االسٌ :معتز عناد غزوان إسماعيل
تبضيد ٍٗنبُ اى٘الزح :ثغساز /اىنطخ 2791
اىشٖبزاد اىؼيَيخ اىتي حظو ػييٖب في اىترظض:
-1اىجنبى٘ضي٘س -اىتظَيٌ اىطجبػي ،مييخ اىفُْ٘ اىجَييةخ /ابٍؼةخ ثغةساز ثسضاةخ
(ايس).2771/2771 ،
-2اىَباسةةتيط -اىتظةةَيٌ اىطجةةبػي ،مييةةخ اىفْةةُ٘ اىجَييةةخ /ابٍؼةةخ ثغةةساز ثسضاةةخ
(ايس اسا).1002 ،
 -3زمتةة٘ضآ – اىتظةةَيٌ اىطجةةبػي ،مييةةخ اىفْةةُ٘ اىجَييةةخ /ابٍؼةةخ ثغةةساز ثسضاةةخ
(اٍتيبظ).1029 ،
اىجطيس االىنتطّٗيmutazinad72@yahoo.com :
ضقٌ اىٖبتف اىْقبه09702170111 :
اىؼْ٘اُ :ثغساز /اىططبفخ -اىشؼت ،119ً ،ظ ،1ز17
اىةةسضٗس اىتةةي قةةبً ثتسضيسةةٖب :اىنطافيةةل ،اىتظةةَيٌ اىطجةةبػي ،اىَْظةة٘ض ،اىتظةة٘يط
اىطجبػي ،تبضيد االذتظبص ،اىتظَيٌ اىظحفي ،اىترطةي ٗالىة٘اُ ،اىجحةج ىيظةف
اىطاثةغ ٗاشرةطاع ػيةل اىطيجةةخ .مَةب زضس ٍةبزح اىسةةيَْبض (اىحيقةخ اىسضاسةيخ) ىطيجةةخ
اىسضاسبد اىؼييب -اىَباستيط في قسٌ اىتظَيٌ ىيؼبً اىسضاسي 1021/1021
ّبقش ػسزا ٍِ ضسبئو اىَباستيط في اذتظبص اىتظَيٌ اىطجبػي.
اىسضاخ اىؼيَيخ :أستبش ٍسبػس ٍْص ػبً .1021
اىسيطح اىصاتيخ ٗاىؼيَيخ:
 -1العضىيات الفنية والعلمية:
 عضو عامل نقابة الفنانٌن العراقٌٌن (.)4991
 عضو نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن (.)9009
 عضو عامل جمعٌة الفنانٌن التشكٌلٌٌن العراقٌٌن ( .)4993وعضو اللجنة الثقافٌة
.9043
 عضو مإسس جمعٌة الفنون البصرٌة المعاصرة (منذ التـؤسٌس .)9002
 عضو مساهم لتجمع اتجاهات الفنً (منذ التؤسٌس .)9001
 عضو فً المجلس العام للثقافة والفنون (منذ التؤسٌس . )9001
 عضو مإسس جمعٌة الوئام الحضاري (منذ التؤسٌس .)9001
 عضو تجمع الفنانٌن التشكٌلٌن العراقٌٌن (.)9002
 عضو مشارك جمعٌة المصممٌن العراقٌة (.)9002
 عضو ونائب رئٌس الهٌئة اإلدارٌة فً الجمعٌة العراقٌة لدعم الثقافة منذ (.)9002
 عضو مإسس جمعٌة الصحافة العراقٌة ونائب رئٌسها (منذ التؤسٌس .)9003
 عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب فً العراق بصفة (باحث) (.)9002
 عضو مجلس اإلدارة فً المجلس الثقافً لدٌوان شٌوخ العشائر فً العراق (.)9003
 عضو المجلس األعلى للثقافة – عمان .9002
 عضو جمعٌة روز مٌدٌا للدفاع عن حقوق المثقفٌن – 9002
 عضو مجلس األمناء فً جامعة ابن رشد للتعلٌم االلكترونً – هولندا
.www.averroesuniversity.org
 عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العراقٌٌن – .9049

 عضو الهٌئة اإلدارٌة لجماعة فٌسبوك من اجل العراق – بغداد .9041
 -2السيرة الىظيفية:
 مصمم  -مركز دار الطراز -الهٌئة العامة للبحث والتطوٌر الصناعً فً وزارة
الصناعة والمعادن .9002 -4992
 رئٌس قسم التصمٌم – مركز دار الطراز  /الهٌئة العامة للبحث والتطوٌر الصناعً
/وزارة الصناعة والمعادن ()9001
 مصمم أقدم  /الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة – وزارة الصناعة والمعادن
(.)9002-9001
 وكٌل مدٌر مركز دار الطراز والبحوث النسٌجٌة /الشركة العامة للصناعات الصوفٌة-
وزارة الصناعة والمعادن.9002-9001 ،
 مدرس مساعد /قسم التصمٌم -كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة بغداد (.)9040 -9002
 مدرس /قسم التصمٌم – كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة بغداد (.)9042 -9040
 مدرس محاضر /كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة صالح الدٌن -اربٌل (.)9003 -9002
 مدرس محاضر /الكلٌة التربوٌة المفتوحة -وزارة التربٌة (.)9003 -9002
 أمٌن مجلس كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة بغداد (.)9041 -9044
 أستاذ مساعد /قسم التصمٌم – كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة بغداد (.)9042
 -4العمل الخارجي والنشاطات:
أ -ساهم فً تصمٌم وتنفٌذ دٌكورات بعض المسرحٌات االستعراضٌة و
مهرجانات بابل الدولً مابٌن األعوام  4994حتى  4992فً المإسسة
العامة للسٌنما والمسرح فً وزارة الثقافة واإلعالم.
ب -تنفٌذ جدارٌات بمادة الموزائٌك فً عدد من األبنٌة الحكومٌة وتصمٌم زخارف
جدارٌه مطعمة بالمراٌا ألول مرة فً جامع (أم القرى) ببغداد.9009 ،
ج -تنفٌذ الدٌكورات الحتفاالت تخرج جامعة بغداد لألعوام منذ عام 4994وحتى
عام  /9009ساحة الكشافة.
د -خبٌر استشاري فً وزارة الصناعة والمعادن منذ .9041 -9002
 -5المعارض الفنية:
أ-معرض قسم التصمٌم –  4992فً كلٌة الفنون الجمٌلة.
ب -معرض قسم التصمٌم – 4991فً كلٌة الفنون الجمٌلة.
ج -معرض التصمٌم الصحفً – 4992فً قسم التصمٌم بإشراف الدكتورة سإدد
القادري.
د -معرض الملصق السٌاسً – مركز الفنون ببغداد لألعوام - 4992 – 4991
.4999
هـ  -معارض بغداد الدولً – جناح وزارة الصناعة والمعادن ،لألعوام ،4999 ،4992
. 9009 ،9004 ،9000
لألعوام
والمعادن،
الصناعة
لوزارة
النوعٌة
و -المعارض
9004،4999،9000،9009
ز -المعرض الثانً لجمعٌة الفنون البصرٌة المعاصرة -قاعة الرباط – تموز . 9002
ح -معرض الفن ٌصنع المستقبل للملصقات – جمعٌة الفنون البصرٌة المعاصرة  /قاعة
الرباط _ أٌلول 9002
ط -المعرض التؤسٌسً لجمعٌة المصممٌن العراقٌٌن – كلٌة الفنون الجمٌلة – جامعة
بغداد – كانون األول 9002

ك-
ل-
م-
ن-
ه-
و-

المعرض التؤسٌسً للمجلس العام للثقافة والفنون – قاعة الرباط –9001/3/94
معرض النزاهة  /جمعٌة المصممٌن العراقٌة – بغداد .9002
معرض الحفاظ على الملكٌة الفكرٌة للملصقات -وزارة الثقافة 90 -أٌار .9040
معرض الفن التشكٌلً العربً األول -عمان ،فندق روٌال عمان -قاعة عشتار الكبرى
–  91-49تشرٌن الثانً .9042
معرض الفن التشكٌلً العربً الثانً – اإلمارات العربٌة المتحدة -دبً .9042
معرض الفنون البصرٌة ،المركز الثقافً -سلطنة عمان – مسقط  20آذار 9043م.

 -5النشاط اإلعالمي والثقافي والصحفي:
 سكرتٌر تحرٌر موقع (اتجاهات الثقافً االلكترونً)  www.ittijahat.comبغداد
.9009 -9002
 سكرتٌر تحرٌر مجلة (ألواح عراقٌة االلكترونٌة) – البنك المركزي العراقً.9009 -
 مدٌر تحرٌر مجلة الشروق /دار النهرٌن – البنك المركزي العراقً ،بغداد .9040
 سكرتٌر تحرٌر مجلة السومري /بغداد .9040
 عضو هٌئة تحرٌر مجلة (جامعة ابن رشد) -هولندا (منذ  9009إلى اآلن).
 عضو الهٌئة التحضٌرٌة للمإتمر العلمً الحادي عشر /كلٌة الفنون الجمٌلة -جامعة
بغداد .9044
 عضو الهٌئة التحضٌرٌة للمإتمر العلمً الثانً عشر والثالث عشر /كلٌة الفنون
الجمٌلة -جامعة الموصل .9044 -9049
 عضو هٌئة تحرٌر دلٌل كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة بغداد ،صدر فً .9044
 عضو هٌئة تحرٌر موقع كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة بغداد .9044
 عضو اللجنة االستشارٌة لموقع موسوعة الفن التشكٌلً العراقً -السوٌد.
 لدٌة دراسات منشورة فً بعض الصحف الٌومٌة فً العراق (المإتمر  ،التآخً ،
العدالة  ،الصباح  ،النهضة  ،االتحاد  ،البٌان ،الفرات  ،كل العراق ،بغداد) والمجالت
(دجلة وثقافتنا ،آفاق أدبٌة ،التراث الشعبً ،المورد ،تشكٌل فً وزارة الثقافة العراقٌة
ومجلة شانو -المسرح فً اربٌل ،مجلة الشروق ،الحل ،ومجلة الشبكة العراقٌة ،مجلة
التشكٌل العربً – التً تصدر فً قطر ).
 المواقع االلكترونٌة ( :اتجاهات ،كتابات ،ألواح بابلٌة ،ألواح سومرٌة معاصرة ،بناة،
الفن المعاصر ،سومرٌون ،النور ،روز مٌدٌا ،المشاكس).
 عضو الهٌئة التحضٌرٌة للمإتمر العلمً الثانً عشر والثالث عشر /كلٌة الفنون
الجمٌلة -جامعة بغداد .9042 -9049
 أسهم فً تقٌٌم عدد من رسائل الماجستٌر فً مٌدان االختصاص.
 عضو هٌئة تحرٌر دلٌل كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة بغداد ،صدر فً .9042
 عضو اللجنة اإلعالمٌة لمهرجان بغداد الجامعً الدولً للسٌنما والتلفزٌون -كلٌة
الفنون الجمٌلة /جامعة بغداد .9042/2/42-49
 المدٌر الفنً لدار ضفاف للنشر – الشارقة ،فرع بغداد (.)9042
 عضو هٌئة تحرٌر دلٌل جامعة بغداد .9041/9042
 عضو الهٌئة التحضٌرٌة للمإتمر العلمً الرابع عشر /كلٌة الفنون الجمٌلة -جامعة
بغداد .9041
 عضو هٌئة التحرٌر لمجلة جامعة ابن رشد /هولندا.9041 -
 ناقش خمسة رسائل ماجستٌر فً قسم التصمٌم .9041
 عضو اللجنة التحضٌرٌة للمإتمر العلمً الثانً عشر .9042

 عضو لجنة التؤلٌف للموسوعة اإلسالمٌة -المعهد اإلسالمً – األردن .9042
 -6الجهىد العلمية:
أ -اىنتت اىَْش٘ضح:
 -1الرمز التراثً فً تصمٌم المطبوع المعاصر  –/دار الشإون الثقافٌة العامة – وزارة
الثقافة – بغداد .9003
 -9زمكانٌة التصمٌم المعاصر  /دار دجلة للنشر – عمان  .9002بطبعتٌن ط.9049 -9
 -2مرافئ ثقافٌة قراءات فً الفن التشكٌلً والتصمٌم /دار مجدالوي للنشر – عمان 9002
 -1الزمان والمكان فً بنٌة الملصق المعاصر – دار عالء الدٌن – دمشق .9009
 -2الحضارة والتصمٌم – دار دجلة – عمان 9040.
 -3األسس الفنٌة فً تصمٌم السجاد المعاصر – دار الشإون الثقافٌة ،بغداد .9009
 -2األستاذ الدكتور عناد غزوان مواقف وذكرٌات /دار دجلة ،عمان .9044
 -2سومرٌة الوطن خواطر السنٌن قراءة فنٌة فً منجز محمد مكٌة /دار قابس -بٌروت
 .9044وطبعة ثانٌة :دار الهنا للعمارة والفنون -بغداد  .9044وطبعة ثالثة بمناسبة
مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربٌة  9042بعنوان (تحت مؤذنة سوق الغزل) دار
مٌزوبوتامٌا ،بغداد.
 -9التصمٌم و المجتمع  /دار أكد للنشر ومإسسة روافد – القاهرة .9049
 -40التصمٌم والزخرفة /دار الٌازوري -عمان .9042
 -44الظالل األدبٌة الوارفة فً مشهد عناد غزوان ،دار الشإون الثقافٌة ،بغداد .9042
 -49التصمٌم الكرافٌكً دراسات تحلٌلٌة  ،تقدٌم الناقد العربً سعٌد بنكراد ،شبكة اإلعالم
العراقً ،بغداد.9042 ،
 -42الدالالت الفكرٌة والرمزٌة للفن اإلسالمً فً التصمٌم المعاصر – تقدٌم الدكتور علً
الصهبً – دار الروسم -بغداد9043 -
 -41محطات بٌن الطب والفن مذكرات الدكتور نوري مصطفى بهجت – تحرٌر معتز عناد
غزوان -دائرة العالقات الثقافٌة ،بغداد .9042
 -42مصممون عراقٌون – (تحت اإلعداد).
 -43اللون من الطبٌعة إلى التصمٌم – (تحت اإلعداد).
ب -اىجح٘ث اىَْش٘ضح:
 -4الفنون المعدنٌة فً وسط وجنوب العراق والتؤثٌرات البٌئٌة.منشور فً مجلة المورد
العدد (9003. )9
 -9الخصوصٌة فً تصمٌم الشعار /مجلة كلٌة اآلداب (محكمة) -جامعة واسط9040. ،
 -2الداللة والمضمون فً تصمٌم الملصق اإلرشادي /مجلة كلٌة اآلداب (محكمة) -جامعة
بغداد  .9040ونشر فً مجلة (جامعة ابن رشد فً هولندا) مجلة محكمة.9044 ،
 -1الدٌكور المسرحً فن وذوق /مجلة (جامعة ابن رشد فً هولندا) مجلة محكمة.9044 ،
 -2تحقٌق طراز عراقً فً تصمٌم السجاد /المإتمر العلمً األول -الهٌئة العامة للبحث
والتطوٌر الصناعً -وزارة الصناعة والمعادن -النادي اللبنانً بغداد .9044/2/2 -2
 -3إعداد وتصمٌم ستة بحوث تطبٌقٌة فً الصناعات النسٌجٌة وكما ٌؤتً:
أ -السجادة السومرٌة – أنجزت  -9009الشركة العامة للسجاد الٌدوي /وزارة الصناعة
والمعادن ،بغداد.
ب -السجاد النباتٌة العراقٌة.9009 /
ج -السجادة المستنبطة من البسط الشعبٌة العراقٌة.9009 /
د -السجادة االكدٌة .9040 /
هـ -السجاد الحائطً من الحضارة العراقٌة9040 /
و -السجادة البابلٌة.9044 /

ز -تصمٌم سجاد االطفال.9044 /
ح -تصمٌم عباءة عراقٌة من الموروث الحضاري.9044 /
ط -تصمٌم سجادة من فن الفسٌفساء.9049 /
 -2الدالالت الفكرٌة والرمزٌة للفن اإلسالمً فً التصمٌم المعاصر ،مجلة كلٌة اآلداب.
 -2األبعاد النفسٌة فً تصمٌم ملصق الطفل ،مجلة األكادٌمً ،العدد(.9042 ،)32
 -9سرٌالٌة الخطاب فً التصمٌم الطباعً ،مجلة (كلٌة التربٌة) محكمة ،الجامعة
المستنصرٌة ،العدد ( )22المجلد (.9042 ،)49
 -40فاعلٌة النقطة ودالالتها فً التصمٌم الطباعً -مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانٌة/
جامعة بابل ،العدد (.9049 )9
 -44جمالٌات التكرار فً التصمٌم الطباعً .كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة البصرة 9042
 -49التصمٌم والتراث دراسة تطبٌقٌة فً الصناعات النسٌجٌة فً العراق.
 -42التحول الشكلً فً التصمٌم الكرافٌكً باستخدام برمجٌات الحاسوب.9042 ،
 -41استثمار نتائج بحث فً ورشة خٌاطة نموذجٌة فً تصمٌم عباءة وادي الرافدٌن،
.9041
 -42توظٌف مفردات مستوحاة من الحضارة والمالحم التارٌخٌة فً تصامٌم السجاد العراقً
 -61احط اىتطاَخ في إزضاك اىرطبة اىجظطي اىسيبسي 1023 .
 -61اىٖ٘يخ ٗاىتفطز في اىْض اىنطافيني اىَؼبطط1023 .
 -21إرنبىيخ اىت٘طيو في اىرطبة اىجظطي اىنطافيني1022 .
 -27اىظطاع ٍب ثيِ اىخقبفخ ٗاىؼظطّخ في اىرطبة اىجظطي اىنطافيني1023 .
 -10اىت٘اطو اىتطاحي اىؼطثي ٗاّؼنبسبتٔ في اىرطبة اىجظطي اىَؼبطط1023 -
 -12االٕ٘اض ٗثيئتٖب اىتبضيريخ ٗاّؼنبسبتٖب في اىتظَيٌ اىَؼبطط.1023 -
 -11اىَ٘ضٗث اىخقبفي ٗاّؼنبسبتٔ في تظَيٌ اىَجٕ٘طاد اىَؼبططح.1029 -
 -7النذوات والمؤتمرات:
 -4المإتمر العلمً لجامعة القادسٌة – الدٌوانٌة .9002
 -9المإتمر العلمً الحادي عشر -كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة بغداد -عضو اللجنة
التحضٌرٌة .9044/1/94 -90
 -2المإتمر العلمً األول -الهٌئة العامة للبحث والتطوٌر الصناعً -وزارة الصناعة
والمعادن -النادي اللبنانً بغداد .9044/2/2 -2
 -1ندوة (الثقافة والتنمٌة الجامعٌة) -جامعة واسط9040./44/9 ،
 -2ندوة استذكار أ.د.داود سلوم -رئاسة جامعة بغداد /قاعة الحكٌم ،آذار 9040.
 -3مإتمر حماٌة حقوق المإلف والملكٌة الفكرٌة /وزارة الثقافة9040./2/92 -
 -2ندوة استذكار د.مصطفى جواد /وزارة الشباب -مسرح الطلٌعة 9044./2/90
 -2ندوة تكرٌم د.كاظم حبٌب /وزارة الثقافة -إقلٌم كردستان -اربٌل تموز .9040
 -9المإتمر العلمً األول /جمعٌة الوئام الحضاري ،كلٌة اآلداب -جامعة بغداد .9003
 -40المشاركة فً حضور الندوات فً المجالس البغدادٌة ومنظمات المجتمع المدنً
العراقً.
 -44مإتمر القمة الثقافٌة -منتجع جنة عدن السٌاحً ،مٌسان 94-90 ،كانون األول
. 9044
 -49المإتمر العربً لنصرة القضٌة الكردٌة  -اربٌل .9049/2/3-2
 -42مإتمر (الفن فً الفكر اإلسالمً) -وزارة الثقافة األردنٌة ،عمان .9049/1/93-92
 -41المإتمر األول لهٌئة الدفاع عن الدٌانات والمذاهب الدٌنٌة فً العراق -السلٌمانٌة،
.9049/44/99-94

 -42مإتمر أصدقاء برطلة -عٌنكاوا ،اربٌل ،تشرٌن الثانً .9042
 -43شارك فً ندوة (تكنولوجٌا األلوان فً الصناعات النسٌجٌة) -الجهاز المركزي للتقٌٌس
والسٌطرة النوعٌة -وزارة التخطٌط .9041/40/94
 -42المشاركة فً الملتقى األول للرابطة العربٌة للبحث العلمً وعلوم االتصال ،بٌروت للفترة
من .9041 /49 /2-2
 -42المشاركة فً الملتقى الثانً للرابطة العربٌة للبحث العلمً وعلوم االتصال ،والجامعة
اللبنانٌة ،بٌروت للفترة من .9042 /44/92 -92
 -49المشاركة بؤعمال الندوة (الحرف والصناعات التقلٌدٌة فً التراث) مركز إحٌاء التراث
العلمً العربً /جامعة بغداد بالتعاون مع معهد الحرف الشعبٌة بوزارة الثقافة /42
.9003/4
 -90المشاركة فً المإتمر العلمً الدولً الثانً حول الفنون البصرٌة والثقافة – جامعة
السلطان قابوس – سلطنة عمان للفترة ما بٌن  24 -92آذار .9043
 -94المشاركة فً المإتمر العلمً الثالث عشر لكلٌة الفنون الجمٌلة بجامعة بغداد .9043
 -99المشاركة فً مإتمر البٌئة والتصمٌم -كلٌة الفنون التطبٌقٌة /الجامعة التقنٌة الوسطى،
9043. /49 /3-2
 -92المشاركة فً مإتمر القمة الثقافً الثانً -محافظة مٌسان.9043/49/42-41 ،
 -91المشاركة فً المإتمر الثالث للرابطة العربٌة للبحث العلمً وعلوم االتصال  ،الجامعة
األردنٌة -عمان 9043./44/91-92
 -92المشاركة فً المإتمر األول للتواصل التراثً العربً -جامعة ابن زهر ،اغادٌر /المغرب،
.9043/49 /92-94
 -93المشاركة فً المإتمر العلمً الدولً لالزٌاء والمجوهرات /معهد الفنون التطبٌقٌة،
الجامعة التقنٌة الوسطى ،بغداد .9042 /2 /42-49
-8












الشكر والتقذير:
شكر وتقدٌر من المدٌر العام للهٌئة العامة للبحث والتطوٌر الصناعً بوزارة الصناعة
والمعادن عن المشاركات فً معرض بغداد الدولً فً دوراته منذ عام  4992وحتى
عام .9004
تكرٌم السٌد وزٌر الصناعة والمعادن عن المشاركة فً ندوة تحقٌق طراز عراقً فً
تصامٌم األلبسة واألقمشة والسجاد فً . 9009/2/92
شهادة تقدٌرٌه من وزٌر الثقافة واإلعالم عن مشاركة فً معرض الملصق العراقً
/بغداد .4999
استشهاد فنً فً تصامٌم الدٌكور المسرحً من نقابة الفنانٌن العراقٌٌن  /بغداد
.4993
شهادة تقدٌرٌة من جمعٌة الفنون البصرٌة المعاصرة – بغداد . 9002
شهادة تقدٌرٌة من جمعٌة الفنون البصرٌة المعاصرة لمعرض الملصق .9001
شهادة تقدٌرٌة من جمعٌة المصممٌن العراقٌة .9002
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس هٌئة النزاهة – بغداد .9002
شكر وتقدٌر من جامعة بغداد – المكتبة المركزٌة.9009 -
شهادة تقدٌرٌة من وزٌر الثقافة  /المركز الوطنً للملكٌة الفكرٌة.9040 ،
شهادة تقدٌرٌة -رئٌس جامعة واسط ،المشاركة فً ندوة الثقافة والتمنٌة الجامعٌة،
.9040

 شهادة تقدٌرٌة – المدٌر العام للهٌئة العامة للبحث والتطوٌر الصناعً ،وزارة
الصناعة والمعادن ،بغداد  2 -2آذار .9044
 درع الدكتور مصطفى جواد  /وزارة الشباب والرٌاضة 92 ،آذار .9044
 شهادة تقدٌرٌة /من رئٌس جامعة بغداد ،نٌسان  -9044كلٌة العلوم.
 شهههادة تقدٌرٌههة مههن مهرجههان قسههم الفنههون المسههرحٌة الثههامن عشههر -كلٌههة الفنههون
الجمٌلة/جامعة بغداد ،أٌار .9049
 شكر وتقدٌر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً فً .9049/40/2
 العدٌد من الشكر والتقدٌر من السادة عمداء الكلٌات ورإساء الجامعات العراقٌة.
 شهادة تقدٌرٌة من رئاسة جامعة ابن رشد فً هولندا – كانون األول .9049
 شهههادة تقدٌرٌههة للمشههاركة فههً المههإتمر العلمههً الثالههث عشههر /كلٌههة الفنههون الجمٌلههة-
جامعة بغداد .9042/2/2-2
 شهادة تقدٌرٌة -مهرجان بغداد الجامعً األول للسٌنما والتلفزٌون .9042/2/42-49
 شهادة تقدٌرٌة من مهرجان الفن التشكٌلً العربً المعاصر ،عمان /األردن .9042
 شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة بمناسبة انتهاء عملً كؤمٌن مجلس للكلٌهة
فً .9041/40/93
 شكر وتقدٌر من الجهاز المركزي للتقٌٌس والسٌطرة النوعٌة.9041 ،
 شهادة مشاركة وتقدٌر من الرابطة العربٌة للبحث العلمهً وعلهوم االتصهال – بٌهروت،
.9042
 شكر وتقدٌر من مركز إحٌاء التراث العلمً العربً بجامعة بغداد .9043/4/90
 شهادة مشاركة فً المإتمر الدولً الثانً للفنون البصرٌة -سلطنة عمان .9043
 شهادة تقدٌرٌة من جامعة ابن زهر -اغادٌر -المملكة المغربٌة.9043 ،
 شهادة تقدٌرٌة من كلٌة الفنون التطبٌقٌة ،الجامعة التقنٌة الوسطى.9043 -
 شهادة تقدٌرٌة من ملتقى الدكتور عبد الواحد محمد الثقافً -كلٌة اللغات /جامعة بغداد
.9043
 -9كتب عنه:
كتههب عنههه وقههدم كتبههه العدٌههد مههن الكتههاب واألكههادٌمٌٌن العههراقٌٌن م هنهم أ.د.إبههراهٌم العههالف،
أ.د.إٌاد الحسٌنً ،أ.د.خالهد السهلطانً،أ.د.عقٌل مههدي ٌوسهف ،أ.د.فٌصهل المقهدادي،أ.د.جواد
الزٌدي ،الصهحفً والكاتهب عبهد الهرزاق الصهافً ،الناقهد عهادل كامهل ،الكاتهب جهالل زنكبهادي،
والصحفً فاروق العزاوي ،والصحفٌة إسراء ٌونس .ومن العهرب كهل مهن أ.د.محمهود شهاهٌن
(سورٌا) ،أ.د.علً الصهبً (مصر) ،أ.د.سعٌد بنكراد (المغرب).

