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 هاشم محسن محمد الميالي  لعاد الدكتور: االسم  •
 ۱۹٦۲ –بغداد : محل وتاريخ الوالدة  •
عالم قسم اإل –داب كلية االّ  –جامعة بغداد  –بكالوريوس في االعالم  •

۱۹۸٥ . 
 عالم قسم اإل –كلية االداب  –جامعة بغداد  -عالم ماجستير في اإل •

۱۹۹۱. 
 :عنوان رسالة الماجستير •

- ۱۹٤٦للفترة من عام تطور العمود الصحفي في الصحافة العراقية (   
     ۱۹۸۸( . 

 قسم الصحافة – اإلعالمكلية  -جامعة بغداد  – اإلعالمدكتوراه في  .
۲۰۱٦. 

 : الدكتوراه أطروحةعنوان  •
 الثقافية للصحافة العراقية  الوظيفة

طريق -لزمانا–الصباح (دراسة تحليلية للصفحات الثقافية في جرائد
 .م ۳۱/۱۲/۲۰۱۳الى  ۱/۱/۲۰۱۳للمدة من ) الشعب

جامعة  -كلية الفنون االعالم –تدريسي في قسم الفنون االعالمية  •
 . ۲۰۰۸-۱۹۹۸الفاتح في ليبيا للفترة من 

العالقات العامة في قسم الفنون االعالمية بجامعة الفاتح فرع رئيس  •
 . ۲۰۰۳-۱۹۹۸للفترة من 

جامعة الفاتح قمت  / سم الفنون االعالميةخالل فترة عملي في ق •
 :تية بتدريس المواد االعالمية االّ 

 .مدخل الى االذاعة والتلفزيون  -
 .وسائل االتصال  -
 .الخبر الصحفي  -
 .التحقيق الصحفي -
 .مدخل الى العالقات العامة واالعالن  -
 .التصوير الثابت  -
 .التصوير الصحفي -
 .التلفزيونيالتصوير  -



 .التوثيق االعالمي  -
 .المقال الصحفي  -
 .وتحليل البرامج دنق -
 .دعاية واعالن  -
 .سيناريو واخراج  -
 .المقابلة الصحفية -

    
 : العلمية  المؤلفات •

 
 تنظيم المعلومات الصحفية  -۱
 ) تحت الطبع(العمود الصحفي  -۲
 .الوظيفة الثقافية للصحافة  –الصحافة والثقافة  -۳

 :المراجعات العلمية  •
 .مدخل الى الفنون المرئية  -
 .تصميم المطبوعات واخراجها  -
على العديد من الشهادات التقديرية من كلية الفنون حاصل  -

 .ا يواالعالم في جامعة الفاتح بليب
 .الصادرة في ليبيا ) البيت(مسوول الملف الثقافي في مجلة - 

 .الجامعة المستنصرية -كلية اآلداب  –قسم اإلعالم تدريسي في  •
 :البحوث العلمية  •
 .بداع في العمود الصحفي فلسفة اال •
 .الوظيفية االتصالية للصورة الصحفية  •
 ) .مشترك ( المنطق الدعائي والحجاجية االقناعية  •
 ) .مشترك (  ۲۰۰۳-۱۹٦۸الخطاب الثقافي في الصحافة العراقية  •
استفتاء اقليم  –دور الخطاب السياسي في تعزيز الوحدة الوطنية  •

 كردستان أنموذجا 
 .اليابانية )  z(لصحفية العراقية في ضوء نظرية إدارة المؤسسات ا •
جريدة  –دور الصفحات الرياضية في تعزيز المضامين الثقافية  •

 .الزمان أنموذجا 
 

 .سكرتير تحرير جريدة المستنصرية  •



الصادرة عن قسم االعالم في ) قرطاس(الملف الثقافي في مجلة  معد •
 .الجامعة المستنصرية 

 ) .تنصرية تاريخ وحضارةالمس(كتابة سيناريو فلم  •
حصلت على العديد من كتب الشكر والتقدير من معالي وزير التعليم  •

 .العالي والبحث العلمي والسيد رئيس الجامعة المستنصرية 
جمعية الدفاع محاضر في العديد من الدورات االعالمية التي اقامتها  •

 .عن حرية الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني 
الشؤون الثقافية حيث نشرت العديد من كاتب متخصص في  •

الحوارات الصحفية في مجاالت الرسم والنحت والخزف والكرافيك 
والكاريكاتير والخط والتصوير الفوتوغرافي والشعر والقصة 

في الصفحة الثقافية بجريدة العرب الدولية  والنقد القصيرة والرواية
 .الصادرة في لندن 

في مجلة وارات واالستطالعات نشرت العديد من المقاالت والح •
 .المؤتمر وصحيفة الشمس وصحيفة اويا 

 كاتب صحفي في الصفحة الثقافية لجريدة الزمان ومجلة المشهد •
 .ومجلة افاق ادبية نرجس ومجلة

 .محلل سياسي في العديد من القنوات الفضائية العراقية  •
 .في نقابة الصحفيين العراقيين متمرس عضو  •
عراقية الساتذة الجامعات والكفاءات العراقية عضو في المنظمة ال •

 .المستقلة 
 .عضو في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق االنسان في العراق  •
 .حاصل على شهادة التوفل  •
 . ic3حاصل على شهادة ال •
 :المواد التدريسية حاليا  •

 المقال والعمود الصحفي –الصحفي  تحريرال .۱
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Name : Dr. Adel Hashem Mohsen Muhammad Al-Mayali 
 Place and date of birth: Baghdad – 1962 
 - BA in Media - University of Baghdad - College of Arts - 
Department of Media 1985. 
 - MA in Media - Baghdad University - College of Arts - Media 
Department 1991. 
 Master Thesis Title: (The development of the press column in 
the Iraqi press for the period from 1946 - 1988).  
PhD in Media - University of Baghdad - College of Mass 
Communication - Department of Journalism 2016. 
 PhD thesis title: The cultural function of the Iraqi press 
Analytical study of the cultural pages in (Al-Sabah-Al-Zaman-
Tariq Al-Shaab) newspapers for the period from 1/1/2013 to 
December 31, 2013  
- Teaching in the Department of Media Arts - College of Media 
Arts - Al-Fateh University in Libya for the period 1998-2008. • -
-Head of the Public Relations Branch at the Media Arts 
Department at Al-Fateh University for the period 1998-2003. ---
-During my work in the Media Arts Department / Al-Fateh 
University, I taught the following media materials : 
 Entrance to radio and television. 
 - Means of communication. 
 - The press release. 
 Investigation of the press. 
 Introduction to Public Relations and Advertising. 
 - Still photography. Photojournalism. 
 Television Photography. 
 Media documentation. 
 - The press article. 
 Criticism and analysis of programs. 
 - Advertising . 
 - Screenplay and Directing. 
 The press interview. 
 Scientific literature: 
1- Organizing press information 
2- Press column (under press)  



3- Journalism and Culture - the cultural function of journalism. 
- Scientific reviews: 
 Introduction to the visual arts. 
 Publications design and production. 
- He holds many certificates of appreciation from the Faculty of 
Arts and Media at Al-Fateh University, Libya. 
 - Responsible for the cultural file in (Al-Bayt) magazine 
published in Libya.  
-A teacher in the Media Department - College of Arts - Al-
Mustansiriya University. 
- Scientific Research: 
 • The creative philosophy of the press column. 
 • The communicative functionality of the press image. 
 • Propagandist and argumentative persuasive logic (joint). 
 • Cultural discourse in the Iraqi press 1968-2003 (joint). 
 • The role of political speech in promoting national unity - the 
Kurdistan region’s referendum as a model 
 • Managing Iraqi press institutions in light of the Japanese (z) 
theory. 

- Editorial Secretary of Al-Mustansiriya Newspaper.  

• The role of sports pages in promoting cultural contents - Al-
Zaman newspaper as a model. 

-Compiler of the cultural file in (Qurtas) magazine issued by the 
media department at Al-Mustansiriya University.  
-Writing a script for the film (Al-Mustansiriya: History and 
Civilization).  
-I got many books of thanks and appreciation from His 
Excellency the Minister of Higher Education and Scientific 
Research and the President of Al-Mustansiriya University. --
Lecturer in several media sessions held by the Association for 
Defending Freedom of Journalists and civil society 
organizations.  
-A writer specializing in cultural affairs. She published many 
press interviews in the fields of painting, sculpture, ceramics, 
graphics, comics, calligraphy, photography, poetry, short story, 
novel and criticism on the cultural page of the Arab 
International newspaper published in London.  



-Many articles, dialogues and polls were published in Al-
Mu'tamar magazine, Al-Shams newspaper and Oia newspaper. -
-A columnist for the cultural page of Al-Zaman newspaper, Al-
Mashhad magazine, Narges magazine, and Adabiya horizons 
magazine.  
-A political analyst for several Iraqi satellite channels.  
-An experienced member of the Iraqi Journalists Syndicate.  
-A member of the Iraqi Organization for University Professors 
and Independent Iraqi Competencies.  
-Member of the National Society for the Defense of Human 
Rights in Iraq.  
-He holds a TOEFL certificate.  
-Holds the IC3 Certificate. 
- Currently teaching materials: 
 1. Press Editing 
 

- Article and Column 
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