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 عديدة مناصب وشغل.، االن وحتى 1994 عام منذ الجامعي التدريس في عمل ــ

 في والمرئية السمعية بقسم تدريسيا حاليا ويعمل ، عميد ومعاون ، قسم رئيس منها

 الجميلة الفنون كلية

 االعالمية المناصب ومن ، االن وحتى 1983 عام منذ االعالمي المجال في عمل ــ

 ومدير ، اشنونا جريدة لتحرير ومدير ، المدى جريدة لتحرير مدير شغلها التي

 فيها شغل التي االوقات في ديالى جامعة عن تصدر التي(  آفاق)  مجلة لتحرير

 جريدة في الدولية والتقارير االخبار لقسم ورئيسا،  جامعةال في االعالم قسم رئاسة

 الجمهورية جريدة في الدولية والتقارير لالخبار محررا عمل كما . النهضة

 االسبوعية االتحاد جريدة في الصحفية للتحقيقات وكاتبا، ( 1998 ــ1984)

 ديالى جامعة في الجامعية ألوان جريدة ادارة مجلس االن ويرأس(  1997 ــ1994)

. 

 منها الصحف من العديد في االعالمية مسيرته خالل اسبوعية صحفية أعمدة كتب ــ

 . ديالى وصدى االخبارية وبغداد والمواطن واشنونا والعالم والزمان المدى جريدة

 الكرديتين والتآخي واالتحاد المدى صحف في الموسعة المقاالت من العديد كتب ــ

 العراقية واالتصال االعالم هيئة عن تصدر التي(  تواصل)  ومجلة

 : هي  كتب ستة أصدر ــ



 2010 عام( المتأزمة البيئات في االعالم)  بعنوان االول ــ أ

  عام( االطفال ثقافة تشكيل في االعالم دور:  التلفزيونية االبوة) بعنوان الثاني ــ ب

2012 . 

 2013 عام(  العربية لالزمات االعالمية االدارة:  الثالثة القوة)  بعنوان الثالث ــ ج

 2015 عام(  العربي االعالم في والحدود التوظيف تحوالت)  بعنوان الرابع ــ د

 عام(  الدولية السياسية االزمات وادارة االعالمي الخطاب)  بعنوان الخامس ــ هــ

2016. 

و ــ السادس بعنوان : )صراخ بال صدى : تجربتي في كتابة العمود الصحفي ( عام 

2018. 

 :  كتابين في باحثين مجموعة مع اشترك ــ

 2011 عام(  المعلومات وتكنولوجيا االعالم في دراسات: )  بعنوان احدهما

 1998 عام(  المستقبل وتحديات الشباب:  )  بعنوان واالخر

 :  دولية مؤتمرات سبعة في اشترك ــ

  القاهرة في االلكترونية الصحافة عن ــ أ

  الجزائر في الديمقراطية ثقافة عن ــ ب

  بيروت في العربية اللغة وعن ــ ج

  دبي في ايضا العربية اللغة وعن ــ د

  تونس في المعنى وانتاج والرمز الصورة وعن ــ هـ

  االردن في االعالمي الشرف مواثيق وعن ــ و

  قطر في العربية والهوية الطفل ثقافة وعن ــ ي

  المحلية المؤتمرات من العديد في اشترك كما ــ 7

(  90)  حوالي وناقش ، والدكتوراه الماجستير طلبة من عدد على اشرف ــ 8

 . للدكتوراه واطروحة للماجستير رسالة



 

   العضوية ـ

  العربية للغة الدولي المجلس في عضو ــ أ

 العراقيين الصحفيين نقابة في عضو ــ ب

 . العراقيين والكتاب االدباء اتحاد في عضو ــ جـ

 علمية ــ عصوية هيئات تحرير مجالت 

 أ ــ عضو هيئة تحرير مجلة الباحث االعالمي 

 ب ــ عضو هيئة تحرير مجلة االكاديمي 

 ج ــ عضو هيئة تحرير مجلة أشنونا 


