
 

 بغداد جامعة     

 الجمٌلة الفنون كلٌة

 

 

  ذاتية السيرة                       

 

 احمد جعفر ثامر :االسم

  مساعد أستاذ:العلمً اللقب

 (تلفزٌون) :الدقٌق االختصاص

 وتلفزٌونٌة سنمائٌة فنون :القسم

 

 

 

  :العلمٌة البحوث

 التلفزٌونٌة الصورة فً واالتصالٌة الجمالٌة االبعاد •

 (والرمز الواقع) الفوتوغرافٌة الصورة •

 المرحلة لتالمٌذ الفكري الوعً تنمٌة فً المتحركة الرسوم دور •

 االبتدائٌة



  التلفزٌونً الدرامً  المشهد فً والظل الضوء •

   التكوٌن وضرورة التلفزٌونٌة الصورة •

 

 

 

 

 :المشاركات

 المصورٌن اتحاد المعارض فً والفرز التحكٌم لجان فً مشاركة.1

  العرب

  2015و2014 عام االمارات وفً الكتب

 2016 عام االردن وفً

  الموصل جامعة فً العلٌمً المؤتمر وقائع فً المشاركة.2

 الخامس) الجمٌلة الفنون لكلٌة العلمٌة المؤتمرات وقائع فً المشاركة.3

  المؤتمر سكرتارٌة ضمن ( عشر والسابع عشر والسادس عشر

 العراقٌة الجمعٌة تقٌمها التً المعارض فً والفرز التحكٌم لجان عضو.4

  للتصوٌر

  التلفزٌونً التصوٌر فً المتخصصة المجالت فً دراسات تقدٌم.5

 ( 2018 عام الى2015) عام من واالعالم العالقات وحدة مدٌر.6

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ:المؤلفات

 ...الطلبة بحوث على االشراف

 الفنون كلٌة فً الفنٌة التربٌة لقسم بحوث مجموعة على االشراف)

 (بغداد جامعة الجمٌلة
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Biography  

 

Name: Thamer Jafar Ahmed 

Scientific Title: Assistant Professor  

Exact competence: (TV) 

Section: Film and Television Arts 

 

Scientific research:  

Aesthetic and communication dimensions in the TV image 

Photograph (reality and symbol) 

The role of animation in developing the intellectual awareness of primary school 

students 

Light and shadow in the TV drama scene  

Television image and the necessity of composition   

 

Posts: 

1. Participation in the jury and screening committees in the exhibitions of the Union of 

Arab Photographers  

Books and in the UAE in 2014 and 2015  

In Jordan in 2016 

2. Participating in the proceedings of the Al-Alimi conference at Mosul University  

3. Participation in the proceedings of scientific conferences of the Faculty of Fine Arts 

(15th, 16th and 17th) within the Secretariat of the Conference  

4. Member of the jury and screening in exhibitions held by the Iraqi Photographic 

Society  



5. Presenting studies in specialized journals in television photography  

6.Director of The Relations and Media Unit from 2015 to 2018 

  

Author: 

Supervising students' research... 

(Supervising a research group for the Department of Artistic Education at the Faculty 

of Fine Arts, University of Baghdad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


