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 (V.C) انغٛشج انزاذٛح                                                             

   حافع ٚاعٍٛ حًٛذ ػثذ انحًٛذ.. :  ىــاالع            

 
 

 يؼهٕياخ ػايح أال :

 :ٕاٌــُـؼـان.1 

  اإلػالوكهٛح االداب / لغى ..ـ  االَثاسانؼًم : ظايؼح  

  :ػاللاخ ػايح –نذلٛك اإلػالو ا...انرخظض           

 :يغاػذ اعرار.... انذسظح انؼهًٛح.  

 :٘انؼُٕاٌ انثشٚذ 

 07830465424/     َمال                  

 َٔٙانثشٚذ االكرش : @gmail.comDr.hafid.yassen  

 يؼهٕياخ شخظٛح  :.2
 ػشالٙغٛح : ـانعُ                            ْٛدَثاس / اال ٕالدج :ــيكاٌ ان   

 ػشالٙ ظٕاص عفش:                      1960/  7/  14خ انٕالدج :  ــذاسٚ   

                                    6  ػذد األطفال :                             يرضٔض انحانح االظرًاػٛح :  

 نؼهًٛح :نًإْالخ ااشاَٛا : 

 ذاسٚخ انحظٕل ػهٛٓا ذٔنحــان ؼحــانعاي ذسظحــان

 1995 انؼشاق تغذاد انثكانٕسٕٚط

 انؼشاق تغذاد انًاظغرٛش 
1998 

 2005 انؼشاق تغذاد ِانذكرٕسا

                      سؤٚح يُٓعٛح( –انشأ٘ انؼاو   ):اٌ سعانح انًاظغرٛشػُٕ -
                                                    

 انؼشاق(ذهفضٌٕٚ انًغإنٛح اإلظرًاػٛح نإلػالٌ فٙ ) : ِػُٕاٌ أطشٔحح انذكرٕسا -

 ح: انخثشاخ انٕظٛفٛشانصا : 

 يكاٌ انؼًم انٕظٛفح
 انفرشج انضيُٛح

 انًٓاو انشئٛغٛح
 ئنٗ يٍ

  2005 2003 كهٛح اإلػالو/ ظايؼح تغذاد انظحافح يمشس لغى

اٜداب/ ظايؼةةةةح أْةةةةم  كهٛةةةةح سئٛظ لغى انظحافح

 / كشتالءانثٛد

2005 2006  

  2011 2008  كهٛح اٜداب/ ظايؼح األَثاس اإلػالو سئٛظ لغى

  يغرًش  / ظايؼح األَثاسكهٛح االداب ذذسٚغٙ فٙ لغى اإلػالو

 

 

 

 ساتؼا : انخثشاخ انرؼهًٛٛح ٔاالْرًاياخ انثحصٛح :

 ٕٚط(:انذساعاخ االٔنٛح)انثكانٕس فٙ . ذذسٚظ انًٕاد1

 انرخظض انفظم/انغُح اعى انًادج

 ػهٕو ئعاليٛح 2004 -2001 االػالو ٔانخطاتح

 طحافح + اراػح ٔذهفضٌٕٚ  2004-2002 أخاللٛاخ اإلػالو

 اراػح ٔذهفضٌٕٚ+ طحافح  2018-2011 يُاْط تحس

 اراػح ٔذهفضٌٕٚ+ طحافح  2016-2010 َظشٚاخ ئػالو

 ػح ٔذهفضٌٕٚارا+ طحافح  2017-2014 ذحشٚش انخثش

 اراػح ٔذهفضٌٕٚ+ طحافح  2018-2010 فٍ انرحمٛك

 

 
 

شؼاس 

 انعايؼح 

mailto:Dr.hafid.yassen@gmail.com
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 اراػح ٔذهفضٌٕٚ+ طحافح  2016-2010 اذظال
 اراػح ٔذهفضٌٕٚ+ طحافح  2018-2010 فٍ انًماتهح

 اراػح ٔذهفضٌٕٚ+ طحافح  2018-2014 ذظٕٚش طحفٙ
 اراػح ٔذهفضٌٕٚ+ طحافح  2016-2014 ئػالٌ 

 طحافح 2016 -2014 طحافح انكرشَٔٛح 

 ػهٕو عٛاعٛح 2016 -2015 انشأ٘ انؼاو 

 :. ذذسٚظ انًٕاد فٙ  انذساعاخ انؼهٛا 2

 انرخظض             انفظم اعى انًادج

 دساعاخ ئعاليٛح ٔانصاَٙ -األٔل  اإلػالو اإلعاليٙ

   :ٔانذكرٕساِ االششاف ػهٗ سعائم انًاظغرٛش. 3

ًَٕرظا( كهٛح ااج انعضٚشج اإلخثاسٚح انمطشٚح )االذعاِ انًؼاكظ )أشكال ٔيضايٍٛ انثشايط انحٕاسٚح فٙ لُ -1

 ./ظايؼح انًظطفٗ انؼانًٛحنهؼهٕو ٔانًؼاسف انذساعاخ انؼهٛا

 

 .ذمٛٛى انثحٕز: 4
ظايؼح  -كهٛح اإلػالو  –)اًَاط انرؼشع االَرمائٙ نهظحف انٕٛيٛح ٔانؼشالٛح ٔدٔافؼّ ػُذ طهثح انعايؼاخ انؼشالٛح   .1

 .(تغذاد إًَرظا  

 .)حشٚح انظحافح ٔانًؼاٚٛش األخاللٛح فٙ طحٛفرٙ انظثاغ ٔانًذٖ( .2

 دساعح ذحهٛهّ نؼًٕد )ذٕلٛغ( إًَرظا (. -)ئذعاْاخ انؼًٕد انغٛاعٙ فٙ ظشٚذج انضياٌ انذٔنٛح أصاء انشأٌ انؼشالٙ  .3

 )دٔس اإلذظال انشخظٙ فٙ انرٕػّٛ تانًشاسكح فٙ انؼًهٛح اإلَرخاتٛح( .4

   ح نهحًالخ االَرخاتٛثح نًششحٙ يعهظ انُٕاب ٔذغطٛرٓا االػاليٛح()ذمٕٚى انعانٛح انؼشالٛ .5

 )فٓى انعًٕٓس نًضايٍٛ انظٕسج اإلخثاسٚح(. .6

 )يٕاظٛض األخثاس ٔدٔسْا فٙ فٓى انعًٕٓس نًضايٍٛ األخثاس فٙ انفضائٛاخ انؼشالٛح( .7
 ٙ انؼشاق(فٙ انًإعغاخ انًحهٛح ٔاألظُثٛح فيشكالخ انًظٕسٍٚ انظحفٍٛٛ انؼشالٍٛٛ انؼايهٍٛ ) .8

 )دٔس يٕالغ انرٕاطم اإلظرًاػٙ فٙ انرغٛٛش(. .9

 )ئشكانٛح حشٚح انرؼثٛش ٔانًغإٔنٛح انًُٓٛح ٔاإلظرًاػٛح نهًذَٔاخ االنكرشَٔٛح(. .10

 (.9/4/2003)أداء اإلػالو انظحفٙ فٙ انؼشاق تؼذ اإلحرالل األيشٚكٙ نهؼشاق فٙ  .11

 )اعرخذاو انًشأج انؼشالٛح نهمُٕاخ انفضائٛح(. .12

 عًٕٓس انؼشالٙ ػهٗ ششٚظ األَثاء )انغثراٚرم( كًظذس نألخثاس ٔانًؼهٕياخ()ئػرًاد ان .13

 )خطٕاخ اإلػالو فٙ انرظذ٘ نظاْشذٙ انغهٕ ٔانرطشف(. .14

 )انرغطٛح اإلخثاسٚح نشإٌٔ األلانٛى فٙ يحافظح طالغ انذٍٚ(. .15

االيى انًرحذج حشٚح انظحافح فٙ ضٕء يٛصاق  1958-1946انظحافح انؼشالٛح تؼذ انحشب انؼانًٛح انصاَٛح ) .16

 ٔاالػالٌ انؼانًٙ نحمٕق االَغاٌ(.

 ظايؼح تغذاد إًَرظا (. –)يٓاساخ انرغٕٚك اإلػًٙ ػُذ انؼايهٍٛ فٙ انؼاللاخ انؼايح  .17

 )االعرخذاو انًذسٔط نهحاعٕب ٔاألَرشَد فٙ ئداسج أَشطح انؼاللاخ االيح ٔصاسذا انؼذل ٔانذاخهٛح إًَٔرظا (. .18

 اخ انؼايح نثشايط انًغإٔنٛح اإلظرًاػٛح فٙ ششكاخ انمطاع انخاص(سعانح ياظغرٛش )ذٕظٛف انؼالل  .19

سعانح ياظغرٛش )اػرًاد انظفٕج انؼشالٛح فٙ انؼشاق ػهٗ انفضائٛاخ انؼشالٛح ٔيٕالغ انرٕاطم اإلظرًاػٙ أشُاء  .20

 األصياخ انضيُٛح(.

 . عٛح نذٖ انشثاب(سعانح ياظغرٛش)دٔس انظحافح انؼشالٛح فٙ ذشذٛة أنٕٚاخ االْرًاو تانمضاٚا انغٛا .21

 سعانح ياظغرٛش )ذشذٛة أٔنٕٚاخ األَشطح االذظانٛح نهؼاللاخ انؼايح فٙ انًإعغاخ انخذيٛح(. .22

 (.2003اطشٔحح دكرٕساِ )ئذعاْاخ انمٛاداخ اإلداسٚح َحٕ انؼاللاخ انؼايح فٙ يإعغاخ انذٔنح انؼشالٛح تؼذ  .23

 نؼاللاخ انؼايح انحكٕيٛح "دساعح يٛذاَٛح".(اطشٔحح دكرٕساِ )ذٕظٛف اعرطالػاخ انشأ٘ انؼاو فٙ تشايط ا .24

 . االْرًاياخ انثحصٛح: 5
 ٔانشأ٘ انؼاو ٔانؼاللاخ انؼايح ٔانفٌُٕ انظحفٛح )خثش، يماتهح، ذحمٛك(  تحٕز فٙ االػالو ٔاإلػالٌ -1   

 : خايغا : انًإذًشاخ انًرخظظح ٔانُذٔاخ انؼهًٛح
ذاسٚخ  يكاٌ انًإذًش ػُٕاٌ انًإذًش

 انًإذًش
 ثٛؼح انًشاسكحط

 يشاسكح  تحس 2008 ظايؼح تغذاد  انًإذًش انؼهًٙ انصاَٙ/ كهٛح اإلػالو/ ظايؼح تغذاد 
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 حضٕس 2009 ظايؼح تغذاد انًإذًش انؼهًٙ انصانس/ كهٛح اإلػالو/ ظايؼح تغذاد

 يشاسكح تحس 2010 ظايؼح تغذاد انًإذًش انؼهًٙ انشاتغ/ كهٛح اإلػالو/ ظايؼح تغذاد

 حضٕس 2012 ظايؼح تغذاد ؼهًٙ خايظ/ كهٛح اإلػالو/ ظايؼح تغذادانًإذًش ان

 يشاسكح تحس 2012 انعايؼح انؼشالٛح انًإذًش انؼهًٙ األٔل/ كهٛح اإلػالو/ انعايؼح انؼشالٛح 

 يشاسكح تحس 2017 انعايؼح انؼشالٛح  انًإذًش انؼهًٙ انشاتغ/ كهٛح االػالو / انعايؼح انؼشالٛح

انًإذًش انؼهًٙ انخايظ نهحًهح انٕطُٛح نًُاْضح انغهٕ ٔانرطشف 

 / دٕٚاٌ انٕلف انغُٙٔاإلسْاب

 ظايغ أو انمشٖ 
 يشاسكح تحس 2017

  2009 ظايؼح االَثاس  َذٔج ػهًٛح ػٍ )انفٕضٗ اإلػاليٛح ٔعثم انًٕاظٓح( 

  2010 االَثاس ظايؼح  َذٔج ػهًٛح ػٍ )ذٕظٛف ٔعائم االػالو فٙ ذطٕٚش انرؼهٛى انعايؼٙ(

  2011 ظايؼح األَثاس  َذٔج ػهًٛح ػٍ )دٔس ٔعائم االػالو فٙ يكافحح انًخذساخ(

  2012 ظايؼح األَثاس  َذٔج ػهًٛح ػٍ )ذٕظٛف االػالو فٙ ذؼضٚض انًشاسكح تاالَرخاتاخ(

  2013 أستٛم  َذٔج ػهًٛح )ذؼضٚض حمٕق األلهٛاخ( 

  2014 ظايؼح االَثاس  ًاػٙ فٙ ذشكٛم انشأ٘ انؼاو(َذٔج ػهًٛح )دٔس يٕالغ انرٕاطم االظر

  2015 ظايؼح تغذاد (انرأشٛش انُفغٙ نالػالو فٙ انًعرًغ انؼشالَٙذٔج ػهًٛح )

  2017 ظايؼح تغذاد  )حضٕس فمظ( َذٔج ػهًٛح )دٔس اإلػالو فٙ ذؼضٚض انغهى األْهٙ(

  2017 ظايؼح تاتم (يٙ يا تؼذ انرحشٚشَذٔج ػهًٛح )يغاساخ انرؼهٛى ٔانغهى األْهٙ ٔانخطاب األػال

  2017 ظايؼح االَثاس  دٔس ٔعائم االػالو فٙ يكافحح اإلسْاب( َذٔج ػهًٛح )

 

 انثحٕز انًُشٕسج: :عادعا
 انغُح انحانح انًعهح ػُٕاٌ انثحس

ػاداخ انًشاْذج ٔأًَاط ذؼشع طهثح انعايؼح نمُٕاخ انثس 

 انفضائٛح

يعهح ظايؼح األَثاس   

 َٛحاألَغا
 2009 يُشٕس

لٕاػذ انغهٕن ٔأخاللٛاخ انؼًم اإلػاليٙ فٙ يٕاشٛك انششف 

 انظحفٛح

كهٛح –يعهح األعرار 

 2009 يُشٕس انرشتٛح اتٍ سشذ

  يعهح اإلراػاخ انؼشتٛح نإلػالو انرُظٛى انزاذٙ – ئداسج  ٔذُظٛى اإلػالو فٙ انًعرًغ انذًٚمشاطٙ

 يُشٕس

2006 

 

 

انًفضهح تٕطفٓا يظادس أخثاس  َٛحانمُٕاخ انفضائٛح انرهفضٕٚ

  ألعاذزج انعايؼح انؼشالٍٛٛ

يعهح انثاحس 

ظايؼح  –اإلػاليٙ 

 تغذاد

 2015 يُشٕس

 –ٔالغ َشاط انؼاللاخ انؼايح فٙ انًإعغاخ انحكٕيٛح انؼشالٛح 

 دساعح يٛذاَٛح

يعهح تحٕز انؼاللاخ 

انششق  - انؼايح

 )يظش( األٔعظ

 يُشٕس
2016 

 

إلظرًاػٙ فٙ ذفؼٛم انًشاسكح فٙ دٔس يٕالغ انرٕاطم ا

 2014اإلَرخاتاخ انثشنًاَٛح انؼشالٛح نغُح 

يعهٛح كهٛح انرشتٛح 

األعاعٛح نهؼهٕو اإلَغاَٛح 

 انعايؼح انًغرُظشٚح –
 2016 يُشٕس

–انًإذًش انؼهًٙ األٔل   إَٔاع انمٛى فٙ انًضًٌٕ اإلػاليٙ انرهفضَٕٚٙ

انعايؼح  –كهٛح االػالو 

 انؼشالٛح

 2013 يُشٕس 

اإلسْاب انًؼشٔع فٙ انفضائٛاخ انؼشالٛح ٔانؼشتٛح ٔعرشاذٛعٛح 

 انًٕاظٓح

 انًإذًش انؼهًٙ انشاتغ

 انعايؼح انؼشالٛح 
 2017 يُشٕس 

 شايُا : انكرة انًُشٕسج  :

 ذاسٚخ انُشش ظٓح انُشش ػُٕاٌ انكراب

   

 

 

 

 ذاعؼا : ػضٕٚح انهعاٌ :

 يغرٕٖ انمغى ػهٗ ػهٗ يغرٕٖ انكهٛح ػهٗ يغرٕٖ انعايؼح

نعُح انًشالثح ػهٗ االيرحاٌ انرُافغٙ  2015نعُح يشاظؼح دنٛم انعايؼح 

 -2012)يٍ  نهًرمذٍٚ نهذساعاخ انؼهٛا 

2016) 

نعُح اخرٛاس انطهثح انًرمذًٍٚ نهمثٕل فٙ 

(، 2009-2008) لغى االػالو 
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(2009-2010( ،)2010-2011 ،)

(2011-2012( ،)2012-2013 ،)

(2013-2014( ،)2014-2015 ،)

(2015-2016( ،)2016-2017 ) 

(2017-2018) 

 نعُح االيرحاَاخ انًشكضٚح  

(2008-2009( )2009-2-2010 )

(2010-2011( )2014-2015 ) 

 (2017 -2008)  يٍ  نعُح ػهًٛح

 (2017 – 2009) يٍ نعُح انًُاْط

 (2011 -2008)يٍ نعُح ايرحاَٛح 

  (2011-2010نعُح اَضثاط طهثح ) 

 :  انذٔساخ انرذسٚثٛح انرٙ َفزْاػاششا : 

 ذاسٚخ اَؼمادْا يكاٌ انذٔسج اعى انذٔسج

 2009ذًٕص  كهٛح اٜداب/ ظايؼح األَثاس دٔسج فٙ ذحشٚش انخثش انظحفٙ

 2010َٛغاٌ  كهٛح اٜداب/ ظايؼح األَثاس دٔسج فٙ انرحمٛك انظحفٙ

 ظًؼٛح ْٛد نهصمافح –ْٛد  دٔسج فٙ كراتح ٔذحشٚش انخثش انظحفٙ
 2013َٛغاٌ 

 :شاسن فٛٓا انرٙ حاد٘ ػشش: انذٔساخ

 ذاسٚخ اَؼمادْا يكاٌ انذٔسج اعى انذٔسج

 2009 ظايؼح األَثاس طشائك انرذسٚظ

 2011 أستٛم ٕعائم اإلػالوناٜداء اإلػاليٙ 

 2013 أستٛم  حمٕق األلهٛاخ 

 2017 ظايؼح األَثاس انهغح انؼشتٛح

 انظحافح االعرمظائٛح

ٕطُٛح نهظحفٍٛٛ انعًؼٛح ان

تانرؼأٌ يغ يُظًح اٚشٚط  انؼشالٍٛٛ

  انذًَاسكٛح نهذػى االػاليٙ

2017 

   
 

  

  

  

  

  

  

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
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 األهتمامات العامة .2
 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

  ::ع ع ــالتوقيالتوقي
                                                                                                                                                                            

   27/12/2017  ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2009 العراق  رئيس الجامعة  شكر وتقدير 

 2010 العراق  رئيس الجامعة  شكر وتقدير 

 2011 العراق  رئيس الجامعة  شكر وتقدير 

 2013 العراق  المؤسسة الحضارية العراقية  شكر وتقدير 

 2013 العراق  كلية اإلعالم/ الجامعة العراقية  شكر وتقدير 

 2015 العراق كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة االنبار شكر وتقدير

 2015 العراق ة األنبار رئاسة جامع شكر وتقدير 

 شهادة تقديرية 
مركز  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 البحوث النفسية 
 العراق 

2015 

 2017 العراق  كلية اآلداب جامعة األنبار  شهادة تقديرية 

 2017 العراق  كلية اإلعالم/ الجامعة العراقية شكر وتقدير 

 2017 العراق  جامعة بابل رئاسة  شهادة تقديرية 

 2017 العراق  ديوان الوقف السني  شهادة تقديرية 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة

 

 في صحف عراقية وعربيةمقاالت+ تحقيقات 

 كتابة وإعداد البرامج الثقافية والوثائقية والسياسية

 القصة القصيرة

 اءات عامةقر
 فكر وفلسفة

 

 أنشطة أخرى

عضو مؤسس في جمعية العالقات العامة العراقية،  / عضو مؤسس في جمعية اإلبداع العلمي

 امل في نقابة الصحفيين العراقيينعضو ع / عضو مؤسس في جمعية هيت للثقافة

 اإلذاعيين والتلفزيونيين اتحادعضو عامل في  

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جدا   جيدة       تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية  اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

  األدب )شعر ورواية ومسرح(  اتـــــــــــوايــاله


