
 السيرة الذاتية

 
 الممف الشخصي

 

 االستاذ الدكتور عمي عبد الكريم رضا  االسم:
 عراقية الجنسية:

 ديالى مكان الميالد:
 8691تاريخ الميالد:

 اعزب الحالة االجتماعية:
 /    عدد االطفال:

 4494كربالء / حي المعممين/ رقم الدار     عنوان المنزل:
 استاذ تدريسي في جامعة كربالء عنوان العمل:

 عربية المغة األم:
 االنكميزية لغات اخرى:

 11161489888 الهاتف المحمول:
  ali.a@uokerbala.edu.iq البريد االليكتروني:

 

 التعليم

 

 (7887الى – 7891( )منبغداد/  (  )اسم الجامعةجميلة الفنون ال كلية / الشهادة االولية)
 

 (1002الى – 1007(         )من/ بابل )اسم الجامعة              (/ كلية الفنون الجميلةالماجستير)
 

 (1070الى – 1002(            )من/ بغداد)اسم الجامعة              (/ كلية الفنون الجميلةالدكتوراه)
 

mailto:ali.a@uokerbala.edu.iq


 خبرة العمل

 

 (1001 الى – 1002)من     / كلية التربية االساس( موقع العمل) (جامعة ديالى/ اسم الجامعة/ المؤسسة)
 

 (1011الى – 1001)من (/كلية التربية للعلوم االنسانيةموقع العمل) (/جامعة كربالءاسم الجامعة/المؤسسة)
 

 الى( –(                                 )من موقع العمل)              (اسم الجامعة/ المؤسسة)

 
 التدريبات وورش العمل

 

 المؤتمرات:
 جامعة واسط.-المؤتمر العممي الرابع لكمية التربية *
 جامعة كربالء.-المؤتمر العممي الثالث لكمية العموم اإلسالمية  *
 جامعة كربالء.-المؤتمر العممي األول لكمية التربية لمعموم اإلنسانية *
 جامعة كربالء.-المؤتمر العممي الثاني لكمية التربية لمعموم اإلنسانية *
 جامعة كربالء.-المؤتمر العممي الثالث لكمية التربية لمعموم اإلنسانية *
 8102نيسان 5جامعة كربالء  -مؤتمر الصحة النفسية والتعايش السممي *
 

 

 

  المهارات

7. 

1. 

 

 الهوايات واالهتمامات

 

 التربية الفنية ، ، الخط فنون التشكيلية/ الالهواياتادخل هنا )

التربية الفنية  فلسفة التربية، فلسفة الفن، ،خ الفن ، النقد التشكيليتاريتاريخ العراق القديم ،  / واالهتمامات 

 (المعاصرة

 

 

 



 المنشورات

 

 عنوان الكتاب: اسس التربية والتعميم .0
 تأليف: أ.د.عمي عبد الكريم                              التعميم -الموضوع الرئيسي: /التربية

 ISBN 13   978-7722-8032-0-0     الترميز الدولي ردمك: 

 العراق -دار الوثائق والكتب 8102لسنة   8502رقم اإليداع: 
 

 عنوان الكتاب: مبادئ التخطيط التربوي  .8
 تأليف: أ.د.عمي عبد الكريم                           التعميم -التربية-الموضوع الرئيسي: / التخطيط  
 ISBN 13   978-7722-8032-1-7  الترميز الدولي ردمك:  

 دار الوثائق والكتب العراق  8105لسنة   8552رقم اإليداع:  
 

 عنوان الكتاب: المدخل لمتوجيه التربوي واالرشاد النفسي .3
 أ.د.عمي عبد الكريم                       -تأليف: أ.د.خولة عبد الوهاب    عمم نفس -الموضوع الرئيسي: / االرشاد النفسي

 ISBN 13  978-9922-9263-8-4الترميز الدولي ردمك: 

 دار الوثائق والكتب  8102لسنة 1011رقم اإليداع: 
 

 . عنوان الكتاب: المدخل لفمسفة التربية1
 تأليف: أ.د.عمي عبد الكريم                           س/الموضوع الرئيسي: الفمسفة//التربية//التدري

 دار الوثائق والكتب العراق  8102لسنة    8581رقم اإليداع :  
 ISBN 13   978-7722-8032-2-4     الترميز الدولي ردمك: 

 

 عنوان الكتاب: التربية الجمالية .5
  أ.م.د.كنعان غضبان   -عبد الكريم تأليف: أ.د.عمي    الموضوع الرئيسي: التربية / الجمالية

 دار الوثائق والكتب العراق  8102لسنة    1010رقم اإليداع :  
 ISBN 13   978-9922-9263-6-0     الترميز الدولي ردمك: 

 
 
 
 



 البحوث المنشورة:
مجمة .{ جامعة ديالى -المعوقات التي تواجه مطبقي  قسم التربية الفنية في كمية التربية األساسية}  .0

 م.8112العدد الخامس والعشرون، ، جامعة ديالى -كمية التربية األساسية -الفتح
مجمة جامعة .{ أنماط التعبير الفني في رسوم طمبة المرحمة المتوسطة وعالقتها بمتغير الجنس} .8 

                                         م. 8100إنساني  -العدد األول-كربالء، المجمد التاسع
وقع الضبط.{ مجمة الباحث العممية أنماط التعبير الفني في رسوم طمبة المرحمة المتوسطة وعالقتها بم} .3

 م. 8100 جامعة كربالء، العدد األول-المحكمة التي تصدر عن كمية التربية لمعموم اإلنسانية
.{ مجمة الباحث العممية المحكمة بخصائص رسوم طالب المرحمة اإلعداديةالتشاؤم وعالقتهما التفاؤل و  }.1

 .م8108جامعة كربالء، العدد الثالث -التي تصدر عن كمية التربية لمعموم اإلنسانية
، العدد الثالث  المقدسة العممية المحكمة التي تصدر عن العتبة العباسيةث ترا.{ مجمة الالطالق }.5

 .م8108
، العدد الثالث  المقدسة التي تصدر العتبة العباسيةث العممية المحكمة ترا{ مجمة الظةأحالم اليق }.2

 .م8101
منشور مشترك .{ عمية تحميل لوحات من الرسم في تطوير الذكاء البصري لدى طمبة المرحمة الثانويةفا }.5

 .05-01، الصفحات 2، العدد 8، المجمد 8105نسق، في 
، 8103مجمة العميد،  في رو نشم} اتجاهات طمبة كمية التربية لمعموم اإلنسانية نحو التربية الفنية { .2

 .102-850، الصفحات 3، العدد 8المجمد 
مقبول لمنشر في .{ جامعة كربالء-ة لمعموم اإلنسانيةكمية التربي القيم الجمالية لدى تدريسي وتدريسيات }.2

 .جامعة كربالء-لمعموم اإلنسانية ة التي تصدر عن كمية التربيةمجمة الباحث العممية المحكم
مجمة منشور في .{ الصحة النفسية وعالقتها باأللوان لدى طمبة المرحمة اإلعدادية في محافظة كربالء }.01

الجمعية العراقية لمدراسات التربوية والنفسية، العدد عن  ة المحكمة التي تصدرفصمية تخصصي نسق
 .8102نيسان  1الصادر في الخاص 

( 52منشور في العدد ).{ سمات رسوم طالب المرحمة المتوسطة من ذوي االكتاب العالي والمتدني }.00
 ديالى.جامعة -األساسيةالمحكمة التي تصدر عن كمية التربية  فتحمجمة ال 8102لعام 

فصمية  نسقمجمة مقبول لمنشر في .{ اتجاهات مدراء المدراس المتوسطة نحو درس التربية الفنية }.08
 الجمعية العراقية لمدراسات التربوية والنفسية.المحكمة التي تصدر عن  ةتخصصي

، 8102مجمة جامعة كربالء، المميزة لرسوم المراهقين وفق متغير العنف لديهم{ منشور في  السمات }.03
 .22-52، الصفحات 1، العدد 02المجمد 



منشور في مجمة الباحث العممية .{ المرحمة المتوسطة في مدينة كربالء المقدسةسمات رسوم طمبة  }.01
والعشرين  السادسجامعة كربالء، العدد -المحكمة التي تصدر عن كمية التربية لمعموم اإلنسانية

 م.8102
من  شكالت التي تواجه المدرسين والمدرسات عند تدريس المواد االجتماعية لمصف األول المتوسطالم }.05

العممية  عميدمنشور في مجمة ال.{ وجهة نظرهم في مديرية تربية محافظة كربالء المقدسة)المركز(
 والعشرين السابعالعدد  السنة السابعة، المجمد السابع ،المقدسة يةالعتبة العباسالمحكمة التي تصدر عن 

 مشترك م.8102 ايمول 0111محرم
 
 

 اخرى

 

 

(--------------------------) 


