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 الشهادات العلمية

 2007السنة /العليا للدراسات العلمي والتراث العربي التاريخ معهدالدكتوراه ، 

 1999السنة/ العليا للدراسات العلمي والتراث العربي التاريخ معهدالماجستير، 

 1975 السنة /جامعة بغداد -كلية االداب لوريوس، ،االبك

 

 التاريخ الوظيفي
وتدددددرجت  ددددي ماتلددددف اقسددددامها الصددددحفية  1970العمددددل الصددددحفي  ددددي وكالددددة االنبددددام العراقيددددة ) وا ( عددددام  بدددد ت 

, وتوليددددت اددددالل تلددددم الفتددددرر مهددددام مدددددير تحريددددر اقسددددام  1990وصددددوال الددددن عنددددوان نارددددب رردددديس التحريددددر عددددام 
 القسام االدارية ( .الوكالة االابارية ) المحلية والدولية والنشرات الاارجية اضا ة الن االشراف علن ا

وكنددددت اول مراسددددل  1980ولغايددددة  1978عملددددت مراسددددال لوكالددددة االنبددددام العراقيددددة  ددددي طهددددران ) ايددددران ( عددددام  
 لوكالة انبام عربية هنام .

 ( . 1984 – 1980عملت مديرا لوكالة االنبام العراقية  ي تونس للفترر )  
 ( 1989 – 1985عملت مديرا لوكالة االنبام العراقية  ي القاهرر للفترر )  
 (  1998 –1994عملت مديرا للمركز الثقا ي واالعالمي العراقي  ي تونس للفترر)  
 ( . 2002 – 2000عينت ناربا لرريس تحرير جريدر الجمهورية من )  
ولغايددددة االحددددتالل  ددددي  2002بيددددروت للفتددددرر ) عينددددت مستشددددارا صددددحفيا ومددددديرا للمركددددز االعالمددددي العراقددددي  ددددي  

2003 .) 
 االل وجودي  ي بغداد عملت محاضرا وبحاثا  ي مركز التوثيق االعالمي لدول الاليج العربي . 
 . 2007عملت مديرا لقسم االعالم  ي دار المأمون للترجمة و النشر  ي وزارر الثقا ة عام  

 . 2007وزارر الثقا ة نهاية عام / ةي عينت معاونا لمدير عام داررر الشؤون الثقا 

ونسدددبت الدددن الجامعدددة االسدددالمية ) كليدددة   2008تحولدددت الدددن مدددالم وزارر التعلددديم العدددالي والبحدددث العلمدددي عدددام  
 . 2011االداب (  والحقا الن الجامعة العراقية لغاية بلوغ السن التقاعدية عام 

مندددذ بدايدددة العدددام الدراسدددي  دددي تشدددرين الثددداني معدددة الفدددارابي الجا شددداركت كعضدددو مؤسدددس لقسدددم االعدددالم  دددي كليدددة  
 ) لكوني صحفي واعالمي متمرس ( . 2013عام 

 . 2021لغاية عام  2018لكلية عام الفارابي الجامعة  كلفت بمهام رراسة قسم االعالم بكلية  
 ولحد االن.-2013تدريسي  ي قسم االعالم /كلية الفارابي الجامعة منذ  

  

 التدريـــس
 تدريس المواد االتية:قمت -

 تاريخ العراق  -

 تاريخ الصحا ة العراقية-

 تاريخ الصحا ة العربية-

 التربية االعالمية والرقمية-

 االتصال السياسي-

 علم النفس االعالمي-

 علم النفس االجتماعي-

 حقوق االنسان والديمقراطية-
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 االهتمام البحثــي
 مجال التاريخ -

 مجال السياسة

 التاريخ السياسيمجال -

 مجال االعالم-

 مجال علم النفس االجتماعي-

 مجال االستدامة-

 مجال حقوق االنسان-

 

 

 المنشــورات العلميــة
 -مثل:نشرت لي عدد من البحوث والدراسات العلمية ) السياسية و التارياية (  

o  2010 ي  15المأمون عدد ) تأثير العالقات اليهودية التركية  ي السياسة المصرية  ي مجلة كلية 
o –  2012 ي  20الحملة الفرنسية علن مصر.. اسبابها ونتارجها  ي مجلة كلية المأمون عدد  
o –  جدددذور الدياندددة المسددديحية  دددي العدددراق  دددي مجلدددة الدراسدددات التاريايدددة لكليدددة التربيدددة الساسدددية  دددي عدددددها

 2009السابع  ي 
o –  ددي مجلددة االسددتاذ لكليددة التربيددة ابددن رشددد  ددي عددددها  نشددرت 1930المعاهدددر العراقيددة البريطانيددة عددام 

 ( . 2010 ي  111
 –دياندددة الصدددابرة  دددي العدددراق  –هندددام عددددد مدددن البحدددوث العلميدددة قيدددد النشدددر منهدددا ) االقليدددة االيزيديدددة  دددي العدددراق  

قدددر ر  دددي  العالقدددات العراقيدددة االمريكيدددة ,,, –نشددداط الدعايدددة الصدددهيونية  دددي العدددراق  دددي ثالثينيدددات القدددرن الماضدددي 
 الجذور الطارفية للحرب االهلية  ي اليمن (. – 2011 تطورات مابعد االنسحاب األمريكي عام

شددداركت  دددي عضدددوية عشدددرر لجدددان علميدددة جامعيدددة لمناقشدددة الرسدددارل للحصدددول علدددن درجتدددي الماجسدددتير والددددكتورار  
  ي عناوين االعالم والصحا ة والتاريخ والسياسة .

 
 

 النشــاطات العلميــة
 عضو إتحاد الصحفيين العرب . 
 عضو نقابة الصحفيين العراقين . 
 عضو اتحاد المؤراين العرب .  
 عضو الجمعية العراقية للتاريخ .  
 عضو هيرة ادارية الجمعية العراقية للحقوق االنسان . 
 عضو جمعية الميزان لحقوق االنسان . 

 


