
 

General Information 

Name : Ali Abdul-Hussein Mohsen Jaafar 

Date of birth: Iraq / 1978 

 Scientific rank: PhD 

 General Specialization: Academic rank: teacher / on 22/5/2018 

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

calligraphy and ornamentation  

Languages: Arabic\ English 

Mobile: (009647712899075) 

mail : ali.a@cofarts.uobaghdad.edu.iq 

Research published:  (3 )  

Website pages 

Google Scholar: 

https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=wk&utm_medium=actResearchg

ate 

Researchgate: 

https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=wk&utm_medium=act 

Educational qualifications 

Certificate 

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

2- Masters: University of Baghdad, College of Fine Arts,( 23/1/2013 )  

3- PhD: University of Baghdad, College of Fine Arts, (22/5/2018 ) 

mailto:ali.a@cofarts.uobaghdad.edu.iq


 

Job sequence 

1- Teacher, College of Fine Arts, 22/5/2018 Till Now    

 

Supervision: 

Supervising the graduation projects for the BA: (150( 

Supervising the graduate studies for the BA: (20) 

Membership of local and international organization, associations or institutions 

1- Member of the Iraqi Calligraphers Association 

2- Member of the Iraqi Artists Syndicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 صية:خالمعلومات الش

 علي عبد الحسين محسن جعفر:  ــماالس

 1978: العراق/ التولد

 الشهادة: دكتوراه

 2018 /5 /22مدرس/ في :   العلمية المرتبة

 التخصص العام والدقيق: الخط العربي والزخرفة

 قسم الخط العربي والزخرفةالجميلة/  الفنون كلية بغداد/ جامعة:  العمل عنوان

 ( 009647712899075موبايل: )

 cofarts.uobaghdad.edu.iqali.a@ : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 2005 /6 /30من جامعة بغداد في   بكالوريوس:

 2013 /1 /23من جامعة بغداد في  ماجستير:

  2018 /5 /22دكتوراه: من جامعة بغداد في 

 (3:   ) المنشورة عدد البحوث

 يجب ان يكون رابط الصفحة وليست كتابةصفحات المواقع االلكترونية: 

 Google Scholar  

https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=wk&utm_medium=act 

Researchgate 

count.google.com/?utm_source=OGB&tab=wk&utm_medium=acthttps://myac 

 : الجامعية الخبرة

 الوقت الحاضر حتى – 2018 /5 /22الجميلة: من  الفنون كلية مدرس/

 االشراف:

 (150االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : )

mailto:bbbb.bbbb@cofarts.uobaghdad.edu.iq
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=wk&utm_medium=act
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=wk&utm_medium=act


 (20)االشراف على بحوث التخرج للبكالوريوس: 

 :الماجستير مرحلة

 (.تخصص الرسالة:  التخصصات) ماجستير رسالة( ال يوجد: )البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (.تخصص االطروحة: التخصصات)  دكتوراه أطروحة (ال يوجد: )البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  (.ال يوجد) الماجستير:  رسائل

 (.ال يوجد) الدكتوراه:  أطاريح

 

 :المؤلفة الكتب

  يوجدال 

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 عضو جمعية الخطاطين العراقيين

 عضو نقابة الفنانين العراقيين


