
 CV ٌةــٌرة شخصــس        
 

 السٌرة العلمٌة 

 العذاريه ــدون طــام سعـانغأ.م.د. 

 خزف / تشكٌلٌةفنون  :اختصاص

الفنون / الفنون الجمٌلة  كلٌة  /بغداد  جامعة: البكالورٌوس

 6764 / خزف/ التشكٌلٌة

الفنون / الفنون الجمٌلة  كلٌة  /بغداد  جامعة :الماجستٌر

  6771 خزف//  التشكٌلٌة

    1002/   / خزف الفنون التشكٌلٌة/ الفنون الجمٌلة  كلٌة  /بغداد  جامعة :الدكتوراه

 الحصول على:

 6771   : /مرتبة مدرس مساعد -1 

 1001       /: درســـة مــــمرتب -2

 1006    : /مرتبة استاذ مساعد -3

  عدد الطلبة الذٌن اشرف علٌهم:

 ( طالب 6) الدكتوراه: -1     ( طالب60):الماجستٌر -2 

 ( مناقشة 13)    عدد المناقشات المشارك فٌها:

 ( لجنة 10:   ) عدد اللجان العلمٌة المشارك فٌها

 ( ندوة 2(مؤتمر  / )  3)   :عدد المؤتمرات والندوات المشارك فٌها

 1060 –  1005زف ـرع الخــس فــرئٌ    -:  المناصب االدارٌة 

 1064التشكٌلٌة    رئٌس قسم الفنون -

 1066عضو المكتب االستشاري لكلٌة الفنون الجمٌلة  -

تحت -1مادة المشروع للصف الرابع /  -6االولٌة// : المواد التً قام بتدرٌسها

 فن بٌئً،رابع-2 خامات ،ثالث/-1 / فخاري،رابع



 فن وحضارة -2فن وبٌئة /-1مشروع/  -1سمنر / -6دكتوراه/  -العلٌا//ماجستٌر 

 كلٌة الفنون الجمٌلة المواد:–درست فً جامعة السلٌمانٌة 

فن -2فن الخزف فً الشرق االقصى /  -1سٌسولوجٌا الفن /  -1سمنر/ -6

 الخزف المعاصر

 النتاج العلمً:

 إهكاًيت تكىيي أطياى هحليت لخزف الراكى وتزجيجهاباللغة العربية:  الماجستير رسالة

 Possibility of Forming Local Clays Forباللغة االنكليزية: الماجستير رسالة

RAKU Pottery and its Glazes 

 بٌيت التعبير في الوٌحىتاث الفخاريت والخزفيت باللغة العربية: الدكتوراه اطروحة 

 في العراق القذين

 Structural Expression in Mesopotamian باللغة االنكليزية:الدكتوراه اطروحة 

Pottery and Ceramic Sculptures                                                                   

 1991/دراسة الفضاءات فً نصب الشهٌد -6  :عدد البحوث لمرتبة مدرس -1

 6777/الصور االدمٌة والحٌوانٌة فً الخزف العباسً -1                              

 

 : (مساعداستاذ )عدد البحوث المقدمة لمرتبة  -2

استخذام الرصاص الخام هادة تزجيجيت في الوحترفاث الخزفيت / هجلت كليت التربيت -1

 .2002االساسيت/  

 .2002ت كليت التربيت االساسيت/الرسائل البصريت في قاعاث العرض التشكيلي/ هجل-2

  )المقدمة لمرتبة استاذ( عدد البحوث -1

 صرالجمالٌة للخزف المعانظرٌة الكم بٌن االسس العلمٌة والتطبٌقات  -

 .1063  )مجلة االكادٌمً(

              فً الخزف العراقً المعاصر الخطاب الثقافً وانعكاسه -

 .1064(مجلة جامعة بابل)

   البناء الدرامً للحدث على سطوح الخزف االشوري واالغرٌقً -

 .2116جامعة دمٌاط( -)مجلة العلوم التطبٌقٌة والفنون1064

                                 ري لمدٌنة بغدادوالتخطٌط الحضفن الخزف  -

 . 1064  مجلة االكادٌمً() 

 1064 )مجلة جامعة بابل(لمعاصر المخٌلة والتجرٌب فً الخزف ا -

 .ة( كتب مؤلف 5)   عدد الكتب العلمٌة المؤلفة والمترجمة:- 6



للنشر كتاب بنٌة التعبٌر فً الفن العراقً القدٌم/دار مجدالوي  -

 2115والتوزٌع/عمان

بنٌة الخطاب فً المنحوتات الفخارٌة الرافدٌنٌة /دار مجدالوي  -

 2116للنشر والتوزٌع/

 ( كتب مدٌرٌة المناهج والكتب/وزارة التربٌة3)تألٌف مشترك  -

 الصف الثانً خزف وزجاج -العلوم الصناعٌة  -6

  وزجاجالثانً خزف  -التدرٌب العملً  -1

 خزف وزجاج -الصف الثالث  -العلوم الصناعٌة  -1

 الثالث خزف وزجاج -التدرٌب العملً  -2

 خبرة علمٌة- الثانً الفنون التطبٌقٌة  -النحت والفخار  -3

 عضو مؤسس فً تجمع اكادٌمًٌ ومثقفً العراق. – 

 

 ٌةــٌرة الفنـــالس
 1عضو نقابة الفنانٌن   -1

 .عضو جمعٌة التشكٌلٌٌن -2

 العراقٌات. التشكٌلٌات عضو رابطة الفنانات -3

 6764والتلفزٌون عام   اإلذاعةفً فن الرسوم المتحركة فً  العمل -4

 -:فً العدٌـد من المـعارض المقامـة على قاعـات  المشاركة -3

 ولحد اآلن                                    6762دائرة الفنون التشكٌلٌة منذ عام  -      

 ولحد اآلن 6773معارض جمعٌة الفنـانٌـن التشـكٌلٌـٌن  -

 0 1006- 6774معارض مهرجان بابل   -    

 0 6773البوستر لشهداء العامرٌة و /6765معرض البوستر فً قاعة الرواق عام  -   

 والى االن 6771معرض الفنانات العراقٌات )ٌوم المرأة (  -

  0رض ٌوم بغداد امع -

 0  لألساتذةمعارض كلٌة الفنون الجمٌلة كل  -
 األهلٌةاغلب القاعات  -
معاارض جماعاة المشااركة فاً كال  ،1005للفن التشكٌلً  أفكارجماعة مؤسس لعضو  -4

 وفً بارٌس وفً السلٌمانٌة. افكار على قاعاتها فً الوزٌرٌة،
 والفنون التجمٌعٌة وأقامت عدد من معارض الفن البٌئً  ،تدرٌس مادة الفن البٌئً -5

 ولحد أالن.  1003منذ 

 1060اقامت معرض شخصً فً بارٌس -6
 1060حزٌران  11- 7فً المعرض العالمً للفن المعاصر قً بارٌس من  المشاركة -7

 naghamtone@yahoo.comاٌمٌل  -60
 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=JyTi03QAAAAJ&citation_for_view=JyTi03QAAAAJ:WF5omc3nYNoC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=JyTi03QAAAAJ&citation_for_view=JyTi03QAAAAJ:ufrVoPGSRksC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=JyTi03QAAAAJ&citation_for_view=JyTi03QAAAAJ:_FxGoFyzp5QC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=JyTi03QAAAAJ&citation_for_view=JyTi03QAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=JyTi03QAAAAJ&citation_for_view=JyTi03QAAAAJ:roLk4NBRz8UC


 

     


