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(( C.V )) 
 
 ي ــــــــد عبد الجبار ثامر شاطي العتابــــــــــاالسم / رعـ 

  6956ط ــــــــــــــالتولد / واس
 الحالة االجتماعية / متزوج

 ــوراهـــــــــــالشيادة / دكت
 اذ ـــــــــــــالمقب العممي / أستـــ

 السيرة العمميـــــــــــــــــــــة :
  6981 – 6979/ تاريخ أول تعيين 

  6979/6981شيادة البكالوريوس / جامعة بغداد / كمية الفنون الجميمة / 
  6988 – 6987الماجستير / جامعة بغداد / كمية الفنون الجميمة / شيادة 

  6995 – 6994شيادة الدكتوراه / جامعة بغداد / كمية الفنون الجميمة / 
  6988تاريخ الحصول عمى لقب مدرس مساعد / 

  6996تاريخ الحصول عمى لقب مدرس / 
 6996مساعد /  أستاذتاريخ الحصول عمى لقب 
  2112/  أستاذتاريخ الحصول عمى لقب 

 :والعمميـــــــــــة  اإلداريةالمناصب 
 6992- 6988مقرر قسم السينما والتمفزيون /  -6
 2114/ 2112رئيس قسم السينما والتمفزيون أول مرة /  -2
  2163/  2119التمفزيون المرة الثانية / رئيس قسم السينما و  -3
 / لحد اآلن  2163معاون عميد لمشؤون العممية والدراسات العميا /  -4
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 : واإلشرافالتدريس 
 ولغاية اآلن  6981التدريس ألكثر من مادة في الدراسة األولية منذ عام  -6
 .ولغاية اآلن  6988التدريس ألكثر من مادة في الدراسات العميا منذ عام  -2
 التدريس في الجامعات الميبية ألكثر من سنة . -3
 التدريس في جامعة اليرموك / األردن لمدة ثالث أشير .  -4
 ( رسالة . 65عمى عدد كبير من رسائل الماجستير تتجاوز )  اإلشراف -5
 ( أطروحة . 62عمى عدد كبير من أطاريح الدكتوراه تتجاوز )  اإلشراف -6
 

 الكتب المؤلفـة :
 (  األسموببحث في  –ينمائي بين النظرية والتطبيق كتاب ) الفن الس -6
 الفيمم السينمائي (. وأساليبكتاب ) نظريات  -2
 دراسة في المستويات الدالة في الفيمم الروائي (  –كتاب ) النص الضوئي   -3
 

 البحوث والمؤتمرات العمميـة :
 ( بحث خالل المسيرة العممية . 21نشر أكثر من )  -6
كة في المؤتمرات العممية التي أقيمت داخل العراق من خالل البحوث المشار  -2

 ة الجمسات والتعقيب والتقييم .ـــــــــورئاس
كتابة عدد من المقاالت في الصحف والمجالت العممية والثقافية وفي  -3

 بعض المواقع االلكترونية . 
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 النشاطات الثقافية والفنيــة :
 التمفزيوني . اإلخراجي مجال ف اإلبداعحاصل عمى جائزة  -6
 رئيس الييئة االستشارية لدار الشاطي لمدراسات والنشر والتوزيع . -2
 رئيس لجان التحكيم ألكثر من مرة لميرجان بغداد الدولي الجامعي . -3
 ي ألكثر من مرة .ــة التحرير لمجمة األكاديمـــــــــــعضو ىيئ -4
خراج إعداد -5 امج لصالح جيات عديدة حكومية الم والبر ـــــــالعديد من األف وا 

 ة . ــــــــــــوغير حكومي
 التي تقدميا وزارة الثقافـة .  اإلبداععضو لجنة التحكيم لجائزة   -6
 
 المجان العمميـــة : 
 ا والتمفزيون ألكثر من مرة .ــــــــــرئيس المجنة العممية لقسم السينم -6
 مرة . ات العممية ألكثر منـــــــــــــعضو لجنة الترقي -2
 رئيس لجنة صالحية التدريس لكميات الفنون الجميمة حاليًا . -3
رئيس المجنة التحضيرية لممؤتمرات العممية ألكثر من ثالث مرات والتي  -4

 ة . ـــــــــــــــــأقامتيا الكمي
عضو لجنة التقييم لمبحوث المشاركة في يوم العمم الذي أقامتو وزارة  -5

 ي . ـــــــــــــــالتعميم العالي والبحث العمم
 الثامنة عضو لجنة توئمة كمية الفنون الجميمة مع جامعة باريس  -6

 ة / فرنسا . ــــــــــــــكمية الفنون الجميم
 
 


