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 -املعلومات الشخصية:

                                               نبيل وداي حمود  -األسم:  

 07718163356-الهاتف: 

 :البريد األلكتروني 

 https://www.facebook.com/nabeelwadai -فيسبوك:  

  -كوكل سكولر:  

  -السيرة الذاتية:

 التحصيل الدراسي 

 الدكتوراه الشهادة

 مدرس  اللقب العلمي

 سمعية ومرئية التخصص العام

 سينما التخصص الدقيق

 التدريس 

 االولىالمرحلة  –التذوق السينمائي 

 الرابعةالمرحلة  – االخراج السينمائي والتلفزيوني 

 الثانيالمرحلة  – علم السرد 

 ، المرحلة الرابعة االخراج السينمائي والتلفزيوني 
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Instructor From 

Personal Information 
Name:- Nabeel wadai hamood  

Tel:-07718163356 

E.mail:- Facebook:- 

Google Scholar:-   

 Education  

Occupation teacher 

Academic Title phd 

General Area Cinema and tv 

Special Area cinema 

 

 Teaching 

 •Film tasting - the first stage 

 •Film and Television Direction - stage 4 



 •Narrative science - the second stage 

 

 

 

 السيرة الذاتية للتدريسي

 . نبيل وداي حمود االسم الرباعي واللقب:  -
 القادسية -1/7/1966المواليد ومسقط الرأس:  -
 . الكاظمية – بغدادعنوان السكن الحالي:  -
 . 07718163356رقم الهاتف:  -
بكالوريوس سمعية ومرئية / جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة الشهادة االولى  -

1993 
عنوان الرسالة ))تمثل انماط ثقافة العولمة في  .2011شهادة الماجستير -

 الخطاب السينمائي(( 
عنوان االطروحة )) اشكالية الوجود والعدم في  2016 شهادة الدكتوراه -

 الخطاب السينمائي
 البلد المانح للشهادات: العراق . -
 عدد طلبة الدراسات العليا المشرف عليهم: اليوجد . -
 د .عدد الرسائل التي ناقشها: اليوج -
 -اللجان العلمية: -
 لجنة االرشاد التربوي . -
 لمادة التمثيل وااللقاء )عضوا(لجنة االمتحان العملي  -



 رئاسة لجنة االمتحان العملي لمادة التصوير الفوتوغرافي للمرحلة االولى -
رئاسة لجنة االمتحان العملي لالمتحان العملي لمادة مباديءالتصوير للمرحلة  -

 الثانية
 متحان العملي لمادة نظريات المونتاج للمرحلة الثانيةعضوية لجنة اال -
 عضو لجنة االمتحان العملي لمادة الماكياج  -
عضو لجنة االمتحان العملي لمادة الخراج السينمائي والتلفزيوني للمرحلة  -

 الثالثة
 رئاسة لجنة االمتحان العملي لمادة جماليات التصوير للمرحلة الرابعة  -
 عضو لجنة االمتحان العملي لمادة المونتاج والمثرات الصورية  -
 المواد الدراسية التي درسها في الدراسات العليا: اليوجد . -
 -الوظائف والمناصب التي تقلدها بعد الحصول على شهادة الماجستير: -
 مقرر قسم السمعية والمرئية للفترة -
 االنشطة والفعاليات في كلية الفنون الجميلة : -

 شتراك بورشة عمل لقسم الفنون التشكيلية بعنوان )الفوتوغرافيس(بتارياال -1
عن عرض االزياء القاها المصمم بشار سعدي جسام االشتراك بورشة  -2

 31/10/2017اقامها قسم الفنون التشكيلية. بتاريخ 
مي لمخطط عن) افالم هوليود تجسيد درا النوعيةمحاضرة ال االشتراك في -3

السياسة االميركية الخارجية بعيدة المدى للدكتور محمد صيري صالح في 
20/3/2018  

محاضرة )الماكياج السينمائي( للمدرسة المساعدة رباب كريم االشتراك في  -4
 . 27/3/2018كيطان بتاريخ 

المشاركة في ورشةعمل بعنوان االداءالجسدي للممثل بتاريخ  -5
27/11/2017 



بعنوان االستخدامات الدرامية للعدسات بتاريخ  ادارة ورشة عمل -6
23/11/2017 

/ 18/3في  في الندوة الدولية التي اقامتها كلية الفنون الجميلة االشتراك  -7
2018 

الخاصة بانتاج االفالم الطالبية المشاركة في المحاضرة الخاصة بتوليد  -8
 30/10/2017التي القاها  الدكتور احمدعبد الستار بتاريخ  

ركة في ورشة عمل عن )اساليب تحليل رسووم االطفال كميا ونوعيا المشا -9
 التي القاها االستاذ الدكتور عاد محمود حمادي. 26/11/2017بتاريخ 

 

المشاركة في المحاضرة التي اقامها قسم الفنون التشكيلية التي القاها  -10
 21/11/2017الدكتور نجم عبد اهلل عسكر بتاريخ 

تي اقامها قسم السمعية والمرئية بعنوان المشاركة في المحاضرة ال -11
اهمية الفيلم التعليمي في مكافحة المخدرات التي القتها المدرسة المساعدة  

 4/3/2018رجاء حميد رشيد في  
المشاركة في الورشة الخاصة بدور التصوير الفوتوغرافي في مجاالت  -12

 24/12/2017التي القاها المدرس عمر قاسم في  . الحياة
ة في محاضرة التعبير العاطفي في فن الرسم للمدرس المساعد المشارك -13

 18/4/2018مؤيد عباس كريم بتاريخ 
المشاركة في ندوة عن التكوين في الصورة السينمائية القاها الدكتور  -14

 .  28/11/2017ابراهيم نعمة بتاريخ 
التطبيق العملي لممارسة فن االخراج  ادارة ورشة عمل بعنوان اليات -15

 .3/12/2017التلفزيوني بتاريخ 



المشاركة في ندوة تنظيم واعداد المعارض التي ادارها المدرس عادل  -16
 . 17/4/2018عطا اهلل بتاريخ 

ب التي ادارها المدرس المشاركة في ورشة عمل بعنوان توظيف  الوتيو  -17
 2/4/2018المساعد محمد سمير محمد بتاريخ 

مشاركة في ورشة عمل عن تطوير اداء االعالم الجامعي التي القاها ال -18
 20/1/2017 الدكتور احمدعبدالستار بتاريخ

في محاضرة بعنوان )االضاءة ودالالتها داخل فضاءالعمل  كة المشار  -19
 . 29/10/2017الفني( التي القاها المدرس المساعد 

 .االشراف على بحوث تخرج الطلبة من خالل لجان القسم  -20
المشاركة في ورشة عمل بعنوان اثر تنافس االقران في انتاج العمل  -21

 . 12/12/2017الفني التي القاها الدكتور نمير قاسم خلف بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 م.د نبيل وداي                                                                    

 قسم الفنون السمعية والمرئية



 

 

 


