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 سيرة ذاتية وعلمية         
 

 والعلمية السيرة الشخصية         
 علي صباح سلماند.االسم:

 كلية الفنون الجميلة.استاذ جامعي في عنوان الوظيفة:
 . 2112ينمائية والتلفزيونية رئيس قسم الفنون الس

 2112_2112مقرر قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية للفترة 
 2112_2112_2112_2112 رئيس فرع االخراج

 الشهادات واللقب العلمي:
 .اخراج تلفزيوني فنون سينمائية وتلفزيونية دكتوراه 

 ./إخراج تلفزيونيفنون سينمائية وتلفزيونية ماجستير
 .وريوس فنون جميلة /قسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةبكال

 .لةكلية الفنون الجميجامعة بغداد / الجهة المانحة للشهادة:
 اللقب العلمي

  2121سنة   (استاذ)
  2111سنة  )استاذ مساعد(

 المواد التي درسها:
 اخراج تلفزيوني. .1

 اعداد برامج. .2

 تطبيقات اخراجية . .3

 منذ عشر سنواتيدرس الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( .4

 لعليا للماجستير والدكتوراهقواعد منهجية في االخراج في الدراسات ا .5

 .نموذج تطبيقي )سمنار(الماجستير والدكتوراه .2

 مناهج البحث العلمي للدراسات العليا. .2
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 لنشاط العلمي:ا

 تأليف عدد من الكتب المنهجية لمعاهد وكليات الفنون الجميلة في العراق 

 الدار الجامعية كتاب المعالجة االخراجية للسيرة الذاتية /  تأليف. 

 كتاب االقناع في الخطاب المرئي. فتألي 

 االدب القصصي والروائيكتاب  تأليف 

 مبادئ االخراج التلفزيوني والسينمائيكتاب  تأليف 

 تاريخ الفنون السينمائية والتلفزيونيةكتاب  تأليف 

 االنتاج السينمائي والتلفزيونيكتاب  تأليف. 

 2112افية ن الثقصدر عن دار الشؤو المبادئ واالليات  االقناع  كتاب تأليف 

  وعربية نشر عدد من البحوث في مجالت علمية اكاديمية عراقية 

 اشرف على العديد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه 

  والدكتوراه واطاريح ناقش عدد من رسائل الماجستير. 

  اشرف على العديد من االفالم الوثائقية والروائية القصيرة. 

 سمعية والمرئية في معاهد الفنون الجميلةوضع مناهج ومفردات قسم ال . 

 وضهههع مفهههردات المقهههرارت الدراسهههية الحديثهههة لقسهههم الفنهههون السهههينمائية فهههي  اسههههم
 2112والتلفزيونية 

 منذ سنوات  عضو اللجنة العلمية في قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية. 

 .:النشاط الفني والثقافي 
 كلية الفنون الجميلة.في  يسي تدر  .1

 عدد من القنوات الفضائية بتدريس كوادر قام .2

 النتاج االذاعي والتلفزيوني.خبير ومشرف فني في عدد من استوديوهات ا .3

 للقناة الجامعية الفضائية التأسيسيةاحد اعضاء الهيئة  .4

 خبير علمي لعدد من الكتب المنهجية في وزارة التربية .5

 خبير علمي لعدد من الكتب في دار الشؤون الثقافية .2
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 :لدورات والورش والمهرجاناتا
 
 .المقامة في االردنللتصوير واالخراج   BBCدورة هيئة االذاعة البريطانية -

 .2115عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان بغداد السينمائي وسوق الفلم  -

 .2112 ملتقى المنتجين العرب المقام في القاهرة  -

 2112م في القاهرة.مهرجان القاهرة الثاني عشر لالذاعة والتلفزيون المقا -

 .2112 )مصر(عضو لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة لالعالم العربي -

 .2112 )مصر(عضو لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة لالعالم العربي -

 .2111 )مصر(عضو لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة لالعالم العربي -

 عضو لجنة تحكيم مهرجان النزاهة االول -

 جان سينما الشباب الثالثعضو لجنة تحكيم مهر  -

 عضو لجنة تحكيم مهرجان النزاهة الثالث. -

 .الفضائية اتالقنو  من ر في شبكة االعالم العراقي وعددمحاض -

 2112رئيس مهرجان قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية -

 مخرج للعديد من االفالم القصيرة -

 الخبير االلماني ديدو.دورة في االضاءة السينمائية والتلفزيونية في اربيل من قبل  -

 2112عضو لجنة التحكيم في مهرجان الغدير الدولي لالعالم  -

 .لوزارة الشباب عضو لجنة تحكيم مهرجان سينما الشباب الخامس -

 .رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان كلية الفنون الجميلة قسم الفنون السمعية والمرئية -

 . 2115ي عضو لجنة تحيكم مهرجان ربيع الشهادة العالم -

 .2112عضو لجنة تحكيم االعالم الجهادي االول  -

 الى االن كعضو 2115مشاركة  في اغلب مهرجانات السينما في العراق منذ عام ال -
 نقدية . لجنة تحضيرية ,ندوات ,تحكيم ,حضور  لجنة   -
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 عضو لجنة تحكيم مهرجان النصر لالفالم الوثائقية في وزارة التعليم العالي -
 .2112والبحث العلمي  
 2112عضو لجنة تحكيم جائز االبداع العراقي وزارة الثقافة /الفلم القصير  -
 .2112عضو لجنة تحكيم الدراما )تونس(مهرجان اتحاد اذاعات الدول العربية -

 

 

 البحوث المنجزة 

  المعالجة االخراجية لمشاهد المعارك في الدراما التاريخية 

 انموذجا   0011طسوور  العزلة في الفلم الروائي فلم اال 

  تحوالت مركز الطسياد  في الفضاء الصوري في الدراما التلفزيونية 

 جماليات توظيف االنفوكرافيك في نشرات االخبار التلفزيونية 

 جماليات توظيف التداخل والطسرعة الطسردية في الفلم الروائي  

 وظيفة المنصة الطسحابية في االعالم المرئي 

  االحتفاليطسمات الفيلم  

 البناء الفني لالعالن التلفزيوني الحديث 

 االشتغاالت المتداخلة للفكر الفلطسفي الحديث 

 

 

 

 



5 

 

 

 االشراف العلمي على رسائل واطاريح

 
 االغتراب المكاني في الدراما التلفزيونية  العراقية .0

 مالمح البول الشعبي في الدراما التلفزيونية  العراقية .2

 راجية لشخصية الوفل في الدراما التلفزيونية  المعالجة االخ .3

 الطسمات االطسلوبية لمعالجة الموضوعة  التاريخية في الدراما التلفزيونية   .4

 تأويل التاريخ االطسالمي في الخواب الدارمي التلفزيوني .5

 االشتغال الدرامي والجمالي لالكطسطسوار في طسردية المطسلطسل التلفزيوني .6

 ة العراقية في الدراما التلفزيونية  المعالجات االخراجية للرواي .7

 التحليل الظاهراتي في الفيلم .8

 تمثالت الجوهر الفلطسفي للطسيبرانية ومنظوماتها في الفيلم الطسينمائي .0

 التمثالت الفنية للواقع في االفالم الوثائقية المعاصر  .01

 للموضوع العلمي في الدراما الوثائقيةالتوظيف الجمالي  .00

 الطسمات الجمالية الطسلوب المخرج كريطستوفر نوالن .02

 المعالجة االخراجية للحكاية الشعبية في افالم الرطسوم المتحركة .03

 جدلية العالقة بين المونتاج والبناء الطسردي للفيلم .04

 المعالجة االخراجية لموضوع الهجر  في الدراما التلفزيونية   .05

 

 النشاطات المهنية:
 
 نقابة الفنانين العراقيين.عضو  .1
 عيين والتلفزيونيين.اتحاد اإلذا عضو  .2
 جمعية المصورين العراقيين.عضو  .3

 عضو اتحاد السينمائيين العراقيين. .4
 basha_312002@yahoo.comالبريد االلكتروني   -

 12211112122الهاتف النقال    -
 

mailto:basha_312002@yahoo.com

