بسم الله الرحمن الرحيم

•معلومات شخصية :

اإلسم
تاريخ الميالد
الجنسية
بلد اإلقامة
عنوان السكن
تلفون
بريد إليكتروني

جامعة السودان للعلوم و التكنلوجيا
كلية الفنون الجميلة و التطبيقية
السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس
تاور ادم كوكو
1957م
سوداني
السودان
امدرمان ابو سعد مربع  - 9منزل رقم 461
098231481

•الشهادات العلمية :

مكان الميالد
الحالة اإلجتماعية
الديانة

كادقلي قرية كويا
متزوج
مسلم

الرقم المؤهالت االكاديمية
ماجستير فنون بالبحث  -خزف
1
دبلوم فوق الجامعي  -الدراسات االنسانية
2
بكالريوس فنون
3

تاريخ الحصول علي المؤهل الجهة المانحة للمؤهل
جامعة السودان للعلوم و التكنلوجيا
2001م
جامعة السودان للعلوم و التكنلوجيا
1997م
نظام معهد الكليات
1982م

الخبرات
التحقت بهذه المؤسسة منذ ان كانت المعهد الفني 1966م  ,خدمة خارج هيئة
التدريس حتي 1979م زائدا ً اربعة سنوات دراسية .
الخبرة التدريسية :
الجامعي منذ عام 1983م 1997 -م
فوق الجامعي منذ عام 1997م 2004 -م
االشراف علي الدراسات العليا :
جامعة السودان للعلوم و التكنلوجيا
تم اشرافي علي كورس الدبلوم فوق الجامعي في وسائل االنتاج بقسم الخزف ,
الجانب العلمي و البحوث في عام 2002م 2003 -م
الخبرة االدارية  :عضو مجلس االساتذة  -جامعة السودان
عضو مجلس كلية الفنون الجميلة و التطبيقية
االشراف علي طالب السنة االولي فنون 2000م 2003 -م
االشراف علي الرحالت الطالبية في الدراسات الميدانية عدة مرات
رئيس قسم الخزف
خبرة في محاور الكيمياء و مواد الخزفيات
تطبيق تقنيات و التدريب علي تعلم محاور الخزف

المهارات
تدريب الطالب علي استيعاب اساليب و تعلم محاور العمل الفنى و خطوات تنفيذ
الجوانب العملية و العلمية

•الخبرات و المهارات العلمية :

•اللغات :

اللغة العربية
اللغة االنجليزية

•العمل :

القسم  /الشعبة
درجة وظيفية
تخصص
المهام االدارية
اللجان

الخزف
محاضر
مادة الخزف و ما تحتويه من محاور مختلفة و اساليب متعددة
مشاركة االعمال االدارية في قسم الخزف و الكلية
لجان امتحانات
لجان دراسات ميدانية

•أهم المشاركات ( مؤتمرات  -دورات  -معارض  -ورش عمل  -ندوات ) :

مشاركات في دورات تدريبية في مجال الفنون للشباب
مشاركة في دورات المركز القومي الفني و التقني
مشاركات في معارض مختلفة جماعية و فردية و قومية و المناسبات الرسمية
مشاركات في كثير من ورش العمل عن البيئة و لجنة تجميل العاصمة القومية

•المساهمات العلمية ( منشورات  -كتب  -بحوث  -اوراق علمية  -مقاالت ) :
•نشاطات اخري :

مشاركة في لجنة التحكيم الدور الثقافي لوزارة الثقافة
مشاركة في لجنة تحكيم مسابقات شباب السودان  -منظمة الشباب الوطني
خدمة المجتمع في مجاالت مختلفة في العمل العام
						
*صممت هذه اإلستمارة ألغراض التقويم الذاتي بكلية الفنون الجميلة و التطبيقية .
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