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الوظيفةةة

الحاليةةة :بروفيسووور ،قسووم التصووميم اإ يضوواحي ،كليووة الفنووون الجميلووة والتطبيقيووة،

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

 / 3التعليم قبل الجامعي:

 /1المرحلووة الولي ووة :مدرسووة كوس ووتي الوليووة نم وور ( /)1مدرسووة الناص وور الوليووة (أع ووالي الني وول)(1591م).

 /1المرحل و ووة الوسو و ووطد :مدرس و ووة طو و ووندي ال لي و ووة الوسو و ووطد /مدرس و ووة الو و وودامر الميري و ووة الوسو و ووطد(1599م).

 /0-مدرسة طندي الثانوية الحكومية بنين (1541م).
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 /4المؤهالت العلمية الجامعية وفوق الجامعية:

 /1دبلوووم كليووة الفنووون الجميلووة والتطبيقي ووة ( 4سوونوا ) الدرجووة الولوود  -التصووميم االيض وواحي،الخرطوم ،السودان (1549م).

 /1ماجس وتير التص وميم البيئوي (تخصو وص دقي وق اتصوواالجوامعة جنوب اللينوي ،كاربونديل ،الواليا

مرئيوة ،تصوووير فوتو ورافي ،سووينما)،

المتحد المريكية

)1510( (Southern Illinois University, Carbondaleم).

عنوان الطروحة.)Photographs of Light Constructed Images( :

حقل االختصاص :اتصاال

مرئية ،تصوير فوتو رافي وسينمائي (تخصصا

.)Interdisciplinary Program

 /0دكتوو ار الفولكلوور ،معهود الد ارسووا1111م).

متداخلة/

االفريقيوة وايسويوية ،جامعووة الخرطووم ،السوودان( ،اكتوووبر

عنوان الطروحة " :أثر المعتقد علد التصميم في منطقة السافل بطمال السودان".

مجال االختصاص :الثقافة المادية ( .) Material Culture

 /5دورات تدريبية:
 /1- 5دورات مهنية:

 / 1-طوهاد الوودور التدريبيووة "توثيووق أنوموة الجووود فووي ممسسووا

التعلويم العووالي ،جامعووة السووودان

للعلوووم والتكنولوجيووا بالتعوواون موول خبي وور التقووويم واالعتموواد أ.د .عطيووة محموود عطي ووة (0- 1

أبريل 1111م).

 /1-ط ووهاد الت وودريب فو ووي التص وووير العلمو ووي (Photography

 ،)Scientificالمرك ووز القو ووومي

للبحوث ،القا ر ،جمهورية مصر العربية (ا سطس – سبتمبر 1511م).

 /2- 5دورات إدارية:

 /1-طووهاد دور القي وواد والت ييوور ،جامع ووة السووودان للعل وووم والتكنولوجيووا بالتنس وويق موول وزار العم وول

واالصالح االداري.

 /1-طووهاد دور اإدار المالي ووة االس ووتراتيجية فووي ممسس ووا

التعل وويم العووالي ،د ارس ووة اتي ووة ،جامع ووة

السودان للعلوم والتكنولوجيا ،بالتعاون مل منومة اليونسكو ( 1أبريل –  01يونيو 1555م).

( Strategic Financial Management in Higher Educational Institutions, International

. ) Institute for Education Planning (IIEP) of Paris, France.
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 /6الخبرات المهنية:
 /1- 6خبرات اكاديمية – إدارية:

 /1عميد كلية الفنون الجميلة والتطبيقية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا(1111- 1551م).

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (1111- 1551م).

 /1-عضو مجلس عمداء كليا

 /0عض و ووو مجل و ووس اس و ووات جامع و ووة الس و ووودان للعل و وووم والتكنولوجيو و ووا (1111- 1551م1119 /م -اين) (وفق قانون الجامعة).

 /4رئ و وويس مجلو و ووس اسو و ووات كليو و ووة الفنو و ووون الجميلو و ووة والتطبيقيو و ووة (1111- 1551م) (وفو و ووق قو و ووانونالجامعة).

العليوا ،كليوة الفن وون الج وميلة والتطو وبيقية (1551م 1111-م).

 /9رئويس مجلوس بح ووث الد ارس وا(وفق الئحة الدراسا

العليا 1554م).

 /9-رئيس قسم التصميم االيضاحي ،كلية الفنون الجميلة والتطبيقية1111- 1559( ،م- 1119 ،

1115م).

العليا ،كلية الفنوون الجميلة والتطوبيقية،

 /4-عضوو مجلس بحووث الدراسوا

(1111- 1559م1119 /م  -اين).

 /1-عضوو مجلس كلية الدراسوا

العليا ،جوامعة السوودان للعلووم والتكنوولوجيا

(1111- 1551م) (وفق الئحة كلية الدراسا

العليا).

 /5عضو مجلس كلية التكنولوجيا والتنمية البطرية (1111- 1559م)( .وفق الئحة الكلية). /11-منسووق بو ورامر الد ارس ووا

العلي ووا فووي مج ووال تص ووميم وس ووائل االتصووال ،كلي ووة الفن ووون الجميل ووة

والتطبيقية1551- 1559( ،م).

 / 11عضو لجنة التأليف والنطر ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (1111 – 1551م). /11عضو لجنة وضل الخطة االستراتيجية لكلية الفنون الجميلة والتطبيقية. /10عضو ووو مجل و ووس قس و ووم الفولكل و ووور ،معه و وود الد ارسو ووا(1119 - 1114م).

االفريقي و ووة وايس و وويوية ،جامع و ووة الخرط و وووم

 /14المطور علوود برنووامر بكوالوريوس التصوووير الفوتووو رافي والسوينمائي ،كليووة الفنووون الجنيلووةوالتطبيقية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (1110- 1111م).

 /19-رئيس مجلس قسم التصميم اإيضاحي (1115 – 1119م).
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 /2- 6خبرات أكاديمية  -مهنية:

 /1- 1- 9انشاء الكليات واالقسام والبرامج االكاديمية:

 / 1اعو ووداد وتق و ووديم مطو ووروع انط و وواء كلي و ووة علو وووم االتص و ووال ،جامع و ووة السو ووودان للعل و وووم والتكنولوجي و ووا(1111م).

 /1اعداد وتقديم مطروع انطاء برنامر تخصوص التصووير الفوتوو رافي والسوينمائي ،كليوة الفنوونالجميلة والتطبيقية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا1554( ،م).

 /0اع ووداد وتقو ووديم مط ووروع ماجسو ووتير التص ووميم البيئو ووي ) ،(Environmental Designكلي ووة الفنو ووونالجميلة والتطبيقية ،اجيز من مجلس الدراسا

العليا بالكلية (1111م).

 /4-اع ووداد وتقو ووديم مطو ووروع ماجسو ووتير التصو ووميم (Design

of

 )Masterبو ووالمقر ار فو ووي مجو ووال

التص و ووميم لوس و ووائل االتص و ووال ،كليو و ووة الفن و ووون الجميل و ووة والتطبيقيو و ووة ،جامع و ووة الس و ووودان للعلو و وووم

والتكنولوجيا (اجيز من مجلس الدراسا

العليا بالكلية 1111م).

 /9عض و ووو ومق و وورر لجن و ووة انط و وواء كلي و ووة عل و وووم االتص و ووال ،جامع و ووة الس و ووودان للعل و وووم والتكنولوجيو و ووا(1111م).

 /9رئيس لجنة انطاء برنامر تخصوص التصووير الفوتوو رافي والسوينمائي ،كليوة الفنوون الجميلوةوالتطبيقية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (اجيز 1111م).

 /4عضووو لجنو وة انط وواء بك ووالوريوس التص وووير الطبووي ،كلي ووة عل وووم البص ووريا  ،جامع ووة النيل ووين،الخرطوم (1119م).

 /1-اسوتقطاب توودريس مقور ار

التصوووير الطبوي بكليووة البصوريا  ،جامعووة النيلوين كاسووتثمار فووي

كلية الفنون الجميلة والتطبيقية (1115 – 1114م).

 /5اس و ووتقطاب دعو و ووم الممسس و وواالفوتو رافي بالكلية.

والطو و ووركا

التجاري و ووة و ير و و ووا لمعام و وول واسو و ووتديو ا

التصو و وووير

 /3- 6انشاء ووضع المناهج والمقررات االكاديمية:
 /1- 3-مستوى البكالوريوس والدبلومات الوسيطة:

 /1رئيس لجنة تطوير منهر ومقر ار قسم التصميم االيضاحي (1111- 1114م). /1-رئيس لجنة تطوير منهر ومقر ار قسم التصميم االيضاحي (1555- 1551م).

 /0-رئيس لجنة التقويم ال اتي لمنهر ومقر ار قسم التصميم االيضاحي (1111- 1114م).

 /4عض ووو لجنو ووة التق ووويم واالعتمو وواد بكليو ووة الفن ووون الجميلو ووة والتطبيقيو ووة ،جامع ووة السو ووودان للعلو وووموالتكنولوجيا (1114م – اين).
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 /9-رئ و وويس لجنو و ووة انطو و وواء ووض و وول مو و وونهر ومقو و وور ار

برنو و ووامر بك و ووالوريوس الفنو و ووون فو و ووي التصو و وووير

الفوتووو رافي ،كلي ووة الفنووون الجميل ووة والتطبيقيووة ،جامع ووة السووودان للعل وووم والتكنولوجيووا ،اجي ووز

(1111م).

برن ووامر بك ووالوريوس الفن و وون بالد ارس و وة ع وون بع و ود

 /9رئوويس لجن ووة انط و واء ووض و ول منه و ور ومق وور ار)Education

 ، (Distantكلي و و ووة الفنو و ووون الج و و و وميلة والتط و و و و بيقية ،جامع و و ووة الس و و و وودان للعل و و و ووم

والتكنولوجو و يا ،بالتع وواون م وول جامعووة جن وووب افريقي ووا

)( .UNISAاجيز 1111م).

 /4-رئيس لجنة انطواء ووضول مونهر ومقور ار

(University of South Africa -

برنوامر بكوالوريوس الفنوون فوي التصوميم الوداخلي،

كلية الفنون الجميلة والتطبيقية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا( ،اجيز 1111م).

 /1-عضو لجنة إ نطاء ووضل مقر ار

بكالوريوس االتصال الجما يري ،كلية التكنولوجيا والتنمية

 /5-عضوو لجنووة وضول موونهر ومقور ار

برنووامر بكوالوريوس التصوووير الطبوي – كليووة البصووريا

البطرية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا( ،اجيز 1551م).

جامعة النيلين (1119م).

 /11-رئيس لجنة تقوويم منوا ر ومقور ار

البكوالوريوس والودبلوم الوسوية بكليوة الخرطووم التطبيقيوة

 /11-رئويس لجنووة انطواء ووضوول مقور ار

الوود بلوم التقنوي فووي الطباعوة والتجليوود ،كليوة التكنولوجيووا

 / 11-رئيس لجنة إنطاء ووضل مقر ار

الدبلوم التقني في التصميم االيضاحي (اجيز 1551م).

بتكليف من وزار التعليم العالي والبحث العلمي – التعليم ير الحكومي1111( .م).
والتنمية البطرية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا( ،اجيز 1551م).

 /2- 2-مستوى الدراسات العليا:

 / 1-مقودم مطووروع ورئويس لجنووة انطواء ووضوول ب ورامر ومقور ار ماجسووتير التصوميم بووالمقر ار فووي

مجوال التصوميم لوسووائل االتصوال ،كليووة الفنوون الجميلووة والتطبيقيوة ،جامعووة السوودان للعلوووم
والتكنولوجيا( ،اجيز من مجلس الدراسا

العليا بالكلية 1111م).

 / 1-مقودم مطووروع ورئويس لجنووة انطواء ووضوول ب ورامر ومقور ار ماجسووتير التصوميم بووالمقر ار فووي

مجوال التصووميم البيئووي ) ،(Environmental Designكليووة الفنووون الجميلوة والتطبيقيووة ،جامعووة
السودان للعلوم والتكنولوجيا( ،اجيز من مجلس الدراسا

 /0-رئ وويس لجنو ووة وضو وول منو ووا ر ومقو وور ار

العليا بالكلية 1111م).

الو وودبلوم ف ووول الجو ووامعي فو ووي مجو ووال التصو ووميم لوسو ووائل

االتص ووال ،كلي ووة الفنو ووون الجميل ووة والتطبيقيو ووة ،جامع ووة الس ووودان للعلو وووم والتكنولوجي ووا( ،اجيو ووز

1555م).

9

 /4-رئيس لجنة وضل منا ر ومقر ار

الدبلوم فول الجامعي في مجال التصميم لوسائل االنتاج،

 /9-عضو لجنة انطاء ووضل مقر ار

الدبلوم فول الجامعي ،اكاديمية السوودان لعلووم االتصوال،

 /9-عضولجنة وضل منهر ومقر ار

الدبلوم فوول الجوامعي فوي علووم االتصوال ،جامعوة امودرمان

كلية الفنون الجميلة والتطبيقية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا( ،اجيز 1555م).

(1111م).

اال لية (1119م).

 /4عضوو لجنووة مراجعووة وتطوووير ب ورامر ومقور ارقسم الفولكلور ،معهد الد ارسا

الوودبلوم فووول الجووامعي والماجسووتير والوودكتو ار ،

االفريقية وايسيوية ،جامعة الخرطوم1119( ،م).

/4- 6التدريس واالشراف االكاديمي:
 /1- 4-التدريس:

 /1- 1-المستوى الجامعي/البكالوريوس:

 /1- 1- 1كلية الفنون الجميلة والتطبيقية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا: /1- 1- 1- 1-قسم التصميم االيضاحي

 /1مبادئ التصوير الفوتو رافي )1510( (Foundations of Photographyم – اين). /1-أسس التصوير الفوتو رافي )1510( (Basic Photographyم – اين).

 /0-التصوير الرقمي (

2002(( digital Photographyم – اين).

 /4التصوير الفوتو رافي الملون )1510( (Basic Color Photographyم – اين). /5التصوير اإعالني والتوضيحي ()Advertising/ Illustrative Photography(1510م – اين).

 /6التصوير الفوتو رافي التجاربي (1510( )Experimental Photographyم – اين). /7-االتصاال

المرئية/التفكير البصري (Visual Communication/( )1- 1

1510( )Visual Thinkingم – اين).

 /8تصميم الملصق (1111 – 1510( )Poster Designم1119 /م – اين). /9-تصميم المطبوعا ( - )Publications Designالكتب – المجال

المطبقا  ...الخ1111 – 1510( .م).

 /10الرسم التوضيحي (1111 – 1551( )Illustrationم). /11تاريخ وتطور التصميم اإيضاحي (1115م). /12االيضاحا /13-مطروعا

البيئية ()Environmental Graphics

التخرج لطالب قسم التصميم اإيضاحي.
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– الصحف –

 /14تصميم معارض . /15-االط ار

علد البحوث التكميلية للطالب النهائيين ( - 1510اين).

 /16وضل وتصحيح االمتحانا( - 1510اين).

الم كور وتقويم مطاريل التخرج

للمقر ار

 /2- 1- 1- 1قسم تصميم وطباعة المنسوجات – برنامج تصميم األزياء /1-تصوير الزياء (1119( )Fashion Photographyم – اين).

 /3- 1- 1- 1-قسم التصميم الصناعي

 /1التصوير اإعالني والتوضيحي ()Advertising/ Illustrative Photography(1110م – اين).

 /4- 1- 1- 1-قسم الطباعة والتجليد

 /1-التصوير الطباعي (1111 – 1115( )Lithographyم).

 /2- 1- 1كلية التربية قسم الفنون ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا: /1التصميم االيضاحي العام (1110- 1551م). /1-الرموز (1110- 1551م).

 /0-الرسم التوضيحي (1110- 1551م).

 /4التصوير الفوتو رافي (1110- 1559( )1- 1م). /3- 1- 1كلية التكنولوجيا والتنمية البشرية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا: /1- 3-البكالوريوس التكميلي في االتصال الجماهيري

 /1اسس التصوير الفوتو رافي (1111 – 1551م). /1-اسس التصوير الملون (1111 – 1551م).

 /0-التصوير الصحفي )1114- 1551( (Photojournalismم).

 /4-التصوير والفيلم التسجيلي )(Documentary Photography and Film

(1114- 1551م).

 /9نقد وتحليل الفيلم (1114- 1551( )Film Analysisم). /9الرسم التوضيحي (1111- 1551م). /2- 3-الدبلوم التقني في التصميم االيضاحي:

 /1-اسس التصوير الفوتو رافي (1551م – اين).

 /1التصميم االساسي )1114- 1551( (Basic Designم).4

 /0التصميم االيضاحي العام (1114- 1551( )General Graphicsم). /4- 1- 1اكاديمية االنوس للفنون الجميلة والتطبيقية (تابعة لجامعة بون/المانيا))(Alanus Academy of Fine and Applied Arts-Bonn, Germany

 /1التصوير الفوتو رافي التجاربي )1111( (Experimental Photographyم). /1-تقويم مطاريل التخرج (1111م).

 /5- 1- 1-جامعة امدرمان االهلية  -قسم علوم االتصال:

والمتحرك1559( .م  -اين).

 /1-اسس التصوير الفوتو رافي الثاب

 /1التصوير الصحفي1110( .م  -اين). /0-ثقافة الصور1114( .م  -اين).

 /6- 1- 1-جامعة النيلين – كلية علوم البصريات:

 /1-اسس التصوير الفوتو رافي – 1114( .اين).

 /7- 1- 1جامعة جوبا – كلية دراسات المجتمع والتنمية الريفية – قسم االتصال /1-التصوير الفوتو رافي واالليكتروني (1111م).

 /2- 1التدريس  -مستوى الدراسات العليا: /1- 2- 1-الدبلوم فوق الجامعي

 /1- 1-جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الفنون الجميلة والتطبيقية:

 /1- 1-برنامج الدبلوم فوق الجامعي في مجال التصميم لوسائل االتصال

 /1-مقرر التصميم بالتخصصا

(1111 – 1551م).

 /1مقورر نوووام المطبوعووا– 1111م).

المتداخلة )(Interdisciplinary Problem Solving

الطوامل )1551( (Comprehensive Publications System

 /0مقرر نطأ وتطور االيضاح (1111 – 1551( )History of Graphicsم). /4-االيضاحا

التقليدية )1111 – 1551( (Folk "Traditional" Graphicsم).

 /9-قراء وتحليل الصور الفوتو رافية (1111 – 1551( )Photo Analysisم).

 /2- 2- 1-برامج الماجستير:

 /1- 2- 1-جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،كلية التربية
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 /1-برنوامر ماجسووتير التربيووة بمسوواعد الحاسوووب بالتعوواون موول جامعووة بريتوريووا (جنوووب

افريقيا)  -التصوير الفوتو رافي (1114م).
/2- 2- 1-كلية الدراسات الزراعية شمبات

 /1برنامر ماجستير االرطاد الزراعي  -الوسائل المرئية والمسموعة(1114- 1110م).

 /3- 2- 1جامعة الرباط ،معهد األدلة الجنائية:

 /1- 1-برنامج ماجستير األدلة الجنائية:

 /1-التصوير الجنائي (1114م).

 /4- 2- 1اكاديمية السودان للعلوم – وزارة التقانة:

 /1- 1-برنامج ماجستير التصميم الهندسي:

 /1مقرر التصميم الساسي (المستوى المتقدم) (1119م). /5- 2- 1اكاديمية السودان لعلوم االتصال:

 /1- 1برنامج ال دبلوم فوق الجامعي في مهارات االتصال: /1-التصوير الفوتو رافي الثاب

والمتحرك (1111م).

 /6- 2- 1جامعة الخرطوم ،معهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية:

 /1- 1-برنامج الدكتوراه ،الماجستير ،الدبلوم فوق الجامعي  -قسم الفولكلور:

 /1-الثقافة المادية )1119( (Material Cultureم).

 /2- 3االشراف على الدراسات العليا: /1- 2-درجة الدكتوراه:

 /1-جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا:

 /1ماج وود د ي وواب الزبي وور ،تق ووويم الس ووس والمع ووايير االيض وواحية لتص ووميم ص ووفحا(االنترن

 ،)Internetكلية الفنون الجميلة والتطبيقية (1114م).

الط ووابكة

 /1خليل ابكر خليل ،المعالجة الرقمية للتصميم االيضاحي وأثر ا في تطوير الطباعة فيالسودان ،كلية الفنون الجميلة والتطبيقية (1114م).

 / 0نجا عبد العزيز حمدان ،قياس مدى فاعلية الوسائل االيضاحية المنتجة محليا مقارنةبالمستورد  ،كلية الفنون الجميلة والتطبيقية (1114م).
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 /4عمر محمود سوعيد ،العالقوة بوين الونص المرئوي (تلووين) والونص التحريوري فوي التعبيورعن الطبيعة :الصحراء والنيل في منطقة الكمر :دراسة حالة (1115م).

 /2-جامعة امدرمان االسالمية:

 / 1اخووالص مهوودي محموود احموود كرسووني ،مطووكالاالعالم (1114م).

الفووالم التسووجيلية فووي السووودان ،كليووة

 /3-إشراف خارج السودان:

Frederique Cifuentes, Cinema and Photography in Sudan: How can they /1reflect the Socio-cultural Change in Sudan, Ecole des Hautet, the Desen
Science Sociale, France.

 / 2- 2درجة الماجستير: /1-جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا:

 / 1-صوالح عبوود الحوي فووتح اللوه ،االسووس الجماليوة والتقنيووة التعليميوة فووي الرسووما

التوضوويحية

للجزء االول للكتاب االول للقراء بمرحلة االساس ،كلية الفنون الجميلة والتطبيقية (1110م)

(.)Awarded

 /1وج وودان عل ووي حام وود ،االيضو وواحاالجميلة والتطبيقية (1114م).

التقليدي ووة كل ووة تواص وول بو ووين قبائ وول دارف ووور ،كلي ووة الفنو ووون

 /0-محمد عبد الو اب ،أثر التصميم اإيضواحي للبرمجيوا

التعليميوة المتعودد الوسوائة لطوالب

السنة النهائية في مرحلة الألساس – مدرسة س نمو جا.

 /4و و وواد مبو و ووارك ،تصو و ووميم العالمو و ووة التجاري و و ووة وأبعاد و و ووا الترويجيو و ووة  -السو و ووودان :د ارسو و ووة حالو و و وة(1115م).

 /9-كمال محمد عبد الله ،مطوكلة اسوتخداما

التصوميم اإيضواحي فوي مواقول اإنترنو

موقل كلية الفنون الجميلة والتطبيقية :دراسة حالة1119( ،م).

الثقافيوة:

 /9محمو وود خمو وويس عيسو وود ،الرمو وووز اإيضو وواحية التقليدي و ووة فو ووي منطقو ووة طو وومال كردفو ووان – د ارس و ووةوتحليل ،كلية الفنون الجم يلة والتطبيقية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (1115م).

 /4-أحم وود حس ووين محم ووود ،تووي ووف الوس ووائة المتعو وودد الرقمي ووة ف ووي تص ووميم وع وورض المعلومو ووا

الطبي ووة والصو ووحية ،كلي ووة الفنو ووون الجميلو ووة والتطبيقي ووة ،جامعو ووة الس ووودان للعلو وووم والتكنولوجيو ووا

(1115م).
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 /1مهووا محج وووب إب و ار يم الض ووو ،التصووميم ال ووداخلي وأثوور ف ووي الوضوول االجتم وواعي واالقتص وواديللم أر السودانية ،معهد تنمية السر والمجتمل ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيوا( ،مطور

مساعد1115/م).

 /5از وور خلووف اللووه محم وود عبوود اللووه  ،التصوووير الضوووئي الجنووائي  ،معهوود الدلووة الجنائي ووة ،جامعة الرباط الوطني – الخرطوم . 1110

 /2-أكاديمية السودان للعلوم  -و ازرة التقانة:

 /1-محمود المووين النوور ،أسووباب تودني الجووود النوعيووة للطباعوة التصووويرية ( Offset Printing/

 )Lithographyفي السودان (1119م).

 /3-ج امعة امدرمان االسالمية:

 /1حسن وداعة الحسن ،الصور الفوتو رافية ودور ا في توثيق مطواريل التنميوة السوودانية ،كليوةاالعالم ،جامعة امدرمان االسالمية (1119م).

 / 1سووامر ع وووض الس وويد ،فاعلي ووة الصووور الرقمي ووة ف ووي تط وووير العموول الص ووحفي ،كلي ووة االع ووالم،جامعة امدرمان االسالمية (1111م).

 /3- 2الدبلوم فوق الجامعي: /1- 3- 2-جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا:

 /1فاطمة حسن عثمان ،النجمة الخماسية والسداسية (نجمة دامد وخاتم سليمان) الرمز والداللة،كلية الفنون الجميلة والتطبيقية (1555م) (.)Awarded

 /1رفي وود مبو ووارك ،تصو ووميم الملصو ووق فو ووي التثقيو ووف الصو ووحي ،كليو ووة الفنو ووون الجميلو ووة والتطبيقيو ووة،(1111م) (.)Awarded

 /0كموال الودين طوريف ،المعوارض الدوليوة :معورض الخرطووم الودولي :د ارسوة حالوة ،كليوة الفنووونالجميلة والتطبيقية (1111م).)Awarded( .

 / 4نفيسوة عبود اللوه الجنيود ،تصوميم االعوالم السويادية :العلوم السووداني د ارسوة حالوة ،كليوة الفنووونالجميلة والتطبيقية (1119م) (.)Awarded

 /4- 2-ممتحن داخلي وخارجي لعدد مقدر من طالب الدراسا العليا.

 /3- 6لجان تقويم وتحكيم:
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معتول محمد يحود الحورازي للترقيوة

 /1-عضو لجنة فحص اإنتاج العلمي لألستا طيرين بن

لمرتبووة الس ووتا المطووارك ،تص ووميم إيضاحي/رسووم و تص وووير ،جامعووة المل ووك عبوود العزي ووز -

المملكة العربية السعودية  ،أبريل .1114

 /1عض ووو لجنو ووة فو وورز أعمو ووال التصو وووير الض وووئي الدوليو ووة ،مسو ووابقة أكاديميو ووة المقو وورن للتصو ووويرالضوئي  ،المركز الثقافي اللماني (  – Goethe Instituteمعهد جوتا)  ،الخرطوم .1114

 / 0عضو لجنة فرز أعمال التصوير الضووئي الدوليوة  ،منافسوة مطوروع النيول  ،المركوز الثقوافياللماني (  – Goethe Instituteمعهد جوتا)  ،الخرطوم .1110

 /4رئيس لجنة ت قويم برنامر بكالوريوس التصميم الداخلي (الوديكور) ،كليوة الخرطووم التطبيقيوة،إدار التعليم ال لي ،وزار التعليم العالي والبحث العلمي (1111م).
السودانية ،معهد الدراسا

 /9-عضو لجنة التحكيم العلمية لمجلة الدراسا

جامعة الخرطوم (1119م).

اإفريقيوة وايسويوية،

 / 9عضو لجنة الفرز والتحكيم لمسوابقة جائز قمة الرض العالموية علد االنترن( ،)World Summit Awardمجلس الوزراء ،الخرطوم (1110م).

 /4-عضو لجنة الفرز والتحكيم لمسوابقة جائز قمة الرض العالموية علد االنترن

( ،) World Summit Awardالمركز القومي للمعلوما  ،مجلس الوزراء ،الخرطوم
(1114م).

 / 1-عضو لجنة الفرز والتحكيم لمسوابقة جائز قمة الرض العالموية علد االنترن

( ،)World Summit Awardالمركز القومي للمعلوما  ،مجلس الوزراء ،الخرطوم
(1119م).

 / 5-عضو لجنة الفرز والتحكيم لمسوابقة تصميم صفحا

االنترن

السودانية ،جامعة

السودان للعلوم والتكنولوجيا ،بالتعاون مل اليونسكو ،الخرطوم1111( ،م).

 /11-عضو لجنة تحكيم وفرز طعار جامعة الرباط ،الخرطوم1111( .م).

 /11عضو لجنة تحكيم وفرز طعار الهيئة القومية لتلفزيون جمهورية السودان1551( .م). /11عضو لجنة تحكيم وفرز طعار الهيئة القومية للطرل والجسور ،الخرطوم1554( .م). /10-عضو لجنة تحكيم وفرز طعار طركة الطرل والجسور.

 /14عضو لجنة تحكيم وفرز طعار الهيئة القومية لل ابا 1111( .م). /19-عضو لجنة تحكيم وفرز طعار بنك المزارع1111( .م).

 /19-عضو لجنة تحكيم وفرز طعار طركة طيكان للتأمين1551( .م).

 /14-عضو لجنة طرح وتحكيم وفرز طعار ديوان الضرائب.)1114( .

 /11عضو لجنة تحكيم وفرز ملصق االيدز ،وزار الثقافة واالعالم والرياضة1114( .م).11

 /15عضو لجنة تحكيم ملصق العيد ( )94للقوا /11-عضو لجنة فرز طعار طركة الصناعا

المسلحة (1115م).

ال ائية السودانية (1554م).

 /11-عضوو لجنوة فورز وتحكويم ملصوق السووالم ،مستطوارية رئويس الجمهوريوة للسوالم ،يئوة سووالم

العز (1555م).

 / 7المؤلفات والبحوث وا ألعمال الفنية المحكمة والمنشورة
 /1- 7المؤلفات واأل وراق والدراسات المحكمة والمنشورة:

 /1علوي محمود عثموان محجوووب ،صوك اصوطالح "االيضوواح الطوعبي" ) ،(Folk Graphicsمجلووةوا از ،وزار الثقافة ،العدد  ،14الخرطوم (1119م).

 /1-علووي محم وود عثمووان محج وووب ،الصووور الص ووحفية فووي الص ووحافة السووودانية ،مجل ووة الد ارس ووا

االقتص و ووادية واالجتماعي و ووة والتربويو و ووة ،أكاديمي و ووة السو و ووودان للعل و وووم ،العو و وودد الث و وواني الخرطو و وووم،

(1115م).

 / 0-حمد النيل عبد القادر حمد النيل ،علي محمد عثمان محجووب ،إدريوس سوالم الحسون ،محمود

عبود اللوه الوريح ،السوور سويد أحمود ،يئووة توأليف كتواب البتوورول السووداني – الحلوم والحقيقووة،

وزار الطاقة والتعدين ،بكين/الصين ،الخرطوم (1114م).

 /4علي محمد عثمان محجوب ،محمد نور الدين عبد الله ،عصام عبد الحفيظ ،تصوير ونطورصووور كتوواب البتوورول السوووداني – الحلووم والحقيقووة ،وزار الطاقووة والتعوودين (1114م)( .أكثوور

من  %51من الصور لو علي محمد عثمان محجوب).

 /9علوي محمود عثموان محجووب" ،اللوون ومفا يموه وأثور فوي السوالم" ،مجلوة العلووم والتكنولووجي،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،المجلد  ،11العدد ( ،)1الخرطوم (1111م).

 /9عل ووي محم وود عثم ووان محج وووب ،أث وور التنطو ووئة االجتماعي ووة عل وود اإب ووداع ف ووي ال وووطن العربو ووي:الس ووودان د ارس ووة حالو ووة ،م وومتمر الحريو ووة واإب ووداع ،جامع ووة فيالديلفيو ووا ،عم ووان ،االردن /مو ووارس

(1111م).

 /4علي محمد عثمان محجوب ،أسس وطرل التوثيق الفوتو رافي في البحوث الميوداني ،مومتمرتوثيق البحث الميداني ،معهد الدراسا

اإفريقية وايسويوية ،جامعوة الخرطووم ،بالتعواون مول

ممسسة فورد المريكية ،قاعة الطارقة ،الخرطوم (1559م).

 /1علي محمد عثمان محجوب ،سامية بطير دفل الله ،انتصار ص يرون ،بطير ابو ار يم ،لجنوةوضل وترجمة معجم التاريخ والعلوم اللصيقة ،جامعة الخرطوم (1551م).
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 /5-إبو ار يم مونعم منصوور ،بودر الودين عمور الحواج موسود ،علوي محمود عثموان ،جوديوث ارفوين،

محورر التصوووير  :علووي محمود عثمووان ،توووتي التقليديووة (ل توين العربيووة واإنجليزيووة) ،الناطوور
الجمعية السودانية لتوثيف المعرفة (  ،)SUDAAKالخرطوم1111 ،م.

 /2- 7جوائز

 /1-جائز التميز في البحث العلمي ( ،)1111جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا1115( .م).

 / 1الميداليوة ال بيوة والجووائز االولود :التصوووير الفوتوو رافي ،المسوتوى القووومي ،مهرجوان الثقافووةالقومي الرابل ،الخرطوم (1554م).

 / 0الجو ووائز الولو وود مو وول النطو وور :تص و ووميم طو ووعار الطو وورطة الطو ووعبية (باالطو ووتراك) ،وزار الداخلي و ووة،الخرطوم (1111م).

 / 4الجائز االولد مل النطر ،تصميم طعار طرطة الحدود ،وزار الداخلية ،الخرطوم (1111م). / 9الجائز الولد مل النطر ،طعار طركة مواطينا ،بنك الثرو الحيوانية ،الخرطوم (1554م). / 9الجائز الولد مل النطور ،طوعار جمعيوة التوراث الطوعبي السووداني ،معهود الد ارسواوايسيوية ،جامعة الخرطوم (1514م).

اإفريقيوة

 / 4-الجائز الولد مل النطر ،ملصق محو المية الحضاري ،الجهاز العربي لمحو المية وتعليم

الكبو ووار بالتعو وواون م و وول المنومو ووة العربيو ووة للتربي و ووة والثقافو ووة والعلو وووم (اليس و ووكو) ،ب و ووداد ،العو و ورال

(1519م).

 /1-الجا ئز الولد مل النطر ،ملصق العيد الربعين لألمم المتحد  ،تمثيل السودان (1519م).

 / 5الجو ووائز الولو وود م و وول النطو وور ،ملصو ووق ترط و وويد اسو ووتهالك الكهربو وواء ،الهيئ و ووة القوميو ووة للكهرب و وواء،الخرطوم (1541م).

 / 11الج و ووائز الول و وود مو و وول النط و وور ،ملصو و ووق ،اجتم و وواع وزراء الخارجيو و ووة الع و وورب ،وزار الخارجيو و ووة،السودان ،الخرطوم (1544م).

 / 11-جوائز تقديريووة ،ملصوق خوور ،محوو الميووة الحضوواري ،الجهواز العربووي لمحوو الميووة وتعلوويم

الكبو ووار بالتعو وواون م و وول المنومو ووة العربيو ووة للتربي و ووة والثقافو ووة والعلو وووم (اليس و ووكو) ،ب و ووداد ،العو و ورال

(1519م).

 /11الج ووائز الثانيو ووة ،ملصو ووق اليوبي وول ال و و بي لبخ و و(1541م).

الرض ووا ،وزار التربيو ووة والتعلو وويم ،الخرطو وووم

 /10-الجائز الثالثة ،طعار الخطوط الجوية السودانية ،الخرطوم (1519م).
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 /3- 7تصميمات إيضاحية:
 /1-تص ووميم واإط و و ار

عل وود طباعو ووة كتو وواب البت وورول السو وووداني – الحل ووم والحقيقو ووة ،وزار الطاقو ووة

والتعدين ،بكين/الصين (1114م).

 /0تصميم جواز السفر السوداني المقروء ليا ،وزار الداخلية (1110- 1111م). /4-تصميم طعار بنك دينار ،الخرطوم (1111م).

 /9تصووميم طووابل بريوود اليوبيوول ال و بي التحوواد البريوود االفريقووي ،الهيئ وة العامووة للبريوود ،الخرطوووم(1555م).

 /9تصميم مجموعة طوابول بريود تخليود مسوجد الطويخ قريوب اللوه ،الهيئوة العاموة للبريود ،الخرطووم(1111م).

 /4تصميم طابل بريد البترول السوداني ،الهيئة العامة للبريد ،الخرطوم (1111م). /1-تصميم طابل بريد السالم 1119م ،الهيئة العامة للبريد ،الخرطوم (1119م).

 /5-تصميم طابل ال كرى الثالثة التفاقية السالم ،الهيئة العامة للبريد ،الخرطوم ( 1111م).

 /14تصو و ووميم المطبوعو و ووا
لالتصاال

اإداريو و ووة والترويجيو و ووة والخدميو و ووة لطو و ووركة سو و ووودات ل (الطو و ووركة السو و ووودانية

المحدود ) ،الخرطوم (1554- 1550م).

 / 19-تصميم طعار والية الخرطوم (باالطتراك) ،مجلس الوزراء ،الخرطوم (1551- 1551م).

 /19تص و و ووميم ط و و ووعار محافو و و ووة الخرط و و وووم (باالط و و ووتراك) ،مجل و و ووس ال و و وووزراء ،الخرط و و وووم (- 15511551م).

 / 14تصووميم طووعار محافوووة الخرطوووم بحووري (باالطووتراك) ،مجلووس الوووزراء ،الخرطوووم (- 15511551م).

 /4- 7دراسات فوتوغرافية:

 /1معورض الطوبكة السوودانية للتصووير الفوتوو رافي ( ،)Photo – Sudan Net Exhibitionصوالةرئاسة منومة المم المتحد للتربية والثقافة والعلوم ،تح

رعاية منومة المم المتحد للتربية

والثقافة والعلوم (اليونسكو ،)UNESCO /باريس 01( ،أكتوبر –  14نوفمبر .)1115

" /1-تعوابير اتيووة" ،)Bamako 2005( ،تمثيول السووودان ،معورض جموواعي ،تحو

االوروبو و ووي ،ووزار الث و و ووقافة بالجمه و و ووورية الفرنس و و ووية ،بامو و وواكو ،جمه و و ووورية مو و ووالي،

1119م).

رعايووة االتحوواد
(اكتو و وووبر

" /0الحودود" ( ،)Bamako 2009( ،)Bordersمنافسووة حوور ،دعوم وزار الثقافووة الفرنسووية ،باموواكو،جمهوورية مالي( ،نوفمبر 1115م).
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" /4مفا يم وووا ر" ،الخرطوم عاصمة للثقافة العربية 1119م ،صالة اتحاد التطكيليين( ،ابريل1119م).

-5 / Establishment and operating of photographic laboratories of relevance to
education and training of technicians, report on a study tour arranged by UN ESCO
according to contract no. 240.043.6. Cairo, Egypt, 1988.
-6/ “Peeping Child”, April Page, UNMIS, 2009 Calendar, United Nations 2009.

 /4- 7أفالم تسجيلية:

 /1اعو ووداد وتنفيو و و واخو و وراج فو وويلم تس و ووجيلي ع و وون نط و ووأ وتطو ووور االتص و وواال(1551- 1550م).

 /1-االط اور

بالس و ووودان ،س و وووداتل،

علوود اعوداد وتنفي و واخ وراج عودد موون االفوالم التسووجيلية عوون جامعوة السووودان للعلوووم

والتكنولوجيا (1111- 1551م).

 /5- 7مشروعات:

 /1-تخط ووية واع ووداد وتنفيو و الحم ووال

الترويجي ووة والتس ووويقية المص وواحبة لقي ووام الط ووركة السو ووودانية

 /1-مملو ووف باالط و ووتراك موق و وول اإنترنو و و

 www.sudanphoto.net/sudanبو وودعم م و وون منوم و ووة الم و ووم

لالتصاال

المحدود (سوداتل) (1554- 1550م).

المتحد للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)1111 ،م.

-4/ Designing X-ray and dark room unit, general Petroleum Corporation,
Khartoum/Atbara (1989).
-5/ Language of Colours, Islamic European Dialogue (D.A.A.D.), Bon/Khartoum
(2002).
-6/ Photo-Sudan Network, the first photographic agency in Sudan, Khartoum/Paris
)(2008) (in partnership
-7/ Photography in the Sudan: Past and Present: an Outreach Project and a Group
Exhibition of ten Sudanese Photographers, part of “Africa 2005”, the Worldwide year
)of Africa, Khartoum/London 2005 (in partnership

/8التدريب:
 /1- 8التخطيط واالشراف:

 / 1-عضو لجنة التدريب بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (1111- 1551م).

 /1عض و ووو لجن و ووة التو و وودريب وترقي و ووة المه و وون الصو و ووحفية – المجل و ووس الق و ووومي للصو و ووحافة (- 15511111م).
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 /0-برنوامر التبوادل الكوواديمي لالسوات والطووالب بوين كليووة الفنوون الجميلووة والتطبيقيوة  -جامعووة

الس ووودان للعل وووم والتكنولوجي ووا ،واكاديمي ووة االن وووس للفن ووون الجميل ووة والتطبيقي ووة – االن وووس –

المانيوا )( (Alanus Academy of Fine and Applied Arts-Bonn, Germanyاكتوووبر –
نوفمبر 1111م).

 /4ورطوة عمول التصوووير التسوجيلي الرقموي (الخرطوووم قوار وليسوالثقافي اللماني (فبراير 1111م).

 /9-دور برامر تطوير وتصميم مواقل اإنترن

مدينووة) بالتعواون مول المركووز

لسات كلية الفنوون الجميلوة والتطبيقيوة بالتعواون

مل مركز الحاسوب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ( فبراير 1111م).

 /9ورطة عمل تصميم الجوا ر  ،كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بالتعاون مل المحلس البريطاني(يوليو 1555م).

()Printmaking

 /4-ورطوة عمول الطباعيوا

بالتعواون مول المصوممة أولريكوا دورنويس ( Ulrike

 ،)Dornisالمركز الثقافي اللماني (معهد جوتة) بالتعاون مل كلية الفنون الجميلة والتطبيقية
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (مارس 1554م).

بالتعاون مل د .سكينة قرين والمركز الثقافي االلماني (1111م).

 /1-ورطة عمل الطباعيا

علد الزجاج بالتعاون مل المركز الثقافي الفرنسي (1111م).

 /5-ورطة عمل في النح

 / 11ورطة عمل في التطكيل الحر ،المركز الثقافي اللماني (جوته) ،الخرطوم1514( ،م). / 11-ورطة عمل في النح

الحر ،المجلس البريطاني ،الخرطوم1111( ،م).

 /11ورط و ووة عم و وول التص و وووير الجن و ووائي ( مس و وورح الجريم و ووة )  ،إدار المباح و ووث  ،وزار الداخلي و ووة ،الخرطوم .1114- 1110

 /2- 8االعداد والتنفيذ:

 /1ورطووة عموول التصوووير الصووحفي موون منوووور حقووول الطفوول ،منومووة المووم المتحوود لألطف ووال( – )UNICEFالمم المتحد  ،الخرطوم (ديسمبر 1111م).

 /1الدور التدريبية الثالثة (علوم الفولكلوور :المنوا ر والتوثيوق والتطبيقوا ) ،وزار الثقافوة بالتعواونمل المعهد الدراسا

اإفريقية وايسيوية جامعة الخرطوم (يوليو 1119م).

 /0ال وودور التدريبي ووة فو ووي حق ووول الملكي ووة الفكريو ووة ،مرك ووز الت وودريب واالستطو ووا ار والبح وووث ،كليو ووةالدراسا

التجارية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (نوفمبر 1114م).

 /4ورطو ووة عمو وول التصو وووير الفوتو ووو رافي ،المركو ووز الثقو ووافي اللمو وواني (جوتو ووه) ،الخرطو وووم (م و ووارس1554م).
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/ 9خبرات استشارية ومهنية:
 / 1-مستطار اتصاال

التسويق ،الطركة السوداتية التصاال

(1551- 1550م).

 /1مستطار فني ،بنك الثرو الحيوانية (1111م). /0-مستطار فني ،طركة الجزير للتجار والخدما

(1551- 1554م).

 /4-مستطار فني ،طركة البرير ( 11اكتوبر 1551م).

 /9خبير محكمة ،التصوير الفوتو رافي ،محكمة جنايا( 1يناير 1119م).

المحدود (سوداتل)

الخرطوم طرل

 /9خبير محكمة /التصميم اإيضاحي ،محكمة حقول الملكية الفكرية ،الخرطوم( 14فبراير 1115م).

 /4طا د خبر /التصميم اإيضاحي ،محكمة حقول الملكية الفكرية ،الخرطوم( 01أبريل 1115م).

 /11العضوية المهنية:

 /1رئيس دائر الفنون ،المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون ،وزار الثقافة ،الخرطووم (- 15511111م).

 /1رئيس الجمعية السودانية للتصوير الفوتو رافي (1119م  -اين). /0عضو الجمعية السودانية للفولكلور (1114م  -اين). /4-عضو الجمعية السودانية لتوثيق المعرفة

(1111( ،)Sudanese Association for Archiving Knowledge - SUDAAKم – اين)

 /9عضوو اللجنوة العليوا المنوموة لمومتمر حووار اللووان ( ،)Dialogue of Coloursضومن فعاليواممتمر الحوار االلماني االسالمي ،بون ،المانيا1111 - 1111( ،م).

 / 9عضوو اللجنوة الدائمووة لتقوويم مواقول االنترن والوزراء ،الخرطوم ،السودان.

السوودانية ،المركوز القووومي للمعلوموا  ،مجلووس

 /4عضوو دائور الثقافوة الطوعبية ،المجلوس القوومي لرعايوة ال ثقافوة والفنوون ،وزار الثقافوة ،الخرطووم(1111- 1551م).

 /1-عضو لجنة التدريب وترقية المهن الصحف ية ،المجلس القومي للصحافة (1111- 1559م).

 / 5عض ووو اللجن ووة التحض وويرية العلي ووا لمجتم وول المعلوم ووا  ،المرك ووز الق ووومي للمعلوم ووا  ،مجلو ووسالوزراء ،الخرطوم ،السودان (1114م).
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 /11عضو اللجنة الدولية للمعمار الطعبي والتصميم الداخلي ).(IOV/UNESCO /11-عضو المنومة الدولية للفن الطعبي ).(IOV / UNESCO

 /11عضو مجلس ادار دار جامعة افريقيا العالمية للنطر ،الخرطوم1551( .م  -اين). /10-عضو اللجنة القومية للطوابل السودانية (1559م  -اين).

 /14-عضو اللجنة القومية التحضيرية العداد تقرير استنبول ( 11ابريل 1111م).

 /19-عضو لجنة تقييم موقل جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا االليكتروني (يوليو 1115م).

 / 11خبرات مهنية مختلفة
 1- 11عضوية لجان مهنية:

 /1-عضو مجلس إدار دار جامعة افريقيا العالمية للطباعة والنطر.

 / 1ممثل جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،اللجان الفنية ،الهيئة السودانية للمواصفاوالمقاييس ( 15يناير 1111م).

 /0عضو اللجنة القومية للتحضير لممتمر استانبول  ،9 +المجلس القومي للسكان(نوفمبر 1114م).

 /4عضو يئة تحرير كتاب البترول السوداني – الحلم والحقيقة1111- 1119( .م). / 9عضو لجنة اعداد كتاب دور الفولكلور في السالم والتنمية ،معهد الدراساوايسيوية ،جامعة الخرطوم (1114م).

االفريقية

 / 9-عضو لجنة الحصر الثقافي علد مستوى السودان ،المجلوس القوومي لرعايوة الثقافوة والفنوون،

وزار الثقافة واالعالم ( 14نوفمبر 1111م).
 / 4-عضو اللجنة الفرعية لمطروعا

وزار الداخلية ،لجنة جواز السفر السوداني الجديد

المقروء ليًا 11( .يناير 1111م).
 /1عضو لجنة التطكيل والمعارض ،الهيئة القومية للثقافة والفنون ،مهرجان الثقافة الرابل(1554م).

 2- 11عضوية لجان إدارية -مهنية:

 /1عضو لجنة حصر خسائر حريق قسم التصميم االيضاحي (1119/11/11م). / 1-عضو لجنة تسوية تعويض خسوائر حريوق معودا

طيكان للتأمين ( 11ابريل 1114م).
 /0-رئ وويس لجن ووة معو وودا

1114م).

واجه ووز معام وول اسو ووتديو ا
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و ليوا

التصووير الفوتوو رافي مول طوركة

كلي ووة الفن ووون الجميلو ووة والتطبيقي ووة ( 1مو ووايو

 / 4-رئيس اللجنة الفنية لطلبية فسم الدراسا

االنسانية بكلية التكنوجيا.

 /9عضو لجنة دراسة مقترح مخطة موقل أرض ومباني كلية الفنون الجميلة والتطبيقية( 14ديسمبر 1119م).

 /9-عضو لجنة مراجعة العبء االداري للكليا

واالدا ار

بالجامعة ( 1ابريل 1111م).

 /4عضو لجنة االسكان والتطييد جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ( 01سبتمبر 1111م). /1عضو لجنة مفك ار و دايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ( 10سبتمبر 1111م). /5-عضو مجلس محاسبة السيد ايهاب امام علي ( 1ابريل 1555م).

 /11ممثل جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياو لجنة متابعة التطبيق والتصميم ،لجان قضايااالنسووان الط وواملة (الوودعو الس وولوك والكفاي ووة وعالقووا

الخرطوم ( 01اكتوبر 1554م).

الحي ووا المختلف ووة) مكتووب وال ووي والي ووة

 / 12المؤتمرات والندوات والسمنارات العلمية:
 / 1- 12االعداد والتحضير واالشراف:

 /1-عضوو اللجنووة العليووا المنوموة لموومتمر ل ووة اللووان ( ،)Language of Coloursأحوود فعاليووا

موومتمر الح ووار االلموواني /االس ووالمي ،االدار االلمانيووة للتبووادل االكوواديمي ( ،)DAADب ووون،

المانيا1111- 1111( ،م).

 /1عضو اللجنة العليا ل لممتمر العلمي الول لكليوة الفنوون الجميلوة والتطبيقيوة ،جامعوة السوودانللعلوم والتكنولوجيا (1111م).

 /0-عضووو اللجنووة المنومووة للمنتوودى السوووداني العووالمي للتصوووير الضوووئي اللموواني ( Goethe

 – Instituteمعهد جوتا) بالتعاون مل سفار النروير  ،الخرطوم .1114

 /2- 12المشاركات

 ،)About Dialogue of Colours( /1ورقووة تمثيول الوفووود االسوالمية العربيووة واالفريقيوة ،موومتمرل ة االلوان ،االنوس ،المانيا ( 19نوفمبر .)1111

 /1أ ثر التنطئة االجتماعية علد اإبداع في الوطن العربي :السودان دراسة حالة ،ممتمر الحريةواإ بداع ،جامعة فيالديلفيا ،عمان ،االردن ( 14- 19مايو 1111م).

 /0تقوديم ورقوة "العالموة التجاريووة موا لهوا وماعليهووا  -السوودان :د ارسوة حالووة" ،ورطوة عمول حمايووةالملكية الفكرية ،كلية الدراسا

نوفمبر 1111م).

التجاريوة ،جامعوة السوودان للعلووم والتكنولوجيوا ،الخرطووم ( 4

 /4تقديم ورقة "الفولكلور والتنمية الصناعية ،ورطة عمل حماية الملكية الفكرية ،جامعة السودانللعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم ( 1نوفمبر 1111م).
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 /9تمثيل كلية الفنون الجميلة والتطبيقية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الممتمر التأسيسيلجمعي ووا

1111م).

كلي ووا

الفنو ووون باالتح وواد الع ووام للجامعو ووا

العربي ووة ،عم ووان ،االردن ( 19- 19مو ووايو

 / 9الصوور الصووحفية فوي الصووحافة السوودانية ،سوومنار تووطين الصووور الصوحفية ،موقوول المركووزالسوووداني للخوودما

وف ووي موقوول اتحوواد المصووورين العوورب – مجل ووة

الصووحفية علوود االنترن و

التصوير الفوتو رافي  0( www.foto-master.comاكتوبر 1119م).

 /4-تقو وديم ورقو ووة "ثقاف ووة اللو ووون" ،نو وودو جمالي ووا

الطاطو ووة والصو ووور أوالً ،الهيئ ووة السو ووودانية ل اعو ووة

والتلفزيون ،قطاع التلفزيون ،القنا القومية ،الخرطوم ( 15مارس 1111م)

 /1مناقش رئيس ،كتاب الحامداب :رحلة مصور ،سلسولة اصودا ار وحود تنفيو السودود ،منتودىاإصودا ار

التاريخ)

الثالووث ،وحود تنفي و السودود ،قاعووة الطوهيد الزبيوور ،الخرطووم 19 ( ،يويووو 1111

 / 5متحودث رئوويس ،نوودو التصوووير الفوتووو رافي ودور فووي تعلوويم الل ووة العربيووة للنوواطقين ب ير ووا،معهوود الخرطوووم الوودولي لل ووة العربيووة ،المنومووة العربيووة للتربيووة والثقافووة والعلوووم ( 14س ووبتمبر

1111م).

 /11مناقش ،بعض جلسا1111م).

الحوار اللماني االسالمي ،بون – االنوس ،المانيا ( 19- 1نوفمبر

 / 11-مطاركة بالحضور ،ممتمر كليا

واقسام االعالن والعالقا

العامة ،تقديم توصوية اعتمود

– ع وون الصو ووحافة المرئيو ووة والتو وودريب ،وزار التعلو وويم الع ووالي والبحو ووث العلمو ووي ،قاعو ووة الطو ووارقة،

الخرطوم1114( ،م).

 /11المطاركة بالحضور فوي مومتمر توويوف التوراث الثقوافي لودعم الوحود الوطنيوة ،وزار مجلوسالوزراء ،بالتنسيق مل وزار الثقافة ،الخرطوم 01( ،مايو 1119م).

 /10المطو و وواركة فو و ووي فعاليو و ووا1110م).

مو و وومتمر الح و و ووار اللمو و وواني االسو و ووالمي ،بو و ووون ،المانيو و ووا– 1111( ،

Ali Mohamed Osman, seeing is believing vs. believing in seeing and evaluation /14of photographs used in “Fueling Mistrust”, a Report by Global Witness, seminar,
Assessment and Evaluation Commission, Frendship Hall, Khartoum, September
2010.

 /13النشاط االجتماعي:
 /1- 13النشاط الخدمي:

 /1عضو اللجنة الطعبية لتطوير منطقة طندي (1114م  -اين).11

 / 1عضو المكتب التنفي ي للهيئة النقابية لعمال جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. /0-عضو محلية الخرطوم وسة ،محافوة الخرطوم (1111م  -اين).

 /4عضو الجمعية الخيرية لمساكن اسات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا(1119م  -اين).

 / 9-رئيس لجنة دار اسات دار جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (1115 - 1551م).

 /9عضو اللجنة العليا للمهرجان الول الجامعي للرياضة والثقافة والفنون ،النقابة العامةللتعليم والتوجيه ،أمانة تنسيق التعليم العالي والبحث العلمي (يناير 1551م).

 /2- 13النشاط الثقافي:

 /1تقديم حلقة كاملة :التصوير الفوتو رافي عالميا وفي السودان ،برنامر حول المتوسة،إ اعة مون

كارلو ،باريس ،فرنسا (نوفمبر 1111م).

 /1تقديم حلقة كاملة ،المباني التقليدية في طمال السودان ،برنامر الطائر الطوا  ،التلفزيونالقومي ،جمهورية السودان (فبراير 1111م).

 /0مقابلة تلفزيونية ،قنا "تلفزيون الجنوب( ،")Tele-Sudت طية معرض الطبكة السودانيةللتصوير الفوتو رافي ،باريس ،فرنسا ،رئاسة منومة المم المتحد للتربية والثقافة

والعلوم (اليونسكو) ،باريس (1115م).

 /4تقديم حلقة كاملة ،سير اتية ،برنامر والل ،التلفزيون القومي ،جمهورية السودان(ابريل 1551م).

 / 9تقديم حلقة كاملة ،التصوير الفوتو رافي والمجتمل ،برنامر مطوار المساء ،التلفزيونالقومي ،جمهورية السودان (1119م).

 /9تقديم حلقة كاملة ،الفن التطكيلي في السودان ،برنامر ليالي القمر ،تلفزيون الخرطوم(1555م).

 / 4-تقوديم حلقوة كاملوة ،الفولكلوور والمجتمول المعاصور ،الهئيوة القوميوة لال اعوة السوودانية – ا اعوة

امدرمان (يوليو 1119م).

 /1-متحدث رئيس ،ندو تأثي ار

الصور الفوتو رافية في المجتمل ،منومة أروقة للعلوم

والفنون بالتعاون مل اتحاد المصورين العرب فرع السودان ،الخرطوم

( 19أبريل 1119م).

 /5متحدث رئيس ،ندو التصوير الفوتو رافي في السودان ،منتدى ممسسة روان لالنتاجاإعالمي (فبراير 1115م).

 /11متحدث رئيس ،ندو المنا ر الفنية ،كلية الفنون الجميلة والتطبيقية ،مركز الفنون11

التطكيلية ،اإدار العامة للثقافة ،وزار الثقافة والطباب والرياضة ،قاعة الطهيد الزبير،

الخرطوم (أبريل 1114م).

 /3- 13مشاركات مختلفة:

 /1كرنفال الخرير الول ،اسر طالب بكالوريوس االتصال الجما يري ،جامعة السودانللعلوم والتكنولوجيا ( 14اكتوبر 1110م).

 / 1حفل تخرير أبناء طندي بالجامعا  ،رابطة طالب طندي بجامعة السودان للعلوموالتكنولوجيا (1555م).

 / 4- 13معارض التصوير الفوتوغرافي:

 /1مطاركة ،المعرض الجماعي ،تدطين صوالة عورض كليوة الفنوون الجميلوة والتطبيقيوة بالتعواونمل االتحاد العام للفنانين التطكيليين السودانيين ،الخرطوم ( 01- 1ابريل 1111م).

 / 1مطواركة ،المعوورض التطووكيلي الجمواعي ،افتتوواح صووالة مقوور اتحواد التطووكيليين ،االتحوواد العووامللفنوانين التطوكيليين ،االمانوة العاموة ،الخرطووم عاصومة للثقافوة العربيوة 1119م ( 11- 1مووايو

1119م).

 / 0مطوواركة ،اسووبوع الثقافووة السووودانية ،السووفار السووودانية ،مدريوود ،اسووبانيا ( 0يونيووو –  4يولي ووو1119م).

" /4االطووكال المركب ووة ض وووئيا" ،مع وورض ف ووردي ض وومن فعالي ووااالنوس للفنون ،جامعة بون ،المانيا1111( ،م).

 " /9-ويا

م وومتمر حو ووار اللو ووان ،أكاديمي ووة

ضوئية" ،معرض فردي ،صالة بون للفنون ،المانيا( ،نوفمبر 1111م).

" / 9تع ووابير ضو وووئية" ،معو وورض جمو وواعي للتط ووكيليين السو ووودانيين ،السو ووفار السو ووودانية ،نيروبو ووي،يو ندا1114( ،م).

" /4وجووو ال ووزمن" ،معوورض جم وواعي للتطووكيليين الس ووود انيين بمناسووبة افتت وواح صووالة التط ووكيليين،فعاليا

الخرطوم عاصمة للثقافة العربية (1119م).

" / 1-مفوا يم ضوووئية" ،ضومن فعاليووا

المعورض الجموواعي للتطوكيليين السووودانيين نماسوبة افتتوواح

صالة عرض كلية الفنون الجميلة والتطبيقية1111( ،م).

 /5أطجار اييتي ،جمهورية اييتي ()Port-au-Prince( – )1510 /11المباني التقليدية بطمال السودان (1551- 1551م). /11-مدينة سواكن (1519- 1544م).

 /11الجو ر ( )Essenceالمجلس البريطاني ،امدرمان (1514م). /10رمي ورمية ،المجلس البريطاني ،الخرطوم (1555م).10

 /14أياد ،المركز الثقافي اللماني (جوته) ،الخرطوم (1551م). /19القبائل البدوية بالسودان (1559- 1551م). /19-الزار ،معهد الدراسا

اإفريقية وايسيوية (1551م).

 /14الفودو ( ،)voodooجمهورية اييتي (1511م). /11-أسوال وساحا

الخرطوم ،المجلس القومي للفنون وايداب ،الخرطوم (1519م).

 /15رص وود وتوثيو ووق ا لمب وواني االسو ووتعمارية بو ووالخرطوم وط وومال السو ووودان ،يئ ووة تطو وووير الخرطو وووم(1551- 1551م).

 /11-النح

والمعمار عند قبائل اإنقسنا (1519- 1514م).

 / 11-رصد وتوثيق النهضة العمرانية بالخرطوم ،الدار االستطارية ،يئة تطوير الخرطوم.

 /11رصو و وود وتوثيو و ووق النهضو و ووة والمعمو و ووار االس و و ووالمي بو و ووالخرطوم ،مجموعو و ووة حمو و وودي االستط و و ووارية(1551م).

 /5- 13مقتنيات:

" /1-مح و ووو االميو و ووة" (Abolishment

(،)Mercer Gallery

 ،)Illiteracyملص و ووق ،المجموعو و ووة الدائم و ووة لصو و ووالة ميرس و و وور

اروقي  ،لندن ،المملكة المتحد .

 / 1مجموعة صور متنوعة ،قسم التصوير الفوتو رافي والسينما ،مدرسة االتصاال ،جامعة جنوب اللينوي ،كاربونديل ،الواليا

 / 0-مجموعة صور فوتو رافية متنوعة ،بي

المتحد .

السودان ،لندن ،المملكة المتحد .

 /4-كيان ضوئي ،صالة ليبرتاس ،برلين ،المانيا.

 / 14أساتذة يمكن الرجوع اليهم:

 /1بروفيسور علي طمو ،اتف جوال1511105119 :

 /1بروفيسور عز الدين محمد عثمان ،اتف جوال1511011401 :
 /0بروفيسور مصطفد عبد  ،اتف جوال1511511114 :

 /4بروفيسور محمد المين علي ،اتف جوال1511091191 :

 /9بروفيسور أحمد محمد طبرين ،اتف جوال1511504411 :

 /9بروفيسور عثمان جمال الدين ،اتف جوال1511010114 :
 /4بروفيسور عز الدين كامل ، ،اتف جوال1511011511 :

 / 4د .بدر الدين أحمد إب ار يم ،جامعة أمدرمان اإسالمية ،اتف جوال1511094451 :
 / 1د .صالح الدين الفاضل ،جامعة أمدرمان ال لية ،اتف جوال1511940144 :
14

 / 5بروفيسور سيد حامد حريز ،معهد الدراسا

اإفريقية وايسيوية ،جامعة الخرطوم
بروفيسور /علي محمد عثمان محجوب
التاريخ2015:
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