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 الوؤهالث الذراسيت:

 ، بتقدير امتياز وتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.م 1996بكالوريوس التربية الفنية  -
 جامعة حموان . –كمية التربية الفنية  –،  في التصميم م 2001ماجستير التربية الفنية   -
 جامعة حموان . –كمية التربية الفنية  – ، في التصميمم 2002دكتوراه الفمسفة في التربية الفنية  -

 الخلفيت الوظيفيت:

 م. 1992 جامعة حموان –كمية التربية الفنية  –باحث بقسم التصميم  -
 م. 2003 جامعة حموان –كمية التربية الفنية  –مدرس مساعد بقسم التصميم  -
 .م 2002جامعة حموان  –كمية التربية الفنية  –التصميم مدرس بقسم  -
 م. 2016جامعة حموان  –كمية التربية الفنية  –استاذ التصميم المساعد  -

 األنشطت األكاديويت:

 م. 2005/2006المشاركة في تأىيل طالب الثانوية العامة الجدد لإللتحاق بكمية التربية الفنية  -
 .م 2002/2015 تدريس مادة التصميم لمرحمة البكالوريوس -
والبرامج والمصفوفات لمرحمة البكالوريوس والدراسات العميا في المشاركة في توصيف المقررات  -

 .م 2010/2016 إطار نشاط الجودة
 م. 2010المشاركة في أعمال اإلمتحانات  -
 م. 2010/2015 المشاركة في وضع إمتحانات التصميم لمرحل البكالوريوس -
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معيار الجياز اإلداري، وحدة ضمان الجودة  –منسق نشاط تنمية ميارات اإلداريين والعاممين  -
 م. 2010/2016 جامعة حموان –بكمية التربية الفنية 

 م. 2011/2012المشاركة في الإلرشاد األكاديمي لمرحمة الماجيستير  -
 .م 2011/2012 تدريس مادة التصميم الجرافيكي ) الكمبيوتر ( لطالب الفرقة الثالثة -
 .م 2011/2015 كنترولال عضو لجنة -
 م. 2012/2013الريادة لألسر الطالبية في إطار نشاط رعاية الشباب  -
 جامعة حموان –مسئول لجنة النشر واإلعالن بوحدة إدارة األزمات والكوارث بكمية التربية الفنية  -

 م. 2016
 جامعة حموان  –عضو لجنة النشر واإلعالن ، وحدة ضمان الجودة بكمية التربية الفنية  -

 م. 2016

 علي الرسائل العلويت: اإلشراف

"أعمال الفنانين الحروفيين المعاصرين كمدخل اإلشراف المشترك عمى رسالة ماجيستير بعنوان -
لمباحث عمى زكي نعيم   -إلثراء تدريس التصميمات الزخرفية في معاىد الفنون الجميمة العراقية"

 م. 2013 -جامعة حموان -عبداهلل ، كمية التربية الفنية
اإلنفوجرافيك كمدخل لتدريس المون لطالب كمية عمى رسالة ماجيستير بعنوان" شتركاإلشراف الم -

 م.2016 –جامعة حموان –لمباحث شروق عبداهلل مختارمحمد ، كمية التربية الفنية -التربية الفنية"
المعالجات التشكيمية النوعية بخط الثمث في اإلشراف المشترك عمى رسالة ماجيستير بعنوان" -

لمباحث عادل  -"من اعمال الفنانين العرب كمدخل لتدريس جماليات الخط العربيمختارات 
 م. 2016 -جامعة حموان -شميوي عوده العنزي ، كمية التربية الفنية

اإلشراف المشترك عمى رسالة ماجيستير بعنوان"المشاىد البطولية في حضارة وادي الرافدين  -
لمباحث حسين عمي شناوه ، كمية التربية  -عراق"كمصدر لتصميم ممصقات التوجيو المعنوي في ال

 م. 2016 -جامعة حموان -الفنية

 الوعارض والوؤتوراث:

 كمية التربية الفنية. –بقاعة احمد بسيوني  (ابيض وأسود باأللوان)معرض    م 3122
تحت  جامعة حموان  –تنظمو كمية التربية الفنية ،والدولي الثالث المؤتمر العممي العاشر   م 3123

التربية الفنية و مواجية العنف )المحـــور الثالث  ،(التربية الفنية ومواجية العنف) نعنوا
 .حضور ومشاركة ببحث نظري(عمى الموروث الحضاري

...  34بالمعرض العام ال  (سأذىب ، سأتكمم  )مشاركة بأعمال فنية جرافيكية بعنوان  م 3123
 دعوة إلى حرية اإلبداع.



بالمعرض الخاص بجماعة "البحوث  (السفينة)مشاركة بعمل فني جرافيكي بعنوان  م 3123
 والتجارب اإلبداعية" باالسكندرية.

 كمية التربية الفنية. –بقاعة احمد بسيوني  (مربعات)معرض  م 3124
)  نتحت عنوا جامعة حموان  –تنظمو كمية التربية الفنيةالرابع،  المؤتمر العممي الدولي  م 3124

حضور  ( والفنون والتربية التكنولوجيا ) رابعالمحـــور ال ،(الفنون والتربية في األلفية الثالثة
 .ومشاركة ببحث نظري

 ) نتحت عنوا جامعة حموان  –تنظمو كمية التربية الفنيةالسادس، المؤتمر العممي الدولي  م 3127
التكنولوجيا الفن والعمم والتكنولوجيا ) الثالثالمحـــور  ،(تعميم الفنون ومتطمبات التغيير

 .حضور ومشاركة ببحث نظري (وتحديات القران الحادي والعشرين
، مصاحب لممؤتمر العممي الدولي السادسالمعرض في المشاركة بعمل فني جرافيكي  م 3127

 جامعة حموان. –تنظمو كمية التربية الفنية
 كمية التربية الفنية. –بقاعة احمد بسيوني  (خطوط فراغية)معرض  م 3127

 الذوراث التذريبيت:

 .دورة إعداد المعمم الجامعي م 3118
  .( ICDLقيادة الحاسب )   دورة م 3118
 .( Auto CAD 2D/3Dدورة )  م 3119
 (T.O.Tدورة إعداد المدرب المتميز ) م 3119
 (T.O.T - B)دورة إعداد المدرب متقدم م :311
 التجارية في زمن اآلزمات اإلقتصادية.دورة تنمية العالمات م  :311
 .( Adobe Illustratorدورة ) م  2010
 .إيطاليا –جامادوا  -(Color Separation)دورة م  3121
 .دورة المشروعات والبحوث التنافسية المحمية والعالمية م 3124
 .دورة النشر العممي م 3124
 .التخطيط اإلستراتيجي م 3124
 .وكيات المينةمس م 3124
 .دورة إدارة الوقت واإلجتماعات م 3126
 .دورة اإلدارة الجامعية م 3127



 الونشوراث:

القيم الفنية لظاىرة التوالد والنمو في الطبيعة والزخارف  ) رسالة ماجيستير بعنوان م 3113
 (.اإلسالمية

 تصميم منظومة لوحات العرض المتحفية لمحتويات المتحف) رسالة دكتوراه بعنوان م 3119
 (.اإلثنوغرافي لمفنون الشعبية بالجمعية الجغرافية المصرية بالقاىرة

 (ICS Magazine) ةمجم - (لغة االلوان وصفات السيراميك)بعنوان  مقالة م 2010
دور اإلعالن في تنمية الوعي بأىمية المعالم الحضارية والحفاظ  )بحث نظري منشور م 3123

 كمية التربية الفنية. –المؤتمر الدولي الثالث  -(عمييا
دور اإلعالن في تطوير اليوية لممؤسسات الحكومية في  )بحث نظري منشور بعنوان م 3124

 كمية التربية الفنية. –المؤتمر الدولي الرابع  -(ضوء التغيرات المجتمعية
تمر المؤ   -( تعميم الفن لألباء وأثرة في تغيير سموك األبناء)  بحث نظري منشور بعنوان م 3127

 كمية التربية الفنية. –الدولي السادس 

 األنشطت الفنيت:

 . تصميم العديد من الشعارات والواجيات التجارية   م 3126 -3117
 .تصميم العديد من إعالنات الجرائد والمجالت   م 3126 -:311
رؤساء قسم ، لوحة شرف السادة األساتذة تصميم الفتات قسم التصميم والتصوير          م  3124

 .كمية التربية الفنية -التصميم
 .)    Euroshop – Germany - Düsseldorf (زيارة معارض دولية   م 3125 -3122
 .مدينة الشيخ زايد والسادات( ) إفتتاح قناة السويس نتصميم خمفيات ميرجا           م 2015
 .جامعة حموان  – التدريسنادي أعضاء ىيئة لكارت التعريف تصميم           م  2015
 شعار وحدة إدارة اآلزمات والكوارث بكمية التربية الفنية.تصميم     م        3127

 الجوائز والمقتنيات:

 االمتحانات  عمال أالعديد من شيادات التقدير الخاصة بالمشاركات في   م 3126 -3121
 .الكنترولو                       

 تجارية. ةمن المقتنيات لدى أفراد ومؤسسالعديد  م  3125 -3123
 

 


