
 جامعة بغداد

 كلية الفنون الجميلة

 

 

 سٌرة ذاتٌة ال

        صباح صٌهود سلمان عبدالباسط. د:  االســــــــــــم

 أستاذ اللقب العلمً:

 سٌنما وتلفزٌون  االختصاص الدقٌق:

 الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة  القسم:

 

 البحوث العلمية:

  الفضائٌةعنف الصورة السٌنمائٌة فً القنوات - .1

 عولمة العنف وإعالم الطفل.  .2

 دفوقات العولمة فً الفن السمعبصري. .3

 اإلشراف األكادٌمً. .4

 االفتراض الجدٌد للمرأة فً القنوات المتعولمة. .5

 البورترٌت فً الفوتوغراف. .6

فً السٌنما  دراسة تحلٌلٌة لتقنٌات الدٌجتال" فً السٌنما واإلعالم الدٌجٌتال .7

 " والتلفزٌون ووسائل واإلعالم

دراسة "آفاق النانو إعالم مع متغٌرات العصر  -جدلٌة اإلعالم والصحافة  .8

 " جً اإلعالمٌةوتكنول فً تقنٌات النانو

  "بحوث الدراسات العلٌا"  -البحوث اإلعالمٌة فً الجامعات  .9

  فً العراق الدٌجٌتالاإلعالم  .11

 Virtual Studio ...Virtual - -فً اإلعالم  وأستودٌ تكنولوجٌا الفرتشوال .11

Set  

 "فً خلق إعالم متجدد ومتغٌرالبٌئة االفتراضٌة مكاسب "

 " مشاهدات ووقائع" واقع البحوث اإلعالمٌة والتسوٌق .12

 .السٌنماوفً اإلعالم  لالدٌجٌتا .13



مجلة دراسات فً  -احتٌاجات الطالب العراقً بٌن التنظٌر والواقع .14

  -جامعة بغداد –اإلعالم الجامعً 

  المعلوماتٌة واإلعالم فً تطوٌر العمل بوزارة العمل .15

 دة النقد السٌنمائً ومعاٌٌر ج .16

 دراسة استشرافٌة لمستقبل السٌنما فً العالم  -النانوسٌنما  .17

أستودٌو فً طرائق التدرٌس توظٌف الهولوجرام والفرتشوال  .18

  الحداثوٌة / دراسة استشراف لمستقبل التربٌة والتعلٌم

 

 المشاركات:

 رئٌس مشروع دخول جامعة بغداد بموسوعة غٌنس العالمٌة .1

لتتفوق على  جدٌد جامعة بغداد االلكترونًوتأسٌس موقع  تطوٌر وتحسٌن .2

بعد أن كانت الجامعة خارج  ألف جامعة فً الوٌبومتركس 18أكثر من 

 التصنٌف.

 .أفالم ومهرجانات فوتوغرافٌة معارض إقامة .3

 .بغداد جامعة لرئاسة المٌدانٌة الممارسات فً المساهمة .4

 .الكشفٌة للحركة وبرامج وثائقٌة لألفالم إخراج .5

 .لشخصٌات إعالمٌة عربٌة وعراقٌة صحفٌة لقاءات إقامة .6

  لوزارة العمل والشؤون االجتماعٌة مستشار إعالمً  .7

 .العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة فً الجامعٌة لقناة عضو مؤسس .8

 .العربً اإلقلٌم – الكشفٌة العالمٌة للمنظمة اإلعالمً المستشار .9

 .العربٌة الدول من العدٌد فً العلمٌة المحاضرات من العدٌد اءألق .11

 ومنها اإلعالمٌة والمناسبات المهرجانات من العدٌد على اإلشراف .11

 الجمهورٌة رئٌس رعاٌةب كان الذي بغداد لجامعة الذهبً الٌوبٌل مهرجان

 .عام

12. hوثائقً و" وبرنامج فٌلم 121 من أكثر جاخرMotion Graphic موشن"

 جرافك.

  وأوبرٌت. مسرحٌات لثمانً جاخرإ .13

" Infographicو" كرافٌكً تصمٌم 611 من أكثر ومنفذ مصمم .14

 انفوغرافك للمواقع

 الفٌلمٌة. والبرامج االلكترونٌة



مجموعة برامج وأفالم كارتونٌة مع سبوتات وفواصل تثقٌفٌة  إخراج .15

 وتوعوٌة لخدمة المواطن.

 

 

 

 

 

 

 الكتب والمؤلفات:

 - كتاب تألٌف -1

  اإلخراج ورؤٌا التشوٌق

الدار الثقافٌة  -مصر  -

 للنشر

 عولمة - كتاب تألٌف -2

 -  الفضائٌة القنوات

 الدار الثقافٌة للنشر -مصر 

 الدار الثقافٌة للنشر -مصر  -  التصوٌر سحر - كتاب تألٌف -3

 الدار الثقافٌة للنشر   -مصر  -والسٌنارٌو  اإلخراج - كتاب تألٌف -4

الدار  -مصر  -الفائقة   اإلعالمٌة التكنولوجٌا - اإلعالم دٌجٌتال - كتاب تألٌف -5

 الثقافٌة للنشر

 الدار الثقافٌة للنشر -مصر  -  الصحفً التصوٌر - كتاب تألٌف -6

 المنظمة الكشفٌة العربٌة -الكشاف  ملتٌمٌدٌا تألٌف -7

 الدار الجامعٌة للنشر والطباعة -العراق  -والنص   السٌنارٌو كتاب تألٌف -8

 جامعة بغداد     -االلكترونٌة  المواقع وعمل تصمٌم كتاب تألٌف -9

 مؤسسة النخب األكادٌمٌة -العراق    -الصحفً   المراسل بٌكت لٌفتأ -11



الدار الجامعٌة -العراق  -التصوٌر السٌنمائً والصحفً المحترف  كتاب تألٌف -11

 للنشر والطباعة

 الدار الثقافٌة للنشر -مصر  - المعاصر الناقد السٌنمائً كتاب تألٌف -12

الدار الجامعٌة للنشر -العراق   - مالفٌللغة الفوتوغراف وتصنٌع  كتاب تألٌف -13

 والطباعة

 الدار الثقافٌة للنشر -مصر  -علم التصوٌر السٌنمائً  كتاب تألٌف -14

 ترجمة كراسات وبروشورات لتطوٌر المواقع االلكترونٌة عام  -15

 

 

 على بحوث الطلبة اإلشراف

 اإلذاعٌة الصحافة -الفضائٌة  العراقٌة القنوات فً السٌاسٌة البرامج مضامٌن -1

  رسالة ماجستٌر -والتلفزٌونٌة

رسالة  -والتلفزٌونٌة اإلذاعٌة الصحافة -الفضائٌة  للقنوات الثقافً االتجاه -2

  ماجستٌر

 -والتلفزٌونٌة اإلذاعٌة التلفزٌونٌة الصحافة البرامج فً الشكل عناصر توظٌف -3

  رسالة ماجستٌر

اطروحة  -والتلفزٌونٌة اإلذاعٌة الصحافة -األمرٌكً الفلم فً السٌاسٌة الدعاٌة -4

  دكتوراه

رسالة  -والتلفزٌونٌة اإلذاعٌة الصحافة -األطفال برامج فً الخٌال توظٌف -5

  ماجستٌر

رسالة  -والتلفزٌونٌة اإلذاعٌة الصحافة -األفالم فً لإلسالمٌٌن الرمزي التجسٌد -6

  ماجستٌر

 -والتلفزٌونٌة اإلذاعٌة الصحافة -العام الرأي تشكٌل فً الفضائٌة القنوات دور -7

  اطروحة دكتوراه

رسالة  -والتلفزٌونٌة اإلذاعٌة الصحافة -المسابقات لبرامج الجمهور تعرض -8

  ماجستٌر



دراسة تحلٌلٌة لوسائل ، ً الدٌجٌتال فً مكافحة اإلرهابدور اإلعالم األمن  -9

  وزارة الداخلٌةرسالة دبلوم عالً ل -العراقباإلعالم األمنً 

 .رسالة ماجستٌر -الحكومً لدور اإلنتاج اإلعالمً فً اإلعالم واإلتصا - 11

رسالة  -المعالجة اإلخراجٌة للشخصٌة المرقمنة فً الخطاب السٌنماتوغرافً -11

 .ماجستٌر

 .رسالة ماجستٌر -البطل الخارق فً الدراما التلفزٌونٌة ألداءالمعالجات الفنٌة   -12

 .رسالة ماجستٌر -فً اإلخراج التلفزٌونً االملتٌمٌدٌ توظٌف -13

اطروحة  -جدلٌة الفاعل الكومٌدي والحدث الدرامً فً الوسٌط السٌنماتوغرافً-14

 دكتوراه.

 -التنوع أالشتغالً والجمالً لمشاهد الحلم فً الخطاب السٌنماتوغرافً -15

 اطروحة دكتوراه.

رسالة  -ٌقاع فً األعمال السٌنماتوغرافٌةتجسٌد المقامات الموسٌقٌة لبناء اإل -16

 ماجستٌر.

بحث ومشروع تخرج لطلبة الدراسات األولٌة فً كلٌة  23اإلشراف على  -17

 اإلعالم وكلٌة الفنون الجمٌلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


