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 . خدمة في الجامعة المستنصرية لمدة أربع سنوات ❖

 .1994خدمة في جامعة ديالى منذ ❖
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 ن.يعضو جمعية التشكيلي ❖

 رئيس تحرير مجلة االفاق الجديدة. ❖

 عضو الهيأة االستشارية لمجلة االطروحة. ❖

 عضو جمعية عمداء كليات الفنون الجميلة في الوطن العربي. ❖

 . والفنون القاهرة / مصرواالعالم العربية للثقافة  المصرية جمعيةالعضو  ❖

في وزارة التعليم العالي والبحث    عضو مجلس تحسين جودة كليات الفنون الجميلة ❖
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 المعلومات

 . سنة  29سنوات الخدمة  ✓

 .دكتوراه –التحصيل العلمي  ✓

 .تربية فنية –التخصص  ✓

 .استاذ –اللقب العلمي  ✓

التفاعل بين )تحليل    رسالة الماجستير  ✓

الفنية  المواد  في  وطلبته  المدرس 

 .العملية(

الدكتوراه   ✓ برنامج اطروحة  )تصميم 

النشاط   في  لتطوير    الفنيتعليمي 

المرحلة  طلبة  لدى  الذات  مفهوم 

 . الثانوية(

 

 اللغات 

 .وقراءة( اللغة االنكليزية )تحدث وكتابة✓

 اللغة الكردية )تحدث(.✓

 

 بهـــــاالمناصب المكلف  

 ودــر محمــالء شاكـــأ.د ع

 المهارات

 

 .رئيس قسم التربية الفنية لمدة سبع سنوات❖

 .2000مسؤول االعالم في كلية المعلمين في سنة ❖

 .مدير التسجيل في كلية المعلمين جامعة ديالى لمدة سنتين❖

 .2006-2003مساعد رئيس جامعة ديالى من ❖

 .2007-2006 منرئيس جامعة ديالى ❖

 .2019ــ  2012جامعة ديالى /  –عميد كلية الفنون الجميلة ❖

 االن.ــ لحد  2020جامعة ديالى /  –عميد كلية الفنون الجميلة ❖

 رئيس لجنة عمداء كليات الفنون الجميلة في العراق.❖

 رئيس لجنة خبراء كليات الفنون الجميلة في العراق.❖

 جامعــــة ديالى.رئيس الهيئة االستشارية للمركز الثقافي في ❖

 رئيس مجلس المكتب االستشاري للفنون في جامعة ديالى.❖

 ديالى.رئيس فريق العمل في تنفيذ مشروع المركز الثقافي في جامعة ❖

 رئيس فريق عمل االشراف الهندسي لتنفيذ مشاريع جامعة ديالى.❖

 رئيس احتفالية يوم الجامعــــــــة.❖

 االلكترونية لكلية الفنون الجميلة.المشرف العام للنشرة ❖
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dr.aletby@gmail.com 
dean@colarts.uodiyala.edu.iq  

 بعقوبة-ديالى
 

1964 
  

 

 سيرة ذاتية

 ( A16833127رقم الجواز ) 

 

 الخبرات

 كتب الشكر 

 .5كتب شكر من السيد وزير التعليم العالي عدد ✓

 .10كتب شكر من رؤساء جامعات عدد ✓

 .45كتب شكر من عمداء كليات عدد ✓

 .11كتب شكر من جهات خارج وزارة التعليم العالي عدد ✓
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 الدورات والمؤتمرات 

 . مشارك وعضو لجنة تحضيرية في المؤتمر العلمي االول لكلية المعلمين في جامعة ديالى ❖

 تحضيرية في المؤتمر العلمي الثاني لكلية المعلمين جامعة ديالى. مشارك وعضو لجنة  ❖

 . 1992مشارك في معرض الفنون التشكيلية الساتذة معهد الفنون الجميلة في الموصل  ❖

 .1998معرض الفنون التشكيلية لفناني ديالى عـــــام  ❖

 . 1999مشارك في معرض الفنون التشكيلية لفناني ديالى  ❖

 . 2000مشارك في معرض الفنون التشكيلية الساتذة كلية المعلمين في جامعة ديالى عام  ❖

 .2000مشارك في المؤتمر الوطني للتعليم العالي في العراق شباط  ❖

 .2001مشارك ببحث في المؤتمر العلمي السابع كلية المعلمين في الجامعة المستنصرية  ❖

 . 2003ة ديالى الهندسية عام ممثل جامعة ديالى في التفاوض لمشاريع جامع ❖

والحصول على شهادة    2004دورة التطوير االداري في جامعة برمنغهام / بريطانيا ضمن وفد وزارة التعليم العالي في   ❖

 في التطوير اإلداري. 

 . 2004مشاركة ببحث في المؤتمر العلمي لجامعة الزرقاء في االردن في سنة  ❖

 .2004الشمالية المشترك مع الجامعات االمريكية في عام ممثل جامعة ديالى في برنامج الجامعات  ❖

 .2004ممثل جامعة ديالى في تنفيذ مشروع الثقافة والفنون مع مجلس محافظة ديالى عام  ❖

 .2004مشاركة في دورة البنك الدولي لإلدارة المالية في بيروت ضمن وفد وزارة التعليم العالي في عام  ❖

 .2005العالمية التي اقامتها اليونسكو في جامعة بلكنت في سنة مشاركة ببحث في الندوة  ❖

 . 2006ممثل جامعة ديالى في تنفيذ مشاريع تنمية االقاليم عام  ❖

 . 2006مشاركة في القمة العالمية لرؤساء الجامعات في بانكوك / تايلند ضمن وفد وزارة التعليم العالي في سنة  ❖

 .2007التحاد الجامعات العربية في اليمن / صنعاء في سنة مشاركة في الدورة االربعين  ❖

 .2009مشارك ببحث في المؤتمر الدولي لتوحيد الخطاب الديني في أربيل  ❖

 مشاركة في اجتماعات جمعية عمداء كليات الفنون الجميلة في الوطن العربي في مصر والكويت والعراق. ❖

 ويت.مشاركة في مهرجان المسرح الجامعي الدولي في الك ❖

 البصرة.رئيس الجلسة ومشارك في المؤتمر العلمي األول للمركز الثقافي في جامعة  ❖

الثقافة   ❖ افق  رهان  الجامعي  )المسرح  العربي  الجامعي  المسرح  مهرجان  في  اتحاد   العربية(المشاركة  استضافة  الذي 

 . 2012الجامعات العربية في جامعة البصرة 

 .2012في المؤتمر الوطني األول للفنون في جامعة الموصل رئيس الجلسة االفتتاحية ومشارك ببحث  ❖

 .2017مشاركة في الملتقى العربي الثالث للفنون في اكاديمية الفنون بالقاهرة ببحث  ❖

 .2018منظمة افاق ألبداع التدريب والتنمية البشرية والتطوير اإلداري دورة مبادى اإلدارة الحديثة  ❖

 .2018شكالية الهوية مشارك في المؤتمر الدولي للفنون إ ❖

 .2018دورة في التنمية البشرية مؤسسة الجسر للتنمية البشرية  ❖

 .2018مشاركة في الملتقى الدولي الثالث للفنون في اكاديمية الفنون في القاهرة ببحث ورئاسة جلسة  ❖

 (. I.A.A.Sللدراسات المتطورة )رسام ومصمم حاصل على دبلوم الفن التشكيلي االحترافي من االكاديمية الدولية  ❖

 حلوان.منسق اتفاقية التفاهــــم بين جامعة ديالى وجامعة  ❖

 الدين.منسق اتفاقية التفاهم بين جامعة ديالى وجامعة صالح  ❖

 محاضر ومدرب في مديرية االعداد والتدريب في وزارة األوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان. ❖

 ديالى. عداد والتدريب في مديرية تربية محاضر ومدرب في مديرية اال ❖

 محاضر ومدرب في مركز التدريب المهني في ديالى.  ❖

 . مقيم علمي في جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية ❖

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2019في ورشة عمل بعنوان )منظومة الجودة الشاملة في التعليم العالي( مشاركة  ❖

 .2019في ورشة عمل بعنوان )جودة المنهـــــاج الدراسيــــــــة(مشاركة  ❖

 .2019في ورشة عمل بعنوان )تطبيق معايير االعتماد المؤسسي في الجامعات العراقية (مشاركة  ❖

 . 2019في مؤسسات التعليم العالي(  األكاديميفي ورشة عمل بعنوان )معايير االعتماد مشاركة  ❖

 .2019مشاركة في المهرجان السنوي )ابــــــــداع وتواصـــــــــــل(  ❖

بعنوان )منظومة الجودة الشاملة في التعليم العالي / كتابة تقرير التقييم   مؤتمر وزارة التعليم العالي والبحث العلميفي  مشاركة   ❖

 .2019الذاتي للقسم (

 .2020رئيس اللجنة التحضيرية في المعرض التشكيلي الدولي الثاني )جماليات الفن المعاصر(  ❖

 .2020مشاركة في ورشة استراتيجيات حل المشكالت واتخاذ القرار ❖

 . 2020البروتوكول واالتيكيت في االتصال االلكترونيمشاركة في ورشة تطبيقات  ❖

 . 2020 الية تنفيذ نظام المقرراتمشاركة في ورشة  ❖

  .2020 المهنية في تقييم االعمال الفنيةمشاركة في ورشة  ❖

 .2020 التراث الموسيقي والتواصل الحضاريمشاركة في ورشة  ❖

 . 2020 العملية التعليميةاالنشطة الموسيقية ودورها في مشاركة في ورشة  ❖

 .2020في القادسية  الفنون(البحث العلمي في مجال  مستقبل)الندوة الدولية مشاركة في  ❖

االلكتروني ❖ للتعليم  االفتراضي  الدولي  العلمي  المؤتمر  في  :  مشاركة  الوباء  وقت  في  )التعليم  بعنوان  البيئية    ببحث  النظم  تصميم 

 .2020 20:10: 70للتعلم الرقمي وفق انموذج 

 .2020مشاركة في معرض )المعرض االفتراضي للتصوير االفتراضي تحت شعار شكرا لحماة الحياة(  ❖

 . 2020في القادسية  الجميلة(مشاركة في الندوة العلمية الدولية )مشكالت كليات الفنون  ❖

 .2020 الحظر(ل )لوحـــــــــة في مشاركة في المعرض الدولي األو ❖

 . 2020 التعليم(مشاركة في ورشة )دور المتاحف في  ❖

 . 2020مشاركة في ورشة )استخدام النقد الفني الحتضان التفكير النقدي(  ❖

لطلبة الجامعات   استراتيجيات تطوير المهارات الناعمة)بعنوان  مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي لكلية التربية األساسية ببحث   ❖

 الثالثة.في عالم رقمي وفوز البحث بأحد الجوائز 

 .رئيس المهرجان الدولي الثالث للسينما الجامعية ❖

 .س في انقرة تركياالمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي باببير الساد ❖

المشاركة في الملتقى الثامن للمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس في تونس تحت شعار )المبدع في زمن االزمات بورقة بحثية  ❖

 واالبداعية.بعنوان تأثيرات جائحة كورونا في الصناعات الثقافية 

 المشاركة في ورشة )عناصر كتابة النص الدرامي التلفزيوني(.  ❖

 .(Using art criticism to faster critical thinkingالعلمية الدولية )المشاركة في الندوة  ❖

 المشاركة بعملين فنيين في المعرض التشكيلي الدولي )جماليات الفن المعاصر( .  ❖

 المشاركة في المؤتمر االفتراضي الدولي لجامعة القادسية بورقة بحثية بعنوان )الفنون البصرية ومهارات التفكير الناقد(.  ❖

 شاركة في الورشة العلمية الدولية عن تحديد وإدارة الصفوف االلكترونية . الم ❖

 الغد  أجيالبالتربية والفنون ترتقي حضيرية مؤتمر ئيس اللجنة التر ❖

 

 
 

 

 الدورات والمؤتمرات 



 

 
 

 

 

 سنوات.  6عضو اللجنة االمتحانية للدراسة الصباحية والدراسة المسائية لمدة  ✓

 .1990عضو منتدى االدباء الشباب  ✓

 . 2001و  2000رئيس لجنة التعضيد والنشر في كلية المعلمين في سنة  ✓

 . 2002و 2001عضو لجنة تقويم االداء الجامعي لألعوام  ✓

 .2002و 2001عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية المعلمين لسنة  ✓

 . 2002و 2001عضو لجنة حفل التخرج لجامعة ديالى لعامي  ✓

 . 2002و 2001و 2000عضو لجنة التطبيق لألعوام  ✓

 االول والثاني لكلية المعلمين.عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي  ✓

 عضو اللجنة التحضيرية لندوة وحدة ابحاث الطفولة. ✓

 .2000عضو لجنة تسمية المبدعين في يوم العلم لمحافظة ديالى لسنة  ✓

 .2000عضو المكتب االستشاري للتربية والفنون والرياضة في كلية المعلمين في جامعة ديالى عام  ✓

 . 2000واالحصاء في كلية المعلمين لسنة عضو لجنة التعبئة  ✓

 . 2002و 2001و 2000و 1999عضو مجلس الدراسات العليا في كلية المعلمين لألعوام  ✓

 .2002و 2001رئيس لجنة انضباط الطلبة في كلية المعلمين لألعوام  ✓

 .2002عضو اللجنة التحضيرية للندوة التربوية الرابعة االطفـــال والبيئة  ✓

 . 2006و 2005ت جامعة ديالى لسنة عضو غرفة عمليا ✓

 .2006و 2005رئيس لجنة انضباط الموظفين في جامعة ديالى لألعوام  ✓

 . 2006و 2005رئيس لجنة التعيينات في جامعة ديالى لسنة  ✓

 مقوم في لجنة الترقيات المركزية / جامعـــة السليمانية.  ✓

 . 2011مقوم في لجنة الترقيات العلمية في هيئة التعليم التقني  ✓

 .2012رئيس لجنة تقييم االعمال التشكيلية في كلية التربية األساسية   ✓

 .2013رئيس لجنة فتح العطاءات للعقود الحكومية في جامعة ديالى  ✓

الموائمة بين سوق العمل )تحت عنوان    2013رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الثاني لجامعة ديالى والذي أقيم عـــام   ✓

 العالي(. ومهرجان التعليم 

 عضو لجنة سيمنار الدراسات العليا في جامعة السليمانية. ✓

 عضو لجنة مراجعة مقررات الدراسات العليا )الدكتوراه والماجستير( في جامعة ديالى.  ✓

 االمريكية. عضو لجنة الفنون في اللجان المناظرة مع االساتذة في الجامعات  ✓

 العربية. عضو اللجنة العلمية والثقافية في اتحاد الجامعات ✓

 رئيس لجنة اعداد الهيكل اإلداري لجامعـــــــة ديالــــــــــى.  ✓

 العربي.عضو لجنة ضمان الجودة في جمعية عمداء كليات الفنون الجميلة في الوطن  ✓

 الجميلة.رئيس لجنة استحداث كلية الفنون  ✓

 .2001المعلمين ديالى الجامعة المستنصرية عضو اللجنة التحضيرية ومشارك ببحث في المؤتمر العلمي الثالث لكلية  ✓

 ديالى.رئيس لجنة اعداد دليل جامعـــــــــــــــة  ✓

 اإلعدادية. عضو لجنة تطوير المناهج الدراسية لفرع الفنون في المرحلة  ✓

 . NAEAعضو في الجمعية األمريكية للتربية الفنية  ✓

 

 اللجان 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 . وليةاالشراف على عدد كبير من بحوث التخرج لطلبة الدراسات األ ✓

 . اطاريح دكتوراه 5رسالة ماجستير و 24االشراف على  ✓

والمستنصرية    وبغداد  ديالى  جامعات  في  والدكتوراه  الماجستير  رسائل  من  كبير  عدد  مناقشة 

ال صالح  وجامعة  دهوك  وجامعة  تكريت  وجامعة  السليمانية  وجامعة  بابل  في  وجامعة  دين 

. كردستان

 

 

 

 

 

 

ديالى    وجامعة   المستنصرية  الجامعة  في  االولية   المراحل   لطلبة   الدراسية   المواد   من   عدد   تدريس  ✓

 وجامعة السليمانية. 

 ديالى وجامعة السليمانية.  لجامعة  العليا الدراسات لطلبة المواد من  عدد تدريس  ✓

 

 

 

 الخبرات االكاديمية 

 

 االعمال الفنية 

 . جداريــــــــــة في كلية الفنون الجميلة / جامعـــــة بغداد ❖

 . عمل فني معروض في مركز الفنون في بغداد ❖

 . تصميم شعار كلية الفنون الجميلة / جامعـــــــة ديالى  ❖

 .تصميم اغلفة كتب ومجالت لجامعة ديالـــــــى ❖

 لمسرحيات في جامعة الموصل وجامعة ديالى. تصميم بوسترات  ❖
 

 الدراسية للدراسة االولية المواد 

 
 التربية الفنية. طرق تدريس  ❖

 وااللوان. التخطيط  ❖

 التصويــــــري. االنشاء  ❖

 المنظور.  ❖

 التصميم.  ❖

 الرسم الحـــر )لطلبة الهندسة المعمارية(  ❖

 العلمي. منهج البحث  ❖

 المواد الدراسية للدراسات العليا 

 
 الفنية. اتجاهات حديثة في تدريس التربية  ❖

 منهـــج بحث متقدم.  ❖

 استوديو )رسم(   ❖

 والتعلم. تكنولوجيا التعليم  ❖

تدريس مادة تاريخ الفن لطلبة الدكتوراه في   ❖

 جامعة صالح الدين في كوردستان

 االلقـــــــاب العلمية 

 . 1990مــــدرس مســــاعد سنة  ❖

 . 1996مــــــــــدرس سنة  ❖

 2000/ 7/ 5استاذ مســـــاعد  ❖

 1/7/2007استــــــــــــــاذ  ❖


