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 (( العممية)) السيرة           
 ز.ــــاالسم : قاسم مؤنس عزي

 التخصص : فنون مسرحيـــــة . 
 الوظيفـــة : عميــــد كمية الفنون الجميمة / جامعة بغداد .

 دكتـــوراه .  – أستاذالدرجة العممية : 
 ة . ـــــعنوان العمل : جامعة بغداد / كمية الفنون الجميم

 ات العممية المحمية والدولية : عضوية الييئ-
 عضو نقابة الفنانيين العراقييــن . -    
 عضو نادي السينما العراقي . -    
 عضو رابطة النقاد المسرحيين . -    
 . 1997عضو لجنة تحكيم لميرجان أغادير الدولي لعام  -    
 . 2006عضو لجنة تحكيم لميرجان أغادير الدولي لعام  -    
 ضو الجامعة العربية لكميات الفنون الجميمــة في الوطن العربي . ع -    
 رئيس عمــداء كميات الفنون الجميمـة في العراق .  -    
 رئيس لجنة الييئة اإلدارية لمجموعة المختبر المسرحي . -    

 
 التاريخ الكميـــــــــة الجامعة الدرجة

 1988 الفنون الجميمة بغـــداد بكالوريوس
 1995 الفنون الجميمة دادــبغ لماجستيرا

 2003 الفنون الجميمة دادــبغ الدكتوراه
 
 

 



 2 

 
 االنشطة العممية

 
 خارج الكميـــــــــــــــــــــــة ت
جامعة الحديدة / اليمن / عن بحث يحمل عنوان : ) النص المسرحي واكتساب المغة المحمية (  1

 . 1997عام 
عن بحث يحمل عنوان ) األنساق الحركية ولغة اإلخراج في المسرح جامعة طنجة / المغرب /  2

 . 1997الحديث ( عام 
المعيد العالي لمتمثيل / المغرب / الرباط / عن بحث يحمل عنوان : ) الخطاب المسرحي من  3

 .  2004الكممة إلى الصورة ( عام 
ؤية المزدوجة بين اإلبداع جامعة الفاتح / ليبيا / طرابمس / عن بحث يحمل عنوان : ) الر  4

 .  2004والصورة ( عام 
جامعة أغادير / المغرب / عن بحث يحمل عنوان : ) المسرح والخروج عن الصورة التقميدية (  5

 . 2004عام 
 . 2005جامعة تشرين / سوريا/ عن بحث يحمل عنوان : ) التجريب إلى أين ( عام  6
 . 2006حمل عنوان : ) العالم والتحريض ( عام جامعة جنوب الوادي / مصر / عن بحث ي 7
 .  2010جامعة مؤوب / أوكرانيا/ كييف / عن بحث يحمل عنوان : ) أوىام التجريب ( عام  8
 .  2013قدم عمل مسرحي يحمل عنوان ) عالمة استفيام ( في برلين عام  9
 .  2014انية قدم عمل مسرحي يحمل عنوان ) عالمة استفيام ( في الجامعة المبن 10
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 في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعميم :  البحوث المنشورة 
 

 السنة محل اسم البحث ت
 1986 العراق جديـــــــــدة إضافةالكتــرا  1
 1986 العراق الشريعة رحيل بقارب جديد 2
 1987 العراق أنا بالضبط أتبع حدسـي 3
 1987 العراق فني وقضايا متعــددةالميالي عمل  4
 1988 العراق بيـر وشناشيل نياية المسرحية بدايـة التفجير  5
 1988 العراق غياب السياق في أوديب الممك 6
  1990 العراق خطوة من ألف خطوة وقفات وتأمالت مسرحية 7
 1991 راقالع الواقع إلىالمسرحية ومن المسرحية  إلىموزارت وساليري من التمرين  8
 1991 العراق الكفالــــة بين النار والجميــــــد 9
 1995 ليبيا التدفق العالماتي في العرض المسرحي 10
  1996 ليبيا الدرامــــا الجديـــدة 11
 1996 المغرب أثـر التيارات الفمسفية عمى المسرح 12
 1998 المغرب مقدس أالالجسد بين المقدس و  13
 1998 المغرب دية عبر التاريــخوقفات كومي 14
 1999 المغرب الشقاء النفسي والجسدي في شخصية أوديب 15
 2004 العراق الفضاء واالشتغال التقني لمشكل المسرحي 16
 2005 العراق المنظومة البصرية والتعبير المغوي 17
 2006 العراق طقوس الجسد الراقص والمقدس في المسرح المعاصر 18
 2006 العراق منظومة الجسدية والعالقة مع المكانلغة ال 19
 2007 العراق لغة الجسد القائمة عمى أساس العالقة ال عمى أساس الكممة 20
 2008 العراق المظاىر السادية والمازوشية في شخصية الممك لير 21
 2009 سوريا أوىام التجريب في المسرح 22
 2009 المغرب  لتمثيلأدوات الممثل والمدارس األساسية في ا 23
 2010 العراق  العالمـــــة البصريــة والمقدس 24
 
 



 4 

 السنة محل اسم البحث ت
 2011 العراق الرمــز بين الكممة والحركـــة 25
نتاج الداللة في العرض المسرحي الحديث 26  2011 العراق التجريب وا 
 2012 العراق الفضاء والفضاء المضاد ولغة الجسد البصرية 27
 2012 العراق الرقمية في العرض المسرحي اإلضاءةالتشكيل البصري واشتغال  28
 2012 العراق السرد والبناء الدرامي في مسرحية الرواية مولد النسيان 29
عادةالمغة السمعية والبصرية  30  2012 العراق الواقع في مسرحية الراقم  إنتاج وا 
  العراق التأثير والتواصل في جماليات الخطاب البصري 31
  العراق المسرح االفتراضي ، العالم السحري الجديـــــد 32
  العراق  النظم وعالقة الشكل الضوئي في العرض المسرحي 33
  العراق التكوين ولغة الصورة البصرية 34
  لعراق ا المسرح الجزائري يمتقط حركة الماضي ويبقى منفتحا   35
 
 

 كتب الشكر ، الجوائــز وشهادات التقديــــر 
 

 السنة  الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقديــر ت
 1986 العـــــــــــــراق جائزة أفضل عمل مسرحي 1
 1986 اإلمـــــــــارات جائزة أفضل إخــــــــــراج 2
 1995 زابالنكتميرجان كا شيادة تقديريـــــــــة 3
 1996 ليبيـــــــــــــا جائزة أفضل إنتــــــــــــــــاج 4
 1997 المغـــــــــرب جائزة المجنة التحكيمية 5
 2002 اليمــــــــــن جائزة العمل المتكامــــــــــــل 6
 2006 جامعة فاست / المغرب شيادة تقديرية  7
 2006 نوب مصر / جامعة ج شيادة تقديريـــــة 8
 2007 البحريـــــــــــن جائزة أفضل مخــــــــــرج 9
 2008 جامعة حمب / سوريا شيادة تقديرية  10
 2008 سوريـــــــــــــا جائزة أفضل عمل مسرحي 11
 2009 أيام عمان المسرحيـة  جائزة العمل المتميــز 12
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 2010 ــواليونسكـ شيادة تقديرية عن مسرحية غريم الـــورد 13
 2010 أوكرانيــــــا جائزة اليونسكـــو 14
جائزة أفضل كتاب ) تفكيك الخطاب البصري  15

 ودالالتو في المسرحية (
وزارة التعميم العالي 
 والبحث العممي 

2013 

  اليمن جائزة أفضل إخـــــــــــراج 16
  عمــــــــــــان شيادة تقديرية ألفضل إخـــــــــراج 17
  جامعة بغداد / العراق جائزة أفضل عمل مسرحي 18
  سوريـــــــــــــا جائزة جامعة حمــب 19
 
 

 الكتب المؤلفــة أو المترجمـــة
 

 سنة النشر اسم الكتــــــــــــــاب ت
 2009 مقاالت في المسرح العربــــــــــــــي . 1
 2010 درامية في العرض المسرحي . التوافق والتضاد بين العناصر البصرية والعناصر ال 2
 2010 السرد والبناء الدرامي في مسرحة الروايــــــة 3
  2013 تفكيك الخطاب البصري ودالالتو في العرض المسرحي . 4
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 أخــــــــــــــــرج عدد من األعمال المسرحية قدمت في العراق وفي الوطن العربــــــي
 وفي بعض البمـــدان األوربيــــــــــة                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  2013ألمانيا  –مسرحية ) عالمة استفهام ( تأليف د. كاظم مؤنس  -1
 . 2011العراق  –مسرحية ) مولد النسيان( تأليف محمود المسعدي  -2
 / أوكرانيــــــــا / 2010مسرحية ) غريم الورد( تأليف د. عقيل مهدي عام  -3

 مهرجان كييــف .
 / عمان/ 2009ظم مؤنس عام مسرحية ) أحالم محظورة ( تأليف د. كا -4

 أيـــــــام عمان المسرحيــــة .
 / سوريا/ مهرجان حمب  2007مسرحية ) أحالم ميت ( تأليف د. كاظم مؤنس عام  -5
 / سوريا /  2006مسرحية ) عالمة استفهام( تأليف د. كاظم مؤنس عام   -6

 مهرجان الالذقيــــــــة .        
 / العراق . 2004لمحمود المسعدي عام  مسرحية ) الســد( إعداد عن رواية -7
 / العراق. 2004مسرحية ) المهرج( تأليف محمد الماغوط عام  -8
 / العراق. 2004مسرحية ) أيعقل أيها السادة( تأليف د. كاظم مؤنس عام  -9

 / اليمن / الحديدة . 2001مسرحية ) عام الفيـل( تأليف جالل جميل عام  -10
 / اليمن/ الحديدة. 2000مؤنس عام مسرحية ) حمى حرب ( تأليف د. كاظم  -11
  1999مسرحية ) الرسول المجهول في مأتم انتكونا( تـأليف سـعد او ونـوس عـام   -12

 ليبيا / طرابمس . /
 / هولندا.  1998مسرحية ) الفيل ياممك الزمان( تأليف سعد او ونوس عام  -13
 / ليبيا / طرابمس . 1997مسرحية  ) غدا نرتحل( تأليف بيراندلو عام  -14
 . 1996مسرحية ) كيسان( تأليف آرثر تشيمرز / ليبيا /طرابمس  -15
 . 1995مسرحية ) حكايات شكسبيرية ( ليبيا / طرابمس /  -16
 .  1992مسرحية ) تداعي الحيوانات عمى اإلنسان ( بغداد /  -17
  1988مسرحية ) أحالم طائر الفتن ( بغداد   -18
 . 1987مسرحية ) مسافر ليل ( تأليف صالح  عبد الصبور/   -19
 .  1986مسرحية ) مزرعة الحيوانات ( تأليف جورج ارويل / بغداد /  -20


