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 الشهادات العلمية 

 1997 ، السنةبغداد / كلية الفنون الجميلةجامعة  ، ه الدكتورا

 1987 ، السنةبغداد / كلية الفنون الجميلةجامعة الماجستير، 

 1978 ، السنةبغداد / كلية الفنون الجميلةالبكلوريوس، جامعة 

 

 التاريخ الوظيفي 

االنيا وكرمت بدرع المؤتمر وبشهادة تقديرية من شاركت في مؤتمرات دولية متتالية في كل من ) تركيا /انطاليا ، تركيا /  •

  .(7و 6مركز بابير التركي لتميز بحثها ، مصر / االقصر ، مصر / القاهرة ، دبي / المؤتمر الدولي للغة العربية ال 

 . شاؤكت في مؤتمر الجزائر في جامعة عبد الحميد بن ادؤيس ونال بحثها الجائزة االولى •

 . محلية وعربية ونالت بحوثها درجة التميز وكرمت الكثر من مرةشاركت في مؤتمرات  •

 . كلفت بادراة جلسات المؤتمؤات في مجال التخصص والتعقيب على تةصيات المؤتمؤات •

 .2018عضو اللجنة الرئيسية في لجنة صياغة التوصيات المؤتمر في انطاليا  •

 . حكمت مجموعة بحوث لمؤتمرات دولية وعربية ومحلية •

  بحث في مجاالت التصميم واالعالم والتربية الفنية والخط العربي  50انجزت مجموعة بحوث بما يزيد عن  •

 

 

 

 

 

 التدريـــس 

 

   : تطبيقات لونية   -1

يمثل اللون عنصراهاما من عناصر الفن ويرتبط نجاح اي عمل تصميمي  من خالل تطبيقاته اللونيه التي  

تبرز الناحيتين الوظيفية والجماليه كذلك التعبيريه.. لذا توجب ان تعطى هذه المادة لزيادة مهارة الطالب اللونيه  

اللو البدايه معتعريف  يتناسب والمنتج التصميمي... فكانت  ثم االنظمه  بما  اللونيه  اللون والدائرة  ن ونظرية 

الحارة والباردة.. ومن ثم تطبيقاتها على فضاءات التصميم المعد  اللونيه والاللونيه.. ثم تطبيقات عن االلوان  

ثم تاتي تطبيقات التضاد اللوني واالنسجام اللوني واالساليب الفنيه وتطبيقاتها كالتكعيبيه والسرياليه والتجريديه  

 خيرا نتطرق الى فن االيهام البصري وتطبيقاته في الفضاءات الداخليهوا

 

 

 

   



   : اسس تصميم مادة  -2

الي تصميم نود انشائه البد له من ركائز اساسيه نعتمدها كي يكون ذلك التصميم ناجحا ويحقق هدفه.... هذه 

اما عناصر التصميم فهي    التصميميه بينهماالركائز هي عناصر التصميم..... واسس التصميم..... والعالقات  

النقطه.. والخط.. واالتجاه.. والشكل.. والحجم.. والملمس.. واللون.. والقيمه الضوئيه. اما اسس التصميم فهي 

السيادة  والتوازن..  وااليقاع...  والتضاد..  بينهما  االنسجام...  ماتجمع  هي  التالمس...    اماالعالقات  مثل 

 خل... والتراكب.. والتقاطع... واالختراق.. والتدا

 

 

 

 

 

 

 

 االهتمام البحثــي و المنشــورات العلميــة

 

 /المشاركه في المؤتمرات العلميه خارج وداخل العراق 1

 ورشة علميه وحصولي على شهادات مشاركة 30/المشاركة باكثر من2

 البحث العلمي والنقد  /المشاركة بمنصة الباحثين واالكاديميين ايفاد/عن اشكالية المنهج بين3

/المشاركة في الندوات العلمية الحضورية وااللكترونيه في جامعة بغداد وجامعة بابل وجامعة القادسيه والجامعه المستنصريه فيما 4

 يخص بحوث االختصاص 

 /نشر بحث علمي في مجله سكوباس 5

 
 

 

 النشــاطات العلميــة

 

العالي والبحث العلمي / جهاز االشراف والتقويم  رئيسة لجنة الخبراء في وزارة التعليم  .1

 العلمي / العراق لمواد التربية الفنية . 

 رئيسة لجنة االفتتاح قسم التصميم في جامعة الفارابي .  .2

دكتورا ( و مناقشتها في تخصصات    –االشراف على رسائل الدراسات العليا ) ماجستير  .3

 الفنون التشكيلية و التصميم واالعالم .  

 تقييم البحوث العلمية لغرض الترقية العليمية لمراتب االستاذ مساعد واالستاذية .  .4

 


