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 ذاتيةسيرة 
 

 
 باسم عباس علي العبيدي :االسم الكامل

كلية العمارة والتصميم–قسم التصميم الجرافيكي  :الكلية /القسم  
عمان-االردن المدينة،  الجامعة،  

  0795950280تلفون:     
 فاكس:

 b.alobaydi@zuj.edu.joالبريد اإللكتروني:  
 b.alobaydi@zuj.edu.joالصفحة اإللكترونية: 

 
 
 

 المعلومات الشخصية .1
  1960-5-2تاريخ الميالد: 

 العراقالجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 

 سوريا جامعة دمشق 2009-2006 التصميم الجرافيكي الدكتوراة 

 العراق جامعة بغداد  2003-2001 التصميم الجرافيكي الماجستير 

 العراق جامعة بغداد 1999-1995 التصميم الجرافيكي البكالوريوس 

 
 
 
   إطروحة الدكتوراة .3
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 –سوريا –كلية الفنون الجميلة جامعة دمشق  -الداللة الوظيفية والتعبيرية لبنية تصميم العالمة التجارية
 
 خبرات الوظيفيةال .4
 

 الرتب األكاديمية
 

  ،االردن، جامعة الزيتونة االردنية، قسم التصميم الجرافيكيأستاذ مشارك 
 9-11-2019تاريخ منح الرتبة 

 االردن، اجامعة عمان االهلية ، قسم التصميم الجرافيكيتاذ مساعد، أس 
   2009-2010منح الرتبة تاريخ            

  ،عراق، الجامعة بغداد ، قسم التصميممحاضر 
 2003-2002تاريخ منح الرتبة          

             
 

 المناصب األكاديمية
 عميد، الكلية،الجامعة، البلد، الفترة 
  ب عميد، الكلية،الجامعة، البلد، الفترةنائ 
 اسبوع، الفترة/ االردن ، البلدعمان االهلية ،جامعةالعمارة والتصميم  ، الكليةبالوكالة رئيس قسم/ 
  عميد، الكلية،الجامعة، البلد، الفترة مساعد 
 الجامعة، المدينة، البلد، الفترة---مدير، المركز ، 

 
 هتمامات البحثيةاال .5

 إلعالنيالتصميم ا 

 العالمة التجارية 

 اإلعالن التجاري 

 االتجاهات الحديثة في التصميم 

 التعبئة والتغليف 

   التصويروالصوره 

  علم الجمال 

  التربية والتذوق الفني 

 التصميم والفنون الرقمية 

 البيئة والنفكرة التصميمية 
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 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 

 
 

 1990يليين العراقيين عضو نقابة الفنانين التشك. 
 
 

 
 

  2003عضو ومؤسس في جمعية الفنون البصرية / العراق. 
 
 
 
 

 
 

 

  (مستمر حتى تاريخه2017من سنة )عضو ومنسق الجمعية العربية للتبادل الثقافي/ لوكسمبورغ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 :التكريمات والجوائز .7
 
 : اليوجدالزمالة والمنح الدراسية .8
 
 :الخبرة التدريسية .9

10.  
 
 
 
 

واحدة سنة المعمارية كلية الهندسة جامعة بغداد ماجستير   العراق 
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التصميم الطباعي/كلية  جامعة بغداد ماجستير سنوات7

 الفنون الجميلة

 العراق

التصميم الجرافيكي/كلية  جامعة عمان األهلية ماجستير سنتان

 اآلداب والفنون

 األردن

لجرافيكي/ كلية التصميم ا جامعة عمان األهلية استاذ مساعد سنوات 7

 العمارة والتصميم

 األردن

2016-

2019 

 سنوات  3

أستاذ دراسات عليا  لطلبة 

الماجستير تخصص 

 التصميم الجرافيكي

 جامعة الشرق األوسط

 

التصميم الجرافيكي/ كلية 

 العمارة والتصميم

 األردن

2019-

2021 

 

 

 

 أستاذ مشارك

كلية الخوارزمي الجامعية 

 التقنية

ا الوسائط قسم  تكنولوجي

 المتعددة والتصميم

 االردن

 حاليا

2021-

2023 

التصميم الجرافيكي/ كلية  جامعة الزيتونة االردنية أستاذ مشارك

 العمارة والتصميم

 االردن

 
 

 :الدراسات العليا
 أستاذ للدراسات العليا/ تخصص الماجستير/ كلية العمارة والتصميم  2016-2019

 جامعة الشرق االوسط
 

 أستاذ للدراسات العليا/ تخصص الماجستير/ كلية العمارة والتصميم 2021-2022
 جامعة الزيتونة االردنية
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 البكالوريس 
 2002-2022 اساتذ في تخصص التصميم الجرافيكي لمواد متعددة في تخصص التصميم 
 وفي الجامعات التالية 
  العراق–جامعة بغداد 
  االردن –جامعة عمان االهلية 
 االردن  –معة الشرق االوسط جا 
  االردن  –كلية الخوارزمي الجامعية التقنية 
  االردن  -جامعة الزيتونة االردنية 

 
 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم( .11
 

 )شهد طارق حميض(  :   واقع تصميم واجهات المستخدم في تطبيقات الهواتف الذكية  -1

 أثر اإلعالن الفكاهي على تطوير تصميم اإلعالن التجاري في األردن  )ألشريف محمد الحسني( :  -2

 )علي شريدة( :  درجة توافر معايير التصميم الجرافيكي في بناء قصص األطفال المطبوعة في األردن  -3

 )نجوان البطاينة( :  أثر جماليات التصميم الجرافيكي على الفراغ الداخلي للمعارض المؤقته -4

 فاعلية توظيف البنية الشكلية في تصاميم علب المنتجات في الصناعة االردنية (  : )محمود عبابنة -5

 مدى توظيف التصميم الجرافيكي البيئي على االعالن التجاري في أالردن) حسن علي الحرايزة(   :    -6
 

 
 المنح  .12

 سم المشروع، سنة الدعم، جهة الدعم، مقدار الدعما          
 

 اليوجد:  ختراعبراءات اال  .13
 سم العائلة، األسم األول، " إسم براءة اإلختراع"، رقم البراءة، تاريخ إصدارها ) اليوم، الشهر، السنة(ا         

 
 عضوية اللجان  .14
 

 المحلية والعالمية 
 لجنة النشاطات الفنية / جامعة بغداد  -
 العراق  –لجنة مهرجان بابل  -
 العراق-لجنة امانة بغداد للنظيم االعالني  -



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةلجنة التعيين راءات إج –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 6 of 9 

 العراق -لجنة المركز الوطني للتعبئة والتغليف -
-  

 الجامعية 
 لجنة مشاريع التخرج  -
 لجنة النشاطات االجتماعية والثقافية  -
 لجنة المكتبة  -
 لجنة النشاطات المنهجية واالمنهجية -
 لجنة التدريب  -
 لجنة المعادالت   -
 للطلبة لجنة التأديب -
 لجنة المعارض  -
 اللجنة الفنية  -
 د الدراسيةلجنة الخطط والموا -
 لجنة الدراسات العليا  -
 لجنة البحث العلمي -
 لجنة االستقطاب  -
 

 
 اللقاءات العلمية والمهنية  .15
 
 

عباس د.باسم  

العبيدي علي    

 المؤتمر األول التلوث البصري للوحات اإلعالنية

 للعمارة والتصميم

األردن-عمان  2014 

عباس د.باسم  

العبيدي علي   

فيالترويج وأخالقيات الصورة   

 التصميم الجرافيكي

مصر-المنيا الفن وثقافة اآلخر  2013 

عباس د.باسم  

العبيدي علي   

 المرأة العربية وتحديات الواقع

 ورؤى المستقبل

 مؤتمر ومعرض

 كبار السن

األردن-عمان  2011 

عباس د.باسم  

العبيدي علي   

 مؤتمر ومعرض الشباب بين الواقع والطموح

 

األردن-عمان  2010 



 

 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

 

 
 

ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع  

 QFG11/0110-3.1           والترقيةلجنة التعيين راءات إج –نموذج السيرة الذاتية                            

 

QFG11/0110 - Page 7 of 9 

 

باسع د.باسم  

العبيدي علي   

 مؤتمر ومعرض مؤتمر ومعرض كبار السن

 كبار السن

األردن-عمان  2009 

 
 :  ورشة عمل ابحث العلميالمشاركة في اللقاءات العلمية

 
 
 :    اليوجدالمشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .16
 
 
 

 النشر العلمي .17
 مرتبة كما يلي: 

باحث، أسماء الباحثين األولى غامقة(، إسم البحث،  اسم العائلة، اإلسم األول ) في حال أكثر من
 .رقم المجلد، سنة النشر، الصفحات إسم المجلة،

 
 
د.باسم عباس 

 علي العبيدي

الدالالت الشكلية واللونية في 

 تصميم اللوحات االعالنية 

 (واجهات االبنية في مدينة السلط)

للبحوث  شمجلة جامعة جر

 والدراسات

EBSCO 

قبولها تم 
ر للنش
-1-4بتاريخ

2023 

2023 

د.باسم عباس 

 علي العبيدي
درجة توافر معايير التصميم 

الجرافيكي في بناء قصص االطفال 
 المطبوعة في االردن

 مجلة فنون /جامعة اليرموك

 
قبولها للنشر تم 

-11-10بتاريخ
2022  

2022 

Dr. Basim 
Alobaydi 

 

The Effectiveness of 

Employing Recent 

Trends in Designing 

Application Interfaces for 

Smart Phones 

Transylvanian 
Review 

)Journal – Scopus( 

 

 

 Vol 29, 

No. 1, 2021 

2021 
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د.باسم عباس 

 علي العبيدي
جماليات والتنوع االسلوبي 

 توظيفها في الفنون الرقمية

 

 مجلة فنون /جامعة اليرموك

 
البحث مقبول 

وتم النشرفي 

 13المجلد رقم 
 2020-3العدد

2020 

Dr. Basim 
Alobaydi 

 

Impact of Design Idea on 

the Structural Unity of 

Commercial Advertising 

KASMERA 
)Journal – Scopus( 

 

46 (1) 2018-

2019 

Dr. Basim 
Alobaydi 

Perception Variables’ 

Role in the Graphic 

Design Structure 

Transylvanian 
Review 

)Journal – Scopus( 

 

XXVI, No. 
24 

2018 

د.باسم عباس 

 علي العبيدي

تقويم واقع الوحدة والتنوع في 
 أنظمة اإلعالن المطبوع

التربية األساسية/الجامعة 

 المستنصرية

98 2017 

د.باسم عباس 

 علي العبيدي

تشكيل الفضاء في التصميم 

 الطباعي

 دراسات/ الجامعة األردنية
)Journal – Scopus( 

 

28 2012 

د.باسم عباس 

 علي العبيدي

أثر العالقات اللونية في الربط 

البنائي للهيئات والفضائات في 

 التصميم اإلعالني

 دراسات/ الجامعة األردنية
)Journal – Scopus( 

 

35 2011 

د.باسم عباس 

 علي العبيدي

أثر الفكرة التصميمية في تحديد 

 شكل اإلعالن التجاري

 عة األردنيةدراسات/ الجام
)Journal – Scopus( 

 

31 2010 

 

 

 

 

 

 المؤتمرات 

 المؤلفون

 )بالترتيب(

 

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 د.باسم عباس

 علي  العبيدي 

 االستعارة الشكلية في بنية

 التصميم اإلعالني

 2016 األردن-عمان  مؤتمر تكوين

 د.باسم عباس

 علي  العبيدي 

 المؤتمر األول ي للوحات اإلعالنيةالتلوث البصر

 للعمارة والتصميم

 2014 األردن-عمان
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 د.باسم عباس

 علي العبيدي 

 الترويج وأخالقيات الصورة في

 التصميم الجرافيكي

 2013 مصر-المنيا الفن وثقافة اآلخر

 د.باسم عباس

 علي العبيدي 

 المرأة العربية وتحديات الواقع

 ورؤى المستقبل

 مؤتمر ومعرض

 بار السنك

 2011 األردن-عمان

 د.باسم عباس

 علي العبيدي 

 مؤتمر ومعرض الشباب بين الواقع والطموح

 

 

 2010 األردن-عمان

 د.باسم عباس

 علي العبيدي 

 مؤتمر ومعرض مؤتمر ومعرض كبار السن

 كبار السن

 2009 األردن-عمان

 

 

 د.باسم عباس

العبيدي علي  

 

 

ة داللتها العالمة التجاري  

فية والتعبيريةيظالو  
 

اج للنشر ودار أم
 والتوزيع/االردن

 

 

 األولى
 

 

محكم من 

جامعة 

الشرق 

 االوسط

 (2018-

2019)  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


