
                                         السٌرة الذاتٌة

 

 حمش االسم : منقذ دمحم فٌصل

  االسم الفنً : منقذ البجدلً 

 55/8/5791تارٌخ ومكان الوالدة : العراق . موصل. 

 الحالة االجتماعٌة : متزوج اب لثالثة اطفال

 حً الشرطة –موصل  -العنوان : العراق

 ك _ تاخً باهدٌنان _ قرب قاعة اوسكارالعوان الحالً : دهو

 monqeth70@yahoo.comالبرٌد االلكترونً : 

 07724544261رقم الموباٌل : 

/ استاذ زائر فً جامعة فً جامعة الموصل /اختصاص فنون مسرحٌة تدرٌسً المهنة : 

 الى حد االن  5155م من عا دهوك / كلٌة االداب قسم الدراما

  5159من  استاذ مساعداللقب العلمً : 

 فً مدٌنة الموصل .  واإلعدادٌة*أنهى الدراسة االبتدائٌة والمتوسطة 

 فً النشاط المدرسً فً مدٌرٌة تربٌة نٌنوى.  6891فً سنة *بدأ حٌاته الفنٌة 

الصف  *مثّل أول دور له على مستوى جماهٌري فوق خشبة المسرح ،وهو طالب فً

بأوبرٌتات ( وتبعها  راكان العالف) إخراج (  الرصاصة)فً اوبرٌت  اإلعداديالرابع 

 أخرى منها )باب الطوب اٌام زمان ، حصار الموصل . (إخراج )علً احسان الجراح(
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  *المؤهالت العلمٌة:

  6881* شهادة االعدادٌة الفرع العلمً  

كلٌة    6888الفنون المسرحٌة / التمثٌل  * شهادة البكالورٌوس  بتمدٌر جٌد جدا فً 

 الفنون الجمٌلة / جامعة الموصل/ العراق

من جامعة حٌدر أباد  8009* شهادة الماجستٌر بتمدٌر امتٌاز فً الفنون األدائٌة /)فنون مسرحٌة( 

 /الهند

 لسم الفنون  / جامعة البصرة / كلٌة الفنون الجمٌلة /امتٌاز  بتمدٌر شهادة الدكتوراه  فلسفة  اخراج

 5157 المسرحٌة

 الدراسات العلٌا واالشراف

 – 5155,  5155- 515 1,  5151 – 5157تدرٌس مادة التمثٌل التطبٌقً للعام)  – 5

5155 ) 

 ( 5155 – 5151تدرٌس مادة علم الحركة  للعام )  – 5

 رسائل ماجستٌر فً جامعة الموصل ودهوك 6اشراف على  – 3

 كتوراه  جامعة دهوك فسم الدرامااشراف مشترك لطالب د – 4

 كلٌة الفنون  \عضو لجنة مناقشة رسالتٌن ماجستٌر جامعة الموصل  – 5

 المنشورة البحوث العلمٌة 

منشور فً ولائع منفرد بحث )تقنٌة الماكٌاج وانساقها الداللٌة فً اداء الممثل المسرحً (  – 5

 8061فنون التطبٌمٌة / بغداد  المؤتمر العلمً الثانً للفنون التطبٌمٌة / كلٌة ال

في مجلة  ( بحث مشترك منشور االرتجال تقنٌة ادائٌة فً عروض مسرح المضطهدٌن)  – 5
 /جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة  32/6/3122نابو  بتاريخ 

مجلة نابو  بحث مشترن منشور فً( سردٌات الجسد فً عروض المسرح الهندي المعاصر) – 3

   / جامعة بابل (8068ٌونٌو/حزٌران  20) 81، العدد 82المجلد  ساتللبحوث و الدرا

منفرد بحث  المسرح فً الموصل انموذجاً(  -تجلٌات العنف والتهجٌر فً ظل االزمات )  -  4 

المركز الثمافً  /  - الثمافة والفنون فً زمن االزمات - فً ولائع المؤتمر العلمً االول منشور 

 8080جامعة البصرة  

 



 

 العضوٌة على المستوى العلمً

 عضو لجنة الترلٌات العلمٌة فً كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة الموصل 

 فً لسم الفنون المسرحٌة /جامعة الموصل  عضو اللجنة العلمٌة للدراسات العلٌا 

  عضو اللجنة العلمٌة فً لسم التربٌة الفنٌة / الدراسة االولٌة 

 الدراسات العلٌا / كلٌة العلوم االنسانٌة/  عضو اللجنة العلمٌة فً لسم الدراما/

 جامعة دهون

 كلٌة الفنون  ، ولسم التربٌة الفنٌة عضو هٌئة تدرٌسٌة / لسم الفنون المسرحٌة _

 الجمٌلة جامعة الموصل

 ( 8068- 8066_8009،  8001عضو لجنة اختبار الطلبة  للدراسات االولٌة 

– 8062  _8064  _8061  ) 

 ( 8062 – 8068- 8066_8009،  8001_ 8001عضو اللجنة االمتحانٌة ،

8068 - 8080) 

  للعدٌد من الندوات والمؤتمرات العلمٌة فً كلٌة الفنون  التحضرٌةعضو اللجان 

  المواد العلمٌة فً لسم الفنون المسرحٌة التطبٌمٌة والعملٌة  جمٌعالمٌام بتدرٌس

 للمراحل األربعة 

 ٌالتطبٌمٌة والعملٌة للمراحل  الدراما ع المواد العلمٌة فً لسم المٌام بتدرٌس جم

 / كلٌة العلوم االنسانٌة / جامعة دهون األربعة 

 

 واالداري العضوٌة على المستوى الفنً

 عضو نمابة الفنانٌن / نٌنوى 

 عضو اتحاد الدرامٌٌن / نٌنوى 

 ( 8066-8060عضو لجنة تحكٌمٌة لمهرجان التمثٌل الصامت فً نٌنوى ) 

 8062نً ات النمدٌة فً مهرجان البصرة المسرحً الثاعضو لجنة الجلس 

 عضو لجنة جمعٌة اسكان المثمفٌن فً نٌنوى  

 الموصل لمجموعة  مهرجان المونودراما المسرحً الثالث فًضو لجنة تحكٌمٌة ع

  نون الفنٌة

 

 األعمال التً شارك فٌها:

 * على مستوى التمثٌل :



 منها تمثٌل العدٌد من األعمال

 داخل القطر:

 (6881مواضٌع ساخنة  إخراج  حنا نٌسان) .6

 (6881عالبة الكذب إخراج  ٌونس عناد) .8

 (6889الٌوبٌل الفضً . إخراج  بدوٌة الطائً ) .2

 

 

 خارج القطر: الهند

 مرجٌكا دكم .6

 هوم سوٌت هوم .8

 هافادانا .2

 بابٌلون .4

 العاصفة .1

 اوربنكام .1

 كابثرودو .1

 جواٌرانٌم .9

 انتٌكونا .8

 

 

 اج:على مستوى اإلخر

 اخرج العدٌد من األعمال منها

 . (6889ابولو بٌالن ) .6

 (6888المسجد األلصى ٌنتظرنا ) .8

 (8004لماذا ) .2

 (8001المخترع) .4

 (  باللغة العربٌة فً العراق8001امادو) .1

 ( باللغة االنكلٌزٌة فً الهند  8001امادو ) .1

 (8008الحمٌبة ) .1

 (8066صرخة انتٌكونا ) .9

 ( 8088اخراج اوبرٌت العودة ) .8

 ( 8088اج اوبرٌت العراق تارٌخ وحضارة )اخر .60



 على مستوى التقنٌات واإلدارة المسرحٌة:

 تصمٌم وتنفٌذ الماكٌاج 

  / اغلب اعمال لسم الدراما فً كلٌة االداب جامعة دهون ومعهد الفنون الجمٌلة

 دهون

  برامج تلفزٌونٌة لمناةWAR الناطمة باللغة الكردٌة ولناة هلهلون لالطفال 

 ا على مستو عالمً من خالل المشاركة ضمن استاف الماكٌاج لفٌلم افالم سٌنم 

 the Milan - protocol  للمخرجpeter ott  ًانتاج المان 

   Hero of the century  للمخرج  Jowan Bamarni  امرٌكًانتاج – 

كردستانً امرٌكً فلمٌن اخرٌن لم ٌعرضان لحد االن انتاج و –كردستانً 

 مشترن 

 والمشارن فً  8068انتاج سوٌسري للمخرج المغترب مانو خلٌل  فٌلم الجٌران

 مهرجان لوكارفو السٌنمائً الدولً ومهرجان شنغهاي  السٌنمائً الدولً 

 

شارن فً تصمٌم وتنفٌذ العدٌد من األعمال المسرحٌة فً الدٌكور والماكٌاج واالزٌاء 

 طٌلة فترة دراسته االولٌة والدراسات العلٌا.منها

العوام، عالبة الكذب، مواضٌع ساخنة، كلكامش، ندٌم شهرٌار،الملكة  )كان كان

 والمجنون،الضباب ٌمظ، المخترع مرجان،  السكون، الحرٌك، دعونا نحلم ، لاع، 

وأٌضا  الحمٌبة، غودو هنا ، االشرعة، تكلم ٌا حجر، فٌتامٌنات، نشٌط والعناصر االربعة،

 جامعة حٌدر ابـــاد فً الهـــند مثل (عمل على مستوى طلبة وأساتذة20ما ٌمارب )

 .انتٌكونا .............الخ( كومودٌماهوستافام براسنا. .هافادانا. )العاصفة

 

 :الوظائف المهنٌة واالدارٌة

- 5151- 5116 -5115 -5115) لالعوام مقرر قسم الفنون المسرحٌة .5

5155 -5155 ) 

 ( 5155 – 5153لفنون المسرحٌة وكالة )رئٌس قسم ا .5



 5159 – 5156اون عمٌد للشؤون اإلدارٌة لكلٌة الفنون الجمٌلة مع .3

 حالٌاً رئٌس قسم التربٌة الفنٌة فً كلٌة الفنون /جامعة الموصل .4

 المهارات اللغوٌة :

 العربٌة :قراءة وكتابة وتحدث .5

 %51% وتحدث 55كلٌزٌة : قراءة وكتابة االن .5

 

 

 

 

 


