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 السرية الذاتية

 جوالن حسين علوان خلف االسم الرباعي : -

 16/11/1973  تاريخ الوالدة : -

 2016-2015تاريخ الحصول عليها :     دكتوراه الشهادة : -

 نحت التخصص الدقيق :             تشكيليةفنون فلسفة التخصص العام : -

 15/5/2016:تاريخ الحصول عليه   استاذ مساعد اللقب العلمي : -

 سنوات 12 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

 سنوات غير مضافة تسع عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : -

 jolalwan@yahoo.com البريد االلكتروني : -

 07735489322رقم الهاتف: -

 كلية الفنون الجميلة \جامعة بغداد     الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس : -

 كلية الفنون الجميلة \معة بغداد جا الجهة المانحة لشهادة الماجستير : -

 جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلةالجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -
  المنحوتات العراقية المعاصرة بين الموروث والحداثةعنوان رسالة الماجستير : -

  جماليات التشكيل الضوئي في النحت المعاصرالدكتوراه :عنوان رسالة  -

 التي شغلها : الحكومية الوظائف  -
 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

 2005-1996  وزارة التربية مدرسة 1

 2012-2006 كلية التربية االساسية/جامعة ديالى تدريسية 2

 2012 كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى تدريسية 3

 2016 كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى رئيس فرع النحت 4

 الجهات او المعاهد التي درس فيها : -

 المالحظات الى –المدة من  الجهة )الجامعة ( ) الكلية ( ) المعهد ( ت

معهد اعداد المعلمات  1
 المركزي/صباحي/وزارة التربية

2005-2006 - 

مسائي/وزارة معهد اعداد المعلمات  2
 التربية

2003_2004 - 

  2005-2004 الكلية التربوية المفتوحة 3

 الدراسة الصباحية والمسائية 2012-2006 كلية التربية االساسية 

  2012 كلية الفنون الجميلة 4

 لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 الثاني بارز نحت التربية الفنية التربية االساسية ديالى  1

 الثاني نحت مدور  التربية الفنية التربية االساسية ديالى  2

 الثالث طرائق تدريس التربية الفنية  التربية االساسية ديالى 3

 االول  تارخ فن التربية الفنية  التربية االساسية  ديالى 4

 الثاني  تشريح التربية الفنية  التربية االساسية  ديالى  5

 الثاني  عناصر فن التربية الفنية  التربية االساسية  ديالى  6
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 الرابع اكتشافات التربية الفنية التربية االساسية  ديالى 7

 الثاني الفخار التربية الفنية  التربية االساسية  ديالى  8

 الرابع  مشروع التخرج  التربية الفنية  التربية االساسية  ديالى  9

 الرابع  اشراف على التطبيق التربية الفنية  التربية االساسية  ديالى 10

 االول عناصر فن التربية الفنية الفنون الجميلة ديالى 11

 الثاني نحت التربية الفنية  الفنون الجميلة ديالى 12

 الرابع مشروع التخرج التربية الفنية الفنون الجميلة ديالى 13

 الرابع تطبيق الطلبة التربية الفنية  الفنون الجميلة ديالى 14

 االول نحت الفنون التشكيلية الفنون الجميلة ديالى 15

 االول تاريخ فن الفنون التشكيلية الفنون الجميلة ديالى  16

 الثاني تقنيات نحت الفنون التشكيلية الفنون الجميلة ديالى 17

 الثاني نحت بارز الفنون التشكيلية الجميلة الفنون ديالى 18

 الثاني نحت مجسم الفنون التشكيلية الفنون الجميلة ديالى 19

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

1      

2      

3      

      

 العلمية والورش التدريبية التي شارك فيهاالمؤتمرات والندوات 

نوع المشاركة  مكان االنعقاد  طبيعة النشاط ت
 حضور( –)بحث 

 السنة الدراسية

 2012 حضور كلية الفنون الجميلة/ديالى ندوة الهالل االحمر 1

 2012 حضور كلية الفنون الجميلة/ديالى  ندوة الفن في الفكر االسالمي 2

 2012 حضور كلية الفنون الجميلة/ديالى عن التلوث البصري ندوة 3

ندوة توقيع كتاب مملكة الفن  4
 للدكتور زهير صاحب

 2015 حضور  كلية الفنون الجميلة/بغداد

جلسة نقدية للدكتور مرتضى حداد  5
 على هامش معرضه الشخصي

 2015 حضور قاعة الق/الوزيرية/بغداد

احمد  ندوة عن الخزف لالستاذ 6
  الهنداوي

 2016 حضور كلية الفنون الجميلة/بغداد

محاضرة نوعية للدكتور عاد محمود  7
 )الفن االسالمي(

 2016 حضور كلية الفنون الجميلة/ديالى

القاء محاضرة نوعية عن الفن  8
المعاصر)النحت الحركي انموذجا( 

 د.جوالن حسين علوان

 2016 بحث  كلية الفنون الجميلة/ديالى

9 

 

 2017 حضور كلية الفنون الجميلة/ديالى

 2017 حضور كلية الفنون الجميلة/ديالى 10
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11 

 

 2017 حضور كلية الفنون الجميلة/ديالى

12 

 

 2017 حضور كلية الفنون الجميلة/ديالى

 عطا عادل لالستاذ نوعية محاضرة 13
 في الفنية المعارض اهمية)هللا

 (الجامعة

 2017 حضور ديالى/الجميلة الفنون كلية

14 

 

 جامعة/الجميلة الفنون كلية
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 15
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 16
 ديالى

 2017 محاضر

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 17
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 18
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 19
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 20
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 21
 ديالى

 2017 محاضر

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 22
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 23
 ديالى

 2017 حضور
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 جامعة/الجميلة الفنون كلية 24
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 25
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 26
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 27
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 28
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 29
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 30
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 31
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 32
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 33
 ديالى

 2017 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 34
 ديالى

 2018 محاضر

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 35
 ديالى

 2018 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 36
 ديالى

 2018 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 37
 ديالى

 2018 حضور
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 جامعة/الجميلة الفنون كلية 38
 ديالى

 2018 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 39
 ديالى

 2018 حضور

40 

 

 جامعة/الجميلة الفنون كلية
 ديالى

 2018 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 41
 ديالى

 2018 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 42
 ديالى

 2018 محاضر

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 43
 ديالى

 2018 محاضر

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 44
 ديالى

 2018 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 45
 ديالى

 2018 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 46
 ديالى

 2018 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 47
 ديالى

 2018 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 48
 ديالى

 2018 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 49
 ديالى

 2018 حضور

 جامعة/الجميلة الفنون كلية 50
 ديالى

 2018 حضور
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 : الدورات التي شارك بها والتي اقامها 

نعقاد الا مكان العنوان ت نوع  
 المشاركة 

 السنة 

1 

 

 2008 حضور جامعة ديالى

 2012 حضور كلية الفنون الجميلة/ديالى  2

 2012  حضور كلية الفنون الجميلة/ديالى  3

 2016 حضور كلية الفنون الجميلة/ديالى  4

 2016 حضور كلية الفنون الجميلة/ديالى  5

6 

 

 2017 حضور كلية الفنون الجميلة/ديالى

ديالى/الجميلة الفنون كلية 7  2017 حضور 

 السلوكي االرشاد استراتيجيات دورة 8
 االرشادية الوحدات في للعاملين والمعرفي

للجامعة التابعة  

بغداد جامعة/النفسية البحوث مركز  2017 حضور 

 الفن في العربي الخط عن تدريبية دورة 9
لالستاذ مؤيد عباس التشكيلي  

ديالى جامعة/الجميلة الفنون كلية  2018 حضور 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم  -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 2010 جامعة بغداد   1

 2010 بغدادجامعة   2

الجامعة   3
  المستنصرية

2016 

 الجامعة 4
 المستنصرية

2016 

االكاديمي مجلة )بجث مشترك(االشوري المجنح الثور في التكوين جماليات 5  
 بغداد

2017 

  :( التي قام بالنشر فيها impact factors) ومجالتالمجالت العالمية  -

العدد الذي  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت
 نشر فيه

 السنة 

1      

2      

3      

4      
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  :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية  -

محلية /  اسم الهيئة  ت
 دولية

تاريخ 
 االنتساب 

 مالحضات  العضويةما زال عضوا/ انتهاء 

  عضوا 2016 محلية مؤسسة فيرا لتنمية قدرات المراة 1

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 ب شكر (لى ) جوائز / شهادات تقديرية / كتاعات او نشاطات حصل فيها عابد -

نوع االبداع او  ت
 النشاط 

ما حصل عليه )جائزة / 
 شهادة تقديرية / كتاب شكر( 

 السنة  عنوان االبداع او النشاط الجهة المانحة 

كلية التربية  شهادة تقديرية  مهرجان 1
 االساسية/ديالى

 2008 مهرجان ثقافي وفني

كلية التربية  شهادة تقديرية  مهرجان  2
 االساسية/ديالى

 2010  يوم الجامعة

كلية الفنون  شهادة تقديرية مهرجان 3
 الجميلة/ديالى

 2015 المهرجان السنوي االول لكلية الفنون

 2008  كلية التربية االساية شكر وتقدير نشاط فني 4

وزارة التعليم العالي  شكر وتقدير  5
والبحث العلمي/جهاز 

 االشراف والتقويم

 2011 

 شكر وتقدير  6
 

 2014 

 وتقديرشكر  لجنة رئاسة 7
 

 2016 تقييم درع الجامعة

مؤسسة فسرا لتنمية  شكر وتقدير حضور ندوة 8
  قدرات المراة

 2016 حضور ندوة لمساعدة النازحين

 شكر وتقدير مهرجان 9

 

 2016 مهرجان الكلية الفني السنوي الثاني

 2016 للقبول وفرعية مركزية لجان وتقدير شكر لجنة 10

 للباحثين والتربوي النفسي االرشاد دورة شهادة مشاركة دورة 
 االرشادية الوحدات في العاملين

2017 

 2018 االمتحان المركزي شكر وتقدير  لجنة امتحانية 

 2018 مراقبة المتحانات الفنون كلية وتقدير شكرلجنة امتحانية  
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 ديالى/الجميلة ومراقبة

 

 

 

 منهجية / غير منهجي عدد الطبعات  سنة النشر  اسم دار النشر عنوان الكتاب  ت

1      

2      

3      

4      

5      

-  
 اللغات التي يجيدها : -

 االنكليزية( 2                           عربيةال (1
 مساهمات في خدمة المجتمع -

 

عضوة في مؤسسة فيرا االنسانية لتنمية قدرات المراة مساهمات في خدمه المجتمع:  

 

 

 نشاطات اخرى: 

 حضور معارض فنية التي اقيمت على قاعة الق بالقرب من كلية الفنون الجميلة/بغداد/الوزيرية. -1
 قاعة برونز بالقرب من كلية الفنون الجميلة/بغداد/الوزيرية.حضور معارض فنية اقيمت على  -2
 حضور عدد من المناقشات للماجستير والدكتوراه. -3
 حضور المهرجان السنوي لمعهد الفنون الجميلة/مديرية تربية ديالى. -4
 رئيسة اللجنة المشرفة على المهرجان الذي اقيم في كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى.  -5
 كتاب السنوي في معرض بغداد الدولي واربيل.حضور معرض ال -6
حاصلة على عدد من كتب الشكر والتقدير وشهادات تقديرية من كلية التربية االساسية وكلية الفنون  -7

 الجميلة/جامعة ديالى.
 

 


