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 رباب كرٌم كٌطان راشد  االسم الرباعً : -

 3795واسط  الوالدة :ومحل تارٌخ  -

 4232تارٌخ الحصول علٌها :   ماجستٌر الشهادة : -

 ووسائل اتصال اعالن التخصص الدقٌق :              صحافة التخصص العام : -

 4242تارٌخ الحصول علٌه :  استاذ مساعد اللقب العلمً : -

 سنة 38عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً : -

 دال ٌوج عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً : -

 rabab_k1973@Gmail.comالبرٌد االلكترونً : -

 الجامعة المستنصرٌة  –العراق   : سالبكالورٌوالجهة المانحة لشهادة  -

 جامعة فارونٌش الحكومٌة  –روسٌا الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر : -

 التارٌخ الثقافً العربً فً وسائل االتصال الجماهٌري واالعالن العراقً عنوان رسالة الماجستٌر : -

 الوظائف: 

 الى –المدة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 4226 كلٌة التربٌة –قسم التارٌخ  معاون مالحظ 3

 4232-4226 رئاسة جامعة دٌالى–مدٌرٌة البعثات والعالقات الثقافٌة  مالحظة 4

 4233 دٌالى –كلٌة الفنون الجمٌلة  تدرٌسٌة -مدرس مساعد 5

 4234-4233 دٌالى –كلٌة الفنون الجمٌلة  مسؤولة التعلٌم المستمر 6

 4235-4234 دٌالى –كلٌة الفنون الجمٌلة  مقررة قسم السمعٌة والمرئٌة 7

 4237-4236 دٌالى –كلٌة الفنون الجمٌلة  مسؤولة التعلٌم المستمر 8

 4242-4237 دٌالى –كلٌة الفنون الجمٌلة  تدرٌسٌة 9

 4242 دٌالى –كلٌة الفنون الجمٌلة  مسؤولة شعبة االعالم 8

 4244-4243 دٌالى –كلٌة الفنون الجمٌلة  تدرٌسٌة 7

 الجهات او المعاهد التً درس فٌها :

 الى –المدة من  الجهة )الجامعة ( ) الكلٌة ( ) المعهد ( ت

 4235-4233 قسم التربٌة الفنٌة–كلٌة التربٌة االساسٌة  3

 4238-4234 قسم التربٌة الفنٌة –كلٌة الفنون الجمٌلة  4

 4238-4234 قسم الفنون السمعٌة والمرئٌة –كلٌة الفنون الجمٌلة  5

 4242-4235 قسم التربٌة الفنٌة –كلٌة الفنون الجمٌلة  6

7 
الفنون السٌنمائٌة قسم الفنون التشكٌلٌة ،التربٌة الفنٌة ، –كلٌة الفنون الجمٌلة 

 والتلفزٌونٌة
4239-4244 

 :المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها
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 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 4233 تطبٌقال التربٌة الفنٌة التربٌة االساسٌة دٌالى 3

 4235-4233 مشروع التخرج التربٌة الفنٌة التربٌة االساسٌة دٌالى 4

 4235-4234 حقوق انسان السمعٌة والمرئٌة الفنون الجمٌلة دٌالى 5

 4235-4234 حقوق انسان التربٌة الفنٌة الفنون الجمٌلة دٌالى 6

 4235-4234 ازٌاء ودٌكور السمعٌة والمرئٌة الجمٌلةالفنون  دٌالى 7

 4235 دٌموقراطٌة التربٌة الفنٌة الفنون الجمٌلة دٌالى 8

 4235 ٌموقراطٌةد السمعٌة والمرئٌة الفنون الجمٌلة دٌالى 9

 4238-4237 وسائل اتصال التربٌة الفنٌة الفنون الجمٌلة دٌالى 8

 4238-4237 مشروع تخرج والمرئٌةالسمعٌة  الفنون الجمٌلة دٌالى 7

 الفنون الجمٌلة دٌالى 32
الفنون السٌنمائٌة 

 والتلفزٌونٌة
 4244-4238 مكٌاج

 الفنون الجمٌلة دٌالى 33
التربٌة  ،التشكٌلً

 الفنٌة
 4244-4239 حقوق انسان ودٌمقراطٌة

 الفنون الجمٌلة دٌالى 34
الفنون السٌنمائٌة 

 والتلفزٌونٌة
 4243-4237 والتلفزٌونتارٌخ السٌنما 

 الفنون الجمٌلة دٌالى 35
الفنون السٌنمائٌة 

 والتلفزٌونٌة
 4244-4238 بحث تخرج

  :المقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 الفنون الجمٌلة دٌالى 3
السمعٌة 

 والمرئٌة
 4236-4235 والدٌكور األزٌاء

 الفنون الجمٌلة دٌالى 4
السمعٌة 

 والمرئٌة
 4237-4236 حقوق االنسان

 4238-4239 وسائل اتصال التربٌة الفنٌة الفنون الجمٌلة دٌالى 5

 الفنون الجمٌلة دٌالى 6
السٌنمائٌة 

 والتلفزٌونٌة
 4244-4238 المكٌاج

 4244-4239 حقوق انسان ودٌمقراطٌة التشكٌلً الفنون الجمٌلة دٌالى 7

 الفنون الجمٌلة دٌالى 8
السٌنمائٌة 

 والتلفزٌونٌة
 4243-4237 والتلفزٌونتارٌخ السٌنما 

 المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التدرٌبٌة التً شارك فٌها

 مكان االنعقاد طبٌعة النشاط ت
نوع المشاركة 

 حضور( –)بحث 
 السنة الدراسٌة
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 4233 حضور كلٌة الفنون الجمٌلة –جامعة دٌالى  ندوة علمٌة 3

 4233 حضور كلٌة الفنون الجمٌلة –جامعة دٌالى  ندوة علمٌة 4

 4234 حضور كلٌة الفنون الجمٌلة –جامعة دٌالى  ندوة علمٌة 5

 4234 حضور كلٌة الفنون الجمٌلة –جامعة دٌالى  ندوة علمٌة 6

 4234 مشاركة كلٌة الفنون الجمٌلة –جامعة دٌالى  ورشة عمل 7

 4235 بحث كلٌة الفنون الجمٌلة –جامعة بغداد  مؤتمر علمً 8

 4235 مشاركة المركز الثقافً –رئاسة الجامعة  ورشة عمل 9

 4235 مشاركة جامعة واسط مخٌم فنً 8

 4235 مشاركة ءالكرب-العتبة العباسٌة  مؤتمر علمً 7

 4236 حضور جامعة دٌالى ندوة علمٌة 32

 4237 مشاركة كلٌة الفنون دٌالى فنً مهرجان 33

 4237 مشاركة كلٌة الفنون دٌالى مهرجان فنً 34

 4238 بحث الوسطىالتقنٌة الجامعة  مؤتمر علمً 35

 4238 بحث جامعة الزرقاء مؤتمر علمً 36

 4238 مشاركة دٌالى ورشة عمل 37

 4238 محاضرة كلٌة الفنون الجمٌلة –دٌالى  محاضرة 38

 4239 محاضرة كلٌة الفنون الجمٌلة –دٌالى  محاضرة نوعٌة 39

 4239 بحث معهد الفنون التطبٌقٌة مؤتمر علمً 38

 4239 بحث الجامعة التقنٌة الوسطى مؤتمر علمً 37

 4238 بحث دٌالى –كلٌة الفنون الجمٌلة  ندوة دولٌة 42

 4238 مشاركة دٌالى –كلٌة الفنون الجمٌلة  محاضرة 43

 4238 مشاركة دٌالى –كلٌة الفنون الجمٌلة  محاضرة 44

 4238 مشاركة دٌالى –كلٌة الفنون الجمٌلة  محاضرة 45

 4242 مشاركة كلٌة التربٌة المقداد –جامعة دٌالى  ورشة عمل 46

 ورشة عمل 47
دائرة الرعاٌة -وزارة الشباب والرٌاضة 
 العلمٌة

 4242 مشاركة

 4242 مشاركة كلٌة الفنون-جامعة دٌالى  ورشة عمل 48

 4242 مشاركة جامعة القادسٌة ندوة دولٌة 49

 4242 محاضرة كلٌة الفنون الجمٌلة –جامعة دٌالى  ورشة عمل 48

 4242 مشاركة مؤسسة بدن اكادٌمً ورشة عمل 47

 4242 مشاركة جامعة سامراء ورشة عمل 52

 4242 مشاركة جامعة القادسٌة مؤتمر دولً 53

 4242 مشاركة جامعة كركوك ورشة عمل 54

 ورشة عمل 55
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم 

 الصحٌة
 4242 مشاركة

 4242 مشاركة جامعة الكوفة ورشة عمل 56
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 4242 مشاركة كلٌة بالد الرافدٌن الجامعة ورشة عمل 57

 4244 مشاركة جهاز االشراف والتقوٌم العلمً  ورشة عمل 58

 4244 مشاركة التعلٌم المستمر  –جامعة دٌالى  ورشة عمل 59

 4244 مشاركة التعلٌم المستمر  –جامعة دٌالى  ورشة عمل 58

 4244 مشاركة التعلٌم المستمر  –جامعة دٌالى  ورشة عمل 57

 4244 مشاركة التعلٌم المستمر  –جامعة دٌالى  ورشة عمل 62

 4244 مشاركة الرٌاضةكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  مؤتمر علمً 63

 4244 مشاركة التعلٌم المستمر  –جامعة دٌالى  ورشة عمل 64

 : الدورات التً شارك بها والتً اقامها 

عقادنالا مكان العنوان ت  
 –نوع المشاركة )مستمع 

 محاضر (
 السنة

 4232 مشاركة رئاسة جامعة دٌالى دورة طرائق التدرٌس 3

دٌالىجامعة  دورة برامج الحاسوب 4  4233 مشاركة 

 4233 مشاركة رئاسة الجامعة دورة السبورة التفاعلٌة 5

 4233 مشاركة رئاسة الجامعة دورة المكتبة االفتراضٌة 6

الفوتو شوب –برامج التصمٌم  7  4234 مشاركة كلٌة الفنون الجمٌلة 

 4234 مشاركة كلٌة الفنون الجمٌلة برامج تصمٌم الدٌكور 8

الرقمًالتصوٌر  9  4234 مشاركة كلٌة الفنون الجمٌلة 

 4238 مشاركة كلٌة الفنون الجمٌلة دورة القٌاس والتقوٌم 8

 4238 محاضرة كلٌة الفنون الجمٌلة تقنٌات المكٌاج 7

 4243 محاضرة كلٌة الفنون الجمٌلة دورة  32

 البحوث المنشورة 

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

البصرٌة فً قراءة الصورة الفنٌة الرقمٌة لدى تدرٌسً وطلبة جامعة دور الثقافة  3
 دٌالى

 4234 جامعة بغداد

 4237 جامعة دٌالى دراسة تحلٌلٌة للشكل-اإلعالنات فً جرٌدة الصباح العراقٌة  4

 4237 جامعة دٌالى اتجاهات الخطاب الدعائً فً انتخابات مجالس المحافظات )محافظة دٌالى انموذجا( 5

منظومة القٌم المتحققة فً وسائل االتصال االلكترونٌة )مواقع األطفال العربٌة  6
 انموذجا(

 4237 جامعة دٌالى

 االتساق القٌمً فً اعالنات العاب االطفال االلكترونٌة الموردة للعراق 7
 

 4238 الجامعة الوسطى

8 
 اإلعالنً البصريخطاب المتلقً لل على لفن األزٌاءتأثٌر الطابع المحلً 

 ( ) إعالنات شركة اسٌا سٌل انموذجا  
 

معهد الفنون 

 التطبٌقٌة
4239 

 أهمٌة اإلعالن التلفزٌونً التسوٌقً فً نشر القٌم االجتماعٌة العربٌة 9
 ( انموذجا   زٌن لالتصاالتشركة  )إعالنات

 4238 جامعة كربالء

دور وسائل االعالم في الكشف عن قضايا الفقر في المجتمع  8
 العراقي )دراسة ميدانية (

 4237 جامعة واسط
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االنفوغرافيك في وسائل االعالم ودوره في ادراك الجمهور  7
 للمعلومات

 4237 جامعة دٌالى

تقويم االعالنان التجارية المعروضة في الفضائيات العراقية من  32
 وجهة نظر المشاهد )دراسة مسحية (

 4242 جامعة بغداد

تقويم االعالنان التجارية المعروضة في الفضائيات العراقية من  33
 وجهة نظر المشاهد )دراسة مسحية (

 2021 نسق

 عضوٌة  الجمعٌات والهٌئات المحلٌة والدولٌة 

 اسم الهٌئة ت
محلٌة / 

 دولٌة

تارٌخ 

 االنتساب

ما زال عضوا/ 

 انتهاء العضوٌة

 عضوة 4234 محلٌة نقابة المعلمٌن  3

 عضوة 4235 محلٌة  مؤسسة الشبكة للثقافة واالعالم  4

 عضوة 4236 محلٌة  المؤسسة االعالمٌة لدعم الدولة العراقٌة  5

 عضوة  4238 محلٌة  العراقٌٌن  ناالكادٌمٌٌقابة ن 6

 عضوة 4238 محلٌة العراقٌٌن  نالصحفٌٌنقابة  7

 عضوة 4237 عربٌة  ملتقى ابداع الدولً للفنون  8

 ب شكر (لى ) جوائز / شهادات تقدٌرٌة / كتابداعات او نشاطات حصل فٌها ع

 ت
نوع االبداع او 

 النشاط

ما حصل علٌه )جائزة 

/ شهادة تقدٌرٌة / 

 كتاب شكر(

 الجهة المانحة
عنوان االبداع او 

 النشاط
 السنة

 4232 ثقافات شعوب العالم روسٌا -جامعة فارونٌش  شهادة تقدٌرٌة مهرجان 3

 4234 عشر 35المؤتمر ال جامعة بغداد شهادة تقدٌرٌة مؤتمر علمً 4

5 
نشاطات علمٌة 

 وثقافٌة متنوعة

 كتب شكر وتقدٌر 

 كتاب37
 روسٌا –العراق 

تنظٌم –بحوث  –ندوات 

 ورش عمل–مؤتمرات 

4222 - 

4235 

 4235 مهرجان اعالمً بغداد درع وشهادة تقدٌرٌة مهرجان 6

 4235 مؤتمر اعالمً كربالء شهادة تقدٌرٌة مؤتمر علمً 7

 4235 مهرجان فنً واسط درع وشهادة تقدٌرٌة مخٌم فنً 8

 4237 مهرجان اعالمً بغداد شهادة تقدٌرٌة مهرجان 9

 4237 مهرجان فنً جامعة دٌالى شهادة تقدٌرٌة +درع مهرجان 8

 4238 مهرجان فنً جامعة دٌالى شهادة تقدٌرٌة مهرجان 7

 4238 مؤتمر علمً الجامعة الوسطى شهادة تقدٌرٌة مؤتمر علمً 32

 4238 مهرجان جمعٌة المسرحٌٌن شهادة تقدٌرٌة مهرجان 33

 4238 احتفالٌة والمرئٌةقسم السمعٌة  شهادة تقدٌرٌة احتفالٌة 34

 4238 احتفالٌة قسم الفنون السمعٌة درع احتفالٌة 35
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 4238 احتفالٌة العتبة العباسٌة المقدسة شهادة تقدٌرٌة احتفالٌة 36

 شهادة تقدٌرٌة مهرجان 37
مهرجان االفالم الطالبٌة 

 للجامعات العراقٌة
 4239 مهرجان

 شهادة ندوة دولٌة 38
قسم الفنون السٌنمائٌة 

 والتلفزٌونٌة
 4238 احتفالٌة

 4238 مؤتمر معهد الفنون التطبٌقٌة شهادة مؤتمر دولً 39

 شهادة ندوة دولٌة 38
كلٌة الفنون -جامعة دٌالى 

 الجمٌلة
 4238 ندوة دولٌة

 4237 مؤتمر دٌالى –كلٌة الفنون  شهادة مؤتمر دولً 37

 4237 مهرجان كام السٌنمائً القاهرة -مصر  شهادة + درع مهرجان 42

 القاهرة-مصر  درع شهادة+ ملتقى فنً 43
ملتقى ابداع الدولً 

 للفنون
4237 

 4243 مهرجان كلٌة الفنون-جامعة دٌالى  كتاب شكر ملتقى فنً 44

حاصلة على شهادة الدكتوراه الفخرٌة فً االعالم من االكادٌمٌة االمرٌكٌة الدولٌة للتعلٌم العالً  -

 .4242والتدرٌب 

 : والترجمة  التألٌف

 منهجٌة / غٌر منهجً عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

3 
االتصال البصري فً 

 الفن واالعالم

دار صفحات 

 للدراسات والنشر
 مساعد 3 4238

 والمواقع االلكترونٌة  واإلعالمٌةنشرت عدد من المقاالت الصحفٌة فً عدد من المجالت الثقافٌة  -

 الروسٌة  جٌدها :تاللغات التً  -

 مساهمات فً خدمة المجتمع

 عضوة فً الجمعٌات والنقابات المهنٌة الفنٌة والثقافٌة واالعالمٌة  (3

 حضور ومشاركة فً الندوات الثقافٌة واالعالمٌة والفنٌة وفً المهرجانات االعالمٌة  (4

 وناشطة فً مجال حقوق االنسان  إعالمٌةناشطة  (5

 رئٌسة تحرٌر مجلة الحضارة  (6

 دٌالى  –عضو هٌئة تحرٌر )النشرة( تصدر عن كلٌة الفنون الجمٌلة  (7

 نشاطات اخرى

 باحثة فً مجال االعالن والعالقات العامة وتارٌخ الصحافة  (3

 من كتب الشكر والتقدٌر من جهات محلٌة وعربٌة واعالمٌة مختلفة  عددحاصل على  (4
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 4242-4234لكلٌة الفنون الجمٌلة العام الدراسً والتدقٌقٌة عضوة فً اللجان االمتحانٌة  (5

 4236-4234مسؤولة المكتبة االفتراضٌة فً كلٌة الفنون الجمٌلة  (6

 عضوة فً عدد من اللجان العلمٌة والثقافٌة والفنٌة فً كلٌة الفنون الجمٌلة  (7

 عضوة فً لجان مهرجانات الكلٌة . (8

 عضوة فً لجان الكلٌة الدائمة والمؤقتة . (9

 .4237دٌالى  –مسؤولة لجنة االرشاد االكادٌمً فً كلٌة الفنون الجمٌلة  (8


