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  (V.C) اٌظ١زة اٌذات١ت                                                                    

 

  ػبذاٌظتار ح١ّذ رذ٠غد. :  ُــاالط                                 

 
 

 ِؼٍِٛاث ػاِت اٚال :

 األٔبار -اٌؼزاق  :ٛاْــٕـؼـاٌ.1 

  : ًّاإلػالَلظُ داب / ا٢و١ٍت ../ االٔبارراِؼت اٌؼ 

 إػالَ: اٌؼاَ اٌتخصص      

  :ػاللاث ػاِتاٌتخصص اٌذل١ك    

 :ِذرص  اٌذررت اٌؼ١ٍّت  

 :ٞلظُ اإلػالَ –و١ٍت ا٢داب  –راِؼت األٔبار  -ٚسارة اٌتؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌبحج اٌؼٍّٟ اٌؼٕٛاْ اٌبز٠ذ 

 07824510151/     ٔماي                  

 ٟٔٚاٌبز٠ذ االوتز :  Sattarhj699@gmail.com  

 2.:  ِؼٍِٛاث شخص١ت 
 ػزالٟظ١ت : ـاٌزٕ                     اٌزِادٞاالٔبار /  ٛالدة :ــِىاْ اٌ   

  ………………رٛاس طفز:                      1969/  1/  1خ اٌٛالدة :  ــتار٠   

                                    6  ػذد األطفاي :                             ِتشٚد اٌحاٌت االرتّاػ١ت :  

 ٌّؤ٘الث اٌؼ١ٍّت :احا١ٔا : 

 تار٠خ اٌحصٛي ػ١ٍٙا ذٌٚتــاٌ ؼتــاٌزاِ ذررتــاٌ

 1991-90 اٌؼزاق بغذاد اٌبىاٌٛر٠ٛص

 اٌؼزاق بغذاد اٌّارظت١ز 
2011 

 2014 اٌؼزاق بغذاد ٖاٌذوتٛرا

 

 ٕٛت اٌّارظت١زاْ رطاٌػ:   

باالر٘اب فٟ اٌمٕٛاث  تاتزا٘اث اٌزّٙٛر اٌؼزالٟ اساء اٌحّالث االػال١ٔت اٌخاص

  اٌتٍفش١ٔٛ٠ت

 )دراطت ١ِذا١ٔت(                                
 ٖػٕٛاْ أطزٚحت اٌذوتٛرا :  

 

زّٙٛر اٌم١ُ اٌظائذٖ فٟ االػالٔاث اٌتزار٠ٗ اٌتٍفش١ٔٛ٠ٗ ٚأؼىاطٙا ػٍٝ اٌظٍٛن اٌشزائٟ ٌٍ

 (١ِذا١ٔت)دراطت                        اٌؼزالٟ
 

 

 

 

 

 

 

 ت : اٌخبزاث اٌٛظ١ف١حاٌخا : 

 ِىاْ اٌؼًّ اٌٛظ١فت
 اٌفتزة اٌش١ِٕت

 اٌّٙاَ اٌزئ١ظ١ت
 إٌٝ ِٓ

 رز٠ذة اٌف باء صحفٟ

رز٠ذة 

 اٌزّٙٛر٠ت

1994 

1995 

 صحفٟ

 
 

شؼار 

 اٌزاِؼت 

mailto:Sattarhj699@gmail.com
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 ِذ٠ز اػالَ راِؼت االٔبار
 

1995 

هذيز إعالم جبهعت  2005

 ًببراأل

 هذيز تحزيز

جزيدددددددددددددددددددذة 

الصددددددددددددزّ  

 تالجبهعي

 هذيز تحزيز 2010 2006

 ِذرص ِظاػذ

راِؼةةةةت األٔبةةةةار 

و١ٍةةةةةةةةةةةةت ا٢داب 

 لظُ اإلػالَ   

2011َ  

 

 ِمزر 2014َ

 ِذرص

راِؼةةةةت األٔبةةةةار 

و١ٍةةةةةةةةةةةةت ا٢داب 

 لظُ اإلػالَ   

2014َ  

 

 ِذرص 2017َ

 رابؼا : اٌخبزاث اٌتؼ١ّ١ٍت ٚاال٘تّاِاث اٌبحخ١ت :

 اٌذراطاث اال١ٌٚت)اٌبىاٌٛر٠ٛص(: فٟ اٌّٛاد. تذر٠ض 1

 اٌّزحٍت أطُ اٌّادة اطُ اٌّادة

 األٌٚٝ اٌؼاللاث اٌؼاِت ّا١٘زٞاألتصاي اٌز

 اٌخا١ٔت ألتصاد٠اث اإلػالَ ٔظز٠اث األتصاي

اٌحّالث اإلػال١ٔت  اٌحّالث اإلػال١ٔت اٌصحف١ت

 اٌتٍفش١ٔٛ٠ت

 اٌخاٌخت

 ٌزابؼتا اإلػالْ اٌتفش٠ٟٛٔ اإلػالْ اٌصحفٟ

 )ال تٛرذ دراطاث ػ١ٍا فٟ اٌمظُ(           :. تذر٠ض اٌّٛاد فٟ  اٌذراطاث اٌؼ١ٍا 2

 اٌتخصص             اٌفصً اطُ اٌّادة

   

 )ال تٛرذ دراطاث ػ١ٍا فٟ اٌمظُ(  :ٚاٌذوتٛراٖ االشزاف ػٍٝ رطائً اٌّارظت١ز. 3

 

 

 .تم١١ُ اٌبحٛث: 4
 .)دراطت ١ِذا١ٔت( ٍٛن اٌشزائٟ ٌٍّظتٍٙهدٚر اإلػالْ اٌصحفٟ فٟ تحف١ش اٌظ  .1

 .(١ِذا١ٔت)دراطت  اتزا٘اث اٌزّٙٛر اٌؼزالٟ إساء اٌٛػٟ االٔتخابٟ .2

 ٚاالشباػاث اٌّتحممت ِٕٙا تؼزض اٌشباب اٌزاِؼٟ ٌٍبزاِذ اٌظ١اط١ت فٟ اٌمٕٛاث اٌفضائ١ت اٌؼزال١ت .3

 )دراطت ١ِذا١ٔت(.

 . اال٘تّاِاث اٌبحخ١ت : 5
 .١ت اٌذراطاث اإلػالِ -1   

   . اٌؼاللاث اٌؼاِتدراطاث   - 2   
  ِٕا٘ذ اٌبحج اٌؼٍّٟ. – 3  

 .ِٛالغ  اٌتٛاصً االرتّاػٟدراطاث  -4  

 : خاِظا : اٌّؤتّزاث اٌّتخصصت ٚإٌذٚاث اٌؼ١ٍّت
تار٠خ  ِىاْ اٌّؤتّز ػٕٛاْ اٌّؤتّز

 اٌّؤتّز

 طب١ؼت اٌّشاروت

األٚي ٌزّؼ١ت اٌباحخ١ٓ ٚاٌتذر٠ظ١١ٓ اٌّؤتّز 

 :بؼٕٛاْ اٌزاِؼ١١ٓ

 )اإلػالَ فٟ اٌؼزاق اٌٛالغ ٚاٌطّٛس(.      

األٔبار/اٌّذ٠ٕت 

 حضٛر 2010 اٌظ١اح١ت
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و١ٍت  –راِؼت االٔبار  ٚٚطائً ِؼاٌزتٙا  ظا٘زة اٌّخذراثِىافحت 

لظُ  –ا٢داب 

 األرتّاع

 حضٛر 2011

 : : اٌبحٛث إٌّشٛرة طادطا  

 اٌظٕت اٌحاٌت اٌّزٍت اٌبحج ػٕٛاْ

الحوالث االعالًيَ في القٌْاث التلفزيًْيت 

 الخبصت ببالرُبة

هجلت الببحث 

 عالهياإل
 هٌشْر

2011 

التأثيزاث االجتوبعيت ّاالقتصبديت لالعالى  

 )بحث هستل هي أطزّحت الذكتْراٍ(

هجلت الببحث 

 عالهياإل
 هٌشْر

2015 

سْيق دّر العالقبث العبهت الذّليت في ت

هجلت الببحث  الوٌتجبث االستِالكيت

 عالهياإل
 هٌشْر

2015 

 

 

 

 تار٠خ إٌشز رٙت إٌشز ػٕٛاْ اٌىتاب

وتاب ِٕٙزٟ )اإلػالْ اٌصحفٟ  

 ٚاٌتٍفش٠ٟٛٔ(
 ل١ذ اٌطبغ

 

 ::ػض٠ٛت اٌٍزاْ تاطؼا  

 ػٍٝ ِظتٜٛ اٌمظُ ػٍٝ ِظتٜٛ اٌى١ٍت ػٍٝ ِظتٜٛ اٌزاِؼت
 اٌٍزٕت اإلػال١ِت اٌؼ١ٍا

2007-2008 

 ٌؼاَ اٌٍزٕت االِتحا١ٔت 

2015-2016 

 اٌٍزٕت اٌؼ١ٍّت  

2016-2017 
 

 

 

 :  : اٌذٚراث اٌتذر٠ب١ت اٌتٟ ٔفذ٘ا ػاشزا  

 تار٠خ أؼماد٘ا ِىاْ اٌذٚرة اطُ اٌذٚرة

   

   

   

 : شارن ف١ٙا اٌتٟ : اٌذٚراثحادٞ ػشز

 تار٠خ أؼماد٘ا ِىاْ اٌذٚرة اطُ اٌذٚرة

 2011َ ِؼت األٔباررا اٌتأ١ً٘ اٌتزبٛٞ

 جبهعت األًببر IC3كفبءة الحبسببث 

 هزكز الحبسبت االلكتزًّيت

 م2012

 

 حوبيت االقليبث 
 هٌظوبث الوجتوع الوذًي

 م2013

 

 م2012 هٌظوت  عالهيالتْاصل اإل
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  ARXأربيل  -االهزيكيَ
 2017َ راِؼت األٔبار اٌٍغت اٌؼزب١ت

 2017َ راِؼت األٔبار اٌٍغت اٌؼزب١ت

  

  

  

  

  

  

  

  --: معلومات اضافية:: معلومات اضافية:عشرعشر  اثنااثنا  

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

 

 

 

 

  --::المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

  

  --العضوية في النقابات والهيئات الدولية:العضوية في النقابات والهيئات الدولية:. . 44

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 م2010 العراق جمعية الباحثين والتدريسيين الجامعيين شهادة تقديرية

 م2011 العراق (IREXمجلس البحث والتبادل الدولي) شهادة تقديرية

 م2017 العراق ألنباررئاسة جامعة ا شهادة تقديرية

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 المحلي  الواقع األجتماعي عنمقاالت  كتابات عامة

 كتب ودراسات إعالمية  قراءات عامة

 بالبحث العلمياألهتمام  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيد        تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ) متوسط ( اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

 القراءة   اتـــــــــــوايــاله
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                                      2017/  11/  27 ::التاريخ التاريخ                                                             عبدالستار حميد جديععبدالستار حميد جديعد.د.  ::ع ع ــالتوقيالتوقي

 النقابة أو الهيئة

 نقابة الصحفيين العراقيين /عضو

 / جمعية الباحثين والتدريسيين الجامعيينوعض         

 / جمعية العامة للعالقات العامة العراقيةعضو      

 


