
علي جبر حسین الكریطي

١٩٧٣–ولد بغداد ت

ممارس ، ، فنان تشكیليالفنون جمالیات فلسفة متخصص بأكادیميوباحث 

للعمل الفني والبحث العلمي األكادیمي بما یخص الدراسات الفنیة والجمالیة ، 

، فضال عن وفق الطراز المعاصرتصمیم للبنایات الحدیثةالمجالخبرة في

الخبرة باستخدام ،ولدیة یة المتوفرة في مجال التصمیم الداخليالخبرة المیدان

ولدیھ أعمال فنیة مقتناة في .بعاداالیةالبرامج الرقمیة للتصامیم الثنائیة والثالث

ایطالیا، تركیا السوید،ھولندا،بلجیكا،فرنسا ،كل من ، المملكة المتحدة ، 

. ، لبناناالردن،

:صیل العلمي حالت

.٢٠٠٣جامعة بغداد-كلیة الفنون الجمیلة-تخصص نحتون تشكیلیةنبكالوریوس ف*

.٢٠١٠جامعة بغداد - كلیة الفنون الجمیلة- تخصص نحتفنون تشكیلیةماجستیر*

.٢٠١٥دكتورا  فنون تشكیلیة في الدراسات الجمالیة جامعة بغداد كلیة الفنون الجمیلة *

:الدراسات والبحوث 

.مجلة االكادیميللحظارة السومریةلنحتي الشكل الفني ابحث منشور .١

مجلة  كلیة التربیة االساسیة.التشكیل البصري لنحت العالمي المعاصربحث منشور.٢

مجلة زیتونھ- القیم الجمالیة لعمارة االلفیة الثالثةبحث منشور.٣

.مجلة االكادیمي،التكوین النحتي في اعمال محمد غني حمكت وعبد لرحمن الوكیلبحث منشور.٤

كلیة الفنون الجمیلة.مرجعیات التشكیل النحتي للعمارة المعاصرةرسالة ماجستیر غیر منشورة .٥

.مجلة كلیة التربیة االساسیة–)التفكیكیة وانعاكسھا في النحت المعاصر(بحث منشور.٦

مجلة االكادیمي- )دراسة فنیة جمالیة- الخطاب البصري بین االستعارة واالبتكار(بحث منشور.٧



.مجلة زیتونھ–)للعمارة االسالمیةالخطاب العقائدي التاثیرات (لیلیةدراسة تح.٨

كربالء-جلة التربویةمال-)لبنیة التشكیلیة للخط العربيا(دراسة.٩

الروحانیة في الحیز الفني المعماري التجریدي في التراث العربي (دراسة تحلیلیة .١٠
.مجلة فنون عربیة- )ياإلسالم

:نیة المشاركات الفالمعارض و

.قاعة وزارة الشبابعمان في االردن ، ١٩٩٧عامول االشخصي المعرض ال.١

.قاعة وزارة الشبابفي األردن ، عمان ١٩٩٨ثاني الشخصي المعرض ال.٢

.١٩٩٨دائرة الثقافة بمناسبة یوم بغداد عرض مشاركة في م.٣

.١٩٩٨مشاركة في معرض الفن العراقي المعاصر دائرة الثقافة .٤

.لجمعیة الفنانین التشكیلیین العراقیینمشتركةمعارض مشاركة في .٥

.٢٠٠٨في بغداد لالتحاد العربي للصحافةالمؤتمر السنوي شارك في .٦

.٢٠١١مشاركة في مھرجان مؤسسة اتجاھات فنیة في قاعة الرباط .٧

.٢٠١٠سطنبول الدولي ، المركز الوطني للفنون، تركیا أمشاركة في بینالي .٨

.٢٠١١في معرض مشترك في قاعة ابعاد في بیروت المشاركة .٩

٢٠١٢بغداد -المشاركة في المعرض مشترك في قاعة الق للفنون والعمارة .١٠

٢٠١٣مشاركة في بینالي بغداد عاصمة الثقافة العربیة .١١

٢٠١٤باریس- ماري نستروم مؤسسةالمشاركة في المعرض المشترك للفن المعاصر في .١٢

٢٠١٥باریس -ھارمیتان مؤسسةترك للفن المعاصر المشاركة في المعرض المش.١٣

:الشھادات والجوائز التقدیریة 

بینالي اسطنبول الدولي –جائزه تقدیریة .١

.االتحاد العربي للصحافةجائزة تقدیریة .٢

شھادة تقدیریة وزارة الثقافة العراقیة .٣

.٢٠١١التراثي في مھرجان الحضارة الثقافيمشاركة الوزارة الثقافة  شھادة تقدیریة من .٤



.٢٠١٠شھادة تقدیریة من مؤسسة اتجاھات ثقافیة .٥

٢٠١٣شھادة تقدیریة من وزارة الثقافة العراقیة للمشاركة بمعرض الفن العالمي .٦

٢٠١٥بغداد–) قاعة الق للفنون(شھادة تقدیریة من مؤسسة الفن العراقي الجدید.٧

٢٠١٥باریس –شھادة تقدیریة من مؤسسة ماري نستروم .٨

٢٠١٥باریس –ة تقدیریة من مؤسسة ھارمتان شھاد.٩

:العضویات
.تحاد العربي للصحافة االعضو .١

.التشكیلین العراقیین عضو جمعیة .٢

.الفنانین العراقیینعضو نقابة .٣

.عضوالمركز العالمي للفنون التشكیلیة.٤

.عضو جمعیة الخطاطین العراقیین .٥

	:مھارات أخرى

.اد ،ثري دي ماكس،الكوریل درو ،الفوتو شوب ،أرت ریجاالوتو ك: خبرة في البرامج االتیة.١

.مع معرفة باستخدام الحاسوب والمایكروسوفت اوفیس واالنترنیت.٢

انكلیزي- عربي :اللغات.٣

:وسائل االتصال

ali_rodan@yahoo.com

٠٧٧٠٦٣١٤٢٤٢
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