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الشهادات العلمية
الدكتوراه  ،جامعة بغداد 2004
الماجستير ،جامعة كاليفورنيا – لوس انجلس -اميريكا 1985
الماجستير فن/رسم جامعة كاليفورنيا – لوس انجلس -اميريكا 1984
البكلوريوس ،جامعة بغداد كلية الفنون الجميله /جامعة بغداد 1972

التاريخ الوظيفي:
رئيس قسم التصميم في كلية الفارابي الجامعه منذ عام  2020والى حد االن
تدريسي في كلية الفارابي الجامعه قسم التصميم منذ عام  2018الى2020
تدريسي في جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة /قسم التصميم منذ عام  1991ولحد  2014/7/1الحالتة للتقاعد.
درس في جامعة فيالدلفيا-كلية االداب /قسم التصميم 2007-2006
درس في معهد الفنون الجميله /بغداد -وزارة التربيه منذ عام  1985الى 1991
استشاري في وزارة الصناعه منذ عام  1995الى 2003
درس في معهد اعداد المعلمين معهد المعلمين في ديالى بعقوبه منذ عام  1973الى 1982

التدريـــس:
االلوان:تدور محاور هذا المقرر بدراسة ماهية اللون وااللوان االساسية وااللوان المشتقة (الثانوية) التاثيرات
السيكولوجية والفيزيولوجية على المتلقي  .االلوان ذات االحساس بالسخونة والبرودة والتباين والتدرج فيي اللون
والية توظيفها في التصميم .
تطبيقات لونية :اهمية اللون في التصميم وعالقة اللون بعناصر التصميم وكيفية جذب االنتباه ودراسة االنظمة
اللونية ومعاني االلوان ودالالتها ورموزها وتطبيق استدام اللون في المنجز التصميمي.
المشروع :حوار مع الطلبة الختيار مشاريع ذات مواصفات ابتكارية ووضع افكار مناسبة من خالل ما تعلمه
الطالب خالل السنوات السابقة كمحصلة علميية وعملية للتوصل الى اخراج المنجز الطباعي بشكله المطلوب
وتنفيذ منجزات متنوعة للمشروع الواحد مع كتابة تقرير مفصل حول المشروع المقرر مناقشته واقراره.

االهتمام البحثــي:
البحث عن المجاالت المختلفة والتطور في التصميم الطباعي واالعالنات المطبوعة بكافة انواعها وتصميم اغلفة
المجالت والكتب ودراسة كيفية جذب المتلقين الى هذه االعالنات.

المنشــورات العلميــة:
)1بحث (المرئي في التصميم الطباعي) 2002
 )2بحث منشور في مجلة مستقبلية ( فاعلية نشاط التعبئة والتغليف المنتجات دراسة بحثية تحليلية لعبوات مصنع
ألبان تكريت ) 2005
 )3المشاركة في المؤتمر األول لجامعة نينوى \ بالبحث الموسوم ( تكنولوجيا األتصال ودورها في تطور التصميم
الطباعي ) . 2010
 )4بحث منشور في مجلة األكاديمي الموسوم ( أليات الفعل األبداعي في التصميم الطباعي ) . 2013

النشــاطات

العلميــة:

عضونقابة الفنانين العراقيين منذ عام  1973الى حد االن
عضو نقابة المعلمين منذ  1973الى حد االن
عضو الجمعية العراقية للتصوير منذ  1975الى 1981
عضو جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين منذ  1985الى حد االن
رئيس جمعية التشكيليين الشباب منذ  1993الى 2001
عضو مؤسسة لجماعة بعقوبة للفن الحديث عام 1971
خبير استشاري في وزارة الصناعة  /التعبئة والتغليف منذ عام  1999والى حد االن

النشــاطات

الفنية:

المعرض االول  :على قاعة نادي ابموظفين في ديالى بعقوبة في عام 1973
المعرض الثاني :في نقابة المعلمين في ديالى بعقوبة في عام 1974
المعرض الثالث :معرض رسم قاعة جامعة كالفورنيا للفنون امريكا 1984
المعرض الرابع :معرض كرافيك لوس انجلوس امريكا 1985
المعرض الخامس :معرض كرافيك قاعة الرواق بغداد العراق 1978
المعرض السادس :كرافيك قاعة االورفلي بغداد العراق 1988
المعرض السابع :معرض رسم قاعة االتحاد العام لشباب العراق (بغداد العراق) 1999

