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 كلية الفنون الجميلة

 

 

 سيرة ذاتية ال                       

 

 عوضعمار نعمة كاظم حسين االسم: 

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

يبعغزٍش رظًٍى داخهً / كهٍخ انفُىٌ انغًٍهخ / عبيؼخ ثغذاد  : االختصاص الدقيق

وكبٌ ػُىاٌ  علي جعفر أ.د عباس، ثأششاف  3102/3102/ لغى انزظًٍى / ػبو 

نزظًٍى انذاخهً ( انشعبنخ ) االعبنٍت انزمٍُخ انحذٌضخ وػاللزهب ثبالداء انىظٍفً فً ا

 ػبنً وثزمذٌشعٍذعذا

 قسم التصميم القسم:

  البحوث العلمية:

  6106 -مجلة االكاديمي  - كلية الفنون الجميلة ـ جامعة بغداد بحث منشور في  -

 ( ومعالجاتها الشكلية لفضاءات محالت بيع الهواتف النقالةاالضاءة بعنوان )

 : المشاركات

رذسٌغً فً لغى انزظًٍى / كهٍخ انفُىٌ انغًٍهخ / عبيؼخ ثغذاد / رخظض  -0

( ويبدح رظًٍى  3ds maxنًبدح انزظًٍى انشلًً )  3102انزظًٍى انذاخهً يُز 

 ( ويبدح انًُبرط ) انًبكٍذ ( ويبدح انحبعىة. Autocadثبنحبعىة ) 

-3102وانؼبو انذساعً   3102-3102احذ اػضبء انهغُخ االيزحبٍَخ فً ػبو  -6

 . 3102-3102وانؼبو انذساعً  3102

انًشبسكخ فً دوسح آنٍخ كزبثخ انجحىس فً انًغالد انؼبيهٍخ انذاخهخ ضًٍ لىاػذ  -3

كض انزؼهٍى انًغزًش عبيؼخ ثغذاد ثزبسٌخ ثٍبَبد عكىثظ وكالسفٍذ انًمبيخ فً يش

12/13/3102 . 



انًشبسكخ فً دوسح حمىق االَغبٌ انًمبيخ فً كهٍخ انفُىٌ انغًٍهخ نهؼبو انذساعً  -4

 ثأششاف االعزبر يغٍذ كبيم. 3102-3102

انًشبسكخ فً دوسح انهغخ انؼشثٍخ انًمبيخ فً كهٍخ انفُىٌ انغًٍهخ نهؼبو انذساعً  -5

 ثأششاف االعزبر كبيم كشٌذي . 3102-3102

انًشبسكخ يغ انهغُخ انزحضٍشٌخ ألحزفبنٍخ انٍىثٍم انزهجً نغبيؼخ ثغذاد نغُخ  -6

 . 3112وانحظىل ػهى كزبة شكش يٍ سئٍظ عبيؼخ ثغذاد  3112

انًشبسكخ فً يؼشع انزظًٍى انذاخهً انًمبو فً لبػخ انُشبطبد انفٍُخ فً  -7

 . 3112ٍ سئٍظ انغبيؼخ فً عبيؼخ ثغذاد وانحظىل كزبة شكش ي

فً لغى انًمبيخ أحذ أػضبء نغُخ انًؼبسع انغُىٌخ نزخظض انزظًٍى انذاخهً  -8

 . انزظًٍى

-3102أحذ اػضبء نغُخ طٍبَخ انحبعىة فً لغى انزظًٍى نهؼبو انذساعً  -9

3102 

-3102أحذ أػضبء نغُخ يخزجش انحبعجبد فً لغى انزظًٍى نهؼبو انذساعً  -01

3102  

يٍ يغبػذ سئٍظ عبيؼخ ثغذاد ثزغهغم انضبنش  كزبة شكش ورمذٌشانحظىل ػهى  -00

ػهى انذوسح نهًشبسكخ فً دوسح طشائك رذسٌظ ودوسح انهغخ انؼشثٍخ /يشكض انزطىٌش 

  . 3102وانزؼهٍى انًغزًش / عبيؼخ ثغذاد / 

انًشبسكخ فً أداسح انًؤصشاد انظىرٍخ ثىعبطخ انحبعىة  نذوسح انهغخ  -06

ضٌخ انًمبيخ فً ػًبدح كهٍخ انفُىٌ انغًٍهخ ثأششاف انذكزىس ػجذ انىاحذ عهًبٌ االَكهٍ

 . 3112نهؼبو 

(  Advanced levelانًشبسكخ فً دوسرٍٍ خبطخ ثبنهغخ االَكهٍضٌخ كىسط )  -03

( يٍ لغى انهغخ االَكهٍضٌخ / يشكض انزذسٌت  Intermediate levelوكىسط ) 

 . 3112-3112العزًبػٍخ وألسثؼخ أشهشفً وانزأهٍم / وصاسح انؼًم وانشؤوٌ ا

  3112انًشبسكخ فً دوسح انهغخ االَكهٍضٌخ / كهٍخ انزشثٍخ نهجُبد / عبيؼخ ثغذاد  -04

انًشبسكخ فً دوسح انحبعجبد / يشكض انحبعجخ االنٍكزشوٍَخ / انغبيؼخ  -05

 . 3112انًغزُظشٌخ / 

نُظى انًؼهىيبد وانحبعجبد انًشبسكخ فً دوسح انحبعجبد / انًكزت االعزشبسح  -06

 3112االنٍكزشوٍَخ / يشكض انحبعجخ االنٍكزشوٍَخ / عبيؼخ ثغذاد 



يٍ يؼهذ انًغزُظشٌخ انًهًُ /  3dsmaxانًشبسكخ فً دوسح رؼهى ثشَبيظ  --07

 . 3112ثغذاد / 

يٍ يؼهذ انًغزُظشٌخ انًهًُ /  Autocadانًشبسكخ فً دوسح رؼهى ثشَبيظ  -08

 . 3112ثغذاد / 

يظًى داخهً فً انمغى انفًُ نششكخ انضبثذ نظُبػخ االنًٍُىو انًحذودح /شبسع  -09

ويظًى داخهً فً يكزت انزظًٍى نألعزشبساد انفٍُخ  3112رىَظ / ثغذاد / 

 3113وانهُذعٍخ / انؼشطبد /ثغذاد / ثأششاف انذكزىس يحًذ صبثذ انجهذاوي فً ػبو 

ًٍى / رخظض انزظًٍى انذاخهً يحبضش فً يؼهذ انفُىٌ انغًٍهخ / لغى انزظ -61

  3112-3112نًبدح رشاكٍت يؼًبسٌخ ويبدح انزظًٍى انجٍئً نهؼبو انذساعً 

ونغبٌخ حظىنً ػهى  3112يذسة فُىٌ )يؼٍذ ( فً لغى انزظًٍى يُز ػبو  -60

  3102شهبدح انًبعغزٍش 

 

 الكتب والمؤلفات:

/ اخزظبص فٍ انذٌكىس / أػذادٌخ  نهًشحهخ انضبنضخ تقنيات فن الديكوركزبة    -0

انزذسٌت انًهًُ /فشع انفُىٌ انزطجٍمٍخ / انًذٌشٌخ انؼبيخ نهزؼهٍى انًهًُ /لغى انشؤوٌ 

 ، رأنٍف يشزشن . 3102انؼهًٍخ 

نهًشحهخ انضبنضخ / اخزظبص فٍ انذٌكىس / أػذادٌخ  مكمالت فن الديكوركزبة  -3

ذٌشٌخ انؼبيخ نهزؼهٍى انًهًُ /لغى انشؤوٌ انزذسٌت انًهًُ /فشع انفُىٌ انزطجٍمٍخ / انً

 ، رأنٍف يشزشن . 3102انؼهًٍخ 

 االشراف على بحوث الطلبة

 

 

 

 

 



 

 

 

 


