
 السيرة الذاتية

 

 // صالح نوري محمود الجٌالوياالسم الثالثي      

   6611 التولد//      

  بغداد المحافظة//      

 salah_bnrr@yahoo.com االميل//      

 التحصيل الدراسي//      

 /قسم التصمٌم /تصمٌم صناعً 6661بكلورٌوس من كلٌة الفنون الجمٌلة عام       

 تصمٌم/تصمٌم صناعًال/قسم 6001ماجستٌر من جامعة بغداد /كلٌة الفنون الجمٌلة عام       

 ٌبٌة القابلة للتغٌٌر فً اثاث االطفال(تصمٌم الوحدات الترك بالرسالة الموسومة)سبل تطوٌر      

 تصمٌم/تصمٌم صناعًال/قسم 6062ام دكتوراه من جامعة بغداد /كلٌة الفنون الجمٌلة ع      

 ة)معطٌات المعرفة العلمٌة للمتحول التقنً فً المنتج الصناعً (باالطروحة الموسوم      

 

 استاذ مساعد   اللقب العلمي//      

         المهام التي شغلت//     

 رئٌس قسم التصمٌم                            

 دراسة الصباحٌة للمقرر قسم التصمٌم                             

 مقرر قسم التصمٌم للدراسة الصباحٌة والمسائٌة                            

 مقرر قسم التصمٌم الدراسة المسائٌة                            

 عضو المكتب االستشاري فً كلٌة الفنون الجمٌلة                            

 عضو لجنة  القبول فً قسم التصمٌم                             

 عضو فً اللجان االمتحانٌة                             

 عضو فً لجنة االرشاد التربوي                            

 

mailto:salah_bnrr@yahoo.com


 النشاطات//   

 عضو نقابة الفنانٌن العراقٌٌن               

 راقٌٌن عضو جمعٌة التشكٌلٌٌن الع                 

 عضو جمعٌة الصحافة العراقٌة                  

 عضو ومؤسس الجمعٌة العلمٌة العراقٌة للفنون الجمٌلة                  

 االشراف//   

اشرف على طلبة دكتوراه وطلبة الماجستٌر والعدٌد من مشارٌع مشارٌع تخرج طلبة التصمٌم الصناعً    

   وبحوث التخرج 

  ورة//البحوث المنش  

 االسالٌب االخراجٌة المظهرٌة لهٌئة المنتج ودورها فً عملٌة الجذب والشد/مجلة االكادمً  -6

 االٌهام المظهري للخامات وتوظٌفاتها فً تصمٌم المنتج الصناعً /مجلة االداب  -6

 فلسفة الجمال فً التصمٌم الصناعً وارتباطها بالمتلقً / مجلة االكادٌمً  -3

 اللمسٌة وفعلها فً تصمٌم المنتج الصناعً /مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة  قانةالت -2

 المتعة واالنفعاالت الحسٌة ودورها فً التجربة الجمالٌة للمستخدم /مجلة االكادٌمً  -5

 االستراتٌجٌة المعرفٌة وانعكاساتها فً التصمٌم المنتج الصناعً /مجلة التربٌة االساسٌة  -1

 المنتج الصناعً / مجلة التربٌة االساسٌة  الداللة فً فكرة -7

 االدراك اللمسً وارتباطة باالدراك الوظٌفً /مجلة االكادٌمً  -1

 االنعكاسات الفكرٌة لالرهاب والعنف فً تصمٌم الملصق االرشادي /مجلة دراسات تربوٌة  -6

 دولٌة /مصرالتوجهات للبٌئة المستدامة والتصمٌم الصناعً المعاصر /مجلة التصمٌم ال -60

 

 المشاركة فً المؤتمر العلمً لكلٌة الفنون التطبٌقٌة  المؤتمرات العلمية//

 المشاركة فً المؤتمر العلمً لكلٌة الفنون الجمٌلة                         

 المشاركة فً المؤتمر العلمً لدائرة تطوٌر المالكات                        

 شاركة فً المؤتمر العلمً الدولً الرابع للفنون التشكٌلٌة وخدمة المجتمعالم                        

 مصر( -)كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة جنوب الوادي  



 المشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً الثانً للتنمٌة المستدامة للمجتمعات فً الوطن العربً                    

 لعربٌةجمهورٌة مصر ا                      

 المشاركة فً المؤتمر العلمً السابع عشر لكلٌة الفنون الجمٌلة                     

 )ضمان الجودة واالفاق المستقبلٌة(                     

 

 كتاب المواد والخامات /وزارة التربٌة /مدٌرٌة التعلٌم المهنً  الكتب المؤلفة//

 وفن التصمٌم كتاب وسائل االتصال                    

 كتاب فن ادارة االعمال                    

 كتاب خامات ومواد التصمٌم الداخلً                   

 على كتب مؤلفة فً وزارة التربٌة  خبٌر علمً                 

 

شؤون شكر من وزٌر التعلٌم العالً و رئٌس جامعة بغداد ومساعد رئٌس الجامعة لل لدي كتاب كتب الشكر//

ومن العلمٌة والعدٌد من كتب الشكر من عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة وعمٌد كلٌة الفنون التطبٌقٌة 

 منظمات المجتمع المدنً

 


