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  ثانيا : المؤهالت العلمية :

  

 األولى : ) البكالوريوس (.الدرجة العلمية 

 م1996 تربية فنية –النوعية  بكالوريوس التربية الدرجة:اسم 

 . تربية فنية التخصص:مجال 

   بقنا.كلية التربية النوعية  ومكانها:الكلية اسم 

 م   1996 الدرجة: علىتاريخ الحصول 

 الدرجة العلمية الثانية : ) الماجستير (. القاهرة.

 . النوعية ماجستير التربية  رجـــة :اســــــــم الد

 (.  تربية فنية ) اشغال فنية مجال التخصــــص :

 . القاهرة النوعية  قسم التربية الفنية، كلية التربية عين شمس جامعة  اســــــم الجـــــامعة ومكانها :

 م.  2002   الدرجة:تاريخ الحصول علي 

 ".والتقنية لخامات النخيل وتوظيفها في انتاج مشغوالت فنية مبتكرة المعالجات الفنية"  :الرســـــالةعنوان 

 فنياة أساسانتااج مشاغولة  الجماالي فايالتوظيف  النخيل وإمكاناتخامات دراسة خصائص  :الرسالةموضـوع 

 التجريب العملي.  علىالواحد وذلك بطريقة تعتمد المشغولة وجماليات الجمع بينهما معا في 
 

  )  الدكتوراه  (. لثالثة :الدرجة العلمية ا

 فنية النوعية تربية دكتوراه الفلسفة في التربية  اسم الدرجــــــة :

 . اشغال فنيةمجال التخصص :

  ، القاهرةالفنية النوعية قسم التربية كلية التربية  –عين شمس  جامعة اسم الجامعة ومكانها :

 م .  2005/  29/12 تاريخ الحصول علي الدرجة :

 " استلهام المفردات التشكيلية لفن اليوربا وتوظيفها في انتاج مشغوالت فنية مبتكرة"  ن الرســالة:عنوا

التعرف علي المدلول الرمزي لمفردات فن اليوربا جنوب غارب نيجيرياا واعاادة غاياغتها  موضوع الرسالة :

 واالستفادة منها في عمل مشغوالت فنية تحمل الطابع االفريقي. 

 لمية الرابعة: ) أستاذ مساعد(الدرجة الع

 درجة أستاذ مساعد :الدرجةاسم 

 : أشغال فنيةل التخصصامج

 .كلية التربية الفنية –حلوان  جامعة-اللجنة الدائمة للترقيات  :ومكانهااسم الجامعة 

 م.25/12/2013: تاريخ الحصول عليها

 م.31/3/2014:تاريخ التعيين  

 (: )أستاذالخامسة ةالدرجة التعليمي

 أستاذ التربية الفنية اسم الدرجة:

 االشغال الفنية  :مجال التخصص

 .كلية التربية الفنية –جامعة حلوان -: اللجنة الدائمة للترقيات اسم الجامعة ومكانها

 .م2/11/2019: تاريخ الحصول عليها
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  :واالداري ثالثا : التدرج الوظيفي   
      طبيعة العالقة         طبيعة العمل                    الرتبة العلمية                مكان العمل                 الفترة الزمنيـة 

 تعييـــــــــــــــــن      تدريس االشغال الفنية                  معيــد                 21/6/1998            كلية التربية النوعية 
 تعييـــــــــــــــــن        فنية   األشغالتدريس                درس مساعد  م          2/2002            جامعة جنوب الوادي 

 تعييــــــــــــــــن       الفنية   األشغالتدريس                  مدرس جامعي      24/2/2006                                
 ــــــــنــــــتعييـــــ                     تدريس               استاذ مساعد             2/2014/                                  

 ــــــــنــــــتعييـــــ                        تدريس         التربية الفنية  أستاذ        12/2019/                                 
 م انتداب2018-2017مشرف قسم التربية الفنية ، بكلية التربية النوعية ، جامعة اسوان " للعام الجامعي 

 م2018-2017عضو مجلس الكلية للعام الجامعي  -

   رابعاً : البحوث
 

 الهندسية في ماداخل المناا ل  األشكالية تنظير بحثي لمعرض فني للباحث يتركز حول اإلفادة من سيميائ

 وعنوان البحث:  الفنية،المشغولة  إلثراءالنوبية كمداخل 

 .2007"جماليات الشكل الهندسي في المنازل النوبية" قصر ثقافة قنا          

  تنظير بحثي لمعرض فني للباحث يتركز حول العالقات الخطية والقيم التشاكيلية المستخلصاة مان جا ور

قصـر  " التـــــــــــــــــمأتوعناوان البحاث: "  الفنياة، األشاغالمجاال  إثاراءباتات واالستفادة منهاا فاي الن

 2008 ثقافة قنا

  إنتااجتنظير بحثي لمعرض فني للباحث يتركز حول االستفادة من المقومات التشاكيلية للخاا العرباي فاي 

قصــر  "،حـــــــــــــــــــــــرو   البحااث: " وعنااوان لالبتكااار،مشاغولة فنيااة بقصااد اكتشاااف مااداخل جيادة 

  .2009ثقافة قنا ،

  الحرف التقليدية بين القصور الشكلي والخبرة المادية والتقنية ، تحت محور، فنون الحرف  بعنوان:بحث
وب علي تنمية الموارد البشرية ، في المؤتمر الدولي الثاني للفنون التشكيلية ، حوار جن وأثرهاالتقليدية 

 3/11/2010حتي 1/11جنوب ، الفن التشكيلي بين القيم المادية والقيم الروحية ،في الفترة من  –

  فعالية إستراتيجية العصف ال هني لتنمية بعض مهارات استخدام الخامات والنفايات في  بعنوان:بحث

 ،لثالث للفنون التشكيليةالملتقي الدولي ا مشترك()إنتاج مشغوالت فنية لدي تالمي  المرحلة اإلعدادية 
قسم ،  3/12/2012-1في الفترة من ،  الفنون التشكيلية والمتغيرات العالمية ، حوار جنوب _ جنوب

 . جامعة أسيوط –كلية التربية النوعية  –التربية الفنية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )بقصر ثقافة مدينة قنا. م2016معرض فردي بعنوان )قيم حركية 

  استراتيجية التعليم المتمايز كمدخل للتجريب في الخامة لتنمية القيم الجمالية وبعض مهارات االشغال الفنية لدى طالب

جامعة  –كلية التربية الفنية  قافة االختالفالفنون وثالعلمي الدولي السابع المؤتمر بحث مشترك   – التربية الفنية
 م2017ديسمبر  19-17في الفترة من  تحت محور: تعليم الفنون في ضوء اختالف الثقافات حلوان

 بحث - ادى لدي طالب قسم التربية الفنيةالفنية وتقليل الهدر الم لتنمية مهارات األشغال استراتيجية كايزن
 –)رؤية مستحدثة(  كلية التربية النوعية وجودة العمل المجتمعي-المؤتمر العلمي الدولي االول شترك   م

 االقصر بمدينة -جامعة جنوب الوادي
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   بالخامات والعجائن وأثره علي إتقان التعلم مهارات التشكيل والتوليف بعض باالقران لتنمية التعلم استراتجية استخدام
الدولي للجمعية االقلمية للتربية عن طريق الفن )امسيا( التربية  المؤتمر-كمشتر  بحث- الفنيةلدي طالب التربية 

 اكتوبر 6وكونجرس الالنسيا الدولي الثالث بالتعاون مع كلية التربية جامعة  2030للتنمية والفنون افاق 
 م بقصر ثقافة مدينة قنا.2018( )زواحف معرض فردي بعنوان 
 م بقصر ثقافة مدينة قنا.2019ن )نظم بنائية( معرض فردي بعنوا 
 

 خامسا : النشاط األكاديمي :
 م2010: 2006 قررات االتية:مالجامعة جنوب الوادي بقنا  ق ام بالتدريس بكلية التربية النوعية     

 المقررات العملية:

  2و    1االشغال الفنية  -

    2و 1اشغال الخشب  -

  1اشغال المعادن  -

   2باعةــالط -

  2يج ــــنس -

 المقررات النظرية:

   ن إسالمية()فنو 5تاريخ فن  -

  ن إسالمية()فنو 6تاريخ فن  -

 تاريخ ونظريات التربية الفنية -

 تطور فنون االطفال والبالغين -

 "  قام بالتدريس

 2010الي  2007 لتدريس  مقررات  كمنتدب التربية باسوان  ةبكلي
 الفرقة االولي  الفنون التشكيلية   -

 الثانية تعليم اساسي لتشكيلية  الفنون ا -

 الفرقة الثالثة شعبة الطفولة المهارات الفنية والحياتية  -

  الفرقة الرابعة  شعبة الطفولة المهارات اليدوية وتنمية موارد اسرية -

 الفرقة االولي شعبة الطفولة   المهارات الفنية والتربية االسرية -

 ( لي شعبة طفولةالفنية ومالبس االطفال الفرقة االو ترااالمه -

 -2016  مقرراتومشر  علي قسم التربية الفنية اسوان  كمنتدب لتدريس  النوعية جامعة  بكلية التربية 

2018  

 تنمية المهارات الفنية للفرقة االولي شعبة طفولة -

    2و 1االشغال الفنية  -

    2و  1نسجيات  -

 6و  5تاريخ فن  -

 1و2اشغال الخشب  -

 2010الي  2006رة من قام بالتدريس "  في الفت
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 لتدريس مقررات الوادي كمنتدبالتربية بقنا جامعة جنوب بكلية  -

 االولي  يلية الفرقةالتشكالفنون  -

 تعليم اساسي  التشكيلية الثانيةالفنون  -

 المهارات الفنية والحياتية الفرقة الثالثة شعبة الطفولة  -

 الطفولة  الرابعة شعبةالمهارات اليدوية وتنمية موارد اسرية الفرقة  -

 االولي شعبة الطفولة  االسرية الفرقةالمهارات الفنية والتربية  -

 طفولة(المهارات الفنية ومالبس االطفال الفرقة االولي شعبة  -

 م2018-2017: للعام الجامعي بكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي بقنا الدراسات العليا 

 بكلية التربية النوعية بقنا    بمرحلة الماجستير          تدريس مقرر علم الفلكلور      -
 بكلية التربية النوعية بقنا   بمرحلة الماجستير           تدريس مقرر علم الجمال       -
 بكلية التربية النوعية باسوان  بمرحلة الماجستير     تدريس مقرر مسح الطفل              -
 بكلية التربية النوعية باسوان   بمرحلة الماجستير       تدريس مقرر سيكلوجية االبداع      -
 بكلية التربية النوعية بقنا   بمرحلة الماجستير             تدريس مقرر االشغال الفنية   -
 بكلية التربية النوعية بقنا       بمرحلة الدكتوراة        تدريس مقرر تكنولوجيا الخامات  -
 بكلية التربية النوعية بقنا   بمرحلة الدكتوراة               تدريس مقرر الفنون البيئية    -
 بكلية التربية النوعية بقنا   بمرحلة الدكتوراة       تدريس مقرر علم الفلكلور             -

 م.2017-2016 قسم التربية الفنية - عضو لجنة السمنار بكلية التربية النوعية

 مناقشتها :االشرا  علي الرسائل العلمية لم يتم 

 رنامج تدريبي لمعلمي التربية الفنية لتنمية بعض مهارات المشغوالت الخشبية واالتجاه نحو تدريسهاب -

 درجة الماجستير(.) الميدانيةمداخل تجريبية لتحقيق الحركة الظاهرية في المشغولة الفنية  -

 ستير(.درجة الماجللحشرات )الهيئة الظاهرية  علىاستحداث معلقات خشبية قائمة  -

 رسائل الماجستير التي تم مناقشتها

كلية  (2017-5-8االمكانات التشكيلية لتوليف خامات الخرز واالفادة منها في ابداع مشغولة فنية معاصرة ) -
 اسيوط جامعة-النوعيةالتربية 

ة قاعبم( 2017-7-18بتاريخ معدنية )استحداث حلى  اشكال الجوفمعويات البحرية واالفادة منها في -
 المناقشات الصغرى بجامعة جنوب الوادي.

-19جماليات التشكيل بالخط العربي الستلهام مشغوالت معدنية لدى طالب المرحلة الثانوية االزهرية )بتاريخ  -
 المناقشات الصغرى بجامعة جنوب الوادي. م( بقاعة7-2017
م(  2017-10-31بتاريخ الشعبي )مشغوالت فنية مستلهمة من الفن  الستحداثتشكيليا الدوم  توظيف سمار -
 .قاعة المناقشات الصغرى بجامعة جنوب الواديب
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 -تحكيم أبحاث خارجية:

 .لنيل درجة األستاذ المشارك. تحكيم أبحاث في لجنة الترقيات كلية التربية األساسية في الكويت 

 ويتي كمدخل الستحداث مشغوالت فنية مركبة.نظم  خارف النسيج السدو الك -

- The Role of Meaning in the Emergence of new Aesthetics of Artistic work of 

Contemporary Canvas Fabric Printing 

 أثر استخدام توليف الخامات في تعزيز الجانب الجمالي للمشغولة الفنية الكويتية القديمة. -
 واإلفادة منها في مجال االشغال الفنية نظم الشبكيات الهندسية -

رؤية تجريبية للوحدات المتكررة في تصميمات السدو الكويتي كمداخل تشكيل معاصرة باألشغال  -
 .الفنية

 

 .تحكيم أبحاث مقدمة من الجنة العلمية بجامعة ام القري لنيل درجة األستاذ المشارك 

فنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب بجامعة معوقات توظيف اإلنتاج الفني لطالب قسم التربية ال -

 أم القرى 

 في البيئة املدرسية وانعكاسها على القيم الفنية لدى طالب املرحلة املتوسطة -
ً
 تقييم األعمال الفنية امللوثة بصريا

بتدائي من وجهة نظر في تنمية االتجاه نحو التربية الفنية لدى تالميذ الصف الثالث اال  كأثر استخدام اإلنفو جرافي -

 معلميهم

 أثر األجهزة اللوحية على جودة األعمال التشكيلية لطالب الصف الثالث املتوسط بمادة التربية الفنية -

  هـ1440مجلة جامعة ام القري للعلوم التربوية والنفسية لعام  للنشر فيتحكيم بحث علمي مقدم 

للمسكن بمفهوم المدرسة التكعيبية ودمجه  رؤية تشكيلية مبتكرة في تصميم األثاث وكمالت الزينة -

 بجماليات الخا العربي.

  عضوية لجان االمتحانات والتصحيح :

 م2010-2007 فيها.التصحيح في الكليات التي قام بالتدريس  عضوية لجان  -  
 وام من البكالوريوس في األع النوعية لمرحلةن الكنترول بجامعة جنوب الوادي كلية التربية عضوية لجا  -  

 م2006-2010 -
 م2017-2016 رئيس كنترول الفرقة االولي بكلية التربية النوعية جامعة جنزب الوادي -
 م2018-م2017عضو لجان التصحيح الختبارات القدرات  -

  والثق افية:األنشطة الجامعية    سابعا:
 

   المشاركة في وحدة الجودة بكلية التربية النوعية

 الوادي.جامعة جنوب برامج بكلية التربية النوعية توصيف وتقرير المقررات وال -
 م2017 بأسوانالتربية النوعية  بكلية-المشاركة في توصيف المقررات وبرنامج التربية الفنية  -

 المشاركة في وحدة تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات

 لالمتحانات.المشاركة في إعداد دليل النظم الفنية  -
 . م2006-2005بقنا  التربية النوعية ةكليواألنشطة المتنوعة في ارض السنوية المشاركة في إقامة المع -



 

 

7 

 

 الرياضية.كمستشار اللجنة م  2008/2010المشاركة الفعالة فى األنشطة الطالبية للعام الجامعى   -
في يوم الجامعة في خدمة البيئة المشاركة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى  -

  م .2008توبر اك
في االسبوع البيئي الثاني مارس المشاركة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى  -

 م 2009
المشاركة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى في االسبوع البيئي الثالث  -

 م  2010مارس
 .2008-2009النوعية بكفر الشيخ  العام الجامعي  المشاركة في الدورة التخصصية لكليات التربية -

اللقاء محاضرة بعنوان )التلوث البصـري( فـي اسـبوع البيبـة بكليـة التربيـة النوعيـة جامعـة جنـوب الـوادي 

 م2017

 ندوات خارج الجامعة : حضور

  26/6/2008إلى  22التعلم النشط فى الفترة من  التدريبية:ورشة العمل  فيشارك  -

 فجوات البرامج األكاديمية  لتحليل: العملة ورش فيشارك  -

 االستراتيجية  الخطة: عملورشة  فيشارك  -

 الحصول علي دورات في تنمية اعضاء هيبة التدريس في:

  اجتياز الدورة التدريبية " تقييم التدريس " بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الندريس جامعة جنوب الوادى 
 وانب القانونية " بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الندريس جامعة جنوب اجتياز الدورة التدريبية " الج

 م   29/5/2007- 27الوادى فى الفترة من 
  اجتياز الدورة التدريبية " إدارة البحث العلمى " بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الندريس جامعة جنوب

 م   5/6/2007- 3الوادى فى الفترة من 
 ة " مهارات التفكير " بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الندريس جامعة جنوب اجتياز الدورة التدريبي

 م   12/6/2007- 10الوادى فى الفترة من 
  بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الندريس  الجامعات "اجتياز الدورة التدريبية " الجوانب المالية فى

 م  27/6/2007- 25جامعة جنوب الوادى فى الفترة من 

 دريس جامعة جنوب ورة نظم تقويم امتحانات الطالب بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التاجتياز د
 م  26/1/2009-24الفترة من  فيالوادى 

 في جامعة أسواندريس اجتياز دورة نظم تقويم الطالب واالمتحانات بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الت 
 م  1/2017/ 22- 21 منالفترة 

 الفترة من  فيدريس جامعة جنوب الوادى لمي بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التاجتياز دورة النشر الع
 م  28-30/1/2017
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 دريس جامعة جنوب ية التعليمية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التلاجتياز دورة معايير الجودة في العم
 م  2/2/2017-31/1الوادى فى الفترة من 

 جامعة جنوب الوادى  دريسبمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الت امعيةاجتياز الدورة التدريبية االدارة الج
 م  2017/   /فى الفترة من     

 جامعة جنوب  دريسبمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة الت اجتياز الدورة التدريبية نظام الساعات المعتمدة
 م  2018/ 7 / 22- 21من الوادى فى الفترة 

 

   الحصول علي دورات كمبيوتر في :

    البور بوينت -

    اكسيز -

 االنترنت -

 

 الورش والندوات :

قام بالتدريب فى الدورة التدريبية المجمعة لتأهيل مدرسى التربية الفنية المقامة بمنظقةة األقصةر األزهريةة   -
   2008/ 3/5إلى  20/4من 

إلةى  15التربيةة الفنيةة بتةاريخ  قام بالتدريب فى الدورة التدريبية المقامة بمنطقة األزهر بقنةا لتأهيةل معلمةى -
31/3/2009  

 بقنا.الحرف البيئية بمركز النيل للثقافة واالعالم بعنوان القاء ندوة  -
 األشراف علي ورشة الفنون التشكيلية " العرائس والدمي " بقصر ثقافة الطفل بقنا  -
 ض الفنية والتشكيلية شهادة تقدير من الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة قنا فى مجال المعار   -
والتدريب من خالل  اإلشرافشهادة تقدير من الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة قنا فى مجال  -

 م  2/2007/ 8إلى  4دياب غرب فى المدة من  الورشة البيئية لقرية أبو
 

 حضور الورش اآلتية بالكلية :

 

  التاريخ اليوم عنوان الورشة م

  31/5/2008 السبت عملتوزيع مهام فرق ال 1

  2/6/2008-1 األحد –السبت  1-توصيف المقررات الدراسية  2

  19/7/2008 السبت للبرامج األكاديميةالمعايير  3

  24/7/2008 الخميس األكاديميتقرير البرامج  4

  27/10/2008 االثنين التغيير وإدارةوثيقة المعايير الجديدة  5

  30/10/2008 ثاءالثال نظم تقييم الطالب 6

  31/10/2008 الخميس مراجعة بعض النماذج لتوصيف المقررات 7
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  1/11/2008 السبت التعليم االلكتروني 8

  2/11/2008 األحد توصيف المقررات الكترونيا 9

اإلعداد لزيارات المتابعة والتطوير  10

 بالمشاركة

  8/12/2009 الثالثاء

  24/12/2008 يسالخم التقييم الذاتي المؤسسي 11

 

  هجري18/12/1143 تعاقد مع جامعة الجو العمل كم

  :طالب به أخرتخرج  حتىقبل إغالق قسم التربية الفنية  اآلتيةوقام بتدريس المقررات 

 الفنية  األشغالمقرر  -
  اإلسالميةالفنون   -
 تاريخ التربية الفنية  -
 -المعادن أشغال  -
  –الخشب  أشغال  -
  -النسجيات  -
 ربية الفنيةالت أصول  -
 تربية فنية خاصة  -
 التصوير التشكيلي  -
 الرسم التشكيلي   -
 التصميم والزخرفة   -
 أسس التصميم   -
 .الخزف  -

 قام بتدريس المقررات اآلتية بقسم رياض األطفال بجامعة الجو 

 - رياض األطفال( )بقسم   التشكيل بالخامات المستهلكة 
  -  طفال(رياض األ )بقسم ومراحل نموها األطفالرسوم 
 -  رياض األطفال( بقسم) والحركيةتنمية المهارات الفينة 
 - بقسم رياض األطفال(              الصحة المدرسية ( 
 - بقسم رياض األطفال(             التنشئة االجتماعية ( 
 - بقسم رياض األطفال(     منظمات الطفولة الدولية والمحلية ( 
 - م التربية الخاصة(التربية البدنية الخاصة )بقس 
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 االنشطة بكلية التربية  جامعة الجوف:
  االجتماعي( –الثقافي  – )الرياضيمنسق النشاط بالكلية 
 عضو وحدة اإلرشاد بالكلية 
 عضو لجنة االختبارات بالكلية 
 عضو لجنة فحص ملفات المتعاقدين بالكلية 
 عضو اللجنة اإلعالمية بالكلية 
 لملتقي العلمي الخامس الطالب والطالبات جامعة الجوف. عضو لجنة تحكيم االعمال الفنية 
  هة.1436-1435المشاركة في الملتقي العلمي السادس لطالب وطالبات جامعة الجوف 
  هة.1437المشاركة في الملتقي العلمي السابع لطالب وطالبات جامعة الجوف 
  كلنا سلمان "الرياضي نشاط الالمشاركة في  " 

 
 -المؤتمرات والندوات:

 "دورة تدريبية " دور المرشد األكاديمي في تنمية مهارات االتصال الفعال لطلبة الجامعة 
  لكليةةةةات التربيةةةةة: ر يةةةةة  األكةةةةاديميحضةةةةور فعاليةةةةات المةةةة تمر التربةةةةوي الةةةةدولي األول " تطةةةةوير االداء

 م.25/2/2015-24-هة 6/5/1436-5استشراقية" في الفترة من 
  ر ية مسةتحدثة( )المجتمعي كلية التربية النوعية وجودة العمل -ل حضور الم تمر العلمي الدولي االو

 االقصر بمدينة-الواديجامعة جنوب  –
  جامعة حلوان –قافة االختالف كلية التربية الفنية الفنون وثالمؤتمر العلمي الدولي السابع  فاعلياتحضور  
  للتنميـة لفـن )امسـيا( التربيـة والفنـون افـاق المـؤتمر الـدولي للجمعيـة االقلميـة للتربيـة عـن طريـق احضور فاعليات

 اكتوبر 6وكونجرس الالنسيا الدولي الثالث بالتعاون مع كلية التربية جامعة  2030
 عداد وتأليف الكتبا
  هة.1435-دار الرشد للنشر –التربية الفنية المجاالت والتطبيق 
  مشترك(هة.1435-شرالرشد للن دار-والفنيةالمرجع الحديث في تنمية المهارات الحركية( 

 م2018العمل كمتعاقد في جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية 
  :قام بتدريس المقررات االتية- 

 مدخل للتربية الفنية. -1
 مدخل للتربية الفنية الخاصة -2
 النقد الفني وعلم الجمال -3
 اشغال زجاج -4
 اشغال خشب -5
 التشكيل بالخامات البيئية والمستهلكة -6
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 وداشغال ورق وجل -7
 -: التربية الفنية جامعة الملك فيصل المشاركة في األنشطة بالقسم

 .م2018المشاركة وعداد وتجهيز معرض الطالب المنتج بمكتبه االحساء العامة  -1
 2019لمشاركة في مهرجان التربية الفنية  -2
 .المشاركة في اعداد وتجهيز المعرض الفني لقسم التربية الفنية المقام بعمادة ش ون الطالب -3
 م.2019اعداد الالئحة التنفيذية للوحدة المنتجة للقسم. -4
-2018اعةةةداد برنةةةامج ماجسةةةتير التربيةةةة الفنيةةةة بقسةةةم التربيةةةة الفنيةةةة جامعةةةة الملةةةك فيصةةةلعضةةةو لجنةةةة ا  -5

 م.2019
 عضو لجنة اعداد برنامج معلم التربية الفنية. -6

 


