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 فرحان عمران موسى الال مي: االسم الثالثي

 7661: بغداد التولد

 التحصيل العلمي: 

 جامعة بغداد/ كلٌة الفنون الجمٌلة 7661-7666بكلورٌوس فنون مسرحً 

 جامعة بغداد/ كلٌة الفنون الجمٌلة 0222ماجسٌتر فً الفنون المسرحٌة 

جامعة بغداد/ كلٌة الفنون  0277المسرحٌة/ فلسفة اخراج مسرحً دكتوراه فً الفنون 

 الجمٌلة

 اللقب العلمي: استاذ مساعد 

 :اللجان الوزارية 

 

 لجنة وزارٌة لوضع التعلٌمات والضوابط الستحداث الجامعات االهلٌة. .7

 لجنة وزارٌة للتقدٌم االلكترونً الموحد .0

 لجنة وزارٌة اللجنة العلٌا للتعلٌم االلكترونً .3

 لجنة وزارٌة العداد مخطط احصائً عن واقع التعلٌم العالً والبحث العلمً باختصاصاته المختلفة. .4

 لجنة وزارٌة لمذكرة التفاهم بٌن وزارة التعلٌم العالٌم والبحث العلمً العراقٌة ونظٌرتها االٌرانٌة. .5

 0274-0273لجنة وزارٌة لتدقٌق مدخالت القبول للعام الدراسً  .6

 تحدٌد اجور اللجان االمتحانٌة الخاصة باالمتحان المركزيلجنة وزارٌة ل .1

 لجنة وزارٌة القامة معرض اسبوعً فً الوزارة/ المركز الثقافً البغدادي .8

 لجنة وزارٌة لوضع االسس والمعاٌٌر الموحدة لوضع خطة استراتٌجٌة لتحوٌل الهٌئة الى جامعة .6

 مة الجدٌدةلجنة وزارٌة تتولى التحضٌر للعملٌة االنتقالٌة للحكو .72

 لجنة وزارٌة لتقلٌص النفقات وزٌادة الموارد المالٌة للخزٌنة العامة. .77

 لجنة وزارٌة لمجلس االمن الوطنً .70

 لجنة وزارٌة لمعالجة حاالت الطلبة الدارسٌن فً المحافظات التً تشهد عملٌات عسكرٌة. .73

 



 لجنة وزارٌة تتولى استعراض منجزات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً. .74

 لجنة وزارٌة النشاء مسودة قانون الجامعات الخاصة واالستثمارٌة. .75

 لجنة وزارٌة لتدقٌق االضابٌر الشخصٌة لموظفً مركز الوزارة. .76

 لجنة وزارٌة لوضع خطة استراتٌجٌة تبٌن الحاجة الفعلٌة الستحداث الجامعات. .71

 

 :المناصب والمهام 

 الفنون الجمٌلة/ جامعة بغداد.ٌشغل حالٌا منصب المعاون االداري والمالً فً كلٌة  .7

 مدٌر التعلٌم االهلً فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً. .0

 مدٌر غرفة عملٌات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً. .3

 رئٌس قسم الفنون المسرحٌة/ كلٌة الفنون الجمٌلة/ جامعة بغداد .4

 منسق االمانة العامة لمجلس الوزراء. .5

 عالً والبحث العلمً فً رئاسة الجمهورٌة.ممثل وزارة التعلٌم ال .6

 ممثل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً فً لجنة المصالحة الوطنٌة/ رئاسة الوزراء .1

 مسؤول تنسٌق وزارة التعلٌم العالً/ اقلٌم كردستان. .8

 الوطنً. ممثل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً فً وزارة االمن .6

 رئٌس تحرٌر جرٌدة البعد الرابع  .72

 

 :بحوث ومؤلفات 

 0717فضاء العرض المسرحً/ الفتح للنشر/ رقم االٌداع  كتاب .7

المنظومة البصرٌة للعرض المسرحً بٌن الهوٌة الثقافٌة وثقافة العولمة/ المسرح العراقً  عن بحث .0

 انموذجا.

 .الرؤٌة االخراجٌة للنص المسرحً فً مفهوم مسرح الصورة عن بحث .3

 السٌاق واٌصال المعنى فً العرض المسرحً العراقً. عن بحث .4

 االنزٌاح الداللً والتشكٌل الصوري فً مسرح ما بعد الحداثة.بحث عن  .5

 فً مسرح ما بعد الحداثة. الفضاءبحث عن مفهوم التجرٌد وبنائٌة  .6

 الخراجٌة فً مسرح ما بعد الحداثة.االداء الجسدي وبنائٌة الرؤٌة ا بحث عن .1

 الٌات الممثل بٌن االداء واالسلوب فً العرض المسرحً العراقً. بحث عن .8

 

 

 



 والورش الدورات: 

 

 دورة التقنٌات الحدٌثة فً اسالٌب التعلٌم والبحث العلمً/ جامعة لولٌا فً السوٌد .7

/ منظمة االمم المتحدة/ تطوٌر المناهج الدراسٌة للصحافة واالعالم فً الجامعات العراقٌة دورة فً .0

 ردناال -عمان

 دورة التأهٌل التربوي/ جامعة بغداد. .3

 دورة فً اللغة العربٌة/ جامعة بغداد .4

 دورة ضمان جودة مؤسسات التعلٌم/ جامعة البرتا فً كندا .5

 دورة فً الحاسبات/ الجامعة المستنصرٌة. .6

 ورشة تنمٌة السٌاسات العامة/ االمانة العامة لمجلس الوزراء. .1

 مجلس الوزراء.ورشة عمل فً استراتٌجٌات الوطنٌة/  .8

 ورشة مهارات التواصل والقٌادة/ منظمة الٌونسكو .6

 ورشة تعزٌز القدرات الوطنٌة حول مفهوم النوع االجتماعً/ االمانة العامة لمجلس الوزراء .72

 ورشة فً النقد المسرحً/ مؤسسة الشهٌدٌن الصدرٌن. .77

 االردن –ورشة تعزٌز مشاركة المرأة/ عمان  .70

 صالحة الوطنٌة/ مجلس الوزراءورشة لجنة متابعة وتنفٌذ الم .73

 

 المؤتمرات العلمية: 

 التنمٌة لمعالجة البطالة. مؤتمر .7

 المؤتمر العلمً جامعة كركوك .0

 تركٌا -المؤتمر الدولً التاسع فً مدٌنة اسطنبول .3

 المؤتمر العلمً السابع عشر فً كلٌة الفنون الجمٌلة. .4

 المؤتمر السنوي لقسم الفنون المسرحٌة .5

 

  والمقاالت المنشورةالدراسات 

 

 دراسة بعنوان خصائص المسرح الالمعقول .7

 دراسة بعنوان مسرح الخبز والدمى .0

 العدٌد من المقاالت النقدٌة والتحلٌلٌة فً الصحف والمجالت .3

 

 

 



 المساهمات مع المؤسسات االخرى 

 

 ودولة الكوٌتمساهمة مشروع اتفاقٌة فً مجال التعلٌم العالً والبحث العلمً بٌن جمهورٌة العراق  .7

 مساهمة تدرٌس مادة التمثٌل فً معهد االستخبارت والتحقٌقات االتحادٌة. .0

 المساهمة فً برنامج حكومة الشراكة الوطنٌة. .3

 المساهمة فً فرٌق الدعم التحلٌلً ورصد الجزاءات فً مجلس االمن الوطنً. .4

 المساهمة فً تعزٌز منظومة االمن المجتمعً. .5

 ن اشكالٌة الحوار والتوافق الوطنً/ مركز دجلة للتخطٌط االستراتٌجً.المساهمة فً حلقة نقاشٌة ع .6

 المساهمة فً مجال التعاون المشترك بٌن قسم الفنون المسرحٌة ووزارة الداخلٌة. .1

المساهمة فً متابعة عملٌة التوأمة بٌن االقسام العلمٌة المتناظرة فً الجامعات والكلٌات الحكومٌة  .8

 واالهلٌة.

 المسرحية: االعمال الفنية 

 (ٌونسكو وجٌنٌاخرج مسرحٌة الكراسً )ل .7

 اخرج مسرحٌة قدر الحساء/ مسرحٌة كومٌدٌة. .0

 اخرج مسرحٌة ٌوم االحد ٌكلف خمس بٌزات .3

 اخرج مسرحٌة لٌلة التنظٌف .4

 مثل فً مسرحٌة ذات المنادٌل الثالث اخراج سامً عبد الحمٌد .5

 مثل فً مسرحٌة حبٌبتً دزدمونة اخراج صفاء الدٌن حسٌن .6

 مثل فً مسرحٌة عٌسى المسٌح  .1

 مثل فً مسرحٌة الشرٌط االخٌر  .8

 

 

 الخبرات العلمية 

 تدريس المواد العلمية االتية في الدراسات االولية

 مادة فن االخراج .7

 مادة فن التمثٌل .0

 مادة مشاهدة وتحلٌل .3

 مادة مبادئ التقنٌات المسرحٌة .4

 .فن االلقاءمادة  .5

 

 



 الدراسات العلياتدريس المواد العملية االتية في 

 

 مادة اكتشافات مسرحٌة .7

 مادة نظرٌات اخراج معاصرة .0

 مادة قراءات مسرحٌة حدٌثة .3

 مادة اسالٌب اخراجٌة حدٌثة .4

 

 االشراف على طلبة الدراسات العليا 

 اشرف على طلبة الدراسات العلٌا/ الماجستٌر عدد اربعة طلبة. .7

 طلبة.اشرف على طلبة الدراسات العلٌا/ دكتوراه عدد ثالثة  .0

 قام بمناقشة طلبة الدراسات العلٌا )ماجستٌر/ دكتوراه( كلٌة الفنون الجمٌلة/ جامعة بغداد .3

 خبٌر لعلمً لعدد من رسائل الماجستٌر واطارٌح الدكتوراه فً كلٌة الفنون الجمٌلة .4

 .جمعات اخرىفً  لرسائل واطارٌح مناقشات  .5

 :كتب الشكر والتثمين 

 (4كتب شكر مجلس الوزراء عدد )

 (72تب شكر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً عدد )ك

 (4كتب شكر من وكٌل او رئٌس جامعة عدد )

 (05كتب شكر من عمٌد او مدٌر عام عدد )
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