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 السيــرة الذاتيــة
 د/عماد فاروق راغب

   :البيانات الشخصية
 األسم : عماد فاروق راغب 

  :البريد األليكترونىEmadart2004@yahoo.co 

  : 1965مواليد اإلسكندرية أبريل عام الميالد . 

  :الدرجة العلمية
  بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف . 1989بكالوريوس تربية فنية 

 بقسم التصميم . 1989الكلية منذ معيدًا ب 

  ماجستتتير بعنتتواأل ساألستتس البنا يتتة فتتم مجتتتارا  متتأل جتتداريا  ال تتأل المعاصتتر
 كمدجل إلثراء اللوحة الزجرفية( .

  بقسم التصميم بن س الكلية . 1995مدرسا مساعدًا عام 

  بقستتم التصتتميم وعنتتواأل الرستتالة سجماليتتا   2000 مفتتم فلستت ة ال تتأل عتتا دكتتتورا
ال تتتأل المصتتتري القتتتديم كمتتتدجل التجميتتتل دعتتتا م كبتتتاري  لمصتتترية فتتتماألعمتتتد  ا
 القاهر ( .

  م .2000عمل مدرس دكتور بقسم التصميم بكلية التربية ال نية منذ عام 

  م وحتتتتى 2006عمتتتل أستتتتاذ مستتتاعد بقستتتم التصتتتميم بكليتتتة التربيتتتة ال نيتتتة منتتتذ
2011. 

 م وحتتى 2011يتة منتذ يعمل حاليا أستاذ دكتور بقسم التصميم بكلية التربيتة ال ن
 اآلأل .

 يعمل حاليا استاذ ور يس قسم التصميم 

 األنشطة األكاديمية

  تحتتت  عنتتتواأل سالعمتتتل الجمتتتاعم لتتتح بحتتتر منشتتتور بمجلتتتة كليتتتة التربيتتتة ال نيتتتة
يونيتتتو ( سالجداريتتتة  الزجرفتتتةفتتتم اللوحتتتة كمتتتدجل لتتتتدريس العالقتتتا  التصتتتميمية 

العتتتدد  –المجلتتتد الثتتتامأل  –م ، مجلتتتة كليتتتة التربيتتتة ال نيتتتة جامعتتتة حلتتتواأل 2003
 م .2003يو الثامأل يول
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 حلتواأل سدور   بعيألفم دورا  الجامعة بمقر الجامعة  االشتراكI.C.B بعنتواأل )
بالحاستتب اآللتتم فتتم ال تتتر  متتأل يكنتتة شتت وأل التعلتتيم واللتتالب والدراستتا  العليتتا م

 بترشيح مأل كلية التربية ال نية .م 14/11/2008

  الشكلية فم مجال اللبيعة  كمدجل إلثراء بنا ية العالقة الجمالية واألنظمة
التصميما  ثنا ية األبعاد ساالعتماد األكاديمم كنموذج لتقييم وتلوير برامج 

العربم الرابع ( كلية  –التعليم النوعم( ، المؤتمر السنوى س الدولم األول 
  2009ابريل  9- 8جامعة المنصور  ، فم ال تر  مأل  –التربية النوعية 

 العالقة التبادلية بيأل ال أل والعلم على التوجها  المعاصر  للتصميم  أثر
الجرافيكم،  المؤتمر الدولم بالمركز العالمم للتربية مأل جالل ال أل ، بكلية 

-12-17-14سللنة عماأل  –مسقط  –جامعة السللاأل قابوس  –التربية 
2009 

 تصميما  الرقمية توظيف البرامج الجرافيكية إلثراء األبعاد التشكيلية فم ال
 .2011، مجلة كلية التربية ال نية ، جامعة حلواأل ،  ثنا ية األبعاد

  ترشيح قسم التصميم لألستاذ الدكتور عماد فاروق راغب األستاذ المساعد
 بالقسم " مرشد أكاديمم " لللبة ولالبا  الدراسا  العليا بقسم التصميم.

 . ) عضو نشاط الجود  س مكتب ش وأل الجريجيأل 

 نشاط  أجالقيا  المهنة  .منسق لجنة المعارض( س 

   عضو نشاط الجود  س وضع جلة تدريبية لتنمية المهارا  اإلدارية للقيادا
 األكاديمية (.

 

التدريس استاذ زا ر بكلية التربية جامعة السللاأل قابوس بقستم التصتميم بقام 
 2010 – 2009الجرافيكى عام 

منصب مدير معمل الكمبيوتر والجرافيك بقسم التصتميما  الزجرفيتة ، شغل 
 .2010 – 2007كلية التربية ال نية ، جامعة حلواأل 
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  شعبة ستصوير( عضو عامل . ألالتشكيليعضو نقابة ال نانيأل 

 . عضو جمعية محبم ال نوأل الجميلة 

 . عضو جمعية إحياء الترار الحضاري 

  الشعبية .عضو جمعية المحافظة على ال نوأل 

 : واألنشطة الفنيةالمعارض 

  اآلأل .وحتى  1989مأل المعارض الجماعية منذ تجرجح شارك فم العديد 

  بجمعيتتة محبتتم ال نتتوأل الجميلتتة  35،  34،  32،  31،  30معتترض اللال تتع رقتتم
 ردأل سيتم بمقر الجمعية .بجا

 . معرض صالوأل الشباب الرابع والجامس بمجمع ال نوأل بالزمالك 

 قا مة حورس . 2006ليوم البي ة العامل  ةالتشكيلي نوأل معرض ال 

  قاعة حورس  –م بكلية التربية ال نية 2006 ، 2005التدريس أعوام معارض هي ة
 لل نوأل التشكيلية .

  1995حتى  1989معارض الجامعة ومايو أعوام . 

  حتتى  1993للشتباب والرياضتة أعتوام  األعلىمعارض الشباب والرياضة بالمجلس
1996 . 

 الحربم تح  رعاية السيد  سوزاأل مبارك بقاعتة  اإلنتاجفم معرض وزار   االشتراك
المصتترية بتتالقوا  المستتلحة و قتتد أفتحتتتح  م بمدينتتة مصتتر بمبنتتم إدار  الشتت وأل الستتال

  1995السيد  سوزاأل مبارك عام 

  المتحتتتد  األمريكيتتتة التتتتابع لتتتوزار  بالواليتتتا  المعتتترض المصتتتاحب لقتتتوا  المستتتلحة
  0 1995لمد  أسبوع عام  مالحرب اإلنتاج

 94،  93أعتتوام  لتتكجمتتع ال نتتوأل بالزماماالشتتتراك فتتم معتترض القلتتع الصتتغير  ب  ،
 علم التوالم  95

  : المعارض الخاصة

  بتدار األوبترا المصترية بتالجزير  معرض جتا  بالقاعتة الموستيقية لل نتوأل التشتكيلية
 م  2003
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  بيتتا أبريتتل يل –بنغتتازي  –يهتتا  معتترض جتتا  بقاعتتة العتترض بتتالمركز المهنتتم ال و
 م  2004

  ةالجماهيريتتت –المتتتدربا  بنغتتتازي معتتترض جتتتا  بتتتالمركز المهنتتتم العتتتالم إلعتتتداد 
 م  2005الليبية مايو 

  كليتتتة التربيتتتة النوعيتتتة  – بالعباستتتيةالتشتتتكيلية  وأل نتتتمعتتترض جتتتا  بقاعتتتة أوأل لل– 
 م .2008جامعة عيأل شمس ديسمبر 

  م.2009معرض بقاعة الساقية 

 م.2010قاعة حورس معرض ب 

  : الجوائز و المقتنيات

 الجميلتة بجتاردأل  ال نتواأل( بجمعية محبم 34الجا ز  األولم ح ر معرض اللال ع س
 م 1994سيتم عام 

  جتتتا ز  الح تتتر األولتتتم جرافيتتتك معتتترض المجلتتتس األعلتتتى للشتتتباب و الرياضتتتة عتتتام
1995  

 لتتة ال نتتتوأل ( بمقتتتر جمعيتتة مج33جتتا ز  تشتتجيعية فتتم معتتترض اللال تتع ح تتر رقتتم س
 الجميلة بجاردأل سيتم 

 م1994 ر فم مقر المجلس األعلى لشباب والرياضية عام الجا ز  التشجيعية ح. 

 المصتتتاحب لمعتتترض القلتتتع  1995أل الحتتتدير رستتتم  تتتمقتنيتتتا  جاصتتتة بمتحتتتف ال
 0مالية فم مجال الرسم   الصغير  و جا ز 

 
  

 


