
Cv السیرة العلمیة

االسم :        ناھض فاضل زیدان الجواري

استاذاللقب العلمي :  

دكتوراةالشھادة :             

في االعالمهالعام :    دكتورااالختصاص 

في العالقات العامةهاالختصاص الدقیق :   دكتورا

جامعة -الجھة المانحھ لشھادات البكلوریوس والماجستیر والدكتوراة 
بغداد

عضو عامل في نقابة الصحفیین العراقیین

عضو الھیئة االستشاریة في نفابة الصحفیین العراقیین

جرائم النشرخبیر استشاري في محكمة 

العربیة للتنمیھ االداریھنظمھعضو الم



النشاطات

اوال:    النشاطات في مركز وزارة التعلیم العالي وتشمل                                        
-٣٠لغایة٢٠٠٢-٤-٢٠منمدیر اعالم وزاره التعلیم العالي والناطق الرسمي لھا للمدة -١

٢٠٠٥-٦
مثلت وزارة التعلیم العالي في مؤتمرا للشركات اقیم في تركیا والقیت فیة كلمھ نیابة عن -٢

٢٠٠٤-١/٥-٢٨/٤السید الوزیرفي
اوفدت الى المانیا وبالتحدید الى جامعة بوخوم ضمن المنحة القطریة للتدریب للمدة -٣

٢٠٠٥-١/٥الى١/٢
اقیم في جامعة كاسل في المانیا تحت عنوان (االدارة في اشتركت في مؤتمرا علمیا -٤

التعلیم العالي ) اشترك فیھ عدد من االكادیمیین  االلمان وحصلت على شھادة مشاركة
٢٠٠٤وفي سنة ٢٠٠٣نظمت احتفالیة الوزارة بمناسبة یوم التعلیم العالي في سنة -٥

على التوالي وكانت اكبر فعالیات شھدتھا الوزارة 
في عھد وزارة ٢٠٠٥رت جریدة للوزارة بعنوان (التعلیم العالي ) في سنة اصد-٦

الدكتور سامي المظفر ولكنھا توقفت بعد نقلي الى كلیة االعالم
اصدرت نشرة للوزارة بعنوان ( افاق التعلیم العالي )في عھد وزارة الدكتور زیاد عبد -٧

٢٠٠٤الرزاق اسود سنة 
دة وزراء التعلیم العالي الذین عملت معھم   للفتره حصلت على كتب شكر من كل السا-٨

،كتاب ٢٠٠٤،كتاب شكر من الدكتور زیاد عبد الرزاق اسود سنھ٢٠٠٥الى٢٠٠٢من
كتاب شكر من الدكتور سامي المظفر ٢٠٠٤شكر من الدكتور طاھر خلف البكاء سنة 

٢٠٠٥سنة 

٢٠٠٥-٧-١٥تم نقلي الى كلیة االعالم بجامعة بغداد في -٩

جامعة بغدادثانیا:النشاطات في كلیة االعالم 

من جامعة بغداد٢٠٠٦- ٦-٥حصلت على لقب استاذ مساعد في -١
اشتركت في الؤتمرات القطریة االول الثاني والثالث التي اقامتھا كلیة االعالم لالعوام -٢

على التوالي٢٠٠٩,٢٠٠٨,٢٠٠٧
اشتركت في المؤتمر العالمي لحقوق االنسان  الذي اقیم في جامعة  طرابس في لیبیا في -٣

٢٠٠٥شھر تشرین االول سنة 
البحوث المنجزة ستة بحوث في مجال االختصاص-٤
عضو الھیئة التدریسیة في قسم العالقات العامة في كلیة االعالم -٥
العالقات العامةعضو اللجنة العلمیة في قسم-٦



اشرفت على عدد من طلبة الماجستیر والدكتوراة وكذلك تدریس بعضا من المقررات -٧
مرحلتي  الماجستیر والدكتوراةالدراسیة  في 

٢٠٠٩و ٢٠٠٨جامعة بغداد موسى الموسوي حصلت على كتابي شكر من السید رئیس -٨

٢٠١٠كتاب شكر من السید عمید كلیة االعالم عبد السالم السامر سنة -٩

اوفدت الى جمھوریة ایران االسالمیة لزیارة الجامعات االیرانیة في اطار تعزیز -١٠

والثقافیة بین العراق وایران وفتح افاق التعاونبین البلدین على المستوى العالقات العلمیة 

٢٠١٠العلمي والثقافي والتقني سنة 
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.أوالً : المؤھالت العلمیة 

التاریخالكلیـــة الجامعةالدرجة العلمیة

بكالوریوس
١٩٨٨قسم االعالم–االداب بغداد                  

الماجستیر
١٩٩٨قسم االعالم–االداب بغداد

الدكتوراه
٢٠٠١قسم االعالم–االداب بغداد

استاذ مساعد
٢٠٠٦االعالمبغداد

استاذ
٢٠١٣االعالمبغداد

الى- الفترة من الجھةالوظیفةت

٢٠٠٥-٢٠٠٢وزارة التعلیم العالي والبحث العلميمدیر اعالم وزارة التعلیم العالي١

٢٠٠٦–٢٠٠٥جامعة بغدادمدرس في كلیة االعالم٢

٢٠١١–٢٠٠٦جامعة بغداداستاذ مساعد  في كلیة االعالم٣

٢٠١٤-٣الى٢٠١١-٦الجامعة العراقیةالجامعة العراقیة-عمید كلیة االعالم٤

الى االن–٢٠١٤جامعة بغداد كلیة االعالماستاذ مساعد  في كلیة االعالم٥



ثالثاً : التدریس الجامعي .

الى- من الفترة  الجامعة(المعھد / الكلیة)الجھةت

٢٠٠٤-٢٠٠٢بغداداالعالم 1

٢٠١١–٢٠٠٥بغداداالعالم 2

٢٠١٤-٢٠١١العراقیةاالعالم3

رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا.

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت
٢٠٠٣عالقات عامةالصحافة١

٢٠١٠-٢٠٠٥نظریات العالقات العامةالعالقات العامة٢

٢٠١٠-٢٠٠٦ادارة المؤسساتالعالقات العامة٣

٢٠٠٨مرحلة الدكتوراة-قظایا اعالمیة  العالقات العامة٤

٢٠٠٨حلقة نقاشیة ( سمنار ) مرحلة الدكتوراةالعالقات العامة٥

٢٠٠٨مرحلة الماجستیر –عالقات عامة دولیة العالقات العامة٦

٢٠١٠مرحلة الماجستیر–عالقات عامة دولیة العالقات العامة٧

عالقات –المرحلھ الثانیھ تقنیات االتصال   العالقات العامة٨

عامھ

٢٠١٤

٢٠١٥مرحلة الماجستیر- حلقھ نقاشیھ  العالقات العامة٩



٢٠١٦مرحلة الدكتوراه- ادارة االزمات  العالقات العامة١٠

٢٠١٦نظریات االتصالالعالقات العامھ١١

٢٠١٦مرحلة الماجستیر–ادارة العالقات العامھ العالقات العامھ١٢

٢٠١٨حلقة نقاشیة ( سمنار ) مرحلة الدكتوراةالعالقات العامة١٣

:، الرسائل ) التي أشرف علیھا( االطاریحخامساً: 

السنــةمـــالقسرسالةالاألطروحة  أو اسمت

العالقات العامة في ھیئة السیاحة ١

وشركات السفر والسیاحة

٢٠٠٨العالقات العامة-دكتوراة  

صورة الوالیات المتحدة لدى طلبة ٢

الجامعات العراقیة

٢٠٠٩العالقات العامة-دكتوراة  

االشكال واالسالیب الفنیة للبرامج ٣

الحواریة في قناة البغدادیة

٢٠٠٧الصحافة االذاعیة –ماجستیر 

قضایا المراة في شبكة االعالم ٤

العراقي

٢٠٠٧الصحافة االذاعیة–ماجستیر 

العالقات العامة في وزارة االعمار ٥

واالسكان

٢٠٠٨ماجستیر = العالقات العامة

العالقات العامة في دواوین انشطة ٦

االوقاف

٢٠٠٩ماجستیر = العالقات العامة

ورة االحزاب الدینیة لدى ص٧

العراقي الجمھور

٢٠٠٩ماجستیر = العالقات العامة

اتجاھات الصحفیین واالكادیمیین ٩

العراقیین

٢٠١٥عالقات عامھ-دكتوراه 

دور برامج العالقات العامھ في ١٠

المستدامھالتنمیھ 

٢٠١٧عالقات عامھ–دكتوراه 

التي شارك فیھا.العلمیة والندوات سادساً: المؤتمرات 



نوع المشاركة مكان أنعقادھاالسنــة العنوان ت

( بحث / بوستر 

حضور)

جامعة الفاتح لیبیا ٢٠٠٥المؤتمر العالمي لحقوق االنسان 1

طرابلس

حضور
ورقة عملالمانیا-جامعة كاسل ٢٠٠٤االدارة في التعلیم العالي 2
المؤتمر العلمي القطري  االول 3

لكلیة االعالم

بحثجامعة بغداد كلیة االعالم٢٠٠٦
المؤتمر العلمي القطري  الثاني 4

لكلیة االعالم

بحثجامعة بغداد كلیة االعالم٢٠٠٧
المؤتمر العلمي القطري  الثالث 5

لكلیة االعالم

بحثجامعة بغداد كلیة االعالم٢٠٠٨
المؤتمر العلمي االول لكلیة 6

االعالم

الجامعة العراقیة كلیة ٢٠١٢

االعالم

رئیس اللجنة 

التحضیریة ملتقى الفجیرة االعالمي 7

الثالث

بحثاالمارات جامعة عجمان٢٠١٢

ورقھ بحثیھقسم العالقات العامھ٢٠١٥ندوه علمیھ نظمھا قسم العالقات8

أو : المشروعات البحثیة فى مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع سابعا

.تطویر التعلیم

السنةمحل النشرأسم البحثت

العالقات العامة في وزارة التعلیم العالي بناء ١

نموذج لدائرة عالقات 

٢٠٠٤التربیة االساسیة

طلبة الجامعات العراقیة صورة التدریسي لدى ٢

كلیة االعالم انموذج

٢٠١٠العلوم السیاسیة

٣

: كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر.اثامن

كتاب الشكر أو الجائزة أو شھادة ت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

زیاد عبد –وزیر التعلیم العالي التمیز في العمل١

الرزاق

٢٠٠٤

٢٠٠٥وزیر التعلیم العالي= طاھر البكاءوالتمیز في العملاالمانة ٢

زیاد عبد –وزیر التعلیم العالي تثمین٣

الرزاق

٢٠٠٤

سامي –وزیر التعلیم العالي االدارة جیدة والمثابرة في العمل٤

المظفر

٢٠٠٥

٢٠١٢على االدیب–وزیر التعلیم العالي تثمین جھود٥



٢٠١٢على االدیب–وزیر التعلیم العالي تثمین جھود٦

موسى –رئیس جامعة بغداد كتابي شكر٧

الموسوي

٢٠٠٨-٢٠٠٧

عبد السالم –عمید كلیة االعالم كتاب شكر ٨

السامر

٢٠١٠

٢٠١٢رئیس مجلس محافظة واسطكتاب شكر٩

٢٠١٢رئیس مجلس محافظة بغدادكتاب شكر١٠

٢٠١٢عجمانرئیس جامعة كتاب شكر١١

٢٠١٤-٢٠١١رئیس الجامعة العراقیة٩كتاب شكر عدد ١٢

درع دور االعالم في مكافحة ظاھرة ١٣

الفساد االداري

٢٠١٣المفتش العام–وزارة الداخلیة 

النشاطات في الجامعة العراقیةثالثا :

٢٠١٤شباط الى ٢٠١١- ٦-٢١عضو مجلس الجامعة العراقیة من - ١
الى االن٢٠١١-٦- ٢١ضمان الجودة بالجامعة من عضو مجلس - ٢
عضو مجلس عمداء كلیات االداب واللغات واالعالم- ٣
رئیس لجنة التعضید للبحوث العلمیة- ٤
رئیس لجنة اختبار صالحیة التدریس- ٥
رئیس اللجنة المنظمة لالحتفال بیوم الجالء ذكرى جالء القوات االجنبیة من - ٦

العراق
للمؤتمر العلمي االول لكلیة االعالمرئیس اللجنة التحضیریة - ٧
رئیس تحریر جریدة الخبر- ٨
رئیس تحریر مجلة دراسات وبحوث اعالمیة وھي مجلة علمیة محكمة- ٩

احد اعضاء الوفد االعالمي رفیع المستوى الذي زار الكویت لتطبیع - ١٠
بین العراق والكویتالعالقات 

وضع ي لالوطنیة التي شكلتھا وزارة التعلیم العاللجنة العضو - ١١
والشھادات الفخریةالتوصیات المتعلقة بالدراسة عن بعد 

عضو الجنة العلمیة للموتمر الذي تقیمة االمانة العامة لمجلس - ١٢
الوزراء عن دور االعالم في تعزیز االداء الحكومي بموجب االمر الدیواني 

الصادر )٢٠١٣-٥- ١٦دیواني في - ص–(ش ل الموقر المرقم  
نة العامة لمجلس الوزراءامعن اال



البحوث المنجزة

العالقات العامة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، بناء نموذج لدائرة - ١
عالقات عامة في الوزارة

دور العالقات العامة في المؤسسات الحكومیة- ٢
صورة العراقي في المانیا- ٣
العراقیة،كلیة االعالم انموذجاصورة التدریسي لدى طلبة الجامعات - ٤
تحقیق نظریات العالقات العامة في الجامعات العراقیة- ٥
مرض ازمة العالقات العامة وادارة االزمات في المؤسسات الصحیة ،- ٦

الكولیرا انموذجا
ةالعراقیطلبة الجامعات صورة الوالبات المتحدة االمریكیة لدى - ٧
العالقات العامة في دواوین االوقاف- ٨
انقالب بكر صدقي في الصحافة العراقیة دراسة تحلیلیة في جریدة صورة - ٩

االھالي

الكتب المؤلفھ
العالقات العامھ والصوره الذھنیھ  - ١


