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Job sequence 

1- Teacher, College of Fine Arts, 2009 – 2014 

2- Assistant Professor, College of Fine Arts,    2/11/2014 – Till Now 

Membership of local and international organization, associations or institutions 

                 Member of the Iraqi Artists Syndicate 

                 Member of the Iraqi Plastic Society 

                 Member of Iraqi Press Association 

                 Member and founder of the Iraqi Scientific Society for Fine Arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صية:خالمعلومات الش

  صالح نوري محمود الجيالوي:     االســــــــــــم

 1966التولد : 

 2014دكتوراه من جامعة بغداد /كلية الفنون الجميلة عام   الشهادة:

 2014 بتاريخ /    مساعداستاذ  :  العلمية المرتبة

 التصميم / تصميم صناعي التخصص العام والدقيق: 

 جامعمة بغداد / كلية الفنون الجميلة / قسم التصميم :     العمل عنوان

 009647709689192موبايل: 

 salah.mahmoud@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 صناعي تصميم/ التصميم قسم/1998 عام الجميلة الفنون كلية : بكالوريوس

 صناعي تصميم/التصميم قسم/2006 عام الجميلة الفنون كلية/ بغداد جامعة : ماجستير 

 اثاث في للتغيير القابلة التركيبية الوحدات تصميم تطوير سبل)الموسومة بالرسالة

 (االطفال

 صناعي تصميم/التصميم قسم/2014 عام الجميلة الفنون كلية/ بغداد جامعة:  دكتوراه  

 ( الصناعي المنتج في التقني للمتحول العلمية المعرفة معطيات)الموسومة باالطروحة

  16:    المنشورة البحوثعدد 

  فحات المراقع االلكترونية:ص

 Google Scholar  / salah.mahmoud@cofarts.uobaghdad.edu.iq 

Researchgate   /salah Nori Mahmoud 

 

 : الجامعية الخبرة

    2014 الى   2009من     :الجميلة الفنون كلية مدرس/

 االن الى   2/11/2014من   الجميلة: الفنون كليةمساعد/ أستاذ

 

 



 االشراف:

 طالب 50اكثر من االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : 

 طالب 20اكثر من رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ

 :الماجستير مرحلة

 (.التصميم الصناعي والداخلي : التخصصات) ماجستير رسالة ( 3 ):  البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 التصميم الصناعي والداخلي (.:التخصصات) دكتوراه أطروحة ( 4) :  البحثي اإلشراف

 

 :المؤلفة الكتب

 المهني التعليم مديرية/ التربية وزارة/ والخامات المواد كتاب 

 التصميم وفن االتصال وسائل كتاب  

 االعمال ادارة فن كتاب  

 الداخلي التصميم ومواد خامات كتاب  

 التربية وزارة في مؤلفة كتب على علمي خبير 

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات ضويةع

 عضو نقابة الفنانين العراقية 

 عضو جمعية التشكيليين العراقية  

 العراقية الصحافة جمعية عضو 

 الجميلة للفنون العراقية العلمية الجمعية ومؤسس عضو 

 


