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الشهادة
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الشهادات
سنة الحصول عليها
التخصص
2001_2000
فىون مسرحيت  /تمثيل
2004_2003
فىون مسرحيت  /تمثيل
2013 – 2012
فلسفت فىون مسرحيت  /تمثيل

الجامعة
جامعت الموصل
جامعت بغداد
جامعت بابل

البيانات العلمية
الدراسات االولية

تكانوريوس فُوٌ جًيهح  /قسى الدراسات العليا
انفُووووووووووووووووٌ انًسوووووووووووووووزحيح /
جايعح/انًوصوووووووووووووووم_0222
.0221

 .1ياجستيز فُوٌ جًيهح /
جايعووووح ت ووووما  /قسووووى
انفُوٌ انًسزحيح
 .0كتوووراِ  /كهيووح انفُوووٌ
انجًيهح  /جايعح تاتم /
قسى انفُوٌ انًسزحيح

النشاطات العلمية
 .1تووز س انهجُووح انتيةوويزيح نهُووميج انعهًيووح ااينووي ناسووى انتزتيووح انفُيووح
انًوسويح ( انفٍ يانتزتيح  ...عالقح تكايم و تعارف ) . 0212 .
 .0االشزاف عهي تيوث طهثح انثكانوريوس يُذ . 0222
 .3اإلشووزاف انعوواو عهووي انًواسووى انلالتيووح ناسووى انتزتيووح انفُيووح ف و كهيووح
انفُوٌ انجًيهح  /جايعح انًوصم نألعواو .0212- 0212 – 0210
 .2عةو انهجُح انتيةيزيح نهُميج انعهًيح انًوسويح ( انُص جذر
اإلتماع انًسزح ) ف جايعح انًوصم /كهيح انفُوٌ انجًيهح .0222
 .5إخزاج عزضيٍ يسوزحييٍ ضوًٍ انًهزجاَواخ انًوسوًيح نكهيوح نفُووٌ
انجًيهح  /جايعح نًوصم .
 .6انًشوواركح فو  23عووزم يسووزح توويٍ انتً يووم ياإلخووزاج يانتاُيوواخ
انًسزحيح ضوًٍ َشواطاخ كهيوح انفُووٌ انجًيهوح يانًهزجاَواخ انعزتيوح
يانُشاطاخ انفُيح خارج َلاق انجايعح .
الىشاطاث العلميت والفىيت واإلداريت في الجامعت :
 .1نجُح انًساتاح اإلتماعيح . 0212
 .0نجُح صياغح إستزاتيجيح كهيح انفُوٌ انجًيهح . 0212-0212
 .2نجُح توسيع رياتة ساتذج ييوظف انجايعح . 0213
 .2نجُح تاييى عًال انلهثح نهًوا انمراسيح انعًهيح ف كهيح انفُوٌ انجًيهح
نًوقع ارتيم ي هوك .نهعاو . 0213 -0212
1

الىشاطاث العلميت والفىيت واإلداريت في الكليت :
 .1يجهس كهيح انفُوٌ انجًيهح  /جايعح انًوصم .
. 0212-0212
 .0رئيس انهجُح انعهًيح  /قسى انتزتيح انفُيح
 .2رئيس نجُح اختثار انلهثح  /قسى انتزتيح انفُيح .0212-0212
 .2انهجُح انعهًيح  /قسى انفُوٌ انًسزحيح .0212-0210
.0212
 .2انهجُح االيتياَيح
 .3نجُح انجز يانًلاتاح .0222
 .7نجُح اإلشزاف عهي اَتخاتاخ انكهيح . 0223
 .2نجُح يُاقشح تيوث انتخزج نلهثح انًزاحم انًُتهيح .
 .9نجُح توسيع انًُيح انًانيح عهي انلهثح . 0213
نجُح اختثار انلهثح  /قسى انفُوٌ انًسزحيح .
.12
نجُح تاييى عًال انلهثح نهًوا انمراسيح انعًهيح ف كهيح انفُوٌ
.11
انجًيهح نًوقع ارتيم نهعاو . 0213 -0212
اإلشراف على طلبة الماجستير
اإلشراف على طلبة الدكتوراه
مناقشات الرسائل الجامعية
المجالت
المحلية

البحوث
المنشورة

المجالت
العالمية

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
جايعوووح ت وووما  /كهيوووح انفُووووٌ انجًيهوووح /
 .1انشخصيح ف انُص انًسزح
يجهح ااكا يً  /انعم  22نسُح . 0223
 .0توظيووا انكيزيكووزاف ف و عووزيم انًسووزي انعزاق و  /جايعووح انثصووزج /
كهيح انفُوٌ انجًيهح  /يجهح فُوٌ انثصزج  /انعم ان ايٍ  ،نسُح . 0227
جايعوح انثصوزج
 .2انتيول انمالن نهًفز ج انًسزحيح ف انعزم انًسزح
 /كهيح انفُوٌ انجًيهح  /يجهح فُوٌ انثصزج  /انعم ان ايٍ  ،انسُح انساتعح ،
. 0211
 .2تً الخ جسم انًً م ف انخلاب انُامي يانجًان  /جايعوح انثصوزج  /كهيوح
انفُوٌ انجًيهح  /يجهح فُوٌ انثصزج  223/2/2ف . 0212/11/19
 .2آنيوواخ توظيووا انجسووم توويٍ يسووزي اناسوووج يتاُيووح انثيوييكاَيوو  /جايعووح
انثصووووزج /كهيووووح انفُوووووٌ انجًيهووووح  /يجهووووح فُوووووٌ انثصووووزج  202/2/2فوووو
. 0212/9/00
ال يوجد
المؤلفات والشهادات والمؤتمرات

عدد الكتب المؤلفة
براءات االختراع
عدد الندوات والمؤتمرات المشارك فيها
عدد الدورات و ورش العمل
الشهادات التقديرية والجوائز العلمية
كتب الشكر

 2كتاب
 3ندوة
6
8
01
 5كتب من السيد رئيس الجامعة
 5كتب من السيد عميد كلية الفنون الجميلة

المناصب اإلدارية التي تقلدها

المناصب
 .1رئيس قسى انتزتيح انفُيح  /كهيح انفُوٌ انجًيهح  /جايعوح انًوصوم يُوذ

0

.0
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
عضوية اللجان الوزارية

.1
.0
.2

انعاو . 0210
يعايٌ انعًيم نهشؤيٌ انعهًيح  /كهيح انفُوٌ انجًيهح /جايعوح انًوصوم
يُذ انعاو . 0213
عةو َااتح انفُاَيٍ انعزاقييٍ
عةو اتيا انمرايييٍ انًسزحييٍ
عةو َااتح انًعهًيٍ  /فزع انًوصم
 .1عةو نجُح تيميج انًُاهج انمراسويح نكهيواخ انفُووٌ انجًيهوح
ف انعزاق . 0210

2

