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 السيرة الذاتية

 رباب كريم كيطان راشد  االسم الرباعي : -

 1973تاريخ الوالدة : -

 2010تاريخ الحصول عليها :   ماجستير  الشهادة : -

 ووسائل اتصال اعالن التخصص الدقيق :  اعالم –صحافة  التخصص العام : -

 2014تاريخ الحصول عليه :   مدرس  اللقب العلمي : -

 سنة 13عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

 اليوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : -

 rabab_k1973@gmail.comالبريد االلكتروني : -

 الجامعة المستنصرية  –العراق   الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس : -

 جامعة فارونيش الحكومية  –روسيا الجهة المانحة لشهادة الماجستير : -

 التاريخ الثقافي العربي في وسائل االتصال الجماهيري واالعالن العراقي عنوان رسالة الماجستير : -

 الوظائف التي شغلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

 2004 كلية التربية  –قسم التاريخ  معاون مالحظ 1

 2010-2004 رئاسة جامعة ديالى–مديرية البعثات والعالقات الثقافية  مالحظة 2

 2011 ديالى  –كلية الفنون الجميلة  تدريسية-مدرس مساعد 3

 2012-2011 ديالى  –كلية الفنون الجميلة  مسؤولة التعليم المستمر  4

 2013-2012 ديالى  –كلية الفنون الجميلة    مقررة قسم السمعية والمرئية  5

 2015-2014 ديالى  –كلية الفنون الجميلة    مسؤولة التعليم المستمر 6

 2018-2015 ديالى  –كلية الفنون الجميلة    تدريسية  7

 الجهات او المعاهد التي درس فيها : -
 المالحظات الى –المدة من  الجهة )الجامعة ( ) الكلية ( ) المعهد ( ت

  2013-2011 قسم التربية الفنية –كلية التربية االساسية  1

  2016-2012 قسم التربية الفنية  –كلية الفنون الجميلة  2

  2016-2012 قسم الفنون السمعية والمرئية  –كلية الفنون الجميلة  3

  2016-2013 قسم التربية الفنية  –كلية الفنون الجميلة  4

  201-2017 قسم الفنون التشكيلية ،التربية الفنية ،السمعية والمرئية  –كلية الفنون الجميلة  5

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها -
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2011 تطبيق التربية الفنية  التربية االساسية  ديالى 1

 2013-2011 مشروع التخرج التربية الفنية  التربية االساسية  ديالى 2

 2013-2012 حقوق انسان  السمعية والمرئية  الفنون الجميلة ديالى  3
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 2013-2012 حقوق انسان  التربية الفنية  الفنون الجميلة  ديالى  4

 2013-2012 ازياء وديكور السمعية والمرئية  الفنون الجميلة  ديالى 5

 2013 ديموقراطية  التربية الفنية  الفنون الجميلة  ديالى  6

 2013 يموقراطيةد السمعية والمرئية الفنون الجميلة ديالى 7

 2018-2015 وسائل اتصال  التربية الفنية  الفنون الجميلة ديالى  8

 2018-2015 مشروع تخرج السمعية والمرئية الفنون الجميلة  ديالى  9

الفنون السينمائية  الفنون الجميلة  ديالى  10

 والتلفيزونية 

 2018-2016 مكياج 

 2018-2017 حقوق انسان وديمقراطية  التشكيلي الفنون الجميلة ديالى  11

 : اليوجدالمقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -
 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

السمعية  الفنون الجميلة ديالى  1

 والمرئية 

 2014-2013 والديكور األزياء

السمعية  الفنون الجميلة  ديالى  2

 والمرئية

 2015-2014 حقوق االنسان 

 2018-2017 وسائل اتصال  التربية الفنية  الفنون الجميلة  ديالى  3

السينمائية  الفنون الجميلة  ديالى  4

 والتلفيزونية 

 2018-2016 المكياج 

 2018-2017 حقوق انسان وديمقراطية التشكيلي الفنون الجميلة  ديالى  5

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التدريبية التي شارك فيها -
نوع المشاركة  مكان االنعقاد  طبيعة النشاط ت

 حضور( –)بحث 
 السنة الدراسية

 2011 حضور كلية الفنون الجميلة  –جامعة ديالى  ندوة علمية  1

 2011 حضور كلية الفنون الجميلة –جامعة ديالى  ندوة علمية  2

 2012 حضور كلية الفنون الجميلة –جامعة ديالى  ندوة علمية  3

 2012 حضور كلية الفنون الجميلة –جامعة ديالى  ندوة علمية  4

 2012 مشاركة كلية الفنون الجميلة –جامعة ديالى  ورشة عمل  5

 2013 بحث كلية الفنون الجميلة  –جامعة بغداد  مؤتمر علمي 6

 2013 مشاركة المركز الثقافي –رئاسة الجامعة  ورشة عمل 7

 2013 مشاركة جامعة واسط مخيم فني 8

 2013 مشاركة ءالكرب-العتبة العباسية  مؤتمر علمي  9

 2014 حضور جامعة ديالى  ندوة علمية  10

 2015 مشاركة كلية الفنون ديالى  مهرجان فني 11

 2015 مشاركة كلية الفنون ديالى  مهرجان فني 12
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 2016 بحث الوسطىالتقنية الجامعة  مؤتمر علمي  13

 2016 بحث جامعة الزرقاء  مؤتمر علمي 14

 2018 مشاركة ديالى  ورشة عمل 15

 2018 محاضرة  كلية الفنون الجميلة  –ديالى  محاضرة  16

 2017 محاضرة  كلية الفنون الجميلة  –ديالى  محاضرة نوعية  17

 2017 بحث معهد الفنون التطبيقية  مؤتمر علمي  18

 2017 بحث  الجامعة التقنية الوسطى  مؤتمر علمي  19

  2018 بحث  ديالى  –كلية الفنون الجميلة  ندوة دولية  20

 2018 مشاركة  ديالى  –كلية الفنون الجميلة  محاضرة  21

  2018 مشاركة  ديالى  –كلية الفنون الجميلة  محاضرة  22

 2018 مشاركة  ديالى  –كلية الفنون الجميلة  محاضرة  23

 : الدورات التي شارك بها والتي اقامها  -
نعقاد المكانا العنوان ت نوع المشاركة )مستمع  

محاضر ( –  
 السنة 

 2010 مشاركة  رئاسة جامعة ديالى دورة طرائق التدريس 1

 2011 مشاركة جامعة ديالى دورة برامج الحاسوب  2

 2011 مشاركة  رئاسة الجامعة  دورة السبورة التفاعلية  3

 2011 مشاركة  رئاسة الجامعة  دورة المكتبة االفتراضية  4

الفوتو شوب –برامج التصميم  5  2012 مشاركة  كلية الفنون الجميلة 

 2012 مشاركة  كلية الفنون الجميلة برامج تصميم الديكور 6

 2012 مشاركة  كلية الفنون الجميلة  التصوير الرقمي 7

 2016 مشاركة كلية الفنون الجميلة  دورة القياس والتقويم  8

 2018 محاضرة  كلية الفنون الجميلة  تقنيات المكياج  9

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم  -
 السنة محل النشر عنوان البحث ت

دور الثقافة البصرية في قراءة الصورة الفنية الرقمية لدى تدريسي وطلبة  1
 جامعة ديالى

 

 2012 جامعة بغداد 

 2015 جامعة ديالى تحليلية للشكلدراسة -اإلعالنات في جريدة الصباح العراقية  2

اتجاهات الخطاب الدعائي في انتخابات مجالس المحافظات )محافظة ديالى  3
 انموذجا(

 2015 جامعة ديالى 

منظومة القيم المتحققة في وسائل االتصال االلكترونية )مواقع األطفال العربية  4
 انموذجا(

 2015 جامعة ديالى

 اعالنات العاب االطفال االلكترونية الموردة للعراقاالتساق القيمي في  5
 

الجامعة 

 الوسطى

2016 

 اإلعالني  البصريخطاب المتلقي لل على لفن األزياءتأثير الطابع المحلي  6
 ( ) إعالنات شركة اسيا سيل انموذجا   

 

معهد الفنون 

 التطبيقية 

2017 
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 أهمية اإلعالن التلفزيوني التسويقي في نشر القيم االجتماعية العربية  7
 ( انموذجا   زين لالتصاالتشركة  )إعالنات 

 

 2018 جامعة كربالء

  :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية  -

محلية /  اسم الهيئة  ت

 دولية

ما زال عضوا/  تاريخ االنتساب 

 انتهاء العضوية

 مالحضات 

  عضوة 2012 محلية نقابة المعلمين  1

مؤسسة الشبكة للثقافة  2

 واالعالم 

  عضوة 2013 محلية 

مية لدعم المؤسسة االعال 3

 الدولة العراقية 

  عضوة 2014 محلية 

  عضوة  2018 محلية  تقابة االكاديمين العراقيين  4

 ب شكر (كتلى ) جوائز / شهادات تقديرية / اعات او نشاطات حصل فيها عابد -

نوع االبداع او  ت

 النشاط 

ما حصل عليه )جائزة 

/ شهادة تقديرية / 

 كتاب شكر( 

عنوان االبداع او  الجهة المانحة 

 النشاط

 السنة 

 2010 ثقافات شعوب العالم  روسيا -جامعة فارونيش  شهادة تقديرية  مهرجان  1

 2012 عشر 13المؤتمر ال جامعة بغداد شهادة تقديرية  مؤتمر علمي 2

نشاطات علمية  3

 وثقافية متنوعة 

 كتب شكر وتقدير 

 كتاب15

تنظيم –بحوث  –ندوات  روسيا  –العراق 

 ورش عمل –مؤتمرات 

2000 - 

2013 

 2013 مهرجان اعالمي بغداد درع وشهادة تقديرية  مهرجان  4

 2013 مؤتمر اعالمي  كربالء شهادة تقديرية  مؤتمر علمي  5

 2013 مهرجان فني واسط درع وشهادة تقديرية  مخيم فني 6

 2015 مهرجان اعالمي بغداد شهادة تقديرية  مهرجان 7

 2015 مهرجان فني جامعة ديالى شهادة تقديرية +درع مهرجان 8

 2016 مهرجان فني جامعة ديالى  شهادة تقديرية  مهرجان 9

 2016 مؤتمر علمي  الجامعة الوسطى  شهادة تقديرية  مؤتمر علمي 10

 2016 مهرجان جمعية المسرحيين  شهادة تقديرية  مهرجان 11

 2016 احتفالية  قسم السمعية والمرئية  شهادة تقديرية  احتفالية 12

 2016 احتفالية  قسم الفنون السمعية  درع  احتفالية  13

قسم الفنون السينمائية  شهادة  ندوة دولية  14

 والتلفيزونية 

 2018 احتفالية 

 : التاليف والترجمة  -
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 منهجية / غير منهجي عدد الطبعات  سنة النشر  اسم دار النشر عنوان الكتاب  ت

االتصال البصري في  1

 الفن واالعالم 

دار صفحات 

 للدراسات والنشر

 مساعد 1 2016

 والمواقع االلكترونية  واإلعالميةنشرت عدد من المقاالت الصحفية في عدد من المجالت الثقافية  -

 الروسية  اللغات التي يجيدها : -

 مساهمات في خدمة المجتمع -

 عضوة في الجمعيات والنقابات المهنية الفنية والثقافية واالعالمية  (1

 حضور ومشاركة في الندوات الثقافية واالعالمية والفنية وفي المهرجانات االعالمية  (2

 وناشطة في مجال حقوق االنسان  إعالميةناشطة  (3

 رئيسة تحرير مجلة الحضارة  (4

 نشاطات اخرى -

 باحثة في مجال االعالن والعالقات العامة وتاريخ الصحافة  (1

 من كتب الشكر والتقدير من جهات محلية وعربية واعالمية مختلفة  عددحاصل على  (2

 2015-2012 عضوة في اللجان االمتحانية لكلية الفنون الجميلة العام الدراسي (3

 2014-2012مسؤولة المكتبة االفتراضية في كلية الفنون الجميلة  (4

 عضوة في عدد من اللجان العلمية والثقافية والفنية في كلية الفنون الجميلة  (5

 عضوة في لجان مهرجانات الكلية . (6

 عضوة في لجان الكلية الدائمة والمؤقتة . (7


