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.أوالً : المؤھالت العلمیة 

التاریخة ـــالكلیالجامعةالدرجة العلمیة

٢٠٠٢-٢٠٠١االداببغدادبكالوریوس

٢٠٠٥االعالمبغدادالماجستیر

٢٠١٠االعالمبغدادهالدكتورا

أخرى



ثانیاً : التدرج الوظیفي .

ثالثاً : التدریس الجامعي .

الى- من الفترة  الجامعة(المعھد / الكلیة)الجھةت

والى االن٢٠٠٦بغداداالعالم1

2

3

4

5

6

7

٨

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت

١

٢

٣

٤

٥

٦



رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا.

ةـــــالسنادةـــــالممـــالقست
٢٠٠٨-٢٠٠٧حقوق االنسانالعالقات العامة١

٢٠٠٩-٢٠٠٨الدیمقراطیةالعالقات العامة٢

٢٠١٠-٢٠٠٨الفن االذاعي عامةالعالقات ال٣

٢٠١٦-٢٠١٠الكتابة للعالقات العامةالعالقات العامة٤

٢٠١٦-٢٠١١نظریات االتصالالعالقات العامة٥

٦

٧

٨

٩

:التي أشرف علیھا) الرسائل ،االطاریح (خامساً: 

السنــةمـــالقسةرسالالاألطروحة  أو اسمت

لدى الجمھور مؤسسات المكافحة للفساد صورة ال١

العراقي

٢٠١٦-٢٠١٥العالقات العامة

٢

٣

٤

٥

٦

٧



التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات سادساً: 

نوع المشاركة ھامكان أنعقادة ــالسنعنوان الت

( بحث / بوستر 

حضور)

السیاسات الفضلى لمكافحة 1

فساد ال

بحث مؤتمر ھیئة النزاھة٢٠١٦
توظیف االعالم التفاعلي في ادارة صور2

لمؤسسات الحكومیةاال
مؤتمر كلیة االعالم / الجامعة ٢٠١٦

العراقیة 

بحث 
ادارة االزمات في المنظمات الحكومیة والیات  التواصل3

مع الجمھور
جامع –كلیة االعالم ٢٠١٥

بغداد

ورقة عمل
توظیف فنون الكتابة للعالقات العامة في ادارة صورة 4

المؤسسة
جامع –كلیة االعالم ٢٠١٦

بغداد

ورقة عمل 
النماذج النمطیة للمرأة في وسائل االعالم تعزیز 5

للموروثات وتحدید للمكانة 

االجتماعیة

جامع –كلیة االعالم ٢٠١٦

بغداد

بحث
حضوركلیة التربیة ابن رشد٢٠١٦ن رشدندوة ضمان الجودة في كلیة التربیة اب6
جامع –كلیة االعالم ٢٠١٦جامعة بغداد–المؤتمر العلمي التاسع لكلیة االعالم 7

بغداد

حضور

. االخرى سابعا : األنشطة العلمیة 

خارج الكلیةداخل الكلیة
محاضرة في ھیئة النزاھة ر مناقشة بحوث طلبة الدراسات العلیااسمن
محاضرة في مؤسسة السجناء السیاسیینفي قسم العالقات العامة بحوث التدریسیین راسمن

في قسم العالقات العامةالعامةالعالقاتسمنار

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

.التعلیم

السنةالنشرمحلأسم البحثت

تروني في نشر ثقافة حقوق االنسان دور االعالم االلك١

"

٢٠١٥مجلة جامعة ذي قار 

اھمیة البحوث االمبیریقیة في توصیف ظواھر الفساد ٢

ومعالجتھا

٢٠١٥مجلة المفتش العام 

٣

٤



.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة :تاسعا

عضو ھیئة مجلة الباحث االعالمي



و شھادات التقدیر.الجوائز شكر ، كتب العاشراً: 

الجائزة أو شھادة كتاب الشكر أوت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

٢٠١٦ــ ٢٠١٥الجامعة العراقیة شھادة تقدیریة ١
٢٠١٦ــ ٢٠١٥ھیئة النزاھة شھادة تقدیریة ٢
٢٠١٦ــ ٢٠١٥التعلیم المستمر / كلیة االعالم شھادة تقدیریة ٣
قسم العالقات العامة / كلیة ادة تقدیریة شھ٤

االعالم 

٢٠١٦ــ ٢٠١٥
قسم العالقات لعامة / كلیة شھادة تقدیریة ٥

االعالم 

٢٠١٦ــ ٢٠١٥

.أو المترجمةالكتب المؤلفة:حادى عشر

سنة النشرأسم الكتابت

٢٠٠٩دور العالقات العامة في تسویق الثقافة العراقیة١

٢٠١٢رسائل واطاریح العالقات العامة مستخلصات ٢

٣

٤

٥

٦

ات .ــثاني عشر :اللغ
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C.V

Name: salim jassim mohammed

Date of Birth: 1977

Religion:

Martial statues:

No. of children: 2

Specialization: public relations

Position: Teaching

Scientific Degree: Assistant Professor

Work Address: mass media – University of Baghdad

Work Phone: …….

Mobile: 07903461694

E-mail: salomy1977@yahoo.com

First, Scientific Certification:

DateCollegeUniversityDegree science

٢٠٠٢-٢٠٠١college of ArtBaghdadB.Sc.

٢٠٠٥college of mass mediaBaghdadM.Sc.

٢٠١٠college of mass mediaBaghdadPh.D.

Any other



Second, Career:

Third, University Teaching.

From –ToThe (Institute / College)UniversityNo.
2006—2016mass mediaBaghdad1

2

3

4

5

6

7

From -ToWorkplaceCareerNo.

١

٢

٣

٤

٥

٦



Fourth, Courses Which You Teach:

YearSubjectDepartmentNo.

٢٠٠٨-٢٠٠٧Human Rightspublic relations١

٢٠٠٩-٢٠٠٨Democracypublic relations٢

٢٠١٠-٢٠٠٨Radio Artspublic relations٣

٢٠١٦-٢٠١٠Writing for public relationspublic relations٤

٢٠١٦-٢٠١١Communication Theoriespublic relations٥

٦

٧

٨

٩

Fifth, Thesis which was supervised by :

YearDepartmentThesis TitleNo.

٢٠١٥-

٢٠١٦

public relationsImage institutions fight corruption among the Iraqi public١

٢

٣

٤

٥

٦

٧



Sixth, Conferences which you participated:

Type of ParticipationPlaceYearConferences TitleNo.

 )

بحث / 

بوس

تر 

حضو

ر)

scientific reseachConference

Integrity

Commission

٢٠١٦The best policies to combat corruption1

scientific reseachMass media-

Iraqi Univers

٢٠١٦Employ interactive media in the management

of government institutions Photos
2

research paperMass media٢٠١٥Crisis management in government

organizations and mechanisms of

communication with the public

3

research paperMass media٢٠١٦Employ writing arts of public relations in the

management of institutions image
4

scientific reseachMass media٢٠١٦Stereotypes of women in the media to

promote the legacy
5

PresenceCollege of Education,

Ibn Rushd
٢٠١٦Seminar Quality Assurance in the College of

Education, Ibn Rushd
6

PresenceMass media٢٠١٦Ninth Scientific Conference of the Faculty of

Information - University of Baghdad
7

Seventh, Scientific Activities:

Outside the CollegeWithin the College
A lecture at the Integrity Commission

Seminar to discuss graduate students Research

Magazines issue of training for
students

Magazines issue of training for
students

A lecture at the institution of political prisoners
Seminar faculty research in the Department of Public
RelationsSeminar on Public Relations in the Department of Public

Relations

Eighth, Research Projects in The Felid of Specialization to

The Environment and Society or the Development of Education:

No. Research Title Place of Publication Year

1 The role of the electronic media in spreading the
culture of human rights

Journal of the University of Dhi Qar 2015

2 Alambariqih importance of research in the

characterization of the phenomena of corruption
Journal of the Inspector

General

2015



Ninth, Membership:

 Member of the magazine's media researcher



Tenth, Awards and Certificates of Appreciation:

YearDonorName of Awards and CertificatesNo.

ــ ٢٠١٥

٢٠١٦

Iraqi UniversityA certificate of appreciation١
ــ ٢٠١٥

٢٠١٦

Integrity CommissionA certificate of appreciation٢
ــ ٢٠١٥

٢٠١٦

continuous educationA certificate of appreciation٣
ــ ٢٠١٥

٢٠١٦

public relations

section

A certificate of appreciation٤
ــ ٢٠١٥

٢٠١٦

public relations

section

A certificate of appreciation٥

٦

Eleventh, Scientific literature:

Year of The PublicationScientific Literature TitleNo.

٢٠٠٩The role of public relations in the marketing
of Iraqi culture

١

٢٠١٢Messages thesis abstracts and public relations٢

٣

Twelfth, languages:
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