انسيشِ انزاجيّ
االســــــــــــى  :أ.د .عياض عبذ انشحًٍ اييٍ يحًٕد
جاسيخ انًيـالد 1954 :و
انحانة انزٔجية  :يحزٔج
عـــــذد األٔالد  :اسبعةٔ- ،نذاٌ ٔبُحاٌ
انذيـــــــــــاَة  :يسهى
انحـخـصــص

 :انفٌُٕ انحشكيهية /انشسى -دكحٕساِ فهسفة

انٕظيفــــــّ

 :اسحار جايعي

انذسجة انعهًية  :اسحار
عُٕاٌ انعًم :

كهية انفٌُٕ انجًيهة ،قسى انفٌُٕ انحشكيهية

ْاجف انعًم :
انٓاجف انُقال :

07709643025

انبشيذ إالنكحشَٔي abdulrahman.196995@yahoo.com :

أٔالً  :انًؤْالت انعهًية .
الدرجة العلمٌة

الجامعة

الكلٌـــة

التارٌخ

بكالوريوس

جامعة بغداد

كلٌة الفنون الجمٌلة

5976-5975

الماجستير

جامعة بغداد

كلٌة الفنون الجمٌلة

5981-5985

الدكتوراه

جامعة بغداد

كلٌة الفنون الجمٌلة

5997-5996

أخرى

االستاذٌة

كلٌة الفنون الجمٌلة

5997م

ثاَيا ً  :انحذسج انٕظيفي .
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة مه  -الى

5

مرتبة االستاذٌة

كلٌة الفنون الجمٌلة/جامعة بغداد

 5997ولحد االن

1

رئٌس قسم الفنون التشكٌلٌة

كلٌة الفنون الجمٌلة/جامعة بابل

5987-5985

3

معاون العمٌد للشؤون الدارٌة
والمالٌة
مسؤول وحدة النشاط الفنً
والثقافً
مدرس مساعد

جامعة بغداد

1227-1225

كلٌة التربٌة /ابن رشد

1228

كلٌة الفنون الجمٌلة/جامعة بابل

5985

6

مدرس

كلٌة الفنون الجمٌلة/جامعة بابل

5987

7

استاذ مساعد

كلٌة الفنون الجمٌلة/جامعة بغداد

5989

4
5

ثانثا ً  :انحذسيس انجايعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة مه  -الى

1

كلٌة الفنون الجمٌلة

جامعة بغداد

لحد االن

2
3

سابعا ً  :انًقشسات انذساسية انحى قًث بحذسيسٓا.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

5

الفنون التشكٌلٌة

تارٌخ الفن االسالمً

 5997ولحد االن

1

الفنون التشكٌلٌة

التخطٌط

 5997ولغاٌة 1252

3

الفنون التشكٌلٌة

االنشاء التصوٌري

 5997ولغاٌة 1252

4

الفنون التشكٌلٌة

االلوان

 5997ولغاٌة 1252

5

الفنون التشكٌلٌة

جمالٌات الفن العربً االسالمً/الماجستٌر

5999-5998

6

الفنون التشكٌلٌة

السمنار (الماجستٌر)

1252-5998

7

الفنون التشكٌلٌة

السمنار (الدكتوراه)

1252-5998

8

الفنون التشكٌلٌة

سوسٌولوجٌا الفن/الدكتوراه

1221-1225

9

الفنون التشكٌلٌة

الفنون االسالمٌة/الدكتوراه

1252

خايساً ( :االطاسيح  ،انشسائم ) انحي أششف عهيٓا:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

5

القٌم الجمالٌة لتصاوٌر مدرسة بغداد العربٌة االسالمٌة
وانعكاسها فً الرسم العراقً المعاصر

الفنون التشكٌلٌة

1225

1

جدلٌة الحدث فً اعمال الفنان كاظم حٌدر

الفنون التشكٌلٌة

1221

3

تاثٌرات الفن العربً االسالمً من الرسم االوربً الحدٌث

الفنون التشكٌلٌة

1223

4

الصورة البصرٌة فً الفن العربً االسالمً وانعكاسها
على الشكل المعماري العراقً المعاصر

الفنون التشكٌلٌة

1223

5

التطور االسلوبً فً اعمال سعد الطائً

الفنون التشكٌلٌة

1223

6

المقاربة التاوٌلٌة فً الرسم العراقً المعاصر

الفنون التشكٌلٌة

1224

7

التكوٌن الفنً فً الرسم االوربً والعراقً الحدٌث

الفنون التشكٌلٌة

1225

8

دالالت اللون فً الفن العربً االسالمً

الفنون التشكٌلٌة

5997

9

توظٌف الرقش العربً االسالمً فً بنٌة رسوم الواسطً

الفنون التشكٌلٌة

1222

52

جمالٌات االشكال المعمارٌة االسالمٌة وانعكاسها فً الرسم
العراقً المعاصر

الفنون التشكٌلٌة

1222

55

جمالٌات التكوٌن فً المدرسة االنطباعٌة وانعكاسها على
الرسم العراقً
الرسم فً مراكز الحضارة العربٌة قبل االسالم

53

الواقعٌة فً رسم المشرق الغربً المعاصر -االنظمة
واالتجاهات
تطور النظم التعبٌرٌة فً أعمال الفنان محمد على شاكر

51

54
55
56

الفنون التشكٌلٌة

1222

الفنون التشكٌلٌة

1223

الفنون التشكٌلٌة

1225

الفنون التشكٌلٌة

1253

الفنون التشكٌلٌة

1254

الخطاب االٌدٌولوجً لصورة المرأة فً الرسم العراقً
المعاصر
تداخل األجناس الفنٌة فً بنٌة التكوٌنات الخطٌة المعاصرة قسم الخط والزخرفة

1254

سادساً :انًؤجًشات ٔانُذٔات انعهًية انحي شاسك فيٓا.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

5

المؤتمر العلمً للكلٌة

1221

كلٌة الفنون الجمٌلة

بحث

1

المؤتمر العلمً لكلٌة التربٌة
للبنات

1229

كلٌة التربٌة للبنات

فنً
عمل
حضور)

3

مركز احٌاء التراث العلمً
العربً
مركز التقٌٌس والسٌطرة
المجمع العلمً العراقً
النوعٌة
معهد الشرق للتنمٌة البشرٌة

1225

جامعة بغداد

بحث

1222
1221
1222

جامعة بغداد
بغداد

بحث
بحث
بحث

4
5
6

( بحث  /بوستر

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

اللجنة العلمٌة للقسم التشكٌلً

المؤتمر العلمً السنوي لكلٌة التربٌة للبنات-
جامعة بغداد
المجمع العلمً العراقً

لجنة االستالل

مركز احٌاء التراث العلمً العربً

االرشادٌة والمكتبٌة

مركز الشرق للتنمٌة البشرٌة/بغداد

لجنة الدراسات العلٌا

ت

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
السنة
محل النشر
أسم البحث

1

استلهام الحرف فً الفن

مجلة الرواد

1222

2

تاثٌرات الفن العربً االسالمً فً فنون اوربا

افاق عربٌة

1222

3

ما بعد االنطباعٌة

الثقافة االجنبٌة

1225

4

قصر الحمراء فً الفن العربً

افاق عربٌة

1225

5

النقوش الكتابٌة فً شبه الجزٌرة العربٌة قبل االسالم

المورد

1225

6

ادغار دٌغا

الرواد

1221

7

تجسٌد المنمنمات الدٌنٌة فً االٌات القرانٌة

الطلٌعة االدبٌة

1221

8

االسالم وفن التصوٌر بٌن الكراهٌة والنهً والتحرٌم المؤتمر العلمً السابع للكلٌة

1221

9

االسالم والتصاوٌر

مجلة االكادٌمً

1221

10

تاثٌرات الرقش العربً االسالمً فً فنون اوربا

مجلة االكادٌمً

1223

11

جمالٌة الرسم العربً االسالمً

المجلة القطرٌة فً الكلٌة

1221

12

مفهوم االشكال المعمارٌة االسالمٌة-جمالٌتها
وخصائصها الفنٌة
االشكال المعمارٌة االسالمٌة االصول والجذور

المجمع العلمً العراقً

1223

المجمع العلمً العراقً

1223

14

دالالت اللون فً القران الكرٌم والحدٌث النبوي

معهد الشرق للتنمٌة البشرٌة

1221

15

ودالالتها اللونٌة
الوان االنسجة
الشرٌف

16

بٌكاسو والجرنٌكا

مركز التقٌٌس والسٌطرة
النوعٌة
الموقف الثقافً

1221
1224

17

مفهوم اللون ودالالته فً الدراسات التارٌخٌة

الموسوعة الصغٌرة

1252

18

اشكالٌة التاوٌل فً الفن العربً االسالمً "فن

دار االصدقاء

1252

19

العربً االسالمً
دالالت اللون فً الفن
التصوٌر"

الشؤون الثقافٌة

1225

20

تاوٌل اللون فً القرن الكرٌم والحدٌث النبوي

مجلة االكادٌمً

1255

13

الشرٌف

مجلة االستاذ

1255

مجلة االكادٌمً

العدد62
1255/
1255

21

جمالٌة القباب فً الفن العربً االسالمً

22

الداللة الشكلٌة للفن العربً االسالمً فً الرسم

23

العربً االسالمً فً اعمال هنري ماتٌس
تاثٌر
الفنالحدٌث
االوربً

مجلة االستاذ

24

اثر الفن العربً االسالمً فً الرسم االوربً
دٌالكروا  ،ماتٌس ،بٌكاسو -كلً انموذجا

مجلة االكادٌمً

1255

25

جمالٌات المكان فً الرسم العربً األسالمً

مجلة التراث العلمً العربً

1251

26

صورة المرأة فً أعمال الفنان شوكت االلوسً

المؤتمر العلمً األول جامعة

1251

27

حدود التأوٌل فً أعمال الفنانٌن جواد سلٌم وكاظم
حٌدر

الموصلالخامس
المؤتمر العلمً
عشر لكلٌة
الفنون الجمٌلة

1256

28
29
30

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .










اللجنة العلمٌة
لجنة الدراسات العلٌا
االرشادٌة والمكتبٌة
لجنة االستالل
اللجنة البحثٌة
عضو نقابة الفنانٌن -المركز العام-بغداد
عضو جمعٌة التشكٌلٌٌن العراقٌٌن-بغداد
عضو نقابة المعلمٌن/المركز العام-بغداد
ٌعمل حالٌا :استاذ فً كلٌة الفنون الجمٌلة/جامعة بغداد-القسم التشكٌلً

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير

الجهة المانحة

السنة

5

شكر وتقدٌر –وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً
لحصولً على الترقٌة العلمٌة لالستاذٌة دون المدة
القانونٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث

1225

العلمً

1

شكر وتقدٌر – عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة لحصولً على
كتاب شكر وتقدٌر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً

كلية الفنون الجميلة/بغداد-العميد

1225

3
4

شكر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً

وزارة التعلٌم العالً والبحث
العلمً

1225

5
6
7
8
9
52
55
51
53
54
55

شكر وتقدٌر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث
العلمً

وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً
وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً
الجميلة/بغداد-العميد
كلية الفنون

1225

شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة بغداد

رئٌس جامعة بغداد

1225

شكر وتقدٌر -من عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة

كلية الفنون الجميلة/بغداد-العميد

1225

شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة بغداد

رئٌس جامعة بغداد

1221

شكر وتقدٌر -من عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة

كلية الفنون الجميلة/بغداد-العميد

1225

شكر وتقدٌر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث
العلمً
شكر وتقدٌر -من السٌد عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة

وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً
كلية الفنون الجميلة/بغداد-العميد

5998
1221

شكر وتقدٌر -من السٌد عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة

كلية الفنون الجميلة/بغداد-العميد

1221

شكر وتقدٌر من معهد الشرق للتنمٌة البشرٌة

معهد الشرق للتنمٌة البشرٌة

1221

شكر وتقدٌر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث
العلمً
شكر وتقدٌر من مساعد رئٌس جامعة بغداد

وزارة التعلٌم العالً والبحث
العلمً
مساعد رئٌس جامعة بغداد

1221

بابل
شهادة تقدٌرٌة للمشاركة فً المؤتمر العلمً االول
للدراسات العلٌا
شهادة تقدٌرٌة للمشاركة فً المعرض السنوي الشامل

الجمٌلة/جامعة بابل
كلٌة الفنون الجمٌلة/بغداد

1225

كلٌة الفنون الجمٌلة/بغداد

1221

شهادة تقدٌرٌة من مقر االمم المتحدة لتصمٌم شعار

من االمم المتحدة

شهادة تقدٌرٌة للمشاركة فً معرض الفنون التشكٌلٌة

مركز بغداد للفنون

1221

شهادة تقدٌرٌة-المعرض السنوي للجمعٌة

جمعٌة التشكٌلٌٌن العراقٌٌن
بغداد

1221

شكر وتقدٌر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث
العلمً
شكر وتقدٌر -عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة

56
من رئٌس جامعة بغداد
شكر من رئٌس جامعة بغداد
57
كلية الفنون الجميلة/بغداد-العميد
شكر وتقدٌر -من السٌد عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة
58
كلية الفنون الجميلة/بغداد-العميد
شكر وتقدٌر -من السٌد عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة
59
من مساعد رئٌس جامعة تكرٌت
شكر وتقدٌر مساعد رئٌس جامعة تكرٌت
12
من عمٌد كلٌة الفنون
 15شكر وتقدٌر -من السٌد عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة/جامعة
11
13
14
15
16

1225
1225

1226
1229
1252
1229
1252
1252

شهادة تقدٌرٌة -معرض ٌوم الفن

17
شهادة تقدٌرٌة -المؤتمر العلمٌة لكلٌة التربٌة للبنات
18
شهادة االستاذٌة -من السٌد وزٌر التعلٌم العالً
19
شهادة ٌوم العلم من السٌد وزٌر التعلٌم العالً
32
 35شهادة تقدٌرٌة من عمادة الكلٌة لمشاركتً فً المؤتمر
العلمً (55
الفنون)الجمٌلة الهدائً ()45
 31شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة

نقابة الفنانٌن المركز العام-
بغداد
للبنات-بغداد
كلٌة التربٌة

1221
1229
5997

وزٌر التعلٌم العالً والبحث
العلمً
العالً والبحث
وزٌر التعلٌم

1225

العلمً
الجمٌلة/بغداد
كلٌة الفنون

1256

كلٌة الفنون الجمٌلة/بغداد

1254

كتاب لمكتبة الكلٌة الرقم ()5627فً 1254/4/55

 33شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة الهدأئً ()15
رسالة واطروحة الى مكتبة الكلٌة الرقم ()3598فً
1254/9/9
منح قدم شهر واحد من وزٌر التعلٌم العالً والبحث
34
العلمً الرقم ( )553فً 1254 /3 /53

35

ت

شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة لمشاركتً
ببحث فً المؤتمر العلمً الخامس عشر لكلٌة الفنون
الجمٌلة ()1256/3/13-11

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

كلٌة الفنون الجمٌلة/بغداد

1254

كلٌة الفنون الجمٌلة/بغداد

1254

كلٌة الفنون الجمٌلة/بغداد

1256

سنة النشر

5

دالالت اللون فً الفن العربً االسالمً

1225

1

مفهوم اللون ودالالته فً الدراسات التارٌخٌة

1252

3

اشكالٌة التاوٌل فً الفن العربً االسالمً "فن التصوٌر"

1252

الكتب تخت االنجاز
أسم الكتاب

ت
5

الراٌة عندالعرب ألوانها ودالالتها

1

تارٌخ الفن العربً االسالمً

سنة النشر

3

دراسات فً الفنون االسالمٌة

4

جمالٌات فن التصوٌر االسالمً

ثاني عشر :اللغــات .
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