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التحصيل الدراسي :
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بكلورٌوس خط عربً وزخرفة اسالمٌة – كلٌة الفنون الجمٌلة – جامعة بغداد – العراق 1999 -
ماجستٌر خط عربً وزخرفة اسالمٌة  -كلٌة الفنون الجمٌلة – جامعة بغداد – العراق .2004 -
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الزخرفة الهندسٌة  /المرحلة الثانٌة  / ،تصمٌم زخرفً  /المرحلة الثانٌة  ،حاسبات  /المرحلة االولى الثانٌة والرابعة برامج
 ، office ,windows , CorelDrawاللغة االنكلٌزٌة  /المرحلة االولى  ،مشروع التخرج  /المرحلة الرابعة  ،خط
الرلعة والدٌوانً  /المرحلة االولى  ،علم النفس الفنً  /المرحلة الرابعة .
االماكن التي عمل بها :
فضال عن العمل االكادٌمً والتدرٌس فً كلٌة الفنون الجمٌلة – عمل فً المجال الصحفً بصفة مصمم صحفً بعدد من
الصحف والمجالت من  1999ولغاٌة  ، 2006عمل عام كامل من  2012لغاٌة  2013كتدرٌسً فً كلٌة التصمٌم –
جامعة الدنخوا – شانغهاي  -جمهورٌة الصٌن  .حاصل على شهادة  HSKالمرتبة الخامسة باختبار اللغة الصٌنٌة  .حاصل
على شهادة  TOFALباختبار اللغة االنكلٌزٌة ،شهادة  ICDLاالوربٌة ،عمل بمجال الدعاٌة واالعالن فً دولة الصٌن ،
بتصمٌم واخراج عدد كبٌر من البوسترات واالعالنات لمجموعة من الشركات العالمٌةٌ .تمن التحدث باللغة الصٌنٌة واللغة
االنكلٌزٌة بطاللة.
الدورات  :دورة طرائك التدرٌس جامعة بغداد  ، 2007دورة الحاسوب  /جامعة بغداد  ، 2007دورة اللغة االنكلٌزٌة
/جامعة بغداد  ، 2008دورة اللغة العربٌة  /جامعة بغداد  ، 2007 /دورة  / Google scholarجامعة بغداد . 2015
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14th, international conference , Russia , 2015. English

