انسٛشِ انزاتّٛ
االســــــــــــى  :د .أَتظاس سسً ٙيٕسٗ
تاسٚخ انًٛـالد 4691 / 3 /41 :
انشٓادِ  :انذكتٕساِ
انتـخـظــض  :أخشاد ٔتظًٛى طحف / ٙاخشاد ٔتظًٛى انظحف انعشاقّٛ
انٕظٛفــــــّ  :تذسٚسٛح
انذسرح انعهًٛح  :أستار
عُٕاٌ انعًم  :رايعح تغذاد – كهٛح انفٌُٕ انزًٛهح
ْاتف انعًم :
انٓاتف انُقال 116916619311966 :

( االطاسٚح  ،انشسائم ) انت ٙأششف عهٓٛا:
اسى األطشٔحح أٔ انشسانح
خ

انقســـى

انسُــح

1

العالقات التصميمية في مطبوعات الخطوط الجوية العراقية

التصميم/ماجستير 9999

2

الرموز والدالالت في تصاميم الممصقات

التصميم/ماجستير 0222

3

األشتقاقات التصميمية لألقمشة واالزياء النسائية المعاصرة

التصميم/ماجستير 0222

4

األتصال البصري في تصاميم الممصقات األرشادية

التصميم/ماجستير 0224

5

التباين في الفضاء المرئي لتصاميم المطبوعات

التصميم/ماجستير 0224

6

التصميم واألخراج الفني لمصحف العربية المنشورة عمى الشبكة الدولية التصميم/ماجستير 0227

7

لممعمومات
تطوير األساليب االخراجية لمطبوعات األطفال في العراق

التصميم/ماجستير 0228

8

توظيف األنماط الكتابية لتعزيز الداللة في تصاميم الممصقات

9

السياسيةتصميم وأخراج الصورة الرقمية في الصحف العربية
أساليب

التصميم/ماجستير 0229

92

االلكترونية
التقنية الرقمية في تصميم العناصر التيبوغرافية والكرافيكية
مؤثرات

التصميم/ماجستير 0229
التصميم/ماجستير 0292

99

لممجالت
الحركة في الصحف الرقمية ومؤثراتها الجمالية والوظيفية

التصميم/م

0299

90

توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في تصميم االعالن التجاري

التصميم/م

0290

93

االتصال البصري في تصاميم مطبوعات االطفال

التصميم/م

0290

م

94

جماليات الطباعة الرقمية في المنجز الطباعي

التصميم/م

0290

95

دكتوراه /القيم الجمالية في تصاميم اقمشة وازياء االطفال

التصميم/دكتوراه

0220

96

دكتوراه /الجذب في تصاميم أغمفة المجالت

التصميم/د

0224

97

دكتوراه /التمثيل الرمزي الزماني المكاني في تصاميم االقمشة النسائية التصميم/د

0293

المعاصرة
التحوالت التعبيريو في تصميم ممصقات ما بعد الحداثو

التصميم /د

0295

99

االبعاد االتصاليو في بنية تصاميم المواقع االلكترونيو

التصميم /م

0295

02

االنزياح البنائي في تصميم المنجز الكرافيكي المعاصر

التصميم /د

0296

98

المؤتمرات والندوات العممية التي شارك فييا.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادىا

1

المؤتمر العممي الرابع

9997

كمية الفنون الجميمة

2

المؤتمر العممي لكمية األدارة

9990

كمية األدارة واألقتصاد

3

واألقتصاد
المؤتمر العممي الخامس

9998

5

المؤتمر العممي الثالث عشر

4
6
7
8
9

المؤتمر العممي الحادي عشر

المؤتمر العممي الرابع عشر

المؤتمر العممي الثاني
مؤتمر دولي

مؤتمر دولي
مؤتمر دولي

0229

0294

0295
0295

0294
0294
0295

كمية الفنون الجميمة
جامعة بابل

كمية الفنون الجميمو
كمية الفنون الجميمو

كمية الفنون التطبيقيو

الجامعو المبنانيو /المعهد
العالي لمدكتوراه/لبنان

جامعة الزيتونو /االردن

الممتقى العممي العربي/

المعهد العالي لمدكتوراه
لبنان

نوع المشاركة

بحثبوستر
( بحث /
حضور)
بحث
بحث
بحث

بحث

بحث
بحث

بحث
بحث
بحث

األنشطة العممية االخرى .
داخل الكمية

خارج الكمية

المشاركو في وضع اسئمو المتحان الشامل

المشاركو في ممتقيات عمميو خارج القطر

واالمتحانات التنافسيو

في الجامعو المبنانيو المعيد العالي لمدكتوراه

عضوة لجنة استالل
عضوة المجان العممية لمناقشة خطط وبحوث

ايفاد لدورة الكوادر التدريسيو خارج القطر لمدة

رسائل الماجستير والدكتوراه

شهر /و ازرة التعميم العالي والبحث العممي

عضوة لجان مناقشات عممية عديدة لرسائل

المشاركو في ورش عمل وحضور محاضرات

ماجستير ودكتوراه

عضوة المجنة العممية في قسم التصميم  /كمية

عمميو في المعهد العالي لمدكتوراه

الفنون الجميمة
عضوة مجمس قسم التصميم  /كمية

معهجاالفنون الجميمة
عضوة لجنة الترقيات العممية المركزية في كمية
الفنون الجميمة

انكتة انًؤنفح أٔ انًتشرًح
أسى انكتاب

خ

سُح انُشش

1

تصوين وأخراج الصحف والوجالث واالعالًاث األلكتروًيت

2004

2

التصوين الرقوي وتقٌيت األتصاالث الحديثت.

2011

3

كيوياء االصباغ /وزارة التربيت  -هعاهد الفٌوى الجويلت (هشترك)

2012

4

الخاهاث الطباعيت  /وزارة التربيت  -هعاهد الفٌوى الجويلت (هشترك)

2012

5

رؤيه ًقديه للتجربه البحثيه في علوم االتصال في الوطي العربي/هجووعت
باحثيي عرب

2016

أىم األبحاث العمميو:

 -1ابتكار اساليب تصميمية لرأس الصفحة وعالقتيا الرابطة

 -2أبتكار أسموب تصميمي لمصفحة الرئيسو لمصحف الرقمية العربيو المنشورة عمى الشبكة

الدولية لممعمومات
 -3انتح ّٕالخ ف ٙعًهٛح االتظال انزًاْٛش٘ ف ٙظم انتكُٕنٕرٛا انحذٚخح تاستخذاو انشثكح انذٔنٛح
نهًعهٕياخ
 -1يُاْذ انثحج انعهً ٙنعهٕو االتظال ٔاالعالو  -تزشتح انعشاق انثحخٛح
 -5إشكالية البحث العممي في الوطن العربي
 -9انتظًٛى انشقً ٙف ٙظم انتكُٕنٕرٛا انحذٚخّ
 -7الصحافة االلكترونية  -تغّٛش ٔتح ّٕل يشاحم ٔ أَظًح تظًٛى ٔاَتاد انظحف ٔانُشش

اإلنكتشَٔ ٙانظٕسِ ف ٙعظش انع ّٕنًّ ٔانًعهٕياتّٛ
 -8دور التكنولوجيا الحديثة في الصورة الرقمية الصحفية
 -6تحهٛم انًحتٕٖ ف ٙتحٕث االتظال ٔاالعالو

 -41انظٕسِ ف ٙعظش انع ّٕنًّ ٔانًعهٕياتّٛ
انذساساخ انعهٛا:
انقٛاو تانتذسٚس ف ٙانذساساخ انعهٛا ف ٙانًارستٛش ٔانذكتٕساِ نهسُٕاخ يٍ
 تذسٚس يادج تظًٛى طحف / ٙيارستٛش تذسٚس يادج تقُٛاخ االتظال انحذٚخّ /يارستٛش تذسٚس يادج يؤحشاخ تقُٔ ّٛتظً / ًّٛٛدكتٕساِ تذسٚس يادج انسًُاس  /يارستٛش نتخظض انطثاعٙ تذسٚس يادج انسًُاس /انذكتٕساِ انطثاعٔ ٙاالقًشّ تذسٚس يادج االتزاْاخ انفكش ّٚانًعاطشِ  /انذكتٕساِ تذسٚس انتظًٛى انتفاعه / ٙانذكتٕساِ تذسٚس يادج انتظًٛى األفتشاض/ ٙانًارستٛش-

انتذسٚس ف ٙانذساساخ األٔنّٛ
تذسٚس يادج فٍ األعالٌ
تذسٚس يادج انتظًٛى انظحفٙ
تذسٚس يادج تظًٛى يطثٕعاخ
تذسٚس يادج انًششٔع
تذسٚس يادج تأسٚخ ا ختظاص
تحج تخظض
تذسٚس يادج ٔسائم االتظال

-4666نحذ االٌ

