
1 
 

 السرية الذاتية

 مؤيد عباس كريم علي الدليمي االسم الرباعي : -

 1968 - 8 – 2  تاريخ الوالدة : -

 2014 تاريخ الحصول عليها :    ماجستير الشهادة : -

 رسم التخصص الدقيق :   فنون تشكيليةالتخصص العام : -

 2014:تاريخ الحصول عليه   مدرس مساعد اللقب العلمي : -

 سنوات 12عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

 mueyadabbas @gmail.comالبريد االلكتروني : -

 العراقجامعة بغداد /  الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس : -

 امعة بيلغورود الحكومية / روسيا جالجهة المانحة لشهادة الماجستير : -

 . الفنون التشكيلية في الفضاء االجتماعي الثقافي قضايااعنوان رسالة الماجستير : -
 

 الوظائف الحكومية التي شغلها         
 

 الى -المدة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2003 رئاسة جامعة ديالى اعالم الجامعة 1

 2004 - 2003 رئاسة جامعة ديالى مديرية االنشطة الرياضية والفنية 2

 2014 - 3004 كلية التربية االساسية جامعة ديالى الفنية التربية قسم مدرب فنون 3

 2016 - 2015 كلية التربية االساسية جامعة ديالى الفنية التربية قسم تدريسي 4

 2017 - 2016 جامعة ديالى كلية الفنون الجميلة قسم الفنون التشكلية  تدريسي 5

 2017 كلية الفنون الجميلة جامعة ديالىقسم الفنون التشكيلية  مقرر قسم  الفنون التشكيلية 6

 
 : درس فيهااو المعاهد التي الجهات 

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

 دراسة صباحية 2015 - 2014 كلية التربية االساسية جامعة ديالى 1

 مسائية -صباحية  دراسة 2016 - 2015 كلية الفنون الجميلة جامعة ديالى 2

    

 
 : المقررات الدراسية  التي قام بتدريسها

 
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 الرابعة جداريات قسم التربية الفنية كلية التربية االساسية ديالى 1

 االولى علم عناصر الفن قسم التربية الفنية كلية الفنون الجميلة ديالى 2

 الثانية االلوان قسم التربية الفنية كلية الفنون الجميلة ديالى 3

 االولى تصميم وتزيين قسم التربية الفنية كلية الفنون الجميلة ديالى 4

 االولى تقنيات كرافيك قسم الفنون التشكيلية كلية الفنون الجميلة ديالى 5

 الثانية الخط والزخرفة قسم التربية الفنية كلية الفنون الجميلة ديالى 6

 الثالثة االنشاء التصويري قسم التربية الفنية كلية الفنون الجميلة ديالى 7
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 االولى االلوان قسم الفنون التشكيلية كلية الفنون الجميلة ديالى 8

 الثانية 1االلوان قسم الفنون التشكيلية كلية الفنون الجميلة ديالى 9

 الثالثة 2الوان التشكليةقسم الفنون  كلية الفنون الجميلة ديالى 10

 
 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها :

 
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

      

      

 
 : فيها شارك التي التدريبية والورش العلمية والندوات المؤتمرات

 
نوع المشاركة  مكان االنعقاد طبيعة النشاط ت

 –)بحث 
 حضور(

 السنة الدراسية

كلية التربية  –جامعة ديالى  المؤتمر الطالبي العلمي الرابع لبحوث التخرج 1
 االساسية

 2015 مشارك

كلية التربية  –جامعة ديالى  المؤتمر العلمي السابع 2
 االساسية

 2016 مشارك

صياغة طلب براءة االختراع وفق الشروط  -ندوة  3
 واالحكام

كلية الفنون  -جامعة ديالى 
 الجميلة

29/11/2016 مشارك  

 الفنون كلية - ديالى جامعة  التشكيلية الفنون -ندوة  4
 الجميلة

15/3/2017 مشارك  

 الفنون كلية - ديالى جامعة   االدمان ظاهرة مكافحة -ندوة  5
 الجميلة

20/3/2017 مشارك  

الطلبة افالم في والمعنى الصورة اشكال -ندوة  6  الفنون كلية - ديالى جامعة   
 الجميلة

20/3/2017 مشارك  

كلية الفنون  -جامعة ديالى   االعمال وادارة االدارية القيادة -ورشة عمل  7
 الجميلة

2/4/2017 مشارك  

 في المحلي البيئي الفن سميوزيوم -ورشة عمل  8
  ديالى محافظة

 الفنون كلية - ديالى جامعة
 الجميلة

3/4/2017 مشارك  

 الفنون كلية - ديالى جامعة  ديالى محافظة في الشعبية الفنون -ندوة  9
 الجميلة

11/4/2017 محاضر  

 الفنان بين الفني التعاون اوجه -ورشة عمل  10
  الجميلة الفنون وكليات التشكيلي

 الفنون كلية - ديالى جامعة
 الجميلة

11/4/2017 مشارك  

 الفني الوعي نشر في ودورها المتاحف -ندوة  11
  والثقافي

كلية الفنون  -جامعة ديالى 
 الجميلة

18/4/2017 محاضر  

 التربية تدريس في تطبيقات -توصيات ورشة عمل  12
  الفنية

 الفنون كلية - ديالى جامعة
 الجميلة

26/4/2017 مشارك  

 االستراتيجية الخط اعداد -توصيات ورشة عمل  13
  2017   - 2016 الدراسي للعام

 الفنون كلية - ديالى جامعة
 الجميلة

31/5/2017 مشارك  

كلية الفنون  -جامعة ديالى  SWOT  توصيات ورشة عمل – تحليل 14
 الجميلة

18/6/2017 مشارك  

انتخابات نقابة االكاديمين –ورشة عمل  15 المركز  –جامعة ديالى  
 الثقافي

8/10/2017 مشارك  
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خامات النحت –ورشة عمل  16  الفنون كلية - ديالى جامعة 
 الجميلة

31/10/2017 مشارك  

عروض االزياء –ورشة عمل  17  الفنون كلية - ديالى جامعة 
 الجميلة

31/10/2017 مشارك  

االداء الجسدي للممثل –ورشة عمل  18  الفنون كلية - ديالى جامعة 
 الجميلة

3/12/2017 مشارك  

الفوتوغرافيكس -ورشة عمل  19  الفنون كلية - ديالى جامعة 
 الجميلة

5/12/2017 محاضر  

االعراف الجامعية وتطبيقها وفق منظومة  –ندوة  20
 القيم االجتماعية المحلية 

 الفنون كلية - ديالى جامعة
 الجميلة

12/12/2017 مشارك  

اللعب في فنون ما بعد الحداثة  –ندوة  21  الفنون كلية - ديالى جامعة 
 الجميلة

27/12/2017 مشارك  

اثر تنافس االقرانفي انتاج الفني  –ورشة عمل  22
 التشكيلي

 الفنون كلية - ديالى جامعة
 الجميلة

27/12/2017 مشارك  

استراتيجيات االرشاد السلوكي والمعرفي  –ندوة  23
 للعاملين في الوحدات االرشادية التابعة للكلية

 الفنون كلية - ديالى جامعة
 الجميلة

8/1/2018 مشارك  

فسكي في اعداد وتدريب ستانسالطريقة  –ندوة  24
 الممثل

 الفنون كلية - ديالى جامعة
 الجميلة

8/1/2018 مشارك  

حياة الفنان )خضير الشكرجي( –ندوة  25  الفنون كلية - ديالى جامعة 
 الجميلة

18/1/2018 مشارك  

الخامات البديلة لجداريات  –ورشة عمل  26
 الفسيفساء وكيف التعامل معها

 الفنون كلية - ديالى جامعة
 الجميلة

14/3/2018 مشارك  

الهندسة البشرية ايروكونومي –ورشة عمل  27  الفنون كلية - ديالى جامعة 
 الجميلة

15/3/2018 مشارك  

ثر الفكر الديني في فن الرسم الحديثا –ندوة  28  الفنون كلية - ديالى جامعة 
 الجميلة

1/4/2018 محاضر  

االرتجال في المسرح –ورشة عمل  29  الفنون كلية - ديالى جامعة 
 الجميلة

9/4/2018 مشارك  

30     

31     

32     

 
 : اقامها والتي بها شارك التي الدورات

 
نعقاد المكان ا العنوان ت  السنة  نوع المشاركة  

 كلية - ديالى جامعة الخط العربي في الفن التشكيلي 1
 الجميلة الفنون

 25/12/2017 -24 محاضر

     

     

 
 : التعليم تطوير او والمجتمع البيئة لخدمة التخصص مجال في البحثيةالمشروعات 

 
 السنة محل النشر عنوان البحث ت

تأثير الخامات المستخدمة في جماليات العمل  1
 )الكرافيك(الطباعي

 2018 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة كربالء 
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 : فيها بالنشر قام التي( impact factors) ومجالت العالميةالمجالت 

 
العدد الذي  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

 نشر فيه
 السنة 

 2014 الثالث الفنون التشكلية في العراق روسيا  علم , ثقافة , فنون : االجراءات التنظيم الذاتي 1

 2014 الثالث الرسم الحديث روسيا  الذاتي التنظيم االجراءات:  فنون,  ثقافة,  علم 2

      

      

 
 
 
 

 : والدولية المحلية العلمية الهيئاتعضوية 
 
ما زال عضوا/ انتهاء  تاريخ االنتساب محلية / دولية اسم الهيئة ت

 العضوية
 مالحضات

  عضوا 1994 محلية نقابة الفنانيين العراقيين 1

  عضوا 2004 محلية العراقيين جمعية التشكليليين 2

  عضوا 1996 محلية جمعية الخطاطين العراقيين 3

  عضوا 2005 محلية ديالى -رابطة التدريسيين الجامعيين  4

  عضوا 2006 محلية نقابة الفنانين المبدعين 5

 –اتحاد الفنانين التشكليين العراقيين  6
 ديالى

  عضوا 2008 محلية

      

 
 

 :( شكر كتب/  تقديرية شهادات/  جوائز)  على فيها حصل نشاطات اوابداعات 
 
نوع االبداع او  ت

 النشاط 
ما حصل عليه 
)جائزة / شهادة 

 تقديرية / كتاب شكر(

 السنة  عنوان االبداع او النشاط الجهة المانحة 

 1994 نشاطات الجمعية ديالى -جمعية التشكليليين العراقيين   شكر وتقدير معرض فني 1

االنشطة الفنية للتدريسيين  جامعة ديالى شهادة تقديرية معرض فني 2
 والطلبة لجامعة ديالى

2003 

 2003 نشاطات االتحاد اتحاد التشكليليين العراقيين ديالى شهادة تقديرية معرض فني 3

 2005 يوم جامعة ديالى جامعة ديالى شكر وتقدير مهرجان 4

المعرض الفني السنوي  جامعة ديالى -التربية االساسيةكلية  شكر وتقدير المعرض فني 5
 لقسم التربية الفنية

2006 

 2006 نشاطات محافظة ديالى نقابة الفنانين المبدعين شكر وتقدير معرض فني 6

 2008 المهرجان الثقافي الفني جامعة ديالى –كلية التربية االساسية  شهادة تقديرية مهرجان 7

 معرض فني 8
 

جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين  تقديرية شهادة
 ديالى

 2008 نشاطات الجمعية السنوية
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الملتقى الطالبي الثالث  مصر -جامعة جنوب الوادي  شهادة تقديرية مهرجان 9
 عشر

2010 

معهد بيلغورود للثقافة والفنون في  شكر وتقدير معرض فني 10
 روسيا االتحادية

نشاطات الطلبة االجانب 
 روسيا االتحادية في

2012 

الملحق الثقافي العراقي في روسيا  شكر وتقدير معرض فني 11
 االتحادية

نشاطات الطلبة العراقيين 
 في روسيا االتحادية

2013 

 في والفنون للثقافة بيلغورود معهد الجائزة الثالثة مهرجان 12
 االتحادية روسيا

المعرض السنوي للمعهد 
 الثقافة والفنون

2013 

جمعية الفنانين التشكليليين العراقيين  شهادة تقديرية معرض فني 13
 ديالى

 2014 نشطات الجمعية السنوية

جمعية الفنانين التشكليين العراقيين  شهادة تقديرية معرض فني 14
 ديالى

 2015 نشاطات سنوية

جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين  شهادة تقديرية معرض فني 15
 ديالى

 2016 نشاطات الجمعية السنوي

نشاطات قسم الفنون  كلية الفنون الجميلة –جامعة ديالى  شهادة تقديرية معرض فني 16
 ليةيالتشك

2017 

نشاطات قسم الفنون  الجميلة الفنون كلية – ديالى جامعة تقديرية شكر شهادة معرض فني  17
 ليةيالتشك

2017 

نشاطات جمعية التشكيليين  قاعة شناشيل –بعقوبة  –ديالى  شهادة تقديرية معرض فني 18
 العراقيين فرع ديالى

2017 

معرض فني  19
العنف ضد 

 المرأة 

 التشكيليين جمعية نشاطات خانقين -ديالى  شهادة تقديرية
 ديالى فرع العراقيين

2017 

 الفنون قسم نشاطات الجميلة الفنون كلية – ديالى جامعة تقديرية شكر شهادة معرض فني 20
 ليةيالتشك

2018 

 الفنون قسم نشاطات مدينة كربالء المقدسة كتاب شكر وتقدير معرض فني 21
 التشكيلية

2018 

22      

  
 
 
 

 التأليف والترجمة :
 

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

      

      

      

 
 


