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Educational qualifications 

Certificate 
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Job sequence 

1- Teacher, College of Fine Arts, (1999 - 2008) 

2-  Assistant Professor, College of Fine Arts, ( 15/7/2008  – 12/6/2016)  

3- Professor, College of Fine Arts, , (12/6/2016 ) , Till Now 

 

Membership of local and international organization, associations or institutions 

- Member of the Iraqi Artists Syndicate. 

- Member of the Association of Iraqi Plastic Artists. 

- Member of the Idea For Art 

- Member Intellectuals  and  Academic Of  Iraq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صية:المعلومات الشخ

 انغام سعدون طه:    االســــــــــــم

 ١٩٦٤التولد : العراق 

 خزف -الشهادة: دكتوراه 

 : استاذ  العلمية المرتبة

 خزف -التخصص العام والدقيق: فنون تشكيلية 

 الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

 009647715890855موبايل: 

 angham.s.taha@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 1986/ خزف / جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / قسم الفنون التشكيلية : بكالوريوس

  1992/ خزف / : جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / قسم الفنون التشكيلية ماجستير

 2004/ خزف / جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / قسم الفنون التشكيلية : دكتوراه

 

 بحث (11) : المنشورة البحوثعدد 

  صفحات المراقع االلكترونية:

Google Scholar 

https://scholar.google.com/citations?user=JyTi03QAAAAJ&hl=ar#d=gs_h

dr_drw  

:Researchgate 

https://www.researchgate.net/profile/Angham_Saadoun    
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 : الجامعية الخبرة

 2008 - 1999: الجميلة الفنون كلية مدرس/

 12/6/2016 – 15/7/2008: الجميلة الفنون كلية مساعد/ أستاذ

 12/6/2016: الجميلة الفنون كلية استاذ/

 االشراف:

 ( مشروع تخرج80 االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس: )

 بحث تخرج (20)االشراف على بحوث التخرج للبكالوريوس: 

 :الماجستير مرحلة

 (.خزف/ رسم  : التخصصات) ماجستير رسالة (16) : البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (.: خزف التخصصات)  دكتوراه أطروحة( 3) : البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

 (46: )الماجستير رسائل

 (12: )الدكتوراه أطاريح

 

 :المؤلفة الكتب

بنية التعبير في الفن العراقي القديم -١  

112375&search=books-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb150885  

 بنية الخطاب في المنحوتات الفخارية الرافدينية -2

103699&search=books-https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb143205 

 -وزارة التربية  –المديرية العامة للتعليم المهني  -العلوم الصناعية الخزف والزجاج  -3

 العراق

https://drive.google.com/file/d/1UscVpJdKoJgWuhh_p61FylK24fwlk3li/view 
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 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

  العراقية الفنانين نقابة عضو 

 التشكيليين العراقيينعضو جمعية 

 عضو جماعة افكار للفن

 عضو تجمع اكاديميي ومثقفي العراق

 

 

 

 

 


