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 المعلومات الشخصية 1

 المعلومات
 رجاء حميد رشيد محمد الطائي االسم الرباعي واللقب

 بلدروز – ديالى-11/1/1191 تاريخ التولد

 متزوجة الحالة االجتماعية

 rajaa.hameed1965@gmail.com البريد اإللكتروني

 88818201070  رقم الموبايل

 

 المؤهالت العلمية 2

 ماجستير التحصيل العلمي

 مدرس الدرجة العلمية

 السمعية والمرئية القسم العلمي

 مدرس العنوان الوظيفي

 

 الشهادات 3

 الشهادة
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 الدقيق
 سنة التخرج الكلية الجامعة

التربية  ديالى - تربية فنية البكالوريوس
 االساسية

2880-
2881 

طرائق  تربية فنية الماجستير
 تدريس

التربية  ديالى
 االساسية

2812-
2818 

 - - - - - الدكتوراه

 

 العلمية األلقاب 4

 األمر(وتاريخ  )العدداألمر الجامعي  اللقب العلمي

 0/2818/ 22في    12818ب ت /  مساعدمدرس 

 21/12/2819في  18111 مدرس

  أستاذ مساعد

 

mailto:rajaa.hameed1965@gmail.com
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  أستاذ

 

 

6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 المادة الدراسية المرحلة
 تكوين صوري الثالثة
 علم الجمال الثالثة
 علم نفس الفن الرابعة
  

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 تاريخ النشر المجلة عنوان البحث أو الدراسة
 ةيماغالد ادةيالس على وفق ةيدو الي المشغوالت مهارات

لطالبات الصف األول  االبتكاري ربالتفكيعالقتها و 
 المتوسط

 3102ايلول  مجلة الفتح 

استراتيجية جيكسو التعاونية واالسلوب المتبع في  تأثير
 مهارات االعمال اليدوية لطالبات معهد الفنون الجميلة

مجلة الجمعية 
العراقية للعلوم 
 التربوية والنفسية

تشرين الثاني / 
3102 

فاعلية األسلوب الفردي اإلرشادي لبعض االعمال اليدوية 
عي لأليتام في المرحلة المتوسطة الرهاب االجتما في تذليل

 االولى

لعلوم امجلة 
التربوية 

واإلنسانية / 
 جامعة بابل

 3102-آب 

 مهارات التذوقالمصغر في تنمية  التدريساسلوب تأثير 
 –كلية الفنون الجميلة ب بة قسم التربية الفنيةلالفني لط

 جامعة ديالى

 3102أيلول  مجلة الفتح

  Effect of relaxing by using drawing 
and color on the immune system for 

pupil of college of fine art 

  %011 منجز

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال
تأثير طريقة االكتشاف الموجه في تنمية مهارات تشكيل المشغوالت  الماجستير

 الصف الثاني المتوسط الفنية لطالبات
  الدكتوراه
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اثر التقنيات التعليمية في تطوير مهارات التدريس للطلبة   

 )مشترك( يلة جامعة ديالىالمطبقين في كلية الفنون الجم
  %011 منجز

توظيف األلعاب والحكايات الشعبية في تنمية مهارات   

 التمثيل العفوي لرياض األطفال )مشترك(
  %011منجز 

 

8 
المؤتمرات والندوات 

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها اسم المؤتمر / الندوة / ورشة العمل
 –الول لقطاعية الفنون التطبيقية المؤتمر العلمي ا

 بغداد
-32 بغداد

32/3/3102 
شباط  30-01 بغداد مؤتمر هيئة التعليم التقني 

3102 
نى القديم ومؤثراتها عبر مؤتمر حضارات الشرق االد

  العصور 
جامعة  –مصر 

 الزقازيق
/ اذار/ 02 – 02

3102 
وضع محاور ندوة مقترحة عن دور المؤسسات 

 مية في مكافحة الفساد التعلي
 01/0/3102 

للمناهج الدراسية التي  األكاديميورشة عمل الترميز 
اقامتها كلية التربية االساسية من قبل اساتذة قسم 

 كلية الهندسةالقدرة في  

 32/0/3102 كلية الهندسة

االشراك كعضو لجنة تحضيرية في المؤتمر الدولي 
 جامعة ديالى-كلية اإلدارة واالقتصاد  –األول 

 31-
21/2/3102 

 1/01/3102-2  جامعة ديالى-نورشة عمل انتخاب نقابة االكاديميي
القاء محاضرة اثرائية على قاعة مكتبة الكلية للمرحلة   

 الثالثة بعنوان )كيفية اغناء المفردة من المصدر ( 
كلية الفنون 

 الجميلة
32/3/3102 

ة التي اقامها قسم دورة الطباعة على االسطح المعدني  
 التربية الفنية

كلية الفنون 
 الجميلة

 3102اذار 

الجلسة االرشادية االولى لطالبات قسم الفنون   
السمعية والمرئية وبحضور الدكتورة يسرى عبد 

 الوهاب / المعاون االداري 

كلية الفنون 
 الجميلة

32/2 /3102 

جلسة الجلسة االرشادية لطلبة المرحلىة األولى بواقع   
 واحدة شهريا  

الى شهر  03شهر 
2/3102 



 
 

 السيرة الذاتية للهيئة التدريسية

7 

 

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 جامعة ديالى

 كلية الفنون الجميلة

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of fine arts   

 1/2/3102  جلسة ارشادية لطلبة األقسام الداخلية  
 01/2/3102  زيارة ميدانية لالقسام الداخلية  
اليدوية عل  لألشغالافتتاح المعرض الشخصي االول   

 الثقافي الملتقى قاعة 
 2/2/3102 جامعة ديالى

الندوات   

 والمهرجانات

الدولية األولى لقسم الفنون السمعية والمرئية الندوة 
األولى ) فضاءات التفضيل الجمالي بين الدرما 

 التلفزيونية والفنون المسرحية(

اذار  02-01 
3102 

المحاضرة في الندوة التربوية ) نعمل معا  لتقليص   
 ضحايا الطريق(

 32/2/3102 

محاضرة نوعية تقويم خبرات الطلبة في مبادئ   
 التكوين الصوري

 32/01/3102 

 –المشاركة في المهرجان الدولي لألفالم الطالبية   
 جامعة بابل

 2/2/3102 

حلقة نقاشية بعنوان فلم ادرامي لطالبات معهد الفنون   
 الجميلة 

 2/0/3102 

ئي المشاركة كعضو هيئة حكم في المهرجان السينما  
 جامعة البصرة –

 33-
32/3/3102 

المشاركة في المهرجان الدولي األول لألفالم   
 –قسم الفنون السمعية والمرئية  –السينمائية القصيرة 

 جامعة ديالى

 31-30/23102 

المشاركة في المهرجان الجامعي األول للفلم   
 جامعة كركوك -السينمائي

 00-
02/2/3102 

المسرح الحسيني القطري المشاركة في مهرجان   
 الكوفة –األول 

 2-2/01/3102 

مهرجان ايام ديالى المسرحية  اللجنة العليا فيعضو   
 الدورة األولى

 2/2/3102 

مهرجان ايام ديالى المسرحية  عضو اللجنة العليا في  
 الدورة الثانية

 2-1/2/3102 
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عضو هيئة إدارية عضو في مهرجان ايام ديالى   
 الدورة الثالثةالمسرحية 

 2-01/2/3102 

 

 الدورات 9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
المشاركة في دورة االرشاد التربوي وتفعيل دور 

 المرشد التربوي
كلية الفنون 

 الجميلة 
 3102مايس/ 

 التحصيليةالمشاركة في دورة اعداد االختبارات 
 وااللكترونية هالمقالي

كلية الفنون 
 الجميلة

3102حزيران/   

دورة تنمية المهارات اإلدارية واصول المخاطبات 
 جامعة ديالى-الرسمية

 2-30/2/3102 

   
 

 

 

11 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إلى –من  المنصب اإلداري / العلمي
 3102 -3102 مدير مكتب عميد كلية الطب

 3102 – 3102 مقرر قسم الفنون السمعية والمرئية
  3102الشهر العاشر  تدريسي

 3102 –أيلول  مقرر قسم الفنون السمعية والمرئية
 3102-3102 مقرر قسم الفنون السمعية والمرئية
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11 
الشهادات التقويمية 

تقديرية الحاصل وال

 عليها

 بغداد– هيئة التعليم التقني مؤتمر-شهادة تقديرية  0
  مصر-حضارات الشرق االدنى القديم ومؤثراتها عبر العصور  مؤتمر-شهادة تقديرية  3
 بغداد–المؤتمر العلمي االول لقطاعية الفنون التطبيقية  –شهادة تقديرية  2
 رحيين العراقيينجمعية المس –شهادة تقديرية  2
 عشرة سنوات على التوالي يوم الجامعة–شهادة تقديرية  2

 جامعة بابل –المهرجان الدولي لألفالم الطالبية  -شهادة تقديرية 2  
 جامعة البصرة –كعضو هيئة حكم في المهرجان السينمائي    -شهادة تقديرية 2  
قسم الفنون  –م السينمائية القصيرة المهرجان الدولي األول لألفال -شهادة تقديرية 2  

 جامعة ديالى –السمعية والمرئية 
 جامعة كركوك -المهرجان الجامعي األول للفلم السينمائي -شهادة تقديرية 1  
 الكوفة –مهرجان المسرح الحسيني القطري األول  -شهادة تقديرية 01  
 ة األولىمهرجان ايام ديالى المسرحية الدور  -شهادة تقديرية 00  
 مهرجان ايام ديالى المسرحية الدورة الثانية -شهادة تقديرية 03  
 ايام ديالى المسرحية الدورة الثالثة -مهرجان شهادة تقديرية 02  
 جامعة ديالى-كلية اإلدارة واالقتصاد  –المؤتمر الدولي األول  -شهادة تقديرية 02  
لقسم الفنون السمعية والمرئية األولى ) فضاءات  الندوة الدولية األولى -شهادة تقديرية 02  

 التفضيل الجمالي بين الدرما التلفزيونية والفنون المسرحية(
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قسم الفنون  –المهرجان الدولي األول لألفالم السينمائية القصيرة  -شهادة تقديرية 02  
 جامعة ديالى –السمعية والمرئية 

جامعة -قسم التعليم المستمر -المهارات اإلداريةاجتياز دورة تنمية  -شهادة تقديرية 02  
 ديالى

    
    
    
    
    

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

  
  
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر
   3الوزير 

   02رئيس الجامعة 
   02اعد رئيس الجامعة مس

   22عميد كلية 
   
   
   
   

 


