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  :رقم الهاتف
  alaa.hussein@uomustansiriyah.edu.iq البريد اإللكتروني

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم: 

 السنةالجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت 

1 
الدورة لمدراسات عمى  العممي األولجائزة التفوق 

كمية / جامعة بغداد / الصباحية والمسائية 
 قسم اإلعالم / اآلداب 

 2000-1999 وزارة التعميم العالي

2 
جائزة التفوق العممي األول عمى الدورة لمدراسات 

كمية / جامعة بغداد / الصباحية والمسائية 
 اإلعالمقسم / اآلداب 

نقابة الصحفيين 
 2000-1999 العراقيين

 

 

 

 

  الكتب المؤلفة والمترجمة -األعمال المنجزة: 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتابت 

1 

اخبار انتفاضة االقصى 
في النشرات االخبارية 
الرئيسة لمحطتي العراق 
ومصر الفضائيتين دراسة 

 مقارنة

 ألمانيا

 Noorمؤسسة

Publishing 

OmniScriptum 
AraPers 
GmbH 

2017 

  البحوث العممية المنشورة: 

السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت 
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1 
التغطية اإلخبارية لواقعة مجزرة 
سبايكر في موقعي فضائيتي 
 العراقية والشرقية االلكترونيين

الجامعة 
 المستنصرية

 2021 كمية اآلداب

 

  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات: 

اسم المؤتمر و الندوة ت 
مكان 

السنة انعقادها 

    

    

    

    

 

 الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العممية_ أعمال قيد اإلنجاز: 

ت 
عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث 

العمل المقدم لمنشر العمل قيد اإلنجاز العممية 

    

 
 

 

 الخبرات التدريسية    : 

السنة اسم المادة التدريسية ت 



 2021 اآلنلغاية  2007منذ  ترجمة -حقوق االنسان والديمقراطية  1

 2020-2014منذ   إعالم -مناهج البحث اإلعالمي  2

 2017-2016 إعالم -اإلعالم اقتصاديات  3

 2021لغاية اآلن  2016منذ  إعالم  -بحوث التخرج  4
 2021لغاية اآلن  2018منذ  إعالم -تشريعات إعالمية  5

 
 2021لغاية اآلن  2018منذ  إعالم -معموماتية  6

 
 

  التدريبية الدورات: 

اسم التدريب ت 
واسم المؤسسة التي أجرت 

السنة المكان التدريب 

 2007 مركز الحاسب الجامعة المستنصرية دورة طرائق التدريس 

 2007 التربيةكمية  الجامعة المستنصرية دورة اختبار صالحية 
 2008 لية ادابك اإلنسانوزارة حقوق  دورة حقوق اإلنسان 
 2014 كمية اآلداب الجامعة المستنصرية  دورة الماسترشيت  
 2015 التعميم المستمر الجامعة المستنصرية دورة اإلبادة الجماعية 
دورة اثر اإلرهاب في  

 حقوق اإلنسان
 2015 التعميم المستمر الجامعة المستنصرية

دورة اثر اإلرهاب في  
 حقوق اإلنسان

 2015 التعميم المستمر الجامعة المستنصرية

عديد الدورات وورشات  
 العمل

التعميم المستمر  الجامعة المستنصرية
 ومركز ابن سينا

 2016منذ
لغاية 
2020 



 لمناصب اإلداريةا: 

فترة التكمفة المناصب اإلدارية ت 

قرطاس )عضو الهيئة التحريرية في مجمة المستنصرية  1
 2014-2007  (فيما بعد

 2014-2007 عضو الهيئة التحريرية في جريدة المستنصرية  
 2011-2007 الصفحات الثقافية في مجمة وجريدة المستنصريةمحرر  
الصفحات الرياضية في مجمة وجريدة محرر  

 المستنصرية
2011-2014 

التحرير اإلخباري بموقع الجامعة مسؤول هيئة  
 المستنصرية االلكتروني

2008-2014 

  2012اربعة اشهر عام  مدير قسم اعالم الجامعة المستنصرية  وكالة  
ذكرى )عضو هيئة التحرير في اصدارات يوم الشهيد  

 (شهداء الجامعة المستنصرية
2008-2010-2011-

2012 
وكمية طب  الهندسةمسؤول عن تغطية نشاطات كمية  

المراض السرطان والوراثة االسنان والمركز العراقي 
الطبية فضال عن تحرير نشاطات واخبار كميات 
الجامعة المستنصرية ومراكزها في موقع الجامعة 

 االلكتروني

2007-2009 

مسؤول عن تغطية نشاطات كمية الطب ومركز السكري  
معة فضال عن تحرير نشاطات واخبار كميات الجا

المستنصرية ومراكزها في موقع الجامعة المستنصرية 
في فضائية االنوار  االلكتروني وصوت العراق ومتابعتها
 وتمفزيون الوطن

2009-2014 

عضو لجنة الموقع االلكتروني لمجامعة المستنصرية  
لمتابعة الموقع وعممية تحرير ونقل المعمومات واالخبار 

والفعاليات الواردة من الكميات فضال عن  واألنشطة
 رئاسة الجامعة

2011-2014 



 المجان المشارك بها: 

فترة عمل المجنة مهام المجنة اسم المجنة ت 

رئاسة /رئيس لجنة ت قانونية  1
 الجامعة المستنصرية

 2012اشهر  9قرابة  لجنة تحقيقية

عضو لجنة الموقع االلكتروني  2
لمجامعة المستنصرية لمتابعة 
الموقع وعممية تحرير ونقل 

 واألنشطة واألخبارالمعمومات 
والفعاليات الواردة من الكميات 

 فضال عن رئاسة الجامعة

لجنة متابعة موقع الجامعة 
 المستنصرية االلكتروني

2011-2014 

عضو المجنة اإلعالمية  3
المناسبات  والتحضيرية لمعظم

واالحتفاالت والمهرجانات 
الثقافية والرياضية التي اقيمت 

 في الجامعة المستنصرية

 2014-2007 لجنة إعالمية

عضو لجنة امتحانيه كمية  4
 قسم الترجمة   اآلداب

 خمسة سنوات امتحانيهلجنة 

 

 
 

  


