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 االعالمكلية   –جامعة بغداد                               

 استمارة السيرة الذاتية                                         

 

 المعلومات العامةأوال : 
 د.طالب عبد المجيد ذياب ـمـــــــــاالســ

تاريخ محل و 

 والدةال

 1791/ 1/ 6بغداد 

 1217/ 11/ 16 ااريخ الحصول عليهت دكتورأستاذ  المرتبة العلمية

 العام صــالتـخـص
التخصص الدقيق /   اعالم

 المساق البحثي

ذاعة اعالم/فلسفة اعالم في اال

 تلفزيونالو

 أستاذ جامعي ـــــةالوظيف

 كلية االعالم/ جامعة بغداد العملمحل عنوان 

 العربية و اإلنكليزية  اللغات التي يجيدها

 /  الهاتف النقال

 البريد االلكتروني

29922111777 

taliballawi8@gmail.com 

 

  : المؤهالت العلمية  ثانيا

 الشهادة
 تاريخ الحصول   هة المانحة للشهادةالج

 مالقس الكلية الجامعة على الشهادة

 1771/ 1771 االعالم كلية االداب بغداد البكالوريوس

 1777 االعالم كلية االداب بغداد الماجستير

 1221 االعالم كلية االداب بغداد الدكتوراه

     آخرى

 ي: التدرج الوظيف ثالثا

 الى -الفترة / من  الجهة الوظيفة ت 

 1779 جامعة بغداد/ كلية االداب مدرس مساعد 1

 1221 جامعة بغداد/ كلية االداب س مدر 1

 1229 جامعة بغداد/ كلية االداب أستاذ مساعد 1

 1217 جامعة بغداد/ كلية االعالم استاذ 2

7    

6    
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  هافيات التي دّرس : الجامع رابعا

 ت
 – )المعهد / الكلية  الجهة

 (القسم
 الى -من  / الفترة  الجامعة

 1221 -1777 بغداد االداب/ قسم االعالم 1

2 
كلية االعالم/ قسم الصحافة 

 االذاعية و التلفزيونية
 االن -1221 بغداد

3 
كلية االمام الكاظم )ع( 

 الجامعة
 1217/ 1212 بغداد 

4    

5    

6    

  احصائيات و بيانات:  خامسا

 التفصيل ات و البياناتالمعلوم ت

1 
عدد المواد الدراسية التي قام بتدريسها في 

 دراسات األولية و العلياال

 العليا االولية

7 2 

2 
عدد مرات الحصول على جائزة العلماء أو 

 جائزة األستاذ األول

 جائزة العلماء
جائزة األستاذ 

 األول

  

3 
عدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي 

 أشرف عليها
 

 

4 
 عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها

 دبلوم كتوراهد ماجستير

12 6 - 

 

5 
 ناقشهاعدد الرسائل و األطاريح التي 

 دبلوم دكتوراه ماجستير

11 11 - 

 

6 
 قيـّـمها علمياعدد الرسائل و األطاريح التي 

 دبلوم دكتوراه ماجستير

7 9 4 

 

7 

عدد المؤتمرات التي شارك فيها داخل و خارج 

 العراق

 

 

 

 

 خارج العراق داخل العراق
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8 
عدد الورش و الندوات و الحلقات التي شارك 

 فيها داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

47 10 

1 
7 

عدد البحوث المنشورة في مجالت و مؤتمرات 

 داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

17 1 

12 
عدد البحوث التي قّومها علميا داخل و خارج 

 العراق

 خارج العراق داخل العراق

62 11 

 - عدد براءات االختراع 11

11 
عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و 

 خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

12 - 

 و المقيـّـمة عدد الكتب المؤلفة و المترجمة 11
 المقيّمة المترجمة المؤلفة

1 - - 

12 
لتدريبية التي شارك عدد الدورات التطويرية و ا

 فيها

 خارج العراق داخل العراق

26 - 

17 

 أعداد المساهمات  

 في

 خدمة المجتمع

عقود استشارية 

 بحثية
- 

 ندوات و ورش عمل

 

 

21 
 - عقود تنفيذ مهمة

 11 دورات تعليم مستمر
 11 نشاطات الصفية 
 16 نشاطات اعالمية

 - آخرى

16 
الشامل و االمتحان  عدد لجان االمتحان

 التنافسي للقبول في الدراسات العليا

 االمتحان الشامل
االمتحان 

 التنافسي

12 12 

19 
عدد اللجان التي شارك بعضويتها داخل و 

 ارج وزارة التعليم العاليخ

داخل التعليم 

 العالي

خارج التعليم 

 71 16 العالي

 عدد كتب الشكر و التقدير 18
رئيس  وزير

 جامعة

ميد ع

 كلية
 آخرى

8 10 7 8 

 العقوباتعدد  17
رئيس  وزير

 جامعة

عميد 

 كلية
 آخرى

- - - - 
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     المحلية والدولية  أو الجمعيات أو المؤسسات الهيئاتعضوية  : سادسا

 ت 
اسم الهيئة او الجمعية او 

 المؤسسة
 الجهة

 -من العضوية /  فترة

 الى

 مجلس القضاء االعلى 1
لنشر و محكمة قضايا ا

 االعالم
 والى االن 1212

1 
عضو نقابة الصحفين 

 العراقيين
 والى االن 1772 نقابة الصحفيين 

1 
مركز الفيض للبحوث و 

 استطالع الرأي العام
 1211 -1211 مركز الفيض

 الوقف الشيعي 2

األمانة العامة للمزارات 

الشيعية الشريفة 

 المقدسة

1217 - 1218 

      ية اآلخرىالنشاطات العلم : سابعا

 التفاصيل عنوان النشاط ت 

 مجلة ذراري العلمية مدير تحرير 1

 دراسات عليا  محاضر في جامعة السليمانية 1

 دراسات اولية محاضر في جامعة الكفيل 1

 عدد من الفضائيات العراقيات مستشار اعالمي 2

 

      المناصب االداريةثامنا : 

 التاريخ  المنصب  ت 

 2002 -2002 قسم اإلذاعة التلفزيون  رئيس 1

 2012 -2012 رئيس قسم اإلذاعة التلفزيون 2

3 
مدير شعبة ضمان الجودة و 

 األداء الجامعي 
2012- 2012 

 2020 معاون العميد لشؤون الطلبة 4

 2021 نقابة االكاديمين ممثل  5

 


