
 الديخه الحاتيو
 

  الجوغجي سمسان وداد نجم عبهد :    االســــــــــــم 

 الخصافة  بغجاد 8811-88-81 : تاريخ السيـالد / 

  الحالة االجتساعية :  غيخ متدوجة  

  : بغجاد الدكن  

 قدم الرحافة  -عالم   اال : التـخـرــز   

  8001جامعة بغجاد / كمية االعالم / عام  بكمهريهس -

  8088ماجدتيخ جامعة بغجاد / كمية االعالم / عام  -

 8082  دكتهراه جامعة بغجاد / كمية االعالم / عام  -

 كمية االسخاء الجامعة / قدم االعالم تجريدية في :  العسل 

 ( نائب رئيذ جسعية العالقات العامة العخاقيةIRRA IQ( لدشة 11وفق قانهن الجسعيات العمسية رقم ) ( ) والتي اسدت

والرادر عن وزارة التعميم العالي والبحث  88/4/8081( بتاريخ 8001السعجل ، بسهجب االمخ الهزاري ذي العجد ) 8818

 .العمسي / دائخة البحث والتطهيخ 

 : والسؤرخ  8110االداري الرادر من كمية االسخاء الجامعة  ذي العجد ش أ /  وفقا لالمخ ) م.د ( مجرس   الجرجة العمسية

88/4/8081 

  02208181848:      الشقالالياتف –  

 الذخري إاللكتخوني  البخيج:toleep1985@Yahoo.com 

  : البريد االلكتروني الجامعيwidad@esraa.edu.iq 

 

  مشاىج  ،تاريخ وسائل االعالم ، نعخيات االترال  ،  االترال الجساىيخي السقخرات الجراسية التي قست بتجريديا : وسائل

 . التخطيط االعالمي ، التقشيات الرحفية  ، البحث االعالمي

  ومذخوع تخخج واحج سشهيًا .بحهث  (1 -4ما ال يقل عن )شخاف عمى بحهث تخخج  الطمبة بسا اال ، 

 : التجرج الهظيفي   

       لغاية االن 8/8/8082مشح قدم االعالم / كمية االسخاء الجامعة االىمية تجريدية في  -

 18/1/8082لغاية  8/8/8088مشح تجريدية سابقة في كمية صجر العخاق الجامعة االىمية / قدم االعالم  -

 عزهية المجان العمسية واالدارية :



                   لغاية االن . 8088جشة االمتحانية مشح العام الجراسي معزه ال -

  8081 لغاية العام  8088مقخرة قدم االعالم مشح  -

 .  لغاية االن  8088مقخر قدم االعالم في كمية االسخاء مشح العام  -

 .8081  لغاية 8088مقخر مجمذ الكمية مشح   -

 .8081مسثمة نقابة السعمسين في مجمذ الكمية عام  -

 . لغاية االن  8080مشح  عزه في لجشة االرشاد الشفدي والتخبهي  -

 .لغاية االن   8080مشح  القدمعزه في المجشة العمسية لسجمذ  -

 لغاية االن  8082مشح  العام عزه لجشة االرشاد التخبهي والشفدي  -

 . 8081/ 8082عزه في مجمذ تحدين جهدة التعميم العالي لكميات االعالم في وزارة التعميم العالي والبحث العمسي  -

 8081/ 8082العالم /كمية االسخاء وكمية االعالم جامعة بغجاد عزه ارتباط بين قدم  -

عزه المجشة الجائسية لتييئة متطمبات الجورات والسؤتسخات والتبادل العمسي في كمية االسخاء الجامعة والسشعسة العخبية  -

 . 8081/ 8082لمتشسية االدارية  

  محمياً  السقبهلة لمشذخالسشذهرة و البحهث العمسية : 

   . 8080  تأثخ وسائل االعالم الججيج عمى السدتخجمين / مجمة بابل لمجراسات العمسية  -

 .8080  لعمسيةجراسات ااالنسهذج  العمسي لمبشاء السشيجي في بحهث االعالم / مجمة بابل لم -

 .  8080 الجيهد الرحفية لالب اندتانذ ماري الكخممي / مجمة بيت الحكسة لمجراسات -

صفحة ازدحام بغجاد  انسهذجًا / وقائع مؤتسخ الجولي الخامذ  - السخورية في مهاقع التهاصل االجتساعيالتهعية  -

 . 8088لجسعية البريخة وكمية العمهم االندانية في الجامعة الدميسانية  

الخالقية ... االطار التشعيسي لتجاول السعمهمات في االعالم الججيج رؤية نقجية في االطخ والتذخيعات القانهنية وا -

 . 8081وقائع مؤتسخ الجامعة العخاقية / كمية االعالم 

 8081/ مجمة دراسات البيان   االستجالل السهضهعي لسشيجية تحميل الخطاب االعالمي -

  : كتب الذكخ والتقجيخ 

  2/8/8081) أ.م.د عبج الخزاق الساججي ( بتاريخ   الجامعة كتاب شكخ وتقجيخ من عسيج كمية االسخاء -

% في امتحان 800لمحرهل عمى ندبة ) أ.م .د حافظ عمهان الجليسي( شكخ وتقجيخ من عسيج كمية صجر العخاق الجامعة  -

 الخصانة العمسية .



من عسيج الكمية ) أ.د كاظم شكخ وتقجيخ وتثسين الجيهد العمسية السبحولة في السذاركة بانذطة كمية صجر العخاق الجامعة  -

 .الجابخي ( 

عن تأسيذ فخيق االسخاء التطهعي ) د. دمحم جبار الكخيدي ( ن  رئيذ مؤسدة صهت الطمبة االعالمية شكخ وتقجيخ م -

 80/1/8081لمتهعية السخورية ، بشتاريخ 

لالشتخاك في السؤتسخ العمسي لجكمية االعالم / الجامعة )أـ.م.د عبج الخزاق الساججي ( شكخ وتقجيخ من عسيج كمية االسخاء  -

 84/4/8081بتاريخ   الجامعة العخاقية

عن السذتخكة العمسية في الشجوات العمسية في كمية )أـ.م.د عبج الخزاق الساججي ( شكخ وتقجيخ من عسيج كمية االسخاء الجامعة  -

  81/1/8081االعالم بامعة بغجاد بتاريخ 

ية السبحولة لالشتخاك في مؤتسخ يهد العمسجعن المن عسيج كمية االسخاء الجامعة )أـ.م.د عبج الخزاق الساججي( شكخ وتقجيخ  -

 . 2/8/8081جسعية البريخة بتاريخ 

عن تشعيم السيخجان الثاني لقدم االعالم بتاريخ )أـ.م.د عبج الخزاق الساججي ( شكخ وتقجيخ من عسيج كمية االسخاء الجامعة  -

2/0/8081 . 

عبج الخزاق الساججي ( عن االبجاع والتسيد في االشخاف عمى بحهث تخخج  امعة )أـ.م.دشكخ وتقجيخ من عسيج كمية االسخاء الج -

   0/1/8081الطمبة ، بتاريخ 

شكخ وتقجيخ من رئيذ الجامعة الدميسانية ) أ.م.د رضا حدن حدين( ، عن السذاركة العمسية في السؤتسخ العمسي لمجامعة  -

  88/8/8081الدميسانية ، بتاريخ 

  في  الجورات و الهرش التجريبية  السذاركة : 

شيادة مذاركة في الجورة االساسية لجهدة السشتج التعميسي السهسهمة " متطمبات واليات ترسيم السقخر الجراسي وبشاء  -

 السحتهى وعخضو وتكيسو " .

 عة بغجاد .شيادة مذاركة من السكتب االستذاري لشعم السعمهمات والحاسبات من مخكد الحاسبة االلكتخونية بجام -

 شيادة مذاركة في دورة طخائث التجريذ .من السكتب االنتاجي واالستذاري والتخبهي في كمية التخبية االساسية . -

 .من مخكد الحاسبة / بجامعة بغجاد  فاءة الحاسهبشيادة مذاركة لك -

والستزسشة  التطخف العشيف قدم / شيادة مذاركة في الهرشة التجريبية التي اقاميا مخكد الشيخين لمجراسات االستخاتيجية -

 . 1/8081/ 8)بخنامج اعادة تأىيل نداء ضحايا االرىاب ( بتاريخ  التجريب نحه

شيادة مذاركة لمهرشة التجريبية التي اقامتيا جسعية العالقات العامة بالتعاون مع كمية االسخاء الجامعة بعشهان  -

 . 88/1/8081)العالقات العامة في السؤسدات االعالمية ( بتاريخ )



شيادة مذاركة في الجورة االساسية لجهدة السشتج التعميسي السهسهمة )متطمبات واليات ترسيم السقخر الجراسي وبشاء  -

 . 81/8/8082السحتهى وعخضو وتكيسو ( بتاريخ 

قات العامة جسعية العال اقامتياشيادة مذاركة في الهرشة التجريبية السهسهمة ) فن الكتابة لمعالقات العامة ( والتي  -

 . 81/2/8081العخاقية بتاريخ 

 

 : السذاركة في السؤتسخات 

مخكد البريخة لمبحهث والتطهيخ االعالمي ، والثالث  الجولي السذتخك الخامذ لجسعية ) سذاركة في السؤتسخ العمسيال -

 . جامعة الدميسانية(  –لكميةالعمهم االندانية 

السهسهم ) االعالم بين السدؤولية السيشية وااللتدامات مجامعة العخاقية العمسي الخامذ ل سؤتسخالالسذاركة في  -

 . 8081نيدان / 1-8السجتسعية ( السشعقج لمسجة من 

السذاركة في السؤتسخ العام الحي عقجتو وزارة الذباب والخياضة والسهسهم ) من اجل وطن ال مخجرات ( السشعقج بتاريخ  -

88/8/8081 . 

  السذاركة في الشجوات العمسية: 

الب الجامعي( والتي اقاميا قدم شياة مذاركة في الشجوة السهسهمة )الحساية القانهنية لالداب العامة ودورىا في بشاء الط -

 . 81/8/8081القانهن بكمية االسخاء الجامعة ، بتاريخ 

واالجخاءات ( والتي اقامتيا وحجة المغة االعالمية شيادة مذاركة في الشجوة العمسية السهسهمة ) تحميل الخطاب السفيهم  -

 . 88/8082/ 81بكمية االعالم بجامعة بغجاد بتاريخ 

شيادة مذاركة في الشجوة العمسية السهسهمة )اخالقيات االعالم االلكتخوني ( والتي اقاميا قدم الرحافة  بتاريخ  -

88/1/8081 . 

ة ججيجة لمجيهب االنفية ( والتي اقاميا قدم الريجلة / كمية االسخاء شيادة حزهر في الشجوة العمسية السهسهمة ) وظيف -

 . 81/4/8081الجامعة بتاريخ 

شيادة حزهر في الشجوة العمسية السهسهمة ) الذباب وصشاعة السحتهى في تطبيقات الياتف السحسهل ومخاطخ  -

 . 1/4/8081استخجاميا ( التي عقجىا قدم االعالم / كمية االسخاء بتاريخ 

يادة حزهر في الشجوة العمسية السهسهمة )اساليب ماكشة داعر الجعائية ...التحجيات وسبل السهاجية ( والتي عقجىا ش -

 . 84/4/8081قدم االعالم / كمية االسخاء بتاريخ 

 


