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حاصله على شهادة الدكتوراه في فلسفةة التصفميا امشمشفة وامزيفا عف الححفا الموسفوا التكامف
حففي تصففاميا اةشمشففة واةزيففا والناشففاف اللاتجففة فففي الملجففز الكلففي )  /أشففراد د يلي ف احففرا يا
الواسطي_ شسا التصميا _ كلية الةلو الجميلة_ جامنة حغداد _ 2005



حاصلة على شهادة الماجستير في التصميا امشمشة ع الححا الموسـوا تقويا النيفو المههريفة
في اشمشفة الماحف _ دراسفة تحليليفة ) /أشفراد د ملفى النفواد _ شسفا التصفميا _ كليفة الةلفو
الجميلة _ جامنة حغداد _1999



حاصففلة علففى شففهادة الحكففالوريو
الجميلة  /جامنة حغداد _ 1917

فففي تصففميا وطحاعففة امشمشففة  /شسففا التصففميا  /كليففة الةلففو

املقا النلمية






استاذ مساعد  /كلية الةلو الجميلة  /جامنة حغداد  /شسا التصميا 2012 /
مدر  /كلية الةلو الجميلة  /جامنة حغداد  /شسا التصميا 2003 /
مدر مساعد  /كلية الةلو الجميلة  /جامنة حغداد  /شسا التصميا 2000/
مدر فلو  /كلية الةلو الجميلة  /جامنة حغداد  /شسا التصميا 1997_1994 /
مدرسة الترحية الةلية  /وزارة الترحية _التنليا الثالو 1994_1917 /

السيرة الوهيةية -:
المسؤولياف الرئيسية :تدري

المواد التالية :

 1درسف طلحة الدكتوراه تصميا امشمشة  /شسا التصميا  /كلية الةلو الجميلة  /جامنة حغداد  /ملفذ
عففاا  2005ولغايففة ام المففواد التاليففة  - :تحلي ف وتركي ف تصففميا  /لهريففاف التصففميا الحففديا /
سملار دراساف موجهة )
 2درسف طلحة الماجستير تصميا امشمشة  /شسا التصميا  /كلية الةلفو الجميلفة  /جامنفة حغفداد  /ملفذ
عاا  2005ولغاية ام المواد التالية  - :لهفا وعاشفاف التصفميا  /دراسفاف موجهفة ففي تصفميا
امشمشة  /لهرياف اللو  /السملار _ دراسة موجهة )
 3درسففف طلحففة المرحلففة اموليففة  /شسففا التصففميا /كليففة الةلففو الجميلففة  /جامنففة حغففداد  /تصففميا
امشمشة  /ملذ عاا 1997ولغاية اآل المواد التالية - :
اس ف تصففميا م تصففميا امشمشففة للمراح ف الثاليففة والثالثففة والراحنففةم تففاريت تصففميا امزيففا م
تطحيقاف تصميا امزيا م تصميا شوال م ف الحاتيك م تصميا زيرففي م تطحيقفاف لوليفة م الةف
الحيئيم مشروع م طحاعة مسامية م مواد ححثية م مكولاف تصميا امشمشة وامزيا )
 4درسففف طلحففة الماجسففتير  /جامنففة حغففداد  /كليففة ترحيففة حلففاف  /شسففا امشتصففاد الملزلففي _ مففادة
القوال _ 2015
 .5درسفف طلحففة الفدكتوراه  /امكاديميففة النليففا للدراسفاف النلميففة واملسففالية  2016 /مففادة لهريففاف م
الةكر امحتكار التصميمي

 .6االشراف عمى عدد من الرساال الماجساتير والادكتو ار لةرعفي التصفميا امشمشفة _ التصفميا الطحفاعي /
كلية الةلو الجميلة  /جامنة حغداد
 7عضو لجا الملاششاف لطلحة الماجستير والدكتوراه التصميا امشمشة – التصميا الطحاعي ) جامنة حغداد /
كلية الةلو الجميلة
 1عضو لجا الملاششاف لطلحة الماجستير طرائق تدري ) الجامنة المستلصرية  /كليفة الترحيفة امساسفية /
شسا الترحية الةلية
 9مشاركة في عدد م اللجا  /كلية الةلو الجميلة  /جامنة حغداد  /شسا التصميا
لجلففة اممتحففا الشففام  /اللجففا اليماسففية والثاثيففة لنلففاوي مواضففير طلحففة الدراسففاف النليففا لقسففا تصففميا
امشمشة /اللجلة النلمية  /لجلة المشروع  /لجلة امستا  /اللجلة اةمتحالية للمرحلة امولية  /لجلة الترشيفاف
الياصة حالقسا

المشاركاف والمهاا امضافية:
 المشاركة في المؤتمرات قسم التصميم _ كمية الفنون الجميمة.
 المشاركة في المؤتمر الخامس لمغة العربية _ دبي.

 منق ومقوا في مؤتمراف شسا التصميا  /كلية الةلو الجميلة  /جامنة حغداد
 تقييا ححوا الترشياف النلمية_ شسا التصميا _ كلية الةلو الجميلة  /جامنة حغداد
 تقيففيا ححففوا الترشيففاف النلميففة  /وزارة التنلففيا النففالي والححففا النلمففي _الجامنففة التقليففة الوسففطى _ كليففة الةلففو
التطحيقية
 تقييا ححوا الترشياف النلمية /وزارة التنليا النالي والححا النلمي _ يئة التنليا التقلي
 تقييا ححوا الترشياف النلمية  /وزارة التنليا النالي والححا النلمي _جامنة الموص _ كلية الةلو الجميلة
 تقييا ححوا مجلة امكاديمي _كلية الةلو الجميلة  /جامنة حغداد
 تقيففيا ححففوا مجلففة كليففة الترحيففة امساسففية  /وزارة التنلففيا النففالي والححففا النلمففي _ الجامنففة المستلصففرية_ كليففة
الترحية امساسية
 تقييا ححوا مجلة التقلي /وزارة التنليا النالي والححا النلمي _ يئة التنليا التقلي
 تقيفيا ححفوا المجلفة النراشيفة لححفوا السفوق وحمايفة المسفتهلك_ وزارة التنلفيا النفالي والححفا النلمفي _ جامنففة
حغداد_ مركز ححوا السوق وحماية المستهلك
 يحير علمي لرسائ واطاريح الماجستير الدكتوراه  /جامنة حغداد – كلية الةلو الجميلفة _ شسفا التصفميا _ لةفروع
تصميا امشمشة م التصميا الطحاعي م التصميا الصلاعي
 يحير علمي للكت الملهجية  /وزارة الترحية _ المديرية النامة للتنليا المهلي _ الشؤو النلمية

 خبير علمي للكتب المنهجيت  /وزارة التعليم العاللي والبحا العلماي ا الجلةعات التةنيات الى_اجن الجنات ع اي
التأليف والترجمت.

 يحير لتقويا حرا ة ايتراع  /وزارة التيطيط  /الجهاز المركز للتقيي
وامدارية  /شسا الملكية الصلاعية /حرا اف اميتراع واللماذج اللسيجية
 عضففو ارتحففاط وتسففويق اللتاجففاف النلميففة _ وزارة التنلففيا النففالي والححففا النلمففي _ جامنففة حغففداد _ كليففة الةلففو
الجميلة_ الشؤو النلمية

والسيطرة اللوعيفة  /دائفرة اليفدماف الةليفة

 عضو استشاري  /دار الطراز والبحوث النسيجية  /وزارة الصناعة والمعادن .
 عضو استشاري  /الشركة العامة لمسجاد اليدوي  /وزارة الصناعة والمعادن.

 تصميا لماذج م تصاميا امشمشة _ تصاميا اةزيا م تصاميا السجاد الميكاليكي واليفدو م تصفاميا المنلقفاف
اللسيجية /وزارة الصلاعة والمناد
 المشاركة في اللدواف النلمية _ وزارة التيطيط  /الجهاز المركز للتقيي والسيطرة اللوعية  /دائرة اليدماف
الةلية وامدارية  /الموارد الحشرية _ التدري والححوا  /الصلاعاف اللسيجية

المؤلةاف والكت والححوا -:





تأليد كتا ع تصميا امزيا
ححوا في ايتصاص تصميا امشمشة
ححوا في ايتصاص تصميا امزيا
ححوا تصميا السجاد والمنلقاف اللسيجية

