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 صية:خالمعلومات الش

  أكرم جرجيس نعمهد.:     االســــــــــــم

 ذي قار 12/10/1969التولد 

 دكتوراهالشهادة: 

 17/8/2017 –أستاذ مساعد :    العلمية المرتبة

 ( الطباعي  –تصميم )التخصص العام والدقيق: 

 الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

  ( 009647706093240 :) موبايل

 dr.akram@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 2001 -كلية الفنون الجميلة  –جامعة بغداد  : بكالوريوس

 2005 -كلية الفنون الجميلة  –جامعة بغداد  : ماجستير

 2014 -كلية الفنون الجميلة  –جامعة بغداد  : دكتوراه

 ( 5):    المنشورة البحوثعدد 

 ة :صفحات المراقع االلكتروني

 Google Scholar  :  

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=2qM1ryYAAAAJ 

Researchgate  

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

 : الجامعية الخبرة

 2010الى  – 2006من  :الجميلة الفنون كلية /مساعد مدرس

  2015حتى  2010 من :الجميلة الفنون كلية /مدرس

 احد االن – 2017 من :الجميلة الفنون كلية /مساعد استاذ

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


 االشراف:

 (مشروع 300اكثر من )االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : 

 (بحث 20اكثر من )رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ

 :الماجستير مرحلة

 (.تصميم طباعي – طباعيتصميم :  التخصصات) ماجستير رسالة (2):  البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (.طباعيتصميم : التخصصات)  دكتوراه أطروحة (1):  البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  .(رسالة 10اكثر من ) : الماجستير رسائل

 .(اطاريح 5اكثر من ) : الدكتوراه أطاريح

 

 :المؤلفة الكتب

(1) 

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 ة في :عضو 

 . العراقيين الفنانين نقابة -1

 . العراقيين التشكيليين جمعية -2

 . جمعية الفنون البصرية المعاصرة -3

 . المعلمين نقابة -4

 . العراقيين الخطاطين جمعية -5

 . العراقيين المصممين جمعية -6

 . والفنون للثقافة الوان مجموعة -7

 .. لبنان - االتصال لعلوم العربية الرابطة -8

 . مصر - العربي للخط العامة المصرية الجمعية -9

 


