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أوالً : المؤھالت العلمیة .

التاریخة ـــالكلیالجامعةجة العلمیةالدر

١٩٩٥- ١٩٩٤االداب / قسم االعالمكلیة بغدادبكالوریوس

٢٠٠٧-٢٠٠٦االعالمكلیة بغدادالماجستیر

٢٠١٦- ٢٠١٥اإلعالمكلیة بغدادالدكتوراه

أخرى

ي .وظیفـالج اً : التدرنیثا

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

٢٠٠٢- ٢٠٠٠كلیة االدابمعاون مالحظ١

٢٠١٠- ٢٠٠٧قسم العالقات العامة–كلیة االعالم تدریسیة٢

٢٠١١-٢٠١٠كلیة االعالممسؤول وحدة المتقاعدین٣

٢٠١٨-٢٠١١قسم العالقات العامة–كلیة االعالم تدریسیة ٤

مسؤولة وحدة التأھیل ٥
والتوظیف والمتابعة

٢٠١٨- ٢٠١٦كلیة االعالم



ثالثاً : التدریس الجامعي .

الى- من الفترة  الجامعةالجھة  (المعھد / الكلیة)ت

٢٠١٠- ٢٠٠٧بغدادجامعة عالماإلكلیة 1

٢٠١٨- ٢٠١١جامعة بغداداإلعالمكلیة 2

3

رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا.

ةـــــالسنادةـــــالممـــالقست
٢٠٠٨- ٢٠٠٧اخالقیات العمل االعالميالعالقات العامة ١

٢٠٠٩- ٢٠٠٨الدیمقراطیة العالقات العامة٢

٢٠٠٩- ٢٠٠٨نظریات االتصال العالقات العامة٣

٢٠١٠- ٢٠٠٩وسائل االتصال العالقات العامة٤

٢٠١٤- ٢٠١١أخالقیات العمل اإلعالميالعالقات العامة ٥

٢٠١٦-٢٠١٤اقتصادیات اإلعالمالعامةالعالقات ٦

٢٠١٨-٢٠١٦استطالع الرأي العام العالقات العامة٧

علم النفس االجتماعي في الدراسات العالقات العامة٨
االعالمیة

٢٠١٨- ٢٠١٦

٩



:التي أشرف علیھا) الرسائل ،االطاریح (خامساً: 

السنــةــمالقسـةاسم األطروحة  أو  الرسالت

١

٢

سادساً: المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا.

نوع المشاركة مكان أنعقادھاالسنــة العنوان ت

( بحث / بوستر 

حضور)

عضوحلقة نقاشیةفندق المنصور میلیا٢٠٠٤مؤتمر االكادیمیین العراقیین1
حضوراإلعالمكلیة ٢٠٠٨اإلعالمكلیةمؤتمر2
حضوراإلعالمكلیة ٢٠٠٩اإلعالمكلیة مؤتمر 3
حضوراإلعالمكلیة ٢٠١٢اإلعالمكلیةمؤتمر4
حضوراإلعالمكلیة ٢٠١٣اإلعالمكلیة مؤتمر 5
حضوراإلعالمكلیة ٢٠١٤اإلعالمكلیةمؤتمر٦
حضوراإلعالمكلیة ٢٠١٥اإلعالمكلیة مؤتمر ٧
حضوراإلعالمكلیة ٢٠١٦اإلعالمكلیةمؤتمر٨
حضوراإلعالمكلیة ٢٠١٧اإلعالمكلیة مؤتمر ٩

الندوة العلمیة ( العالقات ١٠
العامة وإدارة األزمات)

للسنوات 
٢٠١٦و٢٠١٥

قسم العالقات العامة/ 
كلیة اإلعالم

حضور/ وعضو 
لجنة تحضیریة 

الندوة العلمیة ( صورة ١١
المؤسسات لدى الرأي 

العام) 

واتللسن
٢٠١٧و ٢٠١٥

قسم العالقات العامة/ 
كلیة اإلعالم

حضور/ وعضو 
لجنة تحضیریة 

ندوة تعریفیة بمھام وحدة ١٢
التأھیل والتوظیف  

للسنوات
٢٠١٨و٢٠١٧

محاضر / رئیس كلیة االعالم 
لجنة تحضیریة 

للندوة



. االخرى سابعا : األنشطة العلمیة 

خارج الكلیةداخل الكلیة
قسم العالقات العامةمقررة

متحانیة اعضو لجان
افیةلجنة ثقعضو
لجنة المشتریات رئیس
اداریةلجنة رئیس

مقررة دراسات علیا في قسم العالقات العامة
مقررة اللجنة العلمیة في قسم العالقات العامة

عضو لجنة علمیة لمشاریع بحوث الماجستیر في قسم العالقات العامة

اإلعالموالثاني لخریجي كلیة األولرئیس لجنة الملتقى العراقي 

وتدریب طلبة حضیریة لندوات وورش عمل ودورات لتأھیل رئیس لجان ت
تجاه سوق العملاإلعالموخریجي كلیة 

عضو لجان تحضیریة لندوات في قسم العالقات العامة 

في قسم لدكتوراهلرسائل الماجستیر واطاریح اعضو لجان استالل
العالقات العامة

والثاني لمناقشة مشاریع األولعضو لجنتان  تحضیریتان للمجلس العلمي 
بحوث الماجستیر والدكتوراه في قسم العالقات العامة

في لرسائل الماجستیر واطاریح الدكتوراهعضو لجنة السالمة الفكریة  
قسم العالقات العامة 

البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع أو تطویر ثامنا: المشروعات 

.التعلیم 

السنةالنشرمحلأسم البحثت

٢٠١١مجلة الرسالة اإلسالمیة.العالقات العامة في اإلسالم١

االلكتروني  لإلعالنالفنیة واألسالیبالمثیرات ٢

وتأثیرھا على الموظفین.

مجلة كلیة المعلمین / 

ساسیة التربیة األ

٢٠١١



في الترویج وأھمیتھاالعالقات العامة الدولیة ٣

لمنتجات الشركات العالمیة . 

مجلة كلیة المعلمین / 

التربیة األساسیة

٢٠١٥

التلفزیونیة  اإلعالنیةفي الرسالة اإلبداع٤

وفاعلیتھ في جذب انتباه المتلقي

٢٠١٥مجلة الباحث اإلعالمي

العلمیة المحلیة والدولیة .تاسعا: عضویة الھیئات





و شھادات التقدیر.الجوائز كتب الشكر ، عاشراً: 

الجائزة أو كتاب الشكر أوت

شھادة التقدیر

السنةالجھة المانحة

٢٠٠٢كلیة االدابكتاب شكر وتقدیر ١
٢٠٠٢كلیة االدابكتاب شكر وتقدیر ٢
٢٠٠٢كلیة االدابدیر كتاب شكر وتق٣
مركز العراق للبحوث والدراسات شھادة تقدیریة٤

االستراتیجیة

٢٠٠٤
كتاب شكر وتقدیر ٥

كتاب شكر وتقدیر 

٢٠٠٨اإلعالمكلیة 
٢٠٠٩اإلعالمكلیة كتاب شكر وتقدیر ٦
٢٠٠٩اإلعالمكلیة كتاب شكر وتقدیر ٧
٢٠٠٩اإلعالمكلیة كتاب شكر وتقدیر ٨
٢٠٠٩اإلعالمكلیة كتاب شكر وتقدیر ٩

٢٠٠٩الحاسبةجامعة بغداد / مركزشھادة تقدیریة ١٠
٢٠١١اإلعالمكلیة كتاب شكر وتقدیر ١١

٢٠١٢اإلعالمكلیة كتاب شكر وتقدیر ١٢



٢٠١٣اإلعالمكلیة كتاب شكر وتقدیر ١٣

٢٠١٤اإلعالمكلیة كتاب شكر وتقدیر ١٤

٢٠١٦مكتب رئیس الوزراء كتاب شكر وتقدیر ١٥

٢٠١٧اإلعالمكلیة شكر وتقدیر ١٦

٢٠١٧اإلعالمكلیة كتاب شكر وتقدیر ١٧

٢٠١٧رئیس مجلس محافظة الدیوانیةكتاب شكر وتقدیر ١٨

٢٠١٧في العراقمياإلعالرابطة التطویر قالدة اإلبداع / تثمین جھود١٩

٢٠١٧رابطة التطویر اإلعالمي في العراقشھادة تقدیریة٢٠

٢٠١٨كلیة االعالم شكر وتقدیر٢١

٢٠١٨مؤسسة شباب بالدي شكر وتقدیر ٢٢

٢٠١٨مؤسسة شباب بالدي قالدة إبداع ٢٣

.أو المترجمةالكتب المؤلفةحادى عشر :

سنة النشرأسم الكتابت

١

٢

٣

٤

٥

٦



ات .ــثاني عشر :اللغ

 ٥٠االنكلیزیة%





CDملحوظة : یتم تسلیم نسخة على  


