هيفاء منصور علي الخليوي

نبذة مختصرة :
القسم :
التربية فنية

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

تربية فنية  -تصميم
الرتبة العلمية :
محاضر

البريد االلكتروني

الجامعي :

Khlieoie@qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

بكالوريوس في التربية الفنية  -كلية التربية بالرس  -بتقدير ممتاز .
*ماجستير في التربية الفنية  -كلية التربية بجامعة الملك سعود  -الرياض  -بتقدير ممتاز .
*حاليا ً طالبة دكتوراه في مرحلة البحث بقسم التربية الفنية  -جامعة الملك سعود  -تخصص تصميم

االهتمامات البحثية والبحوث المنشورة والكتب
Designed by :
Dr. Hassan Al khalafy

والمؤلفات
ومهتمه ومطلعه ومجربه لكل ما يخص عالم التصميم اليدوي والرقمي  ..لدي تجارب في بعض مجاالت التصميم
قارئه
الجرافيكي  ..هاويه لتصميم األزياء  ..وباحثه اكاديمية في تصميم الرموز والشعارات  ..لذلك ابحث في كل مايخص
االثار النها غنية بالرمزية ولدي عضوية في جمعية التاريخ واالثار بدول مجلس التعاون  ..مؤمنه بأن هللا اوجدنا لغايات
نفعيه لذلك اشارك مجتمعيا ً و اعالميا ً بكل مايعزز هذا المفهوم .
البحوث :
* بحث مرحلة الماجستير في ( الزخارف التراثية لدى الحرفي الشعبي والفنان المعاصر في المملكة العربية السعودية ).
* بحث مشارك في الملتقى العلمي السادس لطالبات الدراسات العليا كباحثات بعنوان (التناوالت الزخرفية التراثية الشعبية
في مختارات من التصوير التشكيلي السعودي ).

متفرقات :
 -1قائمة بأعمال وكيلة كلية التربية للشؤون االدارية والمالية بالرس عام  1241هـ .
 -4وكيلة كلية العلوم واآلداب بالرس منذ عام  1241وحتى 1241هـ .
 -4المشاركة في تنظيم وتقديم أمسية بجدة لدعم عمل حرفيات منطقة القصيم بدعوة من رئيسة
اللجنة النسائية لتطوير الحرف بمنطقة القصيم األميرة نورة بنت دمحم بن سعود آل سعود.
 -2اإلشراف على تنظيم المعرض األول للفنانات التشكيليات الواعدات بمحافظة الرس المقام بمجمع
الرس مول .
 -5المشاركة في لجنة تنظيم أعمال مسابقة تصميم األزياء التابع لمؤسسة دمحم إبراهيم الخضير النسائي
الخيري تحت رعاية األميرة نورة بنت دمحم آل سعود وتقديم محاضرة خالل االحتفالية المقامة لهذه
المسابقة .
 -6مشاركة المخرج التلفزيوني السعودي فطيس بقنه في كتابة سيناريو فيلم وثائقي عن الصناعات
الحرفية السعودية ودور جمعية حرفة في دعم الحرفيين والحرفيات .
 -7مشاركة بكتابة وتمثيل فيلم عن الرأفة بالحيوان مع مؤسسة تكوين االعالمية بالرياض .
 -8المشاركة في تنظيم مؤتمر معلم المستقبل المقام في رحاب جامعة الملك سعود ومرافقة المشاركين
من الواليات المتحدة األمريكية خالل فعاليات المؤتمر داخل الجامعة وخارجها .

