
  

General Information 

Name : Dr Ahmed M ozher 

Date of birth:   Iraq  / 1979 

 Scientific rank:  Favorable interrogation 6/12/2015 

 General Specialization:  Arts of Arabic calligraphy and 

decoration 

The address of the workplace: College of Fine Arts University of Baghdad 

Languages: Arabic 

Mobile: 00964 770 251 2830 

Mail:  Ahmed.Mozher@cofarts.uobaghdad.edu.iqzy03Rr1y 

Research published:  (6 )  

Website pages 

 Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?user=4jTYj7kAAAAJ&hl=en  

Researchgate 

 https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Mozher 

Educational qualifications 

Certificate 

1- BSC: University of Baghdad, College of Fine Arts, 30/6/2005 

2- Masters: University of Baghdad, College of Fine Arts,9/3/2011 

3- PhD: University of Baghdad, College of Fine Arts, 6/10/2015 

 



 

Job sequence 

1- Teacher, College of Fine Arts, 2006 to date  

2- Assistant Professor, College of Fine Arts \  

3- Professor, College of Fine Arts\ 

Membership of local and international organization, associations or institutions 

1- Member of the Al-Fanain Al-Iraqin Mask 

2- Member of the Iraqi Al-Khatin Association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المعلومات الشخصية

 احمد مزهر داخلد. :     االســــــــــــم

  ١٩٧٩ \  واسط \التولد : العراق 

 الشهادة: دكتوراه

 ٢٠١٥/  ١٢/  ٦مدرس  في :    العلمية المرتبة

 والدقيق: فنون الخط العربي والزخرفةالتخصص العام 

 الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

 (٠٠٩٦4٧٧٠٢٥١٢٨٣٠موبايل: )

 : الرسمي إاللكتروني البريد

Ahmed.Mozher@cofarts.uobaghdad.edu.iqzy03Rr1y 

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 ٢٠٠٥/  ٦/  ٣٠  الجميلة /  الفنون كلية /   بغداد جامعة : بكالوريوس

 ٢٠١١/  ٣ /٩الجميلة/   الفنون كلية /   بغداد جامعة : ماجستير

 ٢٠١٥/  ١٠/  ٦الجميلة /  الفنون كلية /   بغداد : جامعة دكتوراه

 (5):    المنشورة عدد البحوث

 صفحات المراقع االلكترونية: 

 Google Scholar    

https://scholar.google.com/citations?user=4jTYj7kAAAAJ&hl=en 

Researchgate 

https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Mozher 

 

 

 



 : الجامعية الخبرة

 ولحد االن ٢٠٠٦  الجميلة: الفنون كلية مدرس/

 االشراف:

 (١٠االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : )

 (١٠)االشراف على بحوث التخرج للبكالوريوس: 

 :الماجستير مرحلة

 (./:  التخصصات) ماجستير رسالة( ال يوجد: ) البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (. /: التخصصات)  دكتوراه أطروحة (ال يوجد: ) البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  (.ال يوجد) الماجستير:  رسائل

 (.ال يوجد) الدكتوراه:  أطاريح

 :المؤلفة الكتب

 (ال يوجد)

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

  العراقية الفنانين نقابة عضو 

 عضو جمعية الخطاطيين العراقيين


