السيزة الذاتية
االسم :أ .د .جبار محمىد حسيه علي العبيدي
مكان وتاريخ التىلد :بغداد – .5511
الشهادات العلمية:
 خريج الدراسة االعدادية – الفرع العممي – .3791-3791بكااوليرييس ونااين ليااكيمية  /ن اات –  3791-3799كميااة الفنااين الةميمااة – ةومعااةبغداد.

 موةسلير ونين ليكيمية  /ن ت –  3711كمية الفنين الةميمة – ةومعة بغداد. -دكليراه ومسفة ونين ليكيمية  /ن ت –  3777كمية الفنين الةميمة – ةومعة بغداد.

 3711 -3791 عمل مدرسوً وي اللعميم الثونيي.

 3711-3711 عمل مدرسوً وي معهد الفنين الةميمة.

 3719 – 3711 عمل رئيسوً لقسم اللربية الفنية وي معهد اللدريب ياللطيير
اللربيي وي يزارة اللربية.

 3771-3719 عود لملدريس وي معهد الفنين الةميمة – بغداد.
 3771 ل د االن لدريسي وي ةومعة بغداد – كمية الفنين الةميمة.
 1131-1133 يغل منصب معوين العميد لميؤين االدارية يالمولية – كمية
الفنين الةميمة.
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المرتبت العلميت:
 1111 صل عمى مرلبة االسلوذية وي كمية الفنين الةميمة -ةومعة بغداد.
 3777 صل عمى لقب اسلوذ مسوعد وي كمية الفنين الةميمة -ةومعة بغداد.
3776/6/33 

صل عمى لقب مدرس وي كمية الفنين الةميمة -ةومعة بغداد.

 3771 يل د االن عضي هيئة لدريسية وي ةومعة بغداد – كمية الفنين
الةميمة.
عضيية المةون:
 1111 عضي لةنة صال ية اللدريس وي كمية الفنين الةميمة – ةومعة بغداد.
 1111 عضاااي لةناااة االسااالالل واااي لسااام الفناااين اللياااكيمية – كمياااة الفناااين
الةميمة.
 1111 ممثل االسولذة وي مةمس كمية الفنين الةميمة – ةومعة بغداد.

 1111 عضي مةمس لسام الفناين اللياكيمية  -كمياة الفناين الةميماة – ةومعاة
بغداد.
 1113 عضي لةنة الدراسوت العميو وي لسم الفنين الليكيمية -كمية الفنين
الةميمة.
 ايرف عمى اكثر من ( )11رسولة ياطري ة موةسلير يدكلايراه واي كمياة الفناين
الةميمة.

 نولش العيرات من رساوئل ياطاوريط طمباة الدراساوت العمياو واي كمياوت الفناين واي
العراق.
 نير ب ديد ( )1ب يث وي الفناين اللياكيمية واي مةماة االكاوديمي لكمياة الفناين
الةميمة يكمية اللربية االسوسية.
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البحىث المنشىرة :
 -3اليكل وي من يلوت ةياد سميم – مةمة االكوديمي وي كمية الفنين الةميمة –
.3779

 -1دير الملمقي وي اللةربة الةمولية – مةمة االكوديمي وي كمية الفنين الةميمة –
.3771
 -1القيم الةمولية وي الن ت المعوصر – مةمة االكوديمي وي كمية الفنين الةميمة
– .3771
 -1الرؤية ياداء الليكيل وي الن ت العرالي المعوصر – مةمة االكوديمي وي كمية
الفنين الةميمة – .1111

 -1الزخورف الةدارية المن يلة وي ياةهوت القصر العبوسي وي بغداد – مةمة كمية
اللربية االسوسية وي الةومعة المسلنصرية – .1111
 -6اللةريد وي الن ت العرالي المعوصر – مةمة االكوديمي وي كمية الفنين الةميمة
– .1111

 -9الملغير (س) وي الن ت المعوصر مةمة االكوديمي وي كمية الفنين الةميمة –
.1111
 -1ايكولية اللمقي بين االثر الليكيمي يملغير الصيرة وي الفضوئيوت – المؤلمر
العممي وي كمية اللربية لمبنوت – االسبيع الثقووي ةومعة بغداد – .1117
 -7اصدر كلوب بعنيان (القيمة يالمعيور الةمولي وي الليكيل المعوصر) .1131-
المشاركات الفنية:
 يورك وي معظم المعورض الليكيمية اليطنية منذ عوم .3791 -نفذ نصبوً ن ليوً وي مدينة الكوظمية عوم .1116

 لدم مقلرح ميريع لنصب يهداء ةسر االئمة1116 ،م. -ووز بمسوبقة يهيدي الةومعة المسلنصرية – كمية الهندسة يالعمل ليد اللنفيذ.

 سوهم وي معظم المسوبقوت الفنية داخل العراق. عضي ةمعية الليكيميين العراليين منذ عوم .3791 يورك وي مسوبقة نصب رةول الص ية – .1117-يورك وي مسوبقة يهداء سبويكر .1131 -

الرسائل واالطاريح التي اشرفت عليها:
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االسم

عنوان الرسائل واالطارٌح

اثر التجرٌب فً التحوال االسلوبٌة فً النحت العراقً
 -1حسٌن ماجد عباس
المعاصر (ماجستٌر  -نحت)
التذوق الفنً وعالقته باسوبً االدراك التأملً – االندفاعً
 -2نضال كاظم مطر
و (االستدال – االعتماد على المجال) لدى طلبة قسم
التربٌة الفنٌة (دكتوراه – التربٌة الفنٌة)
السمات الفنٌة للنحت الحضري فً مدٌنة الحضر
 -3علً صاحب
(ماجستٌر  -نحت)
 -4محمد عبد الرزاق حمودي المرجعٌات المؤسسة للتنظٌم الشكلً فً النحت العراقً
المعاصر (ماجستٌر  -نحت)
اثر العالقات الهندسٌة فً تكوٌن النحت العراقً المعاصر
 -5فتاح ٌوسف خلف
(دكتوراه  -نحت)
اشكالٌة التحول فً التنظٌم الشكلً فً الخزف العراقً
 -6رائد احمد علً
المعاصر (ماجستٌر – خزف)
التحول الشكل فً الخزف العراقً المعاصر
-7احمد شمس عطٌة
(ماجستٌر – خزف)
الخصائص الفنٌة بٌن الخزف النحتً والنحت العراقً
-8اٌاد محمد حسن
المعاصر دراسة تحلٌلٌة مقارنة (ماجستٌر –نحت)
استلهام االشكال الطبٌعٌة فً النحت العراقً المعاصر
 -9عاتكة عبد الستار شنٌن
(ماجستٌر – نحت)
تنوع تقنٌات االظهار فً النحت العراقً المعاصر
 -10اٌاد حامد
(ماجستٌر – نحت)
اسالٌب التعبٌر فً نصب الجندي المجهول فً العالم
 -11سامر جاسم الحلو
(ماجستٌر – نحت)
تحوالت الشكل بٌن النحت العراقً والمصري المعاصرٌن
 -12مأمون سلمان فارس
دراسة تحلٌلٌة مقارنة (دكتوراه –نحت)
تحوالت التشكٌل فً النحت االمرٌكً المعاصر
 -13كرٌمة حسن احمد
(دكتوراه – نحت)
التجرٌد وقدرته التعبٌرٌة فً المنحوتات عبد الرحٌم الوكٌل
-14محمد صفاء حمودي
(ماجستٌر – نحت)
العالقات الشكلٌة والجمالٌة للتشكٌل الخزف االلمانً
 -15ازهار محمد علً
المعاصر (ماجستٌر – خزف)
المرجعٌات المؤسسة للتشكٌل النحت للعمارة المعاصرة
 -16علً جبر حسٌن
(ماجستٌر – نحت)
تنوع الخامة واثره فً النحت المعاصر (اطروحة
-17بٌان مانً ابراهٌم
دكتوراه)
العالقات الشكلٌة والجمالٌة فً نصب االمومة فً العالم
-18نبراس هاشم ذنون
(رسالة ماجستٌر)
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سنة االنجاز

2003
2003
2003
2003
2004
2005
2005
2006
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2010
2010
2011
2012

 -19نعٌمة محمود
 -20ازاد محمد طاهر
-21حسٌن ماجد
-22احمد خلٌف
-23ولٌد البدري
-24جوالن حسٌن علوان
-25علً جبر حسٌن

الرؤى الفكرٌة والجمالٌة لالعمال الخزفٌة المعاصرة فً
الفضاءات المفتوحة (اطروحة دكتوراه)
الرؤى الجمالٌة والتعبٌرٌة فً نصب الحرٌة فً العالم
(اطروحة دكتوراه)
اثر العولمة فً النحت العربً المعاصر (اطروحة
دكتوراه)
اشكالٌة الخطاب البصري للنحت المعاصر (اطروحة
دكتوراه)
الرؤى الجمالٌة لنصب فنٌة مقترحة فً ساحات مدٌنة
بغداد (رسالة ماجستٌر)
جمالٌات التشكٌل الضوئً فً النحت المعاصر (اطروحة
دكتوراه)
اشكالٌة التشكٌل البصري المعاصر (اطروحة دكتوراه)
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2012
2013
2013
2013
2015
2015
2016
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مشروع نصب شهداء جسر االئمة
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