
  
 

 

 السيرة العلمية                                     
 

 حيدر غازي حسين االسم الثالثي:
 قسم االعالم –اآلداب  كميةالقسم: /الكمية 

 تدريسي الوظيفية الحالية:
  :الشهادات الحاصل عميها

 كمية اآلداب/ جامعة بغداد. -بكالوريوس إعالم 
 جامعة بغداد. -كمية اإلعالم -ماجستير صحافة 
 جامعة بغداد. -كمية اإلعالم -دكتوراه صحافة 

 إعالم التخصص العام:
 صحافةالتخصص الدقيق: 

 لغة عربية الخبرات المغوية:
     بغدادجامعة  -كمية اآلداب   /  مدرسالجهة المانحة :   /المقب العممي

 عشر سنة اربعة 41 سنوات الخدمة الجامعية:
 "اتجاهات الصحافة العراقية ازاء الفيدرالية". عنوان رسالة الماجستير:
" االتجاهات واالساليب الدعائية في الصحافة الحزبية الكردية عنوان رسالة الدكتوراه:

 الصادرة بالمغة العربية ازاء الحكومة االتحادية".
 07744571770 رقم الهاتف:

 / البريد اإللكتروني:

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم: 

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

 9119 االلكتروني لإلعالماالتحاد العربي  شهادة المبدعين العرب 1



 

  الكتب المؤلفة والمترجمة: -األعمال المنجزة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

 - - - - 
 

 : البحوث العممية المنشورة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

1 
اساليب الحرب النفسية في 

 صحف االلواح الطينية
 العراق

مجمة اآلداب 
 العممية

9111 

9 
دور الصفحات الرياضية في 

 –تعزيز المضامين الثقافية 
 الزمان انموذجا  جريدة 

 سكوباس
Psychology 

AND 
EDUCATION 

2021 

3 

االطر الخبرية لمقوة الناعمة 
في السياسة الخارجية 
االميركية عبر الخدمة 

 الصحفية االلكترونية

 اآلداب مجمة العراق
 العممية

9191 

 

  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات: 

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة ت

1 
فاعمية النخب السياسية في ادارة ازمة جائحة 

 اعالميا   19كوفيد 

 -اآلدابكمية 
الجامعة 

 المستنصرية
9191 



9 
الدولية  -المؤسسات العربيةاساليب تفعيل 

 واالعالم االلكتروني لمكافحة االرهاب والتطرف
جهاز مكافحة 

 9191 االرهاب

 

 أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العممية: 

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث  ت
 العمل المقدم لمنشر العمل قيد اإلنجاز العممية

    

 

     :الخبرات التدريسية 

 السنة المادة التدريسيةاسم  ت

 9117-9119-9111-9111 التحرير الصحفي 1

 9119-9111 النقد االعالمي 9

 9119 – 9111 -9111 ادارة المؤسسات االعالمية 3

 9118-9117 حقوق االنسان والديمقراطية 4

 9191 الصحافة االستقصائية 5

 9199 التحقيق والمقابمة الصحفية 6

 

  التدريبية: الدورات 



أجرت واسم المؤسسة التي  اسم التدريب ت
 السنة المكان التدريب

1 
دورة التأهيل التربوي 

 ( لمتدريسيين196)
 -مركز التطوير والتعميم المستمر

 جامعة بغداد
 بغداد

9119 

   دورة المغة العربية  9
 ) المئة( لمتدريسيين

 -مركز التطوير والتعميم المستمر
 جامعة بغداد

 9119 بغداد

التربية االعالمية  3
 الرقمية

 9118 بغداد العالقات العامة العراقيةجمعية 

4 
التعميم االلكتروني 

والمهارات التدريسية 
 لالستاذ الجامعي

 بغداد مؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية
9119 

 

 لمناصب اإلداريةا: 

 فترة التكمفة المناصب اإلدارية ت

- - - 

 

 :المجان المشارك بها 

 المجنةفترة عمل  مهام المجنة اسم المجنة ت

 9191-9119 مهام لجان امتحانية المجنة االمتحانية قسم االعالم 1

عضو ارتباط لجنة التأهيل  9
 والتوظيف

اجراء الورش والدورات 
التدريبية لتنمية مهارات 

الطمبة الخريجين والمؤهمين 

9119- 9191 
9191- 9191 

 



 لمتخرج

3 
عضو ارتباط لجنة الشؤون 

 العممية

بالشؤون  متابعة مايتعمق
 العممية

9119- 9191 
9191- 9191 

 

 9199 -9191  عضو ارتباط ابن سينا 4

 

 
Scientific biography 

 

Triple Name: Hayder Ghazi Hussain 

College / Department: College of Arts - Department of 

Media 

Current job: lecturer  

 Scientific Degrees: 

• BA in Media - College of Arts / University of Baghdad. 

• MA in Journalism - College of Mass Communication - 

University of Baghdad. 

• PhD in Journalism - College of Mass Communication - 

University of Baghdad. 

General specialty: Media 

 

 Detailed specialty: Journalism 

 Language experiences: Arabic language 

 Scientific Title / References: Lecturer / 

College of Arts - University of Baghdad 

 Years of university service: thirteen years 



 The title of the master's thesis: "Iraqi press 

trends towards federalism." 

 The title of the doctoral thesis: Treason and 

propaganda methods in the Kurdish 

partisan press. Rulings on Arabic about the 

governmental government. 

 Phone number: 07711594970 

 E-mail: / mediadrhayder@gmail.com 

 

 

Awards, scholarships and honors: 

The award, grants and honors are named the year 

awarding  

1 Certificate of Arab Creators, Arab Federation for 

Electronic Media 2019 

 

 

• Achieved works - books written and translated: 

Title of the book, place of publication, publisher, year 

- - - - 

 

Published scientific research: 

C. Research title, place of publication, publisher, year 

1 Methods of psychological warfare in the clay sheets 

newspapers Iraq Journal of Scientific Arts 2011 

 

Conferences and seminars (research paper / lecture): 

The name of the conference and the symposium is its 

location for the year 

 



Works in progress - Authored and translated books and 

scientific research: 

The books written, translated, and scientific research 

are titled Work in Progress Work submitted for 

publication 

1 Social problems in the press of the Iraqi state are in 

progress 

 

Teaching experiences: 

C. Name of the teaching subject year 

1 Press release 2010-2011-2012-2017 

2 Media Criticism 2011-2012 

3 Media institutions management 2010-2011 - 2012 

4 Human Rights and Democracy 2017-2018 

5 Investigative Journalism 2020 

 

 

•  training courses: 

The name of the training and the name of the institution 

that conducted the training, place, year 

1 Educational Qualification Course (126) for teaching 

staff, Center for Development and Continuing 

Education - University of Baghdad, Baghdad 2009 

2 Arabic language course (the percent) for teaching 

staff, Center for Development and Continuing 

Education - University of Baghdad, Baghdad 2009 

3 Digital Media Education Iraqi Public Relations 

Association Baghdad 2018 

4 E-learning and the teaching skills of the university 

professor, Iraq Foundation for Culture and 

Development, Baghdad 2019 

 

 



Administrative Positions: 

Management positions period cost 

- - - 

 

Committees participated in: 

The name of the committee, the duties of the committee, 

the period of work of the committee 

1 Examination committee, media department, tasks of 

the 2019-2020 examination committees 

2 Member of the Qualification and Employment 

Committee Liaison. Conducting workshops and training 

courses to develop the skills of graduate students and 

those eligible for graduation 2019-2020 
 

 

 

 

 


