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 المعلومات الشخصية 1

 وجدان عدنان محمد خميس الدايني 

25/2/1984 

 أرملة 

Wejdan_8484@yahoo.com 

07713275135 

 

 المؤهالت العلمية 2

 ماجستير 

 مدرس مساعد

 السمعية والمرئية قسم الفنون 

  تدريسية

 

 الشهادات 3

جامعة  روسي أدب لغات روسي
 بغداد

 2006 كلية اللغات

األدب  
 الروسي

األدب 
 المسرحي

جامعة 
 ساراتوف

 2016 كلية اآلداب

      

 

 العلمية األلقاب 4

 

ورة ــص

شخصية 

 ونةــــمل

mailto:Wejdan_8484@yahoo.com
mailto:Wejdan_8484@yahoo.com
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6 
المواد والمراحل 

دراسية التي ال

 يدرسها

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 

8 

 

 

 

 

 

المؤتمرات والندوات 

وورش العمل 

 المشارك فيها

 

 

في  المرأةالمعالجة الفنية لقضايا حقوق / ندوة 
الفلم العربي

 23/1/2017 كلية الفنون الجميلة 

الشعور باالنتماء ودوره في ندوة تثقيفية / 

 التربوية األخالقيات أطاراهة في تعزيز قيم النز

للمهنة    
 

 31/1/2017 كلية الفنون الجميلة 

تدريس ال إستراتيجيةاثر استخدام / ية لمعندوة 

 البصري في تنمية مهارات الطلبة
 

 2/2/2017 كلية الفنون الجميلة 

5 
 و الرسائل عناوين

 األطاريح
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المؤتمرات والندوات 

وورش العمل 

 المشارك فيها

محاضرة نوعية / أساليب تنظيم معارض الفنون 
 الجميلة

 12/1/2017 كلية الفنون الجميلة 

 8/12/2016 كلية الفنون الجميلة  جمحاضرة  نوعية / فن الماكيا

 8/12/2016 الجميلة كلية الفنون  ندوة / ذوي االحتياجات الخاصة

 محاضرة نوعية / وظائف التكرار في تعميق المعنى
 الجمالي في الدراما 

 22/1/2017 كلية الفنون الجميلة 

 4/12/2016 كلية الفنون الجميلة  ندوة / صياغة طلب براءة اختراع وفق الشروط

ندوة/ التربية اإلعالمية واستخدامات موقع 
 التواصل االجتماعي

 27/3/2017 ية الفنون الجميلة كل

 15/3/2017 كلية الفنون الجميلة  ورشة عمل / إستراتيجية التخيل

محاضرة نوعية / المناهج الدراسية ومتطلبات 
 سوق العمل 

 28/3/2017 كلية الفنون الجميلة 

 20/3/2017 كلية الفنون الجميلة  ندوة / مكافحة ظاهرة اإلدمان

ت المتطرفة لبعض طالب الجامعات ندوة/ التوجها
 العراقية 

 20/3/2017 كلية الفنون الجميلة 

ورشة عمل / تدريب معلمي التربية الفنية على 
 ممارسة  تنمية التخيل في تدريس الرسم الحر

 15/3/2017 كلية الفنون الجميلة 

 20/3/2017 ة كلية الفنون الجميل ندوة / إشكالية الصورة والمعنى في أفالم الطلبة 

 2/4/2017 كلية الفنون الجميلة  ورشة عمل / القيادة اإلدارية وإدارة اإلعمال 

محاضرة نوعية / التأويل الفني وتعدد وجهات 
 النظر 

 30/4/2017 كلية الفنون الجميلة 

معهد الفنون  مؤتمر / األزياء والمجوهرات مهارة تقنية وإبداع
 التطبيقية / بغداد

12/3/2017 

 مؤتمر / السيميائية بين علم اللغة وعلم االجتماع
 

 3/5/2017 بيت الحكمة / بغداد

 24/10/2017 كلية الفنون الجميلة ورشة عمل / عروض االزياء 

ورشة عمل / دور التصوير الفوتوغراقي في 
 مجاالت الحياة

 4/12/2017 كلية الفنون الجميلة

 12/12/2017 كلية الفنون الجميلة ن في انتاج الفنيورشة عمل/ اثر تناقس االقرا

 12/12/2017 كلية الفنون الجميلة محاضرة نوعية / العالقة بين االدب والفن

 26/12/2017 كلية الفنون الجميلة ندوة / االشكال الغنائية في الموسيثى

 26/12/2017 كلية الفنون الجميلة محاضرة نوعية / حقوق الطلبة وضمان الجودة 

 26/12/2017 كلية الفنون الجميلة حلقة نقاشية / فلم درامي

 6/3/2018 كلية الفنون الجميلة ندوة/ توظيف الصورة الفوتوغرافية

 27/3/2018 كلية الفنون الجميلة محاضرة/ عمل المكياج السينمائي

 20/3/2018 كلية الفنون الجميلة ورشة عمل / تفسير وتحليل النص

ندوة دولية/ فضاءات التقضيل الجمالي بين الدراما   
 التلفزيونية والفنون المسرحية

 17/3/2018 كلية الفنون الجميلة 
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 الدورات 9

 

 

 

 

10 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 

11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

 

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها
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كتب الشكر والتكريم  

 الحاصل عليها

 


