د /نيفين سويلم الشحات سويلم

نبذة مختصرة :
القسم :
التربية فنية

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

تربية فنية – رسم وتصوير
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

n.soelam@qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

*دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية تخصص رسم وتصوير.جامعة حلوان كلية
التربية الفنية
*ماجستير التربية الفنية تخصص رسم وتصوير.
*بكالوريوس التربية الفنية .جامعة حلوان .كلية التربية الفنية.
االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
والمؤلفات
Designed by :
Dr. Hassan Al khalafy

ـ فن الرسم والتصوير  ،وتوظيف مجاالت التربية الفنية في خدمة المجتمع .
ـ بحث علمي بعنوان  ":دور الفن التشكيلي في تعزيز التواصل البصري لدى أطفال التوحد في منطقة القصيم بالمملكة
العربية السعودية" ضمن األولويات البحثية لجامعة القصيم ـ التعامل التربوي مع أطفال التوحد ـ بمشاركة فريق

بحثي.
ـ ورقة عمل بعنوان":جماليات الفن السعودي المعاصر ..ابداعات الشباب نموذجاً" مقدمة بيوم البحث العلمي
الثاني"البحث العلمي بين الواقع والمأمول" بكلية التصاميم واالقتصاد المنزلي جامعة القصيم.

المملكة العربية السعودية
وزارة التعـــليم
جامــعة القــــصيم
كلية التصاميم واالقتصاد المنزلي

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

البيانات الشخصية
االســــم

9

0

5

1

نيفين سويلم الشحات سويلم

تاريخ ومكان الميالد

 1791/11/11م ـ مصر ـ القاهرة

البريد اإللكتروني

n.soelam@qu.edu.sa
neveenswilam@yahoo.com

الجوال

1179570551 / 1179717070

العنوان

بريدة  -الصفراء

المؤهالت الدراسية
الدرجة العلمية

التخصص

بكالوريوس التربية الفنية

تربية فنية

مــاجسـتير التربية فنية

رسم وتصوير

دكتوراه الفلسفة فى التربية الفنية

رسم وتصوير

التاريخ

الجهة المانحة لها
كلية التربية الفنية
جامعة حلوان
كلية التربية الفنية
جامعة حلوان
كلية التربية الفنية
جامعة حلوان

1771
9110
9111

التخصص ومجاالت االهتمام
التخـصص العام

تربية فنية

التخصص الدقيق
مـجاالت االهتمام
العلمية والبحثية

رسم وتصوير
فن الرسم والتصوير  ،وتوظيف مجاالت التربية الفنية في خدمة المجتمع .

الوظيفة
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

أستتتا مس تاعد رستتم وتصتتوير
بقسم التربية الفنية

كلية التربية  -جامعة القصيم

التاريخ
من  9111حتي األن

األعمال اإلدارية واللجان
مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام
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التاريخ

رئيس وحدة النشاط الطالبي بقسم التربية الفنية ـ كلية التربية ـ جامعة
القصيم.

1507هـ

عضو لجنة ضمان الجودة بقسم التربية الفنية ـ كلية التربية ـ جامعة
القصيم.

 : 9111حتي األن

عضو لجنة موقع قسم التربية الفنية علي شبكة االنترنت ـ كلية التربية ـ
جامعة القصيم.

 : 9111حتي األن

عضو لجنة المقابلة الشخصية للمتقدمات لالعادة (يوم المهنة).

 9112 : 9111م

عضو لجنة تحكيم ومشرف أكاديمي بالمؤتمر العلمي السابع – جامعة
القصيم.
عضو لجنة المعارض بقسم التربية الفنية بكلية التصاميم واإلقتصاد
المنزلى – جامعة القصيم.

 9112 : 9111م

 9112 : 9111م
 9119 : 9112م
 9119 : 9112م

عضو لجنة آليات المتابعة بقسم التربية الفنية.
عضو لجنة تطوير معامل قسم التربية الفنية.
عضو لجنة سير اإلمتحانات بالقسم.

من  9111حتي األن

عضو لجنة االختبار الشامل.

عضو لجان مشاريع الخطة االستراتيجية  -كلية التصاميم واإلقتصاد
المنزلى – جامعة القصيم.
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 9110 : 9119م
 9115 : 9110م
 9111 : 9115م
 9112 : 9111م
 9119 : 9112م
 9115 : 9110م
 9111 : 9115م

عضو لجنة إعداد برنامج الماجستير – لقسم التربية الفنية  -كلية التصاميم
واإلقتصاد المنزلى – جامعة القصيم.

 9119 : 9111م

عضو لجنة تحكيم مسابقة الفنون التشكيلية بالكلية التقنية بالرس.

 9112 : 9111م

عضو لجنة تحكيم برنامج األمير فيصل بن بندر للخدمة المجتمعية (عالم
المرأة – إبداع بال حدود).

9119م

عضو لجنة تحكيم المسابقة الثقافية التابعة لعمادة شؤون الطالب ألنشطة
الطالبات.

9115م

األبحاث العلمية المنشورة
اسم الباحث
(الباحثين)
د/نيفين سويلم وفريق
بحثي "ضمن
األولويات البحثية
لجامعة القصيم
"التعامل التربوي مع
أطفال التوحد"

9

 9115 : 9110م
 9115 : 9110م

عنوان البحث
دور الفن التشكيلي في
تعزيز التواصل البصري
لدى أطفال التوحد في
منطقة القصيم بالمملكة
العربية السعودية

منشور /غير منشور

غير منشور حتي
تاريخه

تاريخ وجهة النشر

جاري التحكيم بعمادة
البحث العلمي

المؤتمرات والدورات التدريبية

اسم المؤتمر/الدورة

تاريخها

العنوان
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مكان انعقادها

مؤتمر

مؤتمر

ورشة رسم وتصوير

معرض رؤية وطن
على مستوى المملكة

حملة توعوية ومعرض
جوال

حملة توعوية

برنامج مجتمعي

برنامج مجتمعي
برنامج مجتمعي
برنامج مجتمعي
ورشة عمل

المشاركة بمعرض
 1502/9/9،1مركز التثقيف األسري بكلية
منهجي للمخرجات
التصاميم واالقتصاد المنزلي
هـ
التعليمية بيوم البحث
العلمي األول
المشاركة بورقة عمل
بعنوان "جماليات الفن
السعودي المعاصر"
ابداعات الشباب نمو جا ً 99:91رجب
مركز التثقيف األسري بكلية
1509هـ
بيوم البحث العلمي
الثاني"البحث العلمي 5:1مايو 9112التصاميم واالقتصاد المنزلي
م
بين الواقع
والمأمول"ومعرض
منهجي للمخرجات
التعليمية
االشراف علي ورشة
الرسم في الهواء الطلق
ساحة كلية التصاميم
9119/1/0م
أمام سمو األميرة/عبير
واالقتصاد المنزلي
المنديل حرم سمو أمير
منطقة القصيم
االشراف علي ورشة
عمل للطالبات علي
المعرض بقاعة الفن النقى
مستوى الكلية لمدة
بالرياض
99رجب
أسبوع النتاج لوحات
الورشة بمقر قسم التربية
1501هـ
فنية في مجال الرسم
الفنية
والتصوير للمشاركة
بالمعرض
االشراف علي انتاج
مقر جامعة القصيم ،والقاعة
أبريل ومايو
الطالبات بمعرض فني
الزجاجية بكلية التصاميم
9111م
رسم وتصوير للتعبير
واالقتصاد المنزلي
عن أضرار المخدرات
االشراف علي انتاج
الطالبات بمعرض فني
مقر جامعة القصيم
1501/2/9هـ
رسم وتصوير لمواجهة
االرهاب والفكر الضال
مركز األميرة نورة بنت
لوحات إبداعية
عبدالرحمن الفيصل بعنيزة
بالكوالج واألكريلك
1501/1/11هـ
بالتعاون مع وحدة خدمة
لتزيين منزلك بملتقي
المجتمع
سماء الفن
مؤسسة رعاية الفتيات
إبداعات تطبيقية ..
1501/2/17هـ ببريدة ومركز نماء بالتعاون
كوالج وألوان
مع وحدة خدمة المجتمع
مؤسسة دار التربية
جدارية مستلهمة من
1501/ 0 /5هـ االجتماعية بعنيزة بالتعاون
بيئة القصيم
مع وحدة خدمة المجتمع
مؤسسة رعاية الفتيات
،99
فن الكوالج
ببريدة بالتعاون مع وحدة
1501/9/90هـ
فن الباستيل
خدمة المجتمع
معمل  11بقسم التربية
نهاية الفص
االختبار الشامل
الفنية
الدراسي األول
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ورشة عمل فنية ضمن
مهرجان عنيزة الخامس
ندوة وحلقة مناقشة

معرض فني

برنامج مجتمعي حمالت
توعوية

لوحاتك بالرمل
واألكريلك
مناقشة دور الجودة في
العملية التعليمية
االشراف علي أعمال
الطالبات للمعرض
المصاحب لليوم الوطني
علي شرف أمير منطقة
القصيم صاحب السمو
األمير /فيصل بن مشعل
ثالث حمالت للتدريب
علي فن الرسم
والتصوير :بعنوان
"إرسم وطنك"
"لقطات من طبيعة
الوطن" "إبداعات من
وحي الطبيعة بااللوان
الزيتية"

1509/2/91هـ
01/09هـ

1507/1/1هـ

جامعة القصيم

، 1/12
/1/1،01/90
1501هـ

وحدة اللغة العربية للناطقات
بغيرها بالتعاون مع مركز
نماء للفتيات ببريدة بالتعاون
مع وحدة خدمة المجتمع

دورة تدريبية

معلقات من التراث
الشعبي باألكريلك

1501/0/91هـ

ورشة عمل

الطبيعة بألوان الجودة

01/09هـ

ملتقي طلبة وطالبات
جامعة القصيم

معرض رسم وتصوير

دورة تدريبية

مسابقة فنون تشكيلية

ملتقي

ورشة عمل

مركز األميرة نورة بعنيزة
بالتعاون مع وحدة خدمة
المجتمع
كلية التصاميم واالقتصاد
المنزلي

مجمع الشماس الخيري
بالتعاون مع وحدة خدمة
المجتمع
كلية التصاميم واالقتصاد
المنزلي

عضو لجنة تحكيم
مسابقة الفنون
كلية التصاميم واالقتصاد
1509/1502
التشكيلية ألعمال
المنزلي
هـ
الملتقي المصاحب
للمؤتمر العلمي السابع
معرض بعنوان السرد
التعبيري
بين الحداثة والمعاصرة 1509/1/0هـ قسم الرسم والتصوير معمل
 19وجدران القسم والكلية
لطالبات قسم التربية
الفنية دفعة -1502
1509هـ
كيفية إعداد
قاعة التثقيف األسري بكلية
/2/91،99
معرض شخصي
التصاميم واالقتصاد المنزلي
1509هـ
البداعات الخريجات
بالتعاون مع وحدة الخريجات
في فن الرسم والتصوير
رئيس لجنة تحكيم
الكلية التقنية بالرس
1509/2/97هـ
مسابقة الرسم
والتصوير
االشراف علي أعمال
 11:99صفر
مركز الملك خالد الحضاري
الطالبات المشاركات في
1509هـ
بتنظيم من الهيئة العامة
ملتقى التراث العمراني
/19/11:0/91
للسياحة والتراث الوطني
الوطني الخامس
9111م
تخصص تصوير
مركز الملك خالد الحضاري
الرسم بألوان الباستيل
1502هـ9111/م
بالتعاون مع وحدة خدمة
بمهرجان الكليجا
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حضور ورشة عمل
حضور ورشة عمل
حضور دورة تدريبية
حضور ورشة عمل
حضور دورة تدريبية
حضور ورشة عمل
حضور ورشة عمل

1

الخميس
الوظيفة الثالثة للجامعة
1501/1/92هـ
بعنوان
الخميس
"Ithenticante
1501/1/17هـ
"and Turnitin
التعرف علي
الخميس
Plagiarism
1509/0/2هـ
والتغلب عليه
شروط وقواعد النشر
األربعاء
في إتحاد الجامعات
1509/1/97هـ
العربية
البالك بورد

1502/2/92هـ

الملكية الفكرية إبداعات
العقل
األخطاء الشائعة في
البحوث العلمية وكيفية
تحديدها

الثالثاء
1509/5/90هـ
األربعاء
1509/9/2هـ

حضور ورشة عمل

كيفية إعداد ورقة العمل

1502/0/1هـ

حضور دورة تدريبية

توحيد سياسة الجودة
بجامعة القصيم

حضور دورة تدريبية

فورمات ""4mat

حضور دورة تدريبية

كيفية تحقيق نواتج
التعلم

 1502/1/15هـ
9111
-95
1502/9/92هـ
-12
9115/19/11م
9/90 :91
 1501هـ
911/1/17:99م

حضور دورة تدريبية

مهارات استخدام قواعد
المعلومات والمصادر
اإللكترونية الحديثة
المتاحة فى موقع
الجامعة

1501/9/91هـ

دحضور ورة تدريبية

تأسيس أنظمة الجودة
فى الكليات

/0/9،1/01
1505هـ
19،10
9110/1/م

حضور ورشة عمل

مهارات إتخا القرار

1505/2/1هـ

المجتمع
مركز التثقيف األسري بكلية
التصاميم واالقتصاد المنزلي
مركز التثقيف األسري بكلية
التصاميم واالقتصاد المنزلي
مركز التثقيف األسري بكلية
التصاميم واالقتصاد المنزلي
معمل  22بقسم التربية
الفنية بكلية التصاميم
واالقتصاد المنزلي
معمل الحاسب بمقر كلية
التصاميم واالقتصاد المنزلي
مركز التثقيف األسري بكلية
التصاميم واالقتصاد المنزلي
معمل  22بقسم التربية
الفنية بكلية التصاميم
واالقتصاد المنزلي
مركز التثقيف األسري بكلية
التصاميم واالقتصاد المنزلي
قاعة " "9المبني االداري د
مركز التثقيف األسري –
كلية التصاميم واالقتصاد
المنزلي – جامعة القصيم
كلية العلوم واألداب –
األقسام األدبية – جامعة
القصيم
كلية التصاميم واالقتصاد
المنزلي – جامعة القصيم
قاعة األكاديمية بكلية اللغة
العربية والدراسات
االجتماعية بجامعة القصيم
كلية التصاميم واالقتصاد
المنزلي – جامعة القصيم

األنشطة التدريسية
المقررات التدريسية التي ساهم في تدريسها
التكوين باأللوان الزيتية بكلية التصاميم واإلقتصاد المنزلى – جامعة القصيم
إتجاهتتات حديثتتة فتتي التصتتوير بكليتتة التصتتاميم واإلقتصتتاد المنزلتتى – جامعتتة
القصيم
الرسم بالقلم الرصاص بكلية التصاميم واإلقتصاد المنزلى – جامعة القصيم
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المرحلة
الجامعية

الدراسات
العليا

√



√



√



الرسم باأللوان الباستيل بكلية التصاميم واإلقتصاد المنزلى – جامعة القصيم
التصتتتوير بتتتاأللوان المائيتتتة بكليتتتة التصتتتاميم واإلقتصتتتاد المنزلتتتى – جامعتتتة
القصيم
تاريخ الفنون القديمة بكلية التصاميم واإلقتصاد المنزلى – جامعة القصيم
تاريخ ونظريات التربية الفنية  -بكلية التصاميم واإلقتصاد المنزلتى – جامعتة
القصيم.
التكوين باأللوان الزيتية كلية التربية الفنية  /ج حلوان
التعبير بالخامات المختلفة (كوالج) التربية الفنية  /ج حلوان
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√



√



√



√



√
√




