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 سيرة ذاتية

 

 . منذر فاضل حسن شاطي الدليميأ.م.د.  االسم :

 

 .9/8/1971 بتاريخ ، العراق/ بابلالتولد : 

 

 متزوج . الحالة االجتماعية :

 

 مسلم . الديانة:

 

 عربية .القومية : 

 

  : الشهادات

 1998، من جامعة بابل / كلية التربية الفنية عام  تربية فنية،  بكالوريوس . 

  عن الرستتتتالة الموستتتتومة ا الرستتتتم العراق المعا تتتتر بو تتتتف  ،  تربية فنية، ماجستتتتت ر

، من جامعة  مدخاًل لتنمية التذوق الفني لدى طلبة كلية التربية الفنية / جامعة بابل (

 . 2001عام ، بابل / كلية التربية الفنية 

  األطروحة  عن،  ما بعد الحديث في جماليات الرستتتتتتتتتتتتتتم، تربية فنية فلستتتتتتتتتتتتتتفة دكتوراه

، من جامعة بابل /  ا العدمية وانعكاستتتتتتتاتسا في رستتتتتتتم ما بعد الحدا ة ( : الموستتتتتتتومة

 . 2007عام ، كلية الفنون الجم لة 
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كلية المستتتتتتتتتتت  ل  إلىجامعة بابل بأمر وزاري من امعار خدمات   مدرس جامعيالعنوان الوظيفي: 

 (2023 -2018الجامعة لمدة خمس سنوات من 

 

 أستاذ مساعد اللقب العلمي :

 

 المناصب :

  20/8/2013ولغاية  1/10/2010معاون عم د كلية المست  ل الجامعة، للمدة من. 

  ولتتتغتتتتتتتايتتتتتتتة 29/3/2017متتتن  كتتتلتتتيتتتتتتتة التتتفتتتنتتتون  االتعليم االلكتروني( إداريةمسؤول وحدة 

 5/ 6  /2108. 

  ولحد اآلن. 3/11/2018معاون عم د كلية المست  ل الجامعة، للمدة من 

 

 

 الدورات :

 جامعة بابل / مركز التعليم المستمر وتطوير الكوادر الم امة في سالمة اللغة العربية. 

 جامعة بابل / عمادة كلية التربيةالم امة في  دورة طرائق التدريس. 

 9001اآليات تط  ق متطلبات الموا تتتتتتتتتتتتتتفة الدولية االيزو الموستتتتتتتتتتتتتتومة التدري ية  دورةال/ 

، 2017( 10013الدولية في التو  ق االيزو  في نظام ادارة الجودة والموا تتتتتتتتتتتتتتفة 2008

  كلية المست  ل الجامعة.

  الدورة التدري ية الموستتتتتتتومة امفاسيم وأستتتتتتتس ومبادا أنظمة إدارة الجودة في المؤستتتتتتتستتتتتتتات

 ، كلية المست  ل الجامعة. 2017التعليمية( 
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  الكيميتتائي والبتتايلوجي واعشتتتتتتتتتتتتتتعتتاعي والنووي  واألمنالستتتتتتتتتتتتتتالمتتة في دورةCBRN  كليتتة

 2018المست  ل الجامعة 

 

 

 اللجان:

 واعشتتتتتتتتعاعيمن الكيمياوي لجنة تنظيمية للمؤتمر التنستتتتتتتتي ي الوطني الراب  للستتتتتتتتالمة واأل 

 .2019نيسان من العام من  16 -14والذي تقيم  جامعة بابل في  والنووي 

 ة عضتتتو اللجنة اعدارية الةا تتتة بالمؤتمر الدولي األول لفبدال في كلية التربية األستتتاستتتي

2018. 

 لجنة متابعة وتستتتتتتتتتتتتتتج ل تدريستتتتتتتتتتتتتت  ن الكلية اResearch gate)  في كلية الفنون الجم لة

2017 ،2018. 

 لجنة متابعة وتستتتتتتتتتتج ل تدريستتتتتتتتتت  ن الكلية اGoogle Scholar)  في كلية الفنون الجم لة

2017 ،2018. 

  لمعلومات التعليم العالي ا طلبة  اعحصتتتتتتتتتتتتتتتائيلجنة تدق ق ال يانات المدخلة على النظام

 .والعليا ( األوليةالدراسات 

  لجنة اععداد واعشتتتتتتتراد على أداا االمتحان التنافستتتتتتتي لل  ول في الدراستتتتتتتات العليا للعام

2016/ 2017 ،2017/ 2018. 

  2017 /2016لجنة االعتراضات لالمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه للعام الدراسي. 

 للمعرض السنوي الساب  ل سم التربية الفنية كلية الفنون الجم لة جامعة التحض رية  لجنةال

 بابل.
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  اللجنة العليا للمؤتمر العلمي الثالث لعلوم وتكنولوجيا الرياضة والذي تقيم  كلية المست  ل

 .2019نيسان من العام من  24-23الجامعة في 

  2012، 2012 /2011، 2011 /2010اللجان االمتحانية في كلية المستتتتتتتتتت  ل لالعوام/ 

، ل ستتتتتم التربية الفنية كلية الفنون الجم لة جامعة بابل للدراستتتتتات  2019 /2018، 2013

 .2018 /2017، 2016 /2015، 2015 /2014األولية والعليا للسنوات 

 

 اإلشراف على الدراسات:

  ماجستتتتتتتتت ر بعنوان االتشتتتتتتتتوي  البصتتتتتتتتري وانعكاستتتتتتتتات  على جماليات النصتتتتتتتت  النحتية في

، تمت المناقشتتتة وق لت كلية الفنون الجم لة / جامعة بابل ، علي عزيز محستتتن ق(، العرا

 .2018الرسالة بت دير امتياز 

 مريم حمزة (، لمنحوتات حضتتتارة وادي الرافدين اععالميةأبعاد الوظيفة ماجستتتت ر بعنوان ا

 كلية الفنون الجم لة / جامعة بابل .،  محمد

 

 المناقشات :

نوع 
 الدراسة

 العنوان
اسم 
 الباحث

 الجهة تاريخه رقم األمر

 دكتوراه
ثنولوجيا وتمثالتها في األ

التشكيل البصري العالمي 
 المعاصر 

هديل هادي 
 عبد األمير

1/18/457
6 

16/8/2018 
كلية الفنون الجميلة/ 

 جامعة بابل

 دكتوراه
األطر الفكرية للتمرد 

وتمثالته في فنون ما بعد 
 الحداثة

أمير احمد 
 غازي

1/18/457
6 

16/8/2018 
كلية الفنون الجميلة/ 

 جامعة بابل

 دكتوراه
االتساق االجتماعية وتمثالتها 

 في فن ما بعد الحداثة
احمد علي 
 كاظم عبد

1/18/155
3 

1/3/2018 
كلية الفنون الجميلة/ 

 جامعة بابل

 دكتوراه
فلسفة الجمال عند جورج 

 دراسة تحليلية –لوكاتش 
حسن مهدي 

 مصطفى
5194 1/8/2018 

/  بكلية اآلدا
 جامعة الكوفة

 ماجستير
التشويه البصري وانعكاساته 
على جماليات النصب النحتية 

 في العراق( 

علي عزيز 
 محسن

1/18/705
2 

23/10/201
8 

كلية الفنون الجميلة/ 
 جامعة بابل
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 :الخبرات 

 كة  ر في ت  يم البحوث الم دمة للترقيات العلمية  معتمد.  

 كة  ر في ت  يم البحوث الم دمة للنشر في مجالت علمية محكمة .  معتمد 

 ر في مجلة جامعة بابل المحكمةبحر عضو ه ئة الت .  

  في العديد من المحاضتتتتتترات ، والندوات ، والمؤتمرات العلمية ، والورم في أماكن  شتتتتتتار

 متعددة .

  درب ن التي مبتدري  الفي عديد من الدورات الةا ة تنمية بشرية، ممارسة العمل كمدرب

 .الدول ت نومنظمة إنماا  IRd منظمةأقامتسا 

 عضو ن ابة االكادم  ن العراق  ن 

 ن ابة الفنان ن العراق  ن عضو. 

 عضو جمعية التشك ل  ن العراق  ن. 

 .عضو ن ابة المعلم ن 
 

 

 : البحوث والدراساتالكتب و 

  ،)دار  فا للطباعة والنشر  ، عن2012 در ل  كتاب االعدمية في رسم مابعد الحدا ة

 األردنية.

  ، )عن 2018 تتتتتتتتتتدر ل  م  عدد من الباحث ن كتاب االفلستتتتتتتتتتفة والواق  العراقي الراهن ،

 مؤسسة الصادق الث افية ، العراق.

 :نشر عدد من البحوث في مجالت علمية محكمة منسا 



 6 

(، مجلة األ ر الجمالي للحرد العربي وفاعل ت  في المنجز التصتتتتتتتتتتتتميميبحث: ا .1

 .2016 -أ -2، العدد 24جامعة بابل، العلوم اعنسانية، المجلد 

التشوي  البصري وانعكاسات  على جمالية التشك ل الفني لفضاا النص  بحث: ا .2

، مجلة نابو، كلية الفنون الجم لة، جامعة بابل، نموذجًا(مدينة الحلة إ /النحتية

 .2017 آذارالمجلد الراب  عشر، العدد الساب  عشر، 

(، مجلة الر ، للفلستتتتتتتتفة واللستتتتتتتتانيات األطفالمظاهر اللع  في رستتتتتتتتوم ا بحث: .3

 .2017( نيسان 25، جامعة واسط، العدد ااآلدابوالعلو االجتماعية، كلية 

 التربيةوالعملية في قستتتتتتتم  النظرية تحل ل التفاعل اللفظي في تعليم الموادبحث: ا .4

التربية األساسية، الجامعة كلية الفنون الجم لة/ جامعة بابل(، مجلة كلية  /الفنية

 المستنصرية.

 Visual Deformation and its Reflection uponق ول نشتتتتتتتر البحث ا .5

the Spatial Aesthetics of the Sculpturing Monuments في مجلة )

 .2018جامعة ذي قار ، 

  في عدد منسانشر قد و .  جماليةو دراسات وم االت يكت  في الن د التشك لي ول  بحوث 

 ، ا الرستتتتتم العراقي المعا تتتتتر / ر(ى ذائقية ( منسا  تتتتتحال ومجالت ومواق  الكترونية .

 . ا فن الجسد مجاسدة عدمية ما بعد حدا ية (
 

 

 التشكرات :
 

نوع 
 الشكر

 الجهة المانحة رقم األمر تاريخ األمر الجهد
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 شكر
للجهود المتميز في استقبال لجنة 

 عمداء كليات الهندسة
7/2/2019 7/14/400 

عيد كلية المستقبل 
 الجامعة

 شكر
للجهود المتميز في تنفيذ 

 والواجبات األعمال
5/2/2019 7/14/354 

عيد كلية المستقبل 
 الجامعة

 شكر
التعاون المثمر في المشاركة 

 بمناقشة أطروحة دكتوراه
7409 3/10/2018 

عميد كلية اآلداب 
 جامعة الكوفة

 شكر
العلم للجهود المبذولة بيوم 

 العراقي
12/11/2018 26395 

رئيس جامعة بابل 
 وكالة

 شكر
المبذولة في تنفيذ دورة   للجهود

طرائق التدريس لعدد من 
 منتسبي الكلية

9/5/2018 7/14/1173 
عيد كلية المستقبل 

 الجامعة

 شكر
للجهود المبذولة من قبلكم في 
اجراء االمتحانات االلكترونية 

 األولبالكورس 
18/3/2018 2016 

عميد كلية الفنون 
 الجميلة

 شكر
للجهود المبذولة ودوركم الفاعل 

في رفع المستوى العلمي في 
 محافظتنا

 محافظ بابل 1473 24/1/2018

تثمين 
 جهود

 35139 21/12/2017 للجهود المبذولة
 بابل جامعة رئيس

 وكالة

 شكر
للجهود المبذولة في وحدة 

 التعليم االلكترونية

 

15/11/2017 5504 
 الفنون كلية عميد

 الجميلة

 شكر
للجهود العلمية ومشاركتكم 

 بمسابقة يوم العلم العراقي
15/10/2017 27466 

 بابل جامعة رئيس
 وكالة

 شكر
للجهود المبذولة من قبلكم في 

المعرض السنوي لقسم  إعداد
 التربية الفنية

23/5/2017 
 

2669 
 الفنون كلية عميد

 الجميلة

 شكر
 إقامةللجهود المبذولة في 

المعرض السنوي للفنون 
 التشكيلية

22/5/2017 2629 
عميد كلية الفنون 

 الجميلة

شكر 
 ومكافأة

للجهود المبذولة في اللجان 
 المكلفين فيها

18/12/2016 
 

9060 
عميد كلية الفنون 

 الجميلة

 شكر
للجهود المبذولة في مسابقة يوم 

 2016العلم /
19/10/2016 

 
 بابل جامعة رئيس 24020

 للجهود المبذولة شكر
 

9/5/2016 6016 
مكتب المحافظ / 

 بابل

 شكر
المشاركة في معرض 

 التدريسيين للفنون التشكيلية

 

 العميد وكالة 3324 11/5/2014

 شكر
جهوده المبذولة في انجاز ل

 المكلف بها األعمال
8/4/2014 

 
10603 

مساعد رئيس 
 اإلداريالجامعة 

 العلمية المبذولةللجهود  شكر
18/2/2014 

 

م و 
299/11 

وزير التعليم 
العالي والبحث 

 العلمي
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 :Mobile / Whats App / Viber الهاتف 

 009647806828780 : أ  ر 

 009647700009051:  آسيا 
 

 الموقع االلكتروني:

http://staff.uobabylon.edu.iq/site.aspx?id=716 

 : كترونيااللالبريد 

drmfhd@mustaqbal-college.edu.iq 

fine.munther.fadhel@uobabylon.edu.iq 

drmfhd@gmail.com 

 روابط مهمة :

https://scholar.google.com/citations?user=-25mphcAAAAJ&hl=en 

https://www.researchgate.net/profile/Munther_Hasan 

 

 : التواصل االجتماعي

https://www.facebook.com/muntherfadhel 

https://www.twitter.com/muntherfadhel 
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