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General Information
Name : Farhan

Imran mousa

Date of birth: Iraq

- 1967

Scientific rank: Assistant

Professor

General Specialization: Art

theater, Theatrical directed

Job: Assistant

Dean for Administrative Affairs

The address of the workplace: College of Fine Arts University of Baghdad
Languages: Arabic\ English
Mobile: 009647704300999
mail : farhan.mosa@cofarts.uobaghdad.edu.iq
Research published: (11 )
Website pages
Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=416EQ54AAAAJ&hl=ar
Researchgate:

https://www.researchgate.net/profile/Farhan_Muosa
Management positions :
1- Director of private education in Iraq.
2- Director of Operations Room at the Ministry of Higher Education.
3- Department of Performing Arts at the University of Baghdad.

Educational qualifications
Certificate
1- BSC: University of Baghdad, College of Fine Arts, 1997
2- Masters: University of Baghdad, College of Fine Arts2000
3- PhD: University of Baghdad, College of Fine Arts, 2012

Job sequence
1- Teacher, College of Fine Arts, 2005
2-

-2012
Assistant Professor, College of Fine Arts, 2012 - 2020

Membership of local and international organization, associations or institutions

1- Iraqi Artists Syndicate, member.
2- Iraqi Journalists Syndicate, member.
3- Iraqi Theatrical Union, member.
4- Iraqi Academic Union, member.

5- Iraqi Broadcasters Union, member.

السٌرة العلمٌة ((cv

المعلومات الشخصٌة:

االســــــــــــم  :فرحان عمران موسى
التولد  :العراق 7691
الشهادة :دكتوراه
المرتبة العلمية  :أستاذ مساعد – تارٌخ الحصول على اللقب 5172
التخصص العام والدقيق :العام  :فنون مسرحٌة – الدقٌق  :اخراج مسرحً
عنوان العمل  :جامعة بغداد  /كلٌة الفنون الجمٌلة
المنصب الحالي  :معاون عمٌد للشؤون اإلدارٌة والمالٌة
موبايل116901110011666 :
البريد إاللكتروني الرسمي farhan.mosa@cofarts.uobaghdad.edu.iq :
الدرجات العلمٌة الحاصل علٌها :

بكالوريوس  :جامعة بغداد كلٌة الفنون الجمٌلة 7661 /
ماجستير  :جامعة بغداد كلٌة الفنون الجمٌلة 5111 /
دكتوراه  :جامعة بغداد كلٌة الفنون الجمٌلة 5175/
عدد البحوث المنشورة  77 :بحث

صفحات المواقع االلكترونية:

Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=416EQ54AAAAJ&hl=ar

Researchgate
https://www.researchgate.net/profile/Farhan_Muosa

الخبرة االدارية :
ٌ .7شغل حالٌا منصب معاون العمٌد االداري والمالً فً كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة بغداد.
 .5شغل منصب مدٌر التعلٌم االهلً فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
 .0شغل منصب مدٌر غرفة عملٌات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
 .0شغل منصب رئٌس قسم الفنون المسرحٌة /كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة بغداد
 .2شغل منصب منسق االمانة العامة لمجلس الوزراء.
 .9شغل منصب ممثل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً فً رئاسة الجمهورٌة.
 .1شغل منصب ممثل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً فً لجنة المصالحة الوطنٌة /رئاسة
الوزراء
 .8شغل منصب مسؤول تنسٌق وزارة التعلٌم العالً /اقلٌم كردستان.
 .6شغل منصب ممثل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً فً وزارة االمن الوطنً.
 .71شغل منصب رئٌس تحرٌر جرٌدة البعد الرابع .
الخبرة الجامعية :

مدرس/كلٌة الفنون الجمٌلة :من  5112الى 5175
أستاذ مساعد /كلٌة الفنون الجمٌلة :من  5175الى 5151
االشراف:

االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس )78( :
االشراف على بحوث التخرج للبكالوريوس)75( :
مرحلة الماجستير:
اإلشراف البحثي  )2( :رسالة ماجستير (التخصصات  :اخراج مسرحً).

مرحلة الدكتوراه :
اإلشراف البحثي  )0( :أطروحة دكتوراه ( التخصصات :اخراج مسرحً).
رئاسة وعضوية لجان مناقشات :
رسائل الماجستير.)79( :
أطاريح الدكتوراه.)9( :
الكتب المؤلفة:
(كتاب واحد)
جماليات العرض المسرحي في الفضاء المفتوح
عضوية اللجان العلمية:
 .7لجنة وزارٌة لوضع التعلٌمات والضوابط الستحداث الجامعات االهلٌة.
 .5لجنة وزارٌة للتقدٌم االلكترونً الموحد.
 .0لجنة وزارٌة اللجنة العلٌا للتعلٌم االلكترونً.
 .0لجنة وزارٌة العداد مخطط احصائً عن واقع التعلٌم العالً والبحث العلمً باختصاصاته
المختلفة.
 .2لجنة وزارٌة لتدقٌق مدخالت القبول للعام الدراسً 5170-5170
 .9لجنة وزارٌة لتحدٌد اجور اللجان االمتحانٌة الخاصة باالمتحان المركزي.
 .1لجنة وزارٌة القامة معرض اسبوعً فً الوزارة /المركز الثقافً البغدادي.
 .8لجنة وزارٌة لوضع االسس والمعاٌٌر الموحدة لوضع خطة استراتٌجٌة لتحوٌل الهٌئة الى
جامعة.
 .6لجنة وزارٌة تتولى التحضٌر للعملٌة االنتقالٌة للحكومة الجدٌدة.
 .71لجنة وزارٌة لتقلٌص النفقات وزٌادة الموارد المالٌة للخزٌنة العامة.
 .77لجنة وزارٌة لمجلس االمن الوطنً.
.75لجنة وزارٌة لمعالجة حاالت الطلبة الدارسٌن فً المحافظات التً تشهد عملٌات عسكرٌة.
 .70لجنة وزارٌة تتولى استعراض منجزات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
 .70لجنة وزارٌة النشاء مسودة قانون الجامعات الخاصة واالستثمارٌة.

 .72لجنة وزارٌة لتدقٌق االضابٌر الشخصٌة لموظفً مركز الوزارة.
 .79لجنة وزارٌة لوضع خطة استراتٌجٌة تبٌن الحاجة الفعلٌة الستحداث الجامعات.
الدورات التدريبية وورس العمل:
 .7دورة التقنٌات الحدٌثة فً اسالٌب التعلٌم والبحث العلمً /جامعة لولٌا فً السوٌد
 .5دورة فً تطوٌر المناهج الدراسٌة للصحافة واالعالم فً الجامعات العراقٌة /منظمة االمم
المتحدة /عمان -االردن
 .0دورة التأهٌل التربوي /جامعة بغداد.
 .0دورة فً اللغة العربٌة /جامعة بغداد
 .2دورة ضمان جودة مؤسسات التعلٌم /جامعة البرتا فً كندا
 .9دورة فً الحاسبات /الجامعة المستنصرٌة.
 .1ورشة تنمٌة السٌاسات العامة /االمانة العامة لمجلس الوزراء.
 .8ورشة عمل فً استراتٌجٌات الوطنٌة /مجلس الوزراء.
 .6ورشة مهارات التواصل والقٌادة /منظمة الٌونسكو
 .71ورشة تعزٌز القدرات الوطنٌة حول مفهوم النوع االجتماعً /االمانة العامة لمجلس
الوزراء
 .77ورشة فً النقد المسرحً /مؤسسة الشهٌدٌن الصدرٌن.
 .75ورشة تعزٌز مشاركة المرأة /عمان – االردن
 .70ورشة لجنة متابعة وتنفٌذ المصالحة الوطنٌة /مجلس الوزراء
عضو نقابة الفنانين العراقية نقابة الفنانين العراقية
-7
-5
-0
-0
-2

عضو نقابة الفنانٌن العراقٌٌن
عضو نقابة الصحفٌن العراقٌٌن
عضو اتحاد المسرحٌٌن العراقٌٌن
عضو اتحاد االذاعٌٌن العراقٌٌن
عضو اتحاد االكادٌمٌٌن العراقٌٌن

