
 

General Information         

 Name:  (Waleed Hassan Abdul Husain)  

 Date of birth: (iraq  -1969) 

 Scientific rank: (Assistant Professor) 

  General Specialization: (Philosophy of musical arts) 

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

Baghdad 

Languages: Arabic\ English 

 Mobile: (009647901893838)  

 mail   waleed.abd@cofarts.uobaghdad.edu.iq   

 Research published:  (12)  

Website pages  

 Google Scholar   

https://scholar.google.com/citations?user=4cU-5LwAAAAJ&hl=ar 

  Researchgate 

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

Educational qualifications 

Certificate 

1-  BSC: University of Baghdad, College of Fine Arts (1994-1995)م   

2-  Masters: University of Baghdad, College of Fine Arts, (2008) 

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

Job sequence 

1- Teacher, College of Fine Arts, (2011-2015)  

2- Assistant Professor, College of Fine Arts, (2015.)  

Membership of local and international organization, associations or institutions 

1- Iraqi Artists Syndicate, member. 

2- Vice-President of the Iraqi National Commission for Music 
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 صيةخالمعلومات الش

 وليد حسن عبد الحسين الجابري: ـمــــــــــــاالســــ  

 1969العراق : دـــــــــــــــــالتول 

 الدكتوراههادة: ـــــــــــــالش 

 أستاذ مساعد :لميةــالمرتبة الع 

  :فلسفة فنون موسيقيةالتخصص العام والدقيق 

 الجميلةجامعة بغداد/ كلية الفنون : ملــــــــــــنوان العــــــع 

 (009647901893838)وبايل: ـــــــــــــــم 

  الرسمي: اإللكترونيالبريد waleed.abd@cofarts.uobaghdad.edu.iq   

 : الدرجات العلمية الحاصل عليها

 :م(.1995-1994كلية الفنون الجميلة )جامعة بغداد/  بكالوريوس  

 م(.2008جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة )تير: ـــــماجس 

 م(.2015)معة بغداد/ كلية الفنون الجميلة جا توراه:ـــــــدك  

  (12): البحوث المنشورةعدد 

 

  قع االلكترونية:واصفحات الم

 Google Scholar   

https://scholar.google.com/citations?user=4cU-5LwAAAAJ&hl=ar 

  Researchgate 

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

 

 الخبرة الجامعية:

 /(2015-2011) كلية الفنون الجميلة: مدرس 

 /( الى اليوم.2015) كلية الفنون الجميلة: أستاذ مساعد 

 االشراف:

 (12): ف على مشاريع التخرج للبكالوريوساالشرا 

 (15)رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ 

 مرحلة الماجستير:

  :(3)اإلشراف البحثي. 

  (.علوم موسيقية)التخصصات: رسالة ماجستير 
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 رئاسة وعضوية لجان مناقشات:

  :(. 5)رسائل الماجستير 

 اريح الدكتوراه: ـطأ(...)  

 (2)  تب المؤلفة:ــــــالك. 

 عضوية الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات المحلية والدولية:

 .الفنانين العراقية عضو نقابة الفنانين العراقية نقابة -1

 .يقىــــعراقية للموســس اللجنة الوطنية الـــنائب رئي -2

 

 

 

 


