
 السيرة الذاتية
 عقيل ماجج حامج دمحم السالحدؽ أ.م.د االسؼ : 

  2982/  7/ 12 التؾلج : السؾصل
 .  1001لتحريل الجراسي : دبمؾم معيج الفشؾن الجسيمة / لمبشيؽ ـــ نيشؾى ا

  1006بكالؾريؾس كمية الفشؾن الجسيمة / جامعة السؾصل ــ قدؼ الفشؾن السدخحية / فخع التسثيل ، 
 .  1021ماجدتيخ كمية الفشؾن الجسيمة / قدؼ الفشؾن السدخحية / فخع التسثيل ، جامعة بغجاد ــ 

 .  1007/ 28/3سؾصل ــ كمية الفشؾن الجسيمة ــ تاريخ التعييؽ في جامعة ال
 دكتؾراه في الفشؾن السدخحية / التسثيل مؽ جامعة بغجاد كمية الفشؾن الجسيمة مسثل ومخخج مدخحي  

 تلفزيون مجموعة من الفيديو كليبات اهمها : اخرج ل
 نذيج سججة هلل /  مسثل  -2
 نذيج رباك ربػ /  مخخج  -1
 نذيج شيخ الخيخ / مسثل -3
 نذيج صفػ يا عخاقي / مخخج   -4

 أخرج للمسرح مجموعة من العروض المسرحية أهمها : 
مت عمى قاعة ، قج: عقيل ماجج السالحدؽ   اخخاج تأليف : ماجج حامج دمحم ،  مدخحية التيو  -2

  18/5/1008 االجتساعات الكبخى / جامعة السؾصل 
، قجمت عمى  : عقيل ماجج السالحدؽ  مدخحية الزباب يقظ ، تأليف : بيات دمحم مخعي  / اخخاج -1

    27/5/1009قاعة االجتساعات الكبخى / جامعة السؾصل عام 
، قجمت عمى  : عقيل ماجج حامج  اخخاج ، تأليف : سؾسل اسحق ،مدخحية العجالة في العالؼ االخخ  -3

 .  1021 / 24/5قاعة االجتساعات الكبخى / جامعة السؾصل عام 
، قجمت في باحة كمية الفشؾن الجسيمة / جامعة السؾصل مداءًا عام   اخخاج تأليف و مدخحية زّبج /  -4

11/5/1023  . 
شؾن الجسيمة لمبشيؽ ، : انظؾان تذيخؾف ، اخخاج : حشان يؾسف ، معيج الف تأليفمدخحية الجب /  -5

 . الرفة تشفيح الجيكؾر  15/4/1002
مدخحية دعؾنا نحمؼ : تأليف : رائج معج ، اخخاج : زيج طارق فاضل ، كمية الفشؾن الجسيمة ،  -6

 الرفة تشفيح االزياء . .  28/5/1009
 المسرحيات التي شاركت بها بوصفي ممثاًل : 

في معيج الفشؾن  : احسج حازم دمحم  اخخاج، : اسساء مدعؾد اعجاد وتؾليف التيجيج  ،  مدخحية -2
 . 1000/ 5/ 10الجسيمة لمبشيؽ عام 

اوبخيت اكتب يا قمؼ ، اعجاد وتؾليف : عادل محسؾد ، اخخاج : دمحم عبج القادر ، معيج الفشؾن  -1
  .  1002/ 30/4الجسيمة لمبشيؽ ، 



اسعج الغدال في معيج الفشؾن الجسيمة  اخخاج : عسخ مدخحية البكاء بيؽ يجي زرقاء اليسامة ، -3
 .  1000لمبشيؽ عام 

مدخحية طمؾع القسخ ، تأليف : ليجي جخيجؾري ، اخخاج : بذار صالح الجيؽ الخالجي ، معيج  -4
 .   1001/ 2/ 26الفشؾن الجسيمة لمبشيؽ ، 

الفشؾن  اخخاج : ابخاهيؼ سالؼ في كميةتأليف : ستشدالف ليؼ  و  مدخحية ىل الديج جؾنذ مؾجؾد ، -5
 .  1001/  1002الجسيمة / جامعة السؾصل عام 

مدخحية أميجوس ، تأليف : شؾقي كخيؼ ، اخخاج : دمحم يؾنذ الشعيسي ، كمية الفشؾن الجسيمة ،  -6
 .  1003/  21/  13ـ 11

يؾنذ عشاد حامج ، كمية الفشؾن الجسيمة  أنذ داؤود  ، اخخاج : مدخحية بيمؾل السخبؾل ، تأليف : -7
 . 1004/  3/  30ــ  19خلسؾصل عام/ جامعة ا

مدخحية مؾجي المص القط ، تأليف : اريػ كؾيالند ، اخخاج : سمؾان عبج الجبار ، كمية الفشؾن  -8
 .  9/2/1005الجسيمة ، 

مدخحية نجيؼ شيخيار ، تأليف : ناىض الخمزاني ، اخخاج : د. دمحم اسساعيل الظائي ،  كمية  -9
  .  9/5/1005ـــ 8م الجسيمة / جامعة السؾصل عا الفشؾن 

ن مدخحية أمادو ، تأليف : ناىض الخمزاني ، إخخاج : مشقح البججلي ، في كمية الفشؾ  -20
  .  16/4/1006الجسيمة / جامعة السؾصل عام 

مدخحية الحديؽ في غخبتو : تأليف واخخاج : د. عقيل ميجي يؾسف ، كمية الفشؾن الجسيمة /  -22
 .  1024جامعة بغجاد ، عام 

: عامخ سامي السداك، اخخاج : عقيل ماجج حامج ، في ميخجان  تأليفمدخحية مبيؾع :  -21
   .  1029عام  / بغجاد لعخوض مدخح الذارع بغجاد الجولي الخامذ

 :  البحوث العلمية والمؤتمرات والندوات
بغجاد الجدج وانذائية الرؾرة في عخوض الخقص الجرامي ، بحث مشذؾر في مجمة االكاديسي ـ جامعة  -2

 ،1020  . 
تؾعيف الذخرية التاريخية في نرؾص عمي أحسج باكثيخ ، بحث مشذؾر في السؤتسخ العمسي الجولي  -1

 .  1023الثامؽ ، كمية التخبية / جامعة تكخيت ، 
فاعمية السكان في الشص السدخحي العخاقي ـ نساذج مختارة ــ بحث مذتخك ، بحث مشذؾر في مجمة  -3

 .  1021ؾن الجسيمة / جامعة البرخة ، فشؾن البرخة / كمية الفش
تشؾع االداء التسثيمي في عخوض مدخح الظفل ، بحث ُمقجم الى الشجوة العمسية التي اقاميا قدؼ التخبية  -4

 الفشية ــ كمية الفشؾن الجسيمة ــ جامعة السؾصل . 
تسغيخات االغتخاب لجدج السسثل في العخض السدخحي العخاقي ـ مجمة االكاديسي ــ جامعة بغجاد ـ كمية  -5

 .  1027الفشؾن الجسيمة ، 



اركيؾلؾجيا جدج السسثل في العخض السدخحي العخاقي ــ مجمة االكاديسي ــ جامعة بغجاد ــ كمية الفشؾن  -6
 .  1027الجسيمة ، 

الشحتي في فزاء العخض السدخحي ــ مجمة االكاديسي ـ جامعة بغجاد ــ كمية التذكيل الفخاغي لمجدج  -7
 1010الفشؾن الجسيمة / 

السذاركة في الحمقة الشقاشية الخامدة لسخكد السؾصل لمثقافة والعمؾم والسؾسؾمة )االدب و ومشغؾمة  -8
 .  1021الحجاثة( ، القيؼ ( وعشؾان الؾرقة البحثية : )متغيخات القيؼ في السدخح مؽ الؾاقعية الى 

السذاركة في السشتجى االعالمي الخابع لسجيخية الؾقف الدشي بؾرقة نقجية : )السعالجة القيسية في الشص  -9
 .  1021السدخحي ... السؾصل انسؾذجًا ( ، 

 . 1023محاضخ زائخ في مشتجى شباب االنجلذ التابع لسجيخية شباب ورياضة نيشؾى ،  -20
ة الثقافة دائخة الديشسا والسدخح ــ بغجاد في السيخجانات حزؾر كزيف في ميخجانات وزار  -22

 .  1023،  1021،  1022العخاقية والعخبية والجولية ، 
السذاركة في الؾرشة التي اقيست في تخكيا بالتعاون مع مشغسة داد وجامعة اليبدك االلسانية  -21

1028  . 
لسجسؾعة مؽ الباحثيؽ في  السذاركة في الشجوات والتجسعات الثقافية وتقجيؼ اوراق نقجية -23

 مجاالت متعجدة . 
السذاركة في مؤتسخ بيخوت الجولي لمعمؾم االندانية واالجتساعية السقام في لبشان ــ بيخوت  -24

. وتقجيؼ بحثًا عمسيًا بعشؾان )نغخيات التعمؼ الحخكي ومقارباتيا في  1029/  22/ 27ــ 26لمفتخة مؽ 
 تجريب السسثل لجى مؾريذ فيذسان( . 

 1010/  1/  7ــ 1لمفتخة مؽ  اسظشبؾل تخكيا ـــ سذاركة في ممتقى اسظشبؾل الجولي الثالث /ال -25
ضسؽ السحؾر البحثي وتقجيؼ بحثًا عمسيًا مذتخكًا )تجريبات جدج السسثل في السدخح السعاصخ ــ  ، 

 . تجخبة قاسؼ بياتمي انسؾذجًا ( 
قجم وكتب العجيج مؽ السقاالت الشقجية في السجاالت االدبية والسدخحية داخل السؾصل  -26

 وخارجيا . 
 الدورات : 

مذارك في الجورة التجريبية التي اقاميا قدؼ الفشؾن السدخحية ـ كمية الفشؾن الجسيمة / جامعة السؾصل  -2
  . 1008والسؾسؾمة )االضاءة السدخحية وعالقتيا بالديشؾغخافيا ( ، 

السذاركة في الجورة التجريبية في محافغة اربيل السؾسؾمة )دورة صشاع الدالم ( بسذاركة عجد مؽ اساتحة  -1
 .  1021جامعة السؾصل ، 

السذاركة في الجورة التظؾيخية في انتاج واخخاج البخامج الؾثائقية )الشغخي والعسمي( ، مع احجى مؤسدات  -3
 تظؾيخ . السجتسع السجني الستخررة في التجريب وال

السذاركة في الجورة الرحية التي اقامتيا كمية التسخيض / جامعة السؾصل والسؾسؾمة )اصابات الخكبة ..  -4
 . الؾقاية والعالج( 



السذاركة في ورشة التعميؼ االلكتخوني في كمية الشؾر الجامعة بسذاركة عجد مؽ الجامعات والكميات  -5
ـ  18اري مؽ وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي لمفتخة مؽ االىمية في محافغة نيشؾى وبحزؾر الؾفج الؾز 

19  /8  /1029  . 
 .  1029عزؾ المجشة التحكيسية لسيخجان السدخح الذعبي االول في مجيشة السؾصل  -6
 1012عزؾ المجشة التحكيسية لسيخجان السدخح الذبابي في محافغة الشجف  -7
العخاقية لسدخح الجمى التعميسي االول في محافغة ديالى / عزؾ المجشة التحكيسية لسيخجان الجامعات  -8

 1012كمية الفشؾن الجسيمة ـ قدؼ التخبية الفشية 
 المناصب واللجان : 

   1023/  1021مدؤول وحجة العالقات واالعالم كمية الفشؾن الجسيمة ــ جامعة السؾصل ،  -2
 .  1021 مقخر لجشة عسجاء كمية الفشؾن الجسيمة ــ جامعة السؾصل ، -1
 عزؾ لجشة الفمؼ والؾثائقي ودليل كمية الفشؾن الجسيمة ــ جامعة السؾصل .  -3
عزؾ لجشة السؤتسخ العمسي الؾطشي االول ـ كمية الفشؾن الجسيمة ــ جامعة بغجاد وجامعة السؾصل ، نيدان  -4

1021  . 
ــــ .  1027/1028سي لستقجميؽ لمجراستيؽ الرباحية والسدائية لمعام الجراالظمبة ا عزؾ لجشة اختبار -5

1029 /1010 . 
  1029/   1028ــــ  1026/1027حانية لمعام الجراسي عزؾ المجشة االمت -6
 .  1029/ 1028مدؤول وحجة التعميؼ السدتسخ في كمية الفشؾن الجسيمة  -7
 .  1029/ 1028عزؾ المجشة العمسية لقدؼ الفشؾن السدخحية في كمية الفشؾن الجسيمة / جامعة السؾصل  -8
 .  1029/  1028مقخر لجشة الجراسات العميا في قدؼ الفشؾن السدخحية لمعام الجراسي  -9

 مجيخ شعبة الجراسات العميا في كمية الفشؾن الجسيمة / جامعة السؾصل . -20
 العضوية : 

 .  1022عزؾ الييئة التجريدية في كمية الفشؾن الجسيمة / جامعة السؾصل مشح عام ــ  1
 / نيشؾى  العخاقييؽ  عزؾ نقابة الفشانيؽ -2
 عزؾ مشغسة السدخحييؽ العخاقييؽ .  -1
 عزؾ اتحاد الكتاب االنتخنيت العخاقييؽ .  -3
 عزؾ الييئة االدارية لتجسع أثخ لمثقافة والفشؾن .  -4
 عزؾ في مجسؾعة نؾن إلقامة السؤتسخات والسيخجانات الفشية في محافظ نيشؾى  -5
و ميخجان السؾنؾدراما الثاني في والثاني  ول عزؾ المجشة التحزيخية لسيخجان مدخح الذارع اال -6

 .  1029/  1028محافغة نيشؾى . 
 عزؾ نقابة االكاديسييؽ العخاقييؽ / فخع نيشؾى . -7
 عزؾ اتحاد الجامعات الجولي / اسظشبؾل ـــ تخكيا .  -8


