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:التحصیل الدراسي

.٢٠١٠-٢٠٠٩كلیة الفنون الجمیلةجامعة بابل/فرع الرسم/بكالوریوس فنون تشكیلیة

.٢٠١٣- ٢٠١٢جامعة بابلكلیة الفنون الجمیلة/فرع الرسم/فنون تشكیلیةماجستیر

:المشاركات
.٢٠٠٨.            جامعة بابل/كلیة الفنون الجمیلة/ الشاملالجامعة معرض ·
.٢٠٠٩جامعة بابل /كلیة الفنون الجمیلة/مشتركالمائیة الاأللوانمعرض ·
.٢٠٠٩.بابل . مشترك معرض العنف ضد المرأة ·
٢٠١٠دیوانیة.قاعة الحریة. معرض الفنون الخامس. مشارك في مھرجان البیوت الثقافیة الثالث·
. ٢٠١٠.   في الدیوانیةقاعة قصر الثقافة والفنوناللونبشفافیةبعنوان وجوه أولمعرض شخص ·
.٢٠١٢على قاعة قصر الثقافة والفنون في الدیوانیة، )مشاھد تاریخیة(بعنوانمعرض شخصي ثاني ·
األمیرعاصم عبد . دكاظم نویر و. فاخر دمحم ود. مشترك مع الفنانین د، )ع(الحسین معرض ·

.٢٠١٢ارتعلى قاعة عشفي بابل

األمیرعاصم عبد . كاظم نویر و د. فاخر دمحم و د. معرض الطبیعة المشترك مع الفنانین د·
.٢٠١٢في بابلعلى قاعة عشتار·
.٢٠١٣.الفنون واآلثار بجامعة القادسیةمقتنیات متحفیةبمحتف·
.٢٠١٣.                                          النشاط المدرسي. ملتقى الدیوانیة االول للفنون التشكیلة·
.٢٠١٥بغداد–معرض عشتار للشباب جمعیة التشكیلیین العراقیین ·
.٢٠١٦معارض مشتركة في عمان والبحرین                                                                         ·
.٢٠١٧بغداد                                       –جمعیة الفنانین التشكیلیین -معرض جائزة عشتار للشباب·



.الذي اشترك بھاشھادات تقدیریة ودروع تمیز في جمیع المعارض ·
.٢٠١٣-نقابة الفنانین في الدیوانیة- درع االبداع في مھرجان ربیع المسرح الثاني. ١

درع االبداع في ملتقى الدیوانیة االبداعي الخامس بالتعاون مع دائرة السینما والمسرح .٢
٢٠١٥.

.٢٠٠٩مدیریة بلدیات بابل. شھادة تقدیریة من وزارة البلدیات واالشغال العامة.٣

شھادة تقدیریة من مدیریة شباب وریاضة بابل للمشاركة في معرض الفنون التشكیلیة .٤
.٢٠١٠نیسان ٢٥بابل . الشامل

.٢٠١٠شھادة تقدیریة من نقابة الفنانین فرع بابل في مھرجان المتحتیة الثقافي الثالث . ٥

.٢٠١٠فنون شھادة تقدیریة من نقابة الفنانین بابل في مھرجان بابل لل. ٦

قصر الثقافة والفنون في الدیوانیة عن مشاركتي في . شھادة تقدیریة من وزارة الثقافة . ٧
.٢٠١٢المعرض التشكیلي السابع 

شھادة تقدیریة من نقابة الفنانین فرع الدیوانیة إلنجاح فعالیات ملتقى الدیوانیة االول . ٨
.٢٠١٣. للفنون التشكیلیة

جمعیة التشكیلیین العراقیین المركز العام لمشاركتي في معرض عشتار شھادة تقدیریة من . ٩
.٢٠١٥في ایار ) جائزة عشتار للشباب( 

تقدیریة من جمعیة التشكیلیین العراقیین المركز العام لمشاركتي في معرض جائزة.١٠
.٢٠١٧في ) جائزة عشتار للشباب( عشتار 

:مقاالت وبحوث منشورة 
ان التشكیلي المغترب جبر علوان بعنوان دالالت المرأة في رسوم بحث منشور عن الفن. ١

وزارة الثقافة في ر عن قصر الثقافة والفنون التابع لجبر علوان في الجریدة الثقافیة التي تصد
.٢٠١٢تموز / السنة االولى / ٤/الدیواینة العدد 

تجانس المتناقضات : بحث منشور عن الفنان التشكیلي المغترب رسمي الخفاجي بعنوان . ٢
في الجریدة الثقافیة التي تصدر عن قصر الثقافة والفنون التابع . في رسوم رسمي الخفاجي

.٢٠١٢حزیران / السنة االولى / ٣/لوزارة الثقافة في الدیواینة العدد 

الثقافیة التي تصدر عن قصر الثقافة والفنون التابع لوزارة مقال لي منشور في الجریدة. ٣
السنة . االساطیر ، الموروث، الحكایة : سعد علي ، الثقافة عن الفنان سعد علي بعنوان 

.٢٠١٢/ اب / االولى 


