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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 م/السيرة الذاتية والعممية

 الحسيني ىاشم خضير حسن االسم/
 أستاذ مساعد المقب العممي/

 م 5/11/1791 المواليد/
  119د /12ز / 515م /حي جميمة  -بغداد  العنوان /
 79771291570موبايل  الهاتف /
 الحاصل عميها الشهادات

 م. 1771لرصافة دبموم معيد أعداد المعممين / ا  -1
 م.1779بكالوريوس كمية الفنون الجميمة / جامعة بغداد  -1
 م.1771ماجستير كمية الفنون الجميمة / جامعة بغداد  -1 
 م. 1715دكتوراه كمية الفنون الجميمة / جامعة بغداد -5 

 الخبرات/ 
 .م1779 -1771من عام عممت تدريسي في قسم الخط العـربي والزخـــرفة  -1
 م. 1772 -1771 من عام  رست في قسم التصميمد -1
 لديو مناقشات عدة لرسائل وأطاريح جامعية داخل الكمية وخارجيا. -1

 الدورات والنشاطات/
 م.11/1771/ 11( 52دورة التأىيل التربوي ) -1
 م.11/11/1771(  17دورة المغة العربية  ) -1
 م.11/1/1775ـ19دورة حاسبات لغرض الترقية العممية  -1
  -:قيمت في جامعة بغداد وهي كماياتيشاركت بمعارض عدة أ -5
 م. 1771/ 11/11والمؤرخ 15101المعرض المرقم  -أ

 م.10/5/1771والمؤرخ7115المعرض المرقم  -ب 
 م .11/5/1771والمؤرخ51المعرض المرقم  -ج
 -كما شاركت بمعارض أقيمت في كمية الفنون الجميمة وهي كما يأتي: -5
 م .0/11/1775والمؤرخ 1075ض المرقم المعر  -أ

 م.1775/ 17/5والمؤرخ  1117المعرض المرقم  -ب
 م.1775/ 17/5والمؤرخ 1115المعرض المرقم  -ج
 م.1775/ 10/5والمؤرخ 1177المعرض المرقم  -د
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صولي عمى شكر وتقدير من قبل رئيس جامعة بغداد بموجب األمر األداري المرقم ح - 2
 م.10/11/1771والمؤرخ  5177

 حصولي عمى شكر وتقدير من قبل وزير التعميم العالي والبحث العممي. -9
 عضو جمعية الخطاطين العراقيين. -0
 .والزخرفة لمخط العربيالعراقي عضو المركز الثقافي  -7

 عضو نقابة الفنانيين . -17
 عضو جمعية الفنانيين التشكيميين. - 11
 عضو نادي الثقافة والفنون. -11

 الشهادات التقديرية
  / جامعة بغداد ام في كمية الفنون الجميمةالمق 15شيادة تقديرية لمشاركتي بالمؤتمر العممي   -1

 .العمم وفمسفة الفن( )تحت شعار  1715/ 1/ 11 -11
  ام في كمية الفنون الجميمة / جامعة بغدادالمق 15شيادة تقديرية لمشاركتي بالمؤتمر العممي  -1

 .(الخصوصية والعولمة -لغة الفن )تحت شعار  1712/ 1/ 11 -11
 البحوث المنشورة

 في الخط العربياألسس الفنية لمتكوينات األيقونية  -1
 أساليب ريازة محاريب جوامع بغداد -1
 التنوع الشكمي والتقني في زخارف صندوق ومشبك الحضرة الكاظمية  -1
 تقنيات تحضير ورق اآلبرو وتطبيقاتو بالمنجز الخطي -5
 تنوع الطرز العمارية والتزيينية في مآذن مساجد بغداد -5
 يخصائص تقنيات التذىيب في المنجز الخط -2
 جماليات مآذن العمارة االسالمية  -9
 الدالالت الرمزية في الزخارف اليندسية االسالمية -0
 الزخرفية -التقميد والمحاكاة في المنجزات الخطية -7

 التوليد الشكمي في بنية الذؤابات الزخرفية -17
 التنوع االسموبي الجمالي في الخط الكوفي القيرواني -11
 مآذن وقباب جوامع بغداد رفاالالمتناىي في زخو المتناىي  -11
 _ تساوق األبعاد الفنية في زخارف العتبة العموية المقدسة  11
  االغتراب الشكمي لمسحب الزخرفية في المصحف الشريف -15
 


