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 الشهادات العممية 

  1981 – 1980شيادة الدبموم         معيد الفنون الجميمة /  قسم المسرح / بغداد  -
 شيادة البكالوريوس      جامعة بغداد / كمية الفنون الجميمة / قسم الفنون المرئية /  -

 1986 -1985تمفزيون                                    
 شيادة الماجستير       جامعة بغداد / كمية الفنون الجميمة / قسم الفنون المرئية / -

  1992 -1991تمفزيون                                     
 شيادة الدكتوراه         جامعة بغداد / كمية الفنون الجميمة / قسم السينما والتمفزيون / -

    2022 -2021تمفزيون                                    
 التاريخ الوظيفي

  2014لغاية  2001عممت بصفة تدريسي في دولة ليبيا منذ عام  -
 2016اعمل حاليا بصفة تدريسي في كمية الفارابي الجامعة / قسم االعالم ، منذ عام 

  2005 -2004رئيس قسم االعالم / كمية اآلداب صبراتة / دولة ليبيا /  -
  2019-2017عضو المجنة االمتحانية المركزية / كمية الفارابي الجامعة /  -
  2019عضو المجنة االعالمية الخاصة بكمية الفارابي الجامعة  -
  2019عضو لجنة الحممة االعالمية لمترويج لكمية الفارابي   -
  2020عضو لجنة الحممة االعالمية الستقبال الطمبة الجدد  -
  2021/ 2019عضو مجمس قسم االعالم / كمية الفارابي الجامعة   -
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 التدريس 
، وتدرس ىذه المادة لطمبة شعبة االذاعة ، المرحمة الثانية ،  واالنتاج التمفزيونيمادة االخراج  -1

وتيدف ىذه المادة الى تييئة الطمبة لمعمل في المؤسسات االعالمية التي تشتمل عمى االستوديو 
 . التمفزيوني ، فضال عن التقنيات الصورية وكذلك تعريف الطالب بأساسيات ومبادئ االخراج التمفزيوني

، اليدف من ىذه : تدرس ىذه المادة لطمبة شعبة االذاعة المرحمة الثانية  مادة فن الصوت وااللقاء -2
المادة ىو تعريف الطالب بفن الصوت وكيفية انتاج الكالم ، فضال عن تمارين التنفس والسيطرة عميو 

 لغرض تنظيم القاء جيد مفيوم ومشوق وجذاب .
رس ىذه المادة لطمبة المرحمة الثالثة عالقات عامة ، اليدف منيا تعريف : تد مادة االعالم الدولي -3

الطالب باإلعالم الدولي ، فضال عن صناعة االخبار الدولية ، عبر وكاالت االنباء الدولية ، وعالقة 
االعالم الدولي بالمنظمات الدولية واالمم المتحدة بسبب الفجوة االعالمية بين دول الشمال ودول 

 . الجنوب
: تدرس ىذه المادة لطمبة المرحمة الرابعة عالقات عامة ، لتعريف الطالب  فن الصوت وااللقاء -4

وىذا يحتاج الى  طريقة القاء جذابة ومخارج ، في تسويق االفكار والسمع  كأداة بأىمية فن االلقاء،
اشراف استاذ  حروف واضحة ، ولمحصول عمى ىذه النتيجة عمى الطالب اجراء تمارين معينة ، تحت

 المادة .
 االهتمام البحثي 

 الحمالت الترويجية التمفزيونية   -1
 في البرامج التمفزيونية تماثالت المغة الفنية الصورية   -2
 وري في االثارة والتحريض عمى العنف المعادل الص -3

 المنشورات العممية 

 وىي مجمة محكمة . تحت عنوان   (  Qualitative Inquiryبحث منشور في المجمة التركية )  -1

  Aesthetic  Work of Visual Language Elements in Television Promotional Programs  .        

موافقة نشر بحث تحت عنوان ) الشكل والمضمون في البرامج التمفزيونية الترويجية ( مجمة الجامعة  -2
 العراقية المحكمة .

 


