
 "سيرة ذاتية"
 مصعب ابراهيم دمحم ابراهيمد. : ياالسم الرباع *
 0871موصل /  محل وتاريخ الوالدة* 
 في مدينة الموصل .  واإلعداديةأنهى الدراسة االبتدائية والمتوسطة  *

كلية الفنون الجميلة جامعة  في 1002في سنة بدأ حياته الفنية  *

 . الموصل

 *المؤهالت العلمية:

 لول:: الدرجة األ

وبتسلسل  (3،78وبمعدل ) حاصل على شهادة البكالوريوس  بتقدير جيد جدا

/ كلية الفنون الجميلة / جامعة  1002في الفنون المسرحية / التمثيل   )األول( 

 الموصل/ العراق

 الدرجة الثانية:

 بابل.من جامعة  1022)فنون مسرحية( في  لى شهادة الماجستيرحاصل ع 

 الدرجة الثالثة:

 من جامعة بابل. 1022حاصل على شهادة الدكتوراه في )اإلخراج المسرحي( 
  :عنوان العمل*

 .الموصلالجميمة /  كمية الفنون تدريسي في  -

 ها:فياالعمال المسرحية المشارك 

 1110دور ثانوي في مسرحية االقصى ) اخراج زياد حمو (   (0
 1111( دور ثانوي في مسرحية انكيدو )اخراج دمحم اسماعيل خمف (1
 وثيممو ) اخراج ربيع عبد الواحد(دور رئيسي في مسرحية طموح سامي ا (2

1111  
 دور ثانوي في مسرحية هل السيد جونس موجود )اخراج ابراهيم سالم(   (3



 1113بطولة مسرحية اميدوس )اخراج دمحم يونس دمحم(  (4
 1113بطولة مسرحية من الجاني )اخراج خالد عبد العزيز(  (5
ية سيرة بنيوية في مسرحية عراقية ) اخراج ابراهيم سالم( دور ثانوي في مسرح (6

1113 
 1114بطولة مسرحية قدر الحساء )إخراج حازم جالل(  (7
 1114بطولة مسرحية الممكة والمجنون )اخراج يونس عناد حامد(  (8

 1115بطولة مسرحية شعر مستعار ) اخراج بشار عبد الغني العزاوي(  (01
 فضل عمل متكامل.وقد حازت في مهرجان الحدباء عمى ا

بطولة موندراما )رقعة شطرنج( )تأليف واخراج بشار عبد الغني العزاوي(  (00
 وقد شارك العمل في مهرجان الموندراما المسرحي في الالذقية. 1116

 . 1117بطولة مسرحية الحريق )اخراج بشار عبد الغني العزاوي(  (01
 .1100مساعد مخرج لمسرحية )انتيجونا( )اخراج منقذ البجدلي(  (02

 اللجان الفنية:
 المجنة النقدية لمهرجان مسرح الشارع. (03
 المجنة البحثية لمهرجان المسرح االكاديمي الوطني االول في جامعة بابل. (04
 المجنة النقدية لمهرجان مسرح المونودراما الثاني. (05
 رئيس المجنة التحكيمية لمهرجان مسرح الشارع الثاني (06

 المؤلفات:
 كتاب السيبرنتيكا والمسرح دراسة عممية فمسفية فنية.

 تحت الطبع:
 ة بين النظرية والتطبيقكتاب مسرح القسو 

 )جدلية الفضاء والحركة( –كتاب جماليات جسد الممثل 
 البحوث:

 .التكوين وعناصره في تأثيث فضاء العرض المسرحي 
  جماليات التشكيالت الحركية لممجاميع وتطبيقاتها في عروض المسرح

 العراقي.



 .سرديات الجسد في عروض المسرح الهندي المعاصر 
  تفاعمية الخيال والمادة في مسرح الموت وتطبيقاتها في عروض المسرح

 العراقي.
 )المسرح االكاديميي بين المنهج والورشة. )طبع في كتاب مشترك 

 2104-2102خالل عامي  في مجالت وجرائد متنوعة عدد من المقاالتنشر   
 منها:

 (.1100الول تشرين ا 18[ السبت/ 34)العربي/ العدد ] .التمرد في المسرح (0
ايمول 06[ السبت/ 05)الوسيط/ العدد ]. نجزئيينشر في الصراع في فن المسرح /  (1

 (.1100ايمول 15[ األثنين/ 06، و العدد ]1100
[ السنة الثامنة/ االربعاء/ 111)االصالح/ العدد] .العنوان في النص المسرحي (2

 (.1100ايمول  03
)عراقيون/ العدد  . ة في المسرح العالمي()تنظيرات آرتو اإلخراجية...قراء مسرح القسوة (3

 (.1100حزيران  18[ االربعاء/ 210]
[ 07العدد ]الوسيط/  ) .ننشر في جزئيي/  تيكية وتطورها في فن المسرحاالقيم الدرام (4

تشرين الثاني 0الثالثاء/  08، و العدد 1100تشرين االول  04السبت/ 
1100.) 

[  االربعاء/ تشرين الثاني 35لعدد ])العربي/ ا .شخصيات مختبرية في المسرح (5
1101.) 

 (.1101نيسان  1) الرأي الجديد/ العدد ]صفر[ االثنين/  .المسرح الشرقي (6
 (.1100آب 03االحد [ 115)الموصمية/ العدد ] .حدود المغة في مسرح بيتر بروك (7
تموز 21االثنين/  [7)الرأي الجديد/ العدد ] سيميائية النص المسرحي. (8

1101.) 
 اوس.الباوه (01
 التناص في المسرح. (00
 المسرح والمجتمع. (01

 العضوية علي المستوى الفني



 عضو نقابة الفنانين / نينوى 

 عضو اتحاد الدراميين / نينوى 

 1002للفترة من )  عضو اللجنة  التحضيرية لجميع مهرجانات الكلية- 

1023) 

  عضو اللجنة التحضيرية لندوة )واقع التأليف المسرحي في نينوى وسبل

 .وض به(النه

  عضو اللجان التحضيرية لمجموعة من الندوات التي اقامها الدكتور جالل

 جميل.

 . عضو مساعد في ورشة االضاءة التي اقامها الدكتور جالل جميل 

 العضوية علي المستوى العلمي

 .عضو هيئة تدريسية / قسم الفنون المسرحية _ كلية الفنون الجميلة  •

 .لدراسات االوليةعضو لجنة اختبار الطلبة  ل •

 .(1009,  1003_ ،100عضو اللجنة االمتحانية ) •

 عل: المستلوى االداري:

  1028-1021مقرر قسم الفنون المسرحية . 
  1106-1105مدير موقع كمية الفنون الجميمة في كركوك وبرطمة والموصل. 
  1107-1106معاون عميد كمية الفنون الجميمة . 
 فترة االعمار بعد تحرير المدينة من عصابات  مسؤول اعمار كمية الفنون طيمة

                              داعش االرهابية.


