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  صية:خالمعلومات الش

  د. حسين علي جرمط :    االســــــــــــم

  العراق  1956 التولد :

 الشهادة : دكتوراه

  2017استاذ مساعد  :  العلمية المرتبة

 الخط العربي والزخرفةالتخصص العام والدقيق: 

  الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

  009647706321160 موبايل:

  Hussein.ali.jurmut@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 1/6/2005/جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة   : بكالوريوس

  2010 /10/  27 / جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة : ماجستير

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

    (8) : المنشورة البحوثعدد 

 

 اقع االلكترونية:وصفحات الم

 Google Scholar   

https://scholar.google.com/citation?user=V7SqfZ0AAAAJ&hl=ar 

Researchgate 

 : الجامعية الخبرة

 30/8/2017  -  21/8/2014 :الجميلة الفنون كلية مدرس/

 ولحد االن  31/8/2017 :الجميلة الفنون كلية مساعد/ أستاذ

 



 

 االشراف:

 (350) االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس :

 (40)رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ

 :الماجستير مرحلة

 (.-:  التخصصات) ماجستير رسالة( اليوجد):  البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (.الخط العربي والزخرفة: التخصصات)  دكتوراه أطروحة (1):  البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  (.4) : الماجستير رسائل

 (.1) : الدكتوراه أطاريح

 

 :المؤلفة الكتب

 دراسة جمالية في تنوعاته التصميمية –خط الثلث الجلي 

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 عضو جمعية الخطاطين العراقيين

 عضو جمعية التشكيليين العراقيين

 عضو لجنة تأليف كتب معاهد الفنون الجميلة في وزارة التربية

 )عضوية اخرى(

 وزارة الثقافة  -  )الخط العربي( عضو لجنة تحكيم جائزة االبداع العراقي

 في الكوفة للخط العربيعضو لجنة تحكيم مسابقة السفير الدولية 

 

 

 


