
 

General Information 

Name :Dr. Hind Mohammed Sahab 

Date of birth : 23\3\1970  – Iraq - Baghdad 

 Scientific rank: Assistant Professor 

 General Specialization: Design – fabric design 

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

Languages: Arabic\ English 

Mobile: 009647901863996 - 009647704218112 

mail :  hind.sahab@cofarts.uobaghdad.edu.iq 

Research published:  (hind.sahab@cofarts.uobaghdad.edu.iq  )  

Website pages : hind.sahab@cofarts.uobaghdad.edu.iq 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=XMNsyi8AAAAJ 

Researchgate: 

hind.sahab@cofarts.uobaghdad.edu.iq 

Educational qualifications 

Certificates  

1- BSC: University of Baghdad, College of Fine Arts, (30/6/1992 ) 

2- Masters: University of Baghdad, College of Fine Arts,( 26/4/1997 )  

3- PhD: University of Baghdad, College of Fine Arts, (23/10/2002 ) 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=XMNsyi8AAAAJ


 

Job sequence 

1- Teacher, College of Fine Arts, 15/7/2001 - 21/2/2010 

2- Assistant Professor, College of Fine Arts, 21/2/2010 – Till Now 

Membership of local and international organization, associations or institutions 

Member of  :  

1- Iraqi Artists Association . 

2- Iraqi Plastic Artists Association . 

3- Iraqi Society for Computer and Informatics Technology . 

4- Teachers Syndicate . 

5- Iraqi Calligraphers Association . 

6- Iraqi Designers Association . 

7- Alwan Group for Culture and Arts. 

8- Arab League for Communication Sciences - Lebanon. 

9- Arab Society for Civilization and Islamic Arts - Egypt.  

10- Fine Arts Forum in Kilis -Turkey.  

11- The Egyptian General Association for Arabic Calligraphy - Egypt. 

12- Egyptian Creators Group.  

13- Technical Adviser to the Creative Center for Egyptian Arts and Literature / Iraq Branch. 

 

 

 



 صية:خالمعلومات الش

  د. هند محمد سحاب:     االســــــــــــم

 بغداد -العراق 23/3/1970  التولد : 

 دكتوراهالشهادة: 

 21/2/2010 –أستاذ مساعد :    العلمية المرتبة

 (األقمشة  –تصميم )التخصص العام والدقيق: 

 الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

 (009647704218112) ( 009647901863996 :) موبايل

 hind.sahab@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 1992 -كلية الفنون الجميلة  –جامعة بغداد  : بكالوريوس

 1997 -كلية الفنون الجميلة  –جامعة بغداد  : ماجستير

 2002 -كلية الفنون الجميلة  –جامعة بغداد  : دكتوراه

 بحث (20 اكثر من ):    المنشورة البحوثعدد 

 ة :صفحات المراقع االلكتروني

 Google Scholar   

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=XMNsyi8AAAAJ 

Researchgate  

 

 : الجامعية الخبرة

 2010الى  – 2001من  :الجميلة الفنون كلية مدرس/

 حتى االن  2010 من :الجميلة الفنون كلية مساعد/ أستاذ

 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=XMNsyi8AAAAJ


 االشراف:

 (مشروع 500اكثر من )االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : 

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

 :الماجستير مرحلة

 (.تصميم طباعي –تصميم اقمشة :  التخصصات) ماجستير رسالة (12):  البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (.تصميم اقمشة: التخصصات)  دكتوراه أطروحة (6):  البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  .(رسالة 20اكثر من ) : الماجستير رسائل

 .(اطاريح 10اكثر 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

 . والمعلوماتية الحاسوب لتكنولوجيا العراقية الجمعية -3

 . المعلمين نقابة -4

 . العراقيين الخطاطين جمعية -5

 . العراقيين المصممين جمعية -6

 . والفنون للثقافة الوان مجموعة -7

 . لبنان - االتصال لعلوم العربية الرابطة -8

 . مصر - االسالمية والفنون للحضارة العربية الجمعية -9



 . تركيا - كلس في الجميلة الفنون منتدى -10

 . مصر - العربي للخط العامة المصرية الجمعية -11

 تجمع مبدعون المصرية . -12

 اإلبداعي للفنون واالداب المصرية / فرع العراق .مستشار فني للمركز  -13

 

 

 

 


