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 صية:خالمعلومات الش

 فراس ياسين جاسم:    االســــــــــــم

 بابل -العراق – 1972التولد : 

 ماجستير الشهادة:

 31/8/2013 –استاذ مساعد :    العلمية المرتبة

 (علوم موسيقية  -دقيقفنون موسيقية()   –التخصص العام والدقيق: )عام 

 قسم الفنون الموسيقية /الجميلة الفنون كلية /  بغداد جامعة:     العمل عنوان

 ( 07801290438موبايل: )

 firas.y@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي اإللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 1998 - الجميلة/ قسم الفنون الموسيقية الفنون كلية /  بغداد جامعة : بكالوريوس

 15/7/2002 -الجميلة/ قسم الفنون الموسيقية الفنون كلية /  بغداد جامعة : ماجستير

  ال يوجد:  دكتوراه

 (11):    المنشورة البحوثعدد 

  اقع االلكترونية:وصفحات الم

 Google Scholar  
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 Researchgate 
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 : الجامعية الخبرة

  الجميلة: الفنون كلية مدرس/

  6/7/2005 –تاريخ التعيين مدرس مساعد -

 2010لقب مدرس  -

 31/8/2013 الجميلة: الفنون كلية مساعد/ أستاذ
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 االشراف:

 (15االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : )

 (15)رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ

 :الماجستير مرحلة

 (.علوم موسيقية:  التخصصات) ماجستير رسالة( 4: ) البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (.تخصص االطروحة: التخصصات)  دكتوراه أطروحة (ال يوجد: ) البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  (.12) الماجستير:  رسائل

 (.ال يوجد) الدكتوراه:  أطارح

 

 :المؤلفة الكتب

 (ال يوجد)

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 العراقية الفنانين نقابة العراقية الفنانين نقابة عضو 

 

 

 

 


