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 -دكتوراة الفلسفة تخصص التصميم اإليضاحي 3912م (جماليـا

الواقـ

اإلفتراضي وأساليب اإلخراج الفني في مجال الفنون الرقميـة– دراسـة
تحليلية).
 مـاجسـتير الفنون الجميلة والتطبيقية  -قسـم التصـميم اإليضــاحي 3999م ( تصميم الشعار ).
 بكالوريـوس الفنون الجمـيلة والتطـبيقية  -قسم التصـميم اإليضـاحيـ  3999ـ 3991م.
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 الشـهادة السـودانـية ـ مدرسـة شـندي الثانوية بنيـن 1779م. خبرة تدريس بإستانبول – تركيا ,جامعة بهجة شهير ,كليـة اإلتصـا 3912-3913م .
 كـورس الرسـوم المتحركـة ( Maya – After Effect – Adobe )Photoshopتركيا – إستانبول .3997
 كورس تصميم المدن التكنولوجية ( أنقرا – إِزم -دورة مهارا

– أستانبول )  3913م .

العرض التقديمي الحديث–المركز السوداني التركي . 3919

 كورس في برنامج  In designكلية الفنون الجميلة  3998م.  13دورة تدريـيبة حول تصـميم وطـباعة العمـلة ـ مطـاب السودانللعملة  -الخرطوم – هيلتون  3999 .ـ 3999م.
 كورس مخاطبة متقدمة ( معاهد التعليم البريطانية ) الخرطوم  3999م. دورة تدريـبية برنامج  3D-maxـ مركـز الحــاسوب ـ جــامعةالسودان للعلوم والتكنولوجـيا 3999م.
 -دورة تدريـبية لتأمـين العمـال

ـ الخرطوم ـ فندق الهيلتون 3999م.

 دورة تدريـبية في برنامج إندزايـن ـ مطـاب السودان للعمـلة ـ 3999م. دو رة تدريـبية بجـامعة السودان للعلـوم والتكنولوجــيا ـ إدخــالالمعلوما

بمواقـ كـليا

الجامعة 3999م.

 دورة تدريـبية حول تصميم المواقـ اإللكترونـية ـ معهـد الخرطـومللسالم 3991م.
 كورس برامج التصـميم ( كورل دور ـ أدوبــي اليسـتريــتور ـأدوبي فوتوشـوب  -إندزايـن 3992م).
 دورة تدريـبية في برامج (أدوبـي فوتوشـوب 3993م). -كورس مخاطـبة لغـة إنجـليزية 3993م.
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النشاط األكاديمي:
 تدريس مقرر التصميم األساسي ( جامعة بهجة شهير ) تركيا . تدريس مقرر تصميم الشعار ( جامعة بهجة شهير ) تركيا . تدريس مقرر برنامج  (.Adobe Photoshopكلية الفنون ) السودان. تدريس مقرر برنامج  (. .CorelDrawكلية الفنون ) السودان. تدريس مقرر تصميم المطبوعا  (. .كلية الفنون ) تدريس مقرر التصميم بالحاسوب ( كلية الفنون ) تدريس مقرر المواد المطبوعة ( كلية علوم اإلتصال ) السودان. تدريس مقرر األدوبي فوتوشوب ( كلية علوم اإلتصال ) -تدريس مقرر أساسيا

اللون ( كلية علوم التقانة )

 تدريس مقرر التصميم بالحاسوب ( قسم الفنون  -كلية التنمية البشرية ) -مشرف لمشاري طالب البكالريوس منذ  3998م.

المسـؤوليـات الوظـيفية واألكـاديـمية والتخصصية:
 اللجنة العليا للدفاع اإللكتروني بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 3912م. -عضو لجنة اإلعالم – وزارة اإلتصا

3912م.

 رئيس لجنة تقويم ودراسة منهج برنامج دبلـوم التصـميم اإليضـاحي ,جامعـةأم درمان األهلية ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – اإلدارة العامة للتعلـيم
العالي األهلي واألجنبي )  3912م.
 رئيس لجنة تقويم ودراسة منهج برنامج دبلوم التصميم الداخلي ,كليـة السـالمةاألهلية ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – اإلدارة العامـة للتعلـيم العـالي
األهلي واألجنبي )  3912م.
 عضو ومقرراللجنة العليا لدليل الجامعة 3912م.-2-

 عضو ومقرر اللجنة العليا لملتقي عمداء كليا -عضو مؤتمر الرابطة العربية للدراسا

الفنون في الوطن العربي 3912م.

المستقبلية (العراق – بغداد) 3912م.

 ممثل كلية الفنون في الجنة العليا لـ (تطوير وتجميل محلية بحري) 3912م. مشرف معرض المؤتمر الدولي األول للتعليم عن بعد بالسودان  3912م . مشرف ورشة ( يوم الفسـاد العـالمي ) ) (UNDPو ) (UNICكليـةالفنون  3912م.
 رئيس قسم المعارض بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا -مكتب المـدير 3912م.
 أستاذ محاضر بجامعة بهجة شهير – تركيا – إستانبول – كلية اإلتصاقسم تصميم اإلتصا

,

المرئية  3912 -3913م.

 عضو لجنة تصميم األوسمة واألنواط السودانية – القصر الجمهوري  3913م . -مصمم أغلفة مجال

الجامعة العلمية المحكمة  3913م .

 رئيس قسم معارض الجامعة – مكتب المدير  3913م. -مشرف معرض جامعة السودان – معرض الصناعا

– معرض الخرطوم

الدولي  3913م .
 مشرف معرض الجامعة م منظمة أنا السودان – برج الفاتح 3913م. مشـرف وحدة الحـاسوب ـ كـلية الفنون الجمــيلة والتطــبيقية ـ 3913-3992م .
 مشرف معارض جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا – و ية الخرطوم –معرض الجامعا

 3911م .

 عضو لجنة السلوك الحضري – و ية الخرطوم – وحدة إنفاذ المخطط الهيكلـي 3911م .
 عضو اللجنة العليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي -الدراسا( لدراسة مناهج بكالريوس كلية الخرطوم التطبيقية)  3911م .
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اإلنسانية

 -مشرف معرض جامعة السودان – معرض الصناعا

– معرض الخرطوم

الدولي 3911م .
 عضو اللجنة العليا بوزارة التعليم العـالي والبحـث العلمـي ( لدراسـة منـاهجبكالريوس شرف  -الفنون الجميلة  -جامعة المستقبل ) 3919م .
 ممثل جامعة السودان في تنفيذ هدايا ودروع الجامعة بسوريا  3919م. محاضر بورشة الكشافة ( الخرطوم ) 3919م. -تكليف إداري بتصميم جمي شعارا

الجامعة 3997م.

 عضو اللجنة العليا لدليل الجامعة  3997- 3998م . ممثل جامعة السودان في تنفيذ هدايا ودروع الجامعة باألردن  3998م.ـدا
ـرض المعـ
ـرف معـ
 -مشـ

ـداقة
ـة الصـ
ـة  - Lapexpoقاعـ
الطبيـ

 3998/8/8م.
 عضو وفد جامعة السودان لتصميم وتنفيذ مشاري لمدينة سنجا 3998م . منفذ هدايا ودروع جامعة السودان بالمملكة األردنية الهاشمية  3998م . مشرف طباعة دليل وإستمارة التقديم العام – التعليم العالي  3998م . عضو وفد جامعة السودان لتصميم وتنفيذ مشاري لو ية شـمال كردفـان 3998م .
 عضو وفد جامعة السودان لتصميم وتنفيذ مشاري لو ية جنوب دارفـور 3998م .
 ممثل جامعة السودان في ديربي نيا للفروسية بو يـة جنـوب دارفـور 3998م
 -تصميم األجندة والمطبوعا

السنوية لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجـيا للعـام

3998م.
 -عضو لجنة إعداد وتصميم كتاب إنجازا
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جامعة السودان للعام 3999م.

 محاضر بقسم التصميم اإليضاحي – كليـة الفنـون الجميلـة والتطبيقيـة3999م.
 عضو الوفد األول بجـامعة السودان لتطويرالمشـاري بو يـة النــيلاألزرق 3999م.
 عضو الوفد الثاني بجـامعة السودان لتطويرالمشـاري بو يـة النــيلاألزرق 3999م.
 -عضو اللجـنة العليا لمعرض أجهزة ومعدا

المعامل(قاعـة الصـداقة )

3999م.
 عضو لجنة ناقوس الخطر ( األيدز ) التعليم العالي 3999م . -عضو لجــنة تصـميم الشــهادا

العلمــية بجــامعة السـودان للعلـوم

والتكنولوجـيا 3999م.
 -عضو لجنـة جمـ وتنفيذ المعلوما

لمطبوعـا

جــامعة السـودان

3998م – 3999م .
 -مصمم إعالنا

جامعة السودان للصحف اليومية 3999م .

ـدا
ـرض المعـ
ـرف معـ
 -مشـ

ـداقة
ـة الصـ
ـة  - Lapexpoقاعـ
الطبيـ

 3999/9/9م.
 -تكليف بتصوير فوتوغرافي لكل كليا

الجامعة 3999م.

 متعاون م موق جامعة السودان اإللكتروني  3999م . المشرف علي موق كلية الفنون الجميلة والتطبيقيـة فـي موقـ جامعـةالسودان 3999م.
 مصمم بالوحدة اإلنتاجية – كلية الفنون الجميلة والتطبيقية 3999م. عضو لجـنة معارض التخرج بكـلية الفنون الجمـيلة والتطـبيقية 3991م. -مشـرف ورشـة مكـافحـة األلغـام بكـلية الفنون الجمـيلة والتطبيقية3991 -م.
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 عضو جـائزة عبد اهلل الطـيب في الفنون التشـكيلية – جامعة السـودانللعلوم والتكنولوجيا 3991م.
 مشـرف لورشـة (التعاون بين جـامعة أ نـوس بألمـانــيا وكــليةالفنون الجمـيلة والتطـبيقية  3992م ) .
 عضو لجـنة معارض التخرج بكـلية الفنون الجمـيلة والتطـبيقية 3992م. مشـرف علي ورشـة الخط العربي بين إيران وكـلية الفنون الجمــيلةوالتطـبيقية 3992م.
 متعاون بكـلية الفنون الجمـيلة والتطـبيقية ـ القسـم العـام ـ وحـدةالحاسـوب 3992م.
 -عضو بجمـعية الرسـم بكـلية الفنون الجمـيلة والتطـبيقية 1778م.

المسـؤوليـات الوظـيفية واإلشراف خارج الجامعة :
 مصمم بشـركـة عيون 1778م. مصمم إيضـاحـي بشـركة لدنكـا 1777م. مصمم إيضـاحـي بشـركة داييب جرافـيك 3999م. مصمم متعاون بشـركة جيـاد للتصـميم 3999م. -عضو منفذ لمعرض سودان

– معرض الخرطوم الدولي 3991م .

 عضو منفذ لمعرض سوداتل – معرض الخرطوم الدولي 3993م . عضو منفذ لمعرض سوداتل – معرض الخرطوم الدولي  3992م . -مصمم إيضـاحي بشـركـة عبـاس شـم

3991م.

 رئيس قسم التصميم بشـركة الجارح للكمـبيوتر 3991م ـ 3993م. رئيـس قسـم التصميم بشـركة داييب جرافـيك  3993ـ 3992م. مصمم بكلية القادة واألركان – فترة الخدمة الوطنية 3992م. -عضو بمعهد الخرطوم للسـالم والتنمـية ـ  3992ـ 3999م.
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 عضو لجنـة فرز شـعار الحج والعمـرة 3992م. مشـرف ورشـة النيـل في عيون التشـكيليين ـ وزارة الثقـافة 3991م. مشـرف ورشـة النيـل والفنان التشـكيلي ـ معهد الخرطوم للســالموالتنمـية 3991م.
 عضو المكـتب التنفيذي ـ قســم التصـميم ـ الخرطـوم عاصــمةالثقـافة العربـية 3991م.
 متعاون بمنظـمة أبرار لمكـافحـة األلغـام 3991م. عضو لجـنة فرز شـعار التلفزيون القومـي لمديـنة عطـبرة 3992م. عضو لجـنة فرز الجـائزة الكبـري للمبدعـين الشـباب ـ اإلتحــادالوطـني للشـباب السودانـي 3991م.
 عضو األمـانة العامـة للشـباب السودانـي بالمؤتمـر الوطـني  3991ـ 3999م. محاضر بكلية علوم اإلتصال – التصميم اإليضاحي بالحاسوب 3998م. -عضو اللجـنة العليا إلحتفـا

الدفـاع الشـعبي 3992م.

 عضو لجنة تحكيم وفرز مسابقة شعار الهيئة العامة للحج والعمرة 3992م -عضو اللجـنة العليا إلحتفـا

البالد بحضـارا

السـودان ـ إسـتاد المريخ

3991م.
 مشـرف ورشـة مبادرة حوض النـيل ـ قاعة المصـارف ـ 3999م. مشـرف ورشـة حوار النيـل ـ قاعة الصداقة ـ 3999م. عضو إتحـاد الفنانين التشـكيليين ـ 3999م. عضو الجنـاح الشـمالي لجمـهوريـة السودان في تصـميم العملــةالسودانية 3999م.
 عضو وفـد جمـهورية السودان لدولة ارتريـا في تحــسين العالقـاالسـودانـية ا رترية 3999م.
 عضو المجـلس اإلسـتشـاري لمنظـة إدراك لإلسـتشـارا-8-

والبحوث 3999م.

 عضو لجـنة تطوير و ية نـهر النـيل ـ شـندي 3999م. -رئـيس وحدة الوحدا

بالهيـئة اإلبداعـية للشـباب والتمـيز 3999م.

 -رئيس لجنـة فرز اللوحـا

التشـكيلية ـ معرض أطـفال السـودان ـ

القاهـرة ـ وزارة الثقـافة والشـباب والريـاضة 3999م.
 وض لوائح مسابقة الفن التشكيلي للناشئة – وزارة الثقافة 3998م . مستشار التصميم لمدينة أفريقيا التكنولوجية  3998وحتي اآلن. -عضو اللجنة العليا إلنشاء قسم التصميم والمطبوعا

– بنك فيصـل اإلسـالمي

 3997م.
 عضو اللجنة العليا لمؤتمر قطاع الشباب الراب بالسودان 3997م. المشرف الفني لمؤتمر قطاع الشباب الراب 3997م. عضو اللجنة العليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (دراسة مناهج الفنـونقسم التصميم اإليضاحي والتصميم الصناعي بجامعة أم درمان األهلية)  2009م.
 عضو المنظمة السودانية لحماية البيئة 3919م. محَكم شعار البنك السوداني المصري ( م مجموعة )  3919م . المدير التنفيذي لمجلة الحياة العلمية  3919م . -مشرف معرض مدينة أفريقيا التكنولوجية – برج الفتح  3919م .

المعارض داخل الجامعة :
 معرض جمـاعي بالدمـــازين والرصـيرص 1779م. معرض جمـاعي بمديـنة رشـاد وأبوجبـيهة 1778م. معرض جمـاعي بمديـنة سواكـن ـ بور تســودان 1777م. معرض جمـاعي بمنطـقة جـبل مرة ـ مديـنة نيـا ـ زالنجي 3999م. معرض جمـاعي بكـلية الفنون الجمـيلة والتطـبيقية 3992م. معرض جمـاعي بكـلية الفنون الجمـيلة والتطـبيقية 3992م.-7-

 معرض جمـاعي بكـلية الفنون الجمـيلة والتطـبيقية 3991م. -معرض فردي بكلية الفنون الجميلة والتطبيقية 3999م .

المعارض خارج الجامعة :
 معرض رقمي بتركيا – إستانبول ( جامعة بهجة شهير ) 3912م. معرض جمـاعي قـاعة الصـداقـة 3991م. معرض جمـاعي باإلتحـاد الوطـني للشـباب السودانـي 3992م. معرض الموسـم الشـبابي الخامـس للوطــن العربــي ـ قصــرالشـباب واألطـفال 3991م.
 معرض جمـاعي بمنتزة المقرن العائـلي 3991م. -معرض بدولة األمـارا

العربـية المتحدة ـ الشـارقة 3991م.

 معرض وفد السودان ألرتـريا ـ أسـمرا 3999م. معرض جمـاعي بحدائـق عبود ـ الخرطوم بحري 3999م. معرض وفد السودان الثقـافي لجمـهورية ســوريا ـ دمــشق ـ الالذقــية3999م.
 معرض جمـاعي بنـادي النفـط ـ الخرطوم 3999م. -معرض السودان لدولة يوغندا  3998م .

التصـميم الفنـــــي :
تصميم الشـعارات :
 .1أعمـال جـامعة السودان لتطوير المشـاري التكنولوجية.
 .3جـائزة التمـيز البيـئ (تصميم م مجمـوعة).
 .2أسـبوع المهندس الثـاني.
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 .2ورشـة األيدز واألمـراض المنقولة جنسـياً.
 .1مشـروع الدفـاع اإللكترونـي.
 .9مركز التعـليم عن بعد.
 3992م (تصميم م

 .9شعار العيد المئوي للصندوق القومي للمعاشا
مجموعة).

 .8شعار مؤتمر اتحاد الصيادلة العرب  3999م(تصميم م مجموعة).
 .7إتحـاد طـالب جـامعة السودان ـ شـعار إحتفـالي.
 .19كـلية العلوم ـ جـامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 .11شعار معهد تنميـة األسـرة والمجتمـ

 -جامعـة السـودان للعلـوم

والتكنولوجيا  3999م(تصميم م مجموعة).
 .13معرض أجهزة ومعدا

المعامـل 3999/9/9م.

 .12الحـاضـنة التكنولوجـية للصـناعا

الجلدية.

 .12العلوم الزراعية والموارد الطبيعية والبيـطرة.
 .11مركز اإلرشاد النفسـي والفحـص الطوعي لإليدز.
 .19معهد تنمـية األسـرة والمجتمـ (تصميم م مجمـوعة).
 .19مركز اإلسـتشـارة ودراسـة الجدوي.
 .18موسـيقي وكورال جـامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 .17معرض أجهزة ومعدا

المعامل  3998/8/8م .

 .39كلية علوم وتكنولوجيا الحيوان  3919م .
 .31المركز السوداني التركي  3919م .
 .33وزارة الثقـافة والشـباب والريـاضة 3999م.
 .32مجتم مسلمي بريطانيا  -مبادرة السالم والتصالح بدارفور  3998م.
 .32صـحيـفة صو

األمـة.

 .31قاعة السـالوي للثقـافة والفنون.
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 .39معهد الخرطوم للسـالم والتنمـية.
 .39مخابـز عفـراء.
 .38جمـعية خريجـي النسـيج واإلئتمـان والتنمـية (تصميم م مجموعة).
 .37تآلف للخدمـا .
 .29مجـلس الصداقـة السودانـية التركـية (تكـليف م لجـنة).
 .21الجارح للتجـارة واإلسـتثمـار.
 .23إدراك لإلستشـارا
 Office .22لألدوا

والبحوث.

المكـتبـية.

 .22نبته لإلنتاج الفني واإلعالمي  3999م .
 .21الجـالية السـودانـية بالمملكـة العربـية السـعودية.
(تكـليف م لجـنة).

 .29الصـندوق القومـي للمعاشـا

 .29مهرجـان األغنـية القومـي للشـباب 3999م.
 .28شـركة الضـهاري للنـقل.
 .27مجـلة ميديا اإلعالنـية.
 .29جـيرا للتجـارة والمقاو

.

 .21الطـريقة القادريـة المكـاشـفية.
 .23سـوا للصـورة والصو .
 .22شـركة األحـبار المتحدة المحدودة.
 .22شـركة إنتاج وتصني الدجـاج العربـي المحدودة.
 .21شـركة  Wontللمالبـس الجـاهزة (تصميم م مجموعة).
 .29صحيـفة األنـباء (تصميم م مجمـوعة).
 .29مركز اإلمتحـانا

لمحـلية شـندي.

 .28التلفزيون المحـلي لمحـلية شـندي.
 .27جمـعية األمـيرة الصـحـية.
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 .19مجـلة اآلن اإلعالنـية.
 .11شركة كمبال لإلنارة .
 .13مؤتمر أطباء األسنان العالمي – الخرطوم 3999م .
 .12شـركة كوشـاي
 .12عازة ن

للمعلوما

والتكنولوجـيا ـ وزارة الداخـلية.

ـ موقـ سودانـي بالمملكـة العربـية السعوديـة.

 .11منظـمة شـباب الخـير ـ جـامعة األحفـاد.
 .19الشـباب يصـن السـالم ـ الموسـم الشـباب الخـامس.
 .19شـركة الرواسـي للنـقل.
 .18شـركة العمـدة للصـرافة.
 .17شـركة شـيرن

لتعبـئة األحـبار.

 .99صـحيـفة األضـواء اليومـية (تصميم م مجمـوعة).
 .91قطـاع تطـوير أنظـمة األمـن والدفـاع – وزارة الدفاع.
 .93معرض السودان الدوائـي العالمـي األول.
 .92مجـلس أخالقيـا

البحث العلمـي (جـامعة النيـلين).

 .92بعثـة الحج السودانـية 3992م.
 .91مكرونـة الزاهـي.
 .99شـركة األيكة العالمـية لألثـاث.
 .99مجـلة النيـلين الطـبية ـ جـامعة النيلين.
 .98مدرسـة العلوم الطـبية األسـاسية (جـامعة النيـلين).
 .97جمـعية أخصـائي األشـعة السودانـية.
 .99شـركة دجـاج الكويـتية.
 .91منظمـة ظـالل الرحمـة الخيرية.
 .93منظمـة القـاش للتعاون والتنمـية الريـفية.
 .92الجارح للكمـبيوتر.
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 .92شـركة سوبـا للمـياه الطـبيعية.
 .91الهيـئة اإلبداعيـة للشـباب والتمـيز.
 .99شـركة المروج الخضـراء.
 .99المختـار للفـضائـيا .
 .98مجـلة بحوث البنـاء والطـرق.
 .97رابطة أبناء منطقة ود كنوري الخيرية.
 .89سـناء كزام للتصـوير.
.81

Kzam View

 .83شـركة تصـني البالط والرخـام.
 .82مؤتمـر إتحـاد الصـيادلـة العرب ـ السودان 3991م.
.82

ركـو لإلطـارا .

 .81مسـجد الغفـران.
 .89منظمة الشيخ شرف الدين للتنمية والعون اإلنساني – راجل إنقاوي3999م.
.89
 .88المنظمة السودانية لإلدارة وتقانة البيئة  3998م .

TELECOMMUNICATIONS SERVICES AND SUPPLIES

 .87شركة بيكسل ) (Pixelللدعاية واإلعالن3997 .م .
 .79مجتم مسلمي بريطانيا – مبادرة السالم والتصالح في دارفور  3998م.
 .71شركة  GTIلإلستثمار المحدودة  3998م .
 .73صنّاع للتنمية واإلعمار  3998م .
 .72الجمعية السودانية ألساتذة اللغة الفرنسية  3998م .
 .72شركة التيسير لألنشطة المتعددة والصيانة والتكنولوجيا المحدودة  3998م
 .71معرض أجهزة ومعدا

المعامل الثالث .

 .79شركة نبتة العقارية المحدودة .
 .79مدينة أفريقيا التكنولوجية  3998م .
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 .78شركة كزام هوم أنيميشن .
 .77صحيفة عقار .
 .199نبتة العقارية .
 .191منظمة الشيخ شرف الدين للتنمية والعون اإلنساني 3998م.
 .193التقانا

الحيويه األول بالسودان 3997م

 .192المؤسسة الوطنية لإلعمار والتنمية  3997م .
 .192المنظمة السودانية لتقانة المعلوما

 3997م .

.191
 .199شرطة السودان – صندوق التأمين اإلجتماعي  3919م .

(SPEED) WORLD TRADING INFORMATION SERVICES

.199
 .198صحيفة الزعيم الرياضية ( عضو مشارك )  3919م .
Expo Company For Exhibition and Development

 .197مركز الجودة الشاملة واإلمتياز  3919م .
 .119سيد أحمد لألخشاب  3919م .
 .111سبيل للرعاية الصحية والتنميةاإلجتماعية  3919م.
 .113جريدة الجريدة 3919م .
 .112مخيم محجوب عبيد للعلوم والتكنولوجيا – توتي 3919م .
 3919 Nanomedicine@act .112م .
 .111مؤسسة نفير للتنمية واإلستقرار بدارفور  3919م.
 .119أديم لمنتجا

اللحوم واأللبان ( عضو مشارك )  3919م .

 .119جمعية الميرغنية الخيرية  3919م.
 .118وزارة اإلتصا

وتقانة المعلوما

السودانية  3919م.

 .117آفروماين للمعادن 3919م .
.139

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED BIOTECHNOLOGY
 9002.م(Khartoum – sudan ).

 .131جهاز التنظيم اإلتصا

والبريد  3919م .
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 .133بنك النيل للتجارة والتنمية .
 .132وزارة التخطيط – و ية سنار .
 .132الشبكة السودانية للبحث العلمي والتعليم  2011م.
 .131نبتة لتنفيذ وتصميم الحدائق – دولة األمارا

العربيـة المتحـدة – دبـي

3911م
 .139مؤسسة سالم لإليراد والتصدير – دولة اإلمارا

العربية المتحدة – دبـي

 3911م .
 .139إذاعة وتلفزيون جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  3913م .
 .138المجلس القومي لرعاية الطفولة – األمانة العامة .3911
 .137مسرح كلية الموسيقي والدراما  3911م .
 .129الرابطة العربية للدراسا

المستقبلية  3913م .
اإلستشرافية  3913م .

 .121المنظمة السودانية للدراسا
 .123صحيفة كرري  3913م.

 .122النهضة التكنولوجية  3913م .
 .122وزارة المالية واإلقتصاد الوطني . 3913
 .121مصن الدرة للبولي كاربوني

 3913م .

 .129عمادة البحث العلمي – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  3913م.
 .129المجلس الزراعي السوداني ( تكليف لشخصين )  3913م .
 .128اإلدارة العامة للمباحث والتحقيقا
 .127إتحاد الجامعا

الجنائية  3913م .

السودانية  3913م .

 .129محفظة تمويل مشروعا

الخريجين – التمويل األصغر  -بنك السـودان

 3913م .
 .121الحاضنة التكنولوجية للصناعا

الغذائية  3913م .

 .123كلية العمارة والتخطيط – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  3913م .
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 .122زوادة للمنتجا

الغذائية واألطعمة  3913م .
 3913م .

 .122مصن أعناب للمعجنا

 .121شركة حواء وآسيا – األمارا
 .129مركز نيوتن لخدما

العربية المتحدة – دبي  3913م .

الكمبيوتر – أم درمان  3913م .

 .129وزارة العلوم واإلتصا

– السودان 3913م .

 .128مركز الفيصل الثقافي  -بنك فيصل ( تصميم م مجموعة )  3913م .
 .127نبته – قناة السودان الوثائقية  3913م .
 .119ديوان الضرائب – جمهورية السودان  3913م.
 .111إذاعة ( البلد ) السودان الخرطوم  3913م .
 .113المؤتمر اإلسالمي السادس لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي -السودان
 الخرطوم  3913م. .112شركة سيرينا للدعاية واإلعالن – الخرطوم  3913م .
 .112مؤسسة العلي للتجارة وإستيراد اللحوم – قطر – الدوحة  3913م .
 .111شبكة الحوسبة السودانية ( حكيم )  3913م .
 .119المجلس الهندسي السوداني  3913م .
 .119أمانة المرأة العاملة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  3913م .
 .118هندسة اللسانيا

المحوسبة – مجم اللغة العربية – الخرطوم  3913م .

 .117المؤتمر العلمي إلنتاج وأبحاث اإلبل – قاعة الصداقة  3912م .
 .199وحدة التصميم واإلبتكار – مدينة أفريقيا التكنولوجية  3912م .
 .191دورة إستقالل السودان ( )19لكرة القدم  -الجالية السـودانية بإسـتانبول
 3912م.
 .193جمعية شندي الثقافية إصدارة الواحة 3912م .
 .192قصر ( ) Edirne Saraysتركيا – إستانبول 3912 .م.
 .192مهرجان الخرطوم لفيلم الهاتف الجوال  3912م .
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 .191جمعية بسمة لدعم األطفال المرضى بالسرطان بالسودان 3912م.
 .199شركة ( )CLAYTONAلإلستثمارا

الزراعية المحدودة  3912م.

 .199رابطة الطالب السودانيين بإستانبول  3912م .
 .198اليوبيل الذهبي لمدرسة شندي الثانوية بنا

 3912م .

 .197مستشفي رفاعة  3912م .
 .199مركز النيل للتدريب وخدما

التعليم – شندي  3912م .

 .191حواس لإلنتاج الفني واإلعالمي  3912م .
 .193المجلس األعلي للتصوف – السودان  3912م.
 .192مركز الدراسا

اإلستراتيجية والمستقبلية  3912م .

 .192مخيّم العلوم والتقانة الصيفي  3912م.
 .191شبكة المدن التكنولوجية 3912م.
 .199جائزة نجاة صالح ألبحاث اإلعاقة 3912م.
 .199كلية علوم الغابا

والمراعي 3912م.

تنفـيذ الشـعارات :
 -1الخرطوم عاصـمة الثقـافة العربـية 3991م.
 -3مصـرف التنمـية الصـناعية3999 .م.
 -2جمهورية السودان  -األكـاديمية العســكرية ـ القـوا

المســلحة.

3999م.
 -2جمهورية السودان  -المركز العسـكري للدراسـا
القوا

اإلستراتيجــية ـ

المسـلحة 3999م.

 -1جمهورية السودان  -كـلية الحرب العليا ـ القوا

المسـلحة3999 .م.

 -9جمهوريــة الســودان  -كـــلية الدفـــاع الوطـــني ـ القــوا
المسـلحة3999.م.
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 -9صحيفة األهالي 3997م.
 -8صحيفة التيار 3997م.
 -7مجلة المسار التقاني 3919م .
 -19صحيفة المشهد اآلن  3913م .

التصـاميم القومـية :
 -مصمم دليل الجامعات السودانية  3912م .

 تصميم كتاب الطيب صالح – ألمانيا – برلين – السفارة السودانية 3913م. مصمم األوسمة واألنواط السودانية – القصر الجمهوري ( م مجموعـة ) 3913م .
 تصميم كتاب المريخ عبر التاريخ  3919م. تصميم كتاب قاموس لغة إشارة الصم السودانية الموحدة 3998م .تخريج قوا

 -عضو مصممي إحتفا

الدفاع الشعبي – إستاد الخرطوم –

 3992م.
 -مصـمم مطـبوعا

إحتفـا

رؤسـاء جمـهورية السـودان ـ قاعة

الصـداقة 3991م.
 عضـو لجنـة تصميم وتنفـيذ العملة السـودانـية 3999م. تصـميم الجواز اإللكترونـي بتكـليف من وزارة الداخـلية جمـهوريةالسـودان 3999م.
 -مطبوعا

من الخرطوم عاصـمة الثقـافة العربـية 3991م.

 مصمم شـعار وزارة الثـقافة والشـباب والريـاضة 3999م. تصميم البطاقة الشخصية السودانية 3998م. -مصمم شعار ومطبوعا

وزارة اإلتصا
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وتقانة المعلوما

.

 -تصميم كتاب ( سد مروي بريشة الفنانيين التشكيليين ) 3999م .

تصـاميم عامـة :
 مجموعة من تصاميم المطـبوعا -مطـبوعا

لجـامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

لمجموعة من الجـها

العامـة (وزارة الداخـلية واإلتحـاد

الوطـني للشـباب السوداني ـ مطـار الخرطوم الدولـي ـ شــركة
جـياد ـ القوا

المسـلحة – وزارة الثقافة – الخرطوم عاصمة الثقافـة

العربية  3991وغيرها).
 -تصميم وتنفيـذ لمجموعة من الالفـتا

المضـيئة والمطبوعا

لجهـا

مختلفة .
 تصمـيم للقريـة السودانـية التراثـية ـ الخرطوم 3999م. تصـميم وتنفيذ معــرض سوداتل ـ معــرض الخرطـوم الـدولي(م مجموعة) 3993م.
 تصـميم وتنفيـذ معـرض سـوداتل ـ معـرض الخرطـوم الـدولي( م مجموعة ) 3992م.
 -تصـميم وتنفيذ معرض سودان

م مجموعة ـ قاعة الصداقـة 3992م.

 تصميم وتنفيذ معرض موبيتل ـ معرض الخرطوم الدولـي 3992م. -تصميم وتنفيذ معرض شـركة إكويـ

الكويـتية ـ معرض الخرطـوم

الدولـي 3991م.
 -تصميم وتنفيذ مطبوعا

معرض أجهزة ومعدا

3999م.
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المعامل – قاعة الصداقة

 -تصميم المطبوعا

السـنوية للعـام 3998م بجامعـة السـودان للعلـوم

والتكنولوجيا  3999م .
 تصميم وتنفيذ دروع وهدايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بالمملكـةاألردنية الهاشمية  3999م .
 تصميم وتنفيذ دروع وهدايا جامعة السودان للعلـوم والتكنولوجيـا بدولـةسوريا  3998م .

خدمة المجتمع:
اجرى م قابال

على وسائل ا عالم لتبصير فئا

خالل ( تس ) مقابال

المجتم المختلفة بالفنون من

تلفزيونية و( ثالثة ) في ا ذاعة وعدد مـن حـوارا

الصحف في مجال الفنون والتصميم والجمال.

المقـتنيـات :
 لوحـة تصـوير فوتوغرافـي السـفارة السودانـية بأســمرا. لوحـة تصـوير فوتوغرافـي إلتحـاد شـباب أرتــــريا. لوحـة تصـوير فوتوغرافـي للسـفارة السودانـية بدمــشق. لوحـة تصـوير فوتوغرافـي إلتحـاد شــبيبة الثـورة بجــمهوريةسوريا.
 -لوحـا

لمكـتب وكـيل جـامعة السودان للعلوم والتكنولوجـيا.

 معرض تصوير فوتوغرافي بالسفارة السودانية بدولة يوغندا .التكريـم :
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ـة United Nation Development Programme
ـهادة تقديريـ
 شـ) 3912 (UNDPم.
 الجـائزة األولـي في الوطـن العربـي للتصــوير الفوتوغرافــي -الخرطوم 3991م.
 شـهادة تقديرية من الجـالية السودانـية بالمملكـة العربـية السـعودية3991م.
 شهادة تقديرية من أمين عام الخرطوم عاصمة الثقافة العربية  3991م . شهادة تقديرية من شركة ديالرو بإيطاليا . شهادة تقديرية من مطاب السودان للعملة 3999م. تكـريم من وزير الدولـة بـوزارة الثقــافة والشــباب والريــاضة3999م.
 درع إتحـاد شـباب دولـة أرتـريا 3999م. درع إتحـاد شـبيبة الثورة بسـوريـا 3999م. شـهادة تقديرية من وزير الثقـافة السـوري 3999م. -شـهادا

من مكـتب وكـيل جامعة السـودان للعلـوم والتكنولوجيــا

3999م.
 درع مهرجان الشباب العربي واألفريفي يوغندا  3998م . تكريم من الدفعة  99بكلية الفنون الجميلة والتطبيقية . الجائزة الثانية والثالثة في تصميم شعار التصـني الحربـي – الخرطـوم3997م.
 شهادة كورس القرافيك والرسوم المتحركة – جامعة مالتيبـا – إسـتانبول 3997م.
 -الجائزة األولي لتصميم شعار بنك النيل للتنمية  3911م .
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 الجائزة األولي لتصميم شعار المجلس القومي لرعاية الطفولـة – األمانـةالعامة  3911م .
 -شهادة تصميم المدن التكنولوجية – أنقرا – إزم

 -إستانبول  3911م .

 الجائزة األولي لتصميم شعار وزارة المالية واإلقتصاد الوطني  3913م . الجائزة األولي لتصميم شعار ديوان الضرائب – السودان  3913م. ميدالية من الجالية السودانية بإستانبول _ دورة إستقالل السودان 3912م . درع الجالية السودانية بإستانبول  3912م . -شهادة خبرة تدريس بجامعة بهجة شهير ,تركيا إستانبول  3912م.

األوراق العلمية :
 -1جماليا

الخط العربي الرقمي – الخرطوم – مجمـ اللغـة العربيـة

وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  3912م .
 -3جماليا

الفنون الرقمية – دراسة تحليلية للواق اإلفتراضي 3912م.
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