د /بدر بن عبدالعزيز محمد الرزين

نبذة مختصرة :
القسم :
التربية فنية

التخصص العام  -التخصص

الدقيق :

تربية فنية  -عالج بالفن
الرتبة العلمية :
أستاذ مساعد

البريد االلكتروني

الجامعي :

3750@qu.edu.sa

الشهادات

والمؤهالت :

بكالوريوس وماجستير في التربية الفنية
دكتوراة في العالج بالفن

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

العالج بالفنون  ،تشتت االنتباه وفرط الحركة ،التوحد  ،االحداث والجريمة

مشاركة في بعض المؤتمرات حول العالج بالفنون لذوي اعاقة تشتت االنتباه وفرط الحركة  ،المشاركة بفصل في
كتاب حول العالج بالفنون سينشر قريبا ان شاء هللا

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
البيانات الشخصية

1
االســــم

بدر بن عبد العزيز الرزين

مكان الميالد

الرياض

البريد اإللكتروني

Bader33333@gmail.com

الجوال

0550550551

2

المؤهالت الدراسية
الدرجة العلمية
بكالوريوس
ماجستير
الدكتوراة

التخصص
تربية فنية
اآلداب في التربة
الفنية
العالج بالفنون

التاريخ
0241/3/5

الجهة المانحة لها
جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود

0241/7/01
0237/9/01

جامعة الملكة مارقرت

التخصص ومجاالت االهتمام

3

التخـصص العام

تربية فنية

التخصص الدقيق
مـجاالت االهتمام

عالج بالفنون
تشتت االنتباه وفرط الحركة  ،التوحد  ،األحداث والجريمة

العلمية

4

السجل الوظيفي االهتمام
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

معلم

وزارة التربية والتعليم بالرياض

0241/8/5

معيد

كلية المعلمين بالرس

0240/1/40

محاضر

كلية المعلمين بالرس
جامعة القصيم

0247/4/5

استاذ مساعد

0237/04/48

5

األعمال اإلدارية واللجان

التاريخ

مسمى العمل اإلداري /اللجان والمهام

رئيسا للجنة الدراسات العليا بقسم التربية الفنية

8341هـ

عضوا في لجنة تطوير الخطة الدراسية بالقسم

8341هـ

رئيس لجنة العالقات العامة بكلية المعلمين بالرس.

8341هـ

رئيس لجنة التقرير السنوي بكلية المعلمين بالرس

8341هـ

رئيس لجنة الدائرة التلفزيونية بكلية المعلمين بالرس

8341هـ

رئيس اللجنة اإلعالمية بكلية المعلمين بالرس

8341هـ

مشرفا ً على العالقات العامة واإلعالم بكلية المعلمين بالرس

 8341هـ

مشرفا ً على األمن بكلية المعلمين بالرس

 8341هـ

مشرفا ً على اللجنة اإلعالمية بقسم النشاط بكلية المعلمين
بالرس
مديرا ً لمركز التدريب وخدمة المجتمع

 8341هـ

اسم الباحث
(الباحثين)

العنوان

Badr
Alrazain

Chapter in A Book: Arts
Therapies and Depression

Badr
Alrazain

12th European Arts
Therapies Conference
11th –14th September
2013 Paris, France.
Reflections from PhD
researchers in the Arts
Therapies.
Arts therapy for different
client/patient groups. 30th
June – 9 th July 2012.
Latvia, Reflections from
PhD researchers in the
Arts Therapies, Badr
Alrazain.

Badr
Alrazain

منشور /غير
منشور
It will be
Published In
soon

No

Yes

8341هـ

تاريخ وجهة النشر

International Arts
Therapies Research

2013

2013

7

م
1
0

الدورات التدريبية

عنوان الدورة
اساليب اكتشاف المشكالت النفسية
واالجتماعية وطرق التعامل معها
مهارات التدريس والتقويم

تاريخها
8341/4/1هـ
8341 /88 /1هـ

جامعة القصيم

معهد اإلدارة
بالرياض

 4ايام  8341هـ

4
اإلشراف اإلداري
3
2
5
1
7
8
9

8

دورة رواد النشاط
ادخال ومعالجة البيانات لتحسين اداء
أعضاء هيئة التدريس
الحزم االحصائية

مكان انعقادها
ماليزيا

لمدة فصل
دراسي 8344هـ
فصل دراسي
كامل 8344هـ
لمدة اسبوع
0244هـ

Diploma in English 2009
Firest Cirtificate in English
A Series of Intensive
Course in Art therapy
A Series of Intensive
Course in Movement
Psychotherapy

2009
2010
2011
2012

بكلية المعلمين بالرياض
بكلية المعلمين بالرياض
بكلية المعلمين بالرياض
Anglo
Continental UK
King’s school
UK
Queen Margaret
University UK
Queen Margaret
University UK

المؤتمرات والندوات
العلمية
اسم المؤتمر  /الندوة

عنوان المؤتمر /الندوة

التاريخ

Arts therapy for
different client/patient
groups

Reflections from PhD
researchers in the Arts
Therapies

30 June-9July
2012

12th European Arts
Therapies Conference

Reflections from PhD
researchers in the Arts
Therapies

11th –14th
September 2013

العالجي التكاملي للمصابين
باضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه

ندوة الخدمة االجتماعية

 3141/6/ 31-31هـ

مكان االنعقاد
Latvia

Paris,
France
مستشفى قوى
االمن بالرياض

9

األنشطة التدريسية

المقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
الطباعة
الرسم التشكيلي
التصوير التشكيلي
المتاحف والمعارض
اشغال الزجاج
الخزف
التذوق الفني
مدخل الى التربية الفنية
10

اإلشراف على الرسائل
العلمية

عنوان الرسالة

11

المرحلة
الجامعية
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس
بكالوريوس

الدراسات
العليا

الدرجة العلمية

سنة المنح

الكلية/الجامعة
المانحة

الشكر و التقدير

الشكر و التقدير
المشاركة في تنضيم معرض فني في اليوم
الوطني 87
المشاركة في تنضيم معرض فني عن االنحراف
الفكري
خطاب شكر للمشاركة في معرض الفنون
التشكيلية تحت تنظيم الرئاسة العامة لرعاية
الشباب
خطاب شكر للمشاركة في حملة التوعية
المرورية
خطاب شكر للمشاركة في المعرض الفني تحت
رعاية صاحب السمو الملكي امير منطقة القصيم
خطاب شكر من عميد الكلية
المشاركة في اللقاء الثالث لمديري مراكز
التدريب وخدمة المجتمع في المملكة
المشاركة في انجاح برامج وانشطة الكلية
خطاب شكر للمشاركة في انجاح حفل اختتام
االنشطة الطالبية
تنظيم معرض التطور العمراني للحرم المكي
المساهمة في انجاح فعاليات النشاط الطالبي
بالكلية
المساهمة في انجاح دورة الخيل  ،امراضه
وتناسله وتغذيته

سنة

الكلية/الجامعة المانحة

0239

جامعة القصيم

0238

جامعة القصيم

 0240هـ

كلية المعلمين بالرس

0244هـ

كلية المعلمين بالرس

0244هـ

كلية المعلمين بالرس

0243هـ
0243هـ

كلية المعلمين بالرس
كلية المعلمين بالرس

0243هـ
0243هـ

كلية المعلمين بالرس
كلية المعلمين بالرس

0241هـ
0241هـ

كلية المعلمين بالرس
كلية المعلمين بالرس

0247هـ

كلية المعلمين بالرس

المساهمة في انجاح ندوة ( هذا هو الحبيب
ملسو هيلع هللا ىلص
المشاركة في المعرض التاسع عشر للفن
السعودي المعاصر
خطاب شكر على الجهود المبذولة في كافة
المناشط
الجهود الفعالة في انجاح فعاليات النشاط
الطالبي
المشاركة في انجاح ندوة الخدمة االجتماعية (
العالج المتكامل للمصابين ب )ADHD

0247هـ

كلية المعلمين بالرس

0247هـ

وزارة الثقافة واالعالم

0247هـ

كلية المعلمين بالرس

0249

كلية الرس بجامعة القصيم

0249هـ

متشفى قوى االمن بالرياض

