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 متزوج الحالة االجتماعية :

 .تدرٌسً فً لسم الخط العربً والزخرفة / كلٌة الفنون الجمٌلة المهنة :

 التحصيل الدراسي : 

 1999 -العراق  –بغداد جامعة  –الفنون الجمٌلة كلٌة  –بكلورٌوس خط عربً وزخرفة اسالمٌة  -
 .2004 -العراق  –جامعة بغداد  –كلٌة الفنون الجمٌلة  -ماجستٌر خط عربً وزخرفة اسالمٌة  -

 . 2014 –الصٌن جمهورٌة  -شانغهاي  –الدنخوا جامعة  –دكتوراه تصمٌم / كلٌة التصمٌم  -

 مدرس  المرتبة العلمية :

 :6002ولغاية  6002قوم بتدريسها من عام اد العلمية التي االمو

/ المرحلة الثانٌة ، حاسبات / المرحلة االولى الثانٌة والرابعة برامج / تصمٌم زخرفً ،  الزخرفة الهندسٌة  / المرحلة الثانٌة

office ,windows , CorelDraw   اللغة االنكلٌزٌة / المرحلة االولى ، مشروع التخرج / المرحلة الرابعة ، خط ،

 الرلعة والدٌوانً / المرحلة االولى ، علم النفس الفنً / المرحلة الرابعة .

 :االماكن التي عمل بها 
عمل فً المجال الصحفً بصفة مصمم صحفً بعدد من  –فضال عن العمل االكادٌمً والتدرٌس فً كلٌة الفنون الجمٌلة  

 –كتدرٌسً فً كلٌة التصمٌم  2013لغاٌة  2012عمل عام كامل من ،  2006ولغاٌة  1999الصحف والمجالت من 
. حاصل  ةة الخامسة باختبار اللغة الصٌنٌالمرتب HSKجمهورٌة الصٌن . حاصل على شهادة  -شانغهاي  –جامعة الدنخوا 

عمل بمجال الدعاٌة واالعالن فً دولة الصٌن ، االوربٌة ، ICDLشهادة   باختبار اللغة االنكلٌزٌة، TOFALعلى شهادة 
ٌتمن التحدث باللغة الصٌنٌة واللغة  .بتصمٌم واخراج عدد كبٌر من البوسترات واالعالنات  لمجموعة من الشركات العالمٌة

 االنكلٌزٌة بطاللة.
 

، دورة اللغة االنكلٌزٌة  2007 ، دورة الحاسوب / جامعة بغداد 2007دورة طرائك التدرٌس جامعة بغداد  الدورات :
 .  2015/ جامعة بغداد   Google scholarدورة ،  2007دورة اللغة العربٌة / جامعة بغداد / ،  2008جامعة بغداد /
 

 المشاركات في المعارض : 
، 1997، 1996،  1995 وجمعٌة الخطاطٌن العرالٌٌن/ وزارة الثمافة معرض الخط العربً / مركز الفنون -

1998 
 -2001 -1998-1997-1996بغداد جامعة  –/ كلٌة الفنون الجمٌلة الخط العربً والزخرفة  معارض لسم -

2002.  
 4:  الشكر كتب

  4:  الشهادات التقديرية
 البحوث المنشورة : 

لتربٌة االساسٌة ، كلٌة التربٌة االساسٌة / ا ابحاث كلٌة ، مجلة الزخرفً باألزٌاء العرالٌة التصمٌم التحوالت فً بنٌة -1
 .2016 ، 2العدد ،  13الجامعة المستنصرٌة ، المجلد 

https://www.youtube.com/watch?v=KvxQKExSOjo


،  5، العدد  )مؤسسة الكفٌل( مجلة كربالء ، العتبة العباسٌة،  السمات الفنٌة للسجاد فً العتبة العباسٌة الممدسة -2
2016. 

 .2016، مجلة كلٌة االعالم ، جامعة بغداد  اللون وانعكاساته السٌمٌائٌة فً الصحف العرالٌة -3
المؤتمر العلمً الثانً  عولائ،  فً فن العمارةالتكنلوجً التطور البٌئً و بالفننظرٌة االستدامة واالبداع وعاللتها  -4

 .2016، الفن والتكنلوجٌا .. تحوالت االبداع ، الجامعة التمنٌة الوسطى ، كلٌة الفنون التطبٌمٌة ، للفنون التطبٌمٌة 
 

5- The design relations and the role of it making the idea for fashion design - 
IEEE 12th International Conference on Computer-Aided Industrial Design & 
Conceptual Design- China - Chinese , 2010. 

6- Artistic Techniques for Developing Creativity in Design – Applied Mechanics and 
Materials, Vols. 397, China / English, 2011. 

7- The Design between Creation and Methodology – UK / English, 2012. 

8-  Artistic Influences Analysis of Iraqi National Costumes – China / Textile 
engineering, ICTEM- Chinese. 2013. 

9- Environmental art and its relationship with the product and technical design, 
14th, international conference , Russia , 2015. English  

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/243463038_Artistic_Techniques_for_Developing_Creativity_in_Design?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/234119036_The_Design_between_Creation_and_Methodology?ev=prf_pub

