بسم الله الرحمن الرحيم

•معلومات شخصية :

اإلسم
تاريخ الميالد
الجنسية
بلد اإلقامة
عنوان السكن
تلفون
بريد إليكتروني

•الشهادات العلمية :

جامعة السودان للعلوم و التكنلوجيا
كلية الفنون الجميلة و التطبيقية
السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس
ابراهيم عبد الرحيم محمد نصر
1946/9/13م

الخرطوم
0912220029
mo-ibra@hotmail.com

مكان الميالد
الحالة اإلجتماعية
الديانة

متزوج
مسلم

الرقم المؤهالت االكاديمية
ماجستير التصميم
1
بكالريوس التصميم الصناعي بدرجة امتياز
2

تاريخ الحصول علي المؤهل الجهة المانحة للمؤهل
كلية الفنون الملكية  -لندن ( ) M.Dres.R.C.A
1974م
كلية الفنون التطبيقية  -جامعة حلوان القاهرة
1969م

الخبرات
مهندس تصميم صناعي  -مؤسسة التنمية الصناعية  -وزارة الصناعة 1969 -م -
الخرطوم
رئيس قسم التصميم الصناعي  -المؤسسة العامة لألنتاج الصناعي  -وزارة الصناعة -
1975م  -الخرطوم
التدريس في قسم التصميم الصناعي  -كلية الفنون الجميلة و التطبيقية  -استعارة
من الكلية 1978 - 1975 -م
التدريس في قسم التصميم الصناعي  -اكاديمية الفنون الجميلة  -جامعة بغداد -
1979م 1983 -م
مؤسس و مصمم مصنع الوحيد لأللمونيوم و مديره  -الخرطوم 1984 -م 1994 -م
مستشار لشركة التاق الهندسية
مستشار لشركة نيوتك الهندسية

المهارات

•الخبرات و المهارات العلمية :

•اللغات :

اللغة العربية
اللغة االنجليزية

•العمل :

القسم  /الشعبة
درجة وظيفية
تخصص
المهام االدارية
اللجان

التصميم الصناعي
استاذ مشارك
التصميم الصناعي
مدير مصنع اوتوميتالك  -الخرطوم 1998 -م 2000 -م
مدير مصنع الوحيد لأللمونيوم 1984 -م 1994 -م
عضو لجنة التعبئة و التغليف  -هيئة المواصفات السودانية  -ورشة عمل عن تصنيع و تعبئة الجبن بالسودان
رئيس لجنة لعب و مستلزمات االطفال  -هيئة المواصفات السودانية -ورشة عمل امان الطفل عند الوالدة

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

مؤتمر الهندسة و التصميم الصناعي بالقاهرة  -مركز تنمية التصميمات الصناعية  -اشراف و تمويل االمم المتحدة
مؤتمر ( توثيق المعلومات ) بالخرطوم اشراف مركز التنمية الصناعية للدول العربية  -جامعة الدول العربية
خبرير مصاحب لشركة نيوتك  -عمان  -االردن  -ورشة عمل تأسيس مصنع البتراء لأللمونيوم بالخرطوم
االشراف علي معارض قسم التصميم الصناعي 2001م 2009 -م

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

اختراع جهاز رص العلب بمصانع التعليب  -جريدة االيام السودانية 1971م
تم نشر براءة االختراع بعد الحصول عليها من انجلترا عالميا 1975م
اختراع كرسي متعدد االحجام للعجزة  -مجلة المصمم البريطانية 1971م
تم نشر االختراع بعد الحصول علي براءة االختراع من انجلترا عالميا 1975
ورقة علمية قدمت لمؤتمر القاهرة  -مركز تنمية التصميمات الصناعية  -اشراف االمم المتحدة
تم عمل فيلم تسجيلي عن اختراع الكرسي المتعدد االحجام  -مركز المعلومات البريطاني

•نشاطات اخري :

تدريس مادة العمارة الداخلية  -كلية شرق النيل  -الهندسة  -الصف الرابع
						
*صممت هذه اإلستمارة ألغراض التقويم الذاتي بكلية الفنون الجميلة و التطبيقية .
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