
General Information  

Name : Mohamed Jwaied Husseina  

Date of birth: 1974-Baghdad  

 Scientific rank: Masters  

 General Specialization: Art Education  

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

Languages: Arabic   

Mobile : 009647715474105   

mail :  mohammed.j@cofarts.uobaghdad.edu.iq  

Research published  ; ( 7)         

Website pages  :   

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=ar  

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mohammed_Juwaid  

Educational qualifications  

Certificate  

1- BSC: University of  Diyala, College of  Basic Education (1999)  

2- Masters: University of  Diyala  , College of  Basic Education  (2003)  

Job sequence  

1- Teacher, College of Fine Arts(2010 -2014)  

2- Assistant Professor, College of Fine Arts (2014-Till  Now)   

3- Professor, College of Fine Arts ; \  



Membership of local and international organization, associations or institutions  

1- Founding member of the Art Education Association (recognized by the Ministry 

of Higher Education and Scientific Research as per Ministerial Order  ( 4958)  in 

(15\10\2018)  

2- - Member of the Administrative Board of the Art Education Association  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حسينة جويعد محمد:  الثالثي:  االســــــــــــم  

(بغداد -1974: ) التولد  

(الماجستير: )الشهادة  

2014 - مساعد استاذ:  العلمية المرتبة  

(التدريس طرائق –  فنية تربية: )والدقيق العام التخصص  

الجميلة الفنون كلية/  بغداد جامعة:  العمل عنوان  

( 771547410509640: )موبايل  

: الرسمي إاللكتروني البريد  

mohammed.j@cofarts.uobaghdad.edu.iq 

  عليها الحاصل العلمية الدرجات 

1999-جامعة ديالى –: كلية التربية االساسية  بكالوريوس  

2003-جامعة ديالى –كلية التربية االساسية  بكالوريوس:  ماجستير  

 

 :  دكتوراه

(7: ) المنشورة البحوث عدد  

كتابة وليست الصفحة رابط يكون ان يجب: االلكترونية المراقع صفحات  



Google Scholar 

https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile

&hl=ar 

Researchgate 

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

: الجامعية الخبرة  

  2014    – 2010: الجميلة الفنون كلية /مدرس

االن لغاية –   2014:   الجميلة الفنون كلية /مساعد أستاذ  

:االشراف  

(/: ) للبكالوريوس التخرج مشاريع على االشراف  

(40: )للبكالوريوس التخرج بحوث على االشراف  

:الماجستير مرحلة  

(.فنية تربية:  التخصصات) ماجستير رسالة( 1: ) البحثي اإلشراف  

(/   )دكتوراه أطروحة( فقط رقم: ) البحثي اإلشراف  

 

: مناقشات لجان وعضوية رئاسة  

(.3: )الماجستير رسائل  

(./: )الدكتوراه أطاريح  



 

/ :المؤلفة الكتب  

والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية  

 والبحث العالي التعليم وزارة من بها معترف) الفنية التربية لجمعية مؤسس عضو

( ٥1 /201۸/10) في( 4958) الوزاري االمر بحسب العلمي  

الفنية التربية جمعية في ادارية هيئة عضو -  

  
  

  


