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          :الشخصیة البیانات
 أحمد محمد عمر أحمد:  االســــــــــــــــــم

 27/11/1976: المیــــــــالد تاریخ
 مصري: الجنســـــــــــــــیة

 متزوج: االجتماعیة الحالة

         :الدراسیة المؤھالت

 
2014    : 

 
 . األردن ـ المحلي المجتمع لخدمة الدولیة العنقاء أكادیمیة من فخریة دكتوراه:    2013

 
 جامعة – میلةالج الفنون كلیة -الجرافیكي التصمیم قسم -الكتاب فنون شعبة -الفنون فلسفة في دكتوراه:    2008

 . العربیة مصر جمھوریة – المنیا
 ).نتاإلنتر شبكة على باألطفال الخاصة المواقع تصمیم فى الفلسفي و الجمالي البعد: (الرسالة عنوان 
 

 الجمیلة نونالف كلیة -الجرافیكي التصمیم قسم -الكتاب فنون شعبة -الجرافیكي التصمیم في ماجستیر:    2003
 . العربیة مصر جمھوریة – المنیا جامعة –

 ).مصر في السیاحیة اإلعالنیة الحمالت ورقى ازدھار على اآللي الحاسب أثر: (الرسالة عنوان 
 

 الجمیلة لفنونا كلیة -الجرافیكي التصمیم قسم -الكتاب فنون شعبة -الجرافیكي التصمیم في بكالوریوس:    1999
 . العربیة مصر جمھوریة – المنیا جامعة –
 .الداخلیة العمارة تخصص الدیكور في خاص دبلوم  ـ
 .الفن فلسفة تخصص الفلسفة في خاصة دبلوم  ـ

                        :العمل خبرات
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 - لةالجمی الفنون كلیة - الجرافیكي التصمیم قسم -  الكتاب فنون مساعد أستاذ لدرجة الترقیة:          2014

 .  العربیة مصر جمھوریة - المنیا جامعة
 

 - الاالتص كلیة - الجماھیري االتصال قسم - المتعددة والوسائط الجرافیكى التصمیم مساعد أستاذ:          2014
 .المتحدة العربیة اإلمارات- الشارقة جامعة

 
 لفنونا كلیة - المتعددة والوسائط الجرافیكي التصمیم قسم - التغلیف فنون مادة لتدریس منتدب:          2014

 .المتحدة العربیة اإلمارات - الشارقة جامعة - الجمیلة
 

 اسمیةالق الجامعة- اإلسالمیة والدراسات الشریعة كلیة - البصریة للفنون مدخل مادة لتدریس منتدب:         2016
 .المتحدة العربیة اإلمارات -

 
 امعةج والتصمیم العمارة كلیة - الجرافیكي التصمیم قسم - الجرافیكى التصمیم مساعد أستاذ:   2011-2013

 .الھاشمیة األردنیة المملكة – البتراء
 

 امعةج والتصمیم العمارة كلیة - الجرافیكي التصمیم قسم - الجرافیكى التصمیم مساعد أستاذ:   2009-2010
 .الھاشمیة األردنیة المملكة – البتراء

 
 – المنیا – Photoshop-Illustrator) – Wining Egypt( تدریبیة دورات تدریس:   2008-2009

 .العربیة مصر جمھوریة
 

 جمھوریة - المنیا جامعة - الجمیلة الفنون كلیة  - الكتاب وفنون الجرافیكي التصمیم مدرس:   2008-2009
 .العربیة مصر

 
 -  المنیا جامعة - الجمیلة الفنون كلیة  - الكتاب وفنون الجرافیكي التصمیم مساعد مدرس:   2003-2008

 .العربیة مصر جمھوریة
 

 – القاھرة– Photoshop-Illustrator) - IBM Information( تدریبیة دورات تدریس:   2004-2007
 .العربیة مصر جمھوریة

 

                                         :العلمیة للرسائل  والمناقشات اإلشراف

 والفیلم المصورة المجالت بین المتبادل األثر( بعنوان ابراھیم غازي ذیاب/  للطالب ماجستیر رسالة علي أشراف -
 .2009 - مصر - المنیا جامعة - الجمیلة الفنون كلیة -) السینمائي
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 كيالجرافی التصمیم دور( بعنوان األسعد محمد سناء/  للطالبة ماجستیر لرسالة والمناقشة الحكم لجنة عضو -
 ألردنا - األوسط الشرق جامعة- اإلعالم كلیة -)اإلنترنت في األردنیة للمواقع المشاھدة نسبة تحدید في

- 2013. 
 

 المعھد موتنظی األردنیة الثقافة وزارة برعایة - اإلسالمي الفكر في الفن مؤتمر - والتحكیم التعقیب لجنة عضو -
 .2012 - االردن - االسالمیة العلوم جامعة - االسالمیة والفنون العمارة وكلیة االسالمي للفكر العالي

 
العلوم اإلعالم والمعلومات و كلیة –لجامعة عجمان ألعضاء الھیئة التدریسیة عضو لجنة تحكیم مشاریع بحثیة  -

 .2018االمارات العربیة المتحدة  –اإلنسانیة 
 
كلیة  –عضو لجنة تحكیم واختیار الكتب الدراسیة ومدي مناسبة الكتب للمساقات الدراسیة في قسم اإلعالم  -

 .2018االمارات العربیة المتحدة  –جامعة عجمان –المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانیة 
 

مارات العربیة اال-) لكلیة االتصال جامعة الشارقة 2024-2019عضو لجنة وضع الخطة االستراتیجیة ( -
 .2018المتحدة 

 
)  برنامج التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في كلیة االتصال 2024-2019مقرر لجنة وضع استراتیجیة ( -

 .2018االمارات العربیة المتحدة  -جامعة الشارقة
 

الجرافیكي والوسائط لبرنامج التصمیم  المحلي تجدید االعتمادال لغرض ذاتیةالدراسة مقرر لجنة كتابة ال  -
 .2018االمارات العربیة المتحدة  -كلیة االتصال جامعة الشارقةPage 3 of 14ل 2019-2018-المتعددة 

-  
  

                                                     :تدریسھا قمتُ  التي المساقات

 .مصر - المنیا جامعة - الجمیلة الفنون كلیة - التصمیم أسس  -مادة* 
 .مصر  - المنیا جامعة - الجمیلة الفنون كلیة -الرسم  -مادة* 
 .مصر - المنیا جامعة - الجمیلة الفنون كلیة  - التوضیحیة الرسوم -مادة* 
 .مصر - المنیا جامعة - الجمیلة الفنون كلیة - الكتاب فنون -مادة* 
 .مصر - المنیا جامعة - الجمیلة الفنون كلیة - الخلویة المناظر-مادة* 
 .مصر - المنیا جامعة -  الجمیلة الفنون كلیة - اتصال ونظریة األعمال إدارة -مادة* 
 .األردن  - البتراء جامعة - والتصمیم العمارة كلیة - بالحاسوب التحریك تقنیات -مادة* 
 .األردن - البتراء جامعة التصمیم و العمارة كلیة - الجرافیكى التصمیم في الحاسوب تطبیقات -مادة* 
 .األردن - البتراء جامعة  - والتصمیم العمارة كلیة - الحدیثة والطباعة الكتاب تصمیم -مادة* 
 .األردن - البتراء جامعة والتصمیم العمارة كلیة -بالحاسوب اإللكترونیة للمواقع الجرافیكى التصمیم -مادة* 
 .األردن - البتراء جامعة والفنون العمارة كلیة - الفوتوشوب برنامج باستخدام الجرافیكى التصمیم -مادة* 
 .األردن - البتراء جامعة والفنون العمارة كلیة - الفالش برنامج باستخدام الجرافیكى لتصمیما -مادة* 
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 .األردن - البتراء جامعة  والفنون العمارة كلیة - االلستریتور برنامج باستخدام الجرافیكى التصمیم -مادة* 
 .األردن - البتراء جامعة  والفنون العمارة كلیة - الجرافیكي التصمیم في التخرج مشروع -مادة* 
 .اإلمارات -  الشارقة جامعة - االتصال كلیة - الجماھیري االتصال قسم - المعلوماتیة الرسوم -مادة* 
 .اإلمارات-الشارقة جامعة - االتصال كلیة -  -لإلعالمیین الجرافیكي التصمیم في تطبیقات -مادة* 
 .اإلمارات- الشارقة جامعة - االتصال كلیة -  المتعددة للوسائط المواد إعداد -مادة* 
 .اإلمارات- الشارقة جامعة - االتصال كلیة -  المتعددة الوسائط وإنتاج تصمیم -مادة* 
 .اإلمارات- الشارقة جامعة - االتصال كلیة -  اإلنترنت علي المواقع تصمیم -مادة* 
 .اإلمارات- الشارقة جامعة - االتصال كلیة -  الصحفي اإلخراج -مادة* 
 .اإلمارات- الشارقة جامعة - االتصال كلیة - المتعددة والوسائط الجرافیكي التصمیم في التخرج مشروع -مادة* 
 .اإلمارات- الشارقة جامعة - االتصال كلیة -  االتصال علم إلي مدخل -مادة* 
 .اإلمارات- الشارقة جامعة - االتصال كلیة -  المتعددة والوسائط الجرافیكي التصمیم لقسم المیداني لتدریبا -مادة* 
 .اإلمارات- الشارقة جامعة - االتصال كلیة -  الحاسوب بإستخدام الصحفیة التغطیة -مادة* 
 .اإلمارات- الشارقة جامعة - الجمیلة الفنون كلیة - التغلیف فنون -مادة* 
 .اإلمارات- الشارقة جامعة - االتصال كلیة -  الحدیثة المجتمعات في اإلعالم -مادة* 
 .اإلمارات- القاسمیة الجامعة - اإلسالمیة والدراسات الشریعة  كلیة - البصریة الفنون إلي مدخل -مادة* 
 .اإلمارات- الذید فرع الشارقة جامعة - االتصال كلیة -  االتصال علم إلي مدخل -مادة* 
 .اإلمارات- الذید فرع الشارقة جامعة - االتصال كلیة -  واخالقیاتة اإلعالم تشرعیات -مادة* 

 

     : بتدریسھا أقوم التي المواد في التعلیمیة العملیة استراتیجیة

  
 واالتجاھات المعارف الطالب إكساب بھدف ، المتعددة والوسائط الجرافیكي التصمیم بتدریس أقوم 

 أھمیةب اقتناعي خالل من ، المختلفة والھیئات بالشركات الجرافیكي التصمیم أقسام في للعمل الالزمة والمھارات
 .والمنظمات والھیئات الشركات  كافة في الجرافیكي للمصمم  الحیوي الدور و الجرافیكي التصمیم

  
 تالمعلوما تطویر و ، للبرنامج التدریسیة الخطة وفق  بالتخصص المرتبطة المساقات تدریس خالل من وذلك

 .تخصصال في التطبیقیة والمعارف النظریة األطر أحدث مع لتتناسب للمساقات التصمیم في الحدیثة واالتجاھات
 
ً  ، الموضوعة أھدافي تحقي من تمكنني التي التعمیمیة األسالیب ذلك في واستخدمت   لوجیاللتكنو وموظفا

ً .  متعددة أدوات خالل من التعلم مخرجات بقیاس أقوم وبحیث.  التصمیم مجال في الحدیثة  ردیةالف الفروق مراعیا
 .العمل سوق واحتیاجات ، للمجتمع الثقافي والسیاق الطبة، بین

 

          :التعلیمیة العملیة تطویر

 
 البرامج خالل من والتكنولوجي العلمي التطور مع یتناسب لكي المواد لبعض الدراسي المنھج تطویر*   

 حتي المحاضرة، في شرحة یتم لما وتفاعلیة متحركة فیدیوھات عمل خالل ومن التدریس عملیة في المستخدمة
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 .الشارقة جامعة ـ االتصال كلیة ـ الدراسیة المادة فھم یتثنى
 

 المعرفیة المعلومات وتبادل الطالب مع التواصل في الجامعة موقع علي من بورد البالك برنامج استخدام* 
 .قةالشار جامعة ـ كلیةاالتصال ـ طالب لكل لیصل علیھ والتفاعلیة الدراسیة المواد ووضع خاللھ، من والدراسیة

 
 اإلنتاجالفعلیة عملیات رؤیة خالل من العملي الجزء مع النظري الجزء لتطبیق ، للطالب تعلیمیة رحالت عمل* 
 .الشارقة جامعة ـ االتصال كلیة ـ لذلك المخصصة األماكن في

 
ً  الطالب إرشاد*    كلیة ـ الجماھیري االتصال قسم ـ الجرافیكي التصمیم مسار ـ الطالبیة القضایا لقلیل أكادیمیا

  الشارقة جامعة ـ االتصال
   
 وتأكید ةالموضوعی على القائم العلمي التفكیر إلى ویھدف المعارف، اكتساب عملیة ھو التعلیم تطویر -

 الحفاظ وتدع التي والمفاھیم األفكار على والتأكید. النقدیة والروح  والمنطق العقل على القائم العقالني التفكیر
 .المعاصرة واألصالة والحریة والوحدة الھویة علي

 لميالع للتفكیر ویقوده ونشط، ومبدع متفاعل الطالب یجعل الذي ھو الفعال  التدریس وتطویر  -

 لطالبا ویساعد. التعلیمیة أھدافھ یحقق أن یستطیع كي للطالب موجھ یكون أن یجب فاألستاذ. الصحیح والعملي
 یكون أن ویجب. اإلیجابیة واالتجاھات والمھارات المعارف على یحصل كي اآلخرین مع والتعاون التعلم على

 . ولطالبھ لنفسھ االحترام وإظھار واتجاھاتھ وسلوكھ تعاملھ في للطالب حسنة قدوة األستاذ
 

                                                        :بي الخاصة التدریس الفلسفة*
 
 :یأتي ما على وحثھم التعلیمیة العملیة في الطالب بإشراك التدریس یتم    -
 .علمیة تحلیلیة بطریقة والتفكیر التعلم     -
ً وف األشیاء رؤیة على تساعدھم التي والتصمیمیة والعملیة العلمیة المھارات اكتساب على الطالب مساعدة  -  قا

 .النسبیة  وأھمیتھا الصحیحة لعالقاتھا
 .متعة أكثر التعلم عملیة جعل ومحاولة المتمیز والعلمي العملي اإلنتاج إلى الطالب نظر لفت    -
 معرفة تدعم أن الممكن من التي العملیة التفاصیل إلى إضافة المقرر علیھا یستند التي العامة المبادئ إیضاح   -

 .العملیة الحیاة في الطالب
 التي الفترة في االھتمام حیز تشغل التي المحیطة المحلیة للبیئة المعاصرة بالقضایا المنھج موضوعات ربط   -

 في المقرر بالمنھج عالقة لھ جدید كل ومتابعة األخبار مشاھدة الطالب على یجب لذلك. المقرر بتدریس أقوم
 .اإلعالم وسائل

 محل التصمیمیة للموضوعات أشمل صورة رسم محاولة بھدف وذلك مختصرة نقاشات في الطالب إشراك   -
 .الطالب أذھان في الدراسة

 راتمھا تنمیة على یساعدھم مما المنطقي التفكیر طریقة یتعلمون وأن نظرھم وجھة الطالب یبدین أن المھم من  -
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 .تحلیلیة
 .الدراسي الفصل طوال الطالب لدى المعرفي المخزون تعزیز ھو االمتحانات من الھدف إن   -
ً  االمتحانات تھدف  -  في الخجل من یعانین الذین والطالب المنخفض األداء ذوي الطالب ودعم مساعدة إلى أیضا

 .التحصیل على القدرة زیادة
  یرتبط ما عادة الذي بالضغط اإلحساس من التخفیف في یساعد النظرة بھذه االمتحانات إلى النظر إن  -
 .باالمتحانات 
 .المحاضرة أول في بالحضور االلتزام الطالب على   -
 .علیھا یشكل قد ما عن والسؤال التركیز الطالب على  -
 .الفصلیة واألنشطة المناقشات في الفعالة المشاركة الطالب على یجب   -
ً  العلمیة المادة تحضیر الطالبة على یجب   -  .مقدما
 .محاضرة أول في لھا العلمیة والمراجع المادة بمفردات الطالب تزوید على الحرص -
 .ومتعة فائدة أكثر المادة لجعل التدریس عملیة في الحدیثة التكنولوجیا استخدام على الحرص -
 .العلمیة والمحاضرات والندوات العمل وورش الدورات حضور طریق عن الذات تطویر على الحرص -

 
 

 دالموا تقدیم واستراتیجیات الدراسیة للمقررات واإلعداد والتصمیم التخطیط* 
 .سالتدری بعملیة یتعلق مما ذلك وغیر الراجعة والتغذیة الطالبات تقویم وكیفیة

 .رمزه رقمھ، المقرر، اسم حیث من الدراسیة، للمواد واإلعداد والتصمیم التخطیط: أوالً 
 ً   للتدریس الفلسفیة نظرتي: ثانیا

 .     العالقة ذي السابق بالتعلم الجدید التعلم ربط    - 1          
  الطالبب المحیطة والبیئة  الیومیة الطالب بحیاة عالقة ذات جدیدة مواقف في الجدید التعلم استخدام    - 2 

 .اإلمكان قدر
 .والمطلوب والجھد الزمن حیث من التعلم تحقیق في الطالب إرھاق عدم    - 3  
 .میمیةوالتص والمھاریة، المعرفیة،: المختلفة جوانبھا من التعلم تحقیق في الطالب شخصیة تنمیة    - 4 
 قاعات في تحدث التي المستجدات ضوء في للتعدیل وقابلة مرنة المتبعة التدریس طریقة تكون أن    - 5 

 .التدریس

               :الدراسیة للمواد واإلعداد والتصمیم التخطیط*
 :التخطیط -1

 والتي ھا،تحقیق إلى األستاذ یسعى التي األھداف تحقیق یضمن بما الجامعي للتدریس الجید التخطیط من البد       
 ھي حاورم سبعة على الجامعي للتعلیم الجید التخطیط عملیة تشتمل أن البد فإنھ ولذلك الجودة، معاییر مع تتفق

 :وھي الفعال، الجامعي التدریس في السبعة المبادئ
 .للمقرر التعلیمیة األھداف تحدید.  أ 
 .التعلیمیة المھمات لتنفیذ والخبرات واألنشطة والوسائل واألسالیب الطرائق تحدید. ب 
 .للتنفیذ المتاحة واألجھزة األدوات تحدید. ج 
 .التنفیذ ومكان زمن تحدید. د 
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 .والنجاح التقدم مدى تظھر التي والختامیة والتكوینیة التشخیصیة التقویم أدوات تحدید. ه 
 .ذلك وغیر) إحصائي تحلیل مقابالت، تقاریر، استبانات،( الراجعة التغذیة أدوات تحدید.  و 
 

      (المعارض الفنیة المتخصصة في مجال التصمیم الجرافیك) األبحاث الَعملیة
  

 .2009  -المصریة األوبرا بدار - الفنون بقصر - العام لمعرضا* 1
  - المستدیرة بالقاعة  -)القرني لعائض تحزن ال لكتاب تشكیلیة رؤیة -تحزن ال العین( بعنوان خاص معرض* 2

 .  2008-المصریة األوبرا بدار - التشكیلین الفنانین نقابة
 .2009 - الصاوي بساقیة - األول الصغیرة القطع الساقیة صالون معرض* 3
 .2008 - بورسعید - الدولي بورسعید بینالي* 4
 الجمیلة الفنون كلیة انشاء على سنة 25 بمرور بمناسبة -الجمیلة الفنون بكلیة التدریس ھیئة اعضاء معرض* 5

 .2008  -المنیا جامعة-
 

 الفنون لكلیة السابع العلمي المؤتمر ھامش على - الجمیلة الفنون بكلیة التدریس ھیئة اعضاء معرض* 6
 .2002  -والمدینة الفن - المنیا جامعة -الجمیلة

 جامعة - الجمیلة الفنون بكلیة  - العرض بقاعة -)التشكیلیة للتجلیات جرافیكیة رؤیة( بعنوان خاص معرض* 7
 .2010-المنیا

 األوبرا بدار -التشكیلین الفنانین نقابة - المستدیرة بالقاعة -)العربي الحرف جمالیات(بعنوان خاص معرض* 8
 . 2014-المصریة

 ھامش  علي-المنیا جامعة - الجمیلة الفنون بكلیة  - العرض بقاعة -)االعماق سحر(  بعنوان خاص معرض* 9
 . 2:10/4/2016 من عشر الثاني الدولي الكلیة مؤتمر

 - اإلمارات-الشارقة إمارة -اإلماراتیة الخلیج بجریدة  - العرض بقاعة -)آمة مالمح( بعنوان خاص معرض* 10
 الخلیجي التعاون مجلس دول في قوانینة و اإلعالم أخالقیات بعنوان الدولي االتصال كلیة مؤتمر ھامش علي
 .2016أبریل/  28_27 من المقام

 امعةج -باألقصر الجمیلة الفنون بكلیة  - العرض بقاعة -)ومساحات حرف تشكیلیة(  بعنوان خاص معرض* 11
 13:21/11/2016 من األول الدولي الكلیة مؤتمر ھامش علي -الوادي جنوب

 جنوب جامعة -)األقصر( الجمیلة الفنون بكلیة  - العرض بقاعة -)مصر ده ھیھ( بعنوان خاص معرض* 12
 الفنون(  عنوان  تحت  المجتمع وخدمة التشكیلیة الفنون الرابع الدولي الكلیة مؤتمر ھامش علي - الوادي
 2018  فبرایر  1:ینایر 22من الفترة في -) والھویة الحداثة إشكالیة بین البصریة

 -والتحدیات األسس اإلعالمي العمل أخالقیات منتدي ھامش علي-)التاریخ عبق( بعنوان خاص معرض* 13
 .  اإلمارات -الشارقة إمارة - الشارقة جامعة - 2018 مارس 15 یوم المقام

 

    األبحاث الُمحكمة والمقبولة للنشر في المؤتمرات الِعلمیة:
     

 تشكیليال الفن مؤتمر في ومنشور ملقي بحث) العولمة عصر في المتعدد الوسائط تصمیم ھویة( بعنوان بحث* 1
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 التربیة كلیة ـ جنوب جنوب  حوار التشكیلیةـ للفنون الثاني الدولي الملتقي - الروحیة والقیم المادیة القیم بین
 3/11/2010-1 من ـ مصر ـ اسیوط جامعة ـ النوعیة

 
 بحث)اآلخر وثقافة العصر متغیرات فضوء والكذب االقناع بین إتصال كوسیلة االعالن دور( بعنوان بحث* 2

 من ـ مصر ـ المنیا جامعة ـ  الجمیلة الفنون كلیة ـ) اآلخر وثقافة الفن(  بعنوان العاشر الدولي مؤتمر في منشور
25-27/3/2012 . 

 
 ثبح) المطبوعات وإخراج وانتاج تصمیم في النشر دور في االندیزین برنامج استخدام أثر( بعنوان بحث* 3

 من ـ األردن ـ األھلیة عمان جامعة ـ والتصمیم العمارة كلیة ـ األول الدولي والتصمیم العمارة مؤتمر في منشور
22-24/3/2014. 

 
 شورومن مناقش بحث) اإلعالن في الفعال البصري االتصال علي وأثرھا الحدیثة التكنولوجیا( بعنوان بحث* 4
-3 من ـ مصر ـ المنیا جامعة ـ  الجمیلة الفنون كلیة ـ) االقتصاد و الفن(  بعنوان عشر الثاني الدولي المؤتمر في

5/4/2016 . 
 

 بحث )الصحفي اإلعالن في)  البصري لالتصال أساسي كعامل( الصورة الختیار ةالفنی لقیما( بعنوان بحث* 5
) الخلیجي التعاون مجلس دول في وقوانینة اإلعالم أخالقیات( بعنوان االتصال لكلیة الدولي المؤتمر في مناقش
 . اإلمارات ـ الشارقة جامعة ـ االتصال كلیة ـ 2016أبریل/  28_27 من المقام

 
 في البصري اإلدراك عملیة في (Info Graphics( المعلوماتیة للرسوم الفنیة القیمة( بعنوان بحث* 6

 الفنون كلیة – المجتمع وخدمة الجرافیك لفنون – األول الدولي المؤتمر في منشور و مناقش بحث) المطبوعات
 2016 نوفمبر 16-14 من – الوادي جنوب جامعة – باألقصر الجمیلة

 
  البعدین ذات الجرافیكیة التصمیمات علي 3D)االبعاد ثالثیة( تقنیة لتنفیذ تجریبي بحث( بعنوان بحث* 7
2D الفنون – الرابع الدولي المؤتمر ھامش علي ومعروض منشور و مناقش تجریبي بحث) المتلقي علي وأثرھا 

  22-24  من – الوادي جنوب جامعة – باألقصر الجمیلة الفنون كلیة – والھویة الحداثة إشكالیة بین  البصریة
 2018ینایر

 
 

    األبحاث الُمحكمة والمنشورة في مجالت ودوریات علمیة:

    
 

  مقبول بحث) اإلعالن في الفعال البصري االتصال علي وأثرھا الحدیثة التكنولوجیا( بعنوان بحث* 1
  نصف مجلة – النفس وعلم التربیة في البحث مجلة في 2017 أبریل – 30 العدد في ومنشور 
 .العربیة مصر جمھوریة – المنیا جامعة – التربیة كلیة – سنویة 
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  )الصحفي اإلعالن في)  البصري لالتصال أساسي كعامل( الصورة الختیار الفني القیم( بعنوان بحث* 2
  األھرام جامعة - اإلعالم كلیة.  واإلعالم االتصال لعلوم العلمیة المجلة في للنشور مقبول بحث 
 .العربیة مصر جمھوریة 2016سبتمبر –العدد الرابع عشر   . الكندیة 

م ) بحث محكسیكولوجیة التصمیم الجرافیكي )التصمیم اإلعالني( لوسائل اإلعالم الجدیدة* بحث بعنوان (3
العلمیة الجمعیة  -.مجلة التصمیم الدولیة International Design Journalومنشور في 
 جمھوریة مصر العربیة. 15/7/2017العدد السابع الجزء الثالث  -للمصممین

 
 The impact (of different digital image techniques on contemporary* بحث بعنوان (4

graphic design بحث محكم ومنشور في (International Design Journal  مجلة التصمیم
جمھوریة مصر  17/10/2017العدد السابع الجزء الرابع  -العلمیة للمصممینالجمعیة  -.الدولیة

 العربیة.
 

) دراسة تطبیقیة 2Dعلي التصمیمات الجرافیكیة ذات البعدین  3Dتنفیذ التقنیة ثالثیة األبعاد  * بحث بعنوان (5
وخدمة  تحت عنوان الفنون التشكیلیة –المؤتمر الدولي الرابع  بحث محكم ومناقش ونشور في 

 –كلیة الفنون الجمیلة جامعة جنوب الوادي  -الفنون البصریة بین إشكالیة الحداثة والھویة –المجتمع 
 . جمھوریة مصر العربیة.22/1/2018االقصر 

 )بناء وتصمیم المواقع اإللكترونیة للمؤسسات الحكومیة في إمارة الشارقة (دراسة تجریبیة* بحث بعنوان (6
مقدم إلدارة البحث  – من إدارة البحث العلمي في جامعة الشارقة علمي ممول يشروع بحثمبحث 

 .2018 جامعة الشارقة -العلمي والدراسات العلیا
 
 

           الُكتِب المؤلفة :
           

 اراتاإلم دولة ـ ناشرون المشرقة األفق دار) ومستحدثاتھ ومبادئھ أسسھ  الجرافیكي التصمیم( بعنوان كتاب* 
 الدولي اإلیداع رقم)  اإلمارات في الكندیة الجامعة وفي – الشارقة جامعة في یدرس(  ٢٠١٥ ـ المتحدة العربیة
 ISBN  978-9948-18-853-45-: للكتاب

 

         اإلرشاد األكادیمي للطالب :
         
  جامعة والتصمیم العمارة كلیة في الجرافیكي التصمیم قسم وطالبات طالب إرشاد علي العمل -
 . المتعثرین الطالب مشاكل جمیع وحل األردنیة البتراء 
   والوسائط الجرافیكي التصمیم مسار الجماھیري االتصال قسم في وطالب طالبات إرشاد -
 .الطالبیة القضایا انتھاء وشبة القسم في المنذرین الطلبة قلة إلي أدي مما المتعددة 
 

           اإلعتماد الدولي:
 

 للھیئة الدولي االعتماد علي للحصول الشارقة جامعة االتصال كلیة التدریس ھیئة أعضاء ضمن المشاركة
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 Accrediting Council On Education in(  واإلعالم االتصال لبرامج الدولي لالعتماد األمریكیة
Journalism and Mass communication   ACEJMC ) الكلیة برامج لجمیع. 

 

           المجتمع :خدمة 
           

 التقریر – للجامعة السنوي الكتاب( 2011/2014 األردنیة البتراء جامعة مطبوعات علي اإلشراف* 
 )البتراء جامعة ومجلة الطالب شئون عمادة مطبوعات جمیع – للجامعة السنوي

 
-3-2 انطالقتنا ـ االتصال كلیة طالب التخرج مشاریع لمعرض المنظمة واللجنة األكادیمیة اللجنة في المشاركة* 

 .الشارقة جامعة ـ االتصال كلیة ـ4-5-6-7-8
 

 الدبلوم في) االجتماعي التواصل ومھارات اإللكترونیة المواقع وتوظیف تصمیم مھارات( برنامج تدریس*  
 .الشارقة جامعة  في المستمر التعلیم لمركز تابع  ـ18/4/2015-11 ـ اإللكتروني لإلعالم األول المھني

 
 الدبلوم في) االجتماعي التواصل ومھارات اإللكترونیة المواقع وتوظیف تصمیم مھارات( برنامج تدریس*  

 .الشارقة جامعة  في المستمر التعلیم لمركز تابع  ـ 28/6/2015-24 ـ اإللكتروني لإلعالم الثاني المھني
 

 ـ ةالمتعدد والوسائط الجرافیكي التصمیم في التخرج مشاریع أفكار اختیار كیفیة عن عمل ورشة تنظیم*  
 .الشارقة جامعة ـ االتصال كلیة ـ الجماھیري االتصال قسم -ـ1/3/2015

 
 .2015 ینایر ـ الشارقة جامعة ـ االتصال كلیة ـ الجامعة أخبار صحیفة ـ) الفن عولمة(  بعنوان مقالة كتابة*  

 
 ـ المتعددة والوسائط الجرافیكي التصمیم في التخرج مشاریع أفكار اختیار كیفیة عن عمل ورشة تنظیم* 

 .الشارقة جامعة ـ االتصال كلیة ـ الجماھیري االتصال قسم ـ10/9/2015
 

-ـ4/11/2015-1ـ) والمجلة للجریدة الفني اإلخراج( بعنوان الجماھیري االتصال قسم لطالب تدریبیة دورة تنظیم* 
 .الشارقة جامعة ـ االتصال كلیة ـ الجماھیري االتصال قسم

 
 الدبلوم في) االجتماعي التواصل ومھارات اإللكترونیة المواقع وتوظیف تصمیم مھارات( برنامج تدریس*  

 .الشارقة جامعة في المستمر التعلیم لمركز تابع  ـ 28/1/2016-24 ـ اإللكتروني لإلعالم الثالث المھني
 

  الطالب شؤن عمادة قبل من تنظیمھا تم التي األولي األلوان حوار مسابقة تحكیم لجنة في المشاركة*  
 .20/2/2016  المتحدة العربیة اإلمارات دولة جامعات طالب بین الشارقة جامعة ـ 
 

  الطالب شؤن عمادة قبل من تنظیمھا تم التي الثاني األلوان حوار مسابقة تحكیم لجنة في المشاركة*  
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 .17/2/2017  المتحدة العربیة اإلمارات دولة جامعات طالب بین الشارقة جامعة ـ 
 

  لشارقةا جامعةـ  والتمویل االقتصادیة للدراسات اإلسالمي الشارقة لمركز جدید شعار اختیار لجنة في المشاركة*  
9/3/2016. 

 
  بعنوان الشارقة ـجامعة االتصال لكلیة التخرج مشاریع لمعرض واألكادیمیة التنظیمیة اللجنة عضو*  

 .2016_ 2014 من والخامس والرابع والثالث والثاني األول ـانطالقتناـ 
 

  اإلعالم أخالقیات بعنوان الشارقة جامعة ـ االتصال كلیة لمؤتمر والتحضیریة التنظیمیة اللجنة عضو* 
 .24/4/2016ـ الخلیجي التعاون مجلس دول في 
 

  حساب ألفضل التربوي والتمیز للتفوق الشارقة جائزة ومعاییر وضوابط أھداف وضع لجنة عضو* 
 2016.  اإلمارات – للتعلیم الشارقة  مجلس – االجتماعي التواصل مواقع علي طالبي  
 

   مواقع علي طالبي حساب ألفضل التربوي والتمیز للتفوق الشارقة لجائزة التحكیم لجنة عضو* 
 .2016/2017 اإلمارات – للتعلیم الشارقة  مجلس – االجتماعي التواصل 
 

   یكون حین اإلعالم( شعار تحت - الرابعة الدورة - الوطني لإلعالم مرامي منتدي في المشاركة* 
 17/10/2016 الشارقة إمارة - االسرة لشؤون األعلى المجلس -)وطن  واجھة 
 

             األول المھني الدبلوم في) االجتماعي التواصل ووسائل الحكومي االتصال دبلوم( برنامج تدریس* 
  التعلیم مركز  ـ 1/3/2018-25/2/2018 ـ الشارقة بحكومة البشریة الموارد إدارة مع بالتعاون

 .الشارقة جامعة في المستمر 
 

  المتعددة والوسائط الجرافیكي التصمیم لمساق الدراسیة و االستراتیجیة الخطة إعداد  لجنة عضو* 
 .2019-2018 الدراسي للعام الشارقة بجامعة المجتمع كلیة في 
 

  الذي - والتحدیات األسس اإلعالمي العمل أخالقیات لمنتدي والتحضیریة التنظیمیة اللجنة عضو *
 . اإلمارات -الشارقة إمارة - الشارقة جامعة - 2018 مارس 15 یوم -االتصال كلیة نظمتھ 
 

 16 - السابعة دورتھا في  اإلماراتیة للجامعات التشكیلیة للفنون الشارقة جامعة مسابقة تحكیم لجنة عضو *
 . اإلمارات -الشارقة إمارة - الشارقة جامعة - 2018 أبریل

 
 ـ المتعددة والوسائط الجرافیكي التصمیم في التخرج مشاریع أفكار وتنفیذ اختیار كیفیة عن عمل ورشة تنظیم* 

 .الشارقة جامعة ـ االتصال كلیة ـ الجماھیري االتصال قسم ـ20/9/2018
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تسبین من )فئة الباحثین عن عمل -االجتماعي التواصل ووسائل المھني لإلعالم الرقمي دبلومال( برنامج تدریس* 

 ـ  .الشارقة جامعة في المستمر التعلیم مركزبالتعاون مع  طین في دبيووزارة الموارد البشریة والت
   ـ8/11/2018 -14/10/2018

 
  

 

         أنشطة جامعیة ومجتمعیة :

        
   االتصال كلیة لطالب ، الجماھیري االتصال قسم مع بالتنسیق تدریبیة دورة عقد -
   في) الجرافیك برامج باستخدام والمجلة للصحیفة الفني اإلخراج( بعنوان الشارقة جامعة 
  مختلف من طالب 21 الحاضرون الطلبة عدد وكان أیام ثالثة لمدة  2015/2016 الربیع فصل 
 .الكلیة تخصصات 
 
  جامعة االتصال كلیة لطالب ، الجماھیري االتصال قسم مع بالتنسیق تدریبیة دورة عقد -
   فصل في)  الجرافیك برامج باستخدام والمجلة للصحیفة الفني اإلخراج( بعنوان الشارقة 
   مختلف من طالب 25 الحاضرون الطلبة عدد وكان یومان لمدة  2016/2017 الخریف 
 .الكلیة تخصصات 
 
  جامعة االتصال كلیة لطالب ، الجماھیري االتصال قسم مع بالتنسیق تدریبیة دورة عقد -
  في) المتعددة الوسائط برامج باستخدام إلكترونیة ذاتیة سیرة إعداد كیفیة( بعنوان الشارقة 
 .الكلیة تخصصات مختلف من طالب 21 الحاضرون الطلبة عدد وكان 2015/2016 الربیع فصل  
 
  جناح خالل من الشعوب حیاة مھرجان فاعلیات إعداد في الطالبات شؤون عمادة مع المشاركة -
 .اإلمارات الشارقة جامعة -2015/2016 الربیع فصل العربیة مصر جمھوریة 
 
   - الشارقة جامعة - الطلبة مجلس انتخابات علي لإلشراف المركزیة اللجنة في المشاركة  -
  2019-2018 - االمارات 
 
  جامعة في الریاضي األسر مھرجانات في والمشاركة االتصال لكلیة الریاضیة األسر لجنة مسؤول -
 2018-2017-2016-2015 - أعوام الشارقة 
  

     الدورات الخاصة بتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس:

    
 جامعة ـ العالي التعلیم في القیادة معھد 2017\5\15:17من- الفعالة المحاضرة عن تدریبیة دورة حضور -
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 .اإلمارات ـ الشارقة
 ـ الشارقة جامعة ـ الطالب مع التفاعل في اإللكتروني الجامعة موقع استخدام كیفیة عن دورة حضور -

 .اإلمارات
 .اإلمارات ـ الشارقة جامعة ـ االكادیمي اإلرشاد كیفیة ، التعلیمیة العملیة تطویر عن عمل ورش حضور -
 .اإلمارات ـ الشارقة جامعة ـ 2014/2015- معلوماتال لتقنیة التوجیھي بالیوم الخاصة التدریبیة الدورة حضور -
- ـ ریسیةالتد الھیئة ألعضاء الترقیات منح في الجامعیة التعلیمات( التدریبي البرنامج في بالحضور المشاركة -

 .اإلمارات ـ الشارقة جامعة 2017
  المعلومات وتكنولوجیا الفني الدعم مركز ـ اإللكتروني التعلیم فى (Blackboard( باستخدام التدریس -

 .اإلمارات ـ الشارقة جامعة - 
 .اإلمارات الشارقةـ جامعة - والتسجیل القبول إدارة  ـ المعتمدة الساعات برنامج فى للطالب األكادیمي اإلرشاد -
 .األردن ـ البتراء جامعة ـ اإللكتروني التعلیم فى (Blackboard( باستخدام التدریس -
 .األردن ـ البتراء جامعة ـ المعتمدة الساعات برنامج فى للطالب االكادیمي اإلرشاد -
 .األردن ـ البتراء جامعة ـ المعتمدة الساعات باستخدام التدریس -
 . مصر ـ المنیا جامعة - التدریس ھیئة أعضاء تنمیة مركز ـ التكنولوجیا باستخدام التدریس -
 .مصر ـ المنیا جامعة ـ التدریس ھیئة أعضاء تنمیة مركز ـ العلمي البحث أخالقیات -
 .مصر ـ المنیا جامعة ـ التدریس ھیئة أعضاء تنمیة مركز ـ الجامعات في والقانونیة المالیة الجوانب -
 .مصر ـ المنیا جامعة ـ التدریس ھیئة أعضاء تنمیة مركز ـ الجامعیة اإلدارة -
 .مصر ـ المنیا جامعة ـ التدریس ھیئة أعضاء تنمیة مركز ـ التعلیم أنماط في االتصال مھارات  -
 .مصر ـ المنیا جامعة ـ التدریس ھیئة أعضاء تنمیة مركز ـ االستراتیجي التخطیط  ـ
 .مصر ـ المنیا جامعة ـ التدریس ھیئة أعضاء تنمیة مركز ـ التدریس فى الحدیثة الطرق  ـ
 .مصر ـ المنیا جامعة ـ التدریس ھیئة أعضاء تنمیة مركز ـ المھنة وآداب أخالقیات -
 .مصر ـ المنیا جامعة ـ التدریس ھیئة أعضاء تنمیة مركز ـ العلمي البحث أسالیب -
 .مصر ـ المنیا جامعة ـ التدریس ھیئة أعضاء تنمیة مركز ـ الفعال العرض -
 .مصر ـ المنیا جامعة ـ التدریس ھیئة أعضاء تنمیة مركز ـ الفعال االتصال -

        عضویة اللجان والنقابات:
 

 
 

  201-2018 - االمارات - الشارقة جامعة - الطلبة مجلس انتخابات علي لإلشراف المركزیة اللجنة عضو* 
 .2017-2016 -اإلمارات - الشارقة جامعة االتصال كلیة مجلس عضو* 
     .2014/2017 الجماھیري االتصال قسم مجلس سر وأمین عضو* 
 .1999 منذ ـ مصر ـ القاھرة ـ التشكیلیین الفنانین نقابة عضو* 
 .2014 حتي 2011 من ـ األردن البتراءـ جامعة ـ والمطبوعات التصمیم لجنة عضو* 
 .2010حتي 2009 من ـ مصر المنیاـ جامعة ـ الفنون كلیة في والمطبوعات التصمیم لجنة عضو* 
 2014/2015 – اإلمارات – الشارقة جامعة – االتصال كلیة – والمختبرات األستودیو ھات لجنة عضو* 
 ماراتاإل – الشارقة جامعة – االتصال كلیة – المختبرات ولجنة الثقافیة اللجنة و الدراسیة الجداول لجنة عضو*  

– 2015/2016. 
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 .2016/2017 – اإلمارات – الشارقة جامعة – االتصال كلیة – المختبرات لجنة مقرر*  
 الفن ـ المنیا جامعة الجمیلة الفنون لكلیة السابع العلمي بالمؤتمر الخاصة المطبوعات لجنة عضو*  

 .مصر ـ 2002-والمدینة 
 شكیلیةالت الفنون ـ المنیا جامعة الجمیلة الفنون لكلیة الثامن العلمي بالمؤتمر الخاصة المطبوعات لجنة عضو*  

 .2008  -اإلنسانیة والقضایا
 . المنیا جامعة داخل المؤتمرات من للعدید المطبوعات لجنة عضو*  
 .األردن ـ البتراء جامعة ـ والتصمیم العمارة كلیة داخل اللجان من العدید عضو* 

 .اإلمارات ـ الشارقة جامعة ـ االتصال كلیة داخل اللجان من العدید عضو*  
  المتعددة والوسائط الجرافیكي التصمیم لمساق الدراسیة و االستراتیجیة الخطة إعداد  لجنة عضو* 

 .2019-2018 الدراسي للعام  - اإلمارات -الشارقة بجامعة المجتمع كلیة في 
         المقتنیات للوحات الفنیة :

        
 . العربیة مصر جمھوریة – المنیا جامعة – الجمیلة الفنون كلیة في) فنیة لوحات( مقتنیات -
 
  إمارة – والنشر والطباعة للصحافة  العربي الخلیج دار مؤسسة في) فنیة لوحات( مقتنیات -
 .المتحدة العربیة اإلمارات دولة – الشارقة  

          خبرات أخرى:
 .المعتمدة الساعات بنظام التدریس -
 .الداخلیة التصمیمات و الدیكور مجال في العمل -
 .األطفال مجالت صفحات تنفیذ و تصمیم مجال في العمل -
 .لألطفال تعلیمیة .C.D تنفیذ و تصمیم مجال في العمل -
 .اإلنترنت على لألطفال مواقع تنفیذ و تصمیم مجال في العمل -
 .الدراسیة و العلمیة الكتب تنفیذ و تصمیم مجال في العمل -
 .المختلفة المطبوعات تنفیذ و تصمیم مجال في العمل -
 

            الجوائز:

            
 منیاال جامعة ـ الجامعة في ماجستیر بحث ألفضل ـ األسبق المنیا جامعة رئیس إسماعیل إیھاب الدكتور جائزة* 
 . ٢٠٠٧ - مصر ـ

 


