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 محمد عبد حسن العامري :       االســــــــــــم 

  3691-8-13:  تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 1   عـــــدد األوالد  :

 الديـــــــــــانة   :  مسلم

 عالقات عامة           –:    اعالم     التـخـصــص

 جامعة بغداد -كلية االعالم :  تدريسي في    الوظيفــــــة  

 الدرجة العلمية :   استاذ مساعد 

 :        جامعة بغداد كلية االعالم   عنوان العمل

  446909937339901  الهاتف النقال

 drmohammedalameri@comc.uobaghdad.edu.iqالبريد إاللكتروني :  

Drmohm18@yahoo.com 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

  9111 قسم االعالم  –االداب  بغداد                    

 2002 االعالم   بغداد   الماجستير

 الدكتوراه

 

معهد البحوث والدراسات  –جامعة الدول العربية  بغداد  

 القاهرة  –العربية 

 

 

 

 

2090 

 بغداد    استاذ مساعد

 جامعة بغداد –استاذ 

 قسم العالقات العامة –االعالم 

 االعالم

2092 

 ثالثاً : التدريس الجامعي .  2092

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة  ت

 2002 كلية االعالم             مدرس مساعد  9

 2002 االعالمكلية  مدرس  

mailto:drmohammedalameri@comc.uobaghdad.edu.iq


 الى -الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

 لحد االن   – 2002 بغداد كلية االعالم   1

 2092-2099 النجف االشرف قسم الصحافة 2

 209102020 المعهد العالي لضباط االمن  قسم االعالم  3

 

 الدراسية التي قمت بتدريسها.رابعاً : المقررات  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2002  تطبيقات االعالن   الصحافه اال ذاعية والتلفزيونية   9

 2002 حقوق االنسان  الصحافه اال ذاعية والتلفزيونية 2

 2002 الديقراطية والحريات العامة  الصحافه اال ذاعية والتلفزيونية 2

 2002 حقوق االنسان العامةالعالقات  2

 2090 سسيولوجيا العالقات العامة العالقات العامة 2

  2092 اقتصاديات االعالم   العالقات العامة 6

 2092 تطبيقات االعالن  العالقات العامة 7

 2092 التشريعات االعالمية   العالقات العامة 2

 لحد االن  – 2092 العالقات العامة النوعية  العالقات العامة 1

 2092-2092 مرحلة الماجستير  -سيكلوجيا االعالن    العالقات العامة 90

 لحد االن -2096 الدكتوراه -التسويق في العالقات العامة  العالقات العامة 99

 2002 كلية االعالم مدير خدمات الكلية 

  2002 كلية االعالم        مدير ادارة الكلية  2

 2092 كلية االعالم              استاذ مساعد  في كلية االعالم 2

 
 2091-2092 كلية االعالم        رئيس قسم العالقات العامة  2

 
 لحد االن -2020 االعالمكلية  رئيس قسم العالقات العامة 2



 2091 الدكتوراه-استطالعات الراى العام  العالقات العامة 92

 

 

 أشرف عليها:خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

دور المؤسسات اإلعالمية العراقية في تعزيز  9

 الشعور بالمواطنة لدى الشباب الجامعي

 2092  العالقات العامة  -ماجستير  

حدود استجابة المرأة العراقية إلشكال  2

ومضامين اإلعالنات التوعية الصحية 

 العراقيةالجامعات 

 2096 العالقات العامة  -ماجستير 

فاعلية االتصال المواجهي في التأثير على  2

قرار الناخب العراقي /دراسة ميدانية 

 7430النتخابات مجلس النواب العراقي 

 الحوارية في قناة البغدادية

 2096  العالقات العامة –ماجستير 

صورة التحالف الدولي ضد داعش لدى دول  2

المستقلة لالنتخابات ودورها الجوار العراقي 

 في توعية الجمهور العراقي

دراسة ميدانية للحملة اإلعالنية الخاصة 

 بتحديث سجل الناخبين والتسجيل البايومتري

 العراقي

 2097 العالقات العامة –الدكتوراه 

اثر العالمات التجارية في اإلعالنات على  2

السلوك الشرائي  لجمهور مدينة بغداد 

 واالسكان

 2092 العالقات العامة -الدكتوراه  

اتجاهات الشباب العراقي نحو إعالنات  6

المشاهير في مواقع التواصل 

 االجتماعياالوقاف

 2020 ماجستير = العالقات العامة

رات بوزارة دور اإلعالم في صنع القرا 7

إعالنات المشاهير في مواقع التواصل المالية 

 االجتماعيالجمهور العراقي 

 2020 دبلوم عالي  = العالقات العامة

 –توظيف االستماالت في اإلعالنات التوعية  1

دراسة تحليلية لإلعالنات وزارة الصحة 

 العراقيين

 2020 عالقات عامه -ماجستير 

معارف دور وسائل االتصال في تشكيل  90

 واتجاهات الجمهور العراقي 

نحو الحمالت االنتخابية لمرشحى الرئاسة 

 7474األمريكية ايلول 

 

 2020 العالقات العامة  –دكتوراه 

ازاء االثار االجتماعية واالقتصادية  11

لالعالنات التلفزيونية وانعكاسها على 

 اوضاعها الحياتية 

 2029 العالقات العامة –دكتوراه 

دور العالقات العامة في نشر الوعي  92

 الضريبي 
 2029 عالقات عامه -ماجستير 

 

 

 

 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 ) بحث / بوستر حضور(

 بحث جامعة فالدليفيا   2002 المؤتمر العالمي لحقوق االنسان  1

 بحث عمان  -جامعةموتى 2006 المؤتمر الدولية جامعةموتى  2

 بحث جامعة بغداد كلية االعالم 2001 المؤتمر العلمي الرابع   لكلية االعالم 3

المؤتمر العلمي الثاني عشر  لكلية  4

 االعالم

 بحث جامعة بغداد كلية االعالم 2092



عشر  لكلية  المؤتمر العلمي الثالث 5

 االعالم

 بحث جامعة بغداد كلية االعالم 2020

الموتمرات العلمية كلية االعالم جامعة  6

 القاهرة  االعالم

كلية االعالم جامعة القاهرة   207-2090

 االعالم

 رئيس اللجنة التحضيرية

 حضور  االمارات جامعة عجمان 2092 ملتقى الفجيرة االعالمي الثالث 7

 رئيس اللجنة التحضيرية  قسم العالقات العامة 2020 -2092 نظمها قسم العالقات ندوه علميه 8

 باحث مكتبة االسكندرية  2090 موتمر الحوار العربي االمريكي  10

 

 سابعا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم . 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

اعتماد الجمهور العراقي على  مجموعة قنوات مدى  3

أرزاق اإلعالنية الفضائية في تسويق السلع عبر 

 التلفزيون

 2096 بعداد

اتجاهات طلبة جامعة بغداد نحو الرسائل اإلعالنية  7

 المرسلة عبر الهاتف المحمول SMSالقصيرة 
 2020 القاهرة

في  تشــــــكيل  معارف  وسائل  اإلعالم  العربية  دور   1

نحو األزمة السياسية واتجاهات الجمهور  العراقي  

 السعودية القطرية

 

 2091 بغداد

 

 : كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.ثامنا 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 2096   عميد الكلية   التميز في العمل 9

 2029-2092 عميد الكلية   شكر وتقدير اكثر من عشرين كتاب  2

 

 

 

 


