
 

 

 السيرة الذاتية

  سلمان االسم : حسنين صباح داود

  2891المواليد : بغداد 

 حي االعالم  –السيدية  –عنوان السكن : بغداد 

 hassanen_hero@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 اللقب العلمي : مدرس مساعد 

 . 1122 -5-29تاريخ الحصول على اللقب 

 الخلفية العلمية 

 .1115جامعة بغداد  -بكالوريوس تصميم داخلي  -

   1122-مصر  -جامعة حلوان  -ماجستير تصميم داخلي واثاث  -

بالمرحلة الثانوية في ارس المتميزين الداخلي لمد ) معايير بيئية وتكنولوجية للتصميم لماجستيرعنوان رسالة ا  -

 .العراق ( 

  المؤسسة التعليمية  الخبرة العملية في

  مدرس لمادة التصميم بالكومبيوتر -

 مدرس لمادة التطبيقات اللونية -

 مدرس لمادة الرسم الهندسي  -

 مدرس لمادة اسس التصميم  -

 مدرس لمادة الفضاء الداخلي -

 مدرس لمادة المنظور  -

 الخبرة العملية خارج المؤسسة التعليمية 

     (CVASجمعية الفنون البصرية المعاصرة ) م فيمصم -

 (.(ISFFمصمم في مهرجان العراق الدولي للفيلم القصير  -

- IT  شبكة عين العراق لمراقبة االنتخابات 

- IT  جمعية السالم التربوية 

  1115مصمم للعديد من االعمال التصميمية  في الشارع العراقي منذ  -

 .في منظمات المجتمع المدني  والبرامج  المشاركة في العديد من النشاطات -

 حاصل على شهادات تقديرية وجوائز. -

 الشهادات 

  ICDLشهادة قيادة الحاسوب الدولية من منظمة اليونسكو   -

 الماليزية  USMمن جامعة  االنكليزية شهادة اللغة -

 في قواعد البيانات ) المعهد الديمقراطي الوطني (  NDIشهادة منظمة  -

 شهادة طرائق التدريس واللغة العربية جامعة بغداد -

mailto:hassanen_hero@yahoo.com


 

 

CV 

 

Name: Hassanen Sabah Daood Salman 

Births: Baghdad, 1982 

Address: Baghdad - Saidiya  

Email: hassanen_hero@yahoo.com 

Academic Title: Assistant Lecturer 

The date of obtaining the title 18/05/2014. 

Scientific background 

- Bachelor of Interior Design - University of Baghdad in 2005. 

- Master of Interior Design and Furniture - Helwan University - Egypt -2014 

- The title of Master's Thesis (environmental and technological criteria of interior design for 

Iraqi distinguished secondary students ). 

Practical experience in the educational institution 

- Taught design by computer  

- Taught color applications 

- Taught engineering drawing 

- Taught design theory  

- Taught interior design space 

- Taught perspective 

Practical experience outside the educational institution 

- Designed in contemporary visual arts society (CVAS) 

- Designed in International Iraq Short Film Festival (ISFF). 

- He was appointed Iraq network to monitor elections 

- IT educational Peace Society 

- Designed for many of the design work in the Iraqi street since 2005 

- Participating in the many activities and programs in civil society organizations. 

- Holds the certificates of appreciation and awards. 

Certificates 

- International Computer Driving ICDL certificate from UNESCO  

- English courses from the University Science Malaysia USM 

- Organization Certificate NDI (National Democratic Institute) in databases 

- Teaching methods and the Arabic language Baghdad University Certificate 

 


