
 السيرة الذاتية 

 المعلومات الشخصية
   يسعد سلمان عبد هللا احمد المشهدان دأ.االسم الرباعي واللقب :  -

 23/2/1960محل وتاريخ الوالدة : بغداد   -

 الجنسية : عراقية -

 الحالة االجتماعية : متزوج -

 تكريت   ــالعنوان محافظة صالح الدين ـ -

 : العراق                 المحافظة : صالح الدين                 القضاء : تكريت الدولة  -

 معلومات أكاديمية ومهنية  
 الجامعة : جامعة تكريت                 الكلية : كلية اآلداب            القسم : قسم اإلعالم -

 

 الشهادات :  -
 تأريخها التقدير المانحةالدولة  الجامعة المانحة االختصاص الشهادة ت

 30/6/1983 جيد جدا   العراق جامعة بغداد إعالم بكالوريوس 1

 10/10/1990 جيد جدا العراق جامعة بغداد إعالم ماجستير  2

 22/10/2000 امتياز العراق  جامعة بغداد إعالم دكتوراه 3

 7/10/1996 امتياز جامعة الدول العربية معهد التاريخ  العربي تاريخ حديث دكتوراه 4

 

 اللقب العلمي :  -
 تاريخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت

 10/10/1990 مدرس مساعد 1

 12/12/2006 مدرس 1

 12/12/2009 أستاذ مساعد 2

 12/12/2014 استاذ 3

 

 

 االختصاص العام : دكتوراه إعالم -

 االختصاص الدقيق : صحافة -

نوات الخدمة في الدوائر ـــــــــــنوات( ، عدد ســـــس 13)عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي  -

 سنة( . 19األخرى) 

 

 

 

 

 الدروس التي يدرسها : -
 الدروس التي يدرسها / تدرسها في الدراسات العليا الدروس التي يدرسها / تدرسها في الدراسات االولية ت

  لطلبة الماجستير /منهجية البحث االعالمي  / المرحلة االولى فن الخبر الصحفي 1

  / المرحلة االولى تاريخ وسائل اإلعالم 2



  / المرحلة الثالثة عربية ودوليةصحافة  3

  / المرحلة الرابعة صحفيالعالن اإل 4

  / المرحلة الثالثة مناهج البحث االعالمي 5

  / المرحلة الثانية البحث العلمي منهجية 6

 

 

 العليا )الدكتوراه( :ـــ اإلشراف على طلبة الدراسات 
 تاريخ الرسالة عنوان الرسالة اسم الطالب ت

   ال يوجد 1

 

 ـــ اإلشراف على طلبة الدراسات العليا )الماجستير( :
 تاريخ الرسالة عنوان الرسالة اسم الطالب ت

استخدام طلبة الدراسة االعدادية فيي محافظية صيالح  فراس حمود حمد صالح 1

 –بوك واالشباعات المتحققة منه الدين لموقع الفيس 

 دراسة ميدانية

2019 

العناصيييير التيبويرافييييية فييييي اخييييراج المجييييالت  دور رشا مصطفى ناظم نافع 2

لمجلتيي  ــ دراسة تحليلييةالنسوية في الوطن العربي 

 زهرة الخليج ولها

2019 

مقاالت الصحف الخليجية ازاء أزمة البصرة  اتجاهات  عبد اللطيفمنى سفيان لبيب  3

ـ دراسة تحليلية لمقياالت اليرأف فيي  صيحيفة ـ 2018

الرياض السعودية وصحيفة اخبار الخلييج البحرينيية 

 وصحيفة الوطن الكويتية

2019 

    

 

 ــــ البحوث العلمية المنشورة :

 
 تأريخ النشر مكان النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

 الدعاية الصهيونية في العراق ـ كيف تم تهجير يهوددور  1

 العراق إلى فلسطين ؟  

 مجلة آفاق عربية

 دار الشؤون الثقافية العامة

 1991آب ( 8العدد )

 العدد الثالث )تموز ــ أيلول( مجلة دراسات تاريخية /بيت الحكمة 1941الدعاية الصهيونية في العراق حتى العام  2

 2000السنة الثانية 

 ( كانون األول58العدد ) مجلة المؤرخ العربي/ اتحاد المؤرخين العرب الدعاية الصهيونية في العراق خالل عقد العشرينات 3

 2000 

  2001( لسنة 55العدد ) مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد 1958ـ  1935الصحافة السرية لألحزاب السياسية العراقية  4

لبرامج الفضائيات الوافدة على األطفال في التأثيرات المباشــرة  5

 الدول النامية

الجمعية العراقية  مجلة البحوث االجتماعية

 للعلوم االجتماعية

( الصادر في 24العدد )  

 2001أيلول 

أشكال ومضامين البرامج الموجهة إلى العراق من القسم العربي في  6

 إذاعة الكيان الصهيوني  

أم المعارك للبحوث مجلة أم المعارك /مركز 

 والمعلومات ــــ  وزارة اإلعالم

( السنة السابعة  27العدد )

2001 



دور وسائل اإلعالم العراقي في رعاية وتأهيل المعوقين في القرن  7

 الحادف والعشرين

بحث منشور ضمن بحوث المؤتمر العلمي 

الحادف عشر لهيئة رعاية مقاتلي القادسية 

تشرين األول  30ـ 29في بغداد للمدة من 

الذف انعقد في دار الضباط القادة  2001

 ببغداد

المؤتمر كتاب بحوث 

العلمي الحادف عشر 

لهيئة رعاية مقاتلي 

 2001  القادسية 

في القرن  التهديدات الداخلية والخارجية لفاعلية اإلعالم العراقي 8

 الحادف والعشرين

في كتاب وقائع المؤتمر بحث منشور 

لإلعالم الذف عقد في كلية القطرف األول 

 22ــ 21للمدة من  اآلداب بجامعة بغداد

 2001تشرين االول 

كتاب وقائع المؤتمر 

  القطرف األول لإلعالم 

 2001عام 

 العراق في إذاعة الكيان الصهيوني  9

 )بحث مشترك مع د حمدان خضر سالم(

مجلة العلوم االجتماعية التي تصدرها 

 االجتماعية الجمعية العراقية للعلوم

 (22ــ  21العدد ) 

     2001 الصادر في تموز

مجلة أم المعارك /مركز أم المعارك للبحوث  القضية الفلسطينية وموقف العراق التاريخي   10

 والمعلومات ــــ  وزارة اإلعالم

( السنة السابعة  28العدد )

2001 

العراقي التعرض لوسائل اإلعالم في العراق واتجاهات الجمهور  11

 نحو تفضيل الوسيلة اإلعالمية األقرب الهتماماته

 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

بحوث المؤتمر العلمي االول لكلية االداب 

 4/2007/ 17ــ  16المنعقد للمدة 

( 5( العدد )14المجلد )

 2007آيار 

الصورة الذهنية للعراق في الصحافة األمريكية ـ دراسة تحليلية  12

لمقاالت الرأف المتعلقة بالعراق في صحيفة الواشنطن بوست للمدة 

 31/12/2007ولغاية  1/1/2007من 

 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

بحوث المؤتمر العلمي الثاني لكلية االداب 

 4/2008/ 28ــ  27المنعقد للمدة 

( 6( العدد )15المجلد )

 2008تموز

ل اتجاهات القراء نحو األداء دور الصحف المستقلة في تشكي 13

 الحكومي في العراق 

بحث منشور في كتاب التعددية والوحدة 

 الوطنية .. الواقع والطموح 

بغداد / بيت الحكمة 

2009  

عادات وأنماط تعرض الشباب الجامعي العراقي لوسائل اإلعالم  14

العراقية  ) دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة تكريت عام 

2009  ) 

مجلة آداب الفراهيدف الصادرة عن 

 كلية اآلداب بجامعة تكريت 

( كانون 1العدد )

   2009األول 

مجلة آداب الفراهيدف الصادرة عن كلية   بي اإلسالميآداب وقواعد السلوك االجتماعي في التراث العر 15

 اآلداب بجامعة تكريت

( آذار 2العدد )

2010    

معوقات التفاعلية في مواقع الصحف االلكترونية العراقية على  16

شبكة االنترنت ـ دراسة تطبيقية على طلبة قسم اإلعالم في 

 2010كلية اآلداب بجامعة تكريت لعام 

الفراهيدف الصادرة عن كلية مجلة آداب 

 اآلداب بجامعة تكريت

( حزيران 3العدد )

2010    

صييورة المييرأة فييي بييرامج الفضييائيات العربييية ــييـ دراسيية تحليلييية  17

الفضيائية لعيام   LBCلإلعالنات الخاصة بالمرأة عليى شاشية قنياة 

2009  

البصيرة ـــ مركز البصيرة للدراسات مجلة 

  والبحوث

العدد )صفر( آذار   

2013 

مجلة آداب الفراهيدف الصادرة عن كلية  1958ـ  1869تطور اإلعالن في الصحافة العراقية  18

اآلداب بجامعة تكريت عدد خاص بمؤتمر 

أيار  3ــ 2اآلداب الخامس المنعقد للمدة من 

2011 

( كانون 9العدد )

 2011األول  

مجلة آداب الفراهيدف الصادرة عن كلية  1954ــ  1922العراق الملكي الرقابة على الصحف الحزبية في  19

اآلداب بجامعة تكريت عدد خاص بمؤتمر 

 30ــ  29اآلداب السادس المنعقد للمدة من 

 2012نيسان 

( حزيران  11العدد )

 المجلد األول2012



ـ دراسة  2003البيئة الضايطة للعمل الصحفي في العراق بعد عام  20

من الصحفيين العراقيين في محافظة صالح الدين لعام  على عينة

2011 

بحث منشور في كتاب اإلعالم والهوية 

الوطنية ــــ بحوث المؤتمر العلمي السنوف 

 2011أيار  16ـــ  15 للمدة  الخامس

كلية اإلعالم ــــ 

 2011جامعة بغداد 

المركز العراقي  مشارك في ندوةث بح قضية كركوك في سياسة تركيا الخارجية تجاه العراق   21

للداسات االستراتيجية في اسطنبول المقامة 

مستقبل العالقات التركية  تحت عنوان

العراقية في ضوء فوز حزب العدالة و 

 2011 /10/7بتاريخ   التنمية التركي
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مدى اعتماد النخبة األكاديمية على القنوات الفضائية العراقية في  22

وقت األزمات  ) دراسة حالة على االقتحام اإلرهابي لمبنى مجلس 

 (2011محافظة صالح الدين عام 

المؤتمر العلمي األول للصحافة جامعة البترا 

 المملكة االردنية الهاشميةــ 

بحث منشور في  

وسائل االعالم كتاب 

وتغيير  رتعبيأدوات 

ـــــ بحوث علمية 

  2013ة محكم

اتجاهات طلبة قسم اإلعالم في كلية اآلداب بجامعة تكريت نحو  23

  استخدام تقنية الحاسوب 

المؤتمر العلمي االول لكلية االعالم وقائع 

آذار  5ــ  4في الجامعة العراقية للمدة من 

2013 

عمان ، دار أمجد 

والتوزيع ، للنشر 

2015 

نظرة في إشكالية التوافق بين مناهج كلية اآلداب واحتياجات سوق  24

 العمل

 (/ عميد كلية االداب )بحث مشترك مع أ.د طلب صبار محل

مؤتمر الجمعية العلمية لكليات اآلداب في 

اتحاد الجامعات العربية المنعقد في جامعة 

المنصورة في جمهورية مصر العربية 

 2013نيسان  22ـــ  20للمدة من  المنعقد

بحث منشور على 

موقع الجمعية 

العلمية لكليات 

االداب العربية 

2013 

صورة المرأة في برامج الفضائيات العربية ـــ دراسة تحليلية  25

الفضائية لعام   LBCلالعالنات الخاصة بالمرأة على شاشة قناة 

2009 

 مجلة الدراسات التاريخية والحضارية 

 صالح الدين / جامعة تكريت مركز

 2013 حزيران( 17) العدد( 5) المجلد

( العدد 5المجلد )

( حزيران 17)

2013  

26 

  

الصورة الصحفية في الصحافة العراقية ـ دراسة تحليلية تطور 

 2012لصور الصفحة االولى لصحيفة الصباح لعام 

كلية االعالم مجلة الباحث االعالمي ــــ 

 دجامعة بغدا

لسنة ( 21) العدد

2013 

   دور االعالم الهادف في الحد من انتشار الجريمة  ص 27

  

بحث منشور في كتاب المعرفة عبر وسائل  

االعالم ــ الفوضى والترشيد )مجموعة 

 باحثين(

عمان دار النفائس  

للنشر والتوزيع 

ودار الفجر للنشر 

 2017والتوزيع 

 الرأف لقادة السياسي المخيال في وإيران إسرائيل صورة 28

 السعودف العام

مجلة لباب للدراسات االستراتيجية 

واالعالمية الصادرة عن مركز الجزيرة 

 للدراسات

العدد صفر نوفمبر 

2018  

الصورة االعالمية إليران في الصحافة السعودية بعد االتفاق  29

 النووف االيراني

 

المؤتمر العلمي الحادف عشر لكلية االعالم 

 11ـــ  10بجامعة بغداد الذف اقيم للمدة من 

    2018تشرين االول 

 كتاب وقائع المؤتمر

أهمية المراسم واالتكيت ألقسام العالقات العامة في الجامعات  30

 العراقية ــ دراسة تطبيقية على جامعتي تكريت والجامعة العراقية

المجلة الدولية للعلوم االنسانية واالجتماعية 

 )بيروت( كلية  العلوم االنسانية واالجتماعية 

العدد السادس 

 2018نوفمبر 



    

 

 ـــ أهم المقاالت والدراسات المنشورة في الصحف :

 تأريخ النشر مكان النشر أهم المقاالت المنشورة  ت

 القمر الصناعي الصهيوني ـــ الواقع واالبعاد   1

 

 الصادر بتاريخ 7118العدد  صحيفة الجمهورية 

 14/3/1989 

 النشاط الصهيوني في مصرـ عزل مصر عربيا  هدف صهيوني   2

 استراتيجي قديم

 الصادر بتاريخ 4557العدد  صحيفة العراق

 30/12/1990 

 الصادر  8012العدد  الجمهوريةصحيفة  اليهود ليسوا أبناء عمومتنا 3

16/10/1991 

 الصادر  8041العدد  صحيفة الجمهورية اليهود السوريون بين دعوة اسحاق  شامير وورقة حافظ أسد 4

19/11/1991 

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة الجمهورية  هجرة اليهود السوفيت الى اسرائيل الواقع واالهداف  5

 21/12/1991 

 الصادر بتاريخ 3843العدد  صحيفة القادسية قراءة تحليلية الهم حدثين في تاريخ القضية العربية  6

   22/2/1992 

 الصادر بتاريخ 8135العدد  صحيفة الجمهورية بدعة صهيونية جديدة  7

 7/3/1992 

مقتل الدب السوفيتي بين الصهيونية العالمية وبيروسترويكا   8

 يورباتشوف

 الصادر بتاريخ 8147العدد  الجمهوريةصحيفة 

 21/3/1992 

 على وصول  500اليهود االتراك ودوافع االحتفال بالذكرى الـ  9

 اليهود الشرقيين الى تركيا

 الصادر بتاريخ 3883العدد  صحيفة القادسية

   11/4/1992 

النشاط الدعائي الصهيوني في العراق ودوره في تضخيم االحداث  10

 1941عام في بغداد 

 الصادر  3901العدد  صحيفة القادسية

 2/5/1992    بتاريخ

الدعاية الصهيونية الموجهة ضد العراق ودوره في العدوان  11

 الثالثيني

 الصادر بتاريخ 8193العدد  صحيفة الجمهورية

 14/5/1992 

 الصادر بتاريخالعدد  صحيفة القادسية هجرة اليهود السوريين الواقع .. الدوافع .. االهداف 12

   16/5/1992 

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة القادسية الدعاية الصهيونية تخترق الجدار السوفياتي 13

   23/5/1992 



 الصادر بتاريخ 3940 العدد صحيفة القادسية المشروع التركي هل يغلب التبشير االيراني والدوالر السعودف 14

   20/6/1992 

 الصادر بتاريخ 3962 العدد صحيفة القادسية  .. ورقة الغزل االيراني ـ االمريكي الفالشا االيرانيون 15

   17/7/1992 

 الصادر بتاريخ 3993 العدد صحيفة القادسية السيطرة على العالم محور االستراتيجية االمنية االمريكية 16

   24/8/1992 

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة الجمهورية  الدعاية المضادة كشكل من اشكال العدوان االعالمي 17

 2/3/1993 

دور الدعاييية البريطانييية فييي تهيئيية اجييواء العييدوان علييى المفاعييل  18

 1981النووف العراقي عام 

 الصادر  8483العدد  صحيفة الجمهورية 

 30/5/1993  بتاريخ

   الصادر بتاريخ العدد صحيفة القادسية ضرب المفاعل النووف العراقي .. الواقع واالبعاد 19

7/6/1993 

 الصادر بتاريخ 4299 العدد صحيفة القادسية صورة العراق في الذهنية االيرانية عبر التاريخ 20

   26/9/1993 

 الصادر  4442 العدد صحيفة القادسية احتكار الصورة وايتصاب اللغة في قضية حاضنات االطفال 21

 16/4/1994 بتاريخ

 بتاريخ 12العدد  صحيفة االعالم في الذهنية االمريكية )لفق تسد(صورة العراق  22

 27/5/1998 

نحييو سياسيية قومييية تجيياه االسييتقبال ميين االقمييار الصييناعية للبييث  23

 التلفزيوني المباشر

 بتاريخ 14العدد  صحيفة االعالم

 10/6/1998 

 بتاريخ 16العدد  صحيفة االعالم التضليل االعالمي في قصة الجنود العراقيين المدفونين في الرمال 24

 24/6/1998 

 بتاريخ 18العدد  صحيفة االعالم ضد العراق ةالصورة التلفزيونية االمريكية ودورها في الدعاي 25

 8/7/1998 

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة االعالم  دور شبكة االنترنت في ترويج الشائعات  26

 30/8/2000 

 لكي نفهم ما جرى في واشنطن ونيويوركأسئلة بحجم الواقعة     27

 2001أيلول  11 يوم

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة القادسية

   7/10/2001 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق  االعالم العراقي وتحديات القرن الحادف والعشرين 28

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

 1/1/2002 



الورق وثقافة الصورة بين الصحافة المتخصصية والصيحافة ثقافة  29

 االلكترونية

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

 15/1/2002 

موقع السفارة االمريكيية فيي القيدس خيرق أمريكيي جدييد للحقيوق  30

 العربية

 بتاريخالعدد الصادر  صحيفة القادسية

   4/3/2002 

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة العراق االعالن واالعالم أهداف متضادة 31

   4/6/2002 

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة العراق رجل االعالم وتكنولوجيا المعلومات 32

   30/7/2002 

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة المشرق الطائفة الموسوية في العراق 33

   21/11/2004 

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة المشرق وسائل االعالم االمريكية والتحدف االسيوف الجديد 34

   15/1/2005 

قييرار مشيياركة الجيييا العراقييي فييي الحييرب العربييية االسييرائيلية    35

 1948االولى عام 

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة المشرق

   16/1/2005 

 الصادر بتاريخ  341 العدد صحيفة المشرق 1950عام الصهيوني شبكة التجسس  اسرار 36

   24/2/2005 

 العدد الصادر بتاريخ  صحيفة المشرق شبكة التجسس االسرائيلية ــ الحلقة الثانية 37

3/3/2005 

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة الزمان النفايات وضرورة تفعيل عمل البيئة 38

   15/2/2005 

 الصادر  3العدد  صحيفة قلعة تكريت  ويكيلكس: االشباح حين تكون مرسالً للرسالة االعالميةوثائق  39

 31/12/2010بتاريخ 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق منهجنا في بناء هوية عراقية 40

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   27/1/2012 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق وتفضيل مصلحة الوطنأخالقيات اإلعالم  41

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   22/12/2012 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق التدخل اإليراني التركي في العراق .. أزمات تلد أخرى 42

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   26/5/2012 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق النخلة العراقية وجنود االحتالل  43

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   28/4/2012 



اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق انهم يسرقون تاريخ اليهود في العراق 44

 للدراسات االستراتيجية

 الصادر بتاريخالعدد 

   14/7/2012 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق حين يتحول التاريخ الى حالة فعل 45

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   7/7/2012 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق ثورة العشرين .. ثورة لكل العراقيين 46

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   30/6/2012 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق المبادئ العامة لفهم قضية الملف األمني في العراق 47

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   8/9/2012 

 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق فتنةفيلم مسيء لتأجيج  48

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   15/9/2012 

 التسويق اإلعالمي األمريكي للحرب على العراق 49

 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   12/10/2012 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق وعبر من تاريخ العراق المعاصر دروس 50

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   27/10/2012 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق اإلعالم محور السيطرة األمريكية إلدارة العالم 51

 للدراسات االستراتيجية

 بتاريخالعدد الصادر 

   14/12/2012 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق قد يولد االستقرار من خاصرة الفوضى الخالقة 52

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   9/2/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق دور وسائل اإلعالم في التأثير على اتجاهات الحراك الشعبي 53

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

  15/2/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق ما أحوجنا الى إعالم يوحدنا 54

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   22/2/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق العراق الجريحصناعة االنتخابات ومسؤولية المواطن في  55

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   1/3/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق استطالعات الرأف وقضايا االصالح السياسي في العراق 56

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   8/3/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق وسائل االعالم ودورها في الدعاية االنتخابية 57

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   15/3/2013 

بعد عشر سنوات من الغزو األمريكي للعراق .. صحافة العراق بين  58

 االحتالل البريطاني واألمريكي

اإللكترونية ــالمركز العراقي  العراقصحيفة 

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ



   22/3/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق دور وسائل اإلعالم في احتواء أزمة العراق السياسية 59

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   5/4/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق كي تكون الشمس في بالدف اجملانتخابات ..  60

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   12/4/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق حقن دماء العراقيين والمسؤولية الوطنية 61

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   26/4/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق دور االعالم في تضميد جراحات الوطن 62

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   3/5/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق أقرأوا تراث االمة ففيه بعض الحلول 63

 للدراسات االستراتيجية

 الصادر بتاريخالعدد 

   25/5/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق االحداث الزائفة للتاثير على الناخب العراقي 64

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   14/6/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق دور وسائل االعالم في صناعة اتجاهات الراف العام العراقي 65

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   20/7/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق باألمةمسؤولية االعالم في مواجهة االخطار التي تحدق  66

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   16/8/2013 

    

 

 

 المؤلفة والمترجمةلكتب ا -
 تاريخ النشر نوعه عنوان الكتاب  ت

 1992 مؤلف        الصهيوني في العراق ودوره في تهجير يهود العراق إلى فلسطينالنشاط   1

 1999 مؤلف النشاط الدعائي لليهود في العراق 2

 2001 مؤلف 1952 ــــ 1921الدعاية الصهيونية في العراق  3

 2002 مؤلف الصهيونية الموجهة إلى العراق خالل الحرب العراقية اإليرانيةالدعاية  4

)مع مجموعة  مؤلف بيت الحكمة  )مع مجموعة باحثين(  التعددية والوحدة الوطنية .. الواقع والطموح 5

 باحثين(

2009 

)مع مجموعة  مؤلف   اإلعالم والهوية الوطنية )مع مجموعة باحثين( كلية االعالم ــــ جامعة بغداد 6

 باحثين(

2011 

 2012 مؤلف اإلعالن التلفزيوني وتأثيره في الجمهور 7

 2012 مؤلف )الطبعة االولى(االتكيت والبروتوكول في المناسبات الرسمية  8



 2013 مؤلف )الطبعة االولى( تاريخ وسائل اإلعالم في العراق 9

)مع مجموعة  مؤلف علمية محكمة )مع مجموعة باحثين( جامعة البترا االردنيةوسائل االعالم أدوات تعبير وتغيير ــــ بحوث  10

 باحثين(

2013 

 2013 مؤلف )الطبعة الثانية( بروتوكول في المناسبات الرسميةاالتكيت وال 11

 2014 مؤلف تاريخ وسائل اإلعالم في العراق )الطبعة الثانية( 12

 2014 مؤلف الصحافة العربية والدولية )المفهوم ، الخصائص، المشاكل ، النماذج، االتجاهات(  13

 2015 مؤلف ة(لث)الطبعة الثا تاريخ وسائل اإلعالم في العراق 14

)مع مجموعة مؤلف  وقائع المؤتمر العلمي االول لكلية االعالم 15

 باحثين(

2015 

 2016 مؤلف   2003االمريكية بعد عام صورة العراق في مقاالت الصحافة  16 

 2016 مؤلف 1952ــــ  1922الوعي بالمستقبل في صحافة االحزاب العراقية العلنية  17

 2017 مؤلف )الطبعة االولى( مناهج البحث االعالمي 18

)مع مجموعة مؤلف  المعرفة عبر وسائل االعالم ــ الفوضى والترشيد  19

 باحثين(

2017 

 2019 مؤلف منهجية البحث العلمي  20

 2019 مؤلف )الطبعة الثانية( االعالمي البحث مناهج 21

    

 

 ــــ الدورات التطويرية :
 تاريخها الدورةمكان  الدورات التطويرية ت

 1991 معهد الخدمة الخارجية / وزارة الخارجية دورة االتكيت والبروتوكول في المناسبات الرسمية  1

 1991 هيئة المعاهد الفنية السكرتارية وادارة المكتب الرسميدورة  2

 1992 معهد االدارة بغداد / الرصافة دورة ادارة الوقت 3

 1993 المركز القومي للحاسبات دورة استخدام االنترنت 4

ولغايييييييييية  28/10/2007 جامعة تكريت  دورة طرائق التدريس 5

21/11/2007 

 2007 جامعة تكريت دورة الحاسوب 6

 30/4/2011 جامعة بغداد بالتعاون مع منظمة آيركس دورة الصحافة االستقصائية 7

 10/7/2011 جامعة بغداد بالتعاون مع منظمة آيركس دورة اخالقيات العمل االعالمي 8

 22/1/2012 جامعة بغداد بالتعاون مع منظمة آيركس االعالم الجديد وصحافة المواطندورة  9

 العلمية :ــــ اللجان 
 رقم االمر الجامعي وتاريخه اللجان العلمية ت

 : رقمالبموجب االمر الجامعي ذف  عضو اللجنة المركزية لالشراف على تنفيذ االستراتيجية  1



 30/1/2013بتاريخ  7/18/1509  الوطنية للتربية والتعليم العالي في جامعة تكريت   

 : بموجب االمر الجامعي ذف الرقم  جامعة تكريتيار نشيد تعضو اللجنة المركزية الخ  2

  23/2/2013بتاريخ  7/18/1509 

 : الرقمذف بموجب االمر الجامعي  رئيس لجنة تطوير االعالم الجامعي  3

 5/5/2016  بتاريخ 7/18/6830 

بموجب كتاب وزارة التعليم العالي ـــ الدائرة  عضو اللجنة الوزارية لخبراء االعالم في العراق 4 

القانونيييييييييييية واالداريييييييييييية ذف اليييييييييييرقم : 

 23/4/2018بتاريخ  7/5/1643ق/

 

 

 المناصب التي شغلها : -
 التاريخ المكان المنصب ت

 2014ولغاية ـــــ   2008 رئاسة الجامعة  مسؤول شعبة الجريدة ورئيس  تحرير جريدة الجامعة ) أقالم الجامعة (    1

 2016ـــــ    2009 كلية اآلداب / جامعة تكريت مدير تحرير مجلة آداب الفراهيدف التي تصدر عن كلية اآلداب بجامعة تكريت 2

 2015ـــــ   2013 كلية اآلداب / جامعة تكريت مسؤول وحدة تسويق النتاجات العلمية 3

 ولحد االن 2017 كلية اآلداب / جامعة تكريت اآلداب بجامعة تكريترئيس تحرير مجلة آداب الفراهيدف التي تصدر عن كلية  4

 

 اللجان التي شارك بها : -
 المنصب الذف شغله نوع اللجنة ت 

 فني  مالي علمي ادارف

 عضو لجنة الترقيات العلمية لجنة علمية   1

 عضو لجنة االرشاد التربوف لجنة االرشاد التربوف 2

 رئيس تحرير التي تصدرها رئاسة الجامعة صحيفة أقالم الجامعة 3

 التي تصدرها كلية اآلداب مجلة آداب الفراهيدف 4
 رئيس تحرير

 رئيس اللجنة لجنة تطوير االعالم الجامعي 5

 عضو لجنة خبراء االعالم عضو اللجنة الوزارية لخبراء االعالم في العراق 6

 

 المؤتمرات العلمية :  -
 نوع المشاركة مكان انعقاد المؤتمر ت

 

 تاريخه موضوع المؤتمر

المؤتمر العلمي الثالث عشر لهيئة  تقديم بحث بغداد / نادف الضباط القادة 1

 رعاية مقاتلي القادسية

 2001تشرين األول  30ـ29

 2001تشرين الثاني  8ـ 6 المؤتمر العالمي لحقوق الطفل تقديم بحث بغداد/ فندق المرديان 2

 2001تشرين األول  22ـ21المؤتمر القطرف األول لإلعالم  تقديم بحث كلية اآلدابجامعة بغداد/  3



 كلية اآلداب )بغداد(

المؤتمر القطرف الثاني لإلعالم  تقديم بحث جامعة بغداد/ كلية اآلداب 4

 كلية اآلداب )بغداد(

 2002كانون األول  22ـ21

ندوة مركز أبحاث أم المعارك  تقديم بحث بغداد / وزارة الثقافة واإلعالم 5

للبحوث والمعلومات في وزارة 

 الثقافة واإلعالم 

 2001آذار  13

 2007نيسان  17ـ  16 اآلدابالمؤتمر العلمي األول لكلية  تقديم بحث جامعة تكريت 6

المؤتمر العلمي الثالث لمركز  تقديم بحث جامعة تكريت 7

صالح الدين األيوبي مع بيت 

 الحكمة

 2007تشرين الثاني  20ـ  19

المؤتمر العلمي الثاني لكلية  تقديم بحث جامعة تكريت 8

 بجامعة تكريت اآلداب

 2008نيسان   21ــ 20 

المؤتمر العلمي الثالث لكلية  تقديم بحث جامعة تكريت 9

 بجامعة تكريت اآلداب

 2009نيسان   21ـــ  20

مؤتمر المرأة لكلية التربية  بنات  تقديم بحث كلية التربية بنات /جامعة بغداد 10

 جامعة بغداد /

  2010آذار  18ــ ـ 16

   

المؤتمر العلمي الرابع لكلية   تقديم بحث جامعة تكريت 11

اآلداب بجامعة تكريت المنعقد 

 3/5/2010ــ 2للمدة 

 2010أيار  3ــ  2

المؤتمر العلمي الخامس لكلية  تقديم بحث جامعة تكريت 12

بجامعة تكريت المنعقد اآلداب 

 3/5/2011ــ 2للمدة 

  2011أيار  3ـ ـ 2

المؤتمر العلمي الخامس لكلية  تقديم بحث  كلية االعالم /جامعة بغداد  13

 اإلعالم بجامعة بغداد 

 2011أيار  15

المؤتمر العلمي السادس لكلية  تقديم بحث جامعة تكريت 14

   جامعة تكريت باآلداب 

نيسان  30ـــــ  29 المنعقد للمدة من

2012 

جامعة البترا ـــ المملكة االردنية  15

 الهاشمية

المؤتمر العلمي األول للصحافة  تقديم بحث

 .االردن جامعة البترا ــ 

كانون االول  21ـــــ  20المنعقد للمدة من 

2012 

المؤتمر العلمي االول لكلية  تقديم بحث  كلية االعالم /الجامعة العراقية 16

  االعالم في الجامعة العراقية 

 2013آذار  5ــ  4المنعقد للمدة من 

جامعة المنصورة ــــ جمهورية مصر  17

 العربية

 تقديم بحث

مشترك مع أ.د 

 طلب صبار محل

مؤتمر الجمعية العلمية لكليات 

اآلداب في اتحاد الجامعات 

 ـــ 20للمدة من العربية المنعقد 

في جامعة  2013نيسان  22

المنصورة في جمهورية مصر 

 .العربية 

نيسان  22ـــ  20المنعقد للمدة من 

2013 

المؤتمر العلمي الرابع الذف عقده  تقديم بحث كلية االعالم /الجامعة العراقية  18

مركز البصيرة للبحث والتطوير 

االعالمي بالتعاون مع كلية االعالم 

 



 في الجامعة العراقية

المؤتمر العلمي الحادف عشر  تقديم بحث جامعة بغداد / كلية االعالم 19

 لكلية االعالم بجامعة بغداد

تشرين االول  11ـــ  10من للمدة  المنعقد

2018 

 

 

 الندوات :
 نوع المشاركة مكان انعقاد الندوة ت

 

 اتاريخه موضوع الندوة

 بغداد / وزارة 1

 الثقافة واإلعالم

القضية الفلسطينية وموقف بحث بعنوان 

 العراق التاريخي

نيدوة مركييز أبحياث أم المعييارك للبحيوث والمعلومييات 

 2001آذار  13بتاريخ  في وزارة الثقافة واإلعالم

 2001آذار  13

 جامعة بغداد / 2

 كلية العلوم السياسية

ورقة عمل بعنوان اسيئلة بحجيم الواقعية 

لكيييييي نفهيييييم مييييياجرى فيييييي نيوييييييورك 

   11/9/2001وواشنطن يوم 

عليى المنطقية  2001أيلول  11ندوة تداعيات احداث 

 7/10/2002بتاريخ العربية 

7/10/2002 

 كلية اآلداب / 3

 جامعة تكريت

فيييي  اإلسيييرائيليالتيييدخل بحيييث بعنيييوان 

شمالي العراق ودوره في مشروع تقسيم 

 العراق

نييدوة كلييية اآلداب بعنييوان الوحييدة الوطنييية ورفييض 

 15/1/2008بتاريخ  التقسيم

15/1/2008 

 كلية اآلداب / 4

 جامعة تكريت

المسرح اإلعالمي للحرب بحث بعنوان 

 األميركية على العراق   

للعراق .. االحتالل االمريكي ندوة كلية اآلداب بعنوان 

 14/4/2008بتاريخ  الدوافع واالهداف

14/4/2008 

 كلية اآلداب / 5

 جامعة تكريت

الوعي بالمستقبل في بحث بعنوان 

 الصحافة العراقية

 

 دور االعيالم فيي صيناعة المسيتقبلندوة كليية اآلداب 

 5/1/2009بتاريخ 

5/1/2009 

 كلية اآلداب / 6

 جامعة تكريت

القواعيييد العامييية لحمايييية  بعنيييوانبحيييث 

 الصحفيين في المناطق الخطرة   

لقسم االعالم فيي  2012العلمية الخامسة لعام ندوة ال

حمايةةة الفةةحفيين فةةي المنةةاطق بعنييوان كلييية اآلداب 

 الخطرة

27/2/2012 

 المديرية العامة 7 

 لشرطة محافظة 

 صالح الدين 

دور اإلعييالم فييي تحسييين صيييورة بحييث 

نظر الميواطن العراقيي رجل الشرطة في 

   وإشاعة مفهوم الشرطة المجتمعية

التي اقامتها المديرية العامية لشيرطة محافظية ندوة ال

 صالح الدين    

21/4/2011 

 المركز العراقي  9

 للدراسات 

 االستراتيجية

قضيية كركيوك فيي سياسية بحث بعنيوان 

 تركيا الخارجية تجاه العراق

االسيييتراتيجية فيييي نيييدوة المركيييز العراقيييي للداسيييات 

مسيييتقبل العالقيييات  اسيييطنبول المقامييية تحيييت عنيييوان

التركيييية العراقيييية فيييي ضيييوء فيييوز حيييزب العدالييية و 

  التنمية التركي

10/7/ 2011 

http:// 

www.islamdaily 

.org/ar/general  

/9937.article.htm/ 



 كلية اآلداب / 10

 جامعة تكريت

دور االعييالم فييي مكافحيية  بحييث بعنييوان

 الجريمة

كليييية اآلداب المنعقيييدة فيييي  لإلعيييالمالوطنيييية نيييدوة ال

   10/4/2013بتاريخ  

10/4/2013 

 كلية اآلداب / 11

 جامعة تكريت

دور االعييالم فييي مكافحيية  بحييث بعنييوان

 الطائفية والعنصرية

 كلية اآلدابالعلمية االولى لقسم االعالم في ندوة ال   

م دور االعيالبعنيوان  2014ـيـ  2013للعيام الدراسيي 

 في مكافحة الطائفية والعنصرية

11/11/2013 

 كلية االداب /  12

 جامعة تكريت

بعنييوان االعييالم االجتميياعي ورقيية عمييل 

 وصناعة االخبار الكاذبة 

 الندوة العلمية االولى لقسم االعالم في كلية االداب 

 2019ــ 2018للعام الدراسي 

5/11/2018 

     

 

 ـــ الجمعيات المهنية : 
 تاريخ االنضمام نوع العضوية الجمعية اسم ت

 1987 عضو عامل عضو نقابة الفحفيين العراقيين 1

 1999 عضو عامل عضو اتحاد المؤرخين العرب 2

 2001 عضو عامل عضو اتحاد األدباء والكتاب 3

 2009            عضو عامل        الجامعيين عضو جمعية التدريسيين 4

 

 التكريم والجوائز وكتب الشكر :  -
 التاريخ اسباب المنح الجهة المانحة ت

وزير التعليم العالي  1

 والبحث العلمي

 لألداء المتميز لرئيس الجامعة والعمداء 

 والتدريسيين في جامعة تكريت

 في 7/15/7495رقم 

23/7/2007 

  رئاسة الجامعة 2

 للحصول على تقدير امتياز في تقويم أداء 

 2007ـ  2006التدريسيين للعام الدراسي 

 في 7/15/4825رقم 

7/5/2008 

 للجهود الكبيرة في بناء قسم اإلعالم وتوجيه الطلبة وتهيئة  رئاسة الجامعة 3

 معرض الصحف العراقية  النادرة من مكتبتكم الشخصية

 في7/15/13771رقم 

15/12/2008 

 للحصول على تقدير امتياز في تقويم أداء  رئاسة الجامعة 4

 2008 ــــ 2007التدريسيين للعام الدراسي 

 في 7/15/703رقم 

20/1/2009 

 في 7/15/6475رقم  للجهود المبذولة في إصدار جريدة أقالم  رئاسة الجامعة 5



25/5/2009 

 للجهود الكبيرة في بناء قسم اإلعالم وتوجيه رئاسة الجامعة 6

 الطلبة وتهيئة معرض الصورة الصحفية 

 في 334رقم  

23/5/2010 

 للحصول على تقدير امتياز في تقويم أداء  رئاسة الجامعة 7

 2008ــــــ  2007التدريسيين للعام الدراسي 

 في 7/15/703رقم 

20/1/2009 

 للجهود المبذولة والمتميزة في إصدار صحيفة تدريبية  رئاسة الجامعة 8

 طالبية باسم )آفاق اإلعالم( 

 في 7/15/3490رقم 

10/3/2010 

 في 7/15/7891رقم  تثمينا  للجهود المبذولة في اإلسهام والمشاركة في جريدة أقالم    رئاسة الجامعة 9

18/5/2010 

 تثمينا  للجهود المبذولة في مهام مسؤول شعبة الجريدة في قسم اإلعالم  رئاسة الجامعة 10

 بجامعة تكريت    

 في 7/39/1994رقم 

20/10/2010 

 الحصول على درع جامعة تكريت في عيد الصحافة العراقية وذلك تثمينا  للجهود ا رئاسة الجامعة 11

 المبذولة في إعالم الجامعة وإصدار صحيفة أقالم  التي تصدر عن جامعة تكريت

2010 

 تثمينا  للجهود المبذولة في اصدار صحيفة افاق االعالم التدريبية في قسم اإلعالم  رئاسة الجامعة 12

 بجامعة تكريت     اآلدابفي كلية 

 30/1/2011 

 تثمينا  للجهود المبذولة في مهام مسؤول شعبة الجريدة في قسم اإلعالم  رئاسة الجامعة 13

 بجامعة تكريت    

 9/3/2011 

 تثمينا  للجهود المبذولة في مهام مسؤول شعبة الجريدة في قسم اإلعالم  رئاسة الجامعة 14

 بجامعة تكريت    

 22/3/2011 

 للحصول على تقدير امتياز في تقويم أداء  رئاسة الجامعة 15

 2011ــــ  2010التدريسيين للعام الدراسي 

 16/ 5/2011 

 7/15/8064رقم  الصحافة العراقية      عيدتثمينا  للجهود المبذولة في تطوير جريدة الجامعة ولمناسبة  رئاسة الجامعة 16

 30/5/2011بتاريخ  

 قسم اقامة مسابقة االفالم الوثائقية ومساعدة طلبةتثمينا  للجهود المبذولة في  رئاسة الجامعة 17

     افياء وطن( في انتاج الفيلم الوثائقي) اآلداباإلعالم في كلية  

 بتاريخ  687 /7/15رقم  

10/1/2012 

 التنسيق مع مجلس البحث والتبادل الدولي )ايركس( تثمينا  للجهود المبذولة في  رئاسة الجامعة 18

     بتمويل سفرة علمية لطلبة قسم االعالم في كلية االداب

 بتاريخ 7/15/5765رقم 

 28/3/2012 

 تثمينا  للجهود المبذولة في مهام مسؤول شعبة الجريدة في قسم اإلعالم  رئاسة الجامعة 19

 بجامعة تكريت    

 16/4/2012 

 4/2012 /25  للحصول على تقدير امتياز في تقويم أداء  رئاسة الجامعة 20



 2012ــــ  2011التدريسيين للعام الدراسي 

 26/4/2012 جامعة تكريتتثمينا  للجهود المبذولة في يوم  رئاسة الجامعة 21

المساعد العلمي لرئيس  22

 الجامعة

 21/5/2012 االعالن التلفزيوني وتاثيره في الجمهور الهدائه كتاب

المساعد العلمي لرئيس  22

 الجامعة

 28/11/2012 الهدائه كتاب االتكيت والبروتوكول في المناسبات الرسمية

 17/10/2011  اآلداب تثمينا  للجهود المبذولة في يوم جامعة تكريتالحصول على درع كلية  عمادة كلية اآلداب 23

وزير التعليم العالي  24

 والبحث العلمي

 28/11/2012في  29025رقم  االلكترونية( ةتثمينا  لجهود الجامعة في االرشفة )البواب

 تثمينا  للجهود المبذولة في اصدار صحيفة )يوم العراق( العدد الخاص بمناسبة  رئاسة الجامعة 25

 احتفاالت جامعة تكريت بيوم الوفاء

 24/1/2012رفي 7/15/1454

وزير التعليم العالي  26

 والبحث العلمي

تثمينا لالداء المتميز في التقييم الذاتي المؤسسي )دراسات الذات( المعدة من 

 جامعة تكريت  قبل كليات

 في 1004 /12رقم م و  

16/6/2013 

تقديرا  للجهود المتميزة والمبذولة وااللتزام العالي والحرص على تنفيذ  رئيس الجامعة  27

 االعمال الموكلة اليكم بكل امانة واخالص 

  7/15/196رقم 

 2014 /8/1في 

نظرا  لمنح السيد رئيس جامعة تكريت كتاب شكر وتقدير من قبل وزير التعليم  رئيس الجامعة 28

 وتقديرا  14/1/2014في  12/35العالي والبحث العلمي المرقم م و 

 للجهود المتميزة والمبذولة من قبلكم 

 بتاريخ 7/15/1145رقم 

22/1/2014 

 تقديرا  للجهود المتميزة والمبذولة من قبلكم ولحصولكم على تقدير )امتياز( في  الجامعة يسرئ 29

  2012ـــــ  2011تقييم آداء التدريسيين للعام الدراسي 

   7/15/3706رقم 

 27/2/2014في 

 الفراهيدفتثمينا  للجهود المتميزة والعمل الدؤوب في اداء المهام بمجلة آداب  الجامعة يسرئ 30

         اآلداب بجامعة تكريتالتي تصدرها كلية 

 في 7/15/4925رقم 

   17 /3 /2014 

تثمينا  للجهود المتميزة وحصول جامعتنا على كتاب شكر وتقدير من قبل وزير التعليم  الجامعة يسرئ 31

 العالي والبحث العلمي لوضعها تصاميم برامج االرشفة والبوابة االلكترونية 

 بتاريخ 7/15/8243رقم 

 13/5/2014 

 تقديرا  للجهود المتميزة والمبذولة من قبلكم ولحصولكم على تقدير )امتياز( في  الجامعة يسرئ 32

 2013ـــــ  2012تقييم آداء التدريسيين للعام الدراسي 

 بتاريخ  7/15/3706رقم 

27/2/2015 

 للعام  اآلدابتقديرا  للجهود المبذولة في االمتحانات النهائية لطلبة كلية  الجامعة يسرئ 33

  2015ـــ  2014الدراسي 

 بتاريخ 7/15/1678رقم 

31/1/2016  

 دورة فن تحرير الخبر الصحفي  محاضرات تقديرا  للجهود المبذولة في  الجامعة يسرئ 34

 لمسؤولي المواقع االلكترونية في كليات الجامعة  

 بتاريخ 7/15/2617رقم 

15/2/2016 

 بتاريخ 7/15/6398رقم  لمرور تسعة وعشرين عاما  على ذكرى تأسيس الجامعة وللجهود الكبيرة التي  رئيس الجامعة  35



 26/4/2016 بذلتها الكوادر الوظيفية بكافة مستوياتها

المجالت العلمية بالبحوث العلمية  نظرا للدور المتميز في انجاز االعمال الموكلة ورفدكم رئيس الجامعة 36

 والموضوعات التي تخص  مجالت جامعة تكريت

 بتاريخ 7/15/16638رقم 

10/11/2016 

بمناسبة انتهاء تكليف رئيس الجامعة بعد مرور عامين من العمل المشترك في ظروف  رئيس الجامعة 37

 كركوكصعبة والتي اثمرت بعودة الجامعة من مقرها البديل في محافظة 

واستذكارا لدوركم الوطني واالخالقي مع الجامعة في موقعها البديل وحرصكم الكبير 

    على استمرارها باداء رسالتها العلمية والتربوية

 في  7/15/1614رقم 

24/1/2017  

 كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة تكريت قديرا  للجهود المتميزة والمبذولة رئيس الجامعة 38

 من قبلكم ولحصولكم على تقدير )امتياز( في تقييم آداء التدريسيين للعام

 2016ـــــ  2015الدراسي  

 بتاريخ 7/15/11314رقم 

20/6/2017 

 للجهود المتميزة المبذولة في عقد ندوة مركزية ضمن حملة بغداد عاصمة  رئيس الجامعة  39

الحكومي ودورها في عمل االعالم العربي تحت عنوان )صناعة الخبر واالتصال 

 المؤسسات التعليمية(.

 بتاريخ 7/15/2517رقم 

6/2/2018 

 تثمينا  للجهود المبذولة من قبلكم والمتمثلة بإلقاء المحاضرات واالشراف على رئيس الجامعة 40

 طلبة الدراسات العليا في كلية اآلداب 

 بتاريخ 7/15/10716رقم 

21/6/2018 

 وتقديرا  لجهودكم في اداء المهام الموكلة اليكم في كليتكم لطلبة تثمينا   رئيس الجامعة 41

 الدراسات االولية والعليا في قسم االعالم بكل تفان واخالص 

 بتاريخ 1184رقم م. ر/

9/12/2018 

 نظرا للجهود المبذولة لمنتسبي الجامعة كافة من تفان واخالص من شانه رفع  رئيس الجامعة 42

 محليا  وعالميا  مستوى الجامعة 

 30/5/2019بتاريخ  287م.ر 

43    

44    

45    

46    
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2001 Published research in the book of 

The first regional Conference for 

media held in Baghdad University 

/ college of Arts 

Internal and external Threats on the 

effectiveness of  Iraqi Media 

July, No. ( 21-22 )- 

2001, from page 

368 

to 397 

Social Sciences journal issued  by 

the Iraqi association for Social 

Sciences 

Iraq in Zionist broadcasting ( joint  

resaeach 

associated with Dr. HamdanKhudir Salim ) 

No. ( 28 ),seventh 

year, 2001 

Um Al-Maark Journal/ Um Al- 

Maark for researches and 

Information/ Ministry of Media 

Palestinian issue and the historical stance of 

Iraq 

Vol. ( 14 ) No. 

( 5 ) -  2007 

Tikrit University/ Journal of 
Humanitarian sciences/researches 

of the first scientific conference 
for the college of Arts for the 

period 16-17/4/2007 

Exposure to Iraqi media through and 

directions 

of Iraqi audience in  preferring the media 

means 

closest to its interests 

Vol. ( 15 ) No. 

( 6 ) – July 2008 

Tikrit University/ Journal for 
Humanitarian sciences, second 

scientific conference of the college of 

Arts 

for the period 27-28/4/2008. 

Iraq's mental image in American Press – 

An 

Analytic study of opinion articles 

concerning 

Iraq in the Washington Post for the period 

from 1/1/2007 to 31/12/2007 

 

 

 

BaghdadAl-Hikma 

House, 2009 
Published research in the book 

of multiplicity and national unity- 
Reality and Ambition 

The role of independent journals in forming 

the directions of readers towards 

governmental 

Performance in Iraq 

No. 1/ Dec. 2009  Al-Farahidi's Arts journal issued From 
college of Arts/Tikrit University 

Habits and Patterns of Iraqi university 

youth 

Being exposed to Iraqi media(field study of 

a 

sample of Tikrit university students in the 

year 

2009. 

Number (2) March 

2010 

Al-Farahidi's Arts journal issued From 
college of Arts/Tikrit University 

Arts and rules of social behavior in Islamic 

Arabic Heritage 

Number (3) June 

2010 

Al-Farahidi's Arts journal issued From 
college of Arts/Tikrit University 

Handicaps of effectiveness in Iraqi 

electronic 

Journal sites on the internet web- Applied 

Study on media dept. students in the college 



of 

Arts-Tikrit University for the year 2010 

Number (0) March 

2013 

Al - Basira Center for Studies and 
Research 

Image of women in Arabic satellite 

programs- 

Analytic study for advertisements 

specialized with women on the LBC satellite 

channel for the 

Year 2009. 

Number (9) 

December 2011 
Al-Farahidi's Arts journal issued From 

college of Arts/Tikrit University 

Development of advertisement in Iraqi 

Journalism for 1869-1958 

Number (9) 

December 2011 
Al-Farahidi's Arts journal issued From 

college of Arts/Tikrit University 

Inspection of party journals in monarchy 

Iraq 

From 1922-1954 

2011 Research published in the book of 
information and national identity 
Research Fifth Annual Scientific 

Conference for the period 15 - 16 May 
2011  

The pressing environment of journalistic 

work 

In Iraq after 2003- A study of a sample of 

Iraqi 

Journalists in Salahuddin governorate for 

2011 

2011 http://www.islamdaily.org/ar/general 
/9937.article 

The issue of Kirkuk in the external policy of 

Turkey towards Iraq 

Research published 

in the book Media 

Tools Expression 

and Change 

Scientific Research 

Court 2013 

Petra University - The Hashemite 
Kingdom of Jordan 

The range of depending on the academic 

elite in 

Iraqi satellite channels  in periods of crises 

(A 

Case study of the terrorist attack on 

Salahuddin 

Council building in 2011). 

Amman, Amjad 

House for 

Publishing and 

Distribution, 2015 

Proceedings of the First Scientific 
Conference of the College of 

Information at the Iraqi University for 
the period from 4 to 5 March 2013 

The directions of media students in the 

college 

Of Arts-Tikrit university towards using 

Computer technology in presenting the 

Scientific items by Data show. 

Research published 

on the website of 

the Scientific 

Association of Arab 

Faculties of Arts 

2013 

Conference of the Scientific 
Association of Faculties of Arts in the 

Union of Arab Universities held at 
Mansoura University in the Arab 

Republic of Egypt held for 20-22 April 
2013 

A look to the problem of agreement 

between the 

Curricula of the college of Arts and the 

needs of 

The labor market.(joint research with 

Professor 

Dr. Talab SabarMahal) 

Volume (5) 

Number (17) June 

2013 

Journal of Historical and 

Civilizational Studies 

Salahuddin Center / University of 

Tikrit 

 

Image of women in the programs of Arab 

satellite channels An analytical study of 

advertisements for women on the television 

channel LBC space for 2009 

Number (21) for 

the year 2013 

Journal of Media Researcher, 

University of Baghdad 

The development of the press image in the 

Iraqi press An analytical study of the front 

page pictures of Al-Sabah newspaper for 

2012 

 Amman Dar Al 

Nafais For 

Publishing & Dar 

Al Fager  For 

Publishing, 2017  

 Research published in the book 

Knowledge through the media chaos 

and rationalization (group 

researchers) 

                                                                                                                     

 

 The role of media aimed at reducing the 

prevalence of crime 

2013 Tikrit University The development of the press image in the 

Iraqi press An analytical study of the front 

page pictures of Al-Sabah newspaper for 

2012 



Number (6) 

November 2018  
International Journal of Human and 

Social Sciences Faculty of Humanities 
and Social Sciences (Beirut)  

The importance of the ceremony and the 

ethics of the public relations departments in 

the Iraqi universities applied study on the 

universities of Tikrit and the Iraqi 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  The most important articles and studies 

published in the newspapers  

Issued on 14/3/1989 Al-Jumhuria newspaper Zionist satellite-reality and measures 

Issued on 14/3/1989 Al-Iraq newspaper Zionist activity in Egypt- Isolating Egypt 

from 

Arabs is an old strategic Zionist aim 

Issued on 

01/12/1991 

Al-Jumhuria newspaper Migration of Soviet Jews to Israel /Reality 

and 

aims 

Issued on 02/5/1992 Al-Qadisiya newspaper Zionist propaganda activity in Iraq and its 

role 

in amplifying events in Baghdad in 1941 

Issued on 17/7/1992 Al-Qadisiya newspaper Iranian Falasha.. Iranian – American 

flirtation 

card 

Issued on 24/8/1992 Al-Qadisiya newspaper The control over the world  is the core of 

the 

American security strategy 

Issued on 2/3/1993 Al-Jumhuria newspaper Counter propaganda as a form of media 

Aggression 

Issued on 30/5/1993 Al-Jumhuria newspaper The role of British propaganda in preparing 

the 

Environments of aggression on the Iraqi 

nuclear 

Plant in 1981 

Issued on 30/8/2000 Al- Elam newspaper The role of the internet web in promoting 

rumors 

- Published & Translated Books 

Published Date Type Book Title. 

Translated  Authored   

1992 Author Zionist activity in Iraq and its role in displacing Jews of Iraq to 

Palestine 

1999 Author The propaganda activity of Jews in Iraq 

2001 Author Zionist propaganda in Iraq from 1921-1952 

2002 Author Zionist propaganda directed towards Iraq in the Iraq-Iran war 

2009 Author Multiplicity and national unity.. Reality and ambition( with a  

Number of researchers) /Al-Hikma House 

2011 Author Media and National identity( with a Number of researchers)/ 



 College of Media-Baghdad University 

2012 Author T.V. advertisement and its effect on the audience 

2012 Author Etiquette and protocol in formal occasions 

2013 Author History of mass media in Iraq 

2013 Author Mass media as instruments of expression and change- scientific 

Researches (with a number of researchers) Al-Batraa Univ./ 

Jordan  

2013 Author Etiquette and protocol in formal occasions         Second Edition 

2013 Author History of mass media in Iraq           Second Edition 

2014 Author Arab and international press (the concept, characteristics, 

problems, models, trends) 

2015 Author History of mass media in Iraq           Third  Edition 

2015 A group 

of 

research

ers 

Proceedings of the First Scientific Conference of the College of 

Information 

2016 Author The media image of Iraq in the articles of the American press 

after 2003 

2016 Author Awareness of the future in the press of the Iraqi public parties 

1922 1952 

2017 Author Media Research Methods 

2017 A group 

of 

research

ers 

Knowledge across the media is chaos and rationalization 

2019 Author Methodology of Scientific Research 

2019 Author Media Research Methods (Second Edition)     

- ADMINISTRATIVE posts 

Date held Institution Major 

2008-till now University presidency Editor in chief 
Of university 
Newspaper 
(Aklam Al- 

Jamia) 

2009-till now College of Arts-Tikrit 
university 

Manager Editor 
Of Adab Al- 

Farahedi 
Journal issued 
By college of 

Arts/Tikrit Univ 

2013-till now College of Arts-Tikrit 
university 

Unit supervisor 
Of marketing 

Scientific 
Outcomes 

 



 

- Committee  

Position in  

Committee 

Committee Type 

Technician financial scientific Administration 

                                 Member 

Central committee for supervision of implementing 

The national strategy of education and higher 

Education in Tikrit university 

Member 
Central committee for choosing the Tikrit university 

Ode 

Member Scientific Committee 

Member Educational guidance committee 

Editor in Chief Aklam (University newspaper) 

- Academic Conference Attended 

Nature of 

presence 

Conference Title Conference 

Date 

Conference 

Place 

Researcher Thirteenth scientific conference 

For the body sponsoring  

Al-Qadisiya fighters 

29-30 Oct. 2001 Baghdad 

Researcher International conference for  

Child rights 

6-8 Nov. 2001 Baghdad 

Researcher First regional conference of  

Media/college of Arts(Baghdad) 

21-22 Oct.2001 Baghdad Univ. 

Researcher Second regional conference of  

Media/college of Arts(Baghdad) 

21-22 Dec. 2002 Baghdad Univ. 

Researcher Um Al-Marik research center  

For researches and information 

in Ministry of Media 

13 March, 2001 Baghdad 

Researcher First scientific conference for 

the college of Arts 

16-17 April,2007 Tikrit Univ. 



Researcher The third scientific conference for salahaddin 

al-ayudi center  

19-20 Nov.,2007 Tikrit Univ. 

Researcher The second scientific conference of college of 

arts  

April 2008 Tikrit Univ. 

Researcher The third scientific conference of college of 

arts  

20-21 April, 2009 Tikrit Univ. 

Researcher A conference for woman affair in college of 

Education for woman university of Bagdad   

16-17 March, 2010 Baghdad Univ. 

Researcher The fourth scientific conference of college of 

artslint university of Tikrit he ldn2-3-5-2010  

2-3 May,2010 Tikrit Univ. 

Researcher The fifthcsientific conference of college of 

media in the university of Bagdad    

2-3 May, 2011 Tikrit Univ. 

Researcher The first scent ificconforenes for press al- 

university gordan 

20/12/2012 Baghdad Univ. 

Researcher The first scientific conference of college of 

media in the Iraq  university 

4 – 5 /3/2013 Tikrit Univ. 

Researcher The conference of the scientific association of 

colleges of arts in the union of the Arabic 

universities hold in al-manswra 

university 

20 – 22/4/2013 Al-Batra Univ.- 

Jordan 

- Symposia 

Nature of presence Symposium Type Symposium Date held place 

3/3/2001 Symposium of 
researches center of 

Um Al-Maarik in 
The ministry 

A research entitled 
as  Palestine case 

Baghdad 

7/10/2002 Symposium of the 
impaets of the 
events of the 
inpaetc of the 
events of 11 

septemper 2001 bon 
the aribc region 

Work sheet entiteled as questions suit 
with the event to understand what 

happened in 11/9/2001 

Baghdad 
Univ. 

15/1 /2008 Symposium of 
college of arts 
entilled as the 

patriotic unionand 
the refusa of 

diviciom 

The Israeli interference in the north of 
Iraq and itsorle in the divisiom of Iraq 

College 
Arts. Tikrit 
University 

14/4/2008 Symposium of 
college of arts 
entitled as the 

American 

The theatre of media of the American – 
Iraq war 

College 
Arts. Tikrit 
University 



acceptation of Iraq 
motivations & aims 

   14/4/2008  Symposium of 
college of arts 
entitled as the 

American 
acceptation of Iraq 
motivations & aims 

The role of media before and during the 
American occupation 

College 
Arts. Tikrit 
University 

 5/1 /2009 Symposium of 
college of arits 

entitled as the role 
of media in the 
making future 

Awareness of futwre in the Iraq press College 
Arts. Tikrit 
University 

  21/4/2011 The symposium held 
by the general 

directory of 
salahaqddin police 

The role of media in im proving the 
depist of polis man in the peers petite of 

the iriqw citizen and spreading of the 
Iraq citizen and spreading the concept of 

the society police 

 

27/2/2012 The fifth swentific 
symposium of media 
de pertment in 2012 
in the college of arts 

entitled as 
protection of arts 

entitled as 
protection of 

journalists in the 
dangerous reqions 

General rules to protect jouralists in the 
domyerous regions 

 

 10/7/2011 The symposium of 
the Iraqi centre for 

the stratiegic studies 
in 

istambulentitledas 
the future of the 

Iraqi – Turkish 
cdaticns after the 

winning of the 
twrkish party of 

justice 

Concept of the society police the cose of 
Kirkuk in the extemal Turkish policy 

towards 

 

10/4/2013 The patriotic 
symposium of the 
media in college of 
arts in 10/4/2013 

The role of media against crime College 
Arts. Tikrit 
University 

11/11/2013 The first scientific 
symposium of the 

department of 
media in college of 
arts in 2013-2014 
under the title of 

the role of medin in 
getting rid of racism 

The role of media in getting rid of racism College 
Arts. Tikrit 
University 

 
 
 
 
 



 
Awards & certificates or letters of appreciation: 

Institutes of 
Appreciation 

Reasons for Awarding Date obtained 
Institution 
Awarded 

The presidency of 
the Tikrit university 

For the special 
Efforts of the university 

president deans and 
instructors of Tikrit 

No. 7.15.7495 
On 23/7/2007 

Ministry of higher 
Education and 

scientific 
Research 

The presidency of 
the Tikrit university 

In the occasion of the 
assessment of the in 

structures in 2006-2007 

No.7/15/13771 in 
15/12/2008 

The presidency of 
the Tikrit 
university 

The presidency of 
the Tikrit university 

For the great efforts to 
build the media 

deportment and guide the 
student to collect the rare 

hews papers 

No.7/15/13771in 
15/12/2008 

The presidency of 
the Tikrit 
university 

The presidency of 
the Tikrit university 

In the occasion of the 
assessment of the in 

structures in 2006-2007 

No.7/15/703in 
20/1/2009 

The presidency of 
the Tikrit 
university 

The presidency of 
the Tikrit university 

For the efforts in 
publishing aklam news 

paper 

No.7/15/6475in 
25/5/2009 

The presidency of 
the Tikrit 
university 

The presidency of 
the Tikrit university 

In the occasion of the 
assessment of the in 

structures in 2006-2007 

No.334in23/5/2010 

The presidency of 
the Tikrit 
university 

The presidency of 
the Tikrit university 

In the occasion of the 
assessment of the in 

structures in 2008-2007 

No.7/15/703in 
20/1/2009 

The presidency of 
the Tikrit 
university 

The presidency of 
the Tikrit university 

For the special efforts for 
publishing attaining 
journal for students 

known as afar al-ailing 

No.7/15/3490in 
10/3/20109 

The presidency of 
the Tikrit 
university 

The presidency of 
the Tikrit university 

For the efforts as the 
responsible for the journal 
unit in media depart mant 

/Tikrit university 

No.7/15/7891in 
18/5/2010 

The presidency of 
the Tikrit 
university 

The presidency of 
the Tikrit university 

For the efforts as the 
responsible for the journal 
unit in media dept /Tikrit 

university 

No.7/39/1994 
20/10/2010 

The presidency of 
the Tikrit 
university 

The presidency of 
the Tikrit university 

For the special efforts for 
publishing attaining 
journal for students 

known as 
afaq al-ailing 

30/1/2011 

The presidency of 
the Tikrit 
university 

The presidency of 
the Tikrit university 

In the occasion of the 
assessment of the in 

structures in 2006-2007 

16/5/2011 
The presidency of 

the Tikrit 
university 

 
For the efforts on Tikrit 

university day 
26/4/2012 

The presidency of 
the Tikrit 
university 

 
For the efforts on Tikrit 

university day 
No. 7/15/687 in 

10/1/2012 

The presidency of 
the Tikrit 
university 

 
For the efforts in the 

supervise on the 
No.7/15/687 

10/1/2012 
The presidency of 

the Tikrit 



production of a do 
commentary film 

(afiaawatan) 

university 

 

For the special efforts in 
the self – assessment 

(direst al-that )held by the 
colleges of Tikrit university 

No. 12/1004/in 
16/6/2013 

Ministry of higher 
Education and 

scientific 
Research 

    

- E-mail Address:    

 

 - E-mail Address:  :dr.saadsalman60@gmail.com 

dr.saadsalman@tu.edu.iq                                             
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