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(Dean of the College of Fine Arts / University of Baghdad) 

STATE: Married  

GENDER: Male 

NATIONALITY: Iraqi  
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ــادات  .........................................................الشهــــــــ  

 

  8991 جامعة البصرة –بكلوريوس فنون جميلة 

  2002 جامعة بغداد –ماجستير فنون جميلة 

  2002 جامعة بغداد –دكتوراه فنون جميلة 

  الواليات المتحدة االمريكية –للفنون  مركز جون كينيدي -ثقافيةدبلوم ادارة 

 

 

ـــة ......................................................... ـــ  المهنــــــ

 

 تدريسي 

  أستاذ مساعد(: اللقب العلمي( 

  كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد(: العنوان الوظيفي( 

  : سنة  89سنوات الخدمة 
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 .........................................................لبحوث المنشورة  ا

 

 د.م.المعاصر / بحث مشترك ا المسرحي العرض في الداللي الصوري التشفير .

 االساسية التربية كلية موسى/مجلة عمران فرحان. د.م.ا حسن، عجيل مضاد

 

 سمق طلبة لمشاريع الطفل مسرح عروض في البطل لشخصية الدرامية البنية 

 كاظم/   جبار مروج, حسن عجيل مضاد. د. م. الفنية/ أ التربية

 journal of the college of basic education  

 

 عجيل مضاد. د. م. المسرحي/ أ االستشراق واستراتيجيات االخراجية الرؤية 

 عشر الثاني العلمي حسن/ المؤتمر

 حسن/الجامعة عجيل مضاد. د.م.االخراجية/ ا القراءة وفعل النص سلطة 

 المستنصرية

 

 الزعيم مسرحية) الكوميدي المسرحي العرض في(  الهدم/ البناء)مفهوم 

 المستنصرية حسن/ الجامعة عجيل مضاد. د.م./  ا(انموذجا

 

 اللجان العلمية

  االشتراك في اللجان العلمية في الكلية واللجان التحضيرية في جامعة بغداد وكلية

    الفنون الجميلة
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  الطلبة بحوث على االشراف

 الخطاب الجمالي للفنتازيا  للفنتازيا في عروض مسرح الطفل 

 الملتميديا في االخراج المسرحي  

المشاركة في البرنامج الدولي في مجال ادارة الفنون في الواليات المتحدة االمريكية    

سية المشاركة في مستشارية االمن الوطني الخلية الوطنية للعمليات النف  

  

 scholar googleابط الباحث العلمي  ر

https://scholar.google.com/citations?user=2HX-hmcAAAAJ&hl=ar 

 الـــــدورات التدريبية .........................................................

 

 مركز التعليم المستمر -جامعة بغداد -دورة القيادات العليا 

 مركز التعليم المستمر -جامعة بغداد -دورة طرائق التدريس 

ماركي لحقوق الدنالمركز  - دورة  االدارة العامة وادارة االولويات وادارة الوقت

 االنسان

 معهد السالم االمريكي. –دورة الصحافة االلكترونية 

دورة االعالم المهني معهد السالم االمريكي 

 االمم المتحدة -دورة حل نزاعاتUNDP 

االمم المتحدة  -دورة مهارات التفاوض والتيسيرUNDP 

االمم المتحدة  -دورة مهارات االتصا ل والتواصلNCCI 

 دورة المواطنة والتعليم المدنيNCCI 
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 المركز الدنماركي لحقوق االنسان - دورة ادارة المشاريع 

كور الدوليةمنظمة ميرسي -دورة مهارات التفاوض وادارة النزاعات 

  المركز العراقي للتنمية والتطوير. -دورة مهارات العرض وااللقاء 

 ......................................................... السابقةالخبرات 

 

 ير مكتب عميد كلية الفنون الجميلةمد 

ير عام قناة الديار الفضائيةدم  

 ستشار ثقافي في االمم المتحدة م 

 ثقافي لهيئة االمناء في شبكة االعالم العراقيمستشار 

مستشار اعالمي لرئيس شبكة االعالم العراقي 

مستشار اعالمي لهيئة االعالم واالتصاالت 

ئيس لجنة تطويراداء شبكة االعالم العراقير 

 قناة االخبارية العراقية  -رئيس تحرير 

 جريدة الصباح  -رئيس القسم الثقافي 

 مجلة الشبكة العراقية -رئيس القسم الثقافي 

بدمدير اذاعة المر 
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من الوطنيلخلية االعالمية للعمليات النفسية في االخبير في ا 

 الفساد لصالح االمم المتحدة ةمعد االستراتيجية االعالمية لمكافح 

معد استراتيجية االعالم واالقليات لصالح االمم المتحدة 

 

 

 

 العضوية  .........................................................
 

تحاد االدباء والكتاب العراقيين عضو ا 

 عضو نقابة الصحفيين العراقيين 

 ن العراقيينعضو نقابة الفناني 

 ين والتلفزيونيين العراقيينعضو اتحاد االذاعي  

عضو نقابة االكاديميين العراقيين 

عضو لجنة اعمار مكتبة كلية الفنون الجميلة 

 عضو لجنة اعداد دليل كلية الفنون الجميلة 

 والفنون ثقافة مؤسسة االتجاهات لل عضو 
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  عضو المركز العراقي لمهارات التفاوض وادارة النزاعات 

 عضو جماعة تجريب االدبية 

 المركز العراقي للسياسات الثقافيةرئيس 

 عضواللجنة العليا لتأهيل وتطوير ساحة الرشيد 

عضو اللجنة العليا لتأهيل وتطوير ساحة التحرير 

 


