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 السيرة العلمية والمهنية

 : السيرة الشخصية  -1

 مدين عمران محمود حسين التميميالسم :   ا

 : عراقي                            الديانة : مسلم الجنسية

    7916بغداد    : المواليد

 : اإلعالم  االختصاص العام

  والتلفزيونية اإلذاعيةالصحافة االختصاص الدقيق : 

 009601909106109    : رقم الهاتف

 med_mas76@yahoo.com:          البريد االلكتروني 

 التحصيل العلمي :  -2

  0000بكالوريوس قسم اإلعالم / كلية اآلداب / جامعة بغداد / عام 

 عة بغداد       جام/ لية اإلعالم كلصحافة اإلذاعية والتلفزيونية / ماجستير قسم ا
 .بدرجة  ) جيد جدا (  ،0002عام 

 . )عن الرسالة الموسومة )اتجاهات البرامج الثقافية في قناة الحرة عراق 

 جامعة بغداد            كلية اإلعالم // دكتوراه قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية
 .) امتياز (بدرجة  ،0079عام 

mailto:med_mas76@yahoo.com
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   اب وسننا ا اإلعننالم الجدينند واال ننباعات اسننتخدام ال ننبالموسننومة ) أطروحتنن عننن
 .المتحقق  عن (

 التي عمل بها: واإلدارية المناصب العلمية -3

  0009مدير إعالم الجامعة المستنصرية عام. 

  0070امين مجلس كلية التربية الجامعة المستنصرية عام. 

   : التي شارك بها  اللجان -4

 0009 عضو في اللجنة اإلعالمية لمهرجان يوم الجامعة. 

  0002عضو في لجنة متابعة الملف التقويمي لألداء الجامعي في كلية التربية. 

  عضو في لجنة تحديد احتياجات الدرجات الوظيفية لكلية التربية الجامعة
 .0070المستنصرية عام 

  عضو في لجنة تنفيذ وتأهيا المباني في كلية التربية الجامعة المستنصرية عام
0070. 

 منية لمتابعة سير االمتحانات في كلية التربية الجامعة عضو اللجنة األ
 .0070المستنصرية عام 

 عضو اللجنة االمتحانية المركزية في كلية التربية الجامعة المستنصرية عام 
0070. 

  عضو في لجنة متابعة ن اطات المؤتمر العلمي السابع ع ر لكلية التربية
 .0070الجامعة المستنصرية 
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 يد احتياجات الدرجات الوظيفية لكلية التربية الجامعة عضو في لجنة تحد
 .0070المستنصرية

  .0070عضو في لجنة لجنة الزيارات المتبادلة مع الكليات المناظرة. 

   0070عضو اللجنة االمتحانية المركزية في كلية التربية الجامعة المستنصرية. 

 التربية الجامعة  عضو في اللجنة االمتحانية في قسم اللغة العربية في كلية
 .0070المستنصرية 

  عضو لجنة ضمان الجودة في قسم اإلعالم / كلية اآلداب / الجامعة المستنصرية
0079. 

  عضو في لجنة ضمان الجودة واالداء الجامعي في كلية اآلداب الجامعة
 .0079المستنصرية

  الجامعة  اآلدابعضو في اللجنة االمتحانية في قسم االعالم كلية
 .0076صريةالمستن

  الجامعة  اآلدابعضو في اللجنة االمتحانية في قسم االعالم كلية
 .0076المستنصرية

  عضوا لجنة االر اد االكاديمي في قسم االعالم كلية االداب الجامعة المستنصرية
0076. 

  عضو في مجلس تحسين جودة التعليم لكليات االعالم / دا رة ضمان الجودة
 .0071م االعتماد الدولي واالعتماد االكاديمي / قس

 .ر يس لجنة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للك ف على الكليات االهلية 
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  / عضو في لجنة الخبراء لمجلس القضاء األعلى / ر اسة محكمة است ناف بغداد
 الكرخ االتحادية / محكمة بداءة الكرخ.

 ب / الجامعة المستنصرية عضو في اللجنة الثقافية في قسم االعالم / كلية اآلدا
0071. 

 :البحوث العلمية -5

  .القوى والعواما المؤثرة في عما مراسلي الفضا يات العراقية 

 .المداخلة النظرية لفهم اإلعالم الجديد 

  رأي أساتذة الجامعة المستنصرية بتغطية القنوات اإلسالمية لمراسم عا وراء. 

   المدبلجة في القنوات الفضا ية تعرض طلبة الجامعة المستنصرية للمسلسالت
 .العربية

   في مواجهة اإلرهاب المواقع االلكترونية ل بكة االعالم العراقيدور. 

   موقف أساتذة الجامعات العراقية إزاء دور مواقع التواصا االجتماعي في ن ر
 .ظاهرة اإلرهاب

  ن ا وال ؤودوافع استخدام الجمهور مواقع التواصا االجتماعي التابعة لوزارة العم 
 االجتماعية.

  استخدام ال باب الجامعي للفيس بوك لمواجهة التطرف الديني. 

   مدى اعتماد أساتذة الجامعة المستنصرية على المدونات في اكتساب المعلومات
 .من البحوث العلمية المن ورة
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 دوافع استخدام دوافع استخدام الجمهور مواقع التواصا االجتماعي 

 ق ات النق اشية :المؤتمرات والحل -6

  الم ناركة فني المننؤتمر العلمني الرابنع الننذي نظمتن  كلينة اإلعننالم جامعنة بغنداد عننام
0070. 

  الم اركة بصفة باحث في ور ة العما التي أقامها المرصد القانوني لحرية التعبير
 . الرأيعن 

  الم نننناركة فنننني المننننؤتمر اإلعالمنننني األور الننننذي نظمتنننن  وزارة العمننننا وال ننننؤون
 ة.االجتماعي

  0079 ندوة عن حرية التعبير عن الرأيالم اركة في. 

  0079فن البروتوكور واالتكيتالم اركة في ور ة عما. 

  0076 جرا م المعلوماتية  ةندو الم اركة في. 

  0076 ندوة عن حق الحصور على المعلومةالم اركة في. 

  0076 العراقي األحزابندوة عن قانون الم اركة في. 

  الجامعات في مواجهة الحرب النفسنية واالرهناب  أساتذةعن دور ندوة الم اركة في
 .0076 النفسي

  0076 الحديث اإلعالمور ة عما عن تقنيات الم اركة في. 
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  لت ننريع قننانون الضننمان  ننندوة عننن االثننار االقتصننادية واالجتماعيننة الم نناركة فنني
لحقنننوق المفوضنننية العلينننا  النننذي اقامتننن   االجتمننناعي للعننناملين فننني القطنننا  الخننناص

 .0076 االنسان

  الم نناركة فنني الننندوة القانونيننة العلميننة االعالميننة عننن قننانون الضننمان االجتمنناعي
النننذي اقامتننن  وزارة العمنننا وال نننؤون االجتماعينننة  للعننناملين فننني القطنننا  الخننناص

0076. 

  0071الم اركة في المؤتمر العلمي الذي نظمت  الجامعة العراقية كلية اإلعالم. 

  تمر النذي اقامتن  جمعينة مكتبنات ومعلومنات كوردسنتان بالتعناون الم ارك فني المنؤ
 .0071مع الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات في اربيا 

  0071الم اركة في المؤتمر الذي اقامت  كلية صدر العراق الجامعة االهلية. 

 :  التدريسيةالسيرة   -7

  حقوق االنسانمحاضر في. 

  وقراطيةحقوق االنسان والديممحاضر في. 

   تاريخ وسا ا االعالممحاضر في. 

   الصحافة االلكترونيةمحاضر في. 

  محاضر في االتصار الجماهيري. 

  التربية االعالمية الرقميةمحاضر في. 

 .محاضر في التقنيات االذاعية والتلفزيونية 
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 .محاضر في االعالم الجديد 

 السيرة المهنية:  -8

 الجديدة الصادرة عن جامعة ديالى مسؤور باب  ؤون الطلبة في مجلة االفاق. 

 .كتابة االخبار والمقاالت والتحقيقات في الصحف العراقية 

 .محرر في جريد صوت الفيلي الصادرة في بغداد 

 .محرر في جريدة الناظر االخبارية في بغداد 

 .محرر في جريدة نبض الحرية في بغداد 

 .محرر في وكالة الناظر االخبارية في بغداد 

 ات الخارجية:المشارك  -9

  ت رين  70القاء محاضرات على طلبة دورة اعداد المدربين في وزارة الداخلية في
 .0076الثاني 

  القاء محاضرات عن مهارات االتصار الفعار على طلبة دورة اعداد المدربين في
 .0076اب  70وزارة الداخلية في 

  المعهد  في 0076في  االعالم االلكتروني واليات التأثيرالقاء محاضرة عن
 على مجموعة من االعالميين.االسالمي للتطوير والدراسات 

 على طلبة دورة اعداد المدربين في  القاء محاضرات عن تطوير المهارات االتصالية
 .0076ايلور   01وزارة الداخلية في 
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  القاء محاضرات على طلبة دورة اعداد المدربين في وزارة الداخلية في كانون االور
0076. 

 79وزارة الداخلية في   ضباطلقاء محاضرات عن فن االستقبار واالتكيت على ا 
 .0076ت رين االور 

  0071القاء محاضرة عن اليات تأثير االعالم الجديد على الجمهور في . 

 ضباط قوى االمن على  القاء محاضرة عن الحرب النفسية واساليب المواجهة
 .0071في  الداخلي

 0071ت االعالم الجديد في القاء محاضرة عن تقنيا. 

  0071القا محاضرة عن سبا االرتقاء باإلعالم الجامعي في. 

 العضوية في النق ابات العراقية:  -11

 0002في نقابة الصحفيين العراقيين منذ عام  عضو. 

  العرب. ناالتحاد العام للصحفييعضو في 

 .عضو في االتحاد الدولي للصحفيين 

 ق الملكينننة الفكرينننة / مجلنننس الوحننندة ينننة حقنننوعضنننوا فننني االتحننناد العربننني لحما
 .0070عام  االقتصادية العربية / جامعة الدور العربية

 0072الفكرية في العراق عام  ةالنا ب األور لر يس منظمة حقوق الملكي. 

  الجمعية الطبية المركزيةعضوا في. 
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  نقابة المعلمين العراقيينعضوا في. 

 ا المعلومات.عضوا في الجمعية العراقية لتكنولوجي 

 الكتب والشهادات التقديرية :  -11

 كتب ال كر والتقدير من السادة الوزراء:  -أ

  للجهود  0009 كر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في
 االعالمية المبذولة في ابراز ن اطات الجامعة المستنصرية.

 بمناسبة  0077لعلمي في  كر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث ا
 (.IC3فوز الجامعة المستنصرية بالمرتبة الثانية في )

  للجهود  0076 كر وتقدير من السيد وزير العما وال ؤون االجتماعية في
 المبذولة في المساهمة في الور ة المنعقدة في ر اسة الوزراء.

 كتب ال كر والتقدير من السادة رؤساء الجامعات: -ب

في انجاز العدد االور من  0009 كر وتقدير من السيد ر يس جامعة ديالى في 
 مجلة االفاق الجديدة.

  للتغطية االعالمية لندوة  0009 كر وتقدير من السيد ر يس جامعة ديالى  في
 القصة العراقية.

  تثمينًا  للجهود المبذولة في  0009 كر وتقدير من السيد ر يس جامعة بابا في
 عالم.مجار اال
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  تثمينًا للجهود المبذولة في  0009 كر وتقدير من السيد ر يس جامعة تكريت في
 اصدار مجلة ثقافية. 

  للجهود المبذولة في انجاز  0006 كر وتقدير من السيد ر يس جامعة ديالى
 التقويم السنوي لجامعة ديالى.

  بذولة في للجهود االعالمية الم 0006 كر وتقدير من السيد ر يس جامعة ديالى
 اصدار مجلة االفاق الجديدة.

 للجهود االعالمية المبذولة. 0006في قدير من السيد ر يس جامعة ديالى  كر وت 

  للجهود االعالمية المبذولة. 0006 كر وتقدير من السيد ر يس جامعة ديالى 

  للجهود االعالمية  0009 كر وتقدير من السيد ر يس الجامعة المستنصرية في
 التفاني في اداء العما .المبذولة و 

  لمنتسبي الجامعة   0077 كر وتقدير من السيد ر يس الجامعة المستنصرية في
 للعطاء المبذور نحو التطور واالبدا .

  للجهود المتميزة  0079 كر وتقدير من السيد ر يس الجامعة المستنصرية في
 والمبذولة لالرتقاء بالمسيرة العلمية.

  للجهود المتميزة  0076يس الجامعة المستنصرية في  كر وتقدير من السيد ر
 والمبذولة في انجاز اعمار اللجان االمتحانية.

  للجهود المبذولة  0076 كر وتقدير من السيد ر يس الجامعة المستنصرية في
 في اداء االعمار على اكما وج .
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  للجهود المبذولة  0076 كر وتقدير من السيد ر يس الجامعة المستنصرية في
 من منتسبي الجامعة المستنصرية.

 كتب ال كر والتقدير من السيد مساعد ر يس الجامعة: -ت

  لاللتزام واالنضباط  0009 كر وتقدير من السيد مساعد ر يس جامعة ديالى في
 في العما.

  0009 كر وتقدير من السيد مساعد ر يس جامعة االنبار في. 

 للجهود المبذولة في  0009ي  كر وتقدير من السيد مساعد ر يس جامعة ديالى ف
 انجاز عما القسم .

  للجهود االعالمية  0006 كر وتقدير من السيد مساعد ر يس جامع ديالى
 المبذولة في انجاح مهرجان يوم جامعة ديالى .

  للجهود االعالمية  0006 كر وتقدير من السيد مساعد ر يس جامعة ديالى
 المبذولة في انجاز االصدارات االعالمية.

 لجهود االعالمية المبذولة في تغطية الموتمر العلمي الرابع للغدد الصم والسكر.ل 

   0070 كر وتقدير من السيد مساعد ر يس الجامعة المستنصرية في  

 كتب ال كر والتقدير من السادة عمداء الكليات: -ث

  للجهود الثقافية  0009 كر وتقدير من السيد عميد كلية الطب جامعة ديالى في
 ية في الكلية.والعلم
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  للجهود المبذولة في  0009 كر وتقدير من عميد كلية العلوم جامعة ديالى في
 تغطية االن طة الثقافية والعلمية.

    0009 كر وتقدير من السيد عميد كلية التربية الرياضية جامعة ديالى  في 
 للجهود المبذولة في ن ر اخبار الكلية.

 للجهود المبذولة  0006هندسة جامعة ديالى  كر وتقدير من السيد عميد كلية ال
 في توثيق الن اطات الفنية والثقافية.

  للجهود المبذولة في  0006 كر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم جامعة ديالى
 مجار االعالم.

  للجهود المبذولة في  0006 كر وتقدير من السيد عميد كلية التربية جامعة ديالى
 ة والكلية.متابعة ن اطات الجامع

  للجهود االعالمية  0006 كر وتقدير من السيد عميد كلية التربية جامعة ديالى
 المبذولة .

  للجهود  0006 كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون جامعة ديالى في
 االعالمية المبذولة في تغطية الن اطات االعالمية.

  هود االعالمية في للج 0006 كر وتقدير من السيد عميد كلية الهندسة في
 تغطية ن اطات الكلية.

  للجهود المبذولة في انجاز  0006 كر وتقدير من السيد عميد كلية التربية في
 المجلة الثقافية.

  0006 كر وتقدير من السيد عميد كلية التربية جامعة ديالى. 
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  0006 كر وتقدير من السيد عميد كلية القانون جامعة ديالى. 

 0006د عميد كلية التربية جامعة ديالى  كر وتقدير من السي. 

  للجهود  0009 كر وتقدير من السيد عميد كلية التربية الجامعة المستنصرية في
 المتميزة والمبذولة في اداء مهام لجنة الملف التقويمي لإلداء الجامعي.

  للجهود  0070 كر وتقدير من السيد عميد كلية التربية الجامعة المستنصرية في
 لة في تأدية العما .المبذو 

  في انجاز المهام التدريسية  0070 كر وتقدير من السيد عميد كلية التربية في
 والعلمية والوظيفية.

  للمساهمة في اعمار ملتقى  0079 كر وتقدير من السيد عميد كلية اآلداب في
 الطف العلمي الثقافي الخامس.

 0076لمستنصرية في  كر وتقدير من السيدة عميد كلية اآلداب الجامعة ا  
 للجهود المبذولة في ضبط عدد من حاالت الغش.

  0076 كر وتقدير من السيدة عميد كلية االداب الجامعة المستنصرية في 
 للجهود المتميزة والمبذولة في لجنة ضمان الجودة واالداء الجامعي.

  د للجهو  0076 كر وتقدير من السيد ر يس جهاز اال راف والتقويم العلمي في
 المتميزة التي تتسم باألمانة واالخالص في اداء الواجب.

  للجهود  0071 كر وتقدير من السيد عميد كلية االعالم الجامعة العراقية في
 المبذولة في انجاح المؤتمر العلمي الرابع.
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  0071 كر وتقدير من السيدة عميد كلية االداب الجامعة المستنصرية في 
 في مجار االر اد االكاديمي. للجهود المتميزة والمبذولة

 كتب  كر من مؤسسات الدولة المختلفة: -ج

  كر وتقدير من السيد ر يس المركز المدني للدراسات واالصالح القانوني في 
 للم اركة بصفة باحث في م رو  الرصد القانوني لحرية التعبير عن الراي. 0076

  للجهود االعالمية  0076 كر وتقدير من المفوضية العليا لحقوق االنسان في
 المبذولة والتفاني في اداء العما.

  / كر وتقدير من السيد ر يس االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية 
للجهود  0076مجلس الوحدة االقتصادية جامعة الدور العربية فر  العراق في 

 المبذولة في انجاح الدورة االعالمية عن تقنيات االعالم الحديث.

 0076قدير من السيد عميد المعهد العالي للتطوير االمني واالداري  في  كر وت 
 للجهود العلمية والمساهمة الفاعلة في القاء المحاضرات .

  0071 كر وتقدير من السيد عميد المعهد العالي للتطوير االمني واالداري  في 
 العلمي. للجهود العلمية والمساهمة الفاعلة في ن ر العلوم والمعارف والتعاون 

  0071 كر وتقدير من السيد عميد المعهد العالي للتطوير االمني واالداري  في 
 .تطوير معارف الضباط قوى االمن الداخلي للجهود العلمية والمساهمة الفاعلة في

  كر وتقدير من السيد ر يس مجلس الجمعية الصحية واإلنسانية التعاونية 
لمبذولة في تغطية الن اطات االعالمية للجهود االعالمية ا 0071المركزية في 

 للجمعية. 
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  0071 كر وتقدير من السيد ر يس مجلس ادارة وكالة الناظر االخبارية في 
 للجهود المبذولة في نجاح عما الوكلة .

  في المؤتمر  ةللم ارك 0071 كر وتقدير من السيد عميد كلية صدر العراق في
 العلمي .

 الم في وزارة التعليم العالي:كتب  كر وتقدير من مدراء االع -ح

  0009 كر وتقدير من مدير اعالم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في. 

  0009 كر وتقدير من مدير العالقات واالعالم جامعة الموصا في. 

 ال هادات التقديرية: -خ

  للجهود العلمية والثقافية. 0009 هادة تقديرية من السيد ر يس جامعة ديالى في 

 تقديرية من عميد كلية االعالم جامعة بغداد للم اركة في المؤتمر العلمي   هادة
 .0070السنوي الرابع في 

  للجهود  0076 هادة تقديرية من المعهد االسالمي للتطوير والدراسات في
 المبذولة في انجاح الدورة االعالمية عن االعالم االلكتروني واليات التأثير.

  للم اركة  0076ير العما وال ؤون االجتماعية في  هادة تقديرية من السيد وز
 .ر العلمي االور لإلعالم المجتمعيفي المؤتم

  للم اركة في  0071في كلية العلوم الجامعة المستنصرية  هادة تقديرية من
  القاء محاضرة عن سبا االرتقاء باإلعالم الجامعي.
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 األنشطة العلمية األخرى:  -12

 العالي. مقوم علمي لرسا ا الدبلوم 

  المحكمة مجالت العلميةالمحكمة للن ر في المقوم علمي للبحوث العلمية. 

  قسم االعالماال رف على بحوث التخرج لطلبة 

   لطلبة قسم االعالماإل راف على إصدار جريدة. 

 دورات بصفة متدرب:الالمشاركة في   -13

 .0009دورة طرا ق التدريس في كلية التربية الجامعة المستنصرية  -7

 .0071دورة الملكية الفكرية ودورها باإلعالم في بغداد  -0

 .0071 دورة برنامج االعالم ودعم قضايا المجتمع في بغداد -2

 .0071دورة عن اعداد وتقديم البرامج الحوارية في بغداد  -9

 .0071دورة الصحافة االستقصا ية في بغداد  -6

 


