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 نجيب أصليوة حيدواالسم: 

 أستاذ مساعد دكتور اللقب العلمي:

 السينما االختصاص الدقيق:

 الفنون السينمائية والتلفزيونية القسم:

 

 :البحوث العلمية

 1111 – 99ثحج يُشىس )انىظٍفخ انسٍكىنىجٍخ نإلضبءح فً إحشاء انسٍبق انفهًً( انعذد  -1 

 جبيعخ ثغذاد . –كهٍخ انفُىٌ انجًٍهخ  –يجهخ األكبدًًٌ 

 1111 -111انفهى انشوائً( انعذد  ثحج يُشىس )تىظٍف انًٍضاَسٍٍ فً يشبهذ انحىاس فً -1 

 جبيعخ ثغذاد . –أثٍ انششذ  –كهٍخ انتشثٍخ  –يجهخ األستبر 

 787ثحج يُشىس )انتىظٍف انجًبنً نهتمٍُخ انشلًٍخ نـ انهىٌ فً انفهى انشوائً( سلى انكتبة  -3 

 -72جبيعخ ثغذاد . صذس فً انعذد  –كهٍخ انفُىٌ انجًٍهخ  –. يجهخ األكبدًًٌ  1112 \3 \13فً 

1112  

فً  871عاليخ(  سلى انكتبة   تحىالد ان –ثحج يُشىس )انفضبء انسًٍٍبئً وانذالنخ انفهًٍخ  -2

 جبيعخ ثغذاد .  –كهٍخ انفُىٌ انجًٍهخ  –. يجهخ األكبدًًٌ  1112 \9 \2

.  سلى 1119ثحج يُشىس . )تىظٍف انًكبٌ تعجٍشٌبً وجًبنٍبً فً ثٍُخ انًشهذ انسًٍُبئً(   –9

هٍخ ك –يجهخ األستبر  1112انًجهذ األول  112. صذس فً انعذد  1119\9\8 فً 329انكتبة 

 جبيعخ ثغذاد . –أثٍ انششذ  –انتشثٍخ 

نتعجٍش انفهًً( . سلى ثحج يُشىس . )تىظٍف انًىَتبد انشلًً "غٍش انًتتبنً " فً إحشاء ا -2

 جبيعخ ثغذاد . –أثٍ انششذ  –كهٍخ انتشثٍخ  –يجهخ األستبر  1112\9\19فً  391انكتبة 



فً  387فٍ انسًٍُبئً( . سلى انكتبة نثحج يُشىس.  )تىظٍف انتمٍُخ إلسسبء انعىنًخ فً ا -7 

  جبيعخ ثغذاد .  –كهٍخ انفُىٌ انجًٍهخ  –يجهخ األكبدًًٌ  1112\2\11

ثحج فً انًؤتًش انعهًً ) انعاللخ انجذنٍخ ثٍٍ األعالو انًشئً وتىظٍفه فً انسٍبسخ األيشٌكٍخ  -8

 نفُىٌ انجًٍهخ نٍىيًكهٍخ ا –دساسخ فً تأحٍشاد  انفهى انسًٍُبئً (  ثبششاف جبيعخ ثغذاد  –

 12- 17 \3\1117  . 

ثحج ) تىظٍف انًىَتبد إلَتبد انجٍُخ انكبيُخ إلثشاص انذالنخ وانًعُى فً انسٍبق انفهًً ( يجهخ  -9

.  1118.   7227-1110جبيعخ عٍٍ شًس . انشلى انًعٍبسي :  –ثحىث حىنٍبد كهٍخ األداة 

 . 1118\11\9فً  1919سلى انكتبة 

 

  المشاركات:

عن  6102/  3/  62-62المؤتمر العلمي بأشراف جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة المنعقد في 

) انعاللخ انجذنٍخ ثٍٍ األعالو انًشئً وتىظٍفه فً انسٍبسخ  بحث مقدم في هذا المؤتمر .

  .دساسخ فً تأحٍشاد  انفهى انسًٍُبئً ( –األيشٌكٍخ 

 الكتب والمؤلفات:

كتبة يؤنف )فهسفخ انصىسح فً انُتبجبد انسًعٍخ انجصشٌخ فً انسًٍُب األيشٌكٍخ انًعبصشح  -1

 –(  )انتًخالد انجُبئٍخ وتحىالد انعاليخ إلَتبد انذالنخ ( سلى اإلٌذاع داس انكتت وانىحبئك 

 . 1119نسُخ  1191ثغذاد 

مًُ فً انفهى انسًٍُبئً( . كتبة يؤنف )انعاللخ انجذنٍخ ثٍٍ انتمٍُخ واإلثذاع نهُسك انفًُ انت -1

 . 1119نسُخ  1191ثغذاد  –سلى اإلٌذاع داس انكتت وانىحبئك 

كتبة يؤنف . ) أسبنٍت تحهٍم األفالو ( . يع يجًىعخ يٍ األسبتزح . سهسهخ دساسبد فً  -3

انفُىٌ واألدة    ثئششاف هٍئخ أستشبسٌخ يكىَخ يٍ أسبتزح يٍ جبيعبد يختهفخ فً انعشاق . 

 عًبٌ . شبسع انًهك فٍصم . –انكشادح . األسدٌ  -. ثغذاد 1112ش وانتىصٌع . انشبطىء نهُش

 

 االشراف على بحوث الطلبة

 . 6102الى  6112االشراف على بحوث الطلبة للمرحلة الرابعة )مشاريع التخرج ( من 

 

 

 



 

 

 

 


