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 ذاتية سيرة 
 

 
   عادل محمد محمود عمر :االسم الكامل

الجرافيكي/ العمارة والتصميم   مالكلية: التصمي /القسم   
   االردن، عمان المدينة  الزيتونة االردنية الجامعة، 

      o777889479: تلفون 
 4291432-6-00962 :فاكس

   
 omarmain777@gmail.com/  dradel@zuj.edu.jo البريد اإللكتروني:  
  الصفحة اإللكترونية: 

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=8sTcPHIAAAAJ&view_op=list_work 

 
 
 

 المعلومات الشخصية  .1
   6/5/1958تاريخ الميالد: 

 مصرالجنسية: 
   

 الشهادات العلمية  .2
 مصر ، القاهرة، حلوان، ١٩٩٥ ،( الجرافيك/فنون كتابدرجة الدكتوراة ) •
 مصر ، القاهرة، حلوان،  ١٩٨٩ ،( الجرافيك/ فنون كتابدرجة الماجستير) •
 مصر ، القاهرة، حلوان، ١٩٨٣  ،(الجرافيك/ رسوم متحركة وفنون كدرجة البكالوريس ) •
 

 إطروحة الدكتوراة  .3
 .مصر ‘  القاهرة‘ حلوان ،تطور تصميم وطباعة أوراق النقد

 
 الخبرات الوظيفية .4

   ١٩٨٩حتي   ١٩٨٤معيد بقسم التصميم الجرافيكي /جامعة المنيا /كلية الفنون الجميلة / من 

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 

 

mailto:/omarmain777@gmail.com
mailto:dradel@zuj.edu.jo
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=8sTcPHIAAAAJ&view_op=list_works&scilu=&scisig=AMD79ooAAAAAXJodgn5zdiIlm883i4Dyps2JhOlFWdPA&gmla=AJsN-F7W9PKgMjesMgKMGsxoxi1ltfVXJNhlxTfUK975iVu6K6Tneol55G2H8kPWxmMFonfaSDF-DGgg2i0CqiGg6OLvird56gEcXqeqR9YCDrDv8ndyqfH5ZfmfJWiz8W3UD6EMjU9h&gmla=AJsN-F5elVTAP-CRShcVQ44a-6aYuMyZXteuDIWeWNhPa5qZ4uym3Qxuq3kQmXSnvWCDfpchHYmRrChbbX8Ynz7oCqdSUOp_E7eZJdDyAtIgO1FUs3cNMcSKxve_fgv2KaX0WTXsqQa2natxLMtaobTVzEE62Y3u5t-b0IinY85KhcFu2xDhAMk&sciund=7405756053196936184&gmla=AJsN-F60XXhRMQ1_5u0gqALGvCsdUa3u2MCZbq-dqhrWccREcASOgsvMLIFX51H9DIHo56B1gFcHnYSMPAGIRr0FYgTq8y871qwABUv09KEcoX12mxcz-5OztAVL6Nfgmd5L8RZJV6fOlAZ-pto-1hwAAS2Tyj-g6NXLq0SYNUYNBaq0RFg4KLE&sciund=17118212661125934979&gmla=AJsN-F7q99Mx0XP9nB9fOcSgbkvAeUXwLbCK4IeRqCFS7MC-urZ_EHUq6JdbgFRw_5CiJmS2vYJj8scbPiuC-FcY665D3tWTRIUxdXGdsk5FJMKd01fEHOZjc1IazpZ17CyYerjHW5Qq&sciund=4390252733694776151
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 ١٩٩٥حتي   ١٩٨٩مدرس مساعد من 
 ٢٠٠٣حتي   ١٩٩٥مدرس من 

 ٢٠٠٩حتي   ٢٠٠٣أستاذ مساعد من 
 حتي تاريخه  ٢٠٠٩أستاذ 

 ٢٠١٨حتي  ٢٠٠٩رئيس قسم التصميم الجرافيكي بجامعة الزيتونة األردنية من  
 حتي تاريخه  ٢٠١٨أستاذ التصميم الجرافيكي بجامعة الزيتونة األردنية من 

 الرتب األكاديمية 
 مصر ، المنيا، التصميم الجرافيكيأستاذ،  •

 آالن  -2009، 
 مصر ، المنيا، الجرافيكيالتصميم أستاذ مشارك،  •

٢٠٠٣/ ٣٠/٩   
 مصر ، المنيا، التصميم الجرافيكيأستاذ مساعد،  •

            ٢٣/٤/١٩٩٥ 
 مصر ، المنيا، التصميم الجرافيكيمحاضر،  •

              
 

 المناصب األكاديمية 
 ٢٠١٨- ٢٠٠٩، االردن، الزيتونة،االداب ، تصميم الجرافيكيال رئيس قسم •

 
 البحثية هتمامات اال .5

 الفنون البصرية / الفلسفة/ الميديا 
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات  .6

   ٦/١٢/٢٠٠٦ريس لجنة اعتماد التخصص التطبيقي لجامعة البترا /
 ٢٠٠٤عضواللجنة العليا المتحان الكفاءة الجامعية 

 عضو جمعية الساسيم بفرنسا 
 عضو جمعية الرسوم المتحركة بمصر

 التشكيليين مصر عضو نقابة 
   ٢٠١٦عضو لجنة تحكيم البحاث مؤتمر جامعة الزرقآء  

   ٢٠١٧  ٢٠١٨عضو لجنة تحكيم لرسائل الماجستير جامعة الشرق األوسط 
 التكريمات والجوائز  .7

 ١٩٨٣المركز األول للمسابقة القومية للفنون 
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 ٢٠٠٥العلوم وتكنولوجية المعلومات  كليةشهادة تكريم 
 شهادة تكريم من جامعة الزرقاء لتحكيم أبحاث  

 شهادة تكريم من المجلس االعلي للشباب / معسكر الوفاء الوطني 
 الزمالة والمنح الدراسية  .8
 
 الخبرة التدريسية  .9

   ١٩٨٤معيد بقسم التصميم من 
   ١٩٨٩مدرس مساعد 

   ١٩٩٥مدرس 
   ٢٠٠٤أستاذ مساعد/مشارك 

 ٢٠٠٩أستاذ 
 البكالوريس •
 

علم الجمال/ النقد الفني / التصميم الصحفي / الرسوم المتحركة / فنون الفيديو/منهج وسيكولوجية   •
 / أسس التصميم / نظرية اللون  التصميم

 
 

10.   
 عضوية اللجان   .11

 الزرقاء األردنيةعضو لجنة تحكيم أبحاث المؤتمر الدولي )تكوين ( جامعة 
 تحكيم المؤتمر الدولي األول كلية السياحة جامعة جنوب الوادي ةعضو لجن

 . الهاشمية االردنية المملكة / الجامعية للكفاءة العليا اللجنة عضو
 ٢٠١٦ .التعليم موسسات اعتماد هيئة. االعتماد طلب لجنة رئيس

 
 المحلية والعالمية  •

 : االنشطة
 . 1983 التشكيلية للفنون  القومية المسابقة في االول  المركز  •
 .  الجماعية المعارض من العديد في اشتراك •
 .المنيا بجامعة بالكمبيوتر  الخاصة العلمية الرسائل على اإلشراف في شارك •
 . 1986/2003  المنيا جامعة / التدريس الهيئة اعضاء معرض •
 . االردنية الزيتونة جامعة / عمان تفجيرات معرض •
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 . المنيا جامعة / الجميلة الفنون  كلية مؤسسي من •
 . والملحنين المؤلفين جمعية عضو •
 . بفرنسا الساسيم جمعية عضو •
 . التشكيلين الفنانين نقابة عضو •
 . الهاشمية االردنية المملكة / الجامعية للكفاءة العليا اللجنة عضو •
 . االوسط الشرق  جامعة الدراسية الخطة لجنة رئيس •
 ٢٠١٦ الزرقاء جامعة / تكوين  / األول العلمي الموتمر  تحكيم لجنة عضو •
  تحكيم لجنة عضو •
 ٢٠١٨ السعودية العربية المملكة نورة االميرة جامعة علمية البحاث محكم •
 ٢٠١٦ الهاشمية األردنية المملكة فيالدلفيا جامعة علمية البحاث محكم •
 ٢٠١٧ األوسط  الشرق  جامعة ماجستير  المناقشة لجنة عضو •
 ٢٠١٦ .التعليم موسسات اعتماد هيئة. االعتماد طلب لجنة رئيس •

 والتليفزيون  للسينما والكتابة الخاصة االدبية االعمال من العديد
 الوثائقية  واالفالم جرافيك والفيديو المتحركة الرسوم في الفنية االنشطة ن العديد -

 الجامعية •
-  

 
 اللقاءات العلمية والمهنية   .12
 

 تنظيم اللقاءات العلمية  
 ( . 2014/2015مقرر المؤتمر العلمي الدولي الرابع ) التصميم الجرافيكي بين المهنية والرسالة ( ) 

 
 المشاركة في اللقاءات العلمية 

. 
 . 2008 / حلوان جامعة / االتصال مهارات
 . 2008 / شمس عين جامعة / الجودة معايير 

 . 2008/ شمس عين جامعة / العلمي البحث اخالقيات
 . 2008 / حلوان جامعة / التدريس في التكنولوجيا استخدام
 . 2008 / المنيا جامعة / االكاديمية االدارة

 . 2008 / المنيا جامعة / االمتحانات ونظم المعتمدة الساعات
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 . 1994 / المنيا جامعة / التدريس اصول
 جامعة الزيتونة االردنية   /2018بناء مصفوفات التعلم في الخطط الدراسية                 

 
 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية   .13

 ، المكان، التاريخ النشاطات قائمة بأسماء 
 النشر العلمي  .14

 
 المعارض

 مركز الجزيرة للفنون  –الجرافيكي عضوية العالقات بين الخطوط والفراغات في التصميم -١
 1999الزمالك  –

 المينا –قاعة قصر الثقافة  –دور المالبس في تحقيق التباين كقيمة جمالية في التصميم الجرافيكي -٢
 1999 –نوفمبر  –

 – الزمالك  –كلية الفنون الجميلة  –المداخل التجريبية للنظم البنائية في التصميم الجرافيكي -٣
   2000 –فبراير 

 
 . 2005/ 8/2ايقاع الخط والمساحة كقيمة جمالية في التصميم كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات -٤
 .   2005/ 5/12حركة االشكال ودالالتها التكونية والرمزية في التصميم جامعة الزيتونة -٥
الداب الصياغات التصميمية لجسم االنسان واستخدامتها في وسائل االتصال البصري / كلية ا-٦

2/3/2008 . 
قام بالعديد من التجارب العلمية الخاصة بالتطبيق العملي لمناهج الجرافيك على برامج الحاسب اآللي لطلبة  

 كليات الفنون.
 ٨٠٠٢معرض عام بقاعة سعد زغلول قطاع الفنون التشكلية وزارة الثقافة -٧

 المجالت المحكمة  •
 2000مقدم للجنة العلمية الدائمة  –البصري المطبوع الحاسب اآللي وتطور فنون االتصال  •
 جامعة المنيا –كلية الفنون  –المؤتمر العلمي السابع  –الفنون االلكترونية وأثرها على الفنون التقليدية  •
 1997 –جامعة المنيا  –مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية  –أهمية الكمبيوتر كأداة بالنسبة لفنان الكتاب  •
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 .   2003اللجنة العلمية الدائمة  –جديدة لإلخراج الفني للصحف القومية  رؤية •
) التصميم الرقمي والمؤثرات البصرية المتحركة ( المؤتمر العلمي الدولي الثالث الفنون البصرية بين الثابت   •

 .  2007والمتغير / كلية الفنون/ جامعة االسكندرية  
الثاني عشر جامعة  الصورة في السينما والتلفزيون بين اال • الدولي  التشكيلي والتطور العلمي المؤتمر  بداع 

 .   2007فالدلفيا / ثقافة الصورة / 
 ٢٠١٩الكتاب المدرسي بين الشكل والمضمون   •

 أدوات البرمجيات بين المهارة واالبداع • •
 كتب، فصل في كتاب  •
 تقديم في مؤتمرات •

جامعة           الفنون/  كلية   / والمتغير  الثابت  بين  البصرية  الفنون  الثالث  الدولي  العلمي              المؤتمر 
 .  2007االسكندرية 

 2007لمؤتمر الدولي الثاني عشر جامعة فالدلفيا / ثقافة الصورة /  •
 تقارير  •

 مرتبة كما يلي: 
أسماء الباحثين األولى غامقة(، إسم البحث،  سم العائلة، اإلسم األول ) في حال أكثر من باحث، ا

 .سنة النشر، الصفحات  رقم المجلد، إسم المجلة، 
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