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Educational qualifications
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المعلومات الشحصية:
االســــــــــــم  :د .سهى طه سالم .
التولد  / 9156 :بغداد  /العراق .
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عنوان العمل
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موبايل )07732687330( :
البريد إاللكتروني الرسمي suha.t @cofarts.uobaghdad.edu.iq :
الدرجات العلمية الحاصل عليها :
بكالوريوس  :جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة 9116 - 9111
ماجستير  :جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة 5225
دكتوراه  :جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة 5292
عدد البحوث المنشورة )8( :
صفحات المواقع االلكترونية:
: Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?authuser=2&user=sU1bAf4AAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/amdshy_salm : Researchgate
الخبرة الجامعية :
مدرس /كلية الفنون الجميلة2013 – 2006 :
أستاذ مساعد/

كلية الفنون الجميلة - 16-5- 2017- :االن

االشراف:
االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس )2( :
االشراف على بحوث التخرج للبكالوريوس)5( :
مرحلة الماجستير:
اإلشراف البحثي  ) 9 ( :رسالة ماجستير (اخراج .):
مرحلة الدكتوراه :
اإلشراف البحثي  ) 9( :أطروحة دكتوراه ( اخراج.):
رئاسة وعضوية لجان مناقشات :
رسائل الماجستير.)5( :
أطاريح الدكتوراه.)1( :

الكتب المؤلفة:
ال يوجد :
عضوية الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات المحلية والدولية:
 .9عضو نقابة الفنانين العراقية نقابة الفنانين العراقية .
 .5عضو اتحاد المسرحيين .

