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أوالا :المؤه ت العلمي :
الدرج العلمي

سن الحصول
عل الدرج

التخصص العا

التخصص الد يق

الكلي  -المعهد

الجامع /الجه المانح

بكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالور وس 2002

تربية فنية

تربية فنية

التربية النوعية

جامعة عين شمس

الممممممم مدبلو الخممممممممماص 2004 )1

تربية فنية

تذوق وتاريخ فن

التربية النوعية

جامعة عين شمس

الماجسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتير 2006

تربية فنية

تذوق وتاريخ فن

التربية النوعية

جامعة عين شمس

المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدكتو ار

2010

تربية فنية

تذوق وتاريخ فن

التربية النوعية

جامعة عين شمس

أستاذ مساعد

2016

تربية فنية

تذوق وتاريخ فن

التربية النوعية

جامعة عين شمس

عنوا رسال الماجستير:
بالغمممممممممممممممممممم م العربيمممممممممممممممممممم م
باللغممممممممممممممممم م األجنبيممممممممممممممممم م

دراسة مقارنة لرمزية اللون في مختارات من فنون الحضارات القديمة وأثرها علي االتجاهات الرمزية في الفن الحديث
A comparative study of colour symbolism existing in selections of old civilization arts and its effect
on symbolic trends in modern arts

عنوا رسال الدكتو ار :
بالغمممممممممممممممممممم م العربيمممممممممممممممممممم م
باللغممممممممممممممممم م األجنبيممممممممممممممممم م

فلسفة الجمال الطبيعي و الجمال الفني في مختارات من الفن المعاصر ودوره في التذوق الفني
Philosoply of Natural & Fineness Aethetics in Selections of Contemporary Art and role in Artistic
Appreciation

()1

ثاني ا :التدرج الوظيفي:
تار

الوظيف

الدرج

معيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد 2003/5/25

الكلي

القس

م حظات

الجامع

2003/5/
ممممممممممممدرس مسممممممممممماعد 2006/10/21

تربي فني

التربي النوعي

جامع عي شمس

تربي فني

التربي النوعي

جامع عي شمس

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدرس 2010/6/28

تربي فني

التربي النوعي

جامع عي شمس

أسممممممممممممتاذ مسمممممممممممماعد 2016/10/31

تربي فني

ثالثا :الدورات و مشروعات تنمي

درات هيئ التدر س:

عنوا الدورة
Title

1

دورة مهارات التفكير

2

دورة أخ يات وآداب المهن

3

دورة مهارات االتصال الفعال

4

دورة توكيد الجودة واالعتماد

5

دورة النشر العلمي

6

دورة نظ االمتحانات وتقوي األداء

7
8
9
10
11
12
13
14

دورة مشممممروعات البحمممموس التنافسمم مي
المحلي والعالمي

التربي النوعي

الجه المنظم

المكا
Place
مركز تنمية قدرات أعضاء

هيئة التدريس
مركزز ز تنميزز ز
أعضاء هيئ لت
مركزز ز تنميزز ز
أعضاء هيئ لت
مركزز ز تنميزز ز
أعضاء هيئ لت
مركزز ز تنميزز ز
أعضاء هيئ لت
مركزز ز تنميزز ز
أعضاء هيئ لت
مركزز ز تنميزز ز
أعضاء هيئ لت

قزز ز ر
ريس
قزز ز ر
ريس
قزز ز ر
ريس
قزز ز ر
ريس
قزز ز ر
ريس
قزز ز ر
ريس
قزز ز ر
ريس
قزز ز ر
ريس
قزز ز ر
ريس
قزز ز ر
ريس
قزز ز ر
ريس
قزز ز ر
ريس

مركزز ز تنميزز ز
دورة الساعات المعتمدة
أعضاء هيئ لت
مركزز ز تنميزز ز
دورة تنظي المؤتمرات العلمي
أعضاء هيئ لت
مركزز ز تنميزز ز
دورة العرض الفعال
أعضاء هيئ لت
مركزز ز تنميزز ز
دورة إدارة الفر ق البحثي
أعضاء هيئ لت
مركزز ز تنميزز ز
دورة مشروعات البحوس التنافسي
أعضاء هيئ لت
دورة اسممممممممتخدا التكنولوجيممممممممما فمممممممممي مركزز ز تنميزز ز
أعضاء هيئ لت
التدر س
مركزز ز تنميزز ز قزز ز ر
آداب وسلوكيات المهن
أعضاء هيئ لت ريس

Organized
Association

Date

جامعة عين شمس

2006/ 2/13-11

متدرب

جامعة عين شمس

2006/2 / 20-18

متدرب

جامعة عين شمس

2006/ 9/4-2

متدرب

جامعة عين شمس

2006/ 9/7-5

متدرب

جامعة عين شمس

2008 /1/24-22

متدرب

جامعة عين شمس

2008 /4/14-12

متدرب

جامعة عين شمس

2008 /6/ 23-21

متدرب

جامعة عين شمس

2009 /3/26-24

متدرب

جامعة عين شمس

2009 /4/30-28

متدرب

جامعة عين شمس

2009 /12/31-29

متدرب

جامعة عين شمس

2011 /12 / 8-6

متدرب

جامعة عين شمس

2012 /4 / 30-28

متدرب

جامعة عين شمس

2012 /10/15-13

متدرب

2015 /6 /5-4

متدرب

2021/9/10-9

متدرب

 15الساعات المعتمدة وا رشاد األكاديمي

On line

جامعة عين شمس

الجوانممممممب القانونيمممم م فممممممي األعمممممممال

On line

جامعة عين شمس

On line

جامعة عين شمس

16

 17مهارات التفاوض واال ناع

()2

التار

مدرب  /متدرب

جامعة عين شمس

الجامعي

جامع عي شمس

2021/9/ 15-14
2021/9/ 17-16

متدرب
متدرب

رابع ا :الدورات األخرى:
المكا

عنوا الدورة
Title

1

دورة التويفل

2

Self- Management

3

توصيف البرامج والمقررات وتطبيقاتها

4

نماذج المحاكاة للمراجع الخارجي

الجه المنظم
Organized Association

Place
مركز الخدمة العامةةة
جامعة عين شمس

5
6

نظا االعتماد البرامجي

7

استراتيجيات التعلي والتعل

8

بكلية األلسن جامعة

9

DAAD
Kairo Akademie

2014/12/11

متدرب

قاعة المؤتمرات

كلية التربية النوعية

مركز ضمان الجودة واالعتماد

كلية التربية النوعية

مركز ضمان الجودة واالعتماد

جامعة عين شمس

فنيات تصحيح أخطاء اللغ العربي في

جامعة عين شمس

2016

-17

بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس

كلية التربية النوعية

/ 2/ 23-22

بجامعة عين شمس

عين شمس

العالمي

2015

مركز ضمان الجودة واالعتماد

بكلية األلسن جامعة

/5

/ 5 / 28-27

بجامعة عين شمس

عين شمس

جامعة عين شمس

2015

مركز ضمان الجودة واالعتماد

بكلية األلسن جامعة

أساسيات البحس في واعد البيانات

/21-20

بجامعة عين شمس

عين شمس

كلية التربية النوعية

البحوس التربوي

جامعة عين شمس

2008/1/28

مركز ضمان الجودة واالعتماد

قاعة المؤتمرات

البدائل االستراتيجي

Date

متدرب

بجامعة عين شمس

قاعة المؤتمرات

تحليل البيئتي الداخلي والخارجي وتحديد

التار

مدرب  /متدرب

2019/12/18
-23

2019/12/24

بجامعة عين شمس

وكالة الد ارسات العليا بالتعاون مع

قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية 2020/12/21

متدرب

متدرب

متدرب

متدرب
متدرب
متدرب

النوعية جامعة عين شمس

وكالة الد ارسات العليا بالتعاون مع

قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية 2020/12/28

متدرب

النوعية جامعة عين شمس

خامسا :البحوس والمؤتمرات العلمي الدولي والمحلي الفردي والجماعي في مجال التخصص:
 -1البحوس العلمي الفردي المنشورة محليا ف مجال التخصص:
عنوا البحس

اس المجل

دراس مقارن لمفهومي الجمال الطبيعي والجمال الفني في

مجلة ةةة كلية ةةة التربية ةةة –

1

مختارات م أساليب الف الحديس

2

مفهو الجمال والقبح وأثر في مختارات م الف المعاصر

3

أثر الجوالت االفتراضي عبر ا نترنت ودورها في تنمي
التذوق الفني لدي ط ب التربي الفني

األقسام النوعية

جه النشر
كلية ةةة التربية ةةة – جامعة ةةة
عين شمس

تار

النشر

الع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدد األو
2010

مجلة ةةة كلية ةةة التربية ةةة –

كلية ةةة التربية ةةة – جامعة ةةة

الع ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدد األو

األقسام النوعية

عين شمس

2010

مجلة بحوث في

كلية التربية الفنية –

العدد السابع

التربية الفنية والفنون

()3

جامعة حلوان

واألربعون يناير

م حظات

أسممماليب التعبيمممر عم م ا عا م م فمممي الفم م المصمممري القمممدي

4

كمصدر لتنمي التذوق الفني لدي ط ب التربي الفنيم ذوي

5

دراس التنا ض كقيم جمالي بي ف التراس والف الحديس

6

7

8

القدرات الخاص .

حرك م الف م النسممائي فممي فنممو عصممر النهض م األوربي م –
دراس تحليلي فني

2016
مجلة بحوث في

كلية التربية الفنية –

التربية الفنية والفنون

جامعة حلوان

مجلة بحوث في

كلية التربية الفنية –

التربية الفنية والفنون

جامعة حلوان

المجلة العلمية

المجلة العلمية لجمعية

لجمعية أمسيا مصر

أمسيا مصر " التربية

" التربية عن طريق

عن طريق الفن "

الفن "

الع م بممي السممينما والفم الحمديس ودورهمما فممي رفممع كفمماءة

التعلي والتذوق الفني لدي ط ب التربي الفني

المجلة العلمية

المجلة العلمية لجمعية

لجمعية أمسيا مصر

أمسيا مصر " التربية

" التربية عن طريق

عن طريق الفن "

الفن "

إحياء تراس العمارة األثر في مصر بأسلوب فني معاصر

المجلة العلمية

المجلة العلمية لجمعية

لجمعية أمسيا مصر

أمسيا مصر " التربية

" التربية عن طريق

عن طريق الفن "

الفن "

الع ة ة ة ة ة ة ة ةةدد ال ارب ة ة ة ة ة ة ة ةةع

والخمسة ة ة ةةون مة ة ة ةةايو
2018

العة ة ة ة ة ة ة ةةدد ال ة ة ة ة ة ة ة ةةامن

والخمسةةون سةةبتمبر
2019

المجل ة ة ةةد الس ة ة ةةابع –
العة ة ة ةةدد  25ينة ة ة ةةاير
2021
المجل ة ة ةةد الس ة ة ةةابع –
العة ة ة ةةدد  26أبري ة ة ة ة
2021
المجل ة ة ةةد الس ة ة ةةابع –
العة ة ة ةةدد  27يولية ة ة ةةو
2021

سادس ا :المؤتمرات العلمي الدولي والمحلي الت ت المشارك فيها بالحضور ،إلقاء بحس ،تنظي ):
 -1المؤتمرات العلمي :
عنممممممموا البحممممممممس باللغممممممم العربيممممممم
عنمممممموا البحمممممممس باللغمممممم األجنبيمممممم

فن الجرافيتي كفن رأي معاصر وارتباطه بال ورة المصرية
Graffiti Art As A Contemporary Opinion Art and Its Association With
Egyptian Revolution
سنه النشر

جامع لمنيا
الجهممممممممممممممممممم المنظمممممممممممممممممممم

2013

(كلي آل ب -كلي لفنون لجميل  -كلي أللسن)

نمممممممممممممممممممممممموع المممممممممممممممممممممممممؤتمر

نوع المشارك

دولي

بحث

 -2المؤتمرات العلمي :
عنممممممموا البحممممممممس باللغممممممم العربيممممممم
عنمممممموا البحمممممممس باللغمممممم األجنبيمممممم
الجهممممممممممممممممممم المنظمممممممممممممممممممم
نمممممممممممممممممممممممموع المممممممممممممممممممممممممؤتمر

التمرد علي األساليب الفنية التقليدية واستحداث قيم معاصرة
Rebellion Against Conventional Artistic Techniques & Innovating
Contemporary Values
جامع لمنيا ( كلي لفنون لجميل )

سنه النشر

2014

االبداع بين اإللزام والتمرد
نوع المشارك

دولي

()4

بحث

 -3المؤتمرات العلمي :
عنممممممموا البحممممممممس باللغممممممم العربيممممممم
عنمممممموا البحمممممممس باللغمممممم األجنبيمممممم

مفهوم الموضوع بين ال ابت والمتغير لدي مجموعة من الفنانين التشكيليين " دراسة تحليلية "
Concept of Motif Between Firm And Variable Among A Group of Plastic
" Artists " Analytical Study
جامع لمنصورة ( كلي لتربي لنوعي )

الجهممممممممممممممممممم المنظمممممممممممممممممممم

2014

سنه النشر

التعليم النوعي وتنمية االبداع

في مصر والعالم العربي ( رؤي واستراتيجيات )
دولي

نمممممممممممممممممممممممموع المممممممممممممممممممممممممؤتمر

بحث

نوع المشارك

 -4المؤتمرات العلمي :
" التفسير الداللي للرقص في ظ الفن المصري القديم "

عنوا البحس باللغ العربي
عنوا البحس باللغ األجنبي

الجه المنظم

" " Semantic Interpretation for dancing under the old Egyptian art
جامعة المنصورة ( كلية التربية النوعية )

التعليم العالي النوعي في مصر والعالم العربي ودوره في

سنه النشر

 16 -15أبري 2015

تنمية المجتمع

نوع المؤتمر

دولي

 -5المؤتمرات العلمي :

نوع المشارك

بحث

عنوا البحس باللغ العربي

" الداللة اإلبداعية للعالقة ال نائية بين الرج والمرأة في مختارات من الفنون عبر العصور "

عنوا البحس باللغ األجنبي

Creative significance of the bilateral relationship between man and woman, in
a collection of art through the ages
جامعة القاهرة ( كلية التربية النوعية )

الجه المنظم
نوع المؤتمر

قضايا التربية رؤية واقعية وطموحات مستقبلية
دولي

سنه النشر

 31 -30مارس 2016

نوع المشارك

بحث

 -6المؤتمرات العلمي :
" الجمع بين الطرز الفنية كمدخ لدراسة عمارة وزخارف قصر حبيب السكاكيني "

عنوا البحس باللغ العربي
عنوا البحس باللغ األجنبي

الجه المنظم

Combining art styles as an introduction to the study of architecture and
decorations Habib Sakakini Palace
الجمعية اإلقليمية للتربية عن طريق الفن ( أمسيا )
بالتعاون مع جامعة  6أكتوبر

سنه النشر

 6 -3أبري 2016

" اإلبداع وحوار ال قافات "

نوع المؤتمر

نوع المشارك

دولي
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بحث

 -7المؤتمرات العلمي :
كلية التربية النوعية – جامعة عين شمس الدراسات

الجه المنظم

النوعية ومتطلبات المجتمع وسوق العم

محلي

نوع المؤتمر

سنه النشر

 6-5أبري 2015

نوع المشارك

لجنة تنظيم المؤتمر

 -8المؤتمرات العلمي :
عنوا البحس باللغ العربي

" دراسة فنية ألساليب النقوش الصخرية في دير القديس سمعان الخراز "

عنوا البحس باللغ األجنبي

A technical study of the styles of rock inscriptions in the monastery of St.
Simeon Al-Kharraz
المؤتمر العلمي السابع والدولي ال اني لكلية التربية

الجه المنظم

النوعية جامعة بورسعيد بعنوان " التعليم النوعي وآفاق

سنه النشر

 19-18نوفمبر 2017

التنمية في ضوء متطلبات القرن الواحد والعشرين

نوع المؤتمر

نوع المشارك

دولي

بحث

 -9المؤتمرات العلمي :
عنوا البحس باللغ العربي

" األبعاد التعبيرية والرمزية في مختارات من الفنون الجنائزية في الحضارات القديمة والفن الحديث "

عنوا البحس باللغ األجنبي

" Expressive and Symbolic Dimensions in Selected from the funerary arts in
" Old Civilization and Modern art
كلية التربية الفنية ( جامعة حلوان )

الجه المنظم

" التربية والفنون  ...جودة وحياة "

دولي

نوع المؤتمر

سنه النشر

 8 – 6أبري 2020

نوع المشارك

بحث

سابعا :التدر س الجامعي:
الجه

المعهد  /الكلي )

الجامع

المقرر

الفترة
م

ال

كلية التربية النوعية

جامعة عين شمس

تاريخ الفن ( بكالوريوس)

2010

2021

كلية التربية النوعية

جامعة عين شمس

دراسات متحفية ( بكالوريوس)

2010

2018

كلية التربية النوعية

جامعة عين شمس

النقد الفني ( بكالوريوس)

2020

2021

كلية التربية النوعية

جامعة عين شمس

تاريخ الفن ( دراسات عليا )

2016

2021

كلية التربية النوعية

جامعة عين شمس

كلية الهندسة

جامعة هليوبوليس

قضايا التربية الفنية ( دراسات عليا )
Engineering Art

2016

2021

2017

2018
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ثامن ا :المقررات الدراسي الت

مت بتدر سها بالكلي :

مسم المقرر

الفر الدراسي

تاريخ الفن 1

الفرقة األولي

الفص الدراسي األو

تاريخ الفن 2

الفرقة األولي

الفص الدراسي ال اني

2014 : 2010

تاريخ الفن 3

الفرقة ال انية

الفص الدراسي األو

2014 : 2010

التربية الفنية

تاريخ الفن 4

الفرقة ال انية

الفص الدراسي ال اني

2017: 2010

التربية الفنية

تاريخ الفن 5

الفرقة ال ال ة

الفص الدراسي األو

2017: 2010

التربية الفنية

تاريخ الفن 6

الفرقة ال ال ة

الفص الدراسي ال اني

2017: 2010

التربية الفنية

تاريخ الفن 7

الفرقة الرابعة

الفص الدراسي األو

2018: 2010

التربية الفنية

دراسات متحفية

الفرقة األولي

الفص الدراسي األو

2018: 2010

التربية الفنية

تاريخ فن تخصص رئيسي

أولي تمهيدي ماجستير

العام الدراسي كام

2017 -2016

التربية الفنية

تاريخ فن تخصص فرعي

أولي تمهيدي ماجستير

العام الدراسي كام

2017 -2016

التربية الفنية

تاريخ الفن المعاصر

أولي تمهيدي ماجستير

العام الدراسي كام

2017 :2016

التربية الفنية

تاريخ فن تخصص رئيسي

انية تمهيدي ماجستير

العام الدراسي كام

2017 -2016

التربية الفنية

تاريخ فن تخصص فرعي

انية تمهيدي ماجستير

العام الدراسي كام

2018 :2016

التربية الفنية

قضايا التربية الفنية

انية تمهيدي ماجستير

العام الدراسي كام

2018 :2016

التربية الفنية

تمهيدي ماجستير
( ساعا معتم ة )

فص الخريف

2018 -2017

التربية الفنية

دراسات في تاريخ الفن

تمهيدي ماجستير
( ساعا معتم ة )

فص الخريف

2018 -2017

التربية الفنية

دراسات في أحد تاريخ فنون

تمهيدي ماجستير
( ساعا معتم ة )

فص الخريف

2021 : 2017

التربية الفنية

تمهيدي دكتوراه
( ساعا معتم ة )

فص الخريف

2018 -2017

التربية الفنية

تمهيدي دكتوراه
( ساعا معتم ة )
تمهيدي دكتوراه
( ساعا معتم ة )
تمهيدي ماجستير
( ساعا معتم ة )

فص الخريف

2018 -2017

التربية الفنية

فص الخريف

2018 -2017

التربية الفنية

فص الخريف

2021 : 2018

التربية الفنية

دراسات تحليلية نقدية للعم

تمهيدي ماجستير
( ساعا معتم ة )

فص الخريف

2021 : 2017

التربية الفنية

تاريخ فنون الحضارات القديمة

تمهيدي ماجستير
( ساعا معتم ة )

فص الخريف

2021 : 2017

التربية الفنية

عالقة النقد التشكيلي بالمجاالت

تمهيدي ماجستير
( ساعا معتم ة )

فص الخريف

2021 : 2017

التربية الفنية

دراسات في تاريخ الفن

المعاصر والتذوق الفني
المصري المعاصر
الحضارات القديمة

دراسات في تاريخ الفن

المقارن وفنون ما بعد الحدا ة
التفكير البصري في الفن
دراسات في فنون القرن العشرين
دراسات متحفية في مجا
تخصص النحت
الفني

في الشرق األوسط

الفصل الدراسي

السن

القس

2014 : 2010

التربية الفنية
التربية الفنية

فص الربيع

فص الربيع
فص الربيع
فص الربيع
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الفنية األخري

فص الربيع

دراسات في تاريخ الفن والتذوق

تمهيدي ماجستير
( ساعا معتم ة )

فص الخريف

2021 : 2017

التربية الفنية

قضايا الفن وال قافة في المجتمع

تمهيدي ماجستير
( ساعا معتم ة )

فص الخريف

2021 : 2017

التربية الفنية

المصري القديم

فص الربيع
فص الربيع

تاسع ا :المشارك ف الرسائل داخل جامع عي شمس وخارجها:
1م إشراف رسائل الماجستير:
اس الباحس
رضوي محمد
كما محمد

أسماء حمزة
سيد محمد

تار

الدرج
العلمي

عنوا الرسال
البعد الرابع في العمارة

القس

التخصص

العلم

الد يق

تربية فنية

اإلسالمية ودوره في إ راء
التذوق الفني

تربية فنية

التأ يرات الفنية الخارجية
علي الفنون اإلسالمية

بمصر في العصر المملوكي

تذوق

الجه
الكلي /الجامع )
كلية التربية النوعية

وتاريخ فن

جامعة عين شمس

تذوق

كلية التربية النوعية

وتاريخ فن

جامعة عين شمس

ت منا شتها
تم مناقشتها في
2013/11/6
لم تناقش

واستحداث نماذج فنية

معاصرة ت ري التذوق الفني
شيرين حمدي

الرمزية في نظرية يونج

عبدالفتاح

كاندنسكي وميرو وأ ر ذلك

ميادة صالح

المزواجة بين الرموز الكتابية

سعد

السيد أحمد

تربية فنية

وتأ يرها علي تصوير

تذوق
وتاريخ فن

كلية التربية النوعية
جامعة عين شمس

لم تناقش

في التذوق الفني

للحضارة المصرية القديمة

تربية فنية

تصميم

وحضارة المايا إل راء القيم

كلية التربية النوعية
جامعة عين شمس

لم تناقش

التعبيرية للتصميم الزخرفي
لطالب المرحلة ال انوية

فاطمة الزهراء
محمود محمد

تربية فنية

تكام الشك الفني

والوظيفي في األقنعة

األفريقية كمدخ لتذوق
الفنون المعاصرة

أحمد محمد

عبدالمقصود
القبالوي

تربية فنية

األساليب التشكيلية في

الصورة الفوتوغرافية كمدخ

الستحداث بنائيات التصوير

المعاصر وا راء التذوق الفني

\
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تذوق
وتاريخ فن

تذوق
وتاريخ فن

كلية التربية النوعية
جامعة عين شمس

كلية التربية النوعية
جامعة عين شمس

لم تناقش

لم تناقش

2م إشراف رسائل الدكتو ار :
اس

تار

الباحس
ياسمين أحمد

الدرج

عنوا الرسال

العلمي
مدرس

حجازي

دراسة نقدية لدور الروبوت

في اإلبداع التشكيلي الرقمي

مساعد

القس

التخصص

العلم

الد يق

تربية فنية

كاتجاه فني عالمي معاصر

رضوي محمد

تناقض الرؤية التشكيلية في
فنون ما بعد الحدا ة كقيمة

كما محمد

تربية فنية

جمالية إل راء التذوق الفني
المزاوجة بين زخارف فنون

إيمان دسوقي

بالد الرافدين والفن المصري

عالم

تربية فنية

تذوق

الجه
الكلي /الجامع )
كلية التربية النوعية

وتاريخ فن

جامعة عين شمس

تذوق

كلية التربية النوعية

وتاريخ فن

جامعة عين شمس

تصميم

كلية التربية النوعية

القديم كمدخ إلستحداث

ت منا شتها
تم مناقشتها في
2014/1/23

تم مناقشتها في
2017/9/10

جامعة عين شمس

لم تناقش

لوحات زخرفية متعددة
الوسائط

الرسوم المتحركة المعاصرة

نانيس محمود

وتأ يرها علي التذوق الفني

تيمور

تربية فنية

لدي عينة من طالب التربية

تذوق
وتاريخ فن

كلية التربية النوعية
جامعة عين شمس

لم تناقش

الفنية

عاشر :األ نشط العلمي والتطبيقي :
ا
داخل الكلي
نائب رئيس كنترو

خارج الكلي

الفرقة ال انية بكلية التربية النوعية  -جامعة عين شمس للعام
2012 -2011

عضو بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس

عضو بمجلس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية  -جامعة عين شمس عام

عضو بجمعية محبي الفنون الجميلة

عضو بلجنة العالقات ال قافية عام 2013 -2012

عضو لجنة تحكيم " صالون مبدعين الفن " المقام بفيال صالح

رئيس كنترو الفرقة ال انية بكلية التربية النوعية – جامعة عين شمس للعام 2012

االشتراك في معارض فنية جماعية خارج الكلية .

توصيف مقرر تاريخ الفن لجميع الفرق مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا

التدريس بكلية الهندسة جامعة هليوبوليس

رئيس كنترو الفرقة ال ال ة بكلية التربية النوعية – جامعة عين شمس للعام

عضو بجمعية أمسيا " التربية عن طريق الفن "

2012 -2011

ذو الفقار 2014 /9/ 15

– 2013

الجامعي 2015 -2014

عضو بلجنة الجودة واالعتماد بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس .
عضو في لجنة تنظيم المؤتمر ال اني لكلية التربية النوعية جامعة عين شمس
 6-5أبري 2015

المشاركة في وضع امتحانات ولجان تصحيح مادة تاريخ الفن ومادة الدراسات
المتحفية مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا

عضو بلجان قبو قدرات ال انوية العامة قسم التربية الفنية من عام  2010إلي
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 2021بكلية التربية النوعية .
عم مقرر الكتروني في مادة الدراسات المتحفية تحت التجهيز .
االشراف علي التربية الميدانية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس من2010
إلي . 2020

االشتراك في معارض اقامتها الكلية بقسم التربية الفنية وخاصة . 2014 ،2013
منسق قسم التربية الفنية للجودة – كلية التربية النوعية – جامعة عين شمس
عن عام 2017 / 2016

عضو بلجنة المعام بكلية التربية النوعية – جامعة عين شمس . 2018- 2017
المشاركة في إعداد " الخطة االستراتيجية " للكلية 2023- 2021
المشاركة في إعداد الدراسة الذاتية لقسم التربية الفنية كأحد متطلبات االعتماد
البرامجي لقسم التربية الفنية

مسئو معيار " مؤشرات نجاح البرنامج " كأحد معايير االعتماد البرامجي بقسم
التربية الفنية

إحدي عشر :المشارك ف أعمال االمتحانات وتقيي القس لنتائج االمتحانات:
داخل الكلي
نائب رئيس كنترو

الفترة

الفرقة ال انية بكلية التربية النوعية  -جامعة عين شمس

2012-2011

رئيس كنترو الفرقة ال انية للعام 2013 – 2012

2013 – 2012

رئيس كنترو الفرقة ال ال ة للعام 2015 – 2014

2015 -2014

عضو بلجان سير االمتحانات للعام الجامعي  ، 2013-2012والعام الجامعي 2015-2014
االشتراك بأعما الكنتروالت من عام  2010وحتي 2021

2013-2012
2015-2014
2021 : 2010
2020-2019

رئيس شعبة بكنترو الفرقة ال انية عام 2020 -2019

2021 -2020

رئيس شعبة بكنترو الفرقة الرابعة عام 2021 -2020

اثني عشر :المشارك ف أعمال المجالس واللجا المختلف عل مستوى الجامع وخارجها:
الفترة

داخل الكلي

م

إل

عضو بمجلس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية  -جامعة عين شمس

2011

2020

عضو بلجنة العالقات ال قافية بكلية التربية النوعية – جامعة عين شمس

2012

2013

عضو بلجنة المعام بكلية التربية النوعية – جامعة عين شمس

2017

2018

عضو بمجلس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية  -جامعة عين شمس

2016

2021
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ثالس عشر :ورش العمل:
عنوا ورش العمل
1
2

إلكترونية
المقررات

التار

قاعة أون بكلية التربية كلية التربية النوعية جامعة :16

النوعية

المقررات إلي مقررات كلية التربية النوعية
وتسويق

المنتجة

واستخدام جامعة عين شمس

من

الجامعات المصرية األخرى

3

المكا

أسبوع البيئة
تحوي

الجه المنظم

قب

االستفادة من تطبيق one Note

االلكترونية أون الين

عين شمس

مركز التعلم االلكتروني

2015 / 5 / 12

جامعة عين شمس

وحدة تكنولوجيا المعلومات 2017 /12/ 26
– كلية التربية النوعية –

5

انشاء مقرر الكتروني من داخ

6

االستفادة من تطبيق  Microsoftأون الين

7

استخدام برنامج

 Kaizalaفي أون الين

8

انشاء المقرر اإللكتروني وفنيات أون الين

وحدة تكنولوجيا المعلومات 2020/1/ 11

من داخ االيمي الجامعي

جامعة عين شمس

االيمي الجامعي

أون الين

Teamsبجامعة عين شمس

العملية التعليمية

مدرب
متدرب

متدرب

جامعة عين شمس

4

وطرق تقييمها

أبري

2013

عم

9

االختبارات

أون الين

21

مدرب/متدرب

وحدة تكنولوجيا المعلومات 2018 / 3/ 20
– كلية التربية النوعية –

متدرب

جامعة عين شمس

وحدة تكنولوجيا المعلومات 2019 / 5 / 3
– كلية التربية النوعية –

متدرب

جامعة عين شمس

وحدة تكنولوجيا المعلومات 2019 /5 / 21
– كلية التربية النوعية –

متدرب

جامعة عين شمس

وحدة تكنولوجيا المعلومات 2019/11/ 30
– كلية التربية النوعية –

متدرب

جامعة عين شمس

بث العروض التقديمية أون الين

طرق وفنيات إنشاء اجتماع أو أون الين

ورشة عم online

– كلية التربية النوعية –

وحدة تكنولوجيا المعلومات 2020/1/21
– كلية التربية النوعية –

متدرب

متدرب

جامعة عين شمس

 10إدارة األزمة – كلية التربية النوعية

أون الين

Mendeley 11

أون الين

 12التوقيع االلكتروني من داخ
البريد االلكتروني الجامعي

أون الين

وحدة تكنولوجيا المعلومات 2020/3/16
– كلية التربية النوعية –

متدرب

جامعة عين شمس

وحدة تكنولوجيا المعلومات 2020/7/22
– كلية التربية النوعية –

متدرب

جامعة عين شمس

وحدة تكنولوجيا المعلومات 2020/7/29
– كلية التربية النوعية –

جامعة عين شمس
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متدرب

أون الين

Microsoft Teams 13

 14الذكاء االصطناعي في العملية أون الين
التعليمية
 15كيفية استخدام
Studio

 Camtasiaأون الين

وحدة تكنولوجيا المعلومات 2020/9/ 9
– كلية التربية النوعية –

متدرب

جامعة عين شمس

وحدة تكنولوجيا المعلومات 2020/10/10
– كلية التربية النوعية –

متدرب

جامعة عين شمس

وحدة تكنولوجيا المعلومات 2021/8/29
– كلية التربية النوعية –

متدرب

جامعة عين شمس

أربع عشر  :المعارض الفني :
 1م المعارض الجماعي :
مكا المعرض

اس المعرض

قاعة السرايا  -فندق سيتي

1

التعايش مع ندرة المياه

2

نجيب محفوظ في مائة عام

3

عودة

4

ذكريات بمناسبة اليوبي الفضي لكلية التربية النوعية

ستارز – مدينة نصر
قصر األمير طاز

قاعة أون بكلية التربية النوعية
 -جامعة عين شمس

قاعة أون بكلية التربية النوعية
 -جامعة عين شمس

التار
 20نوفمبر 2011
 11ديسمبر 2011
 2فبراير 2013
 27أبري 2014

5

صالون خريف نهر الني " ضيف شرف "

نادي و ازرة المالية

 13ديسمبر 2014

6

" المرأة والربيع "

مكتبة المستقب بمصر القديمة

 23-21أبري 2017

خمس عشر :الجوائز وشهادات التقدير:
الجائزة/الشهادة
1

الجه المانح

شهادة شكر وتقدير للمشاركة في معرض الفنون المجلس العربي للمياه

التشكيلية للمياه العربية بعنوان " التعايش مع ندرة المياه"

التار
نوفمبر 2011

2

شهادة شكر وتقدير للمشاركة في أسبوع البيئة

كلية التربية النوعية – جامعة عين شمس

 21 -16أبري 2013

3

شهادة شكرو تقدير للمشاركة بمعرض " عودة "

كلية التربية النوعية – جامعة عين شمس

 12-2فبراير 2013

4

شهادة شكروتقدير للمشاركة بمعرض " ذكريات "

كلية التربية النوعية – جامعة عين شمس

 27أبري 2014

5

شهادة شكر وتقدير كرئيس لجنة تحكيم صالون مبدعين شركة المرسم

 15سبتمبر 2014

6

شهادة شكروتقدير للمشاركة كضيف شرف في صالون " شركة المرسم

13ديسمبر 2014

7

شهادة شكروتقدير للمشاركة بلجنة تنظيم المؤتمر ال اني كلية التربية النوعية – جامعة عين شمس

6-5أبري 2015

الفن

خريف نهر الني "

لكلية التربية النوعية – جامعة عين شمس " الدراسات

النوعية ومتطلبات المجتمع وسوق العم "

()12

8

شهادة شكر وتقدير للمشاركة البح ية في المؤتمر الدولي كلية التربية النوعية –جامعة القاهرة

ال الث لكلية التربية النوعية – جامعة القاهرة " قضايا

31-30مارس 2016

التربية رؤية واقعية وطموحات مستقبلية "

9

شهادة خبرة بتدريس مادة  Engineering Artبتميز كلية الهندسة – جامعة هليوبوليس

في فص الخريف للعام 2018 /2017

 10شهادة تقدير للمشاركة في معرض المرأة والربيع بمكتبة مكتبة المستقب بمصر الجديدة
المستقب .

ديسمبر 2017

 23-21أبري 2017

 11شهادة شكر وتقدير من المؤتمر العلمي لقسم التربية قسم التربية الفنية – كلية التربية النوعية – 2017 - 2016
الفنية لمجهوداتها البارزة في إ راء العملية التعليمية جامعة عين شمس
والبح ية بالقسم .

 12شهادة تقدير لألداء المتميز في التدريس مقرر " تاريخ قسم التربية الفنية – كلية التربية النوعية – 2019 - 2018
جامعة عين شمس
فن . " 7
 13شهادة تقدير لألداء المتميز في التدريس مقرر " تاريخ قسم التربية الفنية – كلية التربية النوعية – 2020 - 2019
جامعة عين شمس
فن . " 6
 14شهادة تقدير لألداء المتميز في التدريس مقرر " تدريس قسم التربية الفنية – كلية التربية النوعية – 2020- 2019
جامعة عين شمس
مصغر . " 2
 15شهادة تقدير لجهودها في انهاء ملفات االعتماد قسم التربية الفنية – كلية التربية النوعية – 2020 : 2018
البرامجي لبرنامج بكالوريوس التربية النوعية قسم التربية جامعة عين شمس
الفنية ( عام – تربية خاصة ) .

 16شهادة شكر وتقدير للمشاركة البح ية في المؤتمر كلية التربية الفنية – جامعة حلوان
العلمي الدولي التاسع لكلية التربية الفنية – جامعة

 8 : 6ابري 2020

حلوان " التربية والفنون  ..جودة حياة "

 17شهادة شكر من مكتبة مؤسسة عبدالعزيز سعود مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين ال قافية
البابطين ال قافية المركزية إلهداء نسخة من رسالة
الماجستير والدكتوراة الخاصة بدكتورة  /أم
حلمي

محمد

()13

 22سبتمبر 2020

