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 صية:خالمعلومات الش

  اإلمام منصور كاظم ينالد   عالءد. :     االســــــــــــم

 .1963/  12 /26 بغداد -العراق        التولد :

  دكتوراه        الشهادة: 

 9/12/2014 مساعد استاذ:    العلمية المرتبة

 (داخلي تصميم -التصميم )  :التخصص العام والدقيق

 الجميلة الفنون كلية / بغداد جامعة  :  العمل عنوان

 (07707252044)    موبايل:

 ala.alimam@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 9/7/1987 الجميلة الفنون كلية – بغداد جامعة : بكالوريوس

 22/9/2002 الجميلة الفنون كلية – بغداد جامعة : ماجستير

  13/2/2014 الجميلة الفنون كلية – بغداد جامعة : دكتوراه

 (25) :   المنشورة البحوثعدد 

 صفحات المراقع االلكترونية:

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=efLxXW0AAAAJ 

Researchgate 

https://www.researchgate.net/profile/Aladdin_Alimam  

 : الجامعية الخبرة

 9/12/2014 - 11/7/2007 :الجميلة الفنون كلية مدرس/

 لغاية اآلن – 9/12/2014 :الجميلة الفنون كلية مساعد/ أستاذ
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 االشراف:

 (20: )االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس 

 (90) رج للبكالوريوس:االشراف على بحوث التخ

 :الماجستير مرحلة

 (.تصميم داخلي:  التخصصات) ماجستير رسالة( 5):  البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (.تصميم داخلي: التخصصات)  دكتوراه أطروحة (3):  البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  (.8) : الماجستير رسائل

 (.4) الدكتوراه:  أطاريح

 :المؤلفة الكتب

 الفنون ومعاهد, المعلمين إعداد معاهد في الفنية التربية ألقسام منهجي كتاب" المنظور فن" كتاب .1

 .العلمية المناهج مديرية /العراقية التربية وزارة من بتكليف الجميلة
 الفنون ومعاهد, المعلمين إعداد معاهد في الفنية التربية ألقسام منهجي كتاب" البيئي الفن" كتاب .2

 .العلمية المناهج مديرية /العراقية التربية وزارة من بتكليف  الجميلة
, المعلمين إعداد معاهد في الفنية التربية ألقسام منهجي كتاب" الداخلي التصميم مكمالت" كتاب .3

 .العلمية المناهج مديرية /العراقية التربية وزارة من بتكليف الجميلة الفنون ومعاهد
, والتوزيع للنشر مجدالوي مطبعة" الداخلي التصميم في الجمالي الشكل بنية: "بعنوان مؤلف كتاب .4

 2013, االردن, عمان
 الصناعة إعداديات في( الثانية المرحلة) الديكور فن ألقسام منهجي كتاب", الديكور فن تقنيات"  كتاب .5

 2015 – 2014. العلمية المناهج مديرية /العراقية التربية وزارة من بتكليف, المهنية
 الصناعة إعداديات في(  الثالثة المرحلة)الديكور فن ألقسام منهجي كتاب", الديكور فن تقنيات"  كتاب .6

 2016 – 2015. العلمية المناهج مديرية /العراقية التربية وزارة من بتكليف, المهنية

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 العراقية الفنانين نقابة العراقية الفنانين نقابة عضو 

 العراقيين التشكيليين الفنانين جمعية عضو  


