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 رــظل الظروف الحالية للحج في

 يــالصحي والتباعد االجتماعي ف 
 ا ـــم ومنها بلدنـــمعظم دول العال 

 لعـــدم  رــــنظبالالعزيزالعراق ، و
 ارضاقامــــة معــــارض  امكانية

  إنــــف ، القـــاإلغ اءـــالواقع أثن 
  ونـيسلك اصـــاألشخ من دـــالعدي
  ارةــــلزي يـــاراالفتراضــــــالمس

 فيها عبر المشاهدة ارتفعت نسبة والتي المعارض
و قد راجت المعارض الفنية االفتراضية  .اإلنترنت

وصارت عبارة معارض ) من المنازل ( شائعة جداً،  
فالفن في اوقات االزمات يساعد على تجديد التجارب 
الجماعية ويعمق االحساس المجتمعي  ، فمراكز الفنون 
تتيح فرص حقيقية لتطبيق مسالة التباعد االجتماعي 

 ً   .وعرض االعمال الفنية افتراضيا
فرصة حقيقية  لهذه  بمثابة االفتراضي االنتقال ويعد

فهو يسمح بالوصول الى الجمهور  المراكز والمؤسسات
 أن الدراسات من العديد أكدت والتخفيف عنه ، اذ 

 ، والقلق التوتر من يقلل أن يمكن الفني العمل عرض
المشاهد ،  عين في التعاطف تعزيز إلى باإلضافة
المعارض الفنية دوراً سايكولوجياً مهماً  تؤديوبالتالي 

 في المجتمع خالل ازمة كورونا الحالية.
 الوسائط من ذهبي بعصر يبشر الوباء هذا ان

  البصرية العروض قواعد يغير مما ، االفتراضية
 في ، الرقمية للوسائل المستقبل في اكبر مساحة ويعطي

 إلى مسبوق غير ووصول ، حقيقية فرص يقدم حين
 كان بعضها ، العالم في والفنية الثقافية االماكن بعض
 )فالعالم معنويًا أو مادًيا سابقًا إليه الوصول يتعذر
 جسراً  قدمت الرقمية فالوسائط الجسدية( العزلة تجاوز
 مثيرة تجارب عن فضال والثقافات االشخاص بين يربط

االفتراضية ، فقبل هذا الوباء كانت  المعارض مجال في
المساحة الرقمية تعامل على انها شيء ثانوي وتستخدم 
الغراض التوثيق اما اليوم فقد اصبحت المحرك 

   االساس في التعامل مع الجمهور. 
ان المعرض الفني االفتراضي الدولي لكلية الفنون 
الجميلة في جامعة ديالى  ، جاء لكي يتم تجاوز هذه 

وف ولمواكبة حركة المعارض االفتراضية في الظر
العالم واالستفادة من فرصة مشاركة اكبر مع تجاوز 
مسائل نقل االعمال الفنية وسفر الفنانين ، لذلك حاولنا 

هم في هذا المعرض أسفتح المشاركة لتكون دولية ف
االفتراضي عشرات الفنانين من مختلف الدول العربية 

تنوعة لكي نبقي على مساحة واالجنبية وباعمال فنية م
من التواصل الفني والعلمي بين مختلف الفنانين وبين 

 الجامعات والمراكز الفنية.
 

 الكلمة االفتتاحية لدليل المعرض 
 بقلم أ.د.عالء شاكر محمود

رئيس اللجنة التحضيرية للمعرضعميد الكلية و   

 

         افتتح رئيس جامعة ديالى االستاذ الدكتور
المعرض التشكيلي  ( عبد المنعم كريم عباس) 

الدولي الثاني الذي اقامه قسم الفنون التشكيلية 
برنامج في كلية الفنون الجميلة عبر تطبيق 

Fcc  حزيران  2-1للفترة من  االلكتروني

ً من مختلف  136بمشاركة  ً تشكيليا فنانا
الجامعات العالمية والعربية والعراقية يمثلون 

 خمسة عشر بلداً .
امعة خالل كلمةً القاها وقال السيد رئيس الج

نثمن ونبارك لكلية الفنون  في االفتتاح :
الجميلة والفنانين المشاركين في المعرض من 
مختلف دول العالم الجهود االستثنائية التي 
بذلوها في تنظيم هذا المعرض ، ال سيما في 
ظل الظروف الصحية االستثنائية التي يمر بها 

رونا ، مشيرا العالم المتمثلة بتفشي جائحة كو
الى انهم بتنظيم هذه الفعالية الفنية يرسلون 
رسائل اطمئنان لشعوب العالم مفادها ان نبض 
ً للجميع التوفيق  الحياة لن يتوقف ، متمنيا

  والسداد في نشر هذا الفن الجميل .
من جانبه عميد كلية الفنون الجميلة ورئيس 
                       اللجنة التحضيرية االستاذ الدكتور 

 السيد رئيس شكر( ) عالء شاكر محمود 
الجامعة على رعايته للمعرض التشكيلي 
والفنانين المشاركين في المعرض ، جاء ذلك 
خالل كلمةً القاها في االفتتاح اثنى بها على 

مجاالت الرسم االعمال االبداعية المشاركة في 
لنخبة من الفنانين العراقيين والنحت والخزف 

والعرب واالجانب ، مشيراً الى اهمية هذا 
في والفني الذي يمثل عمق التواصل الثقا

العالقة واواصر المحبة والسالم المتجسدةً 
عبر   بلغة الفن التي تخطت الحواجز والحدود

اثير الفن التشكيلي . بعدها بدأت فعاليات 
 لألعمالعرض فلم فديوي افتراضي المعرض ب

عمال فنياً  136 التي بلغتالفنية المشاركة 
ً في مجاالت الرسم والنحت  والخزف تشكيليا

 .المدارس الفنية التشكيلية مثلت مختلف

 

 

االستاذ الدكتور سيد  ثم استعرض الفنان 
ابراهيم قنديل من جمهورية مصر العربية  

اعماله الفنية المشاركة في الجلسات  بعض 
تديم  مثمناً هذه الفعالية الفنية التي  الحوارية ، 

 .   العالقات بين مختلف الشعوب العالمية
ً لل ً وافيا فنانة االسبانية ماريسا  اعقبه شرحا

مجموعة من اعمالها الفنية التي  حول تيرون 
موضحةً فيه  تنتمي الى المدرسة الواقعية ، 

 .   اسلوبها الفني ومشاركاتها الدولية المختلفة
بعرضها  نة المكسيكية تيري مونيز الفناها تتل

في مجالي   المشاركة الفنية الشيق ألعمالها
 .    الرسم والنحت

كما القت الدكتورة امل محمد محمود عميدة  
ا من  يكلية التربية الفنية في جامعة المين

جمهورية مصر العربية كلمة عبرت فيها عن  
اهمية ودور الفنون التشكيلية في الملتقيات  

فيها ايضاً   ة مستعرض الفنية والثقافية،
مجموعة من اعمالها الفنية المشاركة في  

 .  فعالية االفتتاح 

االستاذ الدكتور حسني ابو كريم   بعدها قدم
اً  عميد كلية الفنون والتصميم ) االردن( عرض 

 ً المشاركة  لمجموعة من اعماله  موسعا
 الذي اعتمده فيها .  السلوب الفني التشكيلي  وا
كانت المشاركة في  نينا العراقيين الفن نت كاو

الدكتور فاخر   جلسة االفتتاح متمثلة باألستاذ 
جامعة بابل    – محمد عميد كلية الفنون الجميلة  

ً عرض  الذي قدم ً الكتروني ا الهم اعماله   مميزاً  ا
خالل مسيرته الفنية واالسلوب الذي ينتمي اليه  

  . 
ً  هذا وتضمنت فعالية االفتتاح    حوارات  ايضا

ونقاشات فنية وعلمية مهمة اثمرت عن  
مجموعة من المقترحات والتوصيات التي  
تصب في مصلحة تنشيط الحركة الفنية  

 . التشكيلية في ظل جائحة كورونا 
كما اختتمت فعالية اليوم االول بعرض للوحات   

المشاركين في المعرض من خالل دليل  
   . المعرض 
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 تقنيات عرض جديدة يف حفل افتتاح المعرض الدويل 
 

عرض  تقنيات جديدة فيفعاليات المعرض الدولي الثاني لكلية الفنون الجميلة  اعتمدت
الدكتور نمير قاسم خلف نائب رئيس اللجنة التحضيرية  ، وقال هاالعمال الفنية المشاركة في

تقنيات عرض جديدة غير مألوفة في  اعتمادبأنه تم والمصمم لهذا العرض، للمعرض 
المعارض االفتراضية التي تعتمدها المؤسسات التعليمية والفنية في العراق والعالم العربي 

الدولي وباسلوب  ISUUعلى موقع  بطريقة تفاعليةتم انجاز فولدر الكتروني وعرضه  ، اذ
هذا الفولدر على جميع اعمال الفنانين التشكيليين المشاركين قد احتوى ، و الكتابتصفح 

في المعرض في مجاالت الرسم والنحت والخزف ، فضال عن كلمة رئيس اللجنة التحضيرية 
والنقد الجمالي  تور نجم حيدر استاذ الفلسفةكاالستاذ الدكتور عالء شاكر وكلمة نقدية للد

 بمناسبة انعاقد المعرض الدولي .
والذي يتم فيه عرض االعمال  3Dفلم فديوي بتقنية  مونتاجكما تضمن اسلوب العرض 

االعمال الفنية وبوقت  لعرضالفنية المشاركة بطريقة عرض افتراضي احترافي مصاحب 
محدد ، فضال عن وضع برنامج اعالنات فديوية وصورية لفعاليات المعرض ومشاركات 

 الفنانين ونشرها عبر موقع الكلية ومواقع التواصل االجتماعي .
 

شارك اعضاء اللجنة التحضريية للمعرض ومه 

لك من أ.د. عالء شاكر محمود و أ.م.د منري 

قامس خلف و أ.م. عامد خضري عباس و م. 

ليفة و م. مؤيد عباس كرمي و خعادل عطاهلل 

ة من م.م. حيدر عيل عايت مبجموع

الاعامل الفنية التشكيلية الابداعية مضن 

فعاليات املعرض ادلويل التشكييل الثاين 

 دايىل –للكية الفنون امجليةل 

نون الجميلة يترأس اجتماع عميد كلية الفالسيد  

 ياللجنة التحضيرية للمعرض الدولي الفني الثان

 
 الفنون لكلية الثاني الدولي للمؤتمر التحضيرية اللجنة عقدت

ً  الجميلة ً  اجتماعا                                      الكلية عميد برئاسة تشاوريا
 اللجنة اعضاء وبحضور ، محمود شاكر عالء الدكتور االستاذ

 تناول وقد. االلكتروني(  ZOOM) تطبيق عبر ، التحضيرية
 الدولي المعرض النعقاد النهائية التحضيرات مناقشة االجتماع

 من االخيرة والمراحل ، االلكترونية العرض وطرق( االفتراضي)
 الفنانين مع القائمة االتصاالت عن فضال المعرض، فولدر انجاز

 والعالمية والعربية العراقية والمعاهد الجامعات من التشكيليين
 المصاحبة النقدية والجلسات العملية الورش في للمشاركة
 النشاطات ضمن يأتي النشاط هذا ان بالذكر والجدير .للمعرض

 اقامة في  ، الجميلة الفنون وكلية ديالى لجامعة الثقافية الفنية
 مع التواصل اواصر يعزز وبما الدولية و المحلية الفنية المعارض

ً  ، العالم بقاع مختلف من الفنانين  يضم المعرض هذا وان خصوصا
 في العالم و العراق مستوى على المبدعين الفنانين من نخبة

 وغيره النشاط هذا انعقاد يأتي كما ، التشكيلية الفنون تخصصات
 الفنون كلية عقدتها التي والفنية والثقافية العلمية االنشطة من

 على يمر الذي الصحي الظرف مع بالتزامن ، ديالى – الجميلة
 االنشطة اقامة من عززت التي و  كورونا جائحة انتشار من العالم
 .المختلفة االفتراضية او االلكترونية الفنية
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المجتمع ..ليس في التعليم وحسب بل في الجامعة في حياة  تسهم

مقاربة االنسان وحاجاته االجتماعية والنفسية ، هكذا فأن اية فاعلية 
في هذا المجال هي خطوة بأتجاه تعميق فكرة الجمال ايام المحنة 
االنسانية في الحياة العامة ، ونشر ثقافة التواصل وتعميمها وترسيخ 

العناوين المهمة التي تؤسس الى مبادىء المعرفة ، هذا المعرض احد 
 نمط جديد في طرائق العرض الفني .

 

بالسم محمد. أ.د  
 ناقد وفنان تشكيلي 

 

 

د. نجم حيدربقلم :   

 استاذ الفلسفة والنقد الفني الجمالي
 

ستعمالها  نتاجاتها ..  سد في ا عندما اعلنت التداولية ان تفاعلية المعرفه تتج
فأنها ارستتت واقع التواصتتل في بنية المعرفة ذاتها س واستتستتت للتواصتتلية ك  

حالة العالم الى قريه صغيرة أظاهرة نلمسها في زمن المعاصرة الذي يتسم ب تت
سك بكل  وها نحن نعيش في اوج الفعل التداولي وتبادل الثقافات  اطرافها .نم

لنحيتتل وجودنتتا الى مثتتاقفتته نحتتاول ان نبقي فيهتتا على هويتنتتا كجزء فتتاعتتل 
ومنتج من مجموع الهويات العالمية المتالقحه في ظرف صتتتتتتعب ال مفر منه 

فكيف نكون فاعلين متفاعلين منتجين مع تاكيد  وهو زمن جائحة كورونا .
متنا االبستمولوجية التي نفتخر بعمقها التاريخي بوصفه عمقاَ اسس لكل بص

 .البنى المعرفية ومنها الفنون والسيما التشكيل منها ؟
والرد على هذا التستتتتتتتاؤل الشتتتتتتتائك يتمثل بالعمل باعلى مستتتتتتتتويات الدراية 
والرؤية والمنهج والسيما عندما تعتمد هذه الرؤيا فلسفة قوامها التحدي عن 

اثبتتات الوجود ال بصتتتتتتتورتتته الفيزيتتائيتتة بتتل الوجود المعرفي الفكري  طريق
واستتتاستتته العمل واالنجاز واالصتتترار على الحياة واعالن استتتتمراريتها امام 

هذا بأجمعه تجستتتتتد في القرار والتخطيط  حدث عالمي يتمثل بجائحة الموت .
ي والبرمجتتة الممنهجتتة واخيراَ العمتتل واالنجتتاز المتمثتتل في المعرض التتدول

الذي تقيمه كلية الفنون الجميلة جامعة )جماليات الفن المعاصتتر(  االفتراضتتي

ان دواعي هذا المعرض تتشتتتتتتتكل في موقفين كان لهذه الكلية الريادة  ديالى.
واالستتاس النجازهما :االول ينطلق من ان الريادة استتاستتها العمل  واالنجاز ، 
والثاني يعتمد فلستتتتتتتفة البناء بثقافات مختلفة من اكثر من مجتمع واكثر من 

ذلك كان قرار هذا المعرض الستتتتتتتنوي بصتتتتتتتيغته التداولية في واقعة وب بلد. 
الجائحة شتتتتتتتجاعة مفرطة في اخالصتتتتتتتها ودرايتها واحالتها ، لتعلن البناء 
والنمو ومن ثم المشاركة في تشكيل بصمة تعلن االنا الجمعية الفنية الجمالية 

ية ، لتحيتتل العولمتتة الى اداة تحركهتتا ارادة وطنيتتة مستتتتتتتتفيتتدة من درامتاتيك
التواصتتتتتتتل االلكتروني ليكون جزء من اداواتها اليومية ، فحققت بذلك كلية 
الفنون الجميلة جامعة ديالى الموقف التداولي التواصتتتتلي بكل طاقاته العلمية 
والفنية عندما استتستتت موقفها بمزاوجة بين حرية الفن وانضتتباطية المعرفة 

ذا التتذي نتمتع هتت) جمتتايتتات الفن المعتتاصتتتتتتتر( االكتتاديميتتة. كمتتا  ان معرض 
شف ان الفن تن وعرب واجانب نكون معظهم اكاديميون عراقييبانجازات فنان

والتشتتكيل المعاصتترالذي ينجزوه يعلن بقوة انفتاح ومشتتروعية التأويل الذي 
يحيل عناصتتتتتر النع المعاصتتتتتر الى صتتتتتورة متفلستتتتتفة ادواتها تفوق اللغة 

ركيبها بعد تحليل المنطوقة والمكتوبة استتتتتاستتتتتها الشتتتتتكل واللون والخامه وت
ليستتتتتفز المنجر البصتتتتري لدى المتلقي ويؤستتتتس االختالف المنتج لديالكتيك 

انها مثاقفه تؤكد ان الصتتتتتورة المرئية تستتتتتتطيع ان تصتتتتتنع االف  المعرفه .
الصتتتتتتتفحات المكتوبة فيها وعليها . انا في ثقة اني ستتتتتتتأجد حوار ستتتتتتتارتر 

ك المعرفه في رأستتته الفليستتتوف وجياكوميتي الفنان ستتتيتكرر مع كل من يمتل
ى الى بناء تشتتتتتكيلي تأويلي يجعل نبتراكم جدلي فاعل ، فأحال المفهوم والمع

انين قدموا فلستتتتفة نمن الصتتتتورة خطاب مرمز..تحية لجنود جامعة ديالى ولف
 . الشكل واللون في ابهى صورة

 

thank you so much. It is a great exhibition. I liked 

it very much. I hope to see you at another 

exhibition again. I’m very happy.. 

Ciğdem doşka kotan 

Turkey 

 

الحراك العلمي والثقافي للجامعات االثر البالغ والكبير في يشلك 

يما وتفعيال..مما يسهم في تشكيل انماط سلوكية ظالبنية المجتمعية تن
وقيمية.على نحو ممنهج وعلمي.لخلق بيئة صحية.قادرة على 

 استيعاب الفعل االنساني.
ة يقئبل يتعدى الى تربية الذا.س على مستوى المعرفة والتعليم لي

العامة ومنها الثقافة البصرية والجمالية..وياتي النشاط الثقافي والفني 
ن كلية الفنو -والجمالي الذي تسعى لترسيخه جامعة ديالى 

 الجملية..كجزء من المعالجات لمواجهة االزمات..االنسانية.
ل اتصالية ابتكرتها المحنة التي نمر بها.لتديم الحراك ئوعبر وسا

الجمالي وبتقنيات عرض لم نالفها من قبل..ان هذا المعرض الفني 
  .ماهو الى مساحة ضوء في بيتنا العلمي والثقافي

 

. محمد الكنانيأ.د  
 استاذ فلسفة الفن والجمال
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 أ.د.حامد الراشدي

استاذ النقد التشكيلي   

سهم في تطوره امتالزمة انسانية رافقت وجوده منذ البدء كتعبير  يشكل الفن

وتكيفه مع االخر وتعايشه في المحيط البيئي واالجتماعي . اليوم وعبر صرح 

التي تحاكي ، كلية الفنون الجميلة  -اكاديمي ابداعي هو جامعة ديالى

احتياجات المجتمع االنية يقام المعرض الدولي الثاني جماليات الفن المعاصر 

 .. تقاربية في ظل متطلبات التباعد اجتماعيكرسالة تفاعلية 

.جواد الزيديأ.د  

ناقد وفنان تشكيلي   

ها االفتراضي او ئال زالت مهيمنات الصورة كبيرة على حياتنا في فضا

الواقعي..اذ تتنازعها اشارتان لتجلي الصورة .االولى صورة الخوف 

نان والجمال واالمل والنهايات السعيدة التي ئوالموت والثانية صورة االطم

نحلم بها ونسعى لتحقيقها ..وجزء منها هي صورة الفن المصنوع بمختلف 

يقدم انموذجا لمحايثة الحدث من خالل  االمكنة ..ومعرض اساتذة الفن

التوثيق وفكرة التحول الى مناخات خالية من تبعات االردان والقبح النه 

ق وادوات ئنتاج روح نقية وخالقة اخلصت في التعامل مع الواقع بطرا

 .مختلفة من اجل االسهام في تجميع حزمة ضوء في نفق الحياة المعتم

 الفنانه اللبنانيه

 نسرين شبيب 

 استاذة فن وفنانه تشكيلية 

 
هما في م رض العالمية محوراً لقد شكلت المعا

التوحد معنويا وفكريا من خالل المشاركات الفاعلة، 

حيث كان لكلية الفنون الجميلة جامعة ديالي دور 

مميز في نشر الثقافات وتبادلها بالرغم من العقبات 

حة ئالنفسية التي تمر بها اغلبية الدول بسبب جا

هنا يبرز ابداع الفنانين الذين لم يعتادوا  . كورونا

يوما الوقوف مكتوفي االٔيدي امام االٔزمات 

حولت أزماتهم ٕالى ابتكارات وٕابداعات والعقبات..فت

وما المعرض الدولي جماليات  ..تدهش الناظرين

من هذه االبتكارات بطريقة  اً الفن المعاصر اال واحد

العرض االلكترونيه الحديثه التي تقدم الفن والجمال 

 .بابهى صورة

ظل التباعد االجتماعي الذي فرضته الظروف الراهنة كان  يف

البد من البحث عن فضاء جديد يطرح القضايا الفنية بمنظور 
انساني ..ويعيد خلق وتشكيل الجمال في عالم شوهته الحروب 
واالٔوبئة وابعدته عن انسانيته ومن هنا تبرز اهمية هذا االٔداء 

لجميلة ..وتلك الخطوة المتميز لجامعة ديالى كلية الفنون ا
الواثقة التي اقامتها من خالل نشر الفن بأنامل تنشد الجمال 
وتخاطب الروح اإلنسانية بفرشاتها وألوانها وافكارها الخالقة 
من خالل المعرض الفني التشكيلي االفتراضي ..جماليات الفن 

العلم .. الفن ..الجمال.. االنسانية عناوين جامعة لكل  . المعاصر
  رباب االٔقالم واصحاب الرساالتأ

 استاذة فن وفنانه تشكيلية - الفنانه السورية ايمان الحسن
 

 وقي الموسويأ.د.ش .

 فنان وناقد تشكيلي

طوفان بصري يطفو على السطح الثقافي في عصرنا الكوروني  مثة  

ف لنا تداعيات ،يُسهم في هيمنة صنمية الصورة لصالح االٓني والحاضر فيكش

مفاهيمية تتمرحل بذهن التلقي من واقعنا الواقعي باتجاه مدن الواقع 

االفتراضي القائم على مساحيق السيموالكر وبالتالي يجعل أبجديات الكلمة 

ل تكنولوجية تفاعلية ئوالصوت والصورة في الفنون تتشكل من خالل وسا

 تمعاصرة .. أهمها مواقع التواصل االجتماعي التي برمجت واقعنا واعاد

شارة المتفرج النموذجي .. وبالرغم من أيام عزلتنا انتاجه وجعلته رهن إ 

االستثنائية بفعل شبح كورونا اال ان االنسان أصر على االبداع والتواصل 

واالتصال واالبتكار الثقافي في رحاب فضاءات رقمية تفاعلية وما المعرض 

ذكره  الدولي الثاني لكلية الفنون الجميلة في جامعة ديالى اال تأكيداً لماسبق

 . ؛ بوصفه ٕارادة بقاء وحضور وتواصل يثبت فعل االبداع في الحياة

شرف لي ان امثل المكسيك في هذا الحدث الدولي الرائع الذي يقام 

  في العراق البلد الصديق المليء بالتاريخ والفن .  

Tere Munoz de Cote 

Mexico 
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 بقلم أ.د. عالء شاكر محمود

الصتديق الفنان األستتاذ الدكتور ستيد ابراهيم 
ثارت  ية التي ا له الفن ما تابع اع نت ا يل ك ند ق

 2015ه في الكويتتت يتتاعجتتابي قبتتل أن التق
فعززت شتتخصتتيته هذا االعجاب لما يمتاز به 

م بة معشتتتتتتتر اع ثة خلق وطي ما له في من د ا
الجرافيك تنقل صورة المعاناة االنسانية حتى 
انه ستتتتتتتمى معرضتتتتتتته االخير الذي اقامه في 
القاهرة "انستانيات" نقل فيها هموم اننستان 
العربي بشتتتكل عام والمصتتتري بشتتتكل خاع 
من خالل تعتتاملتته مع الخطوط بتكنيتتك ذكرنتتا 
بعظمتتتتة الفن الفرعوني كمتتتتا انتتتته ركز في 

رض التشتتكيلي اعماله التي عرضتتها في المع
عاالت  نا على االنف لدولي االفتراضتتتتتتتي لكليت ا
فكل عمل فني ينقل تعبير انستتتتتتتتاني يمر به 

 .اننسان يوميا

 

الص  ديق الفنان التش  كيلي المص  ري األس  تاذ الدكتور كانت مش  اركة مميزة من  
س  مير عبد الفض  يل في المعرض التش  كيلي الدولي االفتراض  ي لكليتنا وقد مثلت 
اعماله الفنية التي تم عرض   ها امتدادا الس   لوبه الفني المتفرد الذي يرتكز على 
توظيف الحرف العربي كرمز تجريدي يش كل مفردات اللوحة عنده ويجس د رؤيته 

لبحثي ة في العالق ات اللوني ة وعالق ات الش     ك ل والملمس والتي تختط م درس     ة ا
 .تجريدية عربية يمثل سمير عبد الفضيل العصب المحرك لها

 

الصتتتديق الفنان التشتتتكيلي األستتتتاذ الدكتور فاخر 
محمد امتعنا في مشتتاركته في المعرض التشتتكيلي 
الدولي االفتراضي لكليتنا من خالل سياحته الفنية 
لذي  في توظيف الموروث الحضتتتتتتتتاري العراقي ا

والبابلية وكون فاخر يزخر بالرموز الستتتتتتتومرية 
محمتتد قتتد نشتتتتتتتتتأ وترعرع في بتتابتتل قريبتتا من 
حضتتارتها واثارها وجدنا ذلك واضتتحا في اعماله 
الفنية التي اتخذت مسارا تميز به فاخر محمد عن 

 .غيره من الفنانين العراقيين

من اسبانيا بلد التنوع الثقافي والحضاري جاءتنا الفنانة االسبانية  

ماريسا تيرون لتشارك معنا في المعرض التشكيلي الدولي  المتميزة  

االفتراضي عندما تحدثت معها اول مرة وطلبت منها المشاركة لم  

تترد جاءت وهي تحمل ارث اسبانيا الفني غويا وبيكاسو ودالي  

وغيرهم ممن شغلوا العالم برسومهم لكنها تميزت باسلوبها الخاص  

عية فائقة الدقة يتميز اسلوبها رسوماتها تنتمي الى المدرسة الواق

بمحاكاة صور االشياء باالعتماد على التماثل أمتاز اسلوبها بالدقة 

وأألحكام في أجزاء الصورة تخطيطا أو الوانا مضافا له  

الخصب والبراعة واألكاديمية والمهارة والحرفية تمتعنا   الخيال

 . باالستماع اليها وهي توضح اسلوبها

From Spain, the country of cultural and 

civilizational diversity, the distinguished Spanish 

artist Marisa Terron came to us to participate in 

the virtual international plastic exhibition when I 

spoke with her the first time and asked her to 

participate she didn't hesitate, she came with 

huge Spanish heritage Goya , Picasso, Salvador 

Dali and others but she came with her unique 

style ultra-accurate realistic, her style is 

characterized by simulating images of things 

based on symmetry, her style distinguished with 

precision and Professionalism in the parts of the 

art peace, in drawing or colouring in addition to 

her fertile imagination, dexterity, skills and 

craftsmanship, We enjoyed listening to her when 

she explains her style. 

 

عرفته مثقال باثار رحلته من فلسطين بلده الذي ولد فيه إلى االردن بلده الذي يحمل جنسيته 

ي األستاذ الدكتور حسني ابو كريم الذي ضاحكا مستبشرا دائما انه الفنان التشكيلي االردن

عدد من لوحاته الرائعة والتي مثلت رموز الوطن الفلسطيني وتغريبته كالمخيم بشارك معنا 

والجسر والتالل جاء كل ذلك بأسلوب يمزج بين الواقعية االشتراكية التي تخرج منها في 

اللون والحركة وبتكنيك خاع دراسته في االتحاد السوفيتي السابق وبين تجريدية ترتكز على  

 .تعامل به حسني ابو كريم مع االلوان المائية بحرفية عالية

 
الفنانة المكسيكية تيري مونوز فنانة االشكال  

واالشخاص الرسامة والنحاتة البارعة في اظهار  

التفاصيل التي تغوص في روح االشخاص واالشكال  

وهي ترسمهم او تنحتهم جاءت برقتها الفائقة  

المعرض   وحضورها الالفت لتشارك معنا في 

التشكيلي الدولي االفتراضي عندما تحدثت معها  

كانت مترددة في الحديث عن اعمالها لكنها عندما  

تحدثت ابهرت الجميع يتميز اسلوبها بالمثالية في  

التعامل مع الشكل واللون تستخدم مواد متنوعة في  

اعمالها فهي تستخدم الحجر والبرونز والمرمر وفي  

متميزة   ك قدمت اعماالا الرسم تعتمد على االكريل

 . عالقة في اذهان من حضر المعرض   قىستب
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المعرض  الجميلة في جامعة ديالى فعاليات الفنون كليةمت اختت
الذي نظمه قسم الفنون التشكيلية افتراضياً عبر  الثاني الدولي التشكيلي
مجموعة من النشاطات العلمية والثقافية والجلسات ب fccتطبيق 

 .  الحوارية
مشاركة االستاذ  نيمنهاج اختتام المعرض الذي استمر ليوموتضمن  

جمهورية مصر  –الدكتور سمير عبد الفضيل من جامعة المنيا 
مجموعة من اعماله الفنية  فيها العربية في جلسة حوارية استعراض

من خالل التنوع اللوني  ةفيوواسلوبه الذي يمزج بين التجريد والحر
 .  باستخدام خامات معاصرة مع توظيف الحرف العربي في اعماله

 بعرض مميزشاركت الفنانة التشكيلية اللبنانية نسرين شبيب كما  
رض شاركاتها في المعاممع ملخص لمسيرتها الفنية و ألعمالها

الفني االبداعي والمدرسة الفنية  بأسلوبهاالمحلية والعربية والدولية 
 . التي تنتمي اليها
الفا شكري اهم اعمالها الفنية  التركية الفنانة كما استعرضت

، مثنية ً على جهود كلية الفنون الجميلة التي  ومشاركاتها الدولية
  سهمت في انجاح المعرض . ا

 التي سبقتها زيارة الى كلية الفنون الجميلة وفي مشاركته االفتراضية
شارك الفنان واالستاذ الدكتور اورهان  لرفد المعرض بنسخته االولى

 . بداعية االفنية العمال اال بمجموعة من من تركيا جبرائيل اوغلوا
الدكتور عمر طارق بعمل  االختتامومن العراق شارك في فعاليات 

  .  استحسان المشاركين ىقمتميز الفني 
اليوم الثاني للمعرض مجموعة من  الختام في تضمنت فعاليات كما

االجانب والعرب والعراقيين  المداخالت والنقاشات من قبل الفنانين 
من ضمنهم الفنانة االسبانية ماريسا تيرون والفنانة المكسيكية تيري 

سالم وتعبير مونيز ، كما ارسل مجموعة من الفنانين رسائل محبة و
عن تقديرهم لهذا النشاط الدولي معربين عن رغبتهم بالمشاركة 

 .  مستقبال ضمن نشاطات كلية الفنون الجميلة في جامعة ديالى
استعراض لشهادات المشاركين في االعمال الفنية ، بعدها جرى  

 . فضال عن اقامة فعالية موسيقية لعزف اناشيد تراثية عراقية متميزة
 

اساتذة كليتنا يشاركون يف اعمال فنية ضمن 

 فعاليات المعرض الدويل التشكييل الثاين

كليتنافي فعاليات المعرض الدولي شارك اساتذة 
باعمال فنية تشكيلية تنوعت بين الرسم  الثاني، 

فنية مختلفة ، ومن ومدارس والنحت ، وباساليب 
بين تدريسي ومحاضري الكلية المشاركين في 
المعرض اضافة الى اعضاء اللجنة التحضيرية ، 
شارك كل من الدكتور معن جاسم والدكتور وليد 
الخالصي والتدريسية رؤى الشهاب والتدريسي 

 كال منمازن تحسين والتدريسي و عباس مشتاق 
 محمد . عهد و مدربي الفنون مؤيد المندالوي 

  


