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 صية:خالمعلومات الش

           هاشم خضير حسن:    االســــــــــــم

 1973العراق_ التولد : 

 الدكتوراهالشهادة: 

 2016 /9 /1أستاذ :    العلمية المرتبة

 الخط العربي والزخرفة التخصص العام والدقيق: 

 الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

 ( 009647902671508موبايل: )

 dr.hashm.khdair@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 1997/  6/  30 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة    : بكالوريوس

 2002/  4/  6     جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة    : ماجستير

 2014/  8/  21      جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة   :  دكتوراه

 (14):    المنشورة البحوثعدد 

 يجب ان يكون رابط الصفحة وليست كتابة صفحات المراقع االلكترونية:

 Google Scholar   

https://scholar.google.com/citations?user=VibsPwgAAAAJ&hl=ar 

Researchgate 

https://www.researchgate.net/profile/Hashm_Khdair/stats/report/weekly/2020-05-24 

 : الجامعية الخبرة

 2011/  6/  15 – 2008/  6 /15 الجميلة: الفنون كلية مدرس/

 2016/  9/  1  –2011/  6/  15 الجميلة: الفنون كلية مساعد/ أستاذ

 2016/  9/  1 الجميلة: الفنون كلية استاذ/

mailto:dr.hashm.khdair@cofarts.uobaghdad.edu.iq


 االشراف:

 (25االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : )

 (30)رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ

 :الماجستير مرحلة

 (.تخصص الرسالة:  التخصصات) ماجستير رسالة( اليوجد: ) البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (.تخصص االطروحة: التخصصات)  دكتوراه أطروحة (اليوجد: ) البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  (.3) الماجستير:  رسائل

 (.5) الدكتوراه:  أطاريح

 :المؤلفة الكتب

 (اليوجد)

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

  العراقية الفنانين نقابة عضو _1

 _ عضو جمعية الفنانين التشكيليين2

 _ عضو جمعية الخطاطين العراقيين3

 _ عضو المركز الثقافي للخط العربي4

 

 

 

 

 

 


