
 

 محمد خالص إبراهيم :االسم الثالثي •

  :اللقب العلمي •

 ماجستير  :الشهادة •

 فنون مسرحية :االختصاص العام  •

 تقنيات مسرحية :االختصاص الدقيق •

 عقد  :سنوات الخدمة •

 م  18/8/1992 :تاريخ الميالد •

 قضاء الخالص  -محافظة ديالى  -العراق  :العنوان •

  :mamuhammed17@uodiyala.edu.iqالبريد االلكتروني •

 السيرة الذاتية 

 المناصب المكلف بها اداريا  

 مقرر قسم التربية الفنية  - •

 الخبرات 

 .(2013-2009) (28،27،26،25مهرجان كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد قسم المسرحية الدورة ) •

 .2011سنة  16مهرجان )منتدى المسرح الدولي( الدورة  •

 .2012غداد للشباب العربي( في أول بداية مهرجان )ب •

 .2012مهرجان سال المسرحي في المملكة المغربية  •

 .( في دولة الكويت18/2/2015مهرجان الكويت الدولي للمسرح األكاديمي الدورة الخامسة ) •

 29/30/2021مهرجان الجامعات العراقية لمسرح الدمى التعليمي األول / كلية الفنون الجميلة /  •

 5/2022/  25-24المؤتمر الدولي الثاني لقسم التربية الفنية / كلية الفنون الجميلة /  •

 29/3/2022مهرجان ربيع الفنون / كلية الفنون الجميلة /  •

 البحوث 

mailto:m.a.muhammed17@uodiyala.edu.iq


 .(الداللي الذي دورا في عروض المونودراماالعالمة الضوئية والتحول ) -1 •

 االعمال الفنية

 .2010ممثل في مسرحية )لكل شيخ طريق( تأليف: برانديللو أخراج: سديد جهاد  .1

 2013ممثل في مسرحية )الثغرة( تأليف: يوجين يونسكو أخراج: عال عماد  .2

 .2009 ممثل في مسرحية )شموع في أروقة المستنصرية( تأليف و أخراج: صادق عذاب .3

 .2013مساعد مخرج في مسرحية )دكتور فاوست( تأليف: كرستوفر مارلو أخراج: علي عدنان  .4

 .2012مدير مسرح في مسرحية بزوغ القمر )بزوغ القمر( تأليف ليدي غريغوري أخراج: شهاب احمد حسان  .5

 .2011ممثل وممثل في مسرحية )ليلة القتلة( تأليف خوسيه تريـيانا  .6

 .2013ية )في المنزل( عرضت في كلية الفنون الجميلة قسم الفنون المسرحية مخرج و مؤلف لمسرح .7

 .2014مخرج لمسرحية )مكبث( تأليف: وليم شكسبير  .8

 -مخرج لمسرحية )يحدث اآلن( إعداد عن مسرحية عطيل تأليف / وليم شكسبير عرضت في المركز الثقافي البغدادي في بغداد   .9 .9

 .2015شارع المتنبي 

صمم سينوغرافيا لمسرحية )العرس الوحشي( تأليف / فالح شاكر عرضت في يوم المسرح العالمي في جامعة مخرج وم .10 .10

 .(27/3/2016) ديالى كلية الفنون الجميلة

( إعداد عن ثالث نصوص )ماذا أين ، حفلة سمر ، الحقيقة( وعرضت في  0مخرج ومص سينوغرافيا لمسرحية )زنزانة رقم  .11

 .2017كلية الفنون الجميلة جامعة ديالى ضمن أيام ديالى المسرح العالمي في عام منتدى شباب الخالص وفي 

 .2011منفذ إضاءة في مسرحية )أيام الجنون و العسل( تأليف: خضير ميري إخراج: أ.د.سامي عبد الحميد  .12

 .2013منفذ إضاءة في مسرحية )فيا كرا( تأليف و أخراج: صالح منسي في مهرجان بغداد للشباب العربي  .13

 .2013منفذ إضاءة في مسرحية )باسبورت( تأليف: حيدر جمعة أخراج: عالء قحطان في مهرجان بغداد للشباب العربي  .14

 .2012منفذ إضاءة في مسرحية )الو( تأليف و أخراج: أيمن جمال  .15

 .2013منفذ إضاءة في مسرحية )تذكر أيها الجسد( تأليف و أخراج: محمد مؤيد  .16

 .بقة انتصار في مسابقة من كلية الفنون الجميلةأفضل مصمم إضاءة في مسا .17

 2011سنة  16شاركت في مهرجان )منتدى المسرح الدولي( الدورة  .18

 .شاركت في مهرجان )بغداد للشباب العربي( في البداية .19

( في 18/2/2015شاركت كمصمم إضاءة في مسرحية )الحارس( في مهرجان الكويت الدولي للمسرح الدورة الخامسة ) -20 .20

 .دولة الكويت

 .د.زهير كاظم( -د.محمد سيف  - -شاركت في ورش مسرحية لكل من: )د.فاضل خليل .21

 .مصور فوتوغرافي في موقع كلية الفنون الجميلة جامعة ديالى .22

 .منفذ منفذ في فيلم )بدون خالف( تأليف و أخراج: أيمن ألشطري .23

منفذ و منفذ في العرض التفاعلي ))آنـو(( و عرض ألول من نوعه في العراق أخراج: جبار الجنابي مخرج مغترب في كندا  .24

2013. 

جائزة أفضل أخراج في  مصمم سينوغرافيا في مسرحية )عبث ولى( تأليف / عقيل ألعبيدي وإخراج: شوقي فريد وحصلت على  .25

 .28مهرجان كلية الفنون الجميلة قسم الفنون المسرحية ، الدورة 

 :مثلت في أفالم قصيرة .26

 .فيلم )ما في رأسي( تأليف و أخراج: صدام الملكي .أ       •

 .جائزة فلم أفضل فيلم قصير في مهرجان بابل لألفالم القصيرة       •

 .ة في مركز الثقافة والتعليم الفنيتعليم لألطفال والكبار في وزارة الثقاف  .27

 .أشرفت على التجارب المسرحية في كلية الفنون الجميلة .28

 اللجان 

 .2022ولغاية  2020عضو في اللجان االمتحانية من  - •

 2022ولغاية  2021عضو لجنة اختبار الطلبة من  - •

 .2022رئيس لجنة المشتريات في كلية الفنون الجميلة  - •

 ( 2022إلى  2018مشروع التخرج المسرحي ) تقييم عضو في لجنة  - •

 المواد الدراسية للدراسة االولية

 مبادئ تمثيل  •

 صوت وإلقاء  •

 تقنيات مسرحية  •



   مبادئ إخراج •

 إخراج مسرحي  •

 فن كتابة المسرحية  •

 الجوائز الحاصل عليها 

 .(28 ,27, 26) أفضل سينوغرافيا في مهرجان كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد قسم الفنون المسرحية الدورة - •

 .(2013 ,2012 , 2011) شهادة مشاركة بمهرجانات دائرة السينما والمسرح وزارة الثقافة - •

 .2013مهرجان قسم الفنون المسرحية  (in the house) أفضل إخراج لمسرحية - •

 .2014ادة تقديرية ملتقى الشباب المسرحي في البصرة شه - •

 .  شهادة تقديرية في مهرجان الكلية الفني السنوي األول - •

 .2017و 2016شهادة تقديرية لدورتين متتاليتين في مهرجان أيام ديالى ليوم المسرح العالمي  - •

 .شهادات تقديرية من مراكز ومنظمات دولية مهتمة بالفنون - •

 المهارات

 الحاسوب  - •

 .إقامة الورش التدريبية - •

 كتب الشكر

 التاريخ  رقم األمر الجهة المنفذة لكتاب الشكر 

7291ش.د  رئيس جامعة ديالى   11/5/2015 

 2/4/2017 520 عميد كلية الفنون الجميلة

 28/7/2020 624 عميد كلية الفنون الجميلة

6513ش / د / م      رئيس جامعة ديالى   20/7/2020 

2/208م و  وزير التعليم العالي والتعليم العالي  6/5/2020 

8612ش / د / م  رئيس جامعة ديالى   5/7/2021 

591ش / د / م  رئيس جامعة ديالى   11/1/2022 

 2/7/2022 194 عميد كلية الفنون الجميلة

 19/4/2022 4877 عميد كلية التربية والعلوم اإلنسانية

 اللغات 

 اللغة العربية  - •

 اللغة اإلنجليزية  - •

 

  

 


