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  اللقب العلمي:

 أستاذ مساعد

  االختصاص الدقيق:

 . ثقىيات و إدارة إلاهتاج السيىمائي و التلفزيوويفىون ثلفزيوهية ، 

  القسم:

 السينمائية و التلفزيونية / كلية الفنون الجميلة.الفنون 

 

 البحوث العلمية:

 يجهت/ انتهفسيىَيت اندراييت اإلعًال إَتاج عُد نهسيٍ وانفُي االلتصادي انبعد-1

 .2009 األكاديًي

 – وانىظيفت انًفهىو في دراضت – وادارته انتهفسيىَي االَتاج بيٍ انعاللت ياهيت-2

 . 2011 االكاديًي يجهت

 األكاديًي يجهت/  باإلعالَاث انًضًُت انتهفسيىَيت انًطهطالث تهمي إشكانيت-3

2010. 

 .2014 االضاش انتربيت يجهت(/  انروضي انفهك)  فهى في االَتاجيت انطًاث-4



 يجهت/ وانتهفسيىَيت انطيًُائيت انفُىٌ لطى في انطهبت أفالو اَتاج والع تمىيى -5

 .2015االكاديًي

 اًَىذج اعداد) االَتاجيت نهبريجت وفما اندراييت االعًال ييساَيت تُظيى كيفياث -6

 .2015االضاش انتربيت كهيت يجهت(/ يمترح

( 15) انعهًي انًؤتًر/  وانتهفسيىٌ انطيًُا في انحديثت انتطىيك َظى دراضت -7

 .23/3/2016-22 انجًيهت انفُىٌ نكهيت

االَتاج واإلخراج/ يجهت االكاديًي، انحميمت انتكىيُيت نألعًال اندراييت بيٍ  -8

2018. 

 17/ انًؤتًر انعهًي)في انًؤضطت انجايعيت  إدارة انجىدة و ضبم انُهىض بها  -9

 .2018اذار 29-27( نكهيت انفُىٌ انجًيهت 

تعاضد انتمُيت انحديثت وانجًانيت انفُيت في انًُجسانطيًُائي وانتهفسيىَي/  -10

 .2019يجهت االكاديًي، 

 

 المشاركات:

 .أاليتحبٍَه انهزُخ عضى -1

 .سُىاد حالث يُذ وانًؤتًزاد انُذواد نزُخ عضى -2

 . 2006 عبو يُذ اإلَتبد أدارح نزُخ يمزر -3

 . 2010 – انًسبئٍخ انذراسخ –وانتهفشٌىٍَخ انسًٍُبئٍخ انفُىٌ نمسى انعهًً انًمزر -4

 .2016-2014 انكهٍخ يشتزٌبد نزُخ رئٍس -5

 .2014 انعبو يُذ انزًٍهخ انفُىٌ كهٍخ يزهس ايٍٍ -6

 .2015 يُذ االَتبد ادارح يكتت يذٌز -7

كهٍخ انفُىٌ انزًٍهخ/ ربيعخ ثغذاد يُذ  –رئٍس لسى انفُىٌ انسًٍُبئٍخ وانتهفشٌىٍَخ  -8

5/12/2017. 

 .2018كهٍخ انفُىٌ انزًٍهخ/ ربيعخ ثغذاد /  -رئٍس انًكتت االستشبري -9



 االعالو تكُىنىرٍب تخصص ويُبهذ يفزداد نىضع انعهٍب انهزُخ عضى -10

 .انتزثٍخ وسارح – انًهًُ انتعهٍى يذٌزٌخ – انًستحذث

خجزح عهًٍخ ثحست تكهٍف وسارح انتعهٍى انعبنً وانجحج انعهًً/ انذائزح  - 11

  انمبَىٍَخ.

خجٍز عهًً ثحست تكهٍف وسارح انتعهٍى انعبنً وانجحج انعهًً/ دائزح  - 12

 ف وانتمىٌى.االشزا

 انسًٍُبئٍخ انفُىٌ لسى نًهزربٌ  وانسكزتبرٌخ انتحـضٍزٌخ انهزُخ عضى- 13

 . 2005 يُذ - وانتهفشٌىٍَخ

 . 2012 نهعبو انُشاهخ هٍئخ يهزربٌ فً ثفهى انًشبركخ -14

 انذي انخبًَ انذونً انمصٍزح االفالو يهزربٌ فً انتحكًٍٍخ انهزُخ عضى -15

 دائزح – انخمبفخ وسارح ثزعبٌخ واالعالو نهخمبفخ كهكبيش ارض يؤسسخ تمًٍه

 . 9/10/2013انخمبفٍخ  انعاللبد

 .انمسى يهزربٌ فً انًشبركخ نألفالو وانفحص االختٍبر نزُخ ورئٍس عضى-16

 صُذوق البيه انذي انفىتىغزافٍخ انصىرح نًهزربٌ انتحكًٍٍخ انهزُه عضى -17

 .2017االرهبة يٍ انًتضزرح انًُبطك اعًبر

 صُذوق البيه انذي انفىتىغزافٍخ انصىرح نًهزربٌ انتحكًٍٍخ انهزُه عضى -18

 .24/6/2018االرهبثٍخ  يٍ انعًهٍبد انًتضزرح انًُبطك اعبدح اعًبر

 ربيعخ-انزًٍهخ انفُىٌ كهٍخ افالو نًهزربٌ انتحكًٍٍخ انهزُخ عضى-19

 .2017دٌبنى

 .2018نهفٍهى انسًٍُبئً رئٍس انهزُخ انتحكًٍٍخ نهًهزربٌ انزبيعً االول  -20

رئٍس انهزُخ انتحكًٍٍخ نًهزربٌ ربيعخ دٌبنى انذونً نالفالو انسًٍُبئٍخ  -21

2018. 

 33يذٌز انًهزربٌ انزبيعً انذونً نهسًٍُب وانتهفشٌىٌ انزاثع انذورح -22

/2018. 

 .2019انزبيعخ انعزالٍخ  -رئٍس انهزُخ انتحكًٍٍخ نًهزربٌ افالو انًىثبٌم -23

 .34/2019ز يهزربٌ ثغذاد انزبيعً انذونً نهسًٍُب وانتهفشٌىٌ انذورح يذٌ -24

 



 الكتب والمؤلفات:

 انتزثٍخ وسارح ،2014 انخبًَ نهصف -االعالو تكُىنىرٍب/ انصُبعً انزسى -1

 .انًهًُ انتعهٍى يذٌزٌخ– انعزالٍخ

 نهُشز انشبطً ،(2)واالدة انفُىٌ فً دراسبد سهسهخ ، االفالو تحهٍم اسبنٍت -2

 .وانطجبعخ 

 .2017 ، درهخ دار:االردٌ انسًٍُبتىغزافً، نهىسٍظ انزلًً االَتبد-3

 .2017 درهخ، دار: االردٌ وانسًٍُبئً، انتهفشٌىًَ االَتبد ادارح فً دراسبد  -4

 .1714/2018فٍ ادارح االَتبد، دار انفتح، االٌذاع ثبنًكتجخ انىطٍُخ ثغذاد  -5

نهسًٍُب وانتهفشٌىٌ، دار انفتح، االٌذاع ثبنًكتجخ انتمٍُبد انحذٌخخ  -6

 .1244/2019انىطٍُخ

  

 االشراف على بحوث الطلبة

أشرفت على العديد من مشاريع التخرج التطبيقية و بحوث التخرج الىظرية 

 لطلبة قسم الفىون السيىمائية و التلفزيوهية . 

 

 

 

 

 

 

 

 


