
 ةيوسف أحمد بن ماجد النشاب :ماالس
 

 المؤهالت:

 كلية /تخصص ) حرف يدويه + تقانه(  في التربية ) المناهج( ريوسالوبك -

 م.0891التابعة لجامعة لندن(  -)شوردج

 م.0891جامعة ويلز  /ماجستير  -

 

 القصص. ال التأليف:مج

 

 نبذة عن المؤلف: 

البتدائي تلقى تعليمه ا( السكري قرآن تدعى )معصومة  معلمةتعلم القرآن الكريم في صباه على يد 

 بعد ها أكمل دراسته الثانوية بمدرسة المنامة وتخرج منها عام ةفي المدرسة الغربية في المنام

صل ح عامين ) تربية فنيه و حرف(   و تخرج منه بعد التحق بالمعهد العالي للمعلمينثم  0811

البريطاني لمدة عام لتلقي الدراسة العملية )دراسة الحرف   على بعثة دراسية من المجلس الثقافي

 درس في كلية الخليج للتكنولوجيابعدها  0811 – 0810مدينة برستل –اليدوية (في كلية رد لند

حصل على بعثة دراسية من وزارة التربية و التعليم للحصول على . و الرسم الهندسي اإلدارةعلم 

تابعة ال–( في كلية )شوردجةتقان ة،تخصص )حرف يدوي هج(ريوس في التربية )المناالوالبك

 للحصول على الماجستير من جامعة ويلزبعدها  ثابتعم 0891 عام منها تخرجولجامعة لندن( 

عمل مدرسا  بعد تخرجهو م.0881 عام درس طرائق البحث في جامعة اكسترثم  م.0891 عام

عمل مدرسا بعدها  0811و خزف ( حتى عام  ة) نجار اإلعداديةفي مدرسة جدحفص االبتدائية 

ي مركز للوسائل التعليمية ف اختصاصياعمل . ثم في المعهد العالي للمعلمين )تدريس خبرة المعادن

 . بعد تخرجه من جامعة لندن  )الوسائل التعليمية في المحرق( و ذلك

 في أستاذاعمل ، بعدها العملية (  )المجاالت اليدويةللحرف  م اختصاصيا0891في العام  عمل

التربوية وغيرها من اإلنجازات في المجال المؤلفات جامعتي ديلمون وأيه إم أيه. له العديد من 

    .في تمثيل عدد كبير من التمثيليات في البحرين شاركالتربوي كما 

                                                        

 العضوية:

  البحرين.أسرة فناني 

  .مسرح أوال 

 .النادي األهلي 

 .جمعية تاريخ و آثار البحرين 

 .جمعية تاريخ و آثار دول مجلس التعاون 

 .)جمعية خزافي البحرين )رئيس المجلس التأسيسي 
 .مركز كانو الثقافي   
 .جمعية دلمون للمرشدين السياحيين 



  .أسرة األدباء و الكتاب 

 

 المؤلفات: 

  م. 1112. البحرين، سارة الصغيرة -

 م.1112البحرين،  .4الحكايات الشعبية في مملكة البحرين رقم  -

 م.1112البحرين،  .2الحكايات الشعبية في مملكة البحرين رقم  -

 م.1111. البحرين، الوردات والنحل -

 م.1111. البحرين، مالك االبتسامة -

 م.1111. البحرين، البطل والطائر الصغير -

 م.1111 . البحرين،ابن القرية -

 م.1111البحرين،  .عائشة والقمر -

   The Flowers and the bees. م.1111البحرين،  -

  Little Sara. م.1111البحرين،  -

 م.1111. البحرين، الوطن بخير -

 م.1111البحرين،  .الشمس واألصدقاء -

 م.1111البحرين،  .عودة إمراة ) قصص قصيره( -

 م.1111. البحرين، سليم البطل -

 .1111. البحرين، الشجعانالكشافة  -

 .1111. البحرين، الجمل جمول -

 .1111. البحرين، مغارة الكنز -

 .1111. البحرين، الثعلب الفضولي -

  .1111. البحرين، الشعبية بين الماضي والحاضر معتقداتنا -

 .1118. البحرين، اليأس والقط سنور -

  .1118. البحرين، الحمار السريع -

 .1118سنور اليتيم. البحرين،  -

 .1118. البحرين، سنور يحب -

 .1118. البحرين، الحلم المزعج -

 1118. البحرين، الزواج في مملكة البحرين عادات وتقاليد وطقوس -

  .1118. البحرين، األشهر الهجرية تراث خالد في مملكة الخلود -

 .1101. البحرين، نخلتنا الحبيبة -

 .1101. البحرين، القط يبحث عن صديق -

 .1101حرين، . البالكلمات السحرية -

 .1101البحرين،  .1الحكايات الشعبية في مملكة البحرين رقم  -



 .1101البحرين،  .1الحكايات الشعبية في مملكة البحرين رقم  -

 .1101. البحرين، 9الحكايات الشعبية في مملكة البحرين رقم  -

 .1101. البحرين، 8الحكايات الشعبية في مملكة البحرين رقم  -

 

  joe.nash15@yahoo.com البريد اإللكتروني :
 


