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 صية:خالمعلومات الش

  يوسف رشيدأ.د.:     االســــــــــــم

 1954العراق / بغداد / التولد : 

 الدكتوراهالشهادة: 

 2010 -أستاذ :   العلمية المرتبة

 فلسفة فن )العام( و علوم مسرحية )الدقيق(التخصص العام والدقيق: 

 الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

 (009647702768044)موبايل: 

 yousuf.r@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

  1980-1979كلية الفنون الجميلة  –جامعة بغداد  : بكالوريوس

 1989 -1988كلية الفنون الجميلة  –جامعة بغداد  : ماجستير

 1997كلية الفنون الجميلة  –جامعة بغداد  : دكتوراه

 (25):    المنشورة البحوثعدد 

  اقع االلكترونية:وصفحات الم
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 : الجامعية الخبرة

  2000 - 1993: الجميلة الفنون كلية مدرس/

 2010 – 2000: الجميلة الفنون كلية مساعد/ أستاذ

  2010: الجميلة الفنون كلية استاذ/

 االشراف:

 (8)االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : 

 (8)االشراف على بحوث التخرج للبكالوريوس: 

 :الماجستير مرحلة

 (.أدب ونقد وتقنيات:  التخصصات) ماجستير رسالة (5):  البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (.أدب ونقدوتقنيات:التخصصات)  دكتوراه أطروحة (10):  البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  .(30) : الماجستير رسائل

 .(20) : الدكتوراه أطاريح

 :المؤلفة الكتب

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 العراقية الفنانين نقابة العراقية الفنانين نقابة عضو 

 رابطة نقاد المسرح والمسرح العراقيعضو مؤسس في 

 عضو اتحاد االدباء والكتاب العراقيين

 عضو مجلس ادارة فرقة المسرح الشعبي

 عضو رئيس لجان نقدية ولجان تحكيم في مهرجانات متعددة 

 مشارك في اهم المهرجانات العربية للمسرح

 للتربية الفنية 2002مقرر عام مؤتمر اليونسكو 

 


