
 السرية الذاتية

 المعلومات الشخصية
   يسعد سلمان عبد هللا احمد المشهدان دأ. واللقب:االسم الرباعي  -
 23/2/1960بغداد  الوالدة:محل وتاريخ  -
 عراقية الجنسية: -
 متزوج االجتماعية:الحالة  -
 تكريت   ــالعنوان محافظة صالح الدين ـ -
 تكريت  القضاء:صالح الدين                  المحافظة:العراق                  الدولة: -

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

 
  الشهادات: -

 تأريخها التقدير الدولة المانحة 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 التاريخ العربيمعهد  تاريخ حديث دكتوراه 4

 
 اللقب العلمي :  -

 تاريخ الحصول على اللقب العلمياللقب  ت

 10/10/1990 مدرس مساعد 1

 12/12/2006 مدرس 1

 12/12/2009 أستاذ مساعد 2

 12/12/2014 استاذ 3

 
 

 دكتوراه إعالم العام:االختصاص  -
 صحافة الدقيق:االختصاص  -
في الدوائر  نوات الخدمةـــــــــــنوات( ، عدد ســـــس 15عدد 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 الماجستيرمنهجية 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

 
 

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

   ال يوجد 1

 
 ـــ اإلشراف على طلبة الدراسات العليا )الماجستير( :

 تاريخ الرسالة عنوان الرسالة اسم الطالب ت

استخدام طلبة الدراسة االعداديةة فةي محاف ةة صةال   فراس حمود حمد صالح 1

 –الدين لموقع الفيس بوك واالشباعات المتحققة منه 

 ميدانيةدراسة 

2019 

العناصةةةةر التيبويرافيةةةةة فةةةةي اخةةةةرا  المجةةةةالت  دور رشا مصطفى ناظم نافع 2

لمجلتةي  ـةـ دراسةة تحليليةةالنسوية في الوطن العربي 

 زهرة الخليج ولها

2019 

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

  ـ دراسة تحليلية ـ 2018

2019 

 ـمضامين صحافة البيانات في الصحافة العربية ـ مناف حسن محمد الخالد  4

 دراسة تحليلية 

2020 

 الصورة االعالمية لالتفاق النووي االيراني في  مريم مهند نسيم 5

 ليليةتح دراسةــ الصحافة السعودية وااليرانية 

2020 

 االحتجاجية في العراق ــاطر التغطية االخبارية للحركات   خميس عالوي حسين 6

دراسة تحليلية في صحيفتي الصبا  والمدى للمدة من  

  31/3/2020ولغاية  1/10/2019

2021 

 2021--لت اهرات العراقية في الصحافة الخليجيةلالمعالجة اإلخبارية  رسول علوان حسين 7



 دراسة تحليلية في صحيفتي الشرق األوسط السعودية 

 القطريةوالراية 

    

 
 المنشورة:ــــ البحوث العلمية 

 
 تأريخ النشر مكان النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

 دور الدعاية الصهيونية في العراق ـ كيف تم تهجير يهود 1

  فلسطين؟العراق إلى  

 مجلة آفاق عربية

 دار الشؤون الثقافية العامة

 1991آب ( 8العدد )

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

التأثيرات المباشــرة لبرامج الفضائيات الوافدة على األطفال في  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  

مجلة أم المعارك /مركز أم المعارك للبحوث 

 اإلعالم ــــ وزارةوالمعلومات 

( السنة 27العدد )

 2001السابعة 

دور وسائل اإلعالم العراقي في رعاية وتأهيل المعوقين في القرن  7

 لعشرينالحادي وا

بحث منشور ضمن بحوث المؤتمر العلمي 

الحادي عشر لهيئة رعاية مقاتلي القادسية 

تشرين األول  30ـ 29في بغداد للمدة من 

الذي انعقد في دار الضباط القادة  2001

 ببغداد

المؤتمر كتاب بحوث 

العلمي الحادي عشر 

لهيئة رعاية مقاتلي 

 2001  القادسية 

في القرن  لخارجية لفاعلية اإلعالم العراقيالتهديدات الداخلية وا 8

 الحادي والعشرين

في كتاب وقائع المؤتمر بحث منشور 

القطري األول لإلعالم الذي عقد في كلية 

 22ــ 21للمدة من  اآلداب بجامعة بغداد

 2001تشرين االول 

كتاب وقائع المؤتمر 

  القطري األول لإلعالم 

 2001عام 

 العراق في إذاعة الكيان الصهيوني  9

 )بحث مشترك مع د حمدان خضر سالم(

مجلة العلوم االجتماعية التي تصدرها 

 الجمعية العراقية للعلوم االجتماعية

 (22ــ  21العدد ) 

     2001 الصادر في تموز

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

 والمعلومات ــــ  وزارة اإلعالم

( السنة 28العدد )

 2001السابعة 

التعرض لوسائل اإلعالم في العراق واتجاهات الجمهور العراقي  11

 نحو تفضيل الوسيلة اإلعالمية األقرب الهتماماته

 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

العلمي االول لكلية االداب بحوث المؤتمر 

 4/2007/ 17ــ  16المنعقد للمدة 

( 5( العدد )14المجلد )

 2007آيار 

الصورة الذهنية للعراق في الصحافة األمريكية ـ دراسة تحليلية  12

لمقاالت الرأي المتعلقة بالعراق في صحيفة الواشنطن بوست للمدة 

( 6( العدد )15المجلد ) تكريت للعلوم اإلنسانيةمجلة جامعة 



بحوث المؤتمر العلمي الثاني لكلية االداب  31/12/2007ولغاية  1/1/2007من 

 4/2008/ 28ــ  27المنعقد للمدة 

 2008تموز

دور الصحف المستقلة في تشكيل اتجاهات القراء نحو األداء  13

 الحكومي في العراق 

بحث منشور في كتاب التعددية والوحدة 

 الطمو  الوطنية .. الواقع و

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 الفراهيدي الصادرة عن 

 كلية اآلداب بجامعة تكريت 

( كانون 1العدد )

   2009األول 

مجلة آداب الفراهيدي الصادرة عن كلية   وقواعد السلوك االجتماعي في التراث العربي اإلسالميآداب  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 

 2010بجامعة تكريت لعام  كلية اآلداب

مجلة آداب الفراهيدي الصادرة عن كلية 

 اآلداب بجامعة تكريت

( حزيران 3العدد )

2010    

صةةورة المةةرأة فةةي بةةرامج الفضةةائيات العربيةةة ــةةـ دراسةةة تحليليةةة  17

الفضةائية لعةام   LBCلإلعالنات الخاصة بةالمرأة علةى شاشةة قنةاة 

2009  

البصيرة للدراسات البصيرة ـــ مركز مجلة 

  والبحوث

العدد )صفر( آذار   

2013 

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

على عينة من الصحفيين العراقيين في محاف ة صال  الدين لعام 

2011 

بحث منشور في كتاب اإلعالم والهوية 

الوطنية ــــ بحوث المؤتمر العلمي السنوي 

 2011أيار  16ـــ  15 للمدة  الخامس

كلية اإلعالم ــــ 

 2011جامعة بغداد 

المركز العراقي  ث مشارك في ندوةبح ية تجاه العراققضية كركوك في سياسة تركيا الخارج   21

للداسات االستراتيجية في اسطنبول المقامة 

مستقبل العالقات التركية  تحت عنوان

العراقية في ضوء فوز حزب العدالة و 

 2011/ 10/7بتاريخ   التنمية التركي

 

االتي : الربطةةةةبحةةةةث منشةةةةور علةةةةى 

http:// 

www.islamdaily 

.org/ar/general 

 /9937.article 

مدى اعتماد النخبة األكاديمية على القنوات الفضائية العراقية في  22

وقت األزمات  ) دراسة حالة على االقتحام اإلرهابي لمبنى مجلس 

 (2011محاف ة صال  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 

، دار أمجد  عمان

للنشر والتوزيع ، 

2015 



ن رة 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 

 مركز صال  الدين / جامعة تكريت

 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 الصبا  لعام 

كلية االعالم مجلة الباحث االعالمي ــــ 

 دجامعة بغدا

لسنة ( 21العدد )

2013 

   دور االعالم الهادف في الحد من انتشار الجريمة  ص 27

  

المعرفة عبر وسائل بحث منشور في كتاب  

االعالم ــ الفوضى والترشيد )مجموعة 

 باحثين(

عمان دار النفائس  

للنشر والتوزيع 

للنشر  اودار الفجر

 2017والتوزيع 

 العام الرأي لقادة السياسي المخيال في وإيران إسرائيل صورة 28

 السعودي

مجلة لباب للدراسات االستراتيجية 

الجزيرة واالعالمية الصادرة عن مركز 

 للدراسات

العدد صفر نوفمبر 

2018  

دية بعد االتفاق الصورة االعالمية إليران في الصحافة السعو 29

 النووي االيراني

المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية االعالم 

 11ـــ  10بجامعة بغداد الذي اقيم للمدة من 

    2018تشرين االول 

 كتاب وقائع المؤتمر

واالتكيت ألقسام العالقات العامة في الجامعات أهمية المراسم  30

العراقية ــ دراسة تطبيقية على جامعتي تكريت والجامعة 

 العراقية

المجلة الدولية للعلوم االنسانية واالجتماعية 

 )بيروت( كلية  العلوم االنسانية واالجتماعية 

العدد السادس 

 2018نوفمبر 

استطالع رأي قامت به المجموعة  قياس رأي الجمهور العراقي ازاء القنوات الفضائية المفضلة   31

 2019االكاديمية الستطالعات الراي لعام 

احمد  أ.د وهم : أ.د سعد سلمان عبد هللا و

محمد البدراني أ.د فاضل عبد المجيد امين و

 .م.د سحر خليفةأ  محمد أ.د عمار طاهرو

كتاب منشور ضمن 

نشاطات المجموعة 

االكاديمية 

 الستطالعات الراي

 .2019بغداد . 

 نشأة االعالم الجديد وخصائص البيئة االعالمية الجديدة  32

 بحث مشترك مع الباحث فراس حمود حمد

مجلة آداب الفراهيدي الصادرة عن كلية 

  اآلداب بجامعة تكريت

( العدد 11المجلد )

( حزيران 38)

القسم  2019

 الثاني

دور العناصر التيبويرافية في اخرا  المجالت النسوية في  33

 الوطن العربي ــ دراسة تحليلية

 رشا مصطفى ناظمبحث مشترك مع الباحثة 

مجلة آداب الفراهيدي الصادرة عن كلية 

 اآلداب بجامعة تكريت

( العدد 11المجلد )

( ايلول 39)

2019   

 2018أزمة البصرة في مقاالت قادة الراي الخليجي لعام   34

 بحث مشترك مع الباحثة منى سفيان لبيب

مجلة آداب الفراهيدي الصادرة عن كلية 

 اآلداب بجامعة تكريت

( العدد 11المجلد )

( كانون 40)

   2020الثاني 

( العدد 12المجلد )مجلة آداب الفراهيدي الصادرة عن كلية  الصورة االعالمية لالتفاق النووي االيراني في  35



 2020( أيلول 43) اآلداب بجامعة تكريت ليليةدراسة تح ــ الصحافة السعودية وااليرانية 

 القسم االول

دور الصفحات المتخصصة لمواقع التواصل االجتماعي في تدعيم  د 36

 انموذجاالسلم االهلي ـ صفحة التقنية من أجل السالم 

بحث منشور في كتاب وقائع وبحوث 

المؤتمر الدولي السادس لإلعالم في العراق 

الذي ن مته جمعية البصيرة للبحوث 

 7ـ 6والتنمية االعالمية للمدة من 

 القسم االول 2/2020/

2021 

    

    

 

 ـــ أهم المقاالت والدراسات المنشورة في الصحف:

 تأريخ النشر النشرمكان  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  صحيفة الجمهورية أبناء عمومتنااليهود ليسوا  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  صحيفة الجمهورية

 21/3/1992 

 على وصول  500اليهود االتراك ودوافع االحتفال بالذكرى الـ  9

 اليهود الشرقيين الى تركيا

 الصادر بتاريخ 3883العدد  صحيفة القادسية

   11/4/1992 

االحداث النشاط الدعائي الصهيوني في العراق ودوره في تضخيم  10

 1941في بغداد عام 

 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 

 العدد الصادر بتاريخ 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 السعودي 14

   20/6/1992 

 الصادر بتاريخ 3962 العدد صحيفة القادسية  الفالشا االيرانيون .. ورقة الغزل االيراني ـ االمريكي 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  العدوان االعالميالدعاية المضادة كشكل من اشكال  17

 2/3/1993 

دور الدعايةةة البريطانيةةة فةةي تهيئةةة اجةةواء العةةدوان علةةى المفاعةةل  18

 1981النووي العراقي عام 

 الصادر  8483العدد  صحيفة الجمهورية 

 30/5/1993  بتاريخ

   الصادر بتاريخ العدد صحيفة القادسية ضرب المفاعل النووي 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 صورة العراق في الذهنية االمريكية )لفق تسد( 22

 27/5/1998 

نحةةو سياسةةة قوميةةة تجةةاه االسةةتقبال مةةن االقمةةار الصةةناعية للبةةث  23

 التلفزيوني المباشر

 بتاريخ 14العدد  صحيفة االعالم

 10/6/1998 

 بتاريخ 16العدد  صحيفة االعالم المدفونين في الرمالالتضليل االعالمي في قصة الجنود العراقيين  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 

 أسئلة بحجم الواقعة لكي نفهم ما جرى في واشنطن ونيويورك    27

 2001أيلول  11 يوم

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة القادسية

   7/10/2001 

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

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

 1/1/2002 

ثقافة الورق وثقافة الصورة بين الصحافة المتخصصةة والصةحافة  29

 االلكترونية

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

 15/1/2002 

موقع السةفارة االمريكيةة فةي القةدس خةرق أمريكةي جديةد للحقةوق  30

 العربية

 العدد الصادر بتاريخ القادسيةصحيفة 

   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 

 الصادر بتاريخالعدد  صحيفة المشرق الطائفة الموسوية في العراق 33

   21/11/2004 

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة المشرق وسائل االعالم االمريكية والتحدي االسيوي الجديد 34

   15/1/2005 

قةةرار مشةةاركة الجةةيا العراقةةي فةةي الحةةرب العربيةةة االسةةرائيلية    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  وثائق ويكيلكس: االشباح حين تكون مرسالً للرسالة االعالمية 39

 31/12/2010بتاريخ 

 العدد الصادر بتاريخاإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق منهجنا في بناء هوية عراقية 40



 27/1/2012    للدراسات االستراتيجية

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق أخالقيات اإلعالم وتفضيل مصلحة الوطن 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

 العدد الصادر بتاريخ

   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 مسيء لتأجيج فتنةفيلم  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 دروس وعبر من تاريخ العراق المعاصر 50

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   27/10/2012 

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

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   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 التأثير على اتجاهات الحراك الشعبيدور وسائل اإلعالم في  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 صناعة االنتخابات ومسؤولية المواطن في العراق الجريح 55

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   1/3/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق استطالعات الرأي وقضايا االصال  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  صحيفة العراق

 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 انتخابات .. كي تكون الشمس في بالدي اجمل 60

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   12/4/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق والمسؤولية الوطنيةحقن دماء العراقيين  61

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   26/4/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق أقرأوا تراث االمة ففيه بعض الحلول 62

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   25/5/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق االحداث الزائفة للتاثير على الناخب العراقي 63

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   14/6/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق دور وسائل االعالم في صناعة اتجاهات الراي العام العراقي 64

 للدراسات االستراتيجية

 العدد الصادر بتاريخ

   20/7/2013 

اإللكترونية ــالمركز العراقي  صحيفة العراق باألمةمسؤولية االعالم في مواجهة االخطار التي تحدق  65

 للدراسات االستراتيجية
 العدد الصادر بتاريخ

   16/8/2013 

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة الزمان تضميد جراحات الوطندور االعالم في  66

1/1/2020 

67 

 إذا قال كيسنجر.. فعلت أمريكا

 العدد الصادر بتاريخ صحيفة الزمان

19/6/2020 

68 

 

  

 
 



 لكتب المؤلفة والمترجمةا -
 تاريخ النشر نوعه عنوان الكتاب  ت

 1992 مؤلف        العراق إلى فلسطينالصهيوني في العراق ودوره في تهجير يهود النشاط   1

 1999 مؤلف النشاط الدعائي لليهود في العراق 2

 2001 مؤلف 1952 ــــ 1921الدعاية الصهيونية في العراق  3

 2002 مؤلف الدعاية الصهيونية الموجهة إلى العراق خالل الحرب العراقية اإليرانية 4

 2009 )مع مجموعة باحثين( مؤلف بيت الحكمة  )مع مجموعة باحثين(  والطموحالتعددية والوحدة الوطنية .. الواقع  5

 2011 )مع مجموعة باحثين( مؤلف   اإلعالم والهوية الوطنية )مع مجموعة باحثين( كلية االعالم ــــ جامعة بغداد 6

 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

 2013 )مع مجموعة باحثين( مؤلف وسائل االعالم أدوات تعبير وتغيير ــــ بحوث علمية محكمة )مع مجموعة باحثين( جامعة البترا االردنية 10

 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

 2015 )مع مجموعة باحثين(مؤلف  وقائع المؤتمر العلمي االول لكلية االعالم 15

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

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

 2017 مؤلف   مناهج البحث االعالمي 18

 2017 )مع مجموعة باحثين(مؤلف  المعرفة عبر وسائل االعالم ــ الفوضى والترشيد  19

 2019 مؤلف منهجية البحث العلمي  20

 2020 مؤلف ـــ قواعد اساسية في البحث االعالمي االعالمي البحث مناهج 21

 2020 مؤلف الباحث لكتابة الرسائل الجامعيةمنهجية البحث االعالمي ــ دليل  22



 2020 مؤلف  مواقع التواصل االجتماعي وخصائص البيئة االعالمية الجديدة 23

م.م مريم مهند مع )مؤلف مشترك  االتفاق النووي االيراني في الصحافة السعودية وااليرانية 24
 (نسيم

2021 

م.م مناف مع )مؤلف مشترك  مضامين صحافة البيانات في الصحافة العربية  25
 (حسن محمد خالد

2021 

 2021 مؤلف مقدمة في تاريخ الصحافة العراقية 26

م.م منى سفيان مع )مؤلف مشترك  2018عام  اتجاهات مقاالت الراي في الصحافة العراقية ازاء ازمة البصرة  27
 (لبيب

2021 

28    

 
 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 دورة السكرتارية وادارة المكتب الرسمي 2

 1992 معهد االدارة بغداد / الرصافة دورة ادارة الوقت 3

 1993 المركز القومي للحاسبات االنترنتدورة استخدام  4

ــــــة  28/10/2007 جامعة تكريت  دورة طرائق التدريس 5 ولغاي
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 بالتعاون مع منظمة آيركسجامعة بغداد  دورة اخالقيات العمل االعالمي 8

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

 ــــ اللجان العلمية :
 رقم االمر الجامعي وتاريخه اللجان العلمية ت

 على تنفيذ االستراتيجية  لإلشرافعضو اللجنة المركزية  1

 الوطنية للتربية والتعليم العالي في جامعة تكريت   

 : رقمالبموجب االمر الجامعي ذي 

 30/1/2013بتاريخ  7/18/1509 

 : بموجب االمر الجامعي ذي الرقم  يار نشيد جامعة تكريتتعضو اللجنة المركزية الخ  2



  23/2/2013بتاريخ  7/18/1509 

 : الرقمذي بموجب االمر الجامعي  رئيس لجنة تطوير االعالم الجامعي  3

 5/5/2016  بتاريخ 7/18/6830 

بموجب كتـاب وزارة التعلـيم العـالي ــــ الـدائرة  عضو اللجنة الوزارية لخبراء االعالم في العراق 4 
ــــــــــــــرقم :  ــــــــــــــة ذي ال ــــــــــــــة واالداري القانوني

 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 الفراهيدي التي تصدر عن كلية اآلداب بجامعة تكريت 2

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

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

 منصة اريد للعلماء والباحثين  رئيس تحرير مجلة أريد للدراسات االعالمية وعلوم االتصال 5

 الناطقين باللغة العربية / ماليزيا

 

 ولحد االن 2019

 
 اللجان التي شارك بها : -

 المنصب الذي شغله نوع اللجنة ت 

 فني  مالي علمي اداري 

 عضو لجنة الترقيات العلمية لجنة علمية   1

 عضو لجنة االرشاد التربوي  لجنة االرشاد التربوي  2

 رئيس تحرير التي تصدرها رئاسة الجامعة صحيفة أقالم الجامعة 3

 التي تصدرها كلية اآلداب مجلة آداب الفراهيدي 4
 رئيس تحرير

 ذي الرقم :بموجب االمر الجامعي  لجنة تطوير االعالم الجامعيرئيس  5

 5/5/2016  بتاريخ 7/18/6830 



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

 عضو اللجنة المركزية لالشراف على تنفيذ االستراتيجية  7

 الوطنية للتربية والتعليم العالي في جامعة تكريت   

 الرقم :بموجب االمر الجامعي ذي 

 30/1/2013بتاريخ  7/18/1509 

 بموجب االمر الجامعي ذي الرقم :  يار نشيد جامعة تكريتتعضو اللجنة المركزية الخ 8

 23/2/2013بتاريخ  7/18/1509 

9   

 
 المؤتمرات العلمية :  -

 نوع المشاركة مكان انعقاد المؤتمر ت

 

 تاريخه موضوع المؤتمر

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

 رعاية مقاتلي القادسية

 2001 تشرين األول 30ـ29

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

المؤتمر القطري األول لإلعالم  تقديم بحث جامعة بغداد/ كلية اآلداب 3

 كلية اآلداب )بغداد(

 2001تشرين األول  22ـ21

الثاني لإلعالم المؤتمر القطري  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

صال  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 بناتجامعة 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

اآلداب بجامعة تكريت المنعقد 

 3/5/2011ــ 2للمدة 

  2011أيار  3ـ ـ 2

المؤتمر العلمي الخامس لكلية  تقديم بحث  / كلية االعالمجامعة بغداد  13

 اإلعالم بجامعة بغداد 

 2011أيار  15

المؤتمر العلمي السادس لكلية  تقديم بحث جامعة تكريت 14

   جامعة تكريت باآلداب 

نيسان  30ـــــ  29المنعقد للمدة من 

2012 

جامعة البترا ـــ المملكة االردنية  15

 الهاشمية

المؤتمر العلمي األول للصحافة  تقديم بحث

 .االردن جامعة البترا ــ 

كانون  21ـــــ  20المنعقد للمدة من 

 2012االول 

المؤتمر العلمي االول لكلية  تقديم بحث  / كلية االعالمالجامعة العراقية 16

  االعالم في الجامعة العراقية 

 2013آذار  5ــ  4المنعقد للمدة من 

ــــ جمهورية مصر جامعة المنصورة  17

 العربية

 تقديم بحث

مشترك مع أ.د 

 طلب صبار محل

مؤتمر الجمعية العلمية لكليات 

اآلداب في اتحاد الجامعات 

 20للمدة من العربية المنعقد 

في  2013نيسان  22ـــ 

جامعة المنصورة في جمهورية 

 .مصر العربية 

نيسان  22ـــ  20المنعقد للمدة من 

2013 

المةةةؤتمر العلمةةةي الرابةةةع الةةةذي  تقديم بحث / كلية االعالمعراقية الجامعة ال 18

عقةةةده مركةةةز البصةةةيرة للبحةةةث 

والتطةةةوير االعالمةةةي بالتعةةةاون 

مةةع كليةةة االعةةالم فةةي الجامعةةة 

 العراقية

 

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

 لكلية االعالم بجامعة بغداد
تشرين  11ـــ  10من للمدة  المنعقد

 2018االول 

حفل العلمي الدولي السادس لمنصة الم 20

اريةةةةةد للعلمةةةةةاء والبةةةةةاحثين النةةةةةاطقين 

 بالعربية

 اذار 11ـــ  7من للمدة الكترونيا   المنعقد المؤتمر الدولي االول لإلعالم رئيس المؤتمر

2020 

المحفل العلمي الدولي السادس لمنصة  21

والبةةةةةاحثين النةةةةةاطقين اريةةةةةد للعلمةةةةةاء 

 بالعربية

المجةةاالت عنةةوان المحاضةةرة :  تقديم محاضرة

المعاصةةرة واالتجاهةةات الحديثةةة 

 للدراسات االعالمية

 2020 اذار 11ـــ  7من للمدة  المنعقد

المحفل العلمةي الةدولي السةابع لمنصةة  22

اريةةةةةد للعلمةةةةةاء والبةةةةةاحثين النةةةةةاطقين 

 بالعربية

 15ـةةة 11مةةةن للمةةةدة  الكترونيةةةا   المنعقةةةد الثاني لإلعالم المؤتمر الدولي رئيس المؤتمر

 2020 تشرين الثاني

المةؤتمر العلمةةي السةةنوي الثالةةث عشةةر  23

والدولي الثاني لكلية االعةالم ـةـ جامعةة 

 بغداد

رئيس جلسة 

 بحثية

الجلسة الثانية: البعد االخالقي 

لموضوعية الصحافة التقليدية 

وااللكترونية في ترتيب اولويات 

( مساء  7ـ 5الجمهور . الوقت : )

 بتوقيت بغداد

 25 ـةةةةة24المنعقةةةةةد الكترونيةةةةةا  بتةةةةةاريخ 

/11/2020 

المحفل العلمةي الةدولي السةابع لمنصةة  24

اريةةةةةد للعلمةةةةةاء والبةةةةةاحثين النةةةةةاطقين 

 بالعربية

 19ـةةة 15مةةةن للمةةةدة  المنعقةةةد الكترونيةةةا   لإلعالم لثالمؤتمر الدولي الثا رئيس المؤتمر

 2021 حزيران



     

 
 

 الندوات :
 نوع المشاركة مكان انعقاد الندوة ت

 

 اتاريخه موضوع الندوة

 بغداد / وزارة 1

 الثقافة واإلعالم

بحث بعنوان القضية الفلسطينية وموقف 
 العراق التاريخي

ندوة مركز أبحاث أم المعارك للبحوث والمعلومات في 
 2001آذار  13بتاريخ  وزارة الثقافة واإلعالم

 2001آذار  13

 جامعة بغداد / 2

 كلية العلوم السياسية

ورقة عمـل بعنـوان اسـئلة بحجـم الواقعـة 
لكي نفهم ماجرى في نيويورك وواشـنطن 

   11/9/2001يوم 

ـــــول  11نـــــدوة تـــــداعيات احـــــداث  علـــــى  2001أيل
 7/10/2002بتاريخ المنطقة العربية 

7/10/2002 

 كلية اآلداب / 3

 جامعة تكريت

فــــي  اإلســــرائيليالتــــدخل بحــــث بعنــــوان 
شمالي العراق ودوره فـي مشـروع تقسـيم 

 العراق

نـــدوة كليـــة اآلداب بعنـــوان الوحـــدة الوطنيـــة ورفـــ  
 15/1/2008بتاريخ  التقسيم

15/1/2008 

 كلية اآلداب / 4

 جامعة تكريت

المسر  اإلعالمي للحرب بحث بعنوان 

 األميركية على العراق   
االحتالل االمريكي للعراق .. 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 االعالم فـي صـناعة المسـتقبلندوة كلية اآلداب 
 5/1/2009بتاريخ 

5/1/2009 

 كلية اآلداب / 6

 جامعة تكريت

القواعــــد العامــــة لحمايــــة  بعنــــوانبحـــث 
 الصحفيين في المناطق الخطرة   

لقســم االعــالم  2012العلميــة الخامســة لعــام نــدوة ال
ــــة اآلداب فــــي  ــــوان كلي حمايةةةةة اليةةةةحفيين فةةةةي بعن

 المناطق الخطرة

27/2/2012 

 المديرية العامة 7 

 لشرطة محافظة 

 صالح الدين 

دور اإلعةةةالم فةةةي تحسةةةين صةةةورة بحةةث 

في ن ر المةواطن العراقةي  رجل الشرطة

   وإشاعة مفهوم الشرطة المجتمعية

التي اقامتها المديريـة العامـة لشـرطة محافظـة ندوة ال
 صالح الدين    

21/4/2011 



 المركز العراقي  8

 للدراسات 

 االستراتيجية

قضةية كركةوك فةي سياسةةة بحةث بعنةوان 

 تركيا الخارجية تجاه العراق
ــــدوة المركــــز العراقــــي  ــــي ن للداســــات االســــتراتيجية ف

مسةةةتقبل العالقةةةات  اســـطنبول المقامـــة تحـــت عنـــوان

التركيةةةة العراقيةةةة فةةةي ضةةةوء فةةةوز حةةةزب العدالةةةة و 

  التنمية التركي

10/7 /2011 

http:// 

www.islamdaily 

.org/ar/general  

/9937.article.htm/ 

 كلية اآلداب / 9

 جامعة تكريت

ــي مكافحــة  بحــث بعنــوان دور االعــالم ف
 الجريمة

كليـــة اآلداب المنعقـــدة فـــي  لإلعـــالمالوطنيـــة نـــدوة ال
   10/4/2013بتاريخ  

10/4/2013 

 كلية اآلداب / 10

 جامعة تكريت

ــي مكافحــة  بحــث بعنــوان دور االعــالم ف
 الطائفية والعنصرية

ـــى لقســـم االعـــالم فـــي نـــدوة ال    ـــة العلميـــة االول كلي
دور بعنــوان  2014ــــ  2013للعــام الدراســي  اآلداب

 االعالم في مكافحة الطائفية والعنصرية

11/11/2013 

 كلية االداب /  11

 جامعة تكريت

ــة عمــل  ــوان االعــالم االجتمــاعي ورق بعن
 وصناعة االخبار الكاذبة 

  اآلدابالندوة العلمية االولى لقسم االعالم في كلية 

 2019ــ 2018للعام الدراسي 

5/11/2018 

 الملتقى الدولي الثاني  12

 الكترونيا  

 Googleملتقى للتحاضر عن بعد بتقنية برنامج  ظاهرة االنتحار في المجتمعات العربية

Meet   2021نيسان أبريل  8الى  6للمدة من 

 

 4/2021/ 8ـ  6

 
 ـــ الجمعيات المهنية : 

 تاريخ االنضمام نوع العضوية اسم الجمعية ت

 1987 عضو عامل نقابة اليحفيين العراقيينعضو  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

 في 7/15/7495رقم  لألداء المتميز لرئيس الجامعة والعمداء 



 23/7/2007 والتدريسيين في جامعة تكريت

  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

 معر  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 معر  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 

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

صدار صحيفة أقالم  التي تصدر عن جامعة تكريت  المبذولة في إعالم الجامعة وا 

2010 

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

 ت    بجامعة تكري 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  الجامعةرئاسة  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

     في انتاج الفيلم الوثائقي) افياء وطن( 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 

 للحصول على تقدير امتياز في تقويم أداء  الجامعة رئاسة 20

 2012ــــ  2011التدريسيين للعام الدراسي 

 25 /4/2012 

 26/4/2012 تثمينا  للجهود المبذولة في يوم جامعة تكريت 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  الحصول على درع كلية اآلداب تثمينا  للجهود المبذولة في يوم جامعة تكريت عمادة كلية اآلداب 23

وزير التعليم العالي  24
 والبحث العلمي

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

 24/1/2012رفي 7/15/1454 تثمينا  للجهود المبذولة في اصدار صحيفة )يوم العراق( العدد الخاص بمناسبة  رئاسة الجامعة 25



 احتفاالت جامعة تكريت بيوم الوفاء

وزير التعليم العالي  26
 العلمي والبحث

تثمينا لالداء المتميز في التقييم الذاتي المؤسسي )دراسات الذات( المعدة 
 جامعة تكريت  من قبل كليات

 في 1004/ 12رقم م و  

16/6/2013 

تقديرا  للجهود المتميزة والمبذولة وااللتزام العالي والحرص على تنفيذ االعمال  رئيس الجامعة  27
 الموكلة اليكم بكل امانة واخالص 

  7/15/196رقم 

 2014/ 8/1في 

نظرا  لمنح السيد رئيس جامعة تكريت كتاب شكر وتقدير من قبل وزير  رئيس الجامعة 28
 وتقديرا  14/1/2014في  12/35التعليم العالي 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 

 27/2/2014 في

 الفراهيديتثمينا  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 

 لمرور تسعة وعشرين عاما  على ذكرى تأسيس الجامعة وللجهود الكبيرة التي  رئيس الجامعة  35

 بذلتها الكوادر الوظيفية بكافة مستوياتها

 بتاريخ 7/15/6398رقم 

26/4/2016 

نظرا للدور المتميز في انجاز االعمال الموكلة ورفدكم المجالت العلمية بالبحوث  رئيس الجامعة 36
 تخص  مجالت جامعة تكريتالعلمية والموضوعات التي 

 بتاريخ 7/15/16638رقم 

10/11/2016 



بمناسبة انتهاء تكليف رئيس الجامعة بعد مرور عامين من العمل المشترك في ظروف  رئيس الجامعة 37
 صعبة والتي اثمرت بعودة الجامعة من مقرها البديل في محافظة كركوك

في موقعها البديل وحرصكم الكبير على واستذكارا لدوركم الوطني واالخالقي مع الجامعة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     استمرارها باداء رسالتها العلمية والتربوية

رؤى عبد القادر حاتمرؤى عبد القادر حاتمرؤى عبد القادر 

 حاتمرؤى عبد القادر حاتمرؤى عبد القادر حاتم

 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

االعالم العربي تحت عنوان )صناعة الخبر واالتصال الحكومي ودورها في عمل 
 المؤسسات التعليمية(.

 بتاريخ 7/15/2517رقم 

6/2/2018 

 والمتمثلة بإلقاء المحاضرات واالشراف علىتثمينا  للجهود المبذولة من قبلكم  رئيس الجامعة 40

 طلبة الدراسات العليا في كلية اآلداب 

 بتاريخ 7/15/10716رقم 

21/6/2018 

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

 الدراسات االولية والعليا في قسم االعالم بكل تفان واخالص 

 بتاريخ 1184م. ر/ رقم

9/12/2018 

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

 مستوى الجامعة محليا  وعالميا  

 30/5/2019بتاريخ  287م.ر 

 نظرا  للجهود الحثيثة في انجاح أول تجربة الكترونية إلجراء مناقشة رسالة  رئيس الجامعة 43

 ماجستير عن بعد باستخدام تطبيق سكايب في جامعة تكريت

 بتاريخ 7/15/5887رقم 

23/6/2020 

 نظرا  للجهود االستثنائية المبذولة ولما ابديتموه من تفان واخالص والذي من  رئيس الجامعة 44

 بمستوى الجامعة محليا وعالميا   شانه ان يرتقي

 بتاريخ 7/15/7305رقم 

29/7/2020 

 نظرا  للجهود المتميزة الى السادة اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ..  رئيس الجامعة 45

 كورونا في بلدنا والعالم والمبذولة والمتمثلة في مواجهة ظروف انتشار جائحة

 التواصل العلمي من خالل تكريس اجمع واستجابتكم االبداعية في تامين

 االمتحاناتالتعليم االلكتروني في الدراسات العليا والدراسات االولية واتمام 

 2020ــ  2019االلكترونية للعام الدراسي 

 بتاريخ 7/15/7265رقم 

29/7/2020 



 جهودكمالى الجامعات كافة اتقدم اليكم بخالص الشكر والتقدير على  وزير التعليم العالي 46

 واخالصكم من خالل التواصل مع ابنائنا الطلبة والطالبات النجاز متطلبات 

 االمتحانات االلكترونية

 بتاريخ 2/532رقم م و

11/8/2020 

 الى الجامعات مساهمتكم الفاعلة في دعم واسناد البرامج الحكومية وتوجهات  وزير التعليم العالي 47

 الدولة في استقبالكم في جامعاتكم العريقة لطلبة وزارة التربية المرحلة السادسة 

 والحفاظ على رصانة 2020ـ  2019الداء االمتحان الوزاري للعام الدراسي 

 التعليم اليسعنا اال ان نثمن موافقكم المتميزة والنبيلة

 بتاريخ 2/709رقم م و

23/9/2020 

 تقدير امتياز في تقويم جودة االداء للعام الدراسي لحصولي على رئيس الجامعة  48

  2019ــ  2018 

 بتاريخ  2571/ 7/15رقم 

22 /2  /2021 

وزير التعليم العالي  49
 والبحث العلمي

 المبذولة في مسار التعليم والتعلم  ةلمناسبة عيد المعلم والجهود االستثنائي

 واستدعاء المهارات والمواهب وتوظيف الموارد ةومواكبة المتغيرات الحديث

 المتاحة 

 بتاريخ  432/ 2العدد م و

1/3/2021 

وزارة التعليم العالي / دائرة  50
البحث والتطوير ــ قسم 

 المشاريع الريادية

 بتاريخ 4198/ 1رقم الكتاب ب ت المرتبة األولى انسانية 2019الفوز بجائزة الكتاب المؤلف لعام 

17/6/2021 

وزير التعليم العالي  51
 والبحث العلمي

 بتاريخ 2/1017رقم الكتاب م و 2020لمناسبة حصولي على جائزة الكتاب المؤلف أو المترجم المتميز لعام 

23/6/2021  
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