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.أوالً : المؤھالت العلمیة 

التاریخة ـــالكلیالجامعةرجة العلمیةالد

١٩٩٤اآلداببغدادبكالوریوس

٢٠٠٥اإلعالمبغدادالماجستیر

٢٠٠٨اإلعالمبغدادهالدكتورا

ثانیاً : التدرج الوظیفي .

ثالثاً : التدریس الجامعي .

الى–من الفترة  الجامعة(المعھد / الكلیة)الجھةت

لغایة االن-٢٠٠٦بغدادقسم العالقات العامة- األعالمكلیة 1

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

٢٠٠٨- ٢٠٠٦جامعة بغداد- اإلعالمكلیة مدرس مساعد١

٢٠١١- ٢٠٠٨جامعة بغداد- اإلعالمكلیة مدرس٢

....- ٢٠١١جامعة بغداد- اإلعالمكلیة استاذ مساعد.٣



التى قمت بتدریسھا.رابعاً : المقررات الدراسیة 

ةـــــالسنادةـــــالممـــالقست
٢٠٠٦الفنون الصحفیةالعالقات العامة١

٢٠٠٧العالقات العامةأدارةالعالقات العامة٢

٢٠٠٨دیمقراطیةالصحافة ٣

٢٠٠٩معلوماتیةالعالقات العامة٤

٢٠٠٩تخطیط العالقات العامةالعالقات العامة٥

-٢٠٠٩اإلعالميمناھج البحث العامةالعالقات٦

:التي أشرف علیھا) الرسائل ،االطاریح (خامساً: 

السنــةمـــالقسةرسالالاألطروحة  أو اسمت

جامعة السیاسیة لدى طلبة لألحزابالصورة الذھنیة ١

بغداد

٢٠١٣العالقات العامة

الوظیفة االتصالیة للمواقع االلیكترونیة في ٢

الوزارات العراقیة

٢٠١٤العالقات العامة

التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات سادساً: 

نوع المشاركة ھامكان أنعقادة ــالسنعنوان الت

( بحث / بوستر 

حضور)

بغداد /كلیة٢٠٠٨اإلعالمالمؤتمر العلمي لكلیة 1

االعالم

بحث علمي

بغداد /كلیة ٢٠٠٩مناھج البحث العلميوإشكالیاتاإلعالمبحوث 2

االعالم

بحث علمي

بغداد /وزارة ٢٠٠٩البیئياإلعالممؤتمر 3

البیئة

بحث علمي

بحث علميجامعة بغداد٢٠١٠الجامعياإلعالممؤتمر 4
بحث علميجامعة بغداد٢٠١١الجامعياإلعالممؤتمر 5
بحث علميجامعة بغداد٢٠١٢الجامعياإلعالممؤتمر 6
بحث علميجامعة بغداد٢٠١٣الجامعياإلعالممؤتمر 7



. االخرى سابعا : األنشطة العلمیة 

خارج الكلیةداخل الكلیة
المحاضرات في عدد من الوزاراتألقاء المھرجانات السنویة للقسم

اللجان العلمیة واالداریة
خاصة بقسم العالقات ةار صحیفاصد

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

.التعلیم

عضو اللجنة المشتركة مع وزارة البیئة لمؤتمر ١

العلمي 

٢٠١٤وزارة البیئة 

و شھادات التقدیر.الجوائز كتب الشكر ، : تاسعا

الجائزة أو شھادة أوكتاب الشكرت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

٢٠٠٨رئیس جامعة بغدادكتاب شكر وتقدیر١
٢٠٠٩رئیس جامعة بغدادكتاب شكر وتقدیر٢

٢٠٠٩رئیس جامعة بغدادفي الدكتوراهاألولجائزة الطالب ٣

٢٠١٠وزارة الشبابكتاب شكر وتقدیر ٤

٢٠١٢بغدادرئیس جامعة كتاب شكر وتقدیر٥

.أو المترجمةالكتب المؤلفة:اشرعا

سنة النشرأسم الكتابت

٢٠١٤الصورة الذھنیة في العالقات العامة١


