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 32/9/3109 التاريخ

 

 

 ستار حمادي علي الجبوري
 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ق.ا. رئيس قسم التصميم الجرافيكي :المسمى الوظيفي

 استاذ مشارك :الرتبة األكاديمية

 1/7/1591بغداد  –العراق  ها:ومكان خ الوالدةتاري

 عراقي :الجنسية

  7مبنى  –شارع عبد الله العزب  –تالع العلي الغربي  –عمان  :العنوان

 8751118571 :رقم الهاتف

  saljboory@meu.edu.jo     sattaraljboory@yahoo.com   :البريد اإللكتروني
 

 العلمية ؤهالتمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 لى(إ-)من

 البلد الجامعة

 بكالوريوس     
 ماجستير       

 تصميم       
 تصميم جرافيكي      

9191  - 9191 
9199  - 9191 

 بغداد         
 بغداد         

 العراق       
 العراق        

 العراق        بغداد          9119 -  9111 تصميم جرافيكي       دكتوراه       
        

 
 

 

 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 هيئة التعليم التقني استاذ مساعد 6882- 1558
معهد –التصميم الطباعي 

 الفنون التطبيقية

 العراق 

 

 سلطنة عمانكلية –التصميم الجرافيكي  كلية الزهراء الخاصة داستاذ مساع 6889-6882

 

صورة 

 شخصية

mailto:saljboory@meu.edu.jo
mailto:sattaraljboory@yahoo.com
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 الزهراء

 جامعة فيالدلفيا استاذ مساعد        6885- 6882
 قسم التصميم 

 كلية االداب –الجرافيكي 
 االردن

 االردن كلية العمارة والتصميم  جامعة عمان االهلية استاذ مشارك 6815 - 6885

 امعة الشرق االوسطج استاذ مشارك مستمر- 6815
كلية العمارة والتصميم 

  
 االردن

 

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

    
 

 

 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المجالت
 

 المؤلفون
 سنة النشر العدد المجلة العنوان )بالترتيب(

       د. ستار حمادي الجبوري

اثر برمجيات الحاسوب 

على تصميم اإلعالن 

 المطبوع)دراسة تحليلية(

 

 مجلة البلقاء  
, 68جلد الم

 ,1العدد رقم 
6817 

       د. ستار حمادي الجبوري

الزخارف النباتية في 

عمارة القصر العباسي  في 

 بغداد "دراسة تحليلية"

مجلة جامعة 

 -النجاح لألبحاث 

ب )العلوم 

 اإلنسانية(

 

 6815 (5)33المجلد 

       د. ستار حمادي الجبوري

دور الصورة الفوتوغرافية 

ة المنتجات في تصاميم أغلف

 الغذائية(دراسة تحليلية(

مجلة دراسات 

 االردنية
 6811 موافقة نشر

 

 المؤتمرات
 
 

 
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ   البلد/المدينة  المؤتمر    العنوان

Sattar aljboory 

The Formal Structure in 
Designing the Magazine 

Cover(National Geographic 
Magazine / Model”) 

1th 
International 
Conference on 
Sciences, 
Technology 
and Social 
Sciences- 

Kuala Lumpur City 
Centre- 

 Malaysia 
13/14/4/2019 
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الهوية واالسلوب في التصميم الجرافيكي  د.ستار الجبوري

 العربي المعاصر)الشعارات انموذجاً(.

 للفنون  الثالث العلمي المؤتمر
 نرتقي والمعرفة بالعلم ) ةالتطبيقي

 (المعاصرة بالفنون 

 –جمهورية العراق  
بغداد في الجامعة 

لية ك –التقنية الوسطى 
 الفنون التطبيقية

 

 52/4/5199- 52للفترة 

 

التواصكككككككك   إشكككككككككالية
للعالمككككة والرمكككك  فككككي 
المجتمكككككككس ))دراسكككككككة 
تحليليكككككككة لل كككككككعارا  
 والعالما  التجارية((.

 

ألول للعمارة المؤتمر األردني الدولي ا
 (.الواقس وتحديا  لمستقب ) والتصميم

 6812 عمان-االردن

     

 

 العالمة رسوخ في واللون  ال ك  دور
المستهلك)دراسة  ذهن في التجارية

 تحليلية

المؤتمر العلمي الدولي الرابس لكلية 
اآلداب قسم التصميم 

التصميم الجرافيكي بين )الجرافيكي
 (المهنية والرسالة

 6812  عماناالردن 

     
 

 
 الكتب

 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

 6811 1 دار نشر نور اللون والتصميم د.ستار الجبوري

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ
 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ
 

 

 كلية العمارة والتصميم –ة ال رق االوسط جامع –رئيس لجنة الخطط الدراسية 
 كلية العمارة والتصميم –جامعة ال رق االوسط  -عضو لجنة البحث العلمي والدراسا  العليا

 
 جامعة عمان االهلية-عضو لجنة اعداد الخطة الدراسية لتخصص الميديا الرقمية  كلية العمارة والتصميم

 

 نولوجيا الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكيعضو لجنة اعداد الخطة الدراسية لتخصص تك
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 في الكلية اللجنة االمتحانيةرئيس 

 

 رئيس لجنة معادلة المواد في الكلية

 

 لجنة التدريب الميداني

 

 

 لجنة البحث العلمي

 

 اللجنة االمتحانية

 

 

 

 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ
 

 

Workshop Attendance Certificate – Taching and Learining – presented by prof.William 
Rando,Executive Director of Chicago University –USA-   AL- Ahliyya Amman University 
May12th,2018. 
 
 Workshop –Soft Skills- Pioneer Academy   AL- Ahliyya Amman University  5 ,January ,2016 
 
Workshop –Mastering Autodesk day- Pioneer Academy   AL- Ahliyya Amman University   10 ,Des 
,2016 

 

 

 9/5112- جمهورية مصر العربية ) القاهرة( -  دورة استخدام برمجيا  الحاسوب الحديثة  في التصميم الجرافيكي

 

 

 
 

 9/9/9119 مطبعة الحكمة التابعة لوزارة التعليم العالي في العراق. . ألطباعيتصوير دورة في التصميم وال
 

 

 

 

 0991 مرك  تطوير المالكا  في العراق. دورة في طرائق التدريس .

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 عليها شرفأ التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ

 

 بحثيةال االهتمامات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اإلعالنات تحليل – االسالمية الزخارف تحليل – الرقمي الرسم – الجرافيكي التصميم مجال في الحاسوب برامج

 والشعارات.
 
 



 
 

 

 

 

F071-1, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (10/2016-2017), Decision No.: 128, 

 Date: 05/11/2016 
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 اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 االنجليزية
 
 

 أخرى نشاطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 السفر
 
 

 عليها حصل التي الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اسم الطالب الرسالة عنوان

 جامعة العلوم اإلسالمية/كلية الفنون والعمارة اإلسالمية                             حنين ابو حجلة                         
 
 

 جامعة العلوم اإلسالمية/كلية الفنون والعمارة اإلسالمية                      محمود طالل عبد الفتاح الجبر                    
 
 

 جامعة العلوم اإلسالمية/كلية الفنون والعمارة اإلسالمية                             مي حاتم عبود النعيمي                    
            

 

 المعرفون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة الشرق االوسط –د. سعد محمد جرجيس 

 الشرق االوسطجامعة -د. رعد حسون المعيني  كلية العمارة والتصميم

 بغداد-الجامعة التقنية الوسطى-د. عباس عبدالحسين كويش عميد كلية الفنون التطبيقية

 نالبحري-جامعة العلوم التطبيقية  –د. عدي الجبوري 


