
 السرية الذاتية

 المعمومات الشخصية
   يسعد سممان عبد هللا احمد المشيدان دأ.االسم الرباعي والمقب :  -
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 معمومات أكاديمية ومينية  
 الجامعة : جامعة تكريت                 الكمية : كمية اآلداب            القسم : قسم اإلعالم -

 
 الشيادات :  -

 رأهٚقٓب انزملٚو انًبَؾخانلٔنخ  انغبيعخ انًبَؾخ االفزصبص انشٓبكح د

 33/6/1893 عٛل علا   انعواق عبيعخ ثغلاك إعالو ثكبنٕهًٕٚ 1

 13/13/1883 عٛل علا انعواق عبيعخ ثغلاك إعالو يبعَزٛو  2

 22/13/2333 ايزٛبى انعواق  عبيعخ ثغلاك إعالو ككزٕهاِ 3

 7/13/1886 ايزٛبى عبيعخ انلٔل انعوثٛخ يعٓل انزبهٚـ  انعوثٙ ربهٚـ ؽلٚش ككزٕهاِ 4

 
 المقب العممي :  -

 ربهٚـ انؾصٕل عهٗ انهمت انهمت انعهًٙ د

 13/13/1883 يلهً يَبعل 1

 12/12/2336 يلهً 1

 12/12/2338 أٍزبم يَبعل 2

 12/12/2314 اٍزبم 3

 
 

 االختصاص العام : دكتوراه إعالم -
 االختصاص الدقيق : صحافة -
نوات الخدمة في الدوائر ـــــــــــنوات( ، عدد ســـــس 04)عدد سنوات الخدمة في التعميم العالي  -

 سنة( . 09األخرى) 
 
 
 



 
 الدروس التي يدرسيا : -
 الدروس التي يدرسيا / تدرسيا في الدراسات العميا الدروس التي يدرسيا / تدرسيا في الدراسات االولية ت

  لطمبة الماجستير /منيجية البحث االعالمي  / المرحمة االولى فن الخبر الصحفي 0

  / المرحمة االولى تاريخ وسائل اإلعالم 3

  / المرحمة الثالثة عربية ودوليةصحافة  2

  / المرحمة الرابعة صحفيالعالن اإل 4

  / المرحمة الثالثة مناىج البحث االعالمي 5

  / المرحمة الثانية البحث العممي منيجية 6

 
 

 العميا )الدكتوراه( :ـــ اإلشراف عمى طمبة الدراسات 
 ربهٚـ انوٍبنخ عُٕاٌ انوٍبنخ اٍى انطبنت د

   ال ٕٚعل 1

 
 ـــ اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا )الماجستير( :

 ربهٚـ انوٍبنخ عُٕاٌ انوٍبنخ اٍى انطبنت د

اٍزقلاو غهجخ انلهاٍخ االعلاكٚةخ فةٙ يؾبف ةخ صةالػ  فواً ؽًٕك ؽًل صبنؼ 1

 –ثٕن ٔاالشجبعبد انًزؾممخ يُّ انلٍٚ نًٕلع انفٌٛ 

 كهاٍخ يٛلاَٛخ

2318 

انعُبصةةةةو انزٛجٕيوافٛةةةةخ فةةةةٙ افةةةةواط انًغةةةةالد  كٔه هشب يصطفٗ َبظى َبفع 2

نًغهزةٙ  ـةـ كهاٍةخ رؾهٛهٛةخانَُٕٚخ فٙ انٕغٍ انعوثٙ 

 ىْوح انقهٛظ ٔنٓب

2318 

يمبالد انصؾف انقهٛغٛخ اىاء أىيخ انجصوح  ارغبْبد   عجل انهطٛفيُٗ ٍفٛبٌ نجٛت  3

  ـ كهاٍخ رؾهٛهٛخ ـ 2319

2318 

 ـيعبيٍٛ صؾبفخ انجٛبَبد فٙ انصؾبفخ انعوثٛخ ـ يُبف ؽٍَ دمحم انقبنل  4

 كهاٍخ رؾهٛهٛخ 

2323 

 انصٕهح االعاليٛخ نالرفبق انُٕٔ٘ االٚواَٙ فٙ  يوٚى يُٓل ََٛى 5

 هٛهٛخكهاٍخ رؾ ــ انصؾبفخ انَعٕكٚخ ٔاالٚواَٛخ 

2323 

6    

    

    

 



 ــــ البحوث العممية المنشورة :
 

 رأهٚـ انُشو يكبٌ انُشو انجؾٕس ٔانًمبالد انًُشٕهح د

 كٔه انلعبٚخ انصَٕٓٛٛخ فٙ انعواق ـ كٛف رى رٓغٛو ٕٚٓك 1

 انعواق إنٗ فهَطٍٛ ؟  

 يغهخ آفبق عوثٛخ

 كاه انشؤٌٔ انضمبفٛخ انعبيخ

 1881آة ( 9انعلك )

 انعلك انضبنش )رًٕى ــ أٚهٕل( يغهخ كهاٍبد ربهٚقٛخ /ثٛذ انؾكًخ 1841انلعبٚخ انصَٕٓٛٛخ فٙ انعواق ؽزٗ انعبو  2

 2333انَُخ انضبَٛخ 

 ( كبٌَٕ األٔل59انعلك ) يغهخ انًؤهؿ انعوثٙ/ ارؾبك انًؤهفٍٛ انعوة انلعبٚخ انصَٕٓٛٛخ فٙ انعواق فالل عمل انعشوُٚبد 3

 2333 

  2331( نَُخ 55انعلك ) يغهخ كهٛخ اٜكاة عبيعخ ثغلاك 1859ـ  1835انصؾبفخ انَوٚخ نألؽياة انَٛبٍٛخ انعوالٛخ  4

انزأصٛواد انًجبشــوح نجوايظ انفعبئٛبد انٕافلح عهٗ األغفبل فٙ  5

 انلٔل انُبيٛخ

انغًعٛخ انعوالٛخ  يغهخ انجؾٕس االعزًبعٛخ

 نهعهٕو االعزًبعٛخ

( انصبكه فٙ 24انعلك )  

 2331أٚهٕل 

أشكبل ٔيعبيٍٛ انجوايظ انًٕعٓخ إنٗ انعواق يٍ انمَى انعوثٙ فٙ  6

 إماعخ انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ  

يغهخ أو انًعبهن /يوكي أو انًعبهن نهجؾٕس 

 ٔانًعهٕيبد ــــ  ٔىاهح اإلعالو

( انَُخ 27انعلك )

 2331انَبثعخ  

عبٚخ ٔرأْٛم انًعٕلٍٛ فٙ انموٌ كٔه ٍٔبئم اإلعالو انعوالٙ فٙ ه 7

 انؾبك٘ ٔانعشوٍٚ

ثؾش يُشٕه ظًٍ ثؾٕس انًؤرًو انعهًٙ 

انؾبك٘ عشو نٓٛئخ هعبٚخ يمبرهٙ انمبكٍٛخ 

رشوٍٚ األٔل  33ـ 28فٙ ثغلاك نهًلح يٍ 

انن٘ اَعمل فٙ كاه انعجبغ انمبكح  2331

 ثجغلاك

انًؤرًو كزبة ثؾٕس 

انعهًٙ انؾبك٘ عشو 

نٓٛئخ هعبٚخ يمبرهٙ 

 2331  انمبكٍٛخ 

فٙ انموٌ  انزٓلٚلاد انلافهٛخ ٔانقبهعٛخ نفبعهٛخ اإلعالو انعوالٙ 9

 انؾبك٘ ٔانعشوٍٚ

فٙ كزبة ٔلبئع انًؤرًو ثؾش يُشٕه 

انمطو٘ األٔل نإلعالو انن٘ عمل فٙ كهٛخ 

 22ــ 21نهًلح يٍ  اٜكاة ثغبيعخ ثغلاك

 2331رشوٍٚ االٔل 

كزبة ٔلبئع انًؤرًو 

  انمطو٘ األٔل نإلعالو 

 2331عبو 

 انعواق فٙ إماعخ انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ  8

 )ثؾش يشزون يع ك ؽًلاٌ فعو ٍبنى(

يغهخ انعهٕو االعزًبعٛخ انزٙ رصلهْب 

 انغًعٛخ انعوالٛخ نهعهٕو االعزًبعٛخ

 (22ــ  21انعلك ) 

     2331 انصبكه فٙ رًٕى

يغهخ أو انًعبهن /يوكي أو انًعبهن نهجؾٕس  انمعٛخ انفهَطُٛٛخ ٔيٕلف انعواق انزبهٚقٙ   13

 ٔانًعهٕيبد ــــ  ٔىاهح اإلعالو

( انَُخ 29انعلك )

 2331انَبثعخ  

انزعوض نٍٕبئم اإلعالو فٙ انعواق ٔارغبْبد انغًٕٓه انعوالٙ  11

 الْزًبيبرَّؾٕ رفعٛم انٍٕٛهخ اإلعاليٛخ األلوة 

 يغهخ عبيعخ ركوٚذ نهعهٕو اإلََبَٛخ

ثؾٕس انًؤرًو انعهًٙ االٔل نكهٛخ االكاة 

 4/2337/ 17ــ  16انًُعمل نهًلح 

( 5( انعلك )14انًغهل )

 2337آٚبه 

انصٕهح اننُْٛخ نهعواق فٙ انصؾبفخ األيوٚكٛخ ـ كهاٍخ رؾهٛهٛخ  12

انٕاشُطٍ ثٍٕذ نهًلح نًمبالد انوأ٘ انًزعهمخ ثبنعواق فٙ صؾٛفخ 

 31/12/2337ٔنغبٚخ  1/1/2337يٍ 

 يغهخ عبيعخ ركوٚذ نهعهٕو اإلََبَٛخ

ثؾٕس انًؤرًو انعهًٙ انضبَٙ نكهٛخ االكاة 

 4/2339/ 29ــ  27انًُعمل نهًلح 

( 6( انعلك )15انًغهل )

 2339رًٕى

كٔه انصؾف انًَزمهخ فٙ رشكٛم ارغبْبد انمواء َؾٕ األكاء  13

 نعواق انؾكٕيٙ فٙ ا

ثؾش يُشٕه فٙ كزبة انزعلكٚخ ٔانٕؽلح 

 انٕغُٛخ .. انٕالع ٔانطًٕػ 

ثغلاك / ثٛذ انؾكًخ 

2338  



عبكاد ٔأًَبغ رعوض انشجبة انغبيعٙ انعوالٙ نٍٕبئم اإلعالو  14

انعوالٛخ  ) كهاٍخ يٛلاَٛخ عهٗ عُٛخ يٍ غهجخ عبيعخ ركوٚذ عبو 

2338  ) 

يغهخ آكاة انفواْٛل٘ انصبكهح عٍ 

 كهٛخ اٜكاة ثغبيعخ ركوٚذ 

( كبٌَٕ 1انعلك )

   2338األٔل 

يغهخ آكاة انفواْٛل٘ انصبكهح عٍ كهٛخ   آكاة ٔلٕاعل انَهٕن االعزًبعٙ فٙ انزواس انعوثٙ اإلٍاليٙ 15

 اٜكاة ثغبيعخ ركوٚذ

( آماه 2انعلك )

2313    

انصؾف االنكزؤَٛخ انعوالٛخ عهٗ يعٕلبد انزفبعهٛخ فٙ يٕالع  16

شجكخ االَزوَذ ـ كهاٍخ رطجٛمٛخ عهٗ غهجخ لَى اإلعالو فٙ 

 2313كهٛخ اٜكاة ثغبيعخ ركوٚذ نعبو 

يغهخ آكاة انفواْٛل٘ انصبكهح عٍ كهٛخ 

 اٜكاة ثغبيعخ ركوٚذ

( ؽيٚواٌ 3انعلك )

2313    

صةةٕهح انًةةوأح فةةٙ ثةةوايظ انفعةةبئٛبد انعوثٛةةخ ــةةـ كهاٍةةخ رؾهٛهٛةةخ  17

انفعةبئٛخ نعةبو   LBCنإلعالَبد انقبصخ ثةبنًوأح عهةٗ شبشةخ لُةبح 

2338  

انجصٛوح ـــ يوكي انجصٛوح نهلهاٍبد يغهخ 

  ٔانجؾٕس

انعلك )صفو( آماه   

2313 

انفواْٛل٘ انصبكهح عٍ كهٛخ يغهخ آكاة  1859ـ  1968رطٕه اإلعالٌ فٙ انصؾبفخ انعوالٛخ  19

اٜكاة ثغبيعخ ركوٚذ علك فبص ثًؤرًو 

أٚبه  3ــ 2اٜكاة انقبيٌ انًُعمل نهًلح يٍ 

2311 

( كبٌَٕ 8انعلك )

 2311األٔل  

يغهخ آكاة انفواْٛل٘ انصبكهح عٍ كهٛخ  1854ــ  1822انولبثخ عهٗ انصؾف انؾيثٛخ فٙ انعواق انًهكٙ  18

فبص ثًؤرًو اٜكاة ثغبيعخ ركوٚذ علك 

 33ــ  28اٜكاة انَبكً انًُعمل نهًلح يٍ 

 2312ََٛبٌ 

( ؽيٚواٌ  11انعلك )

 انًغهل األٔل2312

ـ كهاٍخ  2333انجٛئخ انعبيطخ نهعًم انصؾفٙ فٙ انعواق ثعل عبو  23

عهٗ عُٛخ يٍ انصؾفٍٛٛ انعوالٍٛٛ فٙ يؾبف خ صالػ انلٍٚ نعبو 

2311 

 ثؾش يُشٕه فٙ كزبة اإلعالو ٔانٕٓٚخ

انٕغُٛخ ــــ ثؾٕس انًؤرًو انعهًٙ انَُٕ٘ 

 2311أٚبه  16ـــ  15 نهًلح  انقبيٌ

كهٛخ اإلعالو ــــ 

 2311عبيعخ ثغلاك 

انًوكي انعوالٙ  ش يشبهن فٙ َلٔحثؾ لعٛخ كوكٕن فٙ ٍٛبٍخ روكٛب انقبهعٛخ رغبِ انعواق   21

نهلاٍبد االٍزوارٛغٛخ فٙ اٍطُجٕل انًمبيخ 

انعاللبد انزوكٛخ يَزمجم  رؾذ عُٕاٌ

انعوالٛخ فٙ ظٕء فٕى ؽية انعلانخ ٔ 

 2311/ 13/7ثزبهٚـ   انزًُٛخ انزوكٙ
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يلٖ اعزًبك انُقجخ األكبكًٚٛخ عهٗ انمُٕاد انفعبئٛخ انعوالٛخ فٙ  22

ؽبنخ عهٗ االلزؾبو اإلهْبثٙ نًجُٗ يغهٌ ٔلذ األىيبد  ) كهاٍخ 

 (2311يؾبف خ صالػ انلٍٚ عبو 

انًؤرًو انعهًٙ األٔل نهصؾبفخ عبيعخ انجزوا 

 انًًهكخ االهكَٛخ انٓبشًٛخــ 

ثؾش يُشٕه فٙ  

ٍٔبئم االعالو كزبة 

ٔرغٛٛو  ورعجٛأكٔاد 

ـــــ ثؾٕس عهًٛخ 

  2313خ يؾكً

ارغبْبد غهجخ لَى اإلعالو فٙ كهٛخ اٜكاة ثغبيعخ ركوٚذ َؾٕ  23

  اٍزقلاو رمُٛخ انؾبٍٕة 

انًؤرًو انعهًٙ االٔل نكهٛخ االعالو ٔلبئع 

آماه  5ــ  4فٙ انغبيعخ انعوالٛخ نهًلح يٍ 

2313 

عًبٌ ، كاه أيغل 

نهُشو ٔانزٕىٚع ، 

2315 

ٔاؽزٛبعبد ٍٕق َ وح فٙ إشكبنٛخ انزٕافك ثٍٛ يُبْظ كهٛخ اٜكاة  24

 انعًم

 (/ عًٛل كهٛخ االكاة )ثؾش يشزون يع أ.ك غهت صجبه يؾم

يؤرًو انغًعٛخ انعهًٛخ نكهٛبد اٜكاة فٙ 

ارؾبك انغبيعبد انعوثٛخ انًُعمل فٙ عبيعخ 

انًُصٕهح فٙ عًٕٓهٚخ يصو انعوثٛخ 

 2313ََٛبٌ  22ـــ  23نهًلح يٍ  انًُعمل

ثؾش يُشٕه عهٗ 

يٕلع انغًعٛخ 

نكهٛبد انعهًٛخ 

االكاة انعوثٛخ 

2313 



صٕهح انًوأح فٙ ثوايظ انفعبئٛبد انعوثٛخ ـــ كهاٍخ رؾهٛهٛخ  25

انفعبئٛخ نعبو   LBCنالعالَبد انقبصخ ثبنًوأح عهٗ شبشخ لُبح 

2338 

 يغهخ انلهاٍبد انزبهٚقٛخ ٔانؾعبهٚخ 

 يوكي صالػ انلٍٚ / عبيعخ ركوٚذ

 2313 ؽيٚواٌ( 17) انعلك( 5) انًغهل

( انعلك 5انًغهل )

( ؽيٚواٌ 17)

2313  

26 

  

انصٕهح انصؾفٛخ فٙ انصؾبفخ انعوالٛخ ـ كهاٍخ رؾهٛهٛخ رطٕه 

 2312نصٕه انصفؾخ االٔنٗ نصؾٛفخ انصجبػ نعبو 

كهٛخ االعالو يغهخ انجبؽش االعاليٙ ــــ 

 كعبيعخ ثغلا

نَُخ ( 21انعلك )

2313 

        خانٕٛٓك فٙ شًبنٙ انعواق ـــ كهاٍخ ربهٚقٛ 27

 و . ك.  عٕكد عالل كبيم عجل انهطٛف ثؾش يشزون يع

يغهخ انلهاٍبد انزبهٚقٛخ ٔانؾعبهٚخ / 

 عبيعخ ركوٚذ 

( انعلك 6انًغهل )

( كبٌَٕ انضبَٙ 19)

2319 

   كٔه االعالو انٓبكف فٙ انؾل يٍ اَزشبه انغوًٚخ  ص 29

  

ثؾش يُشٕه فٙ كزبة انًعوفخ عجو ٍٔبئم  

ٔانزوشٛل )يغًٕعخ االعالو ــ انفٕظٗ 

 ثبؽضٍٛ(

عًبٌ كاه انُفبئٌ  

نهُشو ٔانزٕىٚع 

ٔكاه انفغو نهُشو 

 2317ٔانزٕىٚع 

 العام الرأي لقادة السياسي المخيال في وإيران إسرائيل صورة 28

 السعودي

يغهخ نجبة نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ 

ٔاالعاليٛخ انصبكهح عٍ يوكي انغيٚوح 

 نهلهاٍبد

انعلك صفو َٕفًجو 

2319  

دٌت بعذ االحفبق الصىرة االعالهٍت إلٌراى فً الصحبفت السعى 33

 الٌىوي االٌراًً

انًؤرًو انعهًٙ انؾبك٘ عشو نكهٛخ االعالو 

 11ـــ  13ثغبيعخ ثغلاك انن٘ الٛى نهًلح يٍ 

    2319رشوٍٚ االٔل 

 كزبة ٔلبئع انًؤرًو

الجبهعبث أهوٍت الوراسن واالحكٍج ألقسبم العالقبث العبهت فً  31

العراقٍت ــ دراست حطبٍقٍت على جبهعخً حكرٌج والجبهعت 

 العراقٍت

انًغهخ انلٔنٛخ نهعهٕو االََبَٛخ ٔاالعزًبعٛخ 

 )ثٛؤد( كهٛخ  انعهٕو االََبَٛخ ٔاالعزًبعٛخ 

انعلك انَبكً 

 2319َٕفًجو 

اٍزطالع هأ٘ لبيذ ثّ انًغًٕعخ  قٍبس رأي الجوهىر العراقً ازاء القٌىاث الفضبئٍت الوفضلت   32

 2318االكبكًٚٛخ الٍزطالعبد انوا٘ نعبو 

اؽًل  أ.ك ْٔى : أ.ك ٍعل ٍهًبٌ عجل هللا ٔ

دمحم انجلهاَٙ أ.ك فبظم عجل انًغٛل ايٍٛ ٔ

 .و.ك ٍؾو فهٛفخأ  دمحم أ.ك عًبه غبْؤ

كزبة يُشٕه ظًٍ 

َشبغبد انًغًٕعخ 

االكبكًٚٛخ 

 الٍزطالعبد انوا٘

 .2318ثغلاك . 

 ًشأة االعالم الجذٌذ وخصبئص البٍئت االعالهٍت الجذٌذة  33

 بحث هشخرك هع الببحث فراس حوىد حوذ

يغهخ آكاة انفواْٛل٘ انصبكهح عٍ كهٛخ 

  اٜكاة ثغبيعخ ركوٚذ

( انعلك 11انًغهل )

( ؽيٚواٌ 38)

 انمَى انضبَٙ 2318

فً اخراج الوجالث الٌسىٌت فً  دور العٌبصر الخٍبىغرافٍت 34

 الىطي العربً ــ دراست ححلٍلٍت

يغهخ آكاة انفواْٛل٘ انصبكهح عٍ كهٛخ 

 اٜكاة ثغبيعخ ركوٚذ

( انعلك 11انًغهل )

 2318 اٚهٕل( 38)

 8102أزهت البصرة فً هقبالث قبدة الراي الخلٍجً لعبم    35

 

يغهخ آكاة انفواْٛل٘ انصبكهح عٍ كهٛخ 

 ركوٚذ اٜكاة ثغبيعخ

( انعلك 12انًغهل )

كبٌَٕ انضبَٙ ( 43)
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 ـــ أىم المقاالت والدراسات المنشورة في الصحف :

 رأهٚـ انُشو يكبٌ انُشو أْى انًمبالد انًُشٕهح  د

 انمًو انصُبعٙ انصَٕٓٛٙ ـــ انٕالع ٔاالثعبك   1

 

 انصبكه ثزبهٚـ 7119انعلك  صؾٛفخ انغًٕٓهٚخ 

 14/3/1898 

 انُشبغ انصَٕٓٛٙ فٙ يصوـ عيل يصو عوثٛب  ْلف صَٕٓٛٙ   2

 اٍزوارٛغٙ للٚى

 انصبكه ثزبهٚـ 4557انعلك  صؾٛفخ انعواق

 33/12/1883 

 انصبكه  9312انعلك  صؾٛفخ انغًٕٓهٚخ انٕٛٓك نَٕٛا أثُبء عًٕيزُب 3

16/13/1881 

 انصبكه  9341انعلك  صؾٛفخ انغًٕٓهٚخ ؽبفع أٍلانٕٛٓك انَٕهٌٕٚ ثٍٛ كعٕح اٍؾبق  شبيٛو ٔٔهلخ  4

18/11/1881 

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ صؾٛفخ انغًٕٓهٚخ  ْغوح انٕٛٓك انَٕفٛذ انٗ اٍوائٛم انٕالع ٔاالْلاف  5

 21/12/1881 

 انصبكه ثزبهٚـ 3943انعلك  صؾٛفخ انمبكٍٛخ لواءح رؾهٛهٛخ الْى ؽلصٍٛ فٙ ربهٚـ انمعٛخ انعوثٛخ  6

   22/2/1882 

 انصبكه ثزبهٚـ 9135انعلك  صؾٛفخ انغًٕٓهٚخ ثلعخ صَٕٓٛٛخ علٚلح  7

 7/3/1882 

يمزم انلة انَٕفٛزٙ ثٍٛ انصَٕٓٛٛخ انعبنًٛخ ٔثٛؤٍزؤٚكب   9

 يٕهثبرشٕف

 انصبكه ثزبهٚـ 9147انعلك  صؾٛفخ انغًٕٓهٚخ

 21/3/1882 

 عهٗ ٔصٕل  533انٕٛٓك االروان ٔكٔافع االؽزفبل ثبننكوٖ انـ  8

 انٕٛٓك انشولٍٛٛ انٗ روكٛب

 انصبكه ثزبهٚـ 3993انعلك  صؾٛفخ انمبكٍٛخ

   11/4/1882 

انُشبغ انلعبئٙ انصَٕٓٛٙ فٙ انعواق ٔكٔهِ فٙ رعقٛى االؽلاس  13

 1841فٙ ثغلاك عبو 

 انصبكه  3831انعلك  صؾٛفخ انمبكٍٛخ

 2/5/1882    ثزبهٚـ

انلعبٚخ انصَٕٓٛٛخ انًٕعٓخ ظل انعواق ٔكٔهِ فٙ انعلٔاٌ  11

 انضالصُٛٙ

 انصبكه ثزبهٚـ 9183انعلك  صؾٛفخ انغًٕٓهٚخ

 14/5/1882 

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ صؾٛفخ انمبكٍٛخ ْغوح انٕٛٓك انَٕهٍٚٛ انٕالع .. انلٔافع .. االْلاف 12

   16/5/1882 

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ صؾٛفخ انمبكٍٛخ رقزوق انغلاه انَٕفٛبرٙانلعبٚخ انصَٕٓٛٛخ  13

   23/5/1882 

 انصبكه ثزبهٚـ 3843 انعلك صؾٛفخ انمبكٍٛخ انًشؤع انزوكٙ ْم ٚغهت انزجشٛو االٚواَٙ ٔانلٔاله انَعٕك٘ 14



   23/6/1882 

 انصبكه ثزبهٚـ 3862 انعلك انمبكٍٛخصؾٛفخ   انفالشب االٚوإٌَٛ .. ٔهلخ انغيل االٚواَٙ ـ االيوٚكٙ 15

   17/7/1882 

 انصبكه ثزبهٚـ 3883 انعلك صؾٛفخ انمبكٍٛخ انَٛطوح عهٗ انعبنى يؾٕه االٍزوارٛغٛخ االيُٛخ االيوٚكٛخ 16

   24/9/1882 

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ صؾٛفخ انغًٕٓهٚخ  انلعبٚخ انًعبكح كشكم يٍ اشكبل انعلٔاٌ االعاليٙ 17

 2/3/1883 

كٔه انلعبٚةةخ انجوٚطبَٛةةخ فةةٙ رٓٛئةةخ اعةةٕاء انعةةلٔاٌ عهةةٗ انًفبعةةم  19

 1891انُٕٔ٘ انعوالٙ عبو 

 انصبكه  9493انعلك  صؾٛفخ انغًٕٓهٚخ 

 33/5/1883  ثزبهٚـ

   انصبكه ثزبهٚـ انعلك صؾٛفخ انمبكٍٛخ ظوة انًفبعم انُٕٔ٘ انعوالٙ .. انٕالع ٔاالثعبك 18

7/6/1883 

 انصبكه ثزبهٚـ 4288 انعلك صؾٛفخ انمبكٍٛخ اننُْٛخ االٚواَٛخ عجو انزبهٚـصٕهح انعواق فٙ  23

   26/8/1883 

 انصبكه  4442 انعلك صؾٛفخ انمبكٍٛخ اؽزكبه انصٕهح ٔايزصبة انهغخ فٙ لعٛخ ؽبظُبد االغفبل 21

 16/4/1884 ثزبهٚـ

 ثزبهٚـ 12انعلك  صؾٛفخ االعالو صٕهح انعواق فٙ اننُْٛخ االيوٚكٛخ )نفك رَل( 22

 27/5/1889 

َؾةةٕ ٍٛبٍةةخ لٕيٛةةخ رغةةبِ االٍةةزمجبل يةةٍ االلًةةبه انصةةُبعٛخ نهجةةش  23

 انزهفيَٕٚٙ انًجبشو

 ثزبهٚـ 14انعلك  صؾٛفخ االعالو

 13/6/1889 

 ثزبهٚـ 16انعلك  صؾٛفخ االعالو انزعهٛم االعاليٙ فٙ لصخ انغُٕك انعوالٍٛٛ انًلفٍَٕٛ فٙ انويبل 24

 24/6/1889 

 ثزبهٚـ 19انعلك  صؾٛفخ االعالو ظل انعواق خانصٕهح انزهفيَٕٚٛخ االيوٚكٛخ ٔكٔهْب فٙ انلعبٚ 25

 9/7/1889 

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ صؾٛفخ االعالو  كٔه شجكخ االَزوَذ فٙ رؤٚظ انشبئعبد  26

 33/9/2333 

 أٍئهخ ثؾغى انٕالعخ نكٙ َفٓى يب عوٖ فٙ ٔاشُطٍ َٕٕٔٛٚهن    27

 2331أٚهٕل  11 ٕٚو

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ صؾٛفخ انمبكٍٛخ

   7/13/2331 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق  االعالو انعوالٙ ٔرؾلٚبد انموٌ انؾبك٘ ٔانعشوٍٚ 29

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

 1/1/2332 

انًزقصصةخ ٔانصةؾبفخ صمبفخ انٕهق ٔصمبفخ انصٕهح ثٍٛ انصؾبفخ  28

 االنكزؤَٛخ

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ



 15/1/2332 

يٕلع انَةفبهح االيوٚكٛةخ فةٙ انمةلً فةوق أيوٚكةٙ علٚةل نهؾمةٕق  33

 انعوثٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ صؾٛفخ انمبكٍٛخ

   4/3/2332 

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ صؾٛفخ انعواق ٔاالعالو أْلاف يزعبكحاالعالٌ  31

   4/6/2332 

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ صؾٛفخ انعواق هعم االعالو ٔركُٕنٕعٛب انًعهٕيبد 32

   33/7/2332 

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ صؾٛفخ انًشوق انطبئفخ انًٍٕٕٚخ فٙ انعواق 33

   21/11/2334 

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ صؾٛفخ انًشوق ٔانزؾل٘ االٍٕٛ٘ انغلٚلٍٔبئم االعالو االيوٚكٛخ  34

   15/1/2335 

لةةواه يشةةبهكخ انغةةٛا انعوالةةٙ فةةٙ انؾةةوة انعوثٛةةخ االٍةةوائٛهٛخ    35

 1849االٔنٗ عبو 

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ صؾٛفخ انًشوق

   16/1/2335 

 انصبكه ثزبهٚـ  341 انعلك صؾٛفخ انًشوق 1853عبو انصَٕٓٛٙ شجكخ انزغٌَ  اٍواه 36

   24/2/2335 

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ  صؾٛفخ انًشوق شجكخ انزغٌَ االٍوائٛهٛخ ــ انؾهمخ انضبَٛخ 37

3/3/2335 

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ صؾٛفخ انييبٌ انُفبٚبد ٔظؤهح رفعٛم عًم انجٛئخ 39

   15/2/2335 

 انصبكه  3انعلك  صؾٛفخ لهعخ ركوٚذ  االعالميةوثائك ويكيلكس: االشباح حين تكون مرسالً للرسالة  38

 31/12/2313ثزبهٚـ 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق يُٓغُب فٙ ثُبء ْٕٚخ عوالٛخ 43

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   27/1/2312 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق أفاللٛبد اإلعالو ٔرفعٛم يصهؾخ انٕغٍ 41

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   22/12/2312 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق انزلفم اإلٚواَٙ انزوكٙ فٙ انعواق .. أىيبد رهل أفوٖ 42

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   26/5/2312 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق انُقهخ انعوالٛخ ٔعُٕك االؽزالل  43

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   29/4/2312 



اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق آَى َٚولٌٕ ربهٚـ انٕٛٓك فٙ انعواق 44

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   14/7/2312 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق ؽٍٛ ٚزؾٕل انزبهٚـ انٗ ؽبنخ فعم 45

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   7/7/2312 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق صٕهح انعشوٍٚ .. صٕهح نكم انعوالٍٛٛ 46

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انصبكه ثزبهٚـانعلك 

   33/6/2312 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق انًجبكئ انعبيخ نفٓى لعٛخ انًهف األيُٙ فٙ انعواق 47

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   9/8/2312 

 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق فٛهى يَٙء نزأعٛظ فزُخ 49

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   15/8/2312 

 انزَٕٚك اإلعاليٙ األيوٚكٙ نهؾوة عهٗ انعواق 48

 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   12/13/2312 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق انعواق انًعبصوكهًٔ ٔعجو يٍ ربهٚـ  53

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   27/13/2312 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق اإلعالو يؾٕه انَٛطوح األيوٚكٛخ إلكاهح انعبنى 51

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   14/12/2312 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق لل ٕٚنل االٍزمواه يٍ فبصوح انفٕظٗ انقاللخ 52

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   8/2/2313 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق كٔه ٍٔبئم اإلعالو فٙ انزأصٛو عهٗ ارغبْبد انؾوان انشعجٙ 53

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

  15/2/2313 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق يب أؽٕعُب انٗ إعالو ٕٚؽلَب 54

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   22/2/2313 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق انعواق انغوٚؼصُبعخ االَزقبثبد ٔيَؤٔنٛخ انًٕاغٍ فٙ  55

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   1/3/2313 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق اٍزطالعبد انوأ٘ ٔلعبٚب االصالػ انَٛبٍٙ فٙ انعواق 56

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   9/3/2313 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق ٍٔبئم االعالو ٔكٔهْب فٙ انلعبٚخ االَزقبثٛخ 57

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   15/3/2313 

ثعل عشو ٍُٕاد يٍ انغئ األيوٚكٙ نهعواق .. صؾبفخ انعواق ثٍٛ  59

 االؽزالل انجوٚطبَٙ ٔاأليوٚكٙ

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  انعواقصؾٛفخ 

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ



   22/3/2313 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق كٔه ٍٔبئم اإلعالو فٙ اؽزٕاء أىيخ انعواق انَٛبٍٛخ 58

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   5/4/2313 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق كٙ ركٌٕ انشًٌ فٙ ثالك٘ اعًماَزقبثبد ..  63

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   12/4/2313 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق ؽمٍ كيبء انعوالٍٛٛ ٔانًَؤٔنٛخ انٕغُٛخ 61

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   26/4/2313 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق ألوأٔا رواس االيخ ففّٛ ثعط انؾهٕل 62

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   25/5/2313 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق االحداث الزائفة للتاثير على الناخب العرالي 62

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   14/6/2313 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق كٔه ٍٔبئم االعالو فٙ صُبعخ ارغبْبد انوا٘ انعبو انعوالٙ 64

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   23/7/2313 

اإلنكزؤَٛخ ــبنًوكي انعوالٙ  صؾٛفخ انعواق باألمةمسؤولية االعالم في مواجهة االخطار التي تحدق  65

 نهلهاٍبد االٍزوارٛغٛخ
 انعلك انصبكه ثزبهٚـ

   16/9/2313 

 انعلك انصبكه ثزبهٚـ  صؾٛفخ انييبٌ كٔه االعالو فٙ رعًٛل عواؽبد انٕغٍ 66

67    

 
 
 لكتب المؤلفة والمترجمةا -

 تاريخ النشر نوعو عنوان الكتاب  ت

 0993 مؤلف        الصييوني في العراق ودوره في تيجير ييود العراق إلى فمسطينالنشاط   0

 0999 مؤلف النشاط الدعائي لمييود في العراق 3

 3110 مؤلف 0953 ــــ 0930الدعاية الصييونية في العراق  2

 3113 مؤلف خالل الحرب العراقية اإليرانية الدعاية الصييونية الموجية إلى العراق 4

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

3119 

 3100)مع مجموعة  مؤلف   اإلعالم واليوية الوطنية )مع مجموعة باحثين( كمية االعالم ــــ جامعة بغداد 6



 باحثين(

 3103 مؤلف اإلعالن التمفزيوني وتأثيره في الجميور 7

 3103 مؤلف )الطبعة االولى(االتكيت والبروتوكول في المناسبات الرسمية  8

 3102 مؤلف )الطبعة االولى( تاريخ وسائل اإلعالم في العراق 9

)مع مجموعة  مؤلف جامعة البترا االردنية وسائل االعالم أدوات تعبير وتغيير ــــ بحوث عممية محكمة )مع مجموعة باحثين( 01
 باحثين(

3102 

 3102 مؤلف )الطبعة الثانية( بروتوكول في المناسبات الرسميةاالتكيت وال 00

 3104 مؤلف تاريخ وسائل اإلعالم في العراق )الطبعة الثانية( 03

 3104 مؤلف الصحافة العربية والدولية )المفيوم ، الخصائص، المشاكل ، النماذج، االتجاىات(  02

 3105 مؤلف ة(لث)الطبعة الثا تاريخ وسائل اإلعالم في العراق 04

)مع مجموعة مؤلف  وقائع المؤتمر العممي االول لكمية االعالم 05
 باحثين(

3105 

 3106 مؤلف   3112االمريكية بعد عام صورة العراق في مقاالت الصحافة  06 

 3106 مؤلف 0953ــــ  0933الوعي بالمستقبل في صحافة االحزاب العراقية العمنية  07

 3107 مؤلف )الطبعة االولى( مناىج البحث االعالمي 08

)مع مجموعة مؤلف  المعرفة عبر وسائل االعالم ــ الفوضى والترشيد  09
 باحثين(

3107 

 3109 مؤلف منيجية البحث العممي  31

 3131 مؤلف ـــ دليل الباحث لكتابة الرسائل الجامعية  االعالمي البحث يةمنيج 30

 3131 مؤلف قواعد أساسية في البحث االعالمي )الطبعة الثانية(مناىج البحث االعالمي ـــ  33

    

    

    

    

 



 ــــ الدورات التطويرية :
 تاريخيا الدورةمكان  التطويريةالدورات  ت

 0990 معيد الخدمة الخارجية / وزارة الخارجية دورة االتكيت والبروتوكول في المناسبات الرسمية  0

 0990 ىيئة المعاىد الفنية دورة السكرتارية وادارة المكتب الرسمي 3

 0993 معيد االدارة بغداد / الرصافة دورة ادارة الوقت 2

 0992 المركز القومي لمحاسبات استخدام االنترنتدورة  4

ــــــة  38/01/3117 جامعة تكريت  دورة طرائق التدريس 5 ولغاي
30/00/3117 

 3117 جامعة تكريت دورة الحاسوب 6

 21/4/3100 جامعة بغداد بالتعاون مع منظمة آيركس دورة الصحافة االستقصائية 7

 01/7/3100 بغداد بالتعاون مع منظمة آيركسجامعة  دورة اخالقيات العمل االعالمي 8

 33/0/3103 جامعة بغداد بالتعاون مع منظمة آيركس االعالم الجديد وصحافة المواطندورة  9

 ــــ المجان العممية :
 رقم االمر الجامعي وتاريخو المجان العممية ت

 عضو المجنة المركزية لالشراف عمى تنفيذ االستراتيجية  0

 الوطنية لمتربية والتعميم العالي في جامعة تكريت   

 : رقمالبموجب االمر الجامعي ذي 

 21/0/3102بتاريخ  7/08/0519 

 : بموجب االمر الجامعي ذي الرقم  يار نشيد جامعة تكريتتعضو المجنة المركزية الخ  3

  32/3/3102بتاريخ  7/08/0519 

 : انولىم٘ ثًٕعت االيو انغبيعٙ  رئيس لجنة تطوير االعالم الجامعي  2

 5/5/2316  ثزبهٚـ 7/19/6933 

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

 32/4/3108بتاريخ  7/5/0642ق/

 
 
 المناصب التي شغميا : -



 التاريخ المكان المنصب ت

 3104ولغاية ـــــ   3118 رئاسة الجامعة  مسؤول شعبة الجريدة ورئيس  تحرير جريدة الجامعة ) أقالم الجامعة (    0

 3106ـــــ    3119 كمية اآلداب / جامعة تكريت مدير تحرير مجمة آداب الفراىيدي التي تصدر عن كمية اآلداب بجامعة تكريت 3

 3105ـــــ   3102 كمية اآلداب / جامعة تكريت النتاجات العمميةمسؤول وحدة تسويق  2

 ولحد االن 3107 كمية اآلداب / جامعة تكريت رئيس تحرير مجمة آداب الفراىيدي التي تصدر عن كمية اآلداب بجامعة تكريت 4

 
 المجان التي شارك بيا : -

 المنصب الذي شغمو نوع المجنة ت 

 فني  مالي عممي اداري 

 عضو لجنة الترقيات العممية لجنة عممية   0

 عضو لجنة االرشاد التربوي  لجنة االرشاد التربوي  3

 رئيس تحرير التي تصدرىا رئاسة الجامعة صحيفة أقالم الجامعة 2

 التي تصدرىا كمية اآلداب مجمة آداب الفراىيدي 4
 رئيس تحرير

 رئيس المجنة لجنة تطوير االعالم الجامعي 5

 عضو لجنة خبراء االعالم المجنة الوزارية لخبراء االعالم في العراقعضو  6

 
 المؤتمرات العممية :  -

 َٕع انًشبهكخ يكبٌ اَعمبك انًؤرًو د

 

 ربهٚقّ يٕظٕع انًؤرًو

انًؤرًو انعهًٙ انضبنش عشو نٓٛئخ  رملٚى ثؾش ثغلاك / َبك٘ انعجبغ انمبكح 1

 هعبٚخ يمبرهٙ انمبكٍٛخ

 2331رشوٍٚ األٔل  33ـ28

 2331رشوٍٚ انضبَٙ  9ـ 6 انًؤرًو انعبنًٙ نؾمٕق انطفم رملٚى ثؾش ثغلاك/ فُلق انًوكٚبٌ 2

انًؤرًو انمطو٘ األٔل نإلعالو  رملٚى ثؾش عبيعخ ثغلاك/ كهٛخ اٜكاة 3

 كهٛخ اٜكاة )ثغلاك(

 2331رشوٍٚ األٔل  22ـ21

انضبَٙ نإلعالو انًؤرًو انمطو٘  رملٚى ثؾش عبيعخ ثغلاك/ كهٛخ اٜكاة 4

 كهٛخ اٜكاة )ثغلاك(

 2332كبٌَٕ األٔل  22ـ21

َلٔح يوكي أثؾبس أو انًعبهن  رملٚى ثؾش ثغلاك / ٔىاهح انضمبفخ ٔاإلعالو 5

نهجؾٕس ٔانًعهٕيبد فٙ ٔىاهح 

 انضمبفخ ٔاإلعالو 

 2331آماه  13

 2337ََٛبٌ  17ـ  16 اٜكاةانًؤرًو انعهًٙ األٔل نكهٛخ  رملٚى ثؾش عبيعخ ركوٚذ 6



انًؤرًو انعهًٙ انضبنش نًوكي  رملٚى ثؾش عبيعخ ركوٚذ 7

صالػ انلٍٚ األٕٚثٙ يع ثٛذ 

 انؾكًخ

 2337رشوٍٚ انضبَٙ  23ـ  18

انًؤرًو انعهًٙ انضبَٙ نكهٛخ  رملٚى ثؾش عبيعخ ركوٚذ 9

 ثغبيعخ ركوٚذ اٜكاة

 2339ََٛبٌ   21ــ 20 

انًؤرًو انعهًٙ انضبنش نكهٛخ  رملٚى ثؾش عبيعخ ركوٚذ 8

 ثغبيعخ ركوٚذ اٜكاة

 2338ََٛبٌ   21ـــ  23

يؤرًو انًوأح نكهٛخ انزوثٛخ  ثُبد  رملٚى ثؾش / كهٛخ انزوثٛخ ثُبدعبيعخ ثغلاك 13

 / عبيعخ ثغلاك

  2313آماه  19ــ ـ 16

   

انًؤرًو انعهًٙ انواثع نكهٛخ   رملٚى ثؾش عبيعخ ركوٚذ 11

اٜكاة ثغبيعخ ركوٚذ انًُعمل 

 3/5/2313ــ 2نهًلح 

 2313أٚبه  3ــ  2

انًؤرًو انعهًٙ انقبيٌ نكهٛخ  رملٚى ثؾش عبيعخ ركوٚذ 12

اٜكاة ثغبيعخ ركوٚذ انًُعمل 

 3/5/2311ــ 2نهًلح 

  2311أٚبه  3ـ ـ 2

انًؤرًو انعهًٙ انقبيٌ نكهٛخ  رملٚى ثؾش  / كهٛخ االعالوعبيعخ ثغلاك  13

 اإلعالو ثغبيعخ ثغلاك 

 2311أٚبه  15

انًؤرًو انعهًٙ انَبكً نكهٛخ  رملٚى ثؾش عبيعخ ركوٚذ 14

   غبيعخ ركوٚذ ثاٜكاة 

ََٛبٌ  33ـــــ  28انًُعمل نهًلح يٍ 

2312 

عبيعخ انجزوا ـــ انًًهكخ االهكَٛخ  15

 انٓبشًٛخ

انًؤرًو انعهًٙ األٔل نهصؾبفخ  رملٚى ثؾش

 .االهكٌ عبيعخ انجزوا ــ 

كبٌَٕ  21ـــــ  23انًُعمل نهًلح يٍ 

 2312االٔل 

انًؤرًو انعهًٙ االٔل نكهٛخ  رملٚى ثؾش  / كهٛخ االعالوانغبيعخ انعوالٛخ 16

  االعالو فٙ انغبيعخ انعوالٛخ 

 2313آماه  5ــ  4انًُعمل نهًلح يٍ 

ــــ عًٕٓهٚخ يصو عبيعخ انًُصٕهح  17

 انعوثٛخ

 رملٚى ثؾش

يشزون يع أ.ك 

 غهت صجبه يؾم

يؤرًو انغًعٛخ انعهًٛخ نكهٛبد 

اٜكاة فٙ ارؾبك انغبيعبد 

 23نهًلح يٍ انعوثٛخ انًُعمل 

فٙ  2313ََٛبٌ  22ـــ 

عبيعخ انًُصٕهح فٙ عًٕٓهٚخ 

 .يصو انعوثٛخ 

ََٛبٌ  22ـــ  23انًُعمل نهًلح يٍ 

2313 

المؤتمر العممي الرابع الذي عقده  رملٚى ثؾش / كهٛخ االعالوعوالٛخ انغبيعخ ان 19
مركز البصيرة لمبحث والتطوير 

االعالمي بالتعاون مع كمية االعالم 
 في الجامعة العراقية

 

انًؤرًو انعهًٙ انؾبك٘ عشو  رملٚى ثؾش عبيعخ ثغلاك / كهٛخ االعالو 18

 نكهٛخ االعالو ثغبيعخ ثغلاك
رشوٍٚ  11ـــ  13يٍ نهًلح  انًُعمل

 2319االٔل 

 
 

 الندوات :



 نوع المشاركة مكان انعقاد الندوة ت

 

 اتاريخي موضوع الندوة

 بغداد / وزارة 0

 الثقافة واإلعالم

بحث بعنوان القضية الفمسطينية وموقف 
 العراق التاريخي

ندوة مركز أبحاث أم المعارك لمبحوث والمعمومات في 
 3110آذار  02بتاريخ  وزارة الثقافة واإلعالم

 3110آذار  02

 جامعة بغداد / 3

 كمية العموم السياسية

ورقة عمـل بعنـوان اسـئمة بحجـم الواقعـة 
لكي نفيم ماجرى في نيويورك وواشـنطن 

   00/9/3110يوم 

ـــــول  00نـــــدوة تـــــداعيات احـــــداث  عمـــــى  3110أيم
 7/01/3113بتاريخ المنطقة العربية 

7/01/3113 

 كمية اآلداب / 2

 جامعة تكريت

فــــي  اإلســــرائيميالتــــدخل بحــــث بعنــــوان 
شمالي العراق ودوره فـي مشـروع تقسـيم 

 العراق

نـــدوة كميـــة اآلداب بعنـــوان الوحـــدة الوطنيـــة ورفـــ  
 05/0/3118بتاريخ  التقسيم

05/0/3118 

 كمية اآلداب / 4

 جامعة تكريت

انًَوػ اإلعاليٙ نهؾوة ثؾش ثعُٕاٌ 

 األيٛوكٛخ عهٗ انعواق   
االحتالل االمريكي لمعراق .. ندوة كمية اآلداب بعنوان 

 04/4/3118بتاريخ  الدوافع واالىداف
04/4/3118 

 كمية اآلداب / 5

 جامعة تكريت

انٕعٙ ثبنًَزمجم فٙ ثؾش ثعُٕاٌ 

 انصؾبفخ انعوالٛخ

 

 دور االعالم فـي صـناعة المسـتقبلندوة كمية اآلداب 
 5/0/3119بتاريخ 

5/0/3119 

 اآلداب /كمية  6

 جامعة تكريت

القواعــــد العامــــة لحمايــــة  بعنــــوانبحـــث 
 الصحفيين في المناطق الخطرة   

لقســم االعــالم  3103العمميــة الخامســة لعــام نــدوة ال
ــــة اآلداب فــــي  ــــوان كمي حمايةةةةة اليةةةةحفيين فةةةةي بعن

 المناطك الخطرة

37/3/3103 

 المديرية العامة 7 

 لشرطة محافظة 

 صالح الدين 

فةةةٙ رؾَةةةٍٛ صةةةٕهح  كٔه اإلعةةةالوثؾةةش 

هعم انشوغخ فٙ َ و انًةٕاغٍ انعوالةٙ 

   ٔإشبعخ يفٕٓو انشوغخ انًغزًعٛخ

التي اقامتيا المديريـة العامـة لشـرطة محافظـة ندوة ال
 صالح الدين    

30/4/3100 

 المركز العراقي  9

 لمدراسات 

 االستراتيجية

لعةٛخ كوكةٕن فةٙ ٍٛبٍةةخ ثؾةش ثعُةٕاٌ 

 روكٛب انقبهعٛخ رغبِ انعواق
ــــي  ــــدوة المركــــز العراقــــي لمداســــات االســــتراتيجية ف ن

يَةةةزمجم انعاللةةةبد  اســـطنبول المقامـــة تحـــت عنـــوان

انزوكٛةةةخ انعوالٛةةةخ فةةةٙ ظةةةٕء فةةةٕى ؽةةةية انعلانةةةخ ٔ 

  انزًُٛخ انزوكٙ

01/7 /3100 

http:// 

www.islamdaily 

.org/ar/general  

/9927.article.htm/ 



 كمية اآلداب / 01

 جامعة تكريت

ــي مكافحــة  بحــث بعنــوان دور االعــالم ف
 الجريمة

كميـــة اآلداب المنعقـــدة فـــي  لإلعـــالمالوطنيـــة نـــدوة ال
   01/4/3102بتاريخ  

01/4/3102 

 كمية اآلداب / 00

 جامعة تكريت

ــي مكافحــة  بحــث بعنــوان دور االعــالم ف
 الطائفية والعنصرية

ـــى لقســـم االعـــالم فـــي نـــدوة ال    ـــة العمميـــة االول كمي
دور بعنــوان  3104ــــ  3102 لمعــام الدراســي اآلداب

 االعالم في مكافحة الطائفية والعنصرية

00/00/3102 

 كمية االداب /  03

 جامعة تكريت

ــة عمــل  ــوان االعــالم االجتمــاعي ورق بعن
 وصناعة االخبار الكاذبة 

 الندوة العممية االولى لقسم االعالم في كمية االداب 

 3109ــ 3108لمعام الدراسي 

5/00/3108 

     

 
 ـــ الجمعيات المينية : 

 تاريخ االنضمام نوع العضوية اسم الجمعية ت

 7891 عضو عامل عضو نمابة اليحفيين العراليين 0

 7888 عضو عامل عضو اتحاد المؤرخين العرب 3

 1007 عضو عامل عضو اتحاد األدباء والكتاب 2

 3119            عضو عامل        الجامعيين عضو جمعية التدريسيين 4

 
 التكريم والجوائز وكتب الشكر :  -

 التاريخ اسباب المنح الجية المانحة ت

وزير التعميم العالي  0
 والبحث العممي

 لألداء المتميز لرئيس الجامعة والعمداء 

 والتدريسيين في جامعة تكريت

 في 7/05/7495رقم 

32/7/3117 

  رئاسة الجامعة 3

 لمحصول عمى تقدير امتياز في تقويم أداء 

 3117ـ  3116التدريسيين لمعام الدراسي 

 في 7/05/4835رقم 

7/5/3118 

 في7/05/02770رقم  لمجيود الكبيرة في بناء قسم اإلعالم وتوجيو الطمبة وتييئة  رئاسة الجامعة 2



 05/03/3118 معر  الصحف العراقية  النادرة من مكتبتكم الشخصية

 لمحصول عمى تقدير امتياز في تقويم أداء  رئاسة الجامعة 4

 3118 ــــ 3117التدريسيين لمعام الدراسي 

 في 7/05/712رقم 

31/0/3119 

 في 7/05/6475رقم  لمجيود المبذولة في إصدار جريدة أقالم  رئاسة الجامعة 5

35/5/3119 

 وتوجيولمجيود الكبيرة في بناء قسم اإلعالم  رئاسة الجامعة 6

 الطمبة وتييئة معر  الصورة الصحفية 

 في 224رقم  

32/5/3101 

 لمحصول عمى تقدير امتياز في تقويم أداء  رئاسة الجامعة 7

 3118ــــــ  3117التدريسيين لمعام الدراسي 

 في 7/05/712رقم 

31/0/3119 

 لمجيود المبذولة والمتميزة في إصدار صحيفة تدريبية  رئاسة الجامعة 8

 طالبية باسم )آفاق اإلعالم( 

 في 7/05/2491رقم 

01/2/3101 

 في 7/05/7890رقم  تثمينًا لمجيود المبذولة في اإلسيام والمشاركة في جريدة أقالم    رئاسة الجامعة 9

08/5/3101 

 تثمينًا لمجيود المبذولة في ميام مسؤول شعبة الجريدة في قسم اإلعالم  رئاسة الجامعة 01

 بجامعة تكريت    

 في 7/29/0994رقم 

31/01/3101 

 الحصول عمى درع جامعة تكريت في عيد الصحافة العراقية وذلك تثمينًا لمجيود ا رئاسة الجامعة 00

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

3101 

 تثمينًا لمجيود المبذولة في اصدار صحيفة افاق االعالم التدريبية في قسم اإلعالم  رئاسة الجامعة 03

 بجامعة تكريت     اآلدابفي كمية 

 21/0/3100 

 تثمينًا لمجيود المبذولة في ميام مسؤول شعبة الجريدة في قسم اإلعالم  رئاسة الجامعة 02

 بجامعة تكريت    

 9/2/3100 

 تثمينًا لمجيود المبذولة في ميام مسؤول شعبة الجريدة في قسم اإلعالم  رئاسة الجامعة 04

 بجامعة تكريت    

 33/2/3100 

 5/3100/ 06  لمحصول عمى تقدير امتياز في تقويم أداء  رئاسة الجامعة 05



 3100ــــ  3101التدريسيين لمعام الدراسي 

 7/05/8164رقم  الصحافة العراقية      عيدتثمينًا لمجيود المبذولة في تطوير جريدة الجامعة ولمناسبة  رئاسة الجامعة 06

 21/5/3100بتاريخ  

 قسم اقامة مسابقة االفالم الوثائقية ومساعدة طمبةتثمينًا لمجيود المبذولة في  رئاسة الجامعة 07

     افياء وطن( في انتاج الفيمم الوثائقي) اآلداباإلعالم في كمية  

 بتاريخ  687/ 7/05رقم  

01/0/3103 

 التنسيق مع مجمس البحث والتبادل الدولي )ايركس( تثمينًا لمجيود المبذولة في  رئاسة الجامعة 08

     بتمويل سفرة عممية لطمبة قسم االعالم في كمية االداب

 بتاريخ 7/05/5765رقم 

 38/2/3103 

 تثمينًا لمجيود المبذولة في ميام مسؤول شعبة الجريدة في قسم اإلعالم  رئاسة الجامعة 09

 بجامعة تكريت    

 06/4/3103 

 لمحصول عمى تقدير امتياز في تقويم أداء  رئاسة الجامعة 31

 3103ــــ  3100التدريسيين لمعام الدراسي 

 35 /4/3103 

 36/4/3103 جامعة تكريتتثمينًا لمجيود المبذولة في يوم  رئاسة الجامعة 30

المساعد العممي لرئيس  33
 الجامعة

 30/5/3103 االعالن التمفزيوني وتاثيره في الجميور الىدائو كتاب

المساعد العممي لرئيس  33
 الجامعة

 38/00/3103 الىدائو كتاب االتكيت والبروتوكول في المناسبات الرسمية

 07/01/3100  اآلداب تثمينًا لمجيود المبذولة في يوم جامعة تكريتالحصول عمى درع كمية  عمادة كمية اآلداب 32

وزير التعميم العالي  34
 والبحث العممي

 38/00/3103في  39135رقم  االلكترونية( ةتثمينًا لجيود الجامعة في االرشفة )البواب

 تثمينًا لمجيود المبذولة في اصدار صحيفة )يوم العراق( العدد الخاص بمناسبة  رئاسة الجامعة 35

 احتفاالت جامعة تكريت بيوم الوفاء

 34/0/3103رفي 7/05/0454

وزير التعميم العالي  36
 والبحث العممي

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

 في 0114/ 03رقم م و  

06/6/3102 

تقديرًا لمجيود المتميزة والمبذولة وااللتزام العالي والحرص عمى تنفيذ االعمال  رئيس الجامعة  37
 الموكمة اليكم بكل امانة واخالص 

  7/05/096رقم 

 3104/ 8/0في 



نظرًا لمنح السيد رئيس جامعة تكريت كتاب شكر وتقدير من قبل وزير  رئيس الجامعة 38
 وتقديرا  04/0/3104في  03/25التعميم العالي والبحث العممي المرقم م و 

 لمجيود المتميزة والمبذولة من قبمكم 

 بتاريخ 7/05/0045رقم 

33/0/3104 

 تقديرًا لمجيود المتميزة والمبذولة من قبمكم ولحصولكم عمى تقدير )امتياز( في  الجامعة يسرئ 39

  3103ـــــ  3100تقييم آداء التدريسيين لمعام الدراسي 

   7/05/2716رقم 

 37/3/3104في 

 الفراىيديتثمينًا لمجيود المتميزة والعمل الدؤوب في اداء الميام بمجمة آداب  الجامعة يسرئ 21

         اآلداب بجامعة تكريتالتي تصدرىا كمية 

 في 7/05/4935رقم 

   07 /2 /3104 

تثمينًا لمجيود المتميزة وحصول جامعتنا عمى كتاب شكر وتقدير من قبل وزير التعميم  الجامعة يسرئ 20
 العالي والبحث العممي لوضعيا تصاميم برامج االرشفة والبوابة االلكترونية 

 بتاريخ 7/05/8342رقم 

 02/5/3104 

 تقديرًا لمجيود المتميزة والمبذولة من قبمكم ولحصولكم عمى تقدير )امتياز( في  الجامعة يسرئ 23

 3102ـــــ  3103تقييم آداء التدريسيين لمعام الدراسي 

 بتاريخ  7/05/2716رقم 

37/3/3105 

 لمعام  اآلدابتقديرًا لمجيود المبذولة في االمتحانات النيائية لطمبة كمية  الجامعة يسرئ 22

  3105ـــ  3104الدراسي 

 بتاريخ 7/05/0678رقم 

20/0/3106  

 دورة فن تحرير الخبر الصحفي  محاضرات تقديرًا لمجيود المبذولة في  الجامعة يسرئ 24

 لمسؤولي المواقع االلكترونية في كميات الجامعة  

 بتاريخ 7/05/3607رقم 

05/3/3106 

 لمرور تسعة وعشرين عامًا عمى ذكرى تأسيس الجامعة ولمجيود الكبيرة التي  رئيس الجامعة  25

 بذلتيا الكوادر الوظيفية بكافة مستوياتيا

 بتاريخ 7/05/6298رقم 

36/4/3106 

المجالت العممية بالبحوث  نظرا لمدور المتميز في انجاز االعمال الموكمة ورفدكم رئيس الجامعة 26
 العممية والموضوعات التي تخص  مجالت جامعة تكريت

 بتاريخ 7/05/06628رقم 

01/00/3106 

بمناسبة انتياء تكميف رئيس الجامعة بعد مرور عامين من العمل المشترك في ظروف  رئيس الجامعة 27
 كركوكصعبة والتي اثمرت بعودة الجامعة من مقرىا البديل في محافظة 

واستذكارا لدوركم الوطني واالخالقي مع الجامعة في موقعيا البديل وحرصكم الكبير عمى 
    استمرارىا باداء رسالتيا العممية والتربوية

 في  7/05/0604رقم 

34/0/3107  

 كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة تكريت قديرًا لمجيود المتميزة والمبذولة رئيس الجامعة 28

 من قبمكم ولحصولكم عمى تقدير )امتياز( في تقييم آداء التدريسيين لمعام

 بتاريخ 7/05/00204رقم 

31/6/3107 



 3106ـــــ  3105الدراسي  

 لمجيود المتميزة المبذولة في عقد ندوة مركزية ضمن حممة بغداد عاصمة  رئيس الجامعة  29

الحكومي ودورىا في عمل االعالم العربي تحت عنوان )صناعة الخبر واالتصال 
 المؤسسات التعميمية(.

 بتاريخ 7/05/3507رقم 

6/3/3108 

 تثمينًا لمجيود المبذولة من قبمكم والمتمثمة بإلقاء المحاضرات واالشراف عمى رئيس الجامعة 41

 طمبة الدراسات العميا في كمية اآلداب 

 بتاريخ 7/05/01706رقم 

30/6/3108 

 وتقديرًا لجيودكم في اداء الميام الموكمة اليكم في كميتكم لطمبة تثميناً  رئيس الجامعة 40

 الدراسات االولية والعميا في قسم االعالم بكل تفان واخالص 

 بتاريخ 0084رقم م. ر/

9/03/3108 

 نظرا لمجيود المبذولة لمنتسبي الجامعة كافة من تفان واخالص من شانو رفع  رئيس الجامعة 43

 محميًا وعالمياً مستوى الجامعة 

 21/5/3109بتاريخ  387م.ر 

42    

44    

45    

46    
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CURRICULUM VITAE  

1- Personal Info 

- Full Name:    Saad Salman Abdullah Ahmed Al-Mashhadani 

- Gender:      Male  

- Date and place of Birth:   23/02/1960 Baghdad  

- Nationality:        Iraq  

- Current Address : Iraq – Salah Al-Deen – Tikrit  

mailto:saadsalman1960@yahoo.com
mailto:saadsalman1960@yahoo.com
mailto:dr.saadsalman60@gmail.com


2- Academic & Professional Information 

-University:- Tikrit   College:- Arts   Department:  Media  

- Academic Degrees: 

Date 

obtained 

Grade  Country Granting 

Institution 

Major Degree 

30/6/1983 very 

good 

 

Iraq  Baghdad 

 University  

Media 3 

 

10/10/1990 very 

good 

 

Iraq  Baghdad 

 University  

Media M.A. 

 

22/10/2000 Excellent  Iraq  Baghdad 

 University  

Media  Ph.D. 

7/10/1996 Excellent  Arab League  Instution of 

 Arabic history   

Modern 

 history  

Ph.D. 

- Academic Rank : 

10/10/1990 Rank 

12/12/2006 Instructor  

12/12/2009 Assistant Professor 

12/12/2014 Professor 

- General major: Ph.D. in Media  

- Specific major:Press 

- No. of Years served in Iraqi Ministry: (   14   )years 

 No. of Year served in other Institutions: (   19     ) years 

Courses taught: 

Undergraduate Postgraduate 

Art of Journalistic News  Methodology of Media 
Research 

History of mass media   

International Journalism  

Journalistic Advertisement   



Research Methodology Media 

 

 

 

- SUPERVISION: 

MSC.& MA (Masters Degree) 

Examined Date Title of Thesis Name of Candidates or 

Student 

2019 The use of students in 

the preparatory school in 

the province of Salah al - 

Din Facebook site and 

the innovations achieved 

from it - a field study 

 

  Firas Hamoud Hamad 

Saleh 

 

2019 The typographic 

elements in the 

publishing of feminist 

magazines in the Arab 

world. An analytical 

study 

 

Rasha Mostafa Nazem Nafie 

 

2019 Gulf newspaper articles 

on crisis Basra 

 

Mona Sufian Labib Abdul 

Latif 

 

2323 The implications of data 

journalism in the Arab 

press 

 An analytical study 

Munaf Hassan Muhammad 

al-Khalid 

2323 Media image of the 

Iranian nuclear deal in 

Saudi and Iranian press - 

an analytical study 

Maryam Muhannad 

Naseem 

 

- SUPERVISION  

Post Graduate Level (PHD.) 

Examined Title of Dissertations Name of Candidate 

  None 

- Publications:  

Published Date Journal book Published researches / Articles 

August, 1991 Afak Arabiya journal 
General cultural affairs 

House 

Zionist publicity role in Iraq- how Iraqi 
Jewish were displaced to Palestine? 

No.3 ( July- 
September). 

Second year 2000 

Journal for historical studies / Dar Al-
Hikma 

Zionist publicity in Iraq till the year 1941 



 

No. ( 58 ) 

/February, 

2000 

Journal of Arabic historian / Arab 
historians union 

Zionism publicity in Iraq in the 20th century 

No: ( 55 ) 2001 Baghdad University/ journal of 
College of Arts/Baghdad Univ. 

Secret press of Iraqi political parties, 
1935- 1958 

2001 Social researches Journal / Iraqi 

Association of Social Sciences 

Direct effects of imported satellite programs 

on children of developing countries 

No. ( 37 )/ seventh 

Year, 2001 

Um Al-Maark Journal/ Um Al- 

Maark center for researches and 

information/ ministry of Media 

Forms and purports of directed programs 

to Iraq 

from theArabic section in the Zionist's 

broadcasting 

2001 Published research in the 11
th

 

scientific conference of 

Al-Qadisiyafighters sponsoring 

body in Baghdad for the period 

29-30 November,2001 

The role of Iraqi Media in sponsoring and 

habilitating handicaps in the 21
st
 century 

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 
/8891.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 
acceptation of Iraq 
motivations & aims 

The theatre of media of the American – 
Iraq war 

College 
Arts. Tikrit 
University 

   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 

production of a do 
commentary film 

(afiaawatan) 

No.7/15/687 
10/1/2012 

The presidency of 
the Tikrit 
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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