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دكتــــوراه فلســـفـة في الفــــنون -
هنــدسة صوت

فنــــــون ســينمائــية وتلفـــــزيونيــة
هــندسة الصــــوت في الــســينـــما
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2019 - 2017

20  ســنــة

التحصيل االكاديمي

توظيف التقنيات الحديثة في بناء المعادل الصوري الخراج التفزيونيةعنوان رسالة الماجستير

التوظيف التقني والجمالي للصوت في بناء الصورة الفيلميةعنوان اطروحة الدكتوراه

الشهادة

دكتوراه

التخصص العلمي الدقيق

أكاديميةهندسة صوت - سينما
الفنون

المعهد العالي
 للسينما - القاهرة

مرتبة الشرفمصر
االولى (أمتياز)

2011

الفنــون السمـعــــيةماجستير
والمــــرئية

الفنون
الجميلة

جيد جدًا عاليالعراقجامعة بغداد 2002

الفنون السمعيةبكالوريوس
والمرئية

الفنون
الجميلة

جيد جدًاالعراقجامعة بغداد 1998

التقديرالتاريخبلد الدراسةالجامعةالكلية



النشاط العلمي

المكان

مقرر الدراسات العليا لقسم الفنون السينمائية والتلفزيونية 

مقوم علمي للعديد من بحوث الترقية

رئيس قسم المونتاج 

مقوم علمي لرسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه

مناقشة رسائل طلبة الماجستير 

مناقشة أطاريح طلبة الدكتوراه 

اشراف على طلبة ماجستير 

اشراف على طلبة الدكتوراه 
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2015 - 2017

 اآلن - 2020رئيس قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية 
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العدد والفترة

الكتب المؤلفة

ت

1

عنوان  الكتاب

اصدار اكاديميةكتاب ( جماليات وتقنيات الصوت )
الفنون / مصر

اصدارات دار الخلودكتاب ( الصوت في السينما والتلفزيون )2
بيروت

3

وزارة التربية
المديرية العامة
للتعليم المهني

2011

2012

كتاب ( التوظيف التقني والجمالي للصوت
في بناء الصورة الفيلمية )

أصدار دار الشؤون
2015الثقافية / بغداد

كتاب (العلوم الصناعية / تكنولوجيا االعالم
الصف االولى )

وزارة التربية
المديرية العامة
للتعليم المهني

رئيس لجنة التأليف مع
مجموعة من االساتذة
المتخصصين - 2013

رئيس لجنة التأليف مع
مجموعة من االساتذة
المتخصصين - 2015

4

كتاب (التدريب العملي / تكنولوجيا االعالم
الصف الثالث )

Google Scholar : shorturl.at/cptzT

Researchgate : shorturl.at/btyQY

صفحات المواقع االلكترونية
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السنةجهة النشر



الخبرات

الخبرة والنشاط

تخصص تقنيات واجهزة سينمائية وتلفزيونية حديثة .

خبرة عملية في مجال االعالم والتقنيات الحديثة . 

خبرة عملية في مجال تأسيس القنوات الفضائية .

خبرة في انتاج  واخراج االعمال التلفزيونية واالفالم السينمائية . 
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2018اخراج فيلم ( جامعة بغداد – منارة العلم الذهبية )

2015مخرج فيلم "  اقبية الرعب  " 

2009مخرج فيلم " صديقة المالية " 

السنة

عضوية الجمعيات والنقابات 

اسم الجمعية او النقابة 
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2009عضو اتحاد المنتجين العرب .

2010عضو مؤسس في اتحاد المنتجين العراقيين .

2008عضو نقابة المهن السينمائية المصرية / قسم االخراج .

2009عضو غرفة صناعة السينما / مصر  .

1997عضو نقابة الفنانيين العراقيين .

تاريخ االنتماء

النشاطات والمشاركات المحلية والدولية

الصــفــة

رئيس لجنة تحكيم مهرجان أور السينمائي - الدورة الثانية / ذي قار 2022

عضو لجنة التحكيم مهرجان سومر السينمائي - الدورة االولى / بغداد 2022

رئيس لجنة تحكيم مهرجان كلكامش السينمائي - بغداد 2021

المشاركة في مهرجان كان السينمائي الدورة 75 2021

السنة



النشاطات والمشاركات المحلية والدولية

الصــفــة

NGO رئيس ومؤسس مؤسسة بغداد للسينما والفنون 2018

رئيس ومؤسس مهرجان 3 دقائق 3 ايام السينمائي / بغداد  2013

2019 عضو مجلس إدارة دائرة السينما والمسرح

رئيس لجنة تحكيم مهرجان بابل لسينما االنيمشن / كلية الفنون – جامعة بابل 2021

المشاركة في مهرجان برلين السينمائي 2020

عضو لجنة تحكيم المهرجان الجامعي االلكتروني األول للفيلم القصير 2021

المشاركة في مهرجان كان السينمائي الدورة 71 / فرنسا 2018

المشاركة في مهرجان كان السينمائي الدورة 72 / فرنسا 2019

ضيف مهرجان مدينة مولوز الفرنسية للفنون

المشاركة في مهرجان دبي السينمائي الدورة 4 2017

2017

مهرجان فينيسيا السينمائي الدورة 74 ايطاليا  2017

مهرجان سينما البحر المتوسط في صقليا – ايطاليا 2017

المشاركة في مهرجان كان السينمائي الدورة 70 / فرنسا  2017

المشاركة في مهرجان كان السينمائي الدورة 69 / فرنسا  2016

رئيس لجنة تحكيم مهرجان عيون لالبداع العربي  2017

رئيس لجنة تحكيم مهرجان النهج السينمائي الدروة 2  2016

عضو لجنة تحكيم مهرجان عيون السينمائي االول  2016

عضو لجنة تحكيم مهرجان بغداد السينمائي  2015

عضو لجنة تحكيم مهرجان اربيل السينمائي  2014

رئيس لجنة تحكيم مهرجان افالم الشباب  2014

رئيس لجنة تحكيم مهرجان هيئة النزاهة  2013

عضو لجنة تحكيم مهرجان افالم الشباب  2012

السنة


