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 مناصب وشغل.، االن وحتى 4992 عام منذ الجامعً التدرٌس فً عمل ــ

الفنون  بقسم تدرٌسٌا حالٌا وٌعمل ، عمٌد ومعاون ، قسم رئٌس منها عدٌدة

 الجمٌلة الفنون كلٌة فً السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة

 المناصب ومن ، االن وحتى 4991 عام منذ االعالمً المجال فً عمل ــ

 جرٌدة لتحرٌر ومدٌر ، المدى جرٌدة لتحرٌر مدٌر شغلها التً االعالمٌة

 فً دٌالى جامعة عن تصدر التً(  آفاق)  مجلة لتحرٌر ومدٌر ، اشنونا

 لقسم ورئٌسا،  جامعةال فً االعالم قسم رئاسة فٌها شغل التً االوقات

 خبارلأل محررا عمل كما . النهضة جرٌدة فً الدولٌة والتقارٌر االخبار

 ، وكاتبا( 4999 ــ4992) الجمهورٌة جرٌدة فً الدولٌة والتقارٌر

( 4991 ــ4992) االسبوعٌة االتحاد جرٌدة فً الصحفٌة للتحقٌقات

 . دٌالى جامعة فً الجامعٌة ألوان جرٌدة ادارة مجلس االن وٌرأس

 من العدٌد فً االعالمٌة مسٌرته خالل اسبوعٌة صحفٌة أعمدة كتب ــ

 االخبارٌة وبغداد والمواطن شنوناأو والعالم والزمان المدى منها الصحف

 . دٌالى وصدى



 والتآخً واالتحاد المدى صحف فً الموسعة المقاالت من العدٌد كتب ــ

 واالتصال االعالم هٌئة عن تصدر التً(  تواصل)  ومجلة الكردٌتٌن

 العراقٌة

 : هي  كتبسبعة  أصدر ــ

، عمان ، االردن ، دار ( المتؤزمة البٌئات فً االعالم)  بعنوان االول ــ أ

 0242اسامة ، 

 ثقافة تشكٌل فً االعالم دور:  التلفزٌونٌة االبوة) بعنوان الثانً ــ ب

 . 0240  ، عمان ، االردن ، دار البداٌة ،( االطفال

، (  العربٌة لالزمات االعالمٌة االدارة:  الثالثة القوة)  بعنوان الثالث ــ ج

 0241عمان ، األردن ، دار المستقبل ، 

، (  العربً االعالم فً والحدود التوظٌف تحوالت)  بعنوان الرابع ــ د

 0243 عمان ، األردن ، دار المستقبل ، 

 السٌاسٌة زماتاأل وادارة االعالمً الخطاب)  بعنوان الخامس ــ هــ

 .0244 ، االمارات العربٌة ، دار الكتاب الجامعً  ، (  الدولٌة

و ــ السادس بعنوان : )صراخ بال صدى : تجربتً فً كتابة العمود 

 .0249 ، بٌروت ، دار النهضة العربٌة ، الصحفً ( 

ز ـ السابع بعنوان ، الفضاء االعالمً المفتوح ، بٌروت ، دار النهضة 

  0202العربٌة ، 

 :  كتابين في باحثين مجموعة مع اشترك ــ

 عام(  المعلومات وتكنولوجٌا االعالم فً دراسات: )  بعنوان حدهماأ

0244 

 4999 عام(  المستقبل وتحدٌات الشباب:  )  بعنوان خرواآل

 :  دولٌة مإتمرات سبعة فً اشترك ــ



، المشاركة فً مإتمر ) الملتقى العربً األول للصحافة االلكترونٌة (  ــ أ

 القاهرةفً 

  الجزائر فً الدٌمقراطٌة ثقافة عن ــ ب

  بٌروت فً العربٌة اللغة وعن ــ ج

  دبً فً اٌضا العربٌة اللغة وعن ــ د

  تونس فً المعنى وانتاج والرمز الصورة وعن ــ هـ

  االردن فً االعالمً الشرف مواثٌق وعن ــ و

  قطر فً العربٌة والهوٌة الطفل ثقافة وعن ــ ي

  المحلٌة المإتمرات من العدٌد فً اشترك كما ــ 1

)  حوالً وناقش ، والدكتوراه الماجستٌر طلبة من عدد على شرفأ ــ 9

 . للدكتوراه طروحةأو للماجستٌر رسالة(  432

   العضوية ـ

 اآلتية ــ عضوية المجالس والنقابات والجمعيات  1

  العربٌة للغة الدولً المجلس فً عضو ــ أ

 العراقٌٌن الصحفٌٌن نقابة فً عضو ــ ب

 . العراقٌٌن والكتاب االدباء اتحاد فً عضو ــ جـ

 د ـ عضو فً جمعٌة كلٌات الفنون الجمٌلة فً الوطن العربً 

 :الرسمية اآلتية علمية المجالت الوية هيئات تحرير ــ عض 2

كلٌة  الصادرة عن  ( الباحث االعالمً) أ ــ عضو هٌئة تحرٌر مجلة 

 .االعالم / جامعة بغداد 

فً  االعالم كلٌة) مسار ( الصادرة عن  مجلة تحرٌر هٌئة عضوب ــ 

 العراقٌة الجامعة



 العلمٌة المحكمة ــ عضو هٌئة تحرٌر مجلة االكادٌمً  ج

 للدراسات االنسانٌة ــ عضو هٌئة تحرٌر مجلة أشنونا  د

 ــ الجوائز  1

 أ ــ جائزة االبداع من كلٌة الفنون الجمٌلة / دٌالى 

 االستاذ األول فً كلٌة الفنون الجمٌلة / دٌالى  ــ  ب

 ج ــ وسام من منصة أرٌد للباحثٌن الدولٌٌن 


