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 * الوظائف التي شغلها 

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

 2010الى  2008 جامعة ديالى / قسم االعالم والعالقات العامة  معاون مدير  1

مسؤول شعبة  2
 المتابعة االعالمية 

جامعة ديالى / قسم االعالم والعالقات 
 العامة 

 الى االن  2012

 الى االن  2017 جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة  تدريسي  3

 

 * الجهات او المعاهد التي درس فيها 

 المالحظات   الى   –المدة من  الجهة  ت

 ال يوجد  الى االن  2017 جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلة  1

 

 * المؤتمرات والندوات العلمية والورش التدريبية التي شارك فيها 

 السنة الدراسية  نوع المشاركة  مكان االنعقاد  طبيعة النشاط  ت 

رئاسة جامعة  مؤتمر علمي  1
 ديالى 

عضو اللجنة 
 االعالمية 

2009  

جامعة ديالى /  مؤتمر علمي  2
كلية التربية 

 للعلوم االنسانية

عضو اللجنة 
 االعالمية 

2010  

جامعة بغداد /  مؤتمر علمي  3
 كلية االعالم 

  2015 حضور 

الجامعة العراقية  مؤتمر علمي  4
 / كلية االعالم 

  2015 حضور 

جامعة بغداد /  ورشة عمل  5
 كلية االعالم 

  2016 مشارك 

سلسلة ندوات توعوية عن  6
 البطاقة الوطنية 

جامعة ديالى 
والكليات التابعة 

 لها 

  2016 ادارة الندوة 

سلسلة ندوات توعوية عن  7
 الكهرباء 

جامعة ديالى 
والكليات التابعة 

 لها

  2017 ادارة الندوة 

  2017 ادارة الندوة جامعة ديالى سلسلة ندوات توعوية عن  8



االمن الوقائي والسالمة 
 العامة 

والكليات التابعة 
 لها

معامل التأثير ندوة علمية عن  9
 والنشر الدولي 

جامعة ديالى / 
كلية التربية 

 للعلوم االنسانية 

  2017 محاضر 

 

 * المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم 

 السنة  محل النشر  عنوان البحث  ت

في مواقع القنوات الفضائية التفاعلية  1

 ( )مستل

مجلة الباحث االعالمي/ 

جامعة بغداد / كلية 

 االعالم  

2016  

دوافع استخدام كبار السن للفيس بوك  2

 واالشباعات المتحققة

مجلة الباحث االعالمي/ 

جامعة بغداد / كلية 

 االعالم  

2017  

 

 ية الهيئات * عضو

 الصفة  الجهة  ت

 عضو  نقابة الصحفيين العراقيين 1

 عضو  االذاعات والتلفزيونات العراقيةاتحاد  2

 عضو  الجمعية العراقية للعالقات العامة 3

  

 * التكريم 

 السنة  نوع التكريم   الجهة  ت

السيد وزير التعليم العالي  1

 والبحث العلمي 

شهادة تقديرية للطلبة المبتعثين 

 خارج القطر

 

 

 وال االاالعالموال والعال

2013 

شهادة تقديرية للموظف المتميز  السيد رئيس جامعة ديالى   2

 في قسم االعالم والعالقات العامة 

2008 



 

 ( 52كتب الشكر التي حصل عليها خالل سنوات الخدمة )* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * العمل الصحفي 

 الصفة  المؤسسة  ت 

 مدير تحرير جامعية جريدة الوآن 1

 سكرتير تحرير  مجلة اآلفاق الجديدة 2

 مخرج  قناة الجامعية الفضائية / مكتب جامعة ديالى 3

 

 

شهادة تقديرية للموظف المثالي  السيد رئيس جامعة ديالى  3

 في قسم االعالم والعالقات العامة 

2009 

السيد عميد كلية الهندسة في جامعة  4

 ديالى 

شهادة تقديرية تثميناً للجهود 

المبذولة في اقامة ندوة علمية عن 

 ترشيد استهالك الكهرباء 

2017 

 عدد الكتب  الجهة  ت

السيد وزير التعليم العالي  1

 والبحث العلمي العراقي

2 

 

 

 وال االاالعالموال والعال

 1 وزارة الثقافة  العراقية  2

 14 السيد رئيس جامعة ديالى  3

 4 السيد مساعد رئيس جامعة ديالى  4

السادة عمداء الكليات في جامعة  5

 ديالى  

30 

مدير دائرة االحوال المدنية  6

 والجوازات في ديالى 

1 



 * انشطة اخرى 

 السنة  النشاط ت

رئيس اللجنة االعالمية لشطر مالك كلية الرتبية االصمعي وكلية الرتبية  1

 الرازي  

2008 

 2009 عضو جلنة كتابة دليل جامعة دياىل  2

 2010 عضو اللجنة االعالمية يف االحتفال املركزي ليوم جامعة دياىل  3

 2010 عضو اللجنة االعالمية يف االحتفال املركزي خلرجيي طلبة جامعة دياىل  4

 2010 عضو اللجنة املالية اخلاصة بقسم االعالم والعالقات العامة يف جامعة دياىل 5

  2017 خبري علمي ألحباث الرتقية العلمية  6

 2017 رئيس وعضو يف جلان مناقشة احباث خترج الطلبة  7

 اىل االن  2009 الصحفية  والتحقيقات كتابة املقاالت 8
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