانة : مسلم

 

 :المؤهالت العلمية 

 تقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف. –جامعة حلــوان  –بكالوريوس التربية الفنية     1993

 ماجستير التربية الفنية حول استخدام التعليم المبرمج فى إعداد وتصميم الوحدات التعليمية .   1999

د بورامج دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية تخصص مناهج وطرق التدريس حوول تصوميم وإعودا   2002

  . من خالل إعداد وتصميم األنشطة الفنيةالثراء دور الفن فى المؤسسات الثقافسة بالمجتمع 

 

 التدرج الوظيفى :

 جامعة حلوان –معيد بكلية التربية الفنية    1993

 جامعة حلوان . –مدرس مساعد بكلية التربية الفنية    1999

 امعة حلوان .ج –بكلية التربية الفنية   مدرس دكتور   2003

 جامعة حلوان . -بكلية التربية الفنية    أستاذ مساعد   2008

 

 الخبرات واألنشطة العلمية :

 كلية التربية الفنية – تدريس مقررات مداخل ومناهج وطرق تدريس التربية الفنية 2012 – 1994

 . تدريس دورات كمبيوتر جرافيك بمعمل كمبيوتر كلية التربية الفنية  1996-2002

المشاركة فى ورش عمل تدريبية حول استخدامات الكمبيوتر فى الفون ألمنواء المكتبوات بجمعيوة    2000

 مكتبة المنيل  –الرعاية المتكاملة 

المشاركة فى ورش عمل خاصة بالتعاون بين جامعة حلوان وهيئة فولبرايو  بالعمول فوى مجوال    2001

 كلية التربية الفنية . –التربية المتحفية 

 -المشوواركة فووى ورش عموول بقصوور الفنووون بوودار األوبوورا حووول المعوور  األول للفوون الفطوورى    2002

 المركز القومى للفنون التشكيلية .

والتاسوع  لكليوة التربيوة الفنيوة جامعوة حلووان  –شارك فى أعموال الموؤتمر العلموى الثوامن  2002-2004

 زية .وبناء آليات اإلعداد والتخطيط والتنفيذ للمعار  الموا

جاااة ج جامعااة نلااوا  ألف اام  حاات رلمااى ىدمتااوراطا رلااى م ااتوى  طااا  حاصوول علووى   2003

 مليات الفنو  .
مركووز تنميووة  –محاضوورة حووول دور التربيووة الفنيووة فووى خدمووة أهووداف المؤسسووات االجتماعيووة      2003

 القاهرة . –الموارد للمدارس التجريبية 

حافظووات مصوور حووول المفوواهيم الجديوودة فووى التربيووة الفنيووة محاضوورة لمعلمووى التربيووة الفنيووة فووى م 2003

مركوز  –)تأصيل مفهوم السياحة لدى الطالب من خوالل األنشوطة الفنيوة المرتبطوة بوالكمبيوتر   

 القاهرة . –الوسائل التعليمية والتدريب عن بعد 

 المشاركة فى ورشة عمل بمتحف سوزان مبارك حول النيل ومصر . 2003

ى مشروع عر  نشأة وتطور الكتابة بمصر بالتعاون بين كلية التربية الفنية  ومكتبوة المشاركة ف 2004

 اإلسكندرية . 

بالتعووواون موووع المركوووز القوووومى  –المشووواركة ضووومن لجنوووة إعوووداد بنوووك األسوووئلة للثانويوووة العاموووة  2005

 القاهرة . –وزارة التربية والتعليم  – التربويلالمتحانات والتقويم 

وير الئحوة السواعات المعتمودة لمرحلوة الدراسوات العليوا بتخصوص المنواهج وطورق شارك فى تطو 2006

 كلية التربية الفنية جامعة حلوان . –التدريس 



قصوور الفنووون بوودار األوبوورا  -عضووو لجنووة تحكوويم بمهرجووان اإلبووداعات التشووكيلية الموجهووة للطفوول  2006

 بالقاهرة.

برنوامج إقاموة  –مية المرجعيوة ألداء الطالوب المعلوم  شارك بورشة عمل )المعايير األكاديمية القو 2008

 -فبرايور  7:  3 –نظم داخلية لضمان الجودة فى كليات التربية النوعية وكليات ريا  االطفوال 

 القاهرة . –المجلس األعلى للجامعات  –برنامج تطوير التعليم 

تحديود خصوائص  -الطالب المعلوم شارك بورشة عمل )المعايير األكاديمية القومية المرجعية ألداء 2008

برنامج إقامة نظم داخلية لضمان الجودة فى كليات التربية النوعيوة  –/ مواصفات المعلم الفعال  

المجلوووس األعلوووى  –برنوووامج تطووووير التعلووويم  -موووارس  27:  23 –وكليوووات ريوووا  األطفوووال 

 القاهرة . –للجامعات 

برنوامج إقاموة نظوم داخليوة لضومان  -يوات التربيوة تيجي بكلاشارك بورشة عمل )التخطيط االسوتر 2008

 –برنوامج تطووير التعلويم  -موارس  –الجودة فى كليات التربية النوعية وكليوات ريوا  األطفوال 

 القاهرة . –المجلس األعلى للجامعات 

 القاهرة–التعليم  التربية وزارة –عضو مشارك فى اللجنة الفنية لفحص وتقييم الكتب المدرسية  2008

 يشارك فى المهام الخاصة بمكتب التدريب الميدانى التابع لقسم علوم التربية الفنية . 1993-2011

يشارك فى مهوام تنظويم و إعوداد المعوار  الفنيوة الخاصوة بعور  إنتواا فتورات التربيوة   1993-2010

 الميدانية بقسم علوم التربية الفنية .

بالتعواون –مودارس النيول الدوليوة المصورية  –الفنيوة عضو مشارك فى لجنة تقيويم منواهج التربيوة   2010

 بين وزارة التربية والتعليم المصرية وجامعة كامبردا .

قسوم المنواهج  -األولالفصول الدراسوى  –استشاري زائر بقسم المنواهج وطورق التودريس  2011- 2010

 سلطنة ُعمان . – جامعة السلطان قابوس –كلية التربية  -وطرق التدريس 

شارك فى أعمال المؤتمر العلمى العاشور لكليوة التربيوة الفنيوة جامعوة حلووان وبنواء آليوات اإلعوداد  2012

 والتخطيط والتنفيذ للمعار  الموازية .

معلوم التربيوة الفنيوة  إعداداتجاهات معاصرة فى  –تدريس مقررات مناهج البحث العلمى  2009-2013

بنظوووام  والووودكتوراهالماجسوووتير  مرحلتووويى فووو أسووواليب التووودريس لوووذوى االحتياجوووات الخاصوووة –

 .الساعات المعتمدة

يشارك فى اإلشراف العلمي على العديد من رسوائل الماجسوتير والودكتوراه بالكليوة منوذ  2013 – 2004

 بحثا  20أكثر من والى اآلن ) 2003عام 

الكليووة ل بلجووان المناقشوة والحكووم لعوودد مون الرسووائل العلميوة داخوو وخوارجي عضوو داخلووي 2008-2013

 . وخارجها بكليات مناظرة بجامعات القاهرة وبنها

الفنيوة  كلية التربيوةب للمرحلة الجامعية االولى عضو بلجنة إعداد وتطوير الالئحة الداخلية 2012-2013

 . بنظام الساعات المعتمدة

 

 األ حاث والمنشورات :

بتكاريوة فوى المجواالت الفنيوة لطوالب بحث منشور حول بناء إستراتيجية تدريسية لتنمية القودرة اال 2003

جامعوة -المجلة العلمية  لكلية التربية الفنية )بحوث فوى التربيوة الفنيوة والفنوون -كلية التربية الفنية

 سبتمبر. – 9المجلد –حلوان 

بحووث منشووور حووول اسووتراتيجية الووتعلم التعوواونى كموودخل للتطبيووة بالمجوواالت الفنيووة لطووالب كليووة  2004

جامعوة  –المجلة العلمية  لكلية التربيوة الفنيوة )بحووث فوى التربيوة الفنيوة والفنوون  –ية التربية الفن

 أبريل. – 11المجلد  –حلوان 

بعنووان )منواهج وطورق تودريس التربيوة الفنيوة بوين النظريوة  -باالشوتراك موع آخور –كتاب مؤلوف  2004

 القاهرة . –الناشر مكتبة األنجلو المصرية  –والتطبية  

ث منشوور حوول مكونووات الثقافوة البصورية كمودخل تصووميم اسوتراتيجية تعليميوة للتودريب علووى بحو 2006

المؤتمر العلمى التاسع لكليوة التربيوة الفنيوة جامعوة حلووان اقضوايا  –مهارات االتصال البصرى 

 تطوير التربية الفنية بين التعليم والتثقيف بالفن.ا

ب القيوادات بالمؤسسوات الثقافيوة والتربويوة فوى إطوار بحث منشور حول الموداخل التنظيميوة لتودري 2006

المؤتمر العلمى التاسع لكلية التربية الفنية جامعة حلوان اقضايا تطوير  –منظومة التثقيف بالفن 

 التربية الفنية بين التعليم والتثقيف بالفن.ا



التنظيميوة بحث منشوور حوول نمووذا مقتورخ لتخطويط الوحودات التدريسوية قوائم علوى الخصوائص  2007

 –المجلووة العلميووة  لكليووة التربيووة الفنيووة )بحوووث فووى التربيووة الفنيووة والفنووون   -للموونهج المحوووري 

 أبريل . – 20المجلد 

لخيووال والتفكيوور البصوورى كأسوواس لبنوواء تعلووم بصوورى قووائم علووى الجمووع بووين ا ث منشووور حووولبحوو 2009

جامعووة  –التربويووة  والبحوووث راسوواتالدالمجلووة العلميووة لمعهوود  – الممثلووة لوو   الواقووع والصووورة 

 القاهرة .

الرسووم البيانيوة ودالالتهوا األفقيوة والرأسوية كمؤشورات تقيم/تقوويم أداء الطلبوة  بحث منشور حوول 2011

 – واتجاهواتهم نحوو تطبيقاتهوا بجامعوة السولطان قوابوس المعلمين لمهارات تودريس التربيوة الفنيوة

 السلطان قابوس .جامعة  –المجلة العلمية لكلية اآلداب 

النسووة المفوواهيمى لخوورائط العقوول كووأداة للتفكيوور ودورهووا فووى إثووراء مهووارات  بحووث منشووور حووول 2012

المجلة العلمية لمعهود  – الطالب المعلمون فى التخطيط  لتدريس التربية الفنية واتجاهاتهم نحوها

 جامعة القاهرة . –الدراسات والبحوث التربوية 

المؤتمر   – ايير أداء معلم التربية الفنية فى ضوء خصائص المعلم الراعىمع حول بحث منشور 2012

 جامعة حلوان . –كلية التربية الفنية  –العلمى العاشر 

نموذا مقترخ لتدريب الطالب / المعلمون علي استخدام استراتيجيات ما بحث منشور حول  2012

 –كلية التربية المجلة العلمية ل – بية الفنيةوراء المعرفة في صياغة األهداف التدريسية في ميدان التر

 جامعة حلوان .

بحث منشور حوول اسوتخدام اسوتراتيجية الوتعلم التنافسوى كمودخل لتحسوين األداء فوى مجوال أشو ال  2013

 جامعة القاهرة . –المجلة العلمية لمعهد الدراسات والبحوث التربوية  -المعادن 

راتيجية تعليمية لتطوير نظم التدريس فى مقررات تخصص بحث منشور حول تنوذا مقترخ الست 2013

 .جامعة حلوان –المؤتمر العلمى الحادى عشر لكلية التربية الفنية  –األش ال الفنية 

 

 . 1994عضو نقابة الفنانيين التشكيليين منذ عام  -

 

 رنوا  المراسلة :

 القاهرج . –المعادى الجديدج  250شار   63المن ل :  

 القاهرج –ال مالك  -شار  إسماريم محمد  12 -: ملية التر ية الفنية  العمم     

 002 01006606857الجوال :       0020 25194627رقم الهاتف :      

 د. ياسر محمود فوزى

  hotmail.com66-ymf@بريد إلكتروني :   
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