
 السيرة الذاتية

 

  عمار فاضل حسن جاسم الدراجيالسم الرباعي : ا  

   بعقوبة  14/6/1974تاريخ الميالد : 

 الحالة االجتماعية : متزوج

  2007تاريخ الحصول عليها                     الماجستيرالشهادة : 

طرائق تدريس التربية الفنيةالتخصص الدقيق :                 تربية فنيةالتخصص العام :   

  2016اللقب العلمي : استاذ مساعد            تاريخ الحصول عليها       

سنة 14  عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :  

Ammaraldaraji9@gmail.com       :   البريد االلكتروني                      

 الجهة المانحة لشهادة البكالوريوس : جامعة بغداد/ العراق



/ العراقديالىلشهادة الماجستير : جامعة الجهة المانحة   

"الحقيبة التعليمية وتأثيرها في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة االنشاء التصويري "      عنوان رسالة الماجستير :  

 

 الجهات او المعاهد التي درس فيها :

 

 ت المعهد او الكلية الجامعة
 1 كلية التربية االساسية  جامعة ديالى

ديالى جامعة  2 كلية الفنون الجميلة 
 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها :

 ت الجامعة الكلية    القسم  المادة السنة الدراسية 
 1 ديالى التربية االساسية التربية الفنية  تاريخ مسرح االول

 2 ديالى التربية االساسية التربية الفنية  تمثيل الثاني

 3 ديالى التربية االساسية التربية الفنية  قياس وتقويم الثالث

سائل اتصالو الرابع  4 ديالى التربية االساسية التربية الفنية  

 5 ديالى الفنون الجميلة التربية الفنية  اشغال يدوية الثالث



 6 ديالى الفنون الجميلة التربية الفنية  مشاريع تخرج الرابع

 7 ديالى الفنون الجميلة التربية الفنية  مشاهدة وتطبيق الرابع

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التدريسية التي شارك فيها :

-حضور-نوع المشاركة )بحث السنة
 مشاركة(

 ت طبيعة النشاط مكان االنعقاد

 1 مهرجان جامعة جنوب الوادي/ مصر مشارك 2009

 2 مهرجان جامعة اكدنيز/انطاليا/تركيا          مشارك 2009

 3 مهرجان جامعة جنوب الوادي/ مصر مشارك 2010

االفالم السينمائية مهرجان طهران/ ايران مشارك 2010  4 

دورة) المكتبة  كلية الفنون الجميلة مشارك 2012
 االفتراضية(

5 

 6 مهرجان يوم الجامعة/ ديالى مشارك 2013

 7 مهرجان يوم الجامعة/ ديالى مشارك 2014

 8 مهرجان يوم الجامعة/ ديالى مشارك 2015

 9 مهرجان يوم الجامعة/ ديالى مشارك 2016

2017 

 

 7 مؤتمر الملتقى العلمي العربي الثالث /القاهرة/مصر  باحث



الندوة الدولية/فضاءات التفضيل الجمالي  مشارك 2018
بين الدراما التلفزيونية والفنون 

المسرحية/كلية الفنون الجميلة/جامعة 
 ديالى/العراق

 8 ندوة

 9 مؤتمر الملتقى العلمي الدولي الثالث/القاهرة/ مصر  باحث 2018

ورشة االرتجال في المسرح/كلية الفنون  مشارك 2018
 الجميلة

 10 ورشة

 

التخصص :المشروعات البحثية في مجال    

 ت عنوان البحث محل النشر السنة
ارة تصميم الديكور المسرحي لدى طلبة قسم التربية الفنية في تنمية مه  مجلة الفتح  3 D       

   max اثر برنامج  
1 

التربية مجلة  2016 ز في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة تاريخ الفن اثر التعليم المتماي   2 

الفتحمجلة   طالبات الصف خرائط المفاهيم وتأثيرها في اكتساب مفاهيم المسرح المدرسي ل 
  الرابع اعدادي

3 

تقويم مستوى الفن والتربية الفنية من وجهة نظر صانعي القرار والتربويين   مجلة الفتح 2016
 والفنانين

4 

( المطبوعات )تصميم الوسائل التعليميةرنامج الفوتوشوب في تنمية مهارة تأثير ب  اآلدابمجلة  2011  5 

اثر برنامج تعليمي باستخدام الوسائط المتعددة في تعلم التالميذ بطئ التعلم في تعلم  مجلة االستاذ  2010
 بعض المفاهيم الفنية 

6 

 7 اثر برامج الحاسوب المتطورة في تنمية االداء المهاري لطلبة كلية الفنون الجميلة  اكاديمية الفنون القاهرة 2017



 

 

 

 ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادة تقديرية / كتب شكر( :

عنوان االبداع او  السنة
 النشاط

ما حصل عليه  الجهة المانحة
من )جائزة/ 

شهادة تقديرية 
 / كتب شكر( 

 ت نوع االبداع

2006-2013 ثبحو -ندوات   -مؤتمرات -

اعمال -عملورش 
 تطوعية

/وكلياتهاجامعة ديالى كتب شكر وتقدير  

20بحدود   
 1 نشاطات علمية وثقافية متنوعة

العالميمهرجان الشباب  2009  2 مهرجان شهادة تقديرية انطاليا / تركيا 

 3 مهرجان شهادة تقديرية طهران/ ايران مهرجان االفالم السينمائية 2010
الملتقى الثقافي العربي /  2009

 جامعة جنوب الوادي
 4 مهرجان شهادة تقديرية مصر

2010 

 
 

 

الملتقى الثقافي العربي / 
 جامعة جنوب الوادي

تقديريةشهادة  مصر  5 مهرجان 



الملتقى العلمي  2017
العربي/اكاديمية 

 الفنون/القاهرة

 6 مؤتمر شهادة تقديرية اكاديمية الفنون القاهرة

 7 مهرجان فني شهادة تقديرية جامعة ديالى اوبريت النصر 2017

الملتقى العلمي  2018
الدولي/اكاديمية الفنون 

 /القاهرة

 8 مؤتمر شهادة تقديرية  اكاديمية الفنون القاهرة

دورة الشارة الخشبية  2018
 الخامسة للجوالة

 9 دورة  شكر وتقدير  جامعة ديالى

الجهود المبذولة للنهوض  2018
 بالمسيرة التربوية 

 10 نشاطات شكر وتقدير مجلس محافظة ديالى

كلية الفنون الندوة الدولية/ 2018
 الجميلة/جامعة ديالى

 11 ندوة شكر وتقدير كلية الفنون الجميلة

 

 

 

 

 



 

 الوظائف التي شغلها :

الى -من   ت المناصب االدارية والعلمية مكان العمل 
2003-2004  1 مسؤول شعبة االنشطة الرياضية والفنية  رئاسة جامعة ديالى  

2008-2009  2  رئيس قسم التربية الفنية  كلية التربية االساسية  

2009-2011  3  مقرر قسم التربية الفنية /صباحي كلية التربية االساسية 

2010-2011 مسائيمقرر قسم التربية الفنية / كلية التربية االساسية   4 

2011-2012  5 مدير الشعبة االدارية والقانونية  كلية الفنون الجميلة  

2012-2013  6 مسؤول شعبة الحاسبة واالنترنت كلية الفنون الجميلة  

2012-2014  7 امين مجلس الكلية  كلية الفنون الجميلة  

2012-2018  8  مقرر قسم التربية الفنية /صباحي كلية الفنون الجميلة  

2015-2018 مسائيمقرر قسم التربية الفنية / كلية الفنون الجميلة    9 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


