
Name : Dr.ali sabah salman 

Date of birth: 1973 

 Scientific rank: PHD. Assistant Professor 

General Specialization: (Film and Television Arts - Directed) 

The address of the workplace: College of Fine Arts University of 

Baghdad 

Languages: Arabic\ English 

Mobile: 009647710006088 

Mail: ali.sabah@cofarts.uobaghdad.edu.iq 

Research published  

Website pages 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user=OjMtSDMAAAAJ&hl=ar  

Researchgate: 

https://www.researchgate.net/profile/Ali_Salman21 

Educational qualifications 

Certificate 

1- BSC: University of Baghdad, College of Fine Arts, 1998 

2- Masters: University of Baghdad, College of Fine Arts.2001  

3- PhD: University of Baghdad, College of Fine Arts.2006 
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Job sequence 

1- Teacher, College of Fine Arts, 2002 

2- Assistant Professor, College of Fine Arts, 2010 

Membership of local and international organization, associations or institutions 

1- Iraqi Artists Syndicate, member. 

2- Iraqi Society of Photography 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 صية:خالمعلومات الش

 د علي صباح سلمان:     االســــــــــــم

 (3795التولد : )بغداد 

 )دكتوراه(الشهادة: 

 4232استاذ مساعد /:    العلمية المرتبة

 اخراج ( –التخصص العام والدقيق: )فنون سينمائية وتلفزيونية 

 الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

 ( 227869932228277موبايل: )

 ali.sabah@cofarts.uobaghdad.edu.iq : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

  .3777جامعة بغداد /كلية الفنون الجميلة  : بكالوريوس

 .4223جامعة بغداد /كلية الفنون الجميلة : ماجستير

 .4228الجميلة  : جامعة بغداد /كلية الفنون دكتوراه

 (7:   ) المنشورة عدد البحوث

 صفحات المراقع االلكترونية: 

  Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=OjMtSDMAAAAJ&hl=ar 

Researchgate 

https://www.researchgate.net/profile/Ali_Salman21 

 : الجامعية الخبرة

 4232 – 4228الجميلة:  الفنون كلية مدرس/

 4242 – 4232الجميلة:  الفنون مساعد/كلية أستاذ

 تاريخ الى – تاريخ الجميلة: من الفنون كلية استاذ/

 االشراف:
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 (72االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : )

 (72)االشراف على بحوث التخرج للبكالوريوس: 

 :الماجستير مرحلة

اخراج،مونتاج ،دراسات نقدية :  التخصصات) ماجستير رسالة( 34: ) البحثي اإلشراف

 (.وادبية،افالم وثائقية 

 : الدكتوراه مرحلة

دراسات ادبية ،افالم وبرامج  اخراج،: التخصصات)  دكتوراه أطروحة (5: ) البحثي اإلشراف

 (.وثائقية 

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  (.42) الماجستير:  رسائل

 (.7) الدكتوراه:  أطاريح

 

 :المؤلفة الكتب

 )الكتب التي فيها رابط في االنترنت فقط(

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 العراقية الفنانين نقابة العراقية الفنانين نقابة عضو 

 الجمعية العراقية للتصوير 

 

 

 

 


