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 المناصب المكلف بها اداريا  

فً مدٌرٌة النشاطات  اطات الفنٌةبة النشمسؤول شع+  كلٌة التربٌة االساسٌة مقرر قسم التربٌة الفنٌة -

+ مسؤول  كلٌة الفنون الجمٌلة مقرر قسم الفنون التشكٌلٌة فً رئاسة جامعة دٌالى + لفنٌةالرٌاضٌة وا

 كلٌة الفنون الجمٌلة . شعبة البعثات والعالقات الثقافٌة

 

 االكادمية)تقويم بحوث، مجالت..الخ(الخبرات 

 صرٌة تقوٌم بحوث فً مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة الجامعة المستن -

 التعلم التولٌدي فً تحصٌل طلبة قسم التربٌة الفنٌة بمادة المسرح المدرسً .استراتٌجٌة اثر  -

 اثر استراتٌجٌة الحصاد المعرفً فً تحصٌل طلبة معهد الفنون الجمٌلة بمادة أسس التصمٌم . -

نً لدى طالبات معهد مهارات الخط الدٌوا تٌجٌات الحدٌثة فً تنمٌةاتدرٌبً قائم على االستربرنامج  -

  الفنون الجمٌلة .

 

 الخبرات)عمل معارض، مؤتمرات، تعاقد بحثي، كل شي يخص االختصاص خارج عملية التدريس(

الملتقى الفنً للجامعات العربٌة فً جمهورٌة مصر العربٌة الذي اقامته جامعة جنوب الوادي فً قنا  -

  5717 - 5776 -5773وذلك لألعوام 

 5772معرض وزارة الثقافة السورٌة عام  -

 5776المهرجان العالمً للجامعات فً تركٌا الذي اقامته جامعة اكدنٌز فً انطالٌا عام  -

 



  التشكٌلٌة جامعة دٌالى لقسم الفنون  االول الدولً المؤتمرمعرض الفنون التشكٌلٌة على هامش  -

 

 

 البحوث)البحوث الخاصة بالتدريسي(

 .الخزف مادة فً الجمٌلة الفنون كلٌة الفنٌة التربٌة قسم طلبة تواجه التً الصعوبات -
 . الجنس بمتغٌر وعالقتها المتوسطة المرحلة طلبة رسوم فً الفنً التعبٌر انماط -
 النفسً باألمن وعالقته مشتركة فخارٌة اعمال بتنفٌذ الفنٌة التربٌة قسم لطلبة التعاونً التعلم فاعلٌة -

 . لدٌهم
 . الفن تارٌخ مادة فً الفنٌة التربٌة قسم االولى المرحلة طلبة تحصٌل فً القصٌرة التقارٌر فاعلٌة -
 - االساسٌة التربٌة كلٌة - الفنٌة التربٌة قسم فً الحدٌث االوروبً الفن تارٌخ مادة دراسة معوقات -

 . الطلبة نظر وجهة من دٌالى جامعة
النقد الفنً لدى طلبة قسم الفنون التشكٌلٌة وعالقته ببعض المتغٌرات كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة  -

 دٌالى .

 

 عملها التدريسي وليس التي شارك بها(الدورات والمؤتمرات)الدورات والمؤتمرات الذي 

 الفنً العمل اتمام فً والجهد الوقت اختصار فً واثرها االٌربرش تقنٌة -

 مدى تأثٌر التكنلوجٌا الحدٌثة والوسائل التقنٌة على مستوى الطلبة الفنً وتطوره -

 

  



 االعمال الفنية

 فً الوادي جنوب جامعة اقامته الذي العربٌة مصر جمهورٌة فً العربٌة للجامعات الفنً الملتقى  -

  5717 - 5776 -5773 لألعوام وذلك قنا

 5772 عام السورٌة الثقافة وزارة معرض -

 5776 عام انطالٌا فً اكدنٌز جامعة اقامته الذي تركٌا فً للجامعات العالمً المهرجان -

 االول الدولً المؤتمر فعالٌات ضمن العراقٌة الثقافة وزارة فً  اقٌم الذي التشكٌلٌة الفنون معرض -

 .   5716   دٌالى جامعة – الجمٌلة الفنون كلٌة اقامته والذي التشكٌلٌة للفنون

 : المحلٌة المشاركات  

  واالعدادٌة والمتوسطة االبتدائٌة للمدارس السنوٌة المعارض جمٌع -

 1697 الى1695 من الجمٌلة الفنون لكلٌة السنوٌة المعارض -

  1666 الى 1667 من السنوٌة المستنصرٌة الجامعة معارض -

 5776 الى 5777 من حالٌا االساسٌة التربٌة سابقا المعلمٌن لكلٌة السنوٌة المعارض -

 5711 الى 5717 من دٌالى جامعة رئاسة – الطالبٌة االنشطة لقسم السنوٌة المعارض -

  5713 -5712 لألعوام بابل جامعة فً العراقٌة للجامعات التشكٌلٌة للفنون الخاص المهرجان -

  العراقٌة الثقافة وزارة تقٌمها التً السنوٌة  المعارض -

 السنوٌة دٌالى فرع العراقٌٌن التشكٌلٌٌن الفنانٌن جمعٌة معارض -
 

  اللجان

 اللجنة العلمٌة فً قسم الفنون التشكٌلٌة  -

 فً قسم الفنون التشكٌلٌة  للطلبة لجنة تقٌٌم االعمال الفنٌة -

 ٌة الفنٌة لجنة تقٌٌم اعمال طلبة قسم الترب -

 لجنة ضمان الجودة  -

  الفنٌة لألعمال التحكٌمٌة اللجنة وعضو  الفنٌة والنشاطات المهرجانات على المشرفة الوزارٌة اللجنة -

 5713 -5712 الدراسً للموسم المهرجانات فً المشاركة

 5757 -5716 الدراسً للموسم المهرجانات فً المشاركة  الفنٌة لألعمال التحكٌمٌة اللجنة وعضو -
 

 المواد الدراسية للدراسة االولية)المواد التي يدرسها التدريسي(

 والزخرفةالخط  –التشرٌح  –المتقدم التخطٌط  –التصوٌري االنشاء  –االلوان  –التخطٌط  -
 

 



 المواد الدراسية للدراسات العليا)المواد التي يدرسها التدريسي(

 اذكرها -

 

 

 االشراف ومناقشة البحوث)الدراسات العليا فقط(

 ماجستٌر رسائل 5مناقشة  -

 الجامعة المستنصرٌة كلٌة التربٌة االساسٌة قسم التربٌة الفنٌة -

 جامعة بابل كلٌة الفنون الجمٌلة -

 

 ؤلفةالكتب الم

 بغداد والوثائق الكتب بدار ومودع موثق 5717( واستخدامها القوالب صناعة مهارات) -

 

 الجوائز الحاصل عليها

-  

 

 المهارات

 الرسم + النحت + الخزف + الخط + الزخرفة -

 

 كتب الشكر

 (1) الدولٌة  -

 (1) العربٌة -

 (17 من اكثر) المحلٌة -
 

 اللغات

 العربٌة + االنكلٌزٌة -

 


