
 جامعة بغداد     

 كلية الفنون الجميلة

 

 

 سٌرة ذاتٌة ال                       

 

 علً صباح سلمان د.  االسم:

 استاذ جامعً فً كلٌة الفنون الجمٌلة  اللقب العلمي:

 تلفزيون  االختصاص الدقيق:

 الفنون السينمائية والتلفزيونية  القسم:

  البحوث العلمية:

 فً مجالت علمٌة اكادٌمٌة عراقٌةنشر عدد من البحوث 

 المشاركات:

للتصةةوٌر واذاةرال المةامةةة فةةً   BBCدورة هٌئةة اذذاعةةة البرٌيانٌةة -

 اذردن.
 .5002عضو اللجنة التحضٌرٌة لمهرجان بغداد السٌنمائً وسوق الفلم  -

 .5002ملتةى المنتجٌن العرب المةام فً الةاهرة   -

والتلفزٌةةةةون المةةةةةام فةةةةً  مهرجةةةةان الةةةةةاهرة ال ةةةةانً عشةةةةر لالذاعةةةةة -

 5002الةاهرة.

عضةةو لجنةةة التحكةةٌم فةةً مهرجةةان الةةةاهرة لالعةةالم العربً مصةةر   -

5002. 



عضةةو لجنةةة التحكةةٌم فةةً مهرجةةان الةةةاهرة لالعةةالم العربً مصةةر   -

5002. 

عضةةو لجنةةة التحكةةٌم فةةً مهرجةةان الةةةاهرة لالعةةالم العربً مصةةر   -

5000. 

 عضو لجنة تحكٌم مهرجان النزاهة اذول -

 و لجنة تحكٌم مهرجان سٌنما الشباب ال الثعض -

 عضو لجنة تحكٌم مهرجان النزاهة ال الث. -

 محاضر فً شبكة اذعالم العراقً وعدد من الةنوات الفضائٌة. -

 5005رئٌس مهرجان قسم الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة -

 مارل للعدٌد من اذفالم الةصٌرة -

دورة فً اذضاءة السةٌنمائٌة والتلفزٌونٌةة فةً اربٌةل مةن قبةل الابٌةر  -

 اذلمانً دٌدو.

 5005عضو لجنة التحكٌم فً مهرجان الغدٌر الدولً لالعالم  -

 عضو لجنة تحكٌم مهرجان سٌنما الشباب الاامس لوزارة الشباب. -
ٌة _رئٌس اللجنة التحضٌرٌة لمهرجان كلٌة الفنون الجمٌلة قسم الفنون السمع

 .والمرئٌة

 . 5002_ عضو لجنة تحٌكم مهرجان ربٌع الشهادة العالمً 

 .5002_عضو لجنة تحكٌم اذعالم الجهادي اذول 

عضو لجنة تحكٌم مهرجان النصر لالفالم الو ائةٌة فً وزارة التعلٌم العالً 

 .5002والبحث العلمً 

الى اذن  5002_مشاركة  فً اغلب مهرجانات السٌنما فً العراق منذ عام 

 كعضو لجنة تحكٌم ,حضور ,لجنة تحضٌرٌة ,ندوات نةدٌة .

 5002_عضو لجنة تحكٌم جائز اذبداع العراقً وزارة ال ةافة /الفلم الةصٌر 

_عضو لجنة تحكٌم الدراما  تونس مهرجان اتحاد اذاعات الدول 

 .5002العربٌة



 

  الكتب والمؤلفات:

  دأأأأأ نملد  أأأأأ ةمتأأأأأعدد منأأأأأببملأأأأأةملدعتأأأأألملدل   دأأأأأ مدل   أأأأأبم ع
 لد لد  مفيملد رلق

 لدأأأأأأبلرمتأأأأأأ دد معتأأأأأأ لملدل  د أأأأأأ ملاترل دأأأأأأ مد  أأأأأأدر ملد لتدأأأأأأ م م
 لد  ل د م.

 .ت دد معت لملاق  عمفيملدتط لملدلرئي 

 ت دد معت لملابلملدقصصيم لدر لئي 

 ت دد معت لملب بئملاترلجملدت  زد  يم لد د ل ئي 

  عت لمت ردخملد   ةملد د ل ئد م لدت  زد  د مت دد 

 .ت دد معت لملا ت جملد د ل ئيم لدت  زد  ي 

 تأأأأأ دد معتأأأأأ لملاق أأأأأ عمملدلبأأأأأ بئم لاددأأأأأ نمصأأأأأبرمنأأأأأةمبلرم
 7102لدشؤ ةملدثق فد م

 

 :االشراف على بحوث الطلبة

 

 

 

 

 

 

 


