
 

 :لتفاصٌل الشخصٌةا

  شنيار الجبوريرؤى شريف عبدهللا  م .ماالسم: 

 الجنس: أنثى 
 72/2/2997تارٌخ المٌالد: 

 الجنسٌة : عراقٌة 
 بٌانات االتصال 

 / ذي قار / العراق الناصرٌة العنوان :
 اءعزبالحالة االجتماعٌة: 

 02808880720رقم الهاتف: 
  rauusherif@gmail.comالبرٌد االلكترونً :

 

 المؤهالت العلمٌة

  كلٌة اإلعالم  -جامعة بغداد    
 ماجستٌر إعالم 

 تخصص : الصحافة االذاعٌة والتلفزٌونٌة .
 جٌد التقدٌر : 

  كلٌة اآلداب –جامعة ذي قار 
 قسم اإلعالم 

 تخصص: اذاعة وتلفزٌون 

  (738,90التقدٌر: امتٌاز )

 :الدورات التدرٌبٌة واالستكماالت

 التعلٌم المستمر شعبة التدرٌب و التطوٌر االكادٌمً مركز  –جامعة النهرٌن   -
 . 7028واختبار صالحٌة التدرٌس للعام دورة طرائق   

 البحوث المنشورة والمؤتمرات: 

: 
)دور بعنوان  جامعة بغداد –بمجلة الباحث اإلعالمً مجلة علمٌة تصدر عن كلٌة اإلعالم مستل من رسالة ماجستٌر  نشر بحث -

 .مواقع التواصل االجتماعً للفضائٌات العراقٌة فً ترتٌب أولوٌات الجمهور ))دراسة مٌدانٌة على جمهور محافظة ذي قار(( 

 بالمؤتمرات والندوات:المشاركة 
 

 ( . دعوة حضور ندوة من قبل جامعة بغداد كلٌة اإلعالم الموسومة ))أدخال قضاٌا االقلٌات فً المقررات الدراسٌة لكلٌات اإلعالم فً العراق( -
 االرهابً وبمناسبة عٌد الجٌش العراقً الباسل .  حضور مهرجان السنوي االول لتكرٌم صناع النصر الكبٌر على تنظٌم داعش -
 حضور اصبوحة ثقافٌة للنائبة هٌفاء االمٌن عن دور التشرٌعات فً تعزٌز رقابة االعالم على اداء المؤسسات الحكومٌة . -
 المشاركة فً الندوة العلمٌة بعنوان )مهارات االتصال المجتمعً ( فً كلٌة اإلمام الكاظم)ع( أقسام ذي قار.  -
 المشاركة فً المؤتمر الطالبً األول لكلٌة اإلمام الكاظم )ع( أقسام ذي قار . -
 .7029لعرض نشاطات طلبة االعالم لعاملكلٌة اإلمام الكاظم )ع(  المشاركة فً المهرجان السنوي  -
 المشاركة فً ذكرى ٌوم تأسٌس كلٌة اإلمام الكاظم )ع( أقسام ذي قار .  -

 :المهارات اللغة 

انكليزي– عربياللغة:   

 .MS: Word   ,Excel ,power pointمهارات استخدام الحاسوب:

 الشكر والتقدٌر والتكرٌم والجوائز:

  .ر وتقدٌر من عمٌد كلٌة اإلعالم جامعة ذي قارعلى كتاب شك حاصلة .2
 إلدارة اقسام ذي قار.حاصلة على العدٌد من كتب الشكر والتقدٌر من العمٌد  .7

 
 العضوٌة: 

 احد اعضاء اللجنة العلمٌة  كلٌة االمام الكاظم )ع( اقسام ذي قار. .2

 العلمٌة كلٌة اإلعالم قسم الصحافة جامعة ذي قار.احد اعضاء لجنة  .7

 نفسك وقدرتك ومؤهالتك(:وصف شخصً وجٌز )صف 

, وتدرٌسٌة للدراسة االولٌة للمواد ) اعالم جدٌد,  ومناقشة بحوث الجانب العملً اشرفت على البحوث التخرج للطلبة المرحلة الرابعةاستاذة 
  . لتلفزٌونً , تشرٌعات االعالمٌة  , التحرٌر والمقابلة , التصوٌر , االخراج االذاعً وااتصال تفاعلً  االعالمٌة  , قتصادٌاتاالتربٌة اعالمٌة , 

mailto:rauusherif@gmail.com

