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الشهادات الحاصل علیها
 ١٩٨٨تخرج من الدراسة  االعدادیة عام
 من كلیة اآلداب/جامعة بغداد١٩٩٢حصل على شهادة البكالوریوس في االعالم عام
 من كلیة اآلداب/جامعة بغداد١٩٩٤حصل على شهادة الماجستیر عام
 ة اآلداب/جامعة بغدادمن كلی١٩٩٩حصل على شهادة الدكتوراه عام

الجامعات التي عمل بها
جامعة بغداد/ كلیة اآلداب/ قسم االعالم
جامعة بغداد/كلیة االعالم/ قسم االذاعة والتلفزیون
جامعة بغداد/كلیة االعالم/ قسم العالقات العامة قسم االعالم
الترقیات العلمیة
٢٠٠٨/ ٢٥/٤في اختصاص العالقات العامة حصل على مرتبة االستاذیة
٢٠٠٣استاذ مساعد في اختصاص العالقات العامة حصل على مرتبة



 من كلیة اآلداب/جامعة بغداد١٩٩٨مدرس في عام حصل على مرتبة
الخط الوظیفي
 بمرتبة  مدرس مساعد١٩٩٥عین في جامعة بغداد عام
شغل منصب رئیس قسم العالقات العامة في كلیة االعالم بجامعة بغداد
منصب معاون عمید كلیة االعالم لشؤون الطلبةشغل
یشغل حالیا منصب رئیس تحریر مجلة الباحث االعالمي العلمیة المحكمة
یرأس اللجنة العلمیة في قسم العالقات العامة
عضو اللجنة الوزاریة لتحدیث مناهج االعالم
عضو اللجنة التوجیهیة لمناهج االعالم التابعة للیونسكو
 من المواد الدراسیة في الدراسات االولیة والعلیادرس العدید
 اشرف على العدید من طلبة الماجستیر والدكتوراه في مختلف الجامعات العراقیة

والعربیة
 ناقش عدد كبیر من رسائل الماجستیر واطروحات الدكتوراه
 حصل على العدید من كتب الشكر والتقدیر من السید وزیر التعلیم العالي والبحث

علمي والسید رئیس جامعة بغداد لتمیزه في حقل االعالم  والعالقات العامة ال
له العدید من الدراسات والمقاالت المنشورة في الصحافة العراقیة والعربیة
شارك في العدید من المؤتمرات المحلیة والدولیة
قدم العدید من الخدمات االستشاریة لمؤسسات الدولة المختلفة
عضو نقابة الصحفیین العراقیین
عضو اتحاد الصحفیین العرب
 ٢٠٠٥اسس جمعیة العالقات العامة العراقیة عام

البحوث المنشورة 
ة السیاسیة بین الشباب دور وسا ئل االعالم الجماهیریة في نشرالثقا ف
 بغداد .ةللعالقا ت العامة في جامعذ ج و نمابناء
نحو العال قا ت العا مةا قیةالعر لوزاراتء االعالم في ارات مداتجاها.
 ووسا ئل االعالم .في الوزاراتالعال قة بین اجهزة العالقا ت العامة
دواوین المحافظات .العامة فيالعالقات
 ا ق انموذجاة العر صور مة وبناء الصورة القومیةاالعال قا ت الع–في عصر العو لمة

.



 في العراق .بحقوق االنسا ندور العال قا ت في نشر الوعي
ب والقوى السیاسة العراقیة .  األحزابمة في العاالعالقات
ا ب . رهالعال قا ت العا مة لمكا فحة االتالسیاسیة ودورها في حمالالتعلیقا ت
الحكومیة في العراق .قات العامة تصمیم  برنامج للعال
راقي .عنیة لمجلس النواب لدى الجمهور الهالصورة  الذ
.االنترنت ونشر الوعي المعرفي العلمي.. دراسة ابستمولوجیة
 تسویق الثقافة الساسیة لآلخر ..دراسة في الخطاب التلفزیوني االمیركي الموجه

للمشاهد العربي.
.الهویة الوطنیة في البرامج الحواریة
اخرى
المؤلفةالكتب
(بغداد) العالقات العامة .. رؤیة سرندیبیة
یب العلمیة لممارسة العالقات العامة (القاهرة)االسال
(مشترك، بغداد) اتجاهات إعالمیة
(مشترك، الشارقة)الفضائیات العربیة والهویة الوطنیة
(مشترك، عمان) وسائل اإلعالم.. أدوات تعبیر أم أدوات تغییر
( بغداد) تصمیم انموذج بناء منهجي مطور في بحوث العالقات العامة
وعیة في العالقات العامة: طرائق تدریس وتطبیقاتمحاضرات ن


