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عين شخصياً
لقد اكتسبت املؤهالت األكادميية من خالل قدراتي على إجراء البحوث بشكل مستقل وناجح .انا
شخص منضبط ومنظم تنظيماً جيداً وقادر على الوفاء بالتزاماتي .احب دائما مواكبة آخر التطورات
املتعلقة مبجال اجلرافيكس والفوتوغراف .لدي خربة يف جمال تكنولوجيا التصميم وحريص دائما على
تطوير مهاراتي الفنية اىل ابعد حد.
جماالت االهتمام
تصميم مواقع ،تايبوغرايف ،معاجلة صور ،مؤثرات بصرية ،رسم رقمي ،افكار ابداعية
املؤهالت
 دكتوراه تكنولوجيا التصميم (جامعة ماليزيا ساراواك)  11اكتوبر 2012
 دبلوم لغة اجنليزية (املعاهد الربيطانية) اهلند 2007
 ماجستري تصميم طباعي (جامعة بغداد)  2سبتمرب 2000
 بكالوريوس تصميم طباعي (جامعة بغداد)  10يونيو 1997
اللغات
اللغتني العربية واالجنليزية حتدثاً وكتابة
اللغة املالوية (البهاسا ماليو)
كورسات وورش العمل
التاريخ

العنوان

املنظمة

كورس متقدم يف اللغة األجنليزية

املعهد الربيطاني ،مومباي ،اهلند  12اكتوبر 2007

كورس اخلطابة واالثراء الشخصي

كلية دافرز للتجارة ،مومباي،

 20اكتوبر 2007

اهلند
ورشة عمل يف السجاد والسرياميك

جامعة نيو ساوث ويلز وجامعة

 25يوليو 2012

يونيماس ،ماليزيا
ورشة عمل يف السرد البصري :الرواية

جامعة سوينربن االسرتالية

اجلرافيكية

للتكنولوجيا ،احلرم اجلامعي

 15اكتوبر 2012

يف ساراواك ،ماليزيا
معرض الفن الرابع عشر يف باتراس،

باتراس ،اليونان

 26اغسطس 2016

مسبوزيوم الرسم الدولي ،دروس
احملرتفني
اخلربات
 مصمم جرافيك يف دار االزياء العراقية2002 -2001 ،
 حماضر يف كلية الفنون اجلميلة ،جامعة بغداد ،من  10آذار  2001حتى الوقت احلاضر
 استاذ مساعد ،كلية العمارة والتصميم ،جامعة البرتا (اململكة األردنية اهلامشية) 21 ،شباط
 2016مع شهادة خربة
 مُحكم يف اجمللة األمريكية للفنون والتصميم مع شهادة يف مراجعة االوراق البحثية  -نيويورك
 ضمن قائمة املراجعني يف اجمللة الدولية للفنون والثقافة وتكنولوجيا التصميم  -مقرها الرئيس
يف بنسلفانيا
 اجادة العمل على جمموعة برامج ادوبي وتطبيقات أخرى
بعض املنشورات
 مقاالت باللغة العربية يف موقع مقال وساسة بوست واحلوار املتمدن ومركز النور وموقع ادب وفن
 عمل منشور يف جملة  Practical Photoshopاليت تصدر عن اململكة املتحدة ،بريطانيا ،عدد
 ،10سبتمرب  ،2011ص67
 عمل منشور يف جملة  ، Hall of Fameجملد  ،2ص 2015، 10
 اعمال منشورة ومقابلة شخصية يف جملة  Photoshop Creativeالربيطانية عدد ،100
ص2016 ،111
 عمل فين يف صور القراء يف جملة  PhotoshopCreativeعدد  ،152ص ،11اململكة
املتحدة 25 ،أبريل 2017
 ستة اعمال فنية مت متييزها يف صفحة  Reader Focusيف جملة  ،PhotoshopCreativeعدد
 ،161ص ،99اململكة املتحدة2019ISSN 1747-7816 ،2019 ،

160 و161  االعدادPhotoshopCreative  اعمال فنية مت متييزها يف صور القراء يف جملة
2019 ، اململكة املتحدة، على التوالي165و
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