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 صية:خالمعلومات الش

                          د قاسم مؤنس عزيز .ا الثالثي:     االســــــــــــم

  9131 بغداد  )السنة والبلد(التولد : 

 دكتوراه فنون مسرحيه   (اخر شهادة)الشهادة: 

  4192االستاذيه    لقب وتاريخ الحصول عليهاخر:    العلمية المرتبة

 تقنيات مسرح  \فنون مسرحيه  دقيق( –)عام التخصص العام والدقيق: 

  الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

  ( 111421119234229 )موبايل: 

 qasim.munis@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

  : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 ( 9191- 9194كليه الفنون الجميلة ) \جامعه بغداد  : بكالوريوس

 (9111كليه الفنون الجميلة ) \جامعه بغداد  : ماجستير

 (  4111كليه الفنون الجميلة)  \جامعه بغداد  : دكتوراه

 ( 11من  أكثر):    المنشورة البحوثعدد 

   الصفحة وليست كتابةيجب ان يكون رابط  صفحات المراقع االلكترونية:

Google scholars : 

  EgbMAAAAAJ&hl=ar#-https://scholar.google.com/citations?user=9   

Research gate: 

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

   

 : الجامعية الخبرة
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 (4112) مدرس :الجميلة الفنون كلية مدرس/

 (4111) :الجميلة الفنون كلية مساعد/ أستاذ

  (4192) :الجميلة الفنون كلية /أستاذ

 االشراف:

 (91)االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : 

 (91)رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ

 :الماجستير مرحلة

 (.تقنيات مسرح : التخصصات) ماجستير رسالة (13):  البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (.تقنيات مسرح:التخصصات)  دكتوراه أطروحة (9):  البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  .( 43اكثر من ) : الماجستير رسائل

 .( 43اكثر من ) : الدكتوراه أطاريح

 تفكيك الخطاب البصري   -1:المؤلفة الكتب

 جماليات الشكل في العرض المسرحي  -2

  )الكتب التي فيها رابط في االنترنت فقط(

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 العراقية الفنانين نقابة العراقية الفنانين نقابة عضو 

  الجمهورية رئاسة \لعلماء العراق  الفنية اللجنةعضو  -9



وزاره التعليم العالي والبحث  \والنشر  الطباعةعضو اللجنة االداريه لدار  -4

 العلمي 

  العربية ألجامعهاالداريه في كليات الفنون  الهيئةعضو  -1

  4199عام  إلي 4199لجنه عمداء الفنون في العراق من عام  رئاسة -2

عام  إلي 4192كليات الفنون في العراق من عام  ألجودهلجنه ضمان  رئاسة -3

4191  

 مؤسس مجموعه المختبر المسرحي  -4

 عمل مسرحي  49 إخراج -1

  4199عام  إلي 4199جامعه بغداد من عام \ الجميلةعميد كليه الفنون  -9

إلي عام  4111كليه الفنون الجميلة من عام \معاون عميد شؤون ألطلبه  -1

4114  

 

 

 


