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  :خصيةالمعلومات الش

 شذى طه سام  االســــــــــــم   :

 ١٩٥٨بغداد  التولد :

 دكتوراه الشهادة:

 20١٩ /7 /١ بتاريخحاصلة على لقب االستاذية  المرتبة العلمية :

الدراسات النظرية النقد  – الفنون المسرحية التخصص العام والدقيق:

 والتاليف المسرحي

 الجميلةجامعة بغداد / كلية الفنون  :عنوان العمل

 00٩647٩0١4١7٩22 موبايل:

  shatha.salim@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 ١٩٩0 عام /المسرحية الفنون قسم /الجميلة الفنون كلية : بكالوريوس

 ١٩٩7 المسرحية/ الفنون كلية الفنون الجميلة /  : ماجستير

 200٣كلية الفنون الجميلة / قسم الفنون المسرحية /  : دكتوراه

 (15):    المنشورة البحوثعدد 

  اقع االلكترونية:وصفحات الم
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 : الجامعية الخبرة

 20١0 – 200٣ الجميلة: الفنون كلية مدرس/

 20١٩ – 20١0 الجميلة: الفنون مساعد/كلية أستاذ

 لغاية االن – 20١٩ الجميلة: الفنون كلية استاذ/

 : األكاديمية اللجان عضوية

  الجميلة الفنون كلية األكاديمي مجلة تحرير هيئة في عضو .١

 الجميلة الفنون كلية الترقيات لجنة في عضو .2

 الفنية التربية قسم العلمية اللجنة في عضو .٣

 الفنية التربية قسم التربوي اإلرشاد لجنة في عضو .4

   الجميلة الفنون كلية /الفنية التربية قسم االمتحانية اللجنة في عضو .٥

  الجميلة الفنون كلية /العليا للدراسات االمتحانية اللجنة عضو .6

 كلية/  /الفنية التربية قسم في العلمي للمؤتمر التحضيرية الهيئة في عضو .7

 الجميلة الفنون

( رسالة ماجستير، 20، و ) دكتوراه ( اطروحة ١٥لما يقارب ) علمي خبير .٨

  العلمية ( بحث للترقية٣0)  باالضاف  الى تقويم

 االشراف:

   (١٥مشاريع التخرج للبكالوريوس : )االشراف على 

  (١0)رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ

 :الماجستير مرحلة

 )التخصصات: التربية الفنية/ مسرح(( 4: ) البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 )التخصصات: التربية الفنية/ مسرح( (١: ) البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  (.2٥) الماجستير:  رسائل

 (.١0) الدكتوراه:  أطاريح

 

 



 الكتب المنشورة

 االجتماعي النقدي المنهج ضوء في نقدية دراسة العراقي المسرح في وتطبيقتاتها لواقعيةا

 

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 العراقية الفنانين نقابة العراقية الفنانين نقابة عضو

 الثقافة وزارة في 20١٨ لعام العراقي اإلبداع لجائزة العليا اللجنة عضو

 

 

 

 

 


