
 General Information 

Name : Shahrazad Mahmood Mustafa 

Date of birth: 1960 - Iraq 

 Scientific rank: Ph. D Fine Arts 

 General Specialization: Fine Arts 

The address of the workplace: College of Fine Arts University of Baghdad 

Languages: Arabic\ English \ Russian 

Mobile: 009647717512842 

 dr.shahrazad@cofarts.uobaghdad.edu.iq : mail 

)  ( 11Research published:   

Website pages 

Google Scholar: 

Researchgate: 

 

Ph.D Fine Arts: Educational qualifications  

Certificate 

1- BSC: University of Baghdad, College of Fine Arts, (2000 ) 

2- Masters: University of Baghdad, College of Fine Arts,( 2004 )  

3- PhD: University of Varonish State University , College of Fine Arts, (2012 ) 

 

Job sequence 

Teacher, College of Fine Arts, 2012 - 2018 

Assistant Professor, College of Fine Arts, 2018 - Till Now 
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Membership of local and international organization, associations or institutions 

Iraqi Artists Syndicate, member. 

Iraqi engineers Syndicate. Member.  

Iraqi Plastic Artists society. Member.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :صيةخالمعلومات الش

 شهرزاد محمود مصطفى :  االســــــــــــم

 (العراق  - ١٩٦٠): التولد 

 (دكتوراه): الشهادة

 ٢٠١٨ -استاذ مساعد :  المرتبة العلمية  

 (تربوية تشكيلية –فنون تشكيلية ): التخصص العام والدقيق

 كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد   : عنوان العمل    

 ٠٠٩٦٤٧٧١٧٥١٢٨٤٢: موبايل

 dr.shahrazad@cofarts.uobaghdad.edu.iq : البريد إاللكتروني الرسمي 

 :الدرجات العلمية الحاصل عليها 

 ٢٠٠٠ -جامعة بغداد  -كلية الفنون الجميلة : بكالوريوس 

 ٢٠٠٤ -جامعة بغداد  -الفنون الجميلة كلية : ماجستير 

 ٢٠١٢ -روسيا االتحادية  /جامعة فارونيش : دكتوراه 

 (11):   عدد البحوث المنشورة 

 يجب ان يكون رابط الصفحة وليست كتابة: صفحات المراقع االلكترونية
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 :الخبرة الجامعية 

 ٢٠١٨الى  – ٢٠١٢من : ةكلية الفنون الجميل /مدرس

 الى الوقت الحالي – ٢٠١٨من : كلية الفنون الجميلة /أستاذ مساعد

 الى تاريخ –من تاريخ : كلية الفنون الجميلة /استاذ

 :االشراف

 (0): االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس 

 (16): االشراف على بحوث التخرج للبكالوريوس

 اليوجد:  أطاريح الدكتوراه

 

 :الكتب المؤلفة

 :عضوية الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات المحلية والدولية

 ١٩٨٢عضو  في نقابة المهندسين العراقيين _ ١ 

 ١٩٨٤عضو في نقابة الفنانين العراقيين _ ٢

 ١٩٨٤عضو في نقابة التشكليين العراقيين  _ ٣

 

 


