بسم الله الرحمن الرحيم

•معلومات شخصية :

اإلسم
تاريخ الميالد
الجنسية
بلد اإلقامة
عنوان السكن
تلفون
بريد إليكتروني

جامعة السودان للعلوم و التكنلوجيا
كلية الفنون الجميلة و التطبيقية
السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس
الماحى احمد الماحى
1947م
سوداني
السودان

مكان الميالد
الحالة اإلجتماعية
الديانة

الوالية الشمالية
متزوج
مسلم

0913836620

•الشهادات العلمية :

الرقم المؤهالت االكاديمية
دبلوم عالي  -طباعة Vocational Qualification
1
بكالريوس كلية الفنون الجميلة و التطبيقية  -تصميم ايضاحى
2

تاريخ الحصول علي المؤهل الجهة المانحة للمؤهل
المانيا Onoffset Printing -
1978م
جامعة السودان للعلوم و التكنلوجيا
1967م

الخبرات
1972م 1980 -م مشرف فني بقسم التصميم و النشر ( إدارة النشر التربوي و
الثقافي  -وزارة التربية )
1980م 1985 -م مساعد المدير لألنتاج ( مؤسسة التربية للطباعة و النشر )
1985م 1989 -م نائب المدير العام للمطبعة ( مؤسسة التربية للطبعة و النشر )
1993م 1989 -م المدير العام للمطبعة ( المؤسسة العامة لمطابع التربية )
عضو الكادر المختار إلنشاء مؤسسة مطابع التربية و التعليم
1973م 1975 -م عضو الكادر المكلف لتوطين طباعة امتحانات الشهادة السودانية
1985م 1993 -م عضو لجنة طباعة امتحانات الشهادة السودانية و شهادات االقاليم
عضو مجلس ادارة مؤسسة التربية للطباعة و النشر

المهارات

•الخبرات و المهارات العلمية :

•اللغات :

اللغة العربية

•العمل :

القسم  /الشعبة
درجة وظيفية
تخصص
المهام االدارية
اللجان

تصميم ايضاحى
كبير مدرسين
طباعة و تجليد

•أهم المشاركات ( مؤتمرات  -دورات  -معارض  -ورش عمل  -ندوات ) :

مندوب الجامعة لوزارة الصناعة للمشاركة في اللجنة الخاصة بدراسة مشاكل و معوقات صناععة الطباعة و التي كونت بقرار وزاري ضمن قطاعات الصناعات االخري
المشاركة في اعداد التقرير الخاص بصناعة الطباعة من حيث التأهيل و التدريب
المشاركة في لجان اعداد المقررات الدراسية و ترفيع قسم الطباعة للكلية
المساهمة في لجان تطوير مقررات و مناهج الدراسة بقسم الطباعة
المشاركة في تدريس طالب كلية التكنلوجيا و لكلية التربية
دورات تدريبية :
1971م 1972 -م دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بالهيء العامة لمطابع محرم الصناعية  -االسكندرية  -مصر  .في مجال الطباعة الحرفية  ,التصوير الليثوغرافي ,
التصميم الطباعي  ,خصائص التوضيب  ,عربي  .انجليزي و ماكينات الطبع الحرفي

1976م 1978 -م منحة دراسية من منظمة ليمكس (  ) Limexااللمانية ( برلين ) للتخصص  Vocational Qualificationفي مجال الطباعة االوفست نظري و عملي
شملت الفروع التالية :
التصوير الليثو غرافي  -الرتوش  -المونتاج

•المساهمات العلمية ( منشورات  -كتب  -بحوث  -اوراق علمية  -مقاالت ) :
•نشاطات اخري :

						
*صممت هذه اإلستمارة ألغراض التقويم الذاتي بكلية الفنون الجميلة و التطبيقية .
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