
 السيرة الذاتية

 . الهاـ صبحي عبد 
  7967 –محافظة بغداد  –مواليد. 

 : الشهادات 
  7999جامعة بغداد عاـ  –كمية الفنوف الجميمة  –رسـ  –بكالوريوس فنوف تشكيمية. 
  5005جامعػػة بغػػداد عػػاـ  –كميػػة الفنػػوف الجميمػػة  –رسػػـ  –ماجسػػتير فنػػوف تشػػكيمية 

دراسػػة  –وربػػي والعرا ػػي الحػػديث الفنػػي فػػي الرسػػـ اأ الموسػػومة ا التكػػويف الرسػػالةعػػف 
 تحميمية (.

  جامعػػػػة بغػػػػداد عػػػػاـ  –كميػػػػة الفنػػػػوف الجميمػػػػة  –رسػػػػـ  –دكتػػػػوراس فمسػػػػفة فنػػػػوف تشػػػػكيمية
عػػػف اوحروحػػػة الموسػػػومة ا التاابػػػؿ بػػػيف الرسػػػـ والفوتػػػو راؼ فػػػي التػػػداوليات  5076

 المعاصرة (.
 : الوظائف التي شغمتها 

  اآلف غايةلو  -5007 مف عاـ جامعة بغداد –تدريسية في كمية الفنوف الجميمة . 
  5008عضو المجنة اوجتماعية لعاـ. 
  5077ولغاية 5007عضو المجنة اومتحانية لمدراسات اوولية مف عاـ. 
  5077ولغاية  5008مارر دراسات عميا مف عاـ. 
  5075عضو المجنة اومتحانية لمدراسات اوولية لعاـ. 
  5076مارر المجنة العممية عاـ. 
  ولغاية اوف. 5077مارر الدراسات العميا مف عاـ 
  5078 – 5077عضو لجنة السالمة الفكرية لمعاـ. 
  5078 – 5077عضو في لجنة المعارض لمعاـ  . 
  5078 – 5077عضو المجنة اومتحانية لمدراسات العميا لمعاـ. 



 : البحوث 
  كػاديمي كميػة الفنػوف ختصاصػها فػي مجمػة اأضػمف مجػاؿ انشرت العديد مػف البحػوث

ومجمػة كميػة .  بغػدادجامعػة  –بف رشػد ومجمة اأستاذ كمية أ. جامعة بغداد  –الجميمة 
   . الجامعة المستنصرية –ساسية التربية اأكمية  –ساسية التربية اأ

 الكتب 
  الثاني والثالث والرابع.كتاب منهجي اتاريخ فف الجرافيؾ الحديث والمعاصر( لممراحؿ 

 : عضوية النقابات والرابطات 
 عضو ناابة الفنانيف العرا ييف . 
 عضو رابحة المبدعيف العرا ييف لمفنوف الجميمة . 

 : المشاركات الفنية 
 المعارض العديد مف عماؿ فنية فيلها مشاركات وأ . 

 المحاضرة عنوان : 
 الجرافيكي التصميم تطور حركات أهم
   Arts & Crafts movementوالحرف الفنون حركة: أولا 

 نهايػػات فػػي والحػػرؼ الفنػػوف لحركػػة اأساسػػييف المؤسسػػيف أحػػد( مػػوريس وليػػاـايعػػد      
( ( Philip Webb المعمػػػار  المهنػػػدس مػػػع بالتعػػػاوف أوروبػػػا فػػػي عشػػػر التاسػػػع الاػػػرف

 الفنػي اإلنتػاج في الرخيصة اأساليب عف اوبتعاد بوجوب الحركة هذس آمنت و د وآخريف،
 يكػػوف أف يجػػب وو المتنػػاوؿ، فػػي يكػػوف أف يجػػب الفػػف وأف اليدويػػة، الحػػرؼ إلػػ  والعػػودة
 بػيف ما الروابح بناء إعادة عم  الحركة هذس أنصار عمؿ. الفنية الوسائح في ترتيب هناؾ
 سػائدة كانػت التػي والوضػوح البسػاحة إحيػاء عمػ  هػؤوء صػمـ لاػد والعامؿ، الجميؿ العمؿ
 المتحػدة الوويػات بوسػحف، مدينػة ترينيتػي، كنسػية(ا7اشػكؿ عشػر الخامس الارف فنوف في

 عصػر فنػوف أنصػار أكثػر مػف كػانوا أنهػـ مف الر ـ ،عم (موريس ولياـالػ لوحة( اأمريكية
 هػػذس أفكػػار الهمػػت لاػػد الزخػػارؼ، وكثػػرة الدينيػػة والروحيػػة بالصػػرامة تميػػزت التػػي النهضػػة



 buhaus De stijl Art Nouvea مثػؿ، بعػدها جػاءت التػي المػدارس مف العديد الحركة
 .بعد فيما الفنوف في الحداثة لحركة مادمة   الحركة هذس أعتبار ويمكف
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  De Stijl  ستجل دي: ثانيا
 بعػد وفيمػا ،(مونػدرياف بيتا مع بالتعاوف(  دويسبورغ فاف ثيو( اصدرها مجمة وهي       
 سػميت التػي بموحػاتهـ واشػتهروا ألمانيػة، فػي ظهػرت التػي الفنية الحركة لهذس اسـ أصبحت

 مسػاحات عمػ  مناحاهػا بعػض واحتػو  سػوداء خحػوح تااحع مف تكونت والتي( تكويناتا
 أ ػؿ إلػ  اأشياء وتجريد البساحة هي الحركة هذس مباد ء زر اء،أهـ أو صفراء أو حمراء
 بيػػػت( أعمػػػاؿ فػػػي فنجػػػد التشػػػكيؿ، فػػػي الهندسػػػية التجريديػػػة إلػػػ  دعػػػت حيػػػث يمكػػػف، مػػػا

 لفتػػػرة متو فػػػة السػػػوداء الخحػػػوح تبػػػدو( 5اشػػػكؿ( أزرؽ أصػػػفر، أحمػػػر، تكػػػويف( امونػػػدرياف
 المسػتحيالت بػيف الحاصػمة اوناسامات أف ر ـ الموحة، حدود عم  عشوائي بشكؿ  صيرة
 باإلضػافة اأحػراؼ، إلػ  الموحػة مركػز عف تبتعد الممونة المساحات أف كما متصمة، تبا 
( مونػدرياف بيػتا ويعػد الممونػة، المسػاحات مػف أكثػر البيضاء المساحات عم  التركيز إل 
 اوبتدائيػة لممرحمػة كمػدرس المهنيػة حياتػ  وبدا 7875 عاـ ولد الحركة، هذس رواد أهـ أحد

 بفػف مهتمػا كػاف المتحػدة والوويػات وهولنػدا بػاريس بػيف انتاػؿ التدريس، أثناء الرسـ ومارس
 .  7975 عاـ وتوفي المعمار
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  Bauhaus   الباوهاوس: ثالثا 
 واسػػتعماؿ لالشػػكاؿ الهندسػػي التوظيػػؼ اسػػاس عمػػ  ياػػـو الحركػػة هػػذس مضػػموف أف       
 إلػػػ  إضػػػافة الزائػػػدة، الزخرفػػػة وتجنػػػب المػػػفلوؼ عمػػػ  والخػػػروج والػػػدائرة كػػػالمربع العناصػػػر
 الفػػػراغ مالحظػػػة ويمكػػػف الصػػػورة، وضػػػعية فػػػي المركزيػػػة عػػػف واوبتعػػػاد الخحػػػوح اسػػػتخداـ
 حيػػػث بسػػػيحة ألػػػواف اسػػػتخداـ عمػػػ  أعتمػػػدت كمػػػا الباوهػػػاوس، تصػػػاميـ فػػػي نسػػػبيا   الواسػػػع
 و ػػد واأصػػفر، واأبػػيض واأسػػود اأحمػػر مثػػؿ اأساسػػية األػػواف عمػػ  اوسػػتخداـ يتركػػز
 عبػر 7979 عػاـ المانيػا فػي والعمػارة والتصػميـ الجرافيػؾ فػػػػف لتعميػػػػػػـ الحركػة هػػػػػذس نشفت
 والنظػر ، العممػي التعمػيـ مػف نػوعيف فيهػا فنجػد التحبيايػة، الفنػوف مػع الجميمػة الفنػوف دمج
 يتعممػػوف كػػانوا وهكػػذا المحاضػػرات،  اعػػات مػػف بػػدو   العمػػؿ ورشػػات الحػػالب حضػػر حيػػث
 حركػػات مػػف بالعديػػد الحركػػة هػػذس تػػفثرت و ػػد العمػػؿ، مو ػػع فػػي اشػػتغالهـ خػػالؿ مػػف الفػػف
  الفنػػاف بافكػػار تػػفثرت كمػػا أفكارهػػا، انتشػار فػػي زاد ممػػا والدادائيػػة كالتعبيريػػة الحػػديث الفػػػػػػف

 بػػيف جمعػػوا فاػػد الجميمػػة، والفنػػوف الحرفػػة بػػيف الػػدمج محاولػػة فػػي( مػػوريس ولػػيـ( اونكميػػز 
 جػدا ، مهمػة التانيػة فػي المهػارة اف الحركػة هػذس مؤسػس( جروبيػوساوذكػر واوبداع، التانية
 الفػػػف وحػػدةا مػػػػػف الحػػػػركة شػػػػػعار  يػػر لػػػذا والخيػػاؿ، لالبػػػػػػداع مصػػػػػػدر احيانػػا   تكػػػػوف و ػػد

 ديسػاو إلػ  الحركػة هػذس انتامػت ثػـ ،(3اشػكؿ( جديػدة وحدة والتكنولوجيا الففاال ( والحرفة
 فػػي التصػػميـ تػػاريخ فػػي حايايػػة   ثػػورة   وكانػػت ـ،7935 عػػاـ بػػرليف إلػػ  ومنهػػا 7955 عػػاـ

 توسػع و د الفف، وتعميـ الحديثة اأذواؽ تشكيؿ في كبيرا   دورا   الحركة هذس لعبت لاد العالـ،
، الخشػػػػب، الحجػػػػرامثػػػػؿ ومتنوعػػػػة عديػػػػدة خامػػػػات واسػػػػتعمموا الفػػػػف فػػػػروع لجميػػػػع نشػػػػاحها
 التصػػػػػميـ مثػػػػػؿ متعػػػػػددة مجػػػػػاوت فػػػػػي اوثػػػػػر لهػػػػػا وكػػػػػاف ،(اوصػػػػػباغ، المعػػػػػادف، الزجػػػػػاج

 مكمػػؿ كعنصػػر الػػن  عمػػؿ حيػػث و يرهػػا الكتػػب وا مفػػة الدعائيػػة والممصػػاات الجرافيكػػي
 مدرسػػػػػة أ امتػػػػػ  لمعػػػػػرض اسػػػػػتخدـ شػػػػػميدت، جوسػػػػػت لممصػػػػػمـ بوسػػػػػتر( ا4ا شػػػػػكؿ فيهػػػػػا

 ،( شػػػميمر أوسػػػكار ، روس ديػػػر فػػػاف مػػػيس لودفيػػػ ا فنانيهػػػا ومػػػف ،(7953 عػػػاـ باوهػػػاوس
 اوورپيػػة البمػػداف فػػي اونتشػػار وعضػػائها اتػػاح ممػػا النػػازييف يػػد عمػػ  الحركػػة هػػذس انتهػػت

 . هناؾ مف واوستمرار
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 International typographic (swiss design )  سويسرا مدرسة: رابعا
 فػي الوحػدة اسػاس عمػ   امت و د واسعا ، انتشارا   العالـ في الحركة هذس انتشرت لاد      

 محسػػػوبة شػػػبكة عمػػػ  والمبنيػػػة جهػػػة مػػػف العناصػػػر فػػػي اوخػػػتالؼ عػػػف الناتجػػػة التصػػػميـ
 جهػة مػف ومنسػجمة متوازيػة بحرياػة المعمومػات تنظػيـ وسػائؿ ا ػو  مػف تعػد والتػي رياضيا  
 عمػ  واعتمػدت ، وسويسػرا المانيػا مػف الخمسػينات فػػػػػػػػػي الحركػة هػػػػػػػذس انحمات و د اخر ،
 وباػػوة عبػػرت و ػػد التجاريػػة اوعالنػػات فػػي نراهػػا مػػا  البػػا   التػػي اودعػػات فػػي المبالغػػة عػػدـ
 احاسيسػػ  عػػف يعبػػر كفنػػاف لػػيس دورس يعػػي هنػػا فالمصػػمـ ونشػػاح  المجتمػػع مشػػاكؿ عػػف

 بوسػػػتر( ا5اشػػػكؿ المجتمػػػع افػػػراد بػػػيف الهامػػػة المعمومػػػات لنشػػػر وسػػػيمة هػػػو بػػػؿ الخاصػػػة
 ( .  7945–بيؿ ماكس تصميـ مف فني لمعرض
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  New Yourk نيويورك مدرسة: خامسا
 تصميػػػػػـ فػػػػػػي بالحريػػة واتسػػمت التنظػػيـ فػػي الايػػود عػػػػػف الحركػػة هػػذس ابتعػػدت لاػػد       

 التصػميـ فػي تكػف لػـ التػي الحػديث الجرافيكػي لمتصػميـ جديدة مفاهيـ واضافت العناصر،
 اووربػػيف المهػػاجريف حريػػؽ عػػف امريكػػا الػػ  الحركػػة هػػذس جػػاءت و ػػد اووربػػي، الجرافيكػػي

 فػي المتمػرد السياسػي المنػاخ الػ  الواحد بالحزب المتمثؿ السياسي المناخ مف هربوا الذيف



 الػذ ( رانػد بػوؿاروادهػا ومػف الموجودة التحورات لتواكب الحركة هذس توسعت و د امريكا،
 تاميػػػؿ حريػػػؽ عػػػف( خػػػح، فضػػػاء، لػػػوف، شػػػكؿاالبصػػػر  الشػػػكؿ معالجػػػة عمػػػ  الاػػػدرة لػػػ 

 تصػميـ الذهبية، الذراع ذو الرجؿ شعار(ا6اشكؿ التصميـ جوهر عم  والتركيز العناصر
 فتػػػػػػرة فػػػػػػػي الجرافيكػػػػي التصػػػػميـ فػػػػي مػػػػؤثرة الحركػػػػة هػػػػذس وتعػػػػد ،(7955 -بػػػػاس صػػػػوؿ

 او تصػػػػػادية التحػػػػػورات لتواكػػػػػب الحركػػػػػة هػػػػػذس توسػػػػػعت و ػػػػػد والخمسػػػػػػػينات، اوربعينػػػػػات
 .المختمفة والتكنموجية
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