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 (V.C) انغٛشة انزاتٛت                                                             

  ػمٛم ْبٚظ ػبذانغفٕس َزىد. :  ىــاالع            

 
 

 يؼهٕيبث ػبيت أال :

 األَببس -انؼشاق  :ٕاٌــُـؼـان.1 

  : اإلػالوداة / لغى اٜكهٛت ../ االَببسربيؼت انؼًم 

 إػالو: انؼبو انتخصص      

  :صحبفتانتخصص انذلٛك      

 :يذسط  انذسرت انؼهًٛت  

 :٘لغى اإلػالو –كهٛت اٜداة  –ربيؼت األَببس  -ٔصاسة انتؼهٛى انؼبنٙ ٔانبحج انؼهًٙ انؼُٕاٌ انبشٚذ 

 07807901999/     َمبل                  

 َٔٙانبشٚذ االكتش : @gmail.comdraqeeL174  

 يؼهٕيبث شخصٛت  :.2
 ػشالٙغٛت : ـانزُ                      انفهٕرتاالَببس /  ٕالدة :ــيكبٌ ان   

  G1974033رٕاص عفش:                      1974/  7/  17خ انٕالدة :  ــتبسٚ   

                                    2  فطفبل :ػذد األ                             يتضٔد انحبنت االرتًبػٛت :  

 نًؤْالث انؼهًٛت :احبَٛب : 

 تبسٚخ انحصٕل ػهٛٓب ذٔنتــان ؼتــانزبي ذسرتــان

 1998-97 انؼشاق بغذاد انبكبنٕسٕٚط

 انؼشاق بغذاد انًبرغتٛش 
2002 

 2014 يصش انمبْشة ِانذكتٕسا

 ُٕاٌ سعبنت انًبرغتٛشػ:   

                                               )دساعت تحهٛهٛت يمبسَت(      1284يٕالف انصحبفت انؼشبٛت إصاء انمشاس                                

 ِػُٕاٌ أفطشٔحت انذكتٕسا :  
 

 فٙ انؼشاق  خطبة انصحبفت انؼشبٛت تزبِ لضبٚب اإلصالس انغٛبعٙ                   

 )دساعت تحهٛهٛت يمبسَت(                                        

 ت : انخبشاث انٕظٛفٛحبنخب : 

 يكبٌ انؼًم انٕظٛفت
 انفتشة انضيُٛت

 انًٓبو انشئٛغٛت
 إنٗ يٍ

 
 

شؼبس 

 انزبيؼت 

mailto:draqeeL174@gmail.com
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 ببحج ٔصحفٙ

ٔكبنت األَببء 

انؼشالٛت،أراػت 

 ٔتهفضٌٕٚ.

 صحف:اإلػالو،

انؼشاق،انًصٕس 

 انؼشبٙ.

يشكض بغذاد 

نهذساعبث 

 ٔانبحٕث.

 

و1994  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و2003

 ببحج ٔصحفٙ

ربيؼت بغذاد  يؼٛذ

 كهٛت اٜداة

و1999  

 

 و2002
 يؼٛذ

ربيؼةةةةت األَبةةةةبس  يذسط يغبػذ

كهٛةةةةةةةةةةةةت اٜداة 

 لغى اإلػالو   

و2006  

 

 

 و2010

 يذسط يغبػذ

 يمشس

ربيؼةةةةت األَبةةةةبس 

كهٛةةةةةةةةةةةةت اٜداة 

 لغى اإلػالو   

و2011  

 

 يمشس و2012

 يذسط

ربيؼةةةةت األَبةةةةبس 

كهٛةةةةةةةةةةةةت اٜداة 

    لغى اإلػالو

و2012  

 

 يذسط و2017

أداسة لغةةةةةةةى اإلػةةةةةةةالو )يٕلةةةةةةةغ 

 كشكٕن(

ربيؼةةةةت األَبةةةةبس 

كهٛةةةةةةةةةةةةت اٜداة 

 لغى اإلػالو   
و2015  

 

   إداسة لغى اإلػالو و2016

 سابؼب : انخبشاث انتؼهًٛٛت ٔاالْتًبيبث انبحخٛت :

 انذساعبث االٔنٛت)انبكبنٕسٕٚط(: فٙ . تذسٚظ انًٕاد1

 هتانًشح أعى انًبدة اعى انًبدة

 األٔنٗ انحشٚبث حمٕق األَغبٌ

 األٔنٗ فٍ انخبش انصحبفت األنكتشَٔٛت

انتشبٛت اإلػاليٛت  تحشٚش انخبش انصحفٙ

 ٔانشلًٛت

 األٔنٗ

 انخبنخت انصحبفت انذٔنٛت فٍ انًمبل انصحفٙ

 انشابؼت انتخطٛط اإلػاليٙ انصحبفت انًتخصصت

 )ال تٕرذ دساعبث ػهٛب فٙ انمغى(           :. تذسٚظ انًٕاد فٙ  انذساعبث انؼهٛب 2

 انتخصص             انفصم اعى انًبدة
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 )ال تٕرذ دساعبث ػهٛب فٙ انمغى(  :ٔانذكتٕساِ االششاف ػهٗ سعبئم انًبرغتٛش. 3

 

 .تمٛٛى انبحٕث: 4
 .اتزبْبث فطهبت ربيؼت األَببس إصاء انمضبٚب انتٙ ٚطشحٓب أعتذٕٚ انتبعؼت)دساعت يٛذاَٛت(  .1

 .االٚشاَٛت)دساعت تحهٛهٛت نًٕلغ انغذ بشط( -طٛت األخببسٚت نًٕالغ األنكتشَٔٛت نالصيت انغؼٕدٚتانتغ .2

 . انشٔعٛت)دساعت تحهٛهٛت نزشٚذة انضيبٌ( –انًؼبنزت انصحفٛت نالصيت انتشكٛت  .3

 .( دساعت تحهٛهٛت نزشٚذة انضيبٌ) انتغطٛت انصحفٛت نٓزشة انشببة انؼشالٙ   .4

 ت : . االْتًبيبث انبحخ5ٛ
 . انذساعبث اإلػاليٛت ٔانغٛبعٛت -1   

   . دساعبث  تحهٛم انخطبة اإلػاليٙ - 2   
  يُبْذ انبحج انؼهًٙ. – 3  

 .دساعبث اإلػالو انزذٚذ -4  

 : خبيغب : انًؤتًشاث انًتخصصت ٔانُذٔاث انؼهًٛت
تبسٚخ  يكبٌ انًؤتًش ػُٕاٌ انًؤتًش

 انًؤتًش

 فطبٛؼت انًشبسكت

 بؼُٕاٌ نزًؼٛت انببحخٍٛ ٔانتذسٚغٍٛٛ انزبيؼٍٛٛ األٔلانًؤتًش 

 )اإلػالو فٙ انؼشاق انٕالغ ٔانطًٕس(.

 األَببس/انًذُٚت انغٛبحٛت
 يشبسكت ٔحضٕس 25/3/2010

اٜداة كهٛت  –ربيؼت االَببس  ٔٔعبئم يؼبنزتٓب  ظبْشة انًخذساثيكبفحت 

 األرتًبعلغى  –
 حضٕس 18/4/2010

كهٛت  – انمبْشةربيؼت ا .ٍ ػشش )اإلػالو ٔبُبء انذٔنت انحذٚخت(انًؤتًش انؼهًٙ انذٔنٙ انخبي

  اإلػالو
 حضٕس  1/7/2012

ٔعبئم اإلػالو  ٔانًطبنبت انًؤتًش انؼهًٙ انذٔنٙ انتبعغ ػشش )

 .(ببالصالس انٓٛكهٙ نهًُظٕيت اإلػاليٛت

كهٛت  – انمبْشةربيؼت 

 اإلػالوا
27/4/2013 

 حضٕس

  

يغتمبم اإلػالو انًصش٘ فٙ ظم شٍٚ )انًؤتًش انؼهًٙ انذٔنٙ انؼش

 (.انذعتٕس انزذٚذ

كهٛت  – انمبْشةربيؼت 

 اإلػالوا
 حضٕس 11/5/2014

 : عبدعب : انبحٕث انًُشٕسة

 انغُت انحبنت انًزهت ػُٕاٌ انبحج
انتٕحٛك اإلػاليٙ فٙ ضٕء انتمُٛبث 

انحذٚخت)يبْٛتّ، أًْٛتّ،يكَٕبتّ األعبعٛت(.)دساعت 

 َظشٚت(

 كهٛت انتشبٛت االعبعٛت

 يُشٕس انزبيؼت انًغتُصشٚت

 انًزهذ انغببغ ػشش

انؼذد ٔاحذ 

 ٔعبؼٌٕ

 و2011

انؼاللت بٍٛ تؼشض فطهبت ربيؼت األَببس 

 نهًحطبث انفضبئٛت ٔيغتٕٖ انًؼشفت انغٛبعٛت.

 )دساعت يٛذاَٛت(

انتشبٛت نهؼهٕو 

 يُشٕس األَغبَٛت

انؼذد انخبيظ 

 ٔاالسبؼٌٕ

 و2012

فٙ نمضبٚب اإلصالس انغٛبعٙ انخطبة انصح

انؼشالٙ. دساعت تحهٛم خطبة ببنتطبٛك ػهٗ 

صحف)األْشاو انذٔنٙ،انحٛبة انهُذَٛت،انمذط 

 ( 2012-2010)انؼشبٙ(.

انًزهت انًصشٚت 

 نبحٕث اإلػالو

 يُشٕس

انؼذد انحبد٘ 

 ٔانخًغٌٕ

 و2015

يؼبنزت لضبٚب انفغبد اإلداس٘ فٙ ضٕء َظشٚت األفطش 

 ٛهٛت يمبسَت()دساعت تحهت.انخبشٚ

 انببحج اإلػاليٙ

 يُشٕس

انؼذد انغبدط 

 ٔانخالحٌٕ

 و2017

اػتًبد فطهبت انزبيؼت انًصشٚت ػهٗ ٔعبئم اإلػالو 

انزذٚذ ٔػاللتّ بتشكٛم أتزبْبتٓى َحْٕب.)دساعت 

 يٛذاَٛت(

انًزهت انًصشٚت 

 و2017 لبٕل َشش نبحٕث اإلػالو

    

 تبسٚخ انُشش رٓت انُشش ػُٕاٌ انكتبة
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دار النهضت العزبيت  و ٔاإلصالس انغٛبعٙ انًُشٕداإلػال

 للنشز والتىسيع/ مصز
 و2014

العزبي للنشز  صحف ٔيُظًبث

 والتىسيع

 مصز
 و2015

العزبي للنشز  انفغبد ٔاإلصالس

 والتىسيع

 مصز
 و2016

 :تبعؼب :ػضٕٚت انهزبٌ

 ػهٗ يغتٕٖ انمغى ػهٗ يغتٕٖ انكهٛت ػهٗ يغتٕٖ انزبيؼت

حبٔس انخطت نزُت يتببؼت ي 

 2017 االعتشاتٛزٛت

 نؼبو انهزُت االيتحبَٛت

 2010-2011 

 نؼبو انهزُت االيتحبَٛت  

 2011-2012 

 نؼبو انهزُت االيتحبَٛت  

 2015-2016   

 انهزُت انؼهًٛت نهمغى  

2016-2017 

 نزُت ضًبٌ انزٕدة  

2017-2018 
 

 

 

 :  ػبششا : انذٔساث انتذسٚبٛت انتٙ َفزْب

 تبسٚخ اَؼمبدْب يكبٌ انذٔسة سةاعى انذٔ

   

   

   

 : شبسن فٛٓب انتٙ : انذٔساثحبد٘ ػشش

 تبسٚخ اَؼمبدْب يكبٌ انذٔسة اعى انذٔسة
 و2008 ربيؼت األَببس انتأْٛم انتشبٕ٘

 انًؼٓذ انؼبنٙ نحمٕق األَغبٌ حمٕق األَغبٌ

 ٔصاسة حمٕق األَغبٌ
 و2011

 و2011 نًؼهٕيبث األنكتشَٔٛتكهٛت انحبعٕة ٔا (ITكفبءة انحبعببث)

 و2011 انحبعبت األنكتشَٔٛتيشكض  (TOEFLالتىفل)

 ربيؼت انمبْشة (TOEFL-TESTانتٕفم)

 يشكض انهغبث انحٛت
 و2012

 و2013 األتحبد انؼبو نهصحفٍٛٛ انؼشة انحشٚبث انصحفٛت

 و2013 يؤعغت األْشاو نهصحبفت انفٌُٕ انصحفٛت ٔتطبٛمبتٓب انؼًهٛت

 انٓئٛت انذٔنٛت نهتحكٛى انذٔنٙ تحكٛى انذٔنٙبشَبيذ ان

 
 و2015

 ربيؼت انذٔل انؼشبٛت صٛبغت انؼمٕد انمبََٕٛت

 يزهظ انٕحذة األلتصبدٚت
 و2015
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بشَبيذ إػذاد يغتشبس٘ انشؤٌٔ 

 انغٛبعٛت ٔانؼاللبث انذبهٕيبعٛت

 يؼٓذ رُٛف انذٔنٙ 
 و2015

 و2017 ربيؼت األَببس انهغت انؼشبٛت

  --لومات اضافية:لومات اضافية:: مع: مععشرعشر  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

 م2011 العراق عمادة كلية اآلداب شكر وتقدير

 م2011 العراق وزارة حقوق األنسان/المعهد الدولي ادة تقديريةشه

 م2013 مصر أتحاد الصحفيين العرب شهادة تقديرية

 م2017 العراق رئاسة جامعة األنبار شهادة تقديرية

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  المحلي والعربي واإلقليمي والدولي الواقع السياسي واألجتماعي نعمقاالت  كتابات عامة

 كتب ودراسات إعالمية وسياسية قراءات عامة

 واألنشطة الرياضية األهتمام بحقوق األنسان أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيد جدا         تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ) متوسط ( اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

  القراءة والرياضة  اتـــــــــــوايــاله

 النقابة أو الهيئة الصفة

 نقابة الصحفيين العراقيين عضو

 جمعية الباحثين والتدريسيين الجامعيين عضو

 الدولية للتحكيم الهيئة عضو

 معهد جنيف الدولي إلعداد الدبلوماسيين عضو
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