
 السيرة الذاتية

 

 علي عبدالحسين علوان جدي  االسم الرباعي : 

 7/11/1966 تاريخ الوالدة :

  :الشهادة 

 تاريخ الحصول عليها :

 دكتوراه في االعالم 

23 /6 /2021 

 اعالم التخصص العام :                                        

 صحافة  التخصص الدقيق :

 اللقب العلمي :   

 :تاريخ الحصول عليه

 استاذ مساعد دكتور 

18/5/2021 

 سنوات  8 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي :

 ال توجد  عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي :

 aliakawi166@gmail.com  البريد االلكتروني :

 

 / جامعة بغداد كلية اآلداب :   البكالوريوسالجهة املانحة لشهادة 

 لبنانكلية االعالم / جامعة الجنان /  الجهة املانحة لشهادة املاجستير : 

 كلية االعالم / جامعة بغداد  الجهة املانحة لشهادة الدكتوراه :

 أطر التعامل االعالمي مع االزمة السورية في الصحافة العراقية  :عنوان دراسة املاجستير 

 البناء الفني لألخبار في المواقع االلكترونية الدولية   :عنوان رسالة الدكتوراه 

  

 



           الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2013الى 2009 كلية الزراعة/جامعة ديالى  مسؤول شعبة االعالم  1

 2020الى   2015 رئاسة جامعة ديالى  مدير قسم االعالم والعالقات العامة  2

3    

4    

 

 الجامعات او املعاهد التي درس فيها : -

 مالحظات الى –الفترة من  املعهد (/الجهة )الجامعة )الكلية( ت

 بكالوريوس اعالم  1990-1986 كلية اآلداب  –جامعة بغداد  1

 بكالوريوس قانون  2009 -2005 كلية القانون  –جامعة ديالى  2

 ماجستير اعالم  2014 -2012 كلية االعالم  –جامعة الجنان  3

 دكتوراه  صحافة     2021-2018 كلية االعالم  –جامعة بغداد  4

 

 املقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية املادة القسم الكلية الجامعة ت

التربية  الفنون الجميلة  ديالى  1

 الفنية 

 2016 -2015 حقوق انسان 

علوم  العلوم االسالمية  ديالى  2

 القرءان  

حقوق 

 االنسان 

2019- 2020 

القانون والعلوم  ديالى  3

 السياسية 

العلوم 

 السياسية 

  2022  -2021 الرأي العام 

4      

 

 املقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها : -

السنة  املادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

1      

2      

3      

4      



 االشراف على الرسائل و االطاريح : -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت

 االطروحة

السنة 

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 املؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع املشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة

املؤتمر العلمي السنوي الخامس  1

لجمعية مركز البصيرة للبحوث 

 والتطوير االعالمي 

في جامعة 

 السليمانية

 2017 حضور ومشاركة 

املؤتمر الثالث لكلية العلوم  2

 االنسانية

جامعة 

 السليمانية

 2018 حضور ومشاركة 

االول املؤتمر العلمي االفتراض ي  3

 لكلية التربية االساسية

 2020 حضور ومشاركة  جامعة ديالى 

املؤتمر العلمي السادس لكلية  4

 الجامعة العراقية  –االعالم 

 2019 حضور ومشاركة  الجامعة العراقية 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها : -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

االلكتروني في تعزيز دور االعالم  1

ثقافة حقوق االنسان 

 والديمقراطية

كلية الفنون الجميلة / 

 جامعة ديالى

2022 

كلية الفنون الجميلة /  بناء الخبر الصحفي 2

 جامعة ديالى

2021 

مركز التعليم املستمر /  التحرير الصحفي واالخباري  3

 رئاسة جامعة ديالى 

2022 

صناعة االخبار وآليات النشر في  4

 املواقع االلكنرونية 

مركز التعليم املستمر / 

 رئاسة جامعة ديالى

2020 

 



 املشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة واملجتمع او تطوير التعليم : -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 ( التي قام بنشرها :impact factorsاملجالت العاملية ومجالت ) -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم املجلة ت

 فيه

 السنة

1      

2      

3      

4      

 

 عضوية الهيئات العلمية املحلية والدولية : -

 /مازال عضوا  تاريخ االنتساب دولية/محلية اسم الهيئة ت

 انتهاء العضوية

 مالحظات

مجلس تحسين  1

جودة التعليم في 

 كليات االعالم 

  ما زال عضوا   2017 محلي 

2      

3      

4      

 كتب شكر ( :/شهادات تقديرية  /ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز  -

ما حصل عليه  نوع االبداع او النشاط ت

شهادة /)جائزة

كتاب /تقديرية

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة املانحة

 او االبداع

 السنة

1      

2      



 التأليف والترجمة : -

 

 

 

 اللغات التي يجيدها : -

1-  

2- 

 مساهمات في خدمة املجتمع : -

1-  

2-  

 ـ نشاطات اخرى        

اقيين الصحفيين نقابة في واملعتمدة  الجديدة االفاق مجلة تحرير رئيس -1  الكتب دار وفي العر

اقية والوثائق  . 2020 عام حتى 2015 عام من  العر

رئيس تحرير صحيفة الوان جامعية والصادرة عن جامعة ديالى واملعتمدة في نقابة  -2

اقيين وفي دار الكتب والوثائق  اقية حتى عام الصحفيين     العر  .2020العر

اقية الصحفيين نقابة عضو -3  . العر

اقيين الصحفيين اتحاد عضو -4  .العر

 لحد االن . الجديدة االفاق مجلة تحرير مدير -5

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر

غير  /منهجية  عدد الطبعات سنة النشر

 منهجية

1      

2      

3      

4      


