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االسم الثالثي :ماهر مجيد ابراهيم
االسم الفني :ماهر مجيد ابراهيم
تولد :بغداد 9969

التحصيل العلمي:
 .9بكموريوس فنون سمعية ومرئية /فرع سينما
 .2درجة الماجستير في الفنون السمعية والمرئية ،حول مفيوم التناص في الفمم
السينمائي /االخراج السينمائي
 .3دكتوراه في فمسفة الفن ،حول التراكيب الزمنية في السرد السينمائي /االخراج
السينمائي

البحوث والمقاالت:
تمت كتابة عدد من البحوث غير المنشورة والبحوث االكاديمية ،وكذلك عشرات المقاالت
النقدية المنشورة في العديد من المجالت التخصصية والصحف العراقية والعربية ،منيا:
 بحث حول المقاطع السردية وعالقتيا ببعضيا في الفمم الروائي
 بحث حول توظيف المقطة الطويمة في تصوير الفمم السينمائي
 بحث حول عالقة الكتاب الصورية السومرية بالمونتاج السينمائي
 بحث حول تأويل عناصر الشكل في الفمم السينمائي
 بحث حول مفيوم الوثيقة بين الفمم الروائي والفمم الوثائقي
 بحث حول توظيف الصورة الذىنية في مشاىد افالم الرعب
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 مقال حول مفيوم التشكيل في بناء المقطة السينمائي
 مقال حول التحول العالمي لمشخصية السينمائية
 مقال حول االداء الحركي لمممثل في الفمم السينمائي
 مقال حول الديكور في السينما العراقية
 كتاب عن التناص في السينما العالمية صدر عن دار الشؤون الثقافية /العراق

الوظائف والخبرات
 مخرج ومعد في قناة العراق الفضائية عن برنامج السينما الفكر والفكر المضاد
 مخرج ومعد في قناة الحرة عراق في البرامج االتية:
 برنامج معالم بغداد ،يتناول البرنامج حواضر بغداد واثارىا بشكل وثائقي موظف
فيو مشاىد درامية ،عدد الحمقات  55حمقة
 برنامج ابواب برنامج وثائقي اسبوعي يتناول الحياة الثقافية في العراقي ويتابع
النشاطات الفنية ،طول الحمقة ساعة ،عدد الحمقات اكثر من عشرين حمقة
 برنامج تحقيق وىو برنامج شيري تم تصوير حمقة واحدة عن الكيرباء.
 العديد من المقابالت التمفزيونية ولقاءات رجال الساسة.
 مخرج منفذ في مسمسل بيت الشمع اخراج فارس ميدي
 مخرج وكاتب سيناريو مسمسل تمفزيوني درامي وثائقي بعنوان اول االشياء ،بطولة
العديد الفنانين ،منيم االء حسين ،عدد الحمقات ثالثون حمقة وعرض في اكثر
من قناة تمفزيونية عراقية.
 مخرج بعض حمقات االثار االسالمية لصالح التمفزيون السعودي.

 عممت في قناة عشتار الفضائية بصفة رئيس المخرجين وقد قمت باخراج العديد
من االعمال الدرامية والوثائقية واخراج االغاني فضال عن نقل الحفالت الخارجية

وكذلك اخراج بعض السيرات المنوعة عمى اليواء وبشكل مباشر ،وقد كان لي
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شرف اخراج اول سيرة تمفزيونية منوعة عمى اليواء وبشكل مباشر في القناة .وقد
كانت اعمال عمى النحو االتي:

 اعداد واخراج برنامج جذور في عشرين حمقة.
 اخراج برنامج م ازرات

 اخراج البرنامج المنوع قيثارة وىو برنامج اسبوعي ومباشر

 اخراج برنامج شالما وىو برنامج اسبوعي ومباشر ،يوظف بو مشاىد درامية
كوميدية.

 برنامج رئيس التحرير ،وىو برنامج يختص بالصحف اليومية.

 برنامج تجوال وىو برنامج يتحدث عن السياحة في شمال العراق

 اخراج العديد من االغاني عمى شكل فديو كميب لمطربين مسيحين ،منيم تصوير
اغنيتين المطرب مظفر الميندس.

 كتابة سيناريو واخراج فمم وادي العراق المنيوب ،وىو فمم وثائقي يتناول تاريخ
العراق ،تم توظيف بعض المشاىد الدرامية فيو.

 كتابة سيناريو مسمسل من ثمان عشرة حمقة.

 عممت في قناة أسيا الفضائية ،بصفة مدير برامج ،وقد اخرج العديد من االفالم
الوثائقية ،وفضال عن كتابة واخراج بروموشن يحمل عنوان ( اخالقنا ..رسالتنا).

 كتابة سيناريو واخراج عدة افالم وثائقية لقناة (المدى) ،منيا فيمم ازياء بغدادية،
وفيمم عن يوم العمم في العراق.

 سيناريو فيمم روائي حمل عنوان (مطر صيف) ،اخراج ىشام خالد

 اعداد برامج متعددة لقناة السومرية منيا :الممح والزاد ،اتعب تمعب.
 كتابة سيناريو لفيمم روائي سيتم تصويره قريبا.
 تم االتفاق مع قناة العراقية الوثائقية عمى كتابة مجموعة سيناريوىات واخراجيا
تتناول التاريخي السياسي لمعراق عن طريق استعراض الحكومات منذ تأسيس
الدولة العراقية ،بعنوان (ظالل الحكم)
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 سيناريو واخراج فيمم روائي قصير (بنات نعش) 2097
 عضو لجنة تحكيم الميرجان السنوي لقسم الفنون السينمائية والتمفزيونية.
 مدير االعالم في كمية الفنون الجميمة.
 حالياً رئيس قسم الفنون السينمائية والتمفزيونية

الخبرات العلمية
 .9تدريسي في كمية الفنون الجميمة عن المواد االتية:
 .2التصوير السينمائي
 .3نظريات واساليب
 .4نظريات المونتاج
 .5السيناريو والمعالجة االدبية
 .6االدب في السينما والتمفزيون
 .7مادة الدراما
 .8تدريس مادة الدراما ونظريات الفيمم لطمبة الدراسات العميا /طمبة الدكتوراه
 .9تدريس في الحمقة الدراسية لطمبة الدكتوراه في مادة تحميل نص
 .90تدريس في الحمقة الدراسية لطمبة الماجستير في المواد االتية (مناىج بحث،
تحميل نص ،اخراج ،نموذج تطبيقي).
 .99مشرف عمى العديد من اطاريح طمبة الدكتوراه ورسائل طمبة الماجستير
 .92رئيس لجان العديد من رسائل الماجستير وعضو لجنة مناقشة الدكتوراه
 .93مؤسس ورشة بغداد السينمائية

E-mail: dr_mhr@yahoo.com
E-mail: maher.majeed@cofarts.uobaghdad.edu.iq
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