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 صية:خالمعلومات الش

 معتز عناد غزوان اسماعيل:     االســــــــــــم

 م1972الكرخ  -بغداد -العراقالتولد : 

 الدكتوراهالشهادة: 

 أستاذ مساعد:    العلمية المرتبة

 التصميم الطباعي -التصميمالتخصص العام والدقيق: 

 الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

 (009647737506973( )009647901390424)موبايل: 

 dr.mutaz.ismail@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي اإللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد : بكالوريوس

 كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد  : ماجستير

 الجميلة/ جامعة بغدادكلية الفنون  : دكتوراه

 ( بحثا  37):    المنشورة البحوثعدد 

  صفحات المراقع االلكترونية:

 Google Scholar 

 YwHMAAAAJ7P-https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=  

Researchgate 

https://www.researchgate.net/profile/dmtz_ghzwan/publications 

 : الجامعية الخبرة

 م2013 -م2010 :الجميلة الفنون كلية مدرس/

 الى االن  -م2013 :الجميلة الفنون كلية مساعد/ أستاذ

 االشراف:

 (17): رج للبكالوريوساالشراف على بحوث التخ

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=-P7YwHMAAAAJ


 :الماجستير مرحلة

 (.اثنان تخصص طباعي وواحدة اقمشة:  التخصصات) ماجستير رسالة (3):  البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (.التصميم الطباعي: التخصصات)  دكتوراه أطروحة (3):  البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  (11) : الماجستير رسائل

 (4) : الدكتوراه أطاريح

 :المؤلفة الكتب

-https://www.abjjad.com/author/2806218943/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2

-D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AF%

D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%86/books% 

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

  العراقية الفنانين نقابة عضو 

 عضو نقابة الصحفيين العراقيين

 عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب في العراق
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