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) التراكيب  النااييبة لوب  ر دكتوراه الفلسفة فى التربيةة الفنيةة تص ةص ت ةميم  بننةوان   -

 . دراسة تحليلية ( -سيااء كمد ل تجرنيى إلثراء التوميمات الز رفية

األسب  التوبميمية  الترن يبة لرسبب م ماجسةتير التربيةة الفنيةة تص ةص ت ةميم.بننوان    -

 (كت  طفل ما قنل المدرسة
 حلوان جامنة -بكلية التربية الفنية  -الت ميمات الزصرفية وعضو هيئة تدريس بقسم  أستاذ مساعد  -

 حتى اآلن:  2009

 2009 جامنة الطائف –تقت اد المنزلى بكلية الت اميم واأل –أستاذ مشارك الت ميمات الزصرفية  -

 حتى اآلن: 

 عض ية الاقانات  الجمعيات                                                                      

 عضونقابة الفنانين التشكيليين .  -

 عضو رابطة صريجى التربية الفنية . -

 .عضو رابطة أتيلية القاهرة -

 .ريس بجامنة حلوانعضو نادى أعضاء هيئة التد -

 اإلنسيا. عضو رابطة -
 تانع ال نرات ال ظيفية  األكاديمية                                                                                    

  ادارة المنزل ومؤسسات اسرية ى الفنون وبقسم ( فن اإلعالنمادة    سادسال مستوىالتدريس بال -

 .2015عام بكلية الت اميم واألتقت اد المنزلى بجامنة الطائف بالمملكة النربية السنودية  

ادارة المنزل ومؤسسات بقسم  (تاريخ األثاث والت ميم الداصلىالصامسة  مادة   مستوىالتدريس بال -

عام بكلية الت اميم واألتقت اد المنزلى بجامنة الطائف بالمملكة النربية السنودية    اسرية

2014. 

مستوى السادس مادة  اإلعالم والتغذية( بقسم علوم التغذية بكلية الت اميم بالتقامت بالتدريس  -

  2013 جامنة الطائف –واألتقت اد المنزلى 

 – ت ميم زصرفى من التراث السنودى على الحاسبالصامس مادة   مستوى الرابع والتدريس بال -

بقسم الت ميم الداصلى  بكلية الت اميم واألتقت اد المنزلى بجامنة الطائف  ت ميم الشنار  (

 .2012، 2011أعوام بالمملكة النربية السنودية  

 جامنة الطائف –تقامت بالتدريس مادة  التربية الفنية والفنون اإلسالمية (بكلية رياض األطفال -

2009   

 .2010  جامنة الطائف –بكلية علوم ادارية  تقامت بالتدريس مادة  أسس الفن واألشغال البيئية (  -

ت ميم زصرفى من التراث السنودى على   موادالدراسية المصتلفة   مستويات عديدةالتدريس بال -

 –الفنون اإلسالمية  –اللوحة الزصرفية  من الطبينة  – واإلعالنت ميم الشنار – الحاسب

بكلية الت اميم واألتقت اد المنزلى بجامنة  بقسم الرسم اإللكترونى (التيبوغرافيا -نظريات اللون 

 .حتى اآلن:  2010الطائف بالمملكة النربية السنودية  



( بقسم الفنون بكلية الت اميم واألتقت اد أسس الت ميممستوى الثالث مادة  بالتقامت بالتدريس  -

 حتى اآلن:  2009 جامنة الطائف –المنزلى 

  ادارة المنزل ومؤسسات اسريةبقسم  (  اللون واإلضاءةنظريات مادة    رابعال مستوىالتدريس بال -

 2010أعوام بكلية الت اميم واألتقت اد المنزلى بجامنة الطائف بالمملكة النربية السنودية  

،2011،2012. 

 –مستوى الثامن مادة  مشروع البحث( بكلية الت اميم واألتقت اد المنزلى بالتقامت بالتدريس  -

 2009 عام  جامنة الطائف

 لمعارض ال اوة                                                                         ا
 بالطائف. 2015منرض حلزونيات بق ر شبرا  -

 بالقاهرة. 2014منرض "تيبوغرافيا " بأتيلية اآلدب والفنون   -

 بالطائف. 2013منرض "حلزونيات "بق ر شبرا  -

 بالطائف. 2012منرض "حوار الصامة" بق ر شبرا  -

 المعارض الجماعية                                                                       
 2013منرض ريشة عربية الثالث بنمان   -

 2012بالطائف  التاريصى شبرا تق ر فنية بمتحف إبداعات منرض -
 2010الطائف بجامنةال الة الكبرى  - المقتنيات منرض -
 بمتحف المنزلى واإلتقت اد الت اميم بكلية التدريس هيئة ألعضاء تشكيلية إبداعات منرض -

 2010بالطائف  التاريصى   شبرا تق ر
 المنزلى واإلتقت اد الت اميم بكلية النالى التنليم وزراة مسابقة هامش على فنية رؤى منرض -

2009 

 2009 بالرياض النالى التنليم وزارة منرض فى المشاركة -

 .2009ال اوى بساتقية منرض الربيع  -
 المؤلفات                                                                                    

 .2014جامنة الطائف  عام  -تأليف مشترك  -كتاب أسس وعنا ر الت ميم الجرافيكى
الطائف   جامنة -تأليف مشترك  د. فاطمة درويش( - كتاب طفل ماتقبل المدرسة ( تحت النشركتاب 
 .2015عام 
 

 


