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 المعلومات الشخصية 1

 عمر قاسم علي حسين الدليمي

 بعقوبة–ديالى  1979

 متزوج

    omarqali@YAHOO.COM 

07700583786 

 

 المؤهالت العلمية 2

 ماجستير 

 مدرس مساعد

 السمعية والمرئية

 تدريسي

 

 الشهادات 3
اخراج  سمعية ومرئية

 سينمائي

لية الفنون ك بغداد

 الجميلة
2001 

طرائق تدريس  طرائق تدريس  

 التربية الفنية

كلية التربية  ديالى

 األساسية
2012 

      

 

 العلمية األلقاب 4

 

ورة ــص

شخصية 

 ونةــــمل
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المواد والمراحل 

لدراسية التي ا

 يدرسها

 تاريخ مسرح االولى 

 تقنيات مسرحية

 تطبيقات

 تقنيات تلفزيونية

 تصوير فوتوغرافي   

 اخراج الفيلم الوثائقي   

 مونتاج تلفزيوني  

 ادارة انتاج  

 اضاةةاالتصوير ومبادئ ال  

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح
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المؤتمرات والندوات 

وورش العمل 

 المشارك فيها
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المناصب اإلدارية 

 والعلمية
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الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

  ليهاع
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12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

 

13 
والتكريم كتب الشكر 

 الحاصل عليها

 

 افالم تخرج طلبة قسم الفنون السمعية والمرئية  كما شارك التدريس باألشراف على  اخراج

  2016فيلم النعش والمسمار للطلب مرتضى عادل 

  2016فيلم روائي للطالبة حنان زمان 

   فكرة واشراف  2017الفيلم الوثائقي  معهد االمل وللحياة امل  للطالبة مها قيس 

 2017ائقي  الطالق   للطالبة سوزان صالح   الفيلم الوث 

  2018عضة اسد وال...    االشراف على فيلم 

  االشراف على فيلم      Xy 2018 

 2016كما شارك بمعرض  شخي للصور الفوتوغرافية في مهرجان الكلية السنوي للعام 

 2017و مهرجان الكلية للعام 

 2016الفنية للدراسة الصباحية للعام واشرف التدريسي على تطبيق طلبة قسم التربية  

  2017واشرف على تطبيق طلبة قسم التربية الفنية للدراسة المسائية للعام  

 2017المشاركة في المهرجان السينمائي الدولي المقام في جامعة بابل  

 2018المشارطة في المهرجان السينمائي الدولي في جامعة البصرة

 


