االسن  :د.فؤاد احود شالل الساهزائي
بكموريوس -تصميم كرافيكي -كمية الفنون الجميمة-قسم التصميم -بغداد -.2000-1111

 -ماجستير -تصميم كرافيكي -كمية الفنون الجميمة -قسم التصميم -بغداد

2005

 -دكتوراه فمسفة -تصميم كرافيكي -كمية الفنون الجميمة -قسم التصميم -بغداد2014-

البحوث العممية
-تقويم الحرف الطباعي في القران الكريم2004.

المعالجات التصميمية والطباعية في القران الكريم2005. -الريادة الرقمية في التصاميم المعاصرة2013.

-المتغير االسموبي في بنائية الفكرة التصميمية2014.

 تنوع المعالجات التصميمية في بنية التصميم االعالني2015. -فاعمية بنية النص البصري في التصميم الكرافيكي الرقمي2014.

 -التمثل االيقوني في بنية تصاميم عالمات القنوات الفضائية العربية(االردن-جامعة

الزيتونة)2014

قمي(عمان-مسقط .)2016
النص البصري في العصر الرُ

 -الخطاب األتصالي مابين الشكل والمضمون في األعالن التجاري.2016.

الكتب:

 -تاليف كتاب منهجي التخطيط واأللوان ألعدادية الفنون التطبيقية 2014

 تاليف كتاب بنية النص البصري في التصميم الكرافيكي الرقمي دار مجدالوي عمان-األردن.2016،

النشاطات الفنية

شارك في العديد من المعارض الوطنية والدولية لفن الخط العربي والتصميم الكرافيكيتركيا،األمارات العربية المتحدة.

 شارك في العديد من المسابقات الدولية في فن الخط في تركيا واالمارات العربية المتحدة اشرف عمى مشاريع التخرج لطمبة قسم التصميم الطباعي( من 2010الى)2016 -عمل في مجال صناعة االعالن العممية لفترة  15سنة.

المواد التي درسها في قسم التصميم
 درس في قسن التصوين هنذ عام 6002الوزحلة االولى والثانية والثالثة والزابعة ولحداألى.6027
 التصميم الرقمي ،فن االعالن ،التخطيط واأللوان ،مشروع التخرج ،الخط والزخرفة،طباعةمسامية ،التصميم بالبرامج الرقمية،تصميم طباعي.

درس في الدراسات العميا /الماجستير حمقة السمنر لمعام الدراسي .2017-2016درس مادة التصميم الرقمي لمدراسات العميا /الماجستير .2017-2016المناقشات العممية
 ناقش عدة رسائل في الماجستير. -خبير عممي لعدة رسائل ماجستير.

تقويم عدة بحوث عممية (ترقيات عممية).النشاطات العممية والعممية

 المشاركة في النشاطات العممية داخل الكمية وقسم التصميم. -المشاركة في العديد من المجان العممية واالمتحانية داخل الكمية.

 المشاركة في العديد من المعارض الفنية التي اقيمت في العراق وخارج العراق. صمم ونفذ العديد من التصاميم الكرافيكية الخاصة والعامة واألعالنية. -عضو نقابة الفنانين العراقيين

عضو جمعية التشكيميين العراقيين -عضو هيئة ادارية جمعية الخطاطين العراقيين

-المشاركة في مؤتمر التصميم الرقمي في كمية الفنون الجميمة.2013

 المشاركة في المؤتمر العممي لمتصميم الكرافيكي الذي اقيم في جامعة الزيتونة االهمية ،المممكةاالردنية الهاشمية(.)2014

-المشاركة في المؤتمر العممي الفنون البصرية والثقافة المقام في سمطنة عمان-مسقط 2016
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