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 الشهادات العلمية 
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 التاريخ الوظيفي 

 مصمم مستقل ) تصميم داخلي وكرافيكي ( لكثير من المشاريع  •

 التعليمية في بغداد وماليزيا  العديد من الدورات  اقام •

  معمل الكريستال لديكور والتصميم وصناعة االثاث، بغداد، اشراف على ماكناتفي  مصمم اقدم قسم التصميم  •

• CNC, Laser cutting, UV printing 

 المكتب الهندسي للعمارة والتصميم ، بغداد ، تصميم داخلي مصمم في  •

 الشركة البغدادية ، بغداد ، تصميم كرافيكيمصمم في   •

 ، بغداد ، تصميم كرافيكي والفرز فار للطباعة اسمصمم في شركة  •

  نينوى لالعالن ، بغداد ، تصميم كرافيكي مصمم في شركة  •

 

 

 

 

 التدريـــس 

 

رسومات حاسوبي ثالثي    برنامج  فيمادة تعطي الطالب فكرة وتطبيق   ( : 3dsmax)مادة الحاسوب   -1

األبعاد متخصص في إنشاء الرسوم والنماذج والصور ثالثية األبعاد، يمكنك من تصميم أي جسم ثالثي األبعاد 

والتعديل عليه بمرونة فائقة من خالل مجموعة مختلفة من األوامر، لتحصل في النهاية على مشهد يحاكي 

 الواقع، سواء كان على شكل صورة  

ان   مكنيالعمل( ومن ھذا المعنى    -  ئةي الب-)االنسان    ني ھي العالقة بمادة توضح    رية : مادة هندسة بش -2

للعمل   ةيالماد   اءيواالش  ة يتشمل العدد واالثاث والمواد االول  وانما  للعمل  ةيالجو  ئةيفقط الب  سيتشمل الدراسة ل

وكذلك الخطوط   ميتنظ   والفضاء  مثل  خطوط  شكل  وعلى  مجموعات  شكل  على  وتكون  الفضاء   نشاطات 

 الفضاءات الحركة في  ومسارات او  ةي االنتاج

 فوتوشوب مادة تعطي الطالب فكرة وتطبيق  في برنامج ال  ( : Adobe Photoshopمادة الحاسوب ) -3

ومصممي    يعد الذي   اإللكترونية،  المواقع  ومطوري  الُمصممين،  قِبَل  من  استخداماً  األكثر  البرامج  من 

الجرافيك، والمصورين، وأصحاب المهن اإلبداعيّة األخرى، حيث يُوفر لهم العديد من المزايا واألدوات للقيام  

 بالعديد من المهام 

برنامج   ھوميوز    فكرة وتطبيق  في برنامجمادة تعطي الطالب   ( :  Adobe Museمادة الحاسوب ) -4

، يهدف التطبيق إلختصار  خاص للمصمم الجرافيكي    لتصميم المواقع دون الحاجة إلستخدام أكواد برمجية

   



تصميم المواقع دون المرور بين عدد من البرامج للوصول للموقع المراد تصميمه، أي دون الحاجة لإلنتقال  

 . لتصميم الموقع برامج مختلفة من 

 

 

 

 

 االهتمام البحثــي 

 التصميم واثره السلوكي على االنسان 

 

 

 

 

 النشــاطات العلميــة
 الفارابي الجامعة دليل كلية اعداد عضو لجنة  .1

   الفارابي الجامعةكلية  مجلة اعداد عضو لجنة  .2

  الفارابي الجامعةكلية ل اعداد الموقع الاللكترونيعضو لجنة  .3

 الفارابي الجامعة كلية في مجلة قسم التصميم اعداد عضو لجنة  .4

 وتنفيذ العديد من المطبوعات التي تخص النشاطات المختلفة القسام كلية الفارابي الجامعة تصميم االشراف  .5

 

 
 

   


