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
احمد عبد الرحمن علي بالل

•الشهادات العلمية :

مكان الميالد
الحالة اإلجتماعية
الديانة

الرقم المؤهالت االكاديمية
دبلوم عضوية جمعية الفنانين و المصممين ( ) siad
1
ماجستير الكلية المركزية  -لندن
2
دبلوم الكلية المركزية  -لندن
3
دبلوم كلية الفنون الجميلة و التطبيقية  4 -سنوات
4

تاريخ الحصول علي المؤهل الجهة المانحة للمؤهل
 SIADالمملكة المتحدة
1977م
الكلية المركزية  -المملكة التحدة
1976م
الكلية المركزية  -المملكة التحدة
1975م
جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا
1963م

الخبرات

المهارات

•الخبرات و المهارات العلمية :

•اللغات :

اللغة العربية
اللغة االنجليزية

•العمل :

القسم  /الشعبة
درجة وظيفية
تخصص
المهام االدارية
اللجان

أستاذ مشارك

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

تصميم حرف طباعي عربي ( كوفي ) لوحدة الحرف القراني بجامعة افريقيا العالمية لكتابة لغات غرب افريقيا التي تكتب بالحروف العربية 2010 -م
تصميم حرف طباعي عربي ( نسخ ) لوحدة الحرف القراني  .بجامعة افريقيا العالمية لكتابة لغات غرب افريقيا التي تكتب بالحروف العربية 1999 -م
معرض فردي ضمن فعاليات بينالي الشارقة الدولي 1995 -م
معرض فردي بدار المركز االفريقي بلندن  -المملكة المتحدة 1975 -م
معرض ثنائي مع الفنان العراقي ( سعدي الكعبي )بصالة فندق اليمامة بالرياض  -المملكة العربية السعودية 1969 -م
معرض فردي بصالة فندق اليمامة بالرياض  -المملكة العربية السعودية 1968 -م
معرض فردي بصالة الفندق الكبير بالخرطوم  -قام بإفتتاحه الزعيم السوداني الرئيس  /اسماعيل االزهري 1967 -م
االنجازات االكاديمية :
تصميم ثالث مجموعات من الحروف العربية الجديدة للطباعة عن طريق الحاسوب  -استخدمت بواسطة شركة (  ) Letra Setو تم ادخالها فيما بعد ألنظمة اخري
كمنوتايب (  ) Monotypeللطباعة بلندن و شركة الحاسبات الشخصية ابل ماكنتوش

•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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