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 صية:خالمعلومات الش

 د.رجاء سعدي لفتة:     االســــــــــــم

 1971 / العراقالتولد : 

 دكتوراه  الشهادة:

 9/3/2014 بتاريخ /استاذ مساعد   :   العلمية المرتبة

 تصميم داخلي  –تصميم   التخصص العام والدقيق: 

 الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

 07700053341 00964موبايل: 

 rajae.lafta@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 1993جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة /  : بكالوريوس

 1997جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة /  : ماجستير

 2013الفنون الجميلة / جامعة بغداد / كلية :  دكتوراه

 (14):    المنشورة البحوثعدد 

  صفحات المراقع االلكترونية:

 Google Scholar   

https://scholar.google.com/citations?user=6MbiIi8AAAAJ&hl=ar 

 Researchgate 

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

 

 : الجامعية الخبرة

 3/2014/ 9الى      4/9/2010    :الجميلة الفنون كلية مدرس/

 لغاية االن – 9/3/2014 الجميلة: الفنون كلية مساعد/ أستاذ

 معاملة الترقية في جامعة بغداد  الجميلة: الفنون كلية استاذ/

https://scholar.google.com/citations?user=6MbiIi8AAAAJ&hl=ar
https://www.researchgate.net/profile/Rajaa_Lafta


 االشراف:

 (طالب وطالبة 50اكثر من  االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : )

 (طالب وطالبة 50اكثر من )رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ

 :الماجستير مرحلة

 (.داخليتصميم :  التخصصات) ماجستير رسالة (7):  البحثي اإلشراف

 رسالة ماجستير ) التخصصات : تصميم أقمشة( (1)

 : الدكتوراه مرحلة

 (.تصميم داخلي: التخصصات)  دكتوراه أطروحة (3):  البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  (.25) : الماجستير رسائل

 (.10) : الدكتوراه أطاريح

 

 :المؤلفة الكتب

 (التوجد)

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

  العراقية الفنانين نقابة عضو- 

 عضو نقابة االكاديميين العراقيين-

 

 

 

 


