
General Information 

Name : Hella Abdul Sheead Mustafa 

Date of birth: Baghdad 1970  

 Scientific rank: PHD 

General Specialization:  Pedagogical Techniques  

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

Languages: Arabic\ English 

Mobile: 009647904354401 

mail : hella.abdulshaheed@cofarts.uobaghdad.edu.iq 

Website pages 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=gqr1mH4AAAAJ&hl=en 

Research published:  https://www.researchgate.net/profile/Russil_Kadim_Oda 

Educational qualifications 

Certificate 

1- BSC: University of Baghdad, College of Fine Arts,   (30   / 6   / 1992) 

2- Masters: University of Baghdad, College of Fine Arts,  ( 24   / 6   / 1999) 

3- PhD: University of Baghdad, College of Fine Arts,   (6   / 4   / 2005) 

Job sequence 

1- Teacher, College of Fine Arts,     2 / 1/ 1993   -   6   / 4   / 2005 

2- Assistant Professor, College of Fine Arts, 23 / 4  / 2012   - 23 / 4   / 2016 

3- Professor, College of Fine Arts, 15 /1 / 2017- Till Now    

Membership of local and international organization, associations or institutions 

mailto:hella.abdulshaheed@cofarts.uobaghdad.edu.iq
https://scholar.google.com/citations?user=gqr1mH4AAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Russil_Kadim_Oda


1- Iraqi Artists Syndicate, member. 

2- Art Education Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     املعلومات الشخصية
 هيال عبد الشهيد مصطفى  :الثالثي االســــــــــــم

 1970: بغداد التولد

 : الدكتوراهالشهادة

 23/4/2012استاذ مساعد دكتور :   المرتبة العلمية

 فلسفة التربية الفنية -تقنيات تربوية، الدقيق  –: العام التخصص العام والدقيق

 بغداد/ كلية الفنون الجميلةجامعة : عنوان العمل

 009647904354401: موبايل

  البريد إاللكتروني الرسمي

hella.abdulshaheed@cofarts.uobaghdad.edu.iq 

 :الدرجات العلمية الحاصل عليها

 1992 / 6 / 30 بكالوريوس:ال

 1999 / 6 / 24ماجستير: ال

 2005 / 4 / 6 دكتوراه: ال

 (18:  ) عدد البحوث المنشورة

 يجب ان يكون رابط الصفحة وليست كتابة اقع االلكترونية:صفحات المو

Google  Scholar 

https://scholar.google.com/citations?user=gqr1mH4AAAAJ&h

l=en 

Researchgate 

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

 1999 / 6 / 24ولغاية  1993 /1 /2مدربة فنون: من  -

 2005 / 4 / 6ولغاية  1999 / 6 / 24من كلية الفنون الجميلة: : مدرس -

 / 4 /23 ولغاية   2012/ 4 /23كلية الفنون الجميلة  :دكتور مساعد أستاذ -

2016  

 االشراف:

 )  20 على مشاريع التخرج للبكالوريوس : ) االشراف -
 ( 70 )االشراف على بحوث التخرج للبكالوريوس:  -

 

 :مرحلة الماجستير -

 (تربية فنية:  التخصص) رسالة ماجستير (6: ) اإلشراف البحثي

 

 : مرحلة الدكتوراه -

 (.تربية فنية: التخصص)  أطروحة دكتوراه (7: ) اإلشراف البحثي

 : مناقشاترئاسة وعضوية لجان 

 (35)رسائل الماجستير: 

 (30)أطاريح الدكتوراه: 

 :الكتب المؤلفة

  الوعي الجمالي بين فلسفتي العلم والبرجماتية

 :المؤسسات المحلية والدوليةعضوية الهيئات أو الجمعيات أو  

 نقابة الفنانين 

 جمعية الفنانين العراقيين

 جمعية التربية الفنية

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


