
 

 االسم  : معن حاسم االمٌن

 رئٌس قسم التربٌة الفنٌةالمهنة الحالٌة :  

 دكتوراه فً التربٌة الفنٌة التحصٌل العلمً :

 التخصص السنة جهة الحصول عليها الشهادة ت
فنون تشكٌلٌة   1:92 معهد الفنون الجمٌلة / بغداد الدبلوم 1

 /كرافٌك
جامعة  كلٌة الفنون الجمٌلة / البكالورٌوس 2

 بغداد
 تربٌة فنٌة   9::1

كلٌة الفنون الجمٌلة / جامعة  الماجستٌر  3
 بغداد

 تربٌة فنٌة   2002

 تربٌة فنٌة 2011 كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة بغداد الدكتوراه 4
 الدراسات والبحوث العلمٌة :

  جهة النشر العنوان السنة ت
المفاهٌم الجمالٌة فً فلسفة   2000 1

 الكندي 
  بحث غٌر منشور 

المفاهٌم الجمالٌة عند ابو   2000 2
 حامد الغزالً 

بحث غٌر منشور)المؤتمر العلمً 
كلٌة  –االول للدراسات العلٌا 

 الفنون الجمٌلة / جامعة بغداد ( 

 

الحكم الجمالً بٌن االدراك  2001 3
 الحسً والتذوق الفنً 

ماجستٌر غٌر منشورة / رسالة 
 كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة بغداد

 

التمٌٌز الموسٌقً وعالقته   :200 4
باالسلوب المعرفً )االستقالل 

االعتماد( على المجال لدى -
طلبة قسم الموسٌقى فً كلٌة 

 بغداد  -الفنون الجمٌلة 

(مجلة كلٌة التربٌة بحث مشترك)
الجامعة المستنصرٌة  –االساسٌة 

 60العدد  :200ٌن االول تشر -
  15مجلد 

 

التكوٌن المهنً لمدرسً  2011 4

التربٌة الفنٌة فً ضوء النقد 

 الثقافً  )برنامج مقترح(

اطروحة دكتوراه /كلية الفنون 

 الجميلة جامعة بغداد

 

تقوٌم مهارات األداء على آلة   2013 5
 الكمان

 لطلبة قسم الفنون الموسٌقٌة

التربٌة (مجلة كلٌة بحث مشترك)
 الجامعة المستنصرٌة –االساسٌة 

  2013اذار  - :1المجلد  89العدد

 

النقد الثقافً والتاهٌل  2014 6
 الجامعً 

  دار عدنان للنشر والتوزٌع

االسالٌب المعرفٌة وعالقتها  2014 7
 بالتفضٌل الجمالً 

بحث مقبول للنشر مجلة كلٌة 
 التربٌة جامعة دٌالى

 



 

 عمل محاضرا فً الكلٌة التربوٌة المفتوحة  -

 عمل محاضرا فً كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى  -

 عمل محاضرا فً كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة بغداد -

 عمل محاضرا فً كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة دٌالى -

 

 النشاطات الثقافٌة :

 ــ عضو جمعٌة الفنانٌن التشكٌلٌٌن

 العراقٌٌنعضو نقابة الفنانٌن  -

 عضو نقابة المعلمٌن  -

 المشاركات الثقافٌة :

 ــ شارك فً العدٌد من المهرجانات الفنٌة والثقافٌة .

ولحد االن فً داخل  1:92ــ العدٌد من المشاركات الفنٌة فً الرسم والكرافٌك منذ عام 

 العراق وخارجه .

ر ،قاعة اٌنانا ،قاعة فضاء ــ اهم قاعات العرض التً شارك فٌها داخل العراق ، قاعة حوا

 ، قاعات وزارة الثقافة  جمعٌة الفنانٌن التشكٌلٌٌنوفن .

 ــ اسهم وشارك فً تأسٌس عدد من المشاغل المتخصصة فً فن الكرافٌك .

نائب رئٌس تحرٌر مجلة الشبكة االلكترونٌة الصادرة عن مؤسسة الشبكة للثقافة  -

 مختلفةواالعالم وله مقاالت منشورة فً اماكن 

 

 

 



 


