
General Information 

Name:  Harith Asaad Abdulrazzaq Alsaaidy 

Date of birth: 13th September 1977 

 Scientific rank: Assistant Professor 

 General Specialization: Design – Interior Design 

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

Languages:  Arabic\ English & French 

Mobile:  009647722888747 

mail : harith.asaad@cofarts.uobaghdad.edu.iq 

Research published:  (7)  

Website pages 

Google Scholar: 

MtNt4YAAAAJ-https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=  

Research gate: 

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

Educational qualifications 

Certificate 

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

2- Masters: University of Baghdad, College of Fine Arts, ( 2005 )  

3- PhD: University of Baghdad, College of Fine Arts, (2014) 
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Job sequence 

1- Teacher, College of Fine Arts, 19/12/2005 - 21/10/2014 

2- Assistant Professor, College of Fine Arts, 22/10/2017 - Till Now 

Membership of local and international organization, associations or institutions 

1- Member of the 14th of July theatrical troupe. 

2- Member of the Iraqi Artists Syndicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :صيةخالمعلومات الش

 حارث أسعد عبدالرزاق السعيدي:   االســــــــــــم

 العراق/بغداد 1977آيلول13: التولد 

 دكتوراه:  الشهادة

 مساعدستاذ أ:  المرتبة العلمية  

 داخلي التصميم ال /تصميمال :  التخصص العام والدقيق

 كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد: عنوان العمل 

  00a9647722888747:  موبايل

 cofarts.uobaghdad.edu.iq asaad.harith@: البريد إاللكتروني الرسمي 

 :الدرجات العلمية الحاصل عليها 

 2001كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد : بكالوريوس 

 2005كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد : ماجستير 

 2014كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد  : دكتوراه

 بحوث سبعة:  عدد البحوث المنشورة 

 : اقع االلكترونيةوصفحات الم

Google Scholar 

MtNt4YAAAAJ-https://scholar.google.com/citations?hl=en&user= 

Researchgate 

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

 :الخبرة الجامعية 

 2014 - 2005: مدرس مساعد 

 2014-2017: كلية الفنون الجميلة /مدرس

 لحد اليوم 2017-: كلية الفنون الجميلة /أستاذ مساعد
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 :االشراف

 (2006 – 2005مشاريع طلبة دورة ): االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس 

 (15)ما يزيد عن  : االشراف على بحوث التخرج للبكالوريوس

 : مرحلة الماجستير

 (.تصميم داخلي/تخصص الرسالة: التخصصات )رسالة ماجستير (2): اإلشراف البحثي 

 :مرحلة الدكتوراه 

 (.تصميم داخلي /تخصص االطروحة : التخصصات) أطروحة دكتوراه  (1): اإلشراف البحثي 

 :رئاسة وعضوية لجان مناقشات 

  .(2):  رسائل الماجستير

 .(0) : أطاريح الدكتوراه

 

 (ال يوجد) : الكتب المؤلفة

 : عضوية الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات المحلية والدولية

 (نقابة الفنانين العراقية عضو)

 (تموز المسرحية 14عضو فرقة )

 

 

 

 


