
 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

 انسٍشه انزاحٍو

  دمحم حايذ عبذ انجابشي:     ـى ـــــــــاالســ

  30/8/1968: حاسٌخ انًٍـالد 

 يخضًج انحانت انضًجٍت :

 3    ذد األًالد  :ــعـــ

 يسهى  :   انذٌـــــــــــانت

 اعالو:             صــانخـخـص

 نذسٌسً:       و ــــــانٌظٍف

 ساعذاسخار ي      انذسجت انعهًٍت :

 حذسٌسً:                عنٌاٌ انعًم

 انعًم   :         ىاحف

 07902161218:         انياحف اننقال

 haseba2006@yahoo.comكخشًنً :انبشٌذ إالن

 

 .أًالً : انًؤىالث انعهًٍت  

 التاريخ الكــليــــت  الجاهعت  الذرجت العلويت 

ذبؽالورووس

ذ

ذ1993-1992ذاالدابذبغداد

ذ2006ذاالعالمذبغدادذرياملاجدً

ذهالدكًورا

ذ

ذ2012ذاالعالمذبغداد

ذذذذأخرى

 

 

 
 

 ىرة الص



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

  . ثانٍاً : انخذسج انٌظٍفً 

 

 

 

 

 

 ثانثاً : انخذسٌس انجايعً . 

 الى -هن الفترة   الجاهعت )الوعهذ / الكليت(  الجهت ث

ذ2018-2006ذاالنبارذاالداب 1

ذذذذ2

ذذذذ3

ذذذذ4

ذذذذ5

 الى -الفترة هن  الجهت الىظيفت ث

 1999-1998 كليت االدارة واالقتصاد  هذير اداره 1

 2006-1999 رئاست جاهعت االنبار اهين صنذوق  2

 2018 -2006 قسن االعالم –كليت االداب  تذريسي 3

 2015-2011 كليت االداب  هقرر قسن االعالم 4

 2018 -2016 كليت االداب هقرر قسن االعالم 5

6    



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس

قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

ذذذذ6

ذذذذ7

ذذذ 8

 

 سابعاً : انًقشساث انذساسٍت انخى قًج بخذسٌسيا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

ذ2008-2006 الدميوقراصقةذذذاالعالمذ1

ذ2014-2009 العالقاتذالعامةذذاالعالمذذ2

ذ2014-2012 االتصالذاجلؿاهرييذاالعالمذ3

ذ2014ذ-2012 ادارةذاملؤسداتذاالعالمقةذاالعالمذ4

ذ2018ذ-2015 خطقطذاالعالميالتذاالعالمذ5

ذ2018-ذ2015 نظرواتذاالتصالذاالعالمذ6

ذ ذذ7

 

 :انخً أششف عهٍيا( انشسائم  ،االطاسٌح  )خايساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

ذذذذ1

ذذذذ2

ذذذذ3

ذذذذ4

ذذذذ5
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ذذذذ6

ذذذذ7

 

 .انخً شاسك فٍياانعهًٍت ًاننذًاث انًؤحًشاث سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

ذحضورذذالؼاهرةذ2010ذمؤمترذالشبابذالعربيذالثالثذلالعالمذذ1

ذحضورذذبغدادذ2012ذمؤمترذكؾقةذاالعالمذالثانيذ2

ذحضورذذبغدادذ2014ذمؤمترذكؾقةذاالعالمذالثالثذذ3

ذحضورذبغدادذ2016ذققةذمؤمترذكؾقةذاالعالمذاجلامعةذالعراذ4

ذمشاركةذالدؾقؿانقةذذ2017ذمؤمترذجامعةذالدؾقؿانقةذالدوليذذ5

ذمشاركةذذبغدادذ1016ذالـدوةذالعؾؿقةذملؽافحةذاالرهاباالنبارذ6

الـدوةذالعؾؿقةذلؾتعاوشذالدؾؿيذذ7

ذاالنبارذاالدابذ

ذمشاركةذاالنبارذ2018

ذ

ذ

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

ذمؤمترذالشبابذالعربيذالثالثذلالعالمذيفذالؼاهرةذاملشاركةذيفذالـدوةذالعؾؿقةذملؽافحةذاالرهابذ

ذمؤمترذجامعةذالدؾقؿانقةذالدوليذاملشاركةذيفذالـدوةذالعؾؿقةذلؾتعاوشذالدؾؿي

ذاملشاركةذيفذمـاقشةذرسالةذماجدتريذذ

ذتؼقمذالبحوثذذالعؾؿقةذذ

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقماملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذذثامـا: 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً
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قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

  ًًٌداالكا

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

الصورةذالذهـقةذلرجلذالشرصةذالعراقيذلدىذمجفورذحمافظةذ 1

 االنبار

 2015 جمؾةذالباحثذاالعالمي

اجتاهاتذالطالباتذالعراققاتذحنوذصورةذاملرأةذالعربقةذيفذ 2

 التؾػزوونقةذ)صالباتذجامعةذاالنبارذامنوذجا(ذالدراما

جمؾةذالبحثذالعؾؿيذجامعةذ

 عنيذمشش

2016 

دورذبرامجذالعالقاتذالعامةذالدولقةذيفذمؽافحةذاالرهابذ 3

 العراقذامنوذجا

جمؾةذاالدابذاجلامعةذ

 املدتـصروةذ

2016 

 2017 اجلامعةذالعراققةجمؾةذمبدأذ الشؽلذالػينذلالعالنذيفذالصحافةذالعراققةذدراسةذحتؾقؾقةذ 4

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 عضوذنؼابةذالصحػقنيذالعراققةذذذذ-1

ذذعضوذمجعقةذالعالقاتذالعامةذالعراققةذذ-2

ذ

 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

ذ1998ذجامعةذاالنبارذابذشؽرذوتؼدورذرئقسذاجلامعةذكتذ1

ذ1999ذجامعةذاالنبارذذكتابذشؽرذوتؼدورذرئقسذاجلامعةذ2

ذ2000ذجامعةذاالنبارذكتابذشؽرذوتؼدورذرئقسذاجلامعةذ3

ذ2016ذجامعةذاالنبارذكتابذشؽرذوتؼدورذرئقسذاجلامعةذ4

ذ2017ذجامعةذاالنبارذكتابذشؽرذوتؼدورذرئقسذاجلامعةذ5

ذ2017ذجامعةذالدؾقؿانقةذتابذشؽرذوتؼدورذرئقسذاجلامعةكذ6

ذ2018ذجامعةذاالنبارذذكتابذشؽرذوتؼدورذرئقسذاجلامعةذ7

ذ

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهٍى انعانً ًانبحث انعهًً

 جايعت االنباس
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 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

ذ

ذ

ذ

ذ

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 العربيت-1

2- 

3-             
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   CD يتن تسلين نسخت على  


