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Job sequence 

1- Assistant Teacher, College of Fine Arts, 2009/2015 

2- Teacher, College of Fine Arts, 2015/2019 

3- Assistant Professor, College of Fine Arts, 2019 

4- Professor, College of Fine Arts,  

Membership of local and international organization, associations or institutions 

1- Iraqi Artists Syndicate, member. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صية:خالمعلومات الش

    محمد عبد هللا غيدان أمين :     االســــــــــــم

 2/01/0791 –بغداد التولد : 

 دكتوراهالشهادة: 

 09/4/2107 –أستاذ مساعد :    العلمية المرتبة

 التربية الفنية / فلسفة التربية الفنية  التخصص العام والدقيق: 

 / قسم التربية الفنية  الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

 (117949919717122) موبايل: 

 muhammed.a@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي اإللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 91/9/2112جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / قسم التربية الفنية   : بكالوريوس

 22/0/2117جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / قسم التربية الفنية   : ماجستير

 01/9/2101جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / قسم التربية الفنية   : دكتوراه

 (7):    المنشورة البحوثعدد 

  المراقع االلكترونية:صفحات 
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 : الجامعية الخبرة

  9002- 9002جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / قسم التربية الفنية   مدرس مساعد /

 2107 - 2102جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / قسم التربية الفنية     مدرس/
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 ولحد االن  2107جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة / قسم التربية الفنية   مساعد/ أستاذ

 :األشراف

 (اليوجد)االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : 

 (1)رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  (.0) : الماجستير رسائل

 اليوجد : الدكتوراه أطاريح

 

 :المؤلفة الكتب

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 .العراقية الفنانين نقابة العراقية الفنانين نقابة عضو 

 

 

 

 

 

 

 

 


