
 

General Information 

Name : kifah jumaa hafth 

Date of birth: Iraq-Baghdad-1976 

Scientific rank: PhD 

General Specialization: Teacher Doctor on 5/11/2017 
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Educational qualifications 

Certificate 

1- BSC: University of Baghdad, College of Fine Arts, (2001-2000 ) 

2- Masters: University of Baghdad, College of Fine Arts 29-1-2013, 

 3- PhD: University of Baghdad, College of Fine Arts5-11-2017 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=QXraEpQAAAAJ&gmla=AJsN-F7SeXqP-
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Job sequence 

1-Teacher, College of Fine Arts,: from 2006 to 2020 

Membership of local and international organization, associations or institutions 

1- Iraqi Artists Syndicate, member 

2-Member of the Iraqi Calligraphers Association 

3-Member of the Iraqi Fine Artists Association 

4-Member of the Iraqi Journalists Syndicate 

5-Member of Versa news channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :صيةخالش المعلومات

 حافظ جمعة كفاح  :  االســــــــــــم

 بغداد - العراق 1976 : التولد

 الدكتوراه : الشهادة

 5/11/2017 في دكتور مدرس  :  العلمية المرتبة

 والزخرفة العربي الخط : والدقيق العام التخصص

 الجميلة كليةالفنون/بغداد جامعة : العمل عنوان

 ( 009647721788951: )موبايل

 Kefah.Hafez@cofarts.uobagdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 2001-2000 في – الجميلة الفنون كلية – بغداد جامعة:بكالوريوس

 29/1/2013 في – الجميلة الفنون كلية – بغداد جامعة: ماجستير

  5/11/2017 في الجميلة الفنون كلية – بغداد جامعة: دكتوراه

 (4:   ) المنشورة البحوث عدد

 : االلكترونية المراقع صفحات

Google Scholar 

-F7SeXqP-https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=QXraEpQAAAAJ&gmla=AJsN 
Researchgate 

https://www.researchgate.net/profile/kfah_hafz 
 : الجامعية الخبرة

 2020 الى – 2006 من:الجميلة الفنون كلية /مدرس

 :االشراف

 (60: ) للبكالوريوس التخرج مشاريع على االشراف

 (40: )للبكالوريوس التخرج بحوث على االشراف

 :الماجستير مرحلة

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=QXraEpQAAAAJ&gmla=AJsN-F7SeXqP-
https://www.researchgate.net/profile/kfah_hafz


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

 الدكتوراه: مرحلة

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

 مناقشات: لجان وعضوية رئاسة

 (.ال يوجد: )الماجستير رسائل

 (.ال يوجد: )الدكتوراه أطاريح

 

 :المؤلفة الكتب

 (ال يوجد)

 :والدولية المحلية والمؤسسات والجمعيات الهيئات عضوية

 العراقية نقابة الفنانين العراقية الفنانين عضونقابة

 العراقيين الخطاطين جمعية عضو

 العراقيين التشكليين جمعية عضو

 العراقيين الصحفيين نقابة عضو

 االخبارية فيرسا قناة عضو

 

 

 

 

 

 

 

 


