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.أوالً : المؤھالت العلمیة 

التاریخالكــلیــــة الجامعة الدرجة العلمیة 

١٩٨١االدابدادبغبكالوریوس

معھد البحوث والدراسات الماجستیر
العربیة

١٩٩٠قسم الدراسات الدولیة

٢٠٠٠قسم التاریخ\كلیة التربیة المستنصریةهالدكتورا

أخرى

الصورة 



: التدرج الوظیفي .ثانیاً 

ثالثاً : التدریس الجامعي .

الى- من الفترة  الجامعة(المعھد / الكلیة)الجھةت
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الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

- ١٩٩٢وزارة التعلیم العالي تدریسي١
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رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا.

ةـــــالسنادةـــــالممـــالقست
الصحافة االذاعیة ١

لفزیونیةوالت

٢٠٠١تاریخ العراق المعاصر

٢٠٠٦نظریات االتصالقسم العالقات العامة٢

٢٠٠٧مناھج بحث==========٣

_٣٠١٠دعایة سیاسیة=========٤
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٨

٩

:التي أشرف علیھا) الرسائل ،االطاریح (خامساً: 

السنــةمـــالقسةرسالالاألطروحة  أو اسمت
٢٠٠٧العالقات العامةالعالقات العامة في الخطوط الجویة الغراقیة١

٢٠٠٩الصحافةالمضامین االتصالیة في القران الكریم٢

٢٠١٠العالقات العامةصورة الجندي العراقي لدى الجمھور٣

٢٠٠٨العالقات العامةاالنشطة االتصالیة لمنظمات المجتمع المدني٤

٢٠٠٨العالقات العامةات العالقات العامة في الصحافة العراقیة اعالن٥

٢٠١٦العالقات العامةتوظیف الراسمال االجتماعي٦

االنشطة االتصالیة لمجلسي النواب العراقي ٧

واللبناني

٢٠١٧عالقات عامة

واھناك من الرسائل واالطاریح   

التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات سادساً: 



نوع المشاركة ھامكان أنعقادة ــالسنعنوان الت

( بحث / بوستر 

حضور)

باحت٢\المؤتمر العلمي للكلیة 1
باحثالثالث2
باحثالرابع3
باحثالسادس4
5
6
7

. االخرى سابعا : األنشطة العلمیة 

خارج الكلیةداخل الكلیة
الدراسات \محاضر في جامعة السلیمانیةوحدة التعلیم المستمر في الكلیةرئیس

العلیا
عضو اللجنة \مقرر الدراسات العلیا

االمتحانیة

النجف- محاضر في الجامعة االسالمیة 
\اداب بغداد- محاضر في قسم علم النفسعضواللجنة العلمیة

العلیا
عضو ھیئة تحریر مجلة الباحث

أو تطویر روعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع ثامنا: المش

.التعلیم

السنةالنشرمحلأسم البحثت
٢٠٠٦مجلة االدابالتوظیف االعالمي لالنترنت١

٢٠٠٧االدابالمعرفة العلمیة واثرھا في التعلیم٢

الباحث االعالميالجذور التاریخیة لمناھج البحث٣

مجلة المفتش العاملعامة واالندماج االجتماعيالعالقات ا٤

.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة :تاسعا



عضو ھیئة تحریر مجلة الباحث االعالمي-١

عضو لجنة الترقیات العلمیة-٢

عضو جمعیة الباحثین والتدریسین الجامعین-٣

عضو نقابة الصحفیین-٤





و شھادات التقدیر.وائز الجكتب الشكر ، عاشراً: 

عدد من الدروع وكتب الشكر والتقدیر  من وزارة التعلیم ووزارات اخرى

السنةالجھة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشھادةت
١
٢
٣
٤
٥

.أو المترجمةالكتب المؤلفة:حادى عشر

سنة النشرأسم الكتابت

٢٠٠٢بیت الحكمة-- مشارك  \\عاصرخ العراق المالمفصل في تاری١

٢٠١٤التعاون العربي االفریقي٢

٢٠١٤مواقف الصحافة العراقیة من السیاسة البریطانیة٣



٤

٥
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ات .ــثاني عشر :اللغ







CDیتم تسلیم نسخة على  


