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أستاذ التصميم الجرافيكي
كلية الفنون الجميلة - جامعة أسيوط

أستاذ التصميم الجرافيكي المشارك 
كلية االعالم - جامعة عجمان





الرؤية والفلسفة التدريسية

المعلومات بمجاالته  الثقافة واإلعالم في عصر  أدوات  الجرافيكي أحد   التصميم 
الرقمية والمجالت  للصحف  الفني  واإلخراج  الكتاب  صناعة  في  سواء   المتعددة 
 إلى جانب الدور الكبير الذي يقوم به في تطوير الشكل الفني للصورة المرئية في
 الفضائيات ووسائل االتصال الحديثة ومواقع التواصل االجتماعي هذا إلى جانب
التجارة على  يؤثر  مما  الدعائي  المجال  في  التخصص  هذا  به  يقوم  الذي   الدور 
 واالقتصاد بشكل كبير مما حتم وجود رؤية وفلسفة تدريسية مختلفة تعمل على تنمية
 القدرات اإلبداعية للطالب من خالل طرق التعلم الحديثة والمناقشة والتحليل ألساليب
 التصميم الجرافيكي العالمية إلنتاج اعمال إبداعية ذات هوية متفردة . وذلك من خالل
 االطالع على كل ما هو جديد في عالم البرمجيات واألجهزة وطرق التنفيذ واالنتاج
 إلعداد خريج قادر على المنافسة بسوق العمل اإلقليمي والدولي وذلك ما أحاول
الوصول اليه من خالل البحث عن وسائل وانشطة وممارسات تنمي القدرات الطالبية

2020
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معلومات شخصية
االسم: خالد مصطفى احمد محمد.	 
تاريخ الميالد : 1971/8/20 .	 
الجنسية: مصري.	 

المؤهالت الدراسية 
دكتوراه الفلسفة في الفنون الجميلة تخصص تصميم جرافيكي برسالة تحت عنوان  “ استحداث رؤى معاصره من التراث الشعبي وأثره على فنون الكتاب المصري في العصر 	 

الحديث”2009م.
دراسة التصميم الجرافيكي وفنون الكتاب بألمانيا - جامعة أوجسبورج 2008-2006 م.	 
ماجستير في التصميم الجرافيكي برسالة بعنوان “ أثر الكمبيوتر على متغيرات اللون في الملصق اإلعالني 2001 م	 
بكالوريوس الفنون الجميلة – جامعة المنيا – قسم الجرافيك –1993م.	 

التسلسل الوظيفي 
أستاذ التصميم الجرافيكي – كلية الفنون الجميلة – جامعة أسيوط. 2020	 
أستاذ مشارك التصميم الجرافيكي – كلية االعالم – جامعة عجمان – االمارات العربية المتحدة2015	 
أستاذ مساعد التصميم الجرافيكي – كلية االعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان – االمارات العربية المتحدة2011 	 
استاذ مساعد التصميم الجرافيكي – كلية اآلداب – جامعة الشرق االوسط – المملكة االردنية الهاشمية 2009-2010.	 
أستاذ مساعد التصميم الجرافيكي – كلية الفنون الجميلة – جامعة أسيوط.	 
مدرس التصميم الجرافيكي - كلية التربية النوعية – جامعة أسيوط 2010-2000- م	 
مدرس مساعد بقسم التربية الفنية - كلية التربية النوعية - جامعة أسيوط.	 
معيد بقسم التربية الفنية - كلية التربية - جامعة أسيوط.	 
معيد بالمعهد العالي للفنون التطبيقية - قسم االعالن واالتصال البصري - السادس من أكتوبر.	 

مؤلفات
كتاب حوارات جرافيكية في الرسوم المعلوماتية .	 
كتاب التصوير الرقمي .	 
كتاب العالمة التجارية.	 
كتاب التصميم الجرافيكي تاريخ وتطور.	 
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جوائز وشهادات تدريسية
جائزة أفضل عضو هيئة تدريس بكلية االعالم للعام الجامعي 2019-2020في مجال التدريس.	 
جائزة أفضل عضو هيئة تدريس بكلية االعالم للعام الجامعي 2019-2018في مجال التدريس.	 
جائزة أفضل عضو هيئة تدريس بكلية االعالم والعلوم االنسانية للعام الجامعي 2018-2017في مجال التدريس.	 
جائزة االشراف على افضل مشروع تخرج في التصميم الجرافيكي لعام 2014/2015/2016.	 
شهادة األداء المتميز من كلية االعالم والعلوم االنسانية للعام 2012.	 

مناصب إدارية اكاديمية
منسق مسار التصميم الجرافيكي – كلية االعالم  – جامعة عجمان – االمارات العربية المتحدة.	 
مدير استوديوهات التصوير الرقمي - كلية االعالم – جامعة عجمان – االمارات العربية المتحدة.	 
رئيس لجنة البرامج وتكنولوجيا التعليم ) التجهيز إلنشاء قناة جامعة عجمان التعليمية والعمل على تحويل بعض المساقات التعليمية الى فديوهات تعليمية / تجهيز مختبر للواقع 	 

االفتراضي(.
رئيس لجنة االمتحانات بكلية االعالم - جامعة عجمان.	 

خدمة المجتمع األكاديمي
رئاسة لجنة متابعة االعتماد والجودة لبرنامج التصميم الجرافيكي – جامعة العلوم التطبيقية – مملكة البحرين.	 
مدقق خارجي المتحانات برنامج التصميم الجرافيكي – الجامعة الخليجية – مملكة البحرين.	 
مناقش خارجي لرسالة ماجستير بعنوان “تأثيرات العناصر البصرية في المواقع اإلخبارية على الفهم و التذكر” للباحثة منار ظاهر - كلية االتصال - جامعة الشارقة مايو 2020	 
محكم مشاريع تخرج طالبات التصميم الجرافيكي بجامعة الشارقة.	 
محكم مشاريع تخرج جامعة اليرموك - المملكة االردنية الهاشمية.	 
محكم أبحاث جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم.	 
تحكيم مسابقة التصوير الرقمي بمعرض الشرق االوسط للسيارات.	 
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ابحاث ومعارض في مجال التصميم الجرافيكي :
بحث تأثير البالغة المرئية والتفكير البصري على إدراك اإلعالن الخارجي / مجلة التصميم الدولية / المجلد 10 / العدد 2 إبريل 2020	 
بحث بعنوان توظيف إنثربولوجيا التصميم لتعزيز فاعلية النظم االرشادية لجامعة عجمان مجلة التصميم الدولية / المجلد 9 / العدد 2 إبريل 2019.	 
معرض شخصي بعنوان عالمات ورموز/أكتوبر 2019.	 
 	.The Global Media Journal  “Effect of design elements for social media ads On Consumer’s purchasing decision“  بحث بعنوان بمجلة
معرض عكرا 1099والمستوحى عن كتاب مخطوطة وجدت في عكرا للروائي العالمي ” باولو كويلو ”/ كلية الفنون الجميلة / جامعة أسيوط 18إبريل 2019.	 
بحث بعنوان ثقافة العالمات التجارية للشركات متعددة الجنسيات بين التعريب والتغريب/ مجلة التصميم الدولية / المجلد 8 / العدد 2إبريل 2018.	 
بحث بعنوان توظيف تصميم البيانات التفاعلي لتعزيز فاعلية تعلم اللغات نموذج تجريبي مقترح  اللغات التطبيقية وتدريس اللغات - جامعة زايد 8/10 مارس 2018.	 
معرض رؤية جرافيكية لكتاب مكتوب للروائي العالمي ” باولو كويلو ” كلية الفنون الجميلة / جامعة أسيوط 1مارس 2018.	 
معــرض الهويــة المؤسســية البصريــة بيــن الجمــال والوظيفــة/ المؤتمــر الدولــي الرابــع للفنــون التشــكيلية وخدمــة المجتمــع / الفنــون البصريــة بيــن إشــكالية الحداثــة والهويــة / 	 

جامعــة جنــوب الــوادي / كليــة الفنــون الجميلــة باالقصــر /24-22ينايــر 2018.
بحث بعنوان سيموطيقيا الصورة الدعائية بين الهوية والعالمية/ لمؤتمر الدولي ” الصورة :تجلياتها ،تأطيرها ، تأويلها ” /كلية اآلداب واللغات / مخبر التأويل والدراسات الثقافية 	 

المقارنة/ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية / جامعة عباس لغرور خنشلة / 16/11/2016.
معرض على ورق جرايد/ قسم التربية الفنية / كلية التربية النوعية / جامعة أسيوط 29ديسمبر 2015.	 
بحــث / الرســوم المعلوماتيــة كأداة للتعليــم البصــري ودورهــا فــي االرتقــاء بالثقافــة البصريــة/ المؤتمــر العلمــي الدولــي الثاني“الدراســات النوعيــة ودورهــا فــي بنــاء مصــر 	 

ــة النوعيــة ١-٢إبريــل 2015. ــة التربي ــدة“ جامعــة طنطــا / كلي الجدي
معرض بعنوان مسطحات لونية وعناصر كتابية 2013م.	 
بحث بعنوان” األسس الجرافيكية إلدراك نظم المعلومات الموجهة بصريًا ودورها في االرتقاء بالثقافة البصرية لدى الجمهور”- المؤتمر الدولي الثامن للفن العربي المعاصر 	 

جامعة اليرموك 2013 م.
بحث بعنوان” االعتبارات الجرافيكية إلدراك برامج التعليم االلكتروني في عصر الصورة “– المؤتمر الدولي للفنون – كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا 2012م.	 
معرض بعنوان مفردات التشكيل العربية بين الخط واللون 2012 م.	 
معرض بعنوان تصميم العملة الورقية بين التأريخ والقيادة 2011م .	 
بحث بعنوان” التصميم الجرافيكي للهويات البصرية “البراندنج” بين األبداع وثقافة الفوضى” – المؤتمر الدولي الثاني – كلية التربية النوعية – جامعة اسيوط 2011م. 	 
العديد من المعارض الجماعية.	 

تطوير مناهج دراسية
االشتراك في وضع توصيف مقررات التصميم الجرافيكي للخطة الدراسية المعتمدة.	 
المشاركة  باعداد برنامج االعالم الرقمي والتصميم.	 
المشاركة  في وضع الخطة الدراسية لمقترح تصميم األزياء والحلي بكلية االعالم – جامعة عجمان.	 
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دورات طالبية قام بتدريسها
التدريب النظري والعملي في دورة اإلعالم الشاملة - التصميم واإلخراج الصحفي - جامعة الشرق األوسط - المملكة األردنية الهاشمية 2010.	 
اختيار واعداد مشروع التخرج لطالبات كلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا- 2012،2013.	 
دورة تصميم العالمة التجارية لطالبات التصميم الجرافيكي بالتعاون مع مركز التدريب بجامعة عجمان .	 
دورة تصميم الملصق الدعائي لطالبات التصميم الجرافيكي بالتعاون مع مركز التدريب بجامعة عجمان .	 
دورة تصميم اإلخراج الفني لطالبات التصميم الجرافيكي بالتعاون مع مركز التدريب بجامعة عجمان .	 
دورات تعليم برنامج الفوتوشوب لطالب وطالبات جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.	 
ورشة عمل الرسوم المعلوماتية – للمجلس األعلى لشئون االسرة – الشارقة – االمارات العربية المتحدة .	 
مشروع استثمار المعرفة ) الكلمة والصورة( بجامعة عجمان .	 
اربع ورش عمل للمعلمين بملتقى المواد الدراسية ”فنون االتصال البصري لمتلقي جديد“ اثنين في ابوظبي واثنين بالشارقة والتي تتناول طرق التدريس الحديثه لفنون االتصال 	 

البصري بطرق متوافقة مع الجيل الحديث ما يطلق عليه الجيل الرقمي.
ندوة تعريفية لتخصص التصميم الجرافيكي وطريق تعلمه والتميز به ،والخطة الدراسية للطالب والترتيب الزمني للمساقات ، وفرص العمل ، برامج الكمبيوتر االشهر في سوق 	 

العمل ، مواصفات الكمبيوتر المالئمة لبرامج الجرافيك (.
 ندوة لطالب التصميم الجرافيكي بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط عن التصميم الجرافيكي قديما وحديثا يوم 18/4/2019.	 
 ورشة عمل السيرة الذاتية) طريقة تقديم السيرة الذاتية ،عمل البورتفوليوا الخاص بالمصمم الجرافيكي وعمل المقابلة الشخصية ( لطالبات التصميم الجرافيكي جامعه عجمان .	 
محاضرة عن االتجاهات الحديثة في التصميم الجرافيكي والتي تناولت كل ما هو جديد بعام 2019 في اللون والبرامج والطرق تنفيذ االعالن الداخلي والخارجي والمطبوع 	 

وتوظيف تكنولوجيا الواقع االفتراضي والمعزز في االعالن.
حلقات نقاشية عن الحمالت الدعائية واختيار الرسالة االعالنية . 	 

تدريس مساقات
أوال : مرحلة الدراسات العليا 

االشــراف علــى رســالة الدكتــوراة لمــدة عــام للباحثــة / نجــالء ســعد زغلــول تخصــص تصميــم  تحــت عنــوان “ القيــم الجماليــة فــي فــن الخــداع البصــري واإلســتفادة منهــا فــي إبــداع رؤى 	 
تشــكيلية جديــدة “ .

التصميم للفرقة االولى ماجستير كلية التربية النوعية جامعة اسيوط.	 
تحليل التعبير الفني لفنون االطفال لطالب الدبلومة-كلية التربية النوعية جامعة اسيوط. 	 
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ثانًيا: مرحلة البكالوريرس
التصميم للفرقة االولى و الثانية والثالثة والرابعة  - قسم التربية الفنية - كلية التربية النوعية - جامعة اسيوط.	 
الفنون التشكيلية - قسم الطفولة - كلية التربية - جامعة اسيوط فرع الوادي الجديد.	 
المهارات الفنية واليدوية -قسم الطفولة -كلية التربية - جامعة اسيوط فرع الوادي الجديد.	 
تاريخ الفن المصري الحديث والمعاصر - كلية التربية النوعية - جامعة اسيوط .	 
مبادئ التصميم بقسم التصميم الجرافيكي  جامعة الشرق االوسط – المملكة االردنية الهاشمية- 2010-2009 م.	 
التصميم الجرافيكي- بكلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة	 
التصميم ثالثي االبعاد- بقسم التصميم الجرافيكي– جامعة الشرق االوسط – المملكة االردنية الهاشمية- 	 
التصوير الضوئي- بقسم التصميم الجرافيكي  جامعة الشرق االوسط – المملكة االردنية الهاشمية .	 
التصوير الرقمي - بكلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	 
نظرية اللون وتطبيقاتها بقسم التصميم الجرافيكي  جامعة الشرق االوسط – المملكة االردنية الهاشمية.	 
الرسم  بقسم التصميم الجرافيكي – كلية اآلداب – جامعة الشرق االوسط – المملكة االردنية الهاشمية.	 
التصميم بالحاسوب بقسم التصميم الجرافيكي – كلية اآلداب – جامعة الشرق االوسط – المملكة االردنية الهاشمية. 	 
أسس الطباعة الفنية  بقسم التصميم الجرافيكي – كلية اآلداب – جامعة الشرق االوسط – المملكة االردنية الهاشمية.	 
إخراج وتصميم اإلعالن بكلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	 
خراج المجلة بكلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	  تصميم واإ
موضوع خاص بالتصميم الجرافيكي بكلية اإلعالم  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	 
الرسوم المعلوماتية - بكلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	 
مدخل الى التصوير الصحفي بكلية اإلعالم  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	 
مدخل الي التصميم الجرافيكي - بكلي اإلعالم  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	 
التصميم ثنائي االبعاد-بقسم التصميم الجرافيكي – كلية اآلداب – جامعة الشرق االوسط – المملكة االردنية الهاشمية.	 
التصوير الصحفي- بكلية اإلعالم  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	 
مبادئ الرسم- بكلية اإلعالم  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	 
اإلخراج الصحفي- بكلية اإلعالم  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	 
الجرافيك لوسائل االعالم المطبوعة- بكلية اإلعالم  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	 
تصميم العالمة التجارية والشعار- بكلية اإلعالم  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	 
انتاج مواد العالقات العامة- بكلية اإلعالم  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	 
مشروع التخرج- بكلية اإلعالم  - جامعة عجمان – األمارات العربية المتحدة.	 
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المشاركة واجتياز العديد من الدورات
معايير الجودة في العملية التدريسية.	 
التعليم اإللكتروني.	 
كيف تكتب مشروًعا بحثيًا تنافسيًا.	 
نظام الساعات المعتمدة.	 
التعليم عن بعد.	 
التخطيط االستراتيجي للتعليم.	 
استخدام التكنولوجيا في التعليم.	 
المواصفات العالمية الموحدة للتعليم الجامعي.	 
إدارة الوقت والذات.	 
مهارات العرض الفعال .	 
االدارة الجامعية.	 
النشر الدولي للبحوث العلمية.	 
مهارت االتصال في انماط التعليم المختلفة.	 
مهارات التدريس الفعال.	 
االتجاهات الحديثة في التدريس.	 
مهارات العرض الفعال.	 
 	.Lynda 2017 تقنيات طباعة االوفست
 	.Lynda 2018 تصميم الجرافيك لوسائل االعالم المرئية ببرنامج االفترافكت
 	.Lynda 2018 العالمة التجارية
 	.Lynda 2018 تصميم المجالت االلكترونية
 	.Lynda 2018 قواعد تصميم التغليف
 	.Lynda 2018 التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي
تصميم المناهج 	 
إدارة التغيير	 
معايير الجودة في العملية التدريسية.	 
نظم االمتحانات وتقويم الطالب .	 
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عضوية لجان
عضو كنترول الفرقة الثانية بكلية التربية النوعية -جامعة اسيوط .  	 
عضو لجنة االعتماد والجودة .	 
عضو لجنة التنمية بالكلية .	 
عضو لجنة البحث العلمي بكلية االعالم والعلوم االنسانية- جامعة عجمان.	 
عضو لجنة البرامج األكاديمية بكلية االعالم والعلوم االنسانية - جامعة عجمان.	 
عضو لجنة التسويق - جامعة عجمان.	 
عضو لجنة إدارة الفعاليات - جامعة عجمان.	 
عضو لجنة االعالم بكلية االعالم والعلوم االنسانية- جامعة عجمان.	 
عضو لجنة التظلمات بكلية االعالم والعلوم االنسانية- جامعة عجمان.	 
عضو لجنة النشاط والفعاليات بكلية االعالم والعلوم االنسانية - جامعة عجمان.	 
عضو لجنة التدريب بكلية االعالم والعلوم االنسانية- جامعة عجمان.	 
عضو لجنة االعتماد بكلية االعالم – جامعة عجمان.	 
عضو لجنه التدريب بكلية االعالم – جامعة عجمان.	 
عضو لجنة المناهج والخطط الدراسية بكلية االعالم – جامعة عجمان.	 
عضو لجنة الفاعليات بالجامعة )حتى نوفمبر 2017( بكلية االعالم – جامعة عجمان.	 
عضو لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة مهرجان اإلبداع الجامعي للفنون الجميلة   2019.	 
عضو لجنة محكم لمسابقة النوادي الطالبية لجامعة عجمان.	 

نشاط أكاديمي طالبي
أوال: نشاط خارج الجامعة

تنفيذ مسابقة عجمان 24للتصوير الرقمي بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية بعجمان.	 
المشاركة بعرض اعمال طالبات وطالب مسار التصميم الجرفيكي في منتدى مرامي لإلعالم الوطني 2016	 
عرض اعمال الطالب في مسار التصميم الجرافيكي بملتقى الشارقة للثقافة والناس تحت رعاية المكتب الثقافي للمجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة.	 
عرض اعمال التصوير الرقمي لطالبات بأيام الشارقة التراثية والناس تحت رعاية المكتب الثقافي للمجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة.	 
عرض اعمال طالبات التصميم الجرافيكي بمصرف عجمان.	 
عرض اعمال الطالبات بملتقى إعالميات المستقبل تحت رعاية المكتب الثقافي للمجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة	 
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ثانيا: نشاط داخل الجامعة
عرض اعمال طالبات وطالب مسار التصميم الجرفيكي باحتفاالت عيد االتحاد.	 
المشاركة  باعمال طالبات وطالب مساق الرسوم المعلوماتية بمعرض عزف االنامل بكلية االعالم والعلوم االنسانية .	 
القيام برحلة علمية لطالبات مسار التصميم الجرافيكي لمطبعة مسار.	 
القيام برحلة علمية لطالب  التصميم الجرافيكي أليام دبي للتصميم.	 
القيام برحلة علمية لطالبات مساق التصوير الرقمي لمنطقة التراث بدبي للتصوير الخارجي.	 
معرض ألعمال طالبات التصوير الرقمي2016 لقطات من الحياة برعاية شركة نيكون .	 
معرض سنوي لعرض اعمال الطالب لمشروع التخرج.	 
معرض سنوي ألعمال الطالب والطالبات في المساقات الجرافيكي. 	 
المشاركة في الملتقى العلمي لكلية االعالم والعلوم االنسانية “ الصورة كوسيلة للتعبير والتأثير”.	 
معرض تصوير رقمي ) عرض 40عمل فوتغرافي لطالبات مساق التصوير الرقمي تتنوع موضوعاتها بين تصوير االشخاص والمواقف الحياتيه ، التصوير الدعائي ، التراث 	 

، المواد غذائية …إلخ(.
المشاركة بمعرض اعمال المساقات للفصل الدراسي االول ) عرض االعمال المتميزة لمساقات الفصل الدراسي االول(.	 
 معرض لمساق تصميم الشعار والعالمة التجارية عرض اعمال طالبات المساق والذي تضمن عرض 32 مشروع متكامل وفقا للخطة التدريسية للمساق .	 
 المشاركة بمعرض تصوير رقمي احتفاالت اليوم الوطني ) عرض مجموعة من اعمال طالب وطالبات مساق التصوير الرقمي ذات الصلة بالتراث واحتفاالت اليوم الوطني (.	 
عرض اعمال الطالب في مسار التصميم الجرافيكي بملتقى الشارقة للثقافة والناس تحت رعاية المكتب الثقافي للمجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة.	 
تنظيم معرض اعمال طالبات مساق الرسوم المعلوماتية – كلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا- 2012.	 
تنظيم المؤتمر اآلسيوي الخامس ألعراف الترجمة الذي نظمته كلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا- 2012.	 
تنظيم ملتقى شركاء االعالم الذي نظمته كلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا- 2013.	 
تنظيم الملتقى الدولي الثاني للفنون التشكيلية بجامعة اسيوط )حوار جنوب- جنوب( 2010.	 
تنظيم المؤتمر الحادي عشر  بعنوان “تحديات التعليم والتفكير اإلبداعي “ 17 - 18 / 10 /2012م بالتعاون مع جمعية ام المؤمنين.	 
تنظيــم معــرض عــزف االنامــل للتجــارب الطالبيــة لمســاق موضــوع خــاص بالتصميــم الجرافيكــي – كليــة المعلومــات واإلعــالم والعلــوم االنســانية – جامعــة عجمــان للعلــوم والتكنولوجيــا- 	 

.2013
تنظيم معرض العمال طالبات مساق التصوير الرقمي – كلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا- 2012.	 
تنظيم حفل تخرج طالب -جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا- 2012. 	 
المشاركة بمعرض المجلس االعلى لشئون االسرة ) مجلة مرامي(- 2012و 2013.	 
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اسهامات وتجهيزات للعملية التعليمية
انشاء وتجهيز عدد اثنين استوديو تصوير رقمي .	 
انشاء وتجهيز عدد اثنين مرسم .	 
إنشاء مختبر الواقع االفتراضي والهولوجرام.	 
تطوير مختبرات الماكنتوش )برامج وأجهزة( بكلية االعالم والعلوم االنسانية.	 
ابرام اتفاقية شراكة بين كلية االعالم – جامعة عجمان وشركة نيكون لمعدات التصوير الرقمي.	 
تزويد المكتبية الطالبية بالعديد من الكتب المتخصصة في التصميم الجرافيكي بافرعه المتعددة.	 
تصميم واالشراف على تنفيذ جاليري دائم لعرض اعمال طالب وطالبات التصميم الجرافيكي.	 
إنشاء مطبعه بكلية االعالم والعلوم االنسانية لتقديم الدعم التقني وطباعة اعمال الطلبة	 

خبرات في مجال التصميم الجرافيكي
مدير فني ومصمم بالعديد من شركات الدعاية واالعالن 2010-1994 م	 
مدير فني لجريدة جومان لألطفال 2006-2004 م	 
مصمم جرافيكي بوكالة ماركو امريكانا لإلعالن .	 
مصمم جرافيكي بوكالة برومو ساوند لإلعالن.	 
مصمم جرافيكي بشركة تاتش لإلعالن.	 
مدير القسم الفني بوكالة إمبرنت لإلعالن والنشر .	 
مدير القسم الفني بشركة فجين لإلعالن والنشر.	 
مصمم بمجلة موبايل جايد.	 
مصمم بمؤسسه قرناس.	 
مدير فني لجريدة جومان لألطفال.	 
تصميم وتنفيذ مطبوعات قناة المجد.	 
المدير الفني لمجلة سارة .	 

عمالء
بيتزا هت .	 
مرسيدس بنز .	 
جهينة للمواد الغذائية .	 
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مستحضرات إيفا .	 
سيارات فولفو.	 
لبن دانو .	 
قرية شمس سفاجا .	 
قرية مينا فيل بمدينة الغردقة.	 
قطاع النيل للقنوات المتخصصة .	 
فنادق هلنن .	 
مركز جراحة عظام األطفال بمعهد ناصر .	 
حملة نعم للحياة بدولة االمارات.	 

   
نشاط جرافيكي داخل وخارج الجامعة

تصميم شعار كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط- جمهورية مصر العربية . 	 
مدير مشروع نظام توجيه بصري )تصميم واالشراف على التنفيذ( لجامعة عجمان.	 
تصميم شعار حفل تخرج دفعة عام القراءة 2016.	 
تصميم مطبوعات حفل تخرج دفعة عام القراءة 2016.	 
تصميم ملصق ودعوة ملتقى شركاء اإلعالم بكلية اإلعالم والعلوم االنسانية .	 
تصميم ملصقات معرض اعمال الطالبات لمساق الرسوم المعلوماتية بكلية اإلعالم والعلوم االنسانية  .	 
تصميم ملصق المؤتمر الطالبي كلية واإلعالم والعلوم االنسانية.	 
تصميم شعار ومطبوعات الملتقى االعالمي 4” االعالم وقيم التسامح “17-3-2019.	 
تصميم شعار ومطبوعات مؤتمر إشكاليات الدراسات االجتماعية في عالم متغير 25-4-2018.	 
تصميمات ملتقى ذراسات الجمهور في االعالم 19-4-2019.	 
تصميــم شــعار ومطبوعــات الملتقــى االعالمــي 3 تجــارب وتواصــل 2018-1-21 تصميــم شــعار الملتقــى الدولــي الثانــي للفنــون التشــكيلية بجامعــة اســيوط )حــوار جنــوب- جنــوب( 	 

تصميــم شــعار كليــة المعلومــات واإلعــالم والعلــوم االنســانية – جامعــة عجمــان للعلــوم والتكنولوجيــا- 2011.
تصميم شعار الملتقى الدولي الثالث للفنون التشكيلية بجامعة اسيوط ) حوار جنوب -جنوب 2012.(	 
تصميم شعار الملتقى الدولي الرابع للفنون التشكيلية بجامعة اسيوط ) حوار جنوب -جنوب 2014.(	 
تصميم ملصق ودعوة معرض مشاريع تخرج طالبات التصميم الجرافيكي بكلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا- 2013.	 
تصميم شعار لجنة البحث العلمي بكلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية– جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا2013.	 
تصميم كتيب الخطة الدراسية لطالب كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية - جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. 	 
االشترك بمسابقة تصميم شعار جائزة محمد بن راشد المكتوم للسالم العالمي .	 
االشتراك بمسابقة تصميم شعار االمانة العامة لألوقاف بالشارقة .	 
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تصميم مطبوعات الملتقى العلمي االول لطالب وطالبات كلية اإلعالم   -2013 ) ملصق – كتاب –مطوية(.	 
تصميم ملصق مسابقة دوري الطالبات ) كأس الفريق الطالبي المتميز(- كلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا- 2013.	 
تصميم ملصق الدورة التدريبة اختيار واعداد مشروع التخرج بكلية اإلعالم – جامعة عجمان2013.	 
تصميم ملصق االستخدام االمن لألنترنت بكلية واإلعالم – جامعة عجمان- 2012.	 
تصميم ملصق مسابقة كتابة القصة القصيرة بكلية اإلعالم – جامعة عجمان- 2012.	 
تصميم شعار وملصق ومطوية ومكاتبات الحصاد اإلعالمي بكلية واإلعالم – جامعة عجمان- 2012.	 
تصميم دليل الطالب كلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا- 2011.	 
تصميم ملصق ودعوة ملتقى شركاء اإلعالم بكلية واإلعالم – جامعة عجمان- 2013.	 
تصميم ملصقات معرض اعمال الطالبات لمساق الرسوم المعلوماتية بكلية واإلعالم – جامعة عجمان  2013.	 
تصميم ملصق المؤتمر الطالبي بكلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان 2013.	 
تصميم ملصق موقع اكتشاف مواهب كلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان 2013.	 
تصميم ملصق ودعوة معرض مشاريع تخرج طالبات التصميم الجرافيكي بكلية اإلعالم والعلوم االنسانية.	 
تصميم شعار لجنة البحث العلمي بكلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية– جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا2013	 
تصميم كتيب الخطة الدراسية لطالب كلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان2013.	 
تصميم مطبوعات الملتقى العلمي االول لطالب وطالبات كلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية.	 
تصميم ملصق مسابقة دوري الطالبات ) كأس الفريق الطالبي المتميز(- كلية اإلعالم والعلوم االنسانية .	 
تصميم ملصق االستخدام االمن لألنترنت بكلية اإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.	 
 تصميم ملصق مسابقة كتابة القصة القصيرة بكلية اإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.	 
تصميم شعار وملصق ومطوية ومكاتبات الحصاد اإلعالمي بكلية المعلومات واإلعالم والعلوم االنسانية.	 
تصميم شعار كلية اإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.	 
تصميم دليل الطالب كلية اإلعالم والعلوم االنسانية – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.	 
تصميم ملصق ودعوة ملتقى شركاء اإلعالم بكلية اإلعالم والعلوم االنسانية. 	 
 تصميم ملصقات معرض اعمال الطالبات لمساق الرسوم المعلوماتية بكلية اإلعالم والعلوم االنسانية .	 
تصميم ملصق المؤتمر الطالبي بكلية اإلعالم والعلوم االنسانية .	 
تصميم ملصق موقع اكتشاف مواهب كلية اإلعالم والعلوم االنسانية. 	 
تصميم ملصق مسابقة كتابة القصة القصيرة بكلية اإلعالم والعلوم االنسانية .	 
تصميم شعار وملصق ومطوية ومكاتبات الحصاد اإلعالمي بكلية اإلعالم والعلوم االنسانية.	 
تصميم دليل الطالب كلية اإلعالم والعلوم االنسانية .	 
 تصميمات ملتقى االعالم الرابع )شعار/ دعوة / خلفية /برنامج / شاشات /pupup…إلخ(	 
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 تصميمات ملتقى دراسات الجمهور في االعالم.)شعار /دعوة / برنامج /شاشات …إلخ(.	 
 تصميم مطبوعات سيمنار قسم االجتماع ) دعوة /برنامج / رول اب…إلخ(.	 

  إجادة البرامج التالية : 
 	Microsoft software
 	Adobe photoshop
 	Adobe illustrator
 	Adobe indesign
 	Adobe xd
 	Adobe after effects
 	Adobe lightroom
 	Adobe dimension
 	Adobe fuse
 	Adobe Spark
 	Cinema 4d
 	Adobe captivate
 	Adobe aero
 	Fontlab studio
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mr_kma@yahoo.com
00971-501794289


