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Mobile: 009647902562091 
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Research published:  (6 )  

Website pages   

Google Scholar: 

 https://scholar.google.com/muna almagsoosi 

Researchgate 

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

Educational qualifications 

Certificate 

1- BSC: University of Baghdad, College of Fine Arts, (1999 ) 

2- Masters: University of Baghdad, College of Fine Arts,( 2002 )  

3- PhD: University of Baghdad, College of Fine Arts, (2015 ) 

mailto:muna.@cofarts.uobaghdad.edu.iq


 

Job sequence 

1- Teacher, College of Fine Arts, 2002 - 2010 

2- Assistant Professor, College of Fine Arts, 2010 - 2020 Till Now    

Membership of local and international organization, associations or institutions 

1- Iraqi Artists Syndicate, member. 

2- • Member of Iraqi Calligraphers Association. 

3- • Member of the Association of Iraqi Plastic Artists . 

4- • Member of the Club of Culture and Arts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    صية:خالمعلومات الش

 منى كاظم عبد   االســــــــــــم :

 1977-بغداد   –العراق التولد : 

 (دكتوراه)الشهادة: 

 1/9/2019استاذ مساعد في :    العلمية المرتبة

الخط العربي  –والزخرفة الخط العربي التخصص العام والدقيق: )

 (والزخرفة

 الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

 (009647902562091موبايل: ) 

 muna.almagsoosi@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 1999كلية الفنون الجميلة/ –جامعة بغداد  : بكالوريوس

  2002الجميلة / الفنون كلية – بغداد جامعة : ماجستير

 2015الجميلة/ الفنون كلية – بغداد جامعة:  دكتوراه

 (6):    المنشورة البحوثعدد 

  صفحات المراقع االلكترونية:

 

 Google Scholar   

   https://scholar.google.com/muna almagsoos 

Researchgate 

https://www.researchgate.net/profile/muna  
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 : الجامعية الخبرة

 2010 – 2002 الجميلة: الفنون كلية مدرس/

 لحد االن 2020 – 2010 الجميلة: الفنون كلية مساعد/ أستاذ

 االشراف:

 (30االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : )

 (60)رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ

 :الماجستير مرحلة

 (.تخصص الرسالة:  التخصصات) ماجستير رسالة( اليوجد: ) البحثي اإلشراف

 الدكتوراه: مرحلة

 (.تخصص االطروحة: التخصصات)  دكتوراه أطروحة (اليوجد: ) البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

 عضو لجنة مناقشة  (.1) الماجستير:  رسائل

 (.اليوجد) الدكتوراه:  أطاريح

 

 :المؤلفة الكتب

 (اليوجد)

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 العراقية الفنانين نقابة العراقية الفنانين نقابة عضو 

 . العراقيين الخطاطين جمعية عضو

 . العراقيين التشكيلين جمعية عضو

 .والفنون الثقافة نادي عضو

 .العراقيين الفنانين نقابة عضو

 


