
General Information     

Name : najeeb asleawa haidoo 

Date of birth: Iraq 1955 

 Scientific rank:   Prof.assistant 

 General Specialization: FILM AND TV 

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

Languages: Arabic\ English 

Mobile: 009647719701647 

mail : dr.najeeb.asleuwa@cofarts.uobaghdad.edu.iq 

Research published:  (9 )  

Website pages 

 cAAAAJ&hl=ar8https://scholar.google.com/citations?user=tCRZO :Google Scholar 

https://www.researchgate.net/profile/Najeeb_Asleuwa: Researchgate 

Educational qualifications 

Certificate 

1- BSC: University of Baghdad, College of Fine Arts, ( 1999-2000  ) 

2- Masters: University of Baghdad, College of Fine Arts,(2009)  

3- PhD: University of Baghdad, College of Fine Arts, (2015 ) 
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Job sequence 

1- Teacher, College of Fine Arts, 2009 - 2018 

2- Assistant Professor, College of Fine Arts, 2018 - Till Now    

Membership of local and international organization, associations or institutions 

1- Iraqi Artists Syndicate, member. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صية:خالمعلومات الش

 نجيب أصليوة حيدو:     االســــــــــــم

 (1955العراق  )التولد : 

 (الدكتوراه)الشهادة: 

 2018أستاذ مساعد    :    العلمية المرتبة

البنائية  التمثالت الفنون السمعية والمرئية )السينما والتلفزيون()التخصص العام والدقيق: 

 وتحوالت العالمة إلنتاج الداللة في الفيلم األمريكي المعاصر 

  الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

 ( 009647719701647)موبايل: 

 dr.najeeb.asleuwa@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

  : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 2000 -1999 جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة : بكالوريوس

 2009   جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة : ماجستير

 2015   جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة : دكتوراه

 (9)   : المنشورة البحوثعدد 

  اقع االلكترونية:وصفحات الم

 cAAAAJ&hl=ar8https://scholar.google.com/citations?user=tCRZO :Google Scholar 

https://www.researchgate.net/profile/Najeeb_Asleuwa: Researchgate 

 

 : الجامعية الخبرة

 2015 - 2009 :الجميلة الفنون كلية /مساعد مدرس

 2018 - 2015 :الجميلة الفنون كلية /مدرس

 لغاية اآلن  2018 :الجميلة الفنون كلية /مساعد استاذ
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 االشراف:

 (50)االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : 

 (50)رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ

 :الماجستير مرحلة

 (.تخصص الرسالة:  التخصصات) ماجستير رسالة اليوجد():  البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (.تخصص االطروحة: التخصصات)  دكتوراه أطروحة (اليوجد):  البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  .(اليوجد) : الماجستير رسائل

 .(اليوجد) : الدكتوراه أطاريح

 

 :المؤلفة الكتب

 اليوجد

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 العراقية الفنانين نقابة العراقية الفنانين نقابة عضو 

 

 

 

 


