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 انسيشِ انزاحيّ
 

 

 

 

          يؤيذ خهف حسيٍ حًٕد انذنيًي :   ـى ـــــــــاالســ

  5/11/1975 : حاسيخ انًيـالد 

 يخضٔج انحانت انضٔجيت :

    ثالثت ذد األٔالد  :ــعـــ

 يسهى  :   انذيـــــــــــاَت

      اعالو:        صــانخـخـص

 ر جايعياسخا:       ّ ــــــانٕظيف

     اسخار  انذسجت انعهًيت :

           قسى االعالو–كهيت االداب -جايعت االَباس:     عُٕاٌ انعًم

       -انعًم   :   ْاحف

        07829001208:  انٓاحف انُقال

 muayad _k75@yahoo.comكخشَٔي :انبشيذ إالن

 

 

 

 

 

 

 ة الصىر
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 .أٔالً : انًؤْالث انعهًيت  

 التاريخ الكــليــــة   الجاهعة الذرجة العلوية 

ذبؽالورووس

ذ

ذ2000ذاالسالمذبغداد

ذ2003ذاالسالمذبغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

ذ2008ذاالسالمذبغداد

ذذذذأخرى

 

 

 

  . ثاَياً : انخذسج انٕظيفي 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة هن  الجهة الىظيفة ت

هذير وحذة االعالم والعالقات  1

 العاهة 

 2008-2006 كلية االداب

 2011-2008 كلية االداب هقرر قسن االعالم 2

 2016-2011 كلية االداب رئيس قسن االعالم 3
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 ثانثاً : انخذسيس انجايعي . 

 الى -هن الفترة   الجاهعة )الوعهذ / الكلية(  الجهة ت

ذ2008-2006ذاالغبارذضدمذاالجتؿاع-طؾقةذاالدابذ1

ذ2018ظغاؼةذاالنذ-2008ذاالغبارذضدمذاالسالمذ–طؾقةذاالدابذذ2

ذذذذ3

 

 سابعاً : انًقشساث انذساسيت انخى قًج بخذسيسٓا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

ذ2008-2006 ضبطذاجتؿاسي–ادارةذعؤدداتذذاالجتؿاعذ1

ذ2018-2008 صنذاخلرباظصحػيذواالذاسيذواظتؾػزؼوغيذاالسالمذ2

ذ2012-2010 تشرؼعاتذاسالعقةذذاالسالمذ3

ذ2014-2011 اسالنذصحػيذوتؾػزؼوغيذماالسالذ4

ذ2014-2011 محالتذصحػقةذاالسالمذ5

ذ2012-2010 تصوؼرذصحػيذوتؾػزؼوغيذاالسالمذ6

ذ7

ذ

ذ

ذ77

ذ2016-2013 عـاػجذحبثذاالسالم

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ2016-2014ذصنذاظؽتابةذاالسالمذ8

ذ2016-2014ذبذغػدقةرحذاالسالمذ9

ذ2015-2014ذغظرؼاتذاتصالذاالسالمذ10

ذ2016-2010ذاسدادذوتؼدؼمذبراعجذسالماالذ11

ذ2018-2014ذاخراجذصحػيذاالسالمذ12

ذ2018-2014ذاخراجذتؾػزؼوغيذاالسالمذ13
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 :انخي أششف عهيٓا( انشسائم  ،االطاسيح  )خايساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

ذذذالذؼوجدذدراداتذسؾقاذيفذاظؼدمذ1

ذذذذ2

ذذذذ

 

 انخي شاسك فيٓا.انعهًيت ٔانُذٔاث نًؤحًشاث اسادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

ذدورذودائلذاالسالمذيفذعؽاصحةذادلخدراتذ1

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذعؽاصح

ذعشاركذيفذحبثذطؾقةذاالدابذ2009

ذعشاركذيفذحبثذطؾقةذاالدابذ2010ذادلعاؼريذادلفـقةذادلؤدداتذاظصحػقةذاظعراضقةذ2

ذسضوجلـة-عشاركذطؾقةذاالدابذ2011ذاظواضعذواظطؿوحذ–ذ2003االسالمذاظعراضيذبعدذ3

رئقسذعؤمتذ-عشاركذطؾقةذاالدابذ2012ذعؤمترذاالسالمذاالولذذ4

ذعؤمتر

ذرئقسذعؤمت-عشاركذطؾقةذاالدابذ2013ذعؤمترذاالسالمذاظثاغيذ5

ذسضوذجلـة-عشاركذةذاالدابطؾقذ2012ذاالسالمذاظعراضيذبنيذاحلؼقؼةذواظواضعذ6

ذذذذيفذاظعراقذ

ذرئقس-ذعشاركذطؾقةذاالدابذ2012ذواضعذادلؤدداتذاالسالعقةذيفذاالغبار 7

ذ

ذعشاركذطؾقةذاالدابذ2018ذدورذودائلذاالسالمذيفذتعزؼزذاظدؾمذاجملتؿعيذ8

ذ

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

ذصـونذواداظقبذاظتحرؼرذاظصحػيذذذدورةذاظػـونذاظصحػقة

ذدورةذعفاراتذاظعاعؾنيذيفذاظصحاصةذاظعراضقة

ذ

دورذاالسالمذيفذاالرتؼاءذبواضعذادلؤدداتذيفذ

ذاحملاصظةذصـونذوا

 اظصحػيصـونذواداظقبذاظتصوؼرذذTVدورةذعفاراتذاظتصوؼراظػوتوشرايفذو

ذذمذيفذاحاصظةذاالغبارواضعذاالسالذدورذاظعالضاتذاظعاعةذيفذاالرتؼاءذباالداءذاظوزقػي

ذ

ذاضاعةذسددذطبريذعنذورشذاظعؿلذاضاعةذسددذطبريذعنذورشذاظعؿل
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 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

 2003 رداظةذعاجدتري اظدساؼةذاالعرؼؽقةذادلوجفةذظؾعراق 1

 2008 ارروحةذدطتوراه اجتاػاتذاظصحاصةذاظعربقةذازاءذاظدقادةذاالعرؼؽقةذيفذاظعراقذ 2

جمؾةذجاععةذاالغبارذ تاثريذاظؼـواتذاظػضائقةذيفذدؾوكذاظشبابذوتؽوؼنذاجتاػاتفم 3

 ظؾعؾومذاالغداغقة

2009 

جمؾةذجاععةذاالغبارذ اظتشرؼعاتذاظصحػقةذوعظاػرذاظػوضىذاالسالعقةذيفذاظعراق 4

مذاظدقادقةذظؾعؾو

 واظؼاغوغقة

2010 

 2011 جمؾةذادلؤمتر اظواضعذواظطؿوح–ذ2003االسالمذاظعراضيذبعدذذ5

 2012 اظباحثذاالسالعي 2010اظتغطقةذاالخبارؼةذحلؿؾةذاالغتخاباتذاظربدلاغقةذاظعراضقةذ6

جمؾةذاظبحوثذ دورذودائلذاالسالمذيفذاحلدذعنذاغشارذادلخدراتذوتعارقفاذيفذاظعراقذ7

 عصر-عقةاالسال

2015 

 2016 اظباحثذاالسالعي جتاػاتذاجلؿفورذاظعراقاتأثريذادلدؾدالتذاظرتطقةذيفذدؾوكذوذ8

   اظعراضيذ

 2016 جمؾةذاظػراػقدي اجتاػاتذمجفورذاظـازحنيذازاءذضضاؼاذاظـزوحذواظتفجريذ9

ذذذادلـشورةذيفذودائلذاالسالمذذ

 

 .ذاهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةعضووةذذ:تادعا 

 ذذسضوذجلـةذخرباءذاالسالمذيفذاظعراقذذذ-1

ذسضوذاظؾجـةذاظعؾؿقةذيفذضدمذاالسالمذذذ-2

ذسضوذمجعقةذاظتدرؼدنيذاظعراضقنيذ-3

ذسضوذمجعقةذاظعالضاتذاظعاعةذاظعراضقةذ-4

ذسضوذاحتادذاالدباءذواظؽتابذاظعراضقنيذ-5
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ذسضوذجمؾسذصرعذغؼابةذاظصحػقنيذاظعراضقنيذ-6

ذظعراضقنيسضوذغؼابةذاظصحػقنيذاذ-7

ذسضوذاحتادذاظصحػقنيذاظعربذ-8

ذسضوذاالحتادذاظدوظيذظؾصحاصةذ-9

 عدؼرذحترؼرذجرؼدةذاجلزؼرةذ–رئقسذحترؼرذجرؼدةذاظداحةذاظقومذذ-10

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

ذ2008ذاالغبارذرئقسذجاععةذذؽرذوتؼدؼرذذ1

ذ2009ذرئقسذجاععةذاالغبارذذؽرذوتؼدؼرذ2

ذ2009ذسؿقدذطؾقةذاالدابذذؽرذوتؼدؼرذ3

ذ2010ذرئقسذجاععةذاالغبارذذؽرذوتؼدؼرذ4

ذ2011ذرئقسذجاععةذاالغبارذذؽرذوتؼدؼرذ5

ذ2012ذرئقسذجاععةذاالغبارذذؽرذوتؼدؼرذ6

ذ2سدد2013ذرئقسذجاععةذاالغبارذذؽرذوتؼدؼرذ7

ذ2013ذسؿقدذطؾقةذاالدابذرذؽرذوتؼدؼذ8

ذ2015ذرئقسذجاععةذاالغبارذذؽرذوتؼدؼرذ9

ذ2016ذرئقسذجاععةذاالغبارذذؽرذوتؼدؼرذ10

ذ2017ذرئقسذجاععةذاالغبارذذؽرذوتؼدؼرذ11

ذ2018ذرئقسذجاععةذاالغبارذذؽرذوتؼدؼرذ12

ذ2012ذرئادةذجاععةذاالغبارذذفادةذتؼدؼرؼةذ13

ذ2013ذبسؿادةذطؾقةذاالداذذفادةذتؼدؼرؼةذ14

ذ2012ذرئادةذجاععةذاالغبارذدرعذاجلاععةذ15

ذ2012ذسؿادةذطؾقةذاالدابذدرعذطؾقةذاالدابذ16

ذ2009ذاظصحػقنيذاظعراضقنيذغؼابةذذؽرذوتؼدؼرذ17

ذ2010ذاظصحػقنيذاظعراضقنيذغؼابةذذؽرذوتؼدؼرذ18
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ذ2سدد2011ذاظصحػقنيذاظعراضقنيذغؼابةذذؽرذوتؼدؼرذ19

ذ2سدد2012ذصحػقنيذاظعراضقنياظذغؼابةذذفادةذتؼدؼرؼةذ20

ذ2016ذاظصحػقنيذاظعراضقنيذغؼابةذذفادةذتؼدؼرؼةذ21

ذ2012ذغؼابةذاظصحػقنيذاظعراضقنيذدرعذاظصحاصةذاظعراضقةذ22

ذ

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

 2008 اهلقؿـةذاالسالعقةذاالعرؼؽقةذذوحربذاالطاذؼبذ 1

 2017 دائلذاظتضؾقلذاظدسائيذواالسالعياداظقبذوو 2

 2017 اظعالضاتذاالعرؼؽقةذاظعربقةذواغعؽادفاذسؾىذاظدقادةذاالسالعقة 3

4   

ذ

ذ

ذ

ذ

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 انعشبيت-1

 االَكهيضيت-2
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3-             

             

 

 

   CD يتن تسلين نسخة على  


