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جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلة     
                    

 

 الدكتور حامد إبراهيم امهيدي خلف الراشدي

Hamid Ibrahim imhedee                              

 اإلسم
GIVEN NAMES 

ذكر     
M     

 الجنس
SEX 

1965-04-20 
NINEVEH-IRQ    

 تاريخ الميالد
DATEOF BIRTH 

العربيحي  -موصل   
MOSUL-ALARBEE SECTOR   

 العنوان
ADDRESS  

  عراقي
 الجنسية

 

 متزوج
 MARRIED  

 الحالة اإلجتماعية
MARITAL BIRTH 

  تليفون المنزل   *******

07701699660- - 07508823903   
 المحمول
MOBILE 

          

    EMAIL       
  HamedALrashidy@yahoo.com   

 

      

 

 

 ACADEMIC ACHIEVEMETS AND QUALIFICATIONS       المؤهالت واالنجازات االكاديمية 

 UNIVERSITY 
NAME 

  اسم الجامعة المدينة الدولة اسم المؤهل مجال التخصص

 UNIVERSITY 
BAGHDAD  فنون تشكيلية  جامعة بغداد بغداد العراق بكلوريوس 

 UNIVERSITY 
BAGHDAD      

نقد فنون 
 تشكيلية

 جامعة بغداد بغداد العراق  ماجستير

 UNIVERSITY 
BAGHDAD 

فلسفة فنون 
 تشكيلية

 جامعة بغداد بغداد العراق دكتوراه

    20\6\2001 
حصل على لقب  

 مدرس مساعد

    7\6\2007 
حصل على لقب  

 مدرس

مساعد استاذ   2010\12\20      
 

         

 البيانات الشخصية

mailto:HamedALrashidy@yahoo.com
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 المناصب التي تقلدها

 

تاريخ 
  اإلنتهاء

  أسم الشركة/المؤسسة البلد المنصب  تاريخ البدء

 العراق مقرر قسم الفنون التشكيلية 1996 1998
كلية الفنون الجميلة/جامعة 

 الموصل

 العراق امين سر الجمعية 2004 2007
معية التشكيليين ج

 العراقيين/نينوى

2007 2007 
معاون مديرية االنشطة الثقافية 

 والرياضية
 جامعة الموصل العراق

 العراق معاون العميد للشؤون العلمية 2007 2011
كلية الفنون الجميلة/جامعة 

 الموصل

11/4/20
12 

4\10\201
0 

وكيل شغل منصب  العميد  العراق 
كلية الفنون الجميلة/جامعة 

 الموصل

 مستمر
11/4/201

2 
شغل منص العميد وكالة   العراق 

كلية الفنون الجميلة/جامعة 
 الموصل

 

 

 المهارات الخاصة

 مختصروصف 
اسم 
 المهارة

 

معارض شخصية ومشاركات محلية وعالمية اهمها/فينا /باريس  ثالث 
 /مشيكان/بيروت /مسقط  

 1 رسم

 2 تصميم فائز بتصميم درع يوم العلم/درع المسابقة االبداعية

نقدية/بحوث في مجالت محكمة/االتفاق على نشر كتاب في دار نشر مقاالت 
 شمس المصرية للنشر

 3 كتابة

   

 

/ اللجان التي ترأسهاوالدروعالتشكرات    

من عمداء كليات ورؤساء جامعة ومحافظين ومدراء عامين اربعة عشر كتاب شكرلديه    0 

 1  رئيس مجلس الكلية

 2 راقيين عن محافظة نينوى درع االبداع عن نقابة الفنانين ال

رئيس اللجنة العليا للقبول في الكلية   
 

3 
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رئيس اللجنة االمتحانية    4 

بتاريخ في الالذقية س وفد الكلية للمشاركة في مهرجان المونودراما المسرحي الرابع ترأ
سوريا / 10/4/2008  

5 

المغرب بتاريخ  س وفد الكلية للمشاركة في مهرجان مراكش الدولي الرابع فيترأ
25/4/2010  

  

6 

 7    2009/لمسابقة االبداعية في جامعة الموصلعضو اللجنة العليا ل

ضمان الجودة واألداء الجامعي في جامعة الموصل عضو اللجنة العليا المشرفة على  8 

مستمر---2010/عضو لجنة عمداء كليات الفنون الجميلة في الجامعات العراقية  9 

2011/س الجامعة المشرفة على االقسام العلمية في قضاء الحمدانيةعضو لجنة مجل  10 

مستمر ---2010 /4/10-/منذ عضو مجلس جامعة الموصل  11 

 12  العلمية /قسم الفنون التشكيليةعضو اللجنة 

2012رئس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي االول في كلية الفنون الجميلة/  13 

 14   2012/الهيئة المركزية للحاسبة-االلكترونية للقيادين/بغداد  شارك في دورة الحوكمة

5/2/2012/شهادة تقديرية للجهد التواصل في الحركة الفنية في المحافظة  15 

12/1/2012درع قيادة عمليات نينوى/  16 

2012شهادة تقديرية /مجلس الثقافة والفنون محافظة نينوى/  17 

 18                   2011شهادة تقديرية/عن المؤتمر العلمي الرابع كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ 

     درع وشهادة تقدير المؤتمر العلمي الوطني االول لكليات الفنون الجميلة في جامعة الموصل/

24-25/4/2012  

19 

26/4/2012درع جامعة ديالى/كلية الفنون الجميلة  /  20 

  

 المواد النظرية والعملية التي قام بتدريسها
  

  - أ النقد الفني للصف الرابع/قسم التشكيلي/نظري

  - ب الفن البيئي للصف الرابع/ قسم التشكيلي/تطبيقي

  - ت مشروع التخرج للصف الرابع/قسم التشكيلي/ عملي

  - ث الجداريات للصف الرابع/قسم التشكيلي/عملي

ية الفنية/نظريعلم الجمال للصف الثالث/قسم الترب   - ج 

   - ح علم الجمال للصف الثالث/ قسم المسرح/نظري

  - خ االنشاء التصويري للصف الثالث/قسم التشكيلي/عملي

  - د التخطيط للصف الثالث/قسم التشكيلي/عملي

  - ذ التخطيط للصف االول/قسم التشكيلي/عملي
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البحوث المنشورة في مجالت محكمة                                
  

المالحظات   جهة النشر       - أ عنوان البحث 

  - أ البيئة في نتاجات فناني نينوى/الرسم نموذجا رسالة ماجستير 2001

راقي المعاصرعاشكالية التلقي وانساق الرسم ال اطروحة دكتوراه 2007\1\82   - ب 

 قدم للترقية
مجلة نابو/جامعة 

 بابل
التناظر والتدليل في سياق التأويل    - ت 

 قدم للترقية
جلةالبصرة/جامعة م

 البصرة
المنجز التشكيلي بين الفردي واالجتماعي في  

 الرسم العراقي المعاصر
  

مشاركة  تعزيز علمي  
المؤتمر العلمي الثامن لكلية الفنون الجميلة/جامعة 

2005بغداد/   
 

 تعزيز علمي
مجلة نابو/جامعة 

 بابل
العالقة الجدلية بين العمل الفني وصورة اظهاره   
رسم العراقي المعاصر في ال   
 

 تعزيز علمي
مجلة االكاديمي/ 

 جامعة  بغداد
  مفهوم البعد الواحد في الرسم العراقي المعاصر   

  
 تعزيز علمي

مركز دراسات 
الموصل/جامعة 

 الموصل

 
 المبدأ الحواري في الرسم العراقي المعاصر

 

 تعزيز علمي
 
 
 

الدراسات 
االنسانية/جامعة 

 الموصل

 
جتماعي في نتاجات الفنان جواد سليمالبعد اال  

 
 
 

 

 قدم للترقية
مجلة 

االكاديمي/جامعة 
 بغداد

االثر الديني واالجتماعي في نتاجات الفنان بروجل 
 والفنان بوش

 

 لجنة الترقيات قدم للترقية
خمسة مشاركات في قاعات محلية ودولية قدمت 

 كبحث
 

    
 

 

 

 االطاريح والرسائل التي ناقشها

التاريخ    عنوان االطروحة او الرسالة                      الجامعة     
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جامعة  2009/5/1
 السليمانية

      الشكل والمضمون في اعمال الفنان محمد كاكه
)رسلة ماجستير(                    

1 

جامعة  2011/7/28
 السليمانية

 التجريد في الرسم المعاصر في كردستان العراق
( ررسلة ماجستي )                   

3 

 سمات التكعيبية في الرسم العراقي المعاصر جامعة بابل 2011/9/13
                   (رسلة ماجستير)

3 

 بنية السرد في الرسم االوربي الحديث جامعة بابل 2011/11/16
)اطروحة دكتوراه(                    

4 

ية خالل عصر الساللة السرجونية المنحوتات الجدار جامعة الموصل 2011/11/17
دراسة تحليلية بين  –في ضوء المصادر المسمارية 

 النص والمشهد )اطروحة دكتوراه(

5 

 6 فن التطعيم في العراق القديم)رسالة ماجستير( جامعة الموصل 2011/11/22

وزارة التعليم  2011/9/14
العالي والبحث 

 العلمي

مخططات تقييم شهادة ماجستير )الرسوم في ال
العربية مقاالت الحريري؛مقاالت الحريري وكليلة 

 ودمنة(

7 

-وزارة التخطيط 2011/9/8
الجهاز المركزي 

للتقيس 
 والسيطرة النوعية

 تقييم براءة اختراع
)الغشاء الرباعي لحماية رسم اللوحة الفنية عند 

 نقلها من مكان الى اخر(

8 

 


