
  السيرة الذاتية :

 المعلومات الشخصية 

  /عمار صباح عبدالله طه العلياناالسم 

  / البصرة 12/2/2891التولد 

 الديانة / مسلم 

 التخصص/ الفنون التشكيلية/ رسم 

 الوظيفة/ أستاذ جامعي 

 الدرجة العلمية / مدرس مساعد 

 الفنية عنوان العمل/ جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة / قسم التربية 

  حي االصدقاء–العنوان / البصرة 

 معلومات االتصال .  

 ammarfox@gmail.comالبريد االلكتروني  -

 

 أوال / المؤهالت العلمية

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية  ت

 2002  معهد فنون جميلة دبلوم 1

 2002 الفنون الجميلة  البصرة جامعة بكالوريوس 2

 2013 الفنون الجميلة  جامعة البصرة ماجستير 3

 

 ثانيا / التدرج الوظيفي

 الفترة من الى  الجهة الوظيفة ت

 مساعد باحث 1
جامعة البصرة/ كلية الفنون الجميلة / قسم 

 الفنون التشكيلية
2002-2012 

 مدير استوديو الرسم الرقمي 2
كلية الفنون الجميلة / قسم جامعة البصرة/ 

 الفنون التشكيلية
2010-2012 

 مدرس مساعد 3
جامعة البصرة/ كلية الفنون الجميلة / قسم 

 التربية الفنية
2012 

 مقرر قسم 2
جامعة البصرة/ كلية الفنون الجميلة / قسم 

 التربية الفنية

2012 

2012 

2012 

2012 

    

 

 ثالثا / التدريس الجامعي

 الفترة الجامعة الجهة ت

 2012-2002 جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة/ قسم الفنون التشكيلية 1

 الى االن -2012 جامعة البصرة كلية الفنون الجميلة/ قسم التربية الفنية 2
 

 



 رابعاً : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها .

 

 السنة المادة القسم ت

 8002 تخطيط الفنون التشكيلية 1

 8012 م اولى تخطيط والوان الفنية التربية 8

 8012 م ثانية تشريح التربية الفنية 3

 8012 8م  تخطيط والوان التربية الفنية 2

 8016 8م تخطيط والوان التربية الفنية 2

 8016 1تخطيط والوان م التربية الفنية 6

 8016 3م انشاء تصويري التربية الفنية 7

 8016 2م تشكيليمشروع  التربية الفنية 2

 8016 8م خط وزخرفة التربية الفنية 9

 8017 2م تشكيليمشروع  التربية الفنية 10

 8012 2م تشكيليمشروع  التربية الفنية 11

 8012 م اولى تخطيط والوان التربية الفنية 18

 8012 تاريخ فن حيدث م رابعة التربية الفنية 13

 

 خامساً : المؤتمرات والندوات العلمية الي شارك فيها .

 

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

1 
الخطاب االشهاري وإنتاج المعنى 

في الملصق الدعائي )الفلم األمريكي 
 انموذجا(

8016 

المؤتمر الدولي األول 
لفنون الجرافيك 
وخدمة المجتمع/ 

جامعة جنوب الوادي 
 / مصر

 بحث غير ملقى

 

 : اللغات . سادسا

 

 محادثة قراءة كتابة اللغة ت

 %22 %22 %62 اإلنكليزية 1

 

 


