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 سٌرة ذاتٌة ال                       

 

  د. سالم ادور ٌعقوب ٌوسف اللوس.االسم: 

  أستاذ مساعد. اللقب العلمي:

 رسم. :االختصاص الدقيق

 فنون تشكٌلٌة. القسم:

 . 0794/ 01/01 -: بغدادمحل وتاريخ الوالدة

 التحصيل الدراسي:

م، 0776 -0775حصل على شهادة البكالورٌوس فً الرسم عام  .0

 جامعة بغداد.  -من كلٌة الفنون الجمٌلة

م، بتقدٌر امتٌاز عن 2111حصل على درجة الماجستٌر عام  .2

رسالته )التحلٌل والتركٌب فً العمل الفنً التشكٌلً السومري( من 

 جامعة بغداد. -كلٌة الفنون الجمٌلة 

م، بتقدٌر امتٌاز عن 2106راه عام حصل على درجة الدكتو .3

اطروحته )انتقائٌة الشكل االٌقونً فً التشكٌل العالمً المعاصر( 

 جامعة بغداد. -من كلٌة الفنون الجمٌلة 

  العمل:

قسم الفنون  -كلٌة الفنون الجمٌلة -عٌن تدرٌسٌاً فً جامعة بغداد 

مساعد م. وترقى علمٌاً الى استاذ 2115فرع الرسم عام  –الشكٌلٌة 

 م. ودرس المواد العلمٌة االتٌة:2103عام 



 التخطٌط وااللوان للمرحلة االولى. )صباحً ومسائً( .0

 التخطٌط وااللوان واالنشاء للمرحلة الثانٌة. )صباحً ومسائً( .2

 المنظور للمرحلة الثانٌة. )صباحً ومسائً( .3

 التخطٌط للمرحلة الثالثة. )المسائً( .4

 الرابعة )مسائً( المشروع للمرحلة .5

 سمٌنار دكتوراه رسم )دراسات تحلٌلٌة(. .6

 ستودٌو تطبٌقات الرسم / الماجستٌر. .9

 سمٌنار ماجستٌر رسم ) دراسات مقارنة(. .8

 ستودٌو تطبٌقات الرسم/ للدكتوراه. .7

 

  االنتماءات: 

 .عضو جمعٌة التشكٌلٌٌن العراقٌٌن .0

 عضو نقابة الفنانٌن العراقٌٌن. .2

 

  العلمية:البحوث 

رسالة  -التحلٌل والتركٌب فً العمل الفنً التشكٌلً السومري .0

 -جامعة بغداد -كلٌة الفنون الجمٌلة  -غٌر منشورة  -ماجستٌر

 م.2111

 -مجلة اكادمً –االشكال الحٌوانٌة فً رسوم جواد سلٌم  .2

 م.2118 -55العدد

وقائع  –التحلٌل والتركٌب فً الرسوم الفخارٌة السومرٌة  .3

 م.2117 -الجامعة المستنصرٌة  –ر الفلسفً الرابع المؤتم



وقائع   –االشكال المتحجرة فً رسوم رٌنٌه ماكرٌت  .4

 -كلٌة التربٌة االساسٌة  -المؤتمرالعلمً السنوي الثانً عشر 

 م.2101 -الجامعة المستنصرٌة 

 –مجلة التربٌة للبنات  -المرأة فً رسوم جواد سلٌم وبٌكاسو .5

 م.2100 -4العدد  – 22الجلد

- 0611رموز الستارة الحمراء فً الرسوم الزٌتٌة االوروبٌة ) .6

 م.2102 -64العدد  -مجلة اكادٌمً -م (0811

مجلة  –خصائص االشكال الفنٌة فً الرسوم االٌقونٌة البٌزنطٌة  .9

 م.2106  -80العدد  –اكادمً 

مجلة  –تأثٌرات الواقع المجتمعً فً الرسوم االٌقونٌة الغوطٌة  .8

 م. 2106 - 74العدد – 22الجلد  –ساسٌة التربٌة اال

اطروحة  –انتقائٌة الشكل االٌقونً فً التشكٌل العالمً المعاصر  .7

 -جامعة بغداد -كلٌة الفنون الجمٌلة  -غٌر منشورة  -دكتوراه

 م.2106

تأثٌر الحدث السٌاسً فً أنتقاءات لوثر اٌشو الشكلٌة )دراسة  .01

 -المجلد العشرون -مجلة نابو للبحوث والدراسات –تحلٌلٌة( 

 م.2108 -23العدد 

جمع وتحقٌق رسومات جمال فرج غٌر المنشورة )دراسة  .00

 -وقائع المؤتمر العلمً الدولً الثالث )القاهرة –تارٌخٌة( 

 -مركزتحقٌق المخطوطات -جامعة قناة السوٌس -االسماعلٌة(

 م.6/2/2107-5 -المجلد االول

 

  المشاركات:

 .0772معرض التخطٌطات  .0

 .0774تصمٌم وتنفٌذ جدارٌة مدخل كورنٌش السنك / فن بٌئً  .2

 .2114 -2113 -2112معارض مركز الفن المقدس/ كلٌة بابل  .3



 .2113المعرض التأسٌسً لجمعٌة الفنون البصرٌة / قاعة الرباط   .4

 .2113المعرض االول لجمعٌة الفنون البصرٌة / قاعة الرباط  .5

 .2114ن الملصق / قاعة الرباط معرض عراق المستقبل لف .6

 .2118امال اخضر"/ قاعة اكد للفنون / 94معرض " .9

 .2118معرض "الباب الضٌق" / مركز بٌارق /  .8

المعرض الشخصً / طبٌعة / قاعة كلٌة الفنون / جامعة بغداد  .7

/2117. 

المعرض الفنً المقام على هامش االسبوع الثقافً للدراسات   .01

 . 2117معة بغداد االنسانٌة/ جا

 . 2117مهرجان الثقافة الرافدٌنٌة /وزارة الثقافة /دائرة الفنون /  .00

معرض جمعٌة الفنانٌن الكلدواشورٌٌن السرٌانً /المنتدى  .02

 .2101اربٌل / -الثقافً/بغداد

المعرض الفنً المقام على هامش االسبوع الثقافً للدراسات  .03

 .2101االنسانٌة/ جامعة بغداد /

 .2101معرض ٌوم المرأة العالمً/ قاعة دائرة الفنون / .04

معرض الفن المعاصرالعراقً / مانشستر/ المملكة المتحدة /  .05

2101 .Contemporary Art Iraq \ 2010 \ Manchester –UK. 

معرض الفن التشكٌلً المعاصرالمقام على هامش الؤتمرالعلمً  .06

 .2101المستنصرٌة / السابع عشر/كلٌة االداب/ الجامعة

معرض الفن التشكٌلً المعاصرالمقام  ضمن فعالٌات مهرجان  .09

الكوردي / قاعة )موزخانه ى ئه منه سووره كه(  –التراث السرٌانً 

 .2100/السلٌمانٌة 



المعرض الشخصً الثانً ) العام المقدس ( / قاعة كلٌة الفنون /  .08

 م.2100جامعة بغداد /

االساتذة فً كلٌة الفنون الجمٌلة بتارٌخ المشاركة بعرض  .07

 م.24/4/2106

 –معرض المشترك لكلٌات الفنون فً العراق فً كلٌة الفنون  .21

 . 04/02/2106جامعة بغداد 

معرض )االهوار( المقام فً قاعة منتدى الكلمة فً بغداد بمناسبة  .20

 م.09/7/2106دخول االهوار العراقٌة ضمن التراث االنسانً العالمً 

معرض التشكٌلً المشترك المقام على هامش فعالٌات مؤتمر المراة   .22

 . 2109تموز 9- 6بغداد  -الذي اقامته البطركٌة الكلدانٌة

المشاركة فً معرض االساتذة المشترك )فنانون اكادٌمٌون(  .23

 م.2108 -كلٌة الفنون الجمٌلة -جامعة بغداد –التشكٌلً 

 -----الكتب والمؤلفات:

 -----:االشراف على بحوث الطلبة

 

 

 

 

 

 

 


