
 
 

 الشخصية المعلومات
 جاسم فوزي هديل .د : االسم
 4/1/1711     :الميالد تاريخ

 انثى  :الجنس
 عازب  :الزوجية الحالة

 عربية  :القومية
 hadeel_fawzi_ja@yahoo.com     :الشخصيااليميل 

 دكتوراه : الدراسي التحصيل
 مدرس  :العلمية الدرجة
 والمهارات الخبرة

 1771 _ 1771صحافة / االعالم قسم / اآلداب كلية / بغداد جامعة / بكالوريوس -
 2002 صحافة / االعالم قسم / اآلداب كلية / بغداد جامعة / ماجستير -
 7001 الصحافة قسم / االعالم كلية / بغداد جامعة / االعالم في فلسفة دكتوراه -

 
 7010-7007-7001- 7001 لألعوام الكهروميكانيكية الهندسة قسم في والديمقراطية االنسان حقوق مادة تدريس -
 . 7012-7014-7012-7017_2011  ن مالنفط لالعوام  تكنولوجيا قسم في والديمقراطية االنسان حقوق مادة تدريس -

 
 7011و 2010 لألعوام المستمر التعليم مركز / التدريس طرائق دورات في محاضرات القاء -
 2011 لعام العرب االكاديميين ،جامعة الفضائية االتجاه قناة في الحوارية البرامج : بعنوان ماجستير لرسالة علمي تقييم -
 2011 لعام التكنولوجية الجامعة الساتذة االنسان حقوق في المتقدمة التدريبية الدورة في مشاركة -
 7011-7010-7007   لالعوام االلكتروني االعالم لجنة عضو -
  7014-7012-7017- 2011 لالعوام المركزي  الموحد الزي لجنة عضو -
  7017عضو لجنة الزي الموحد في القسم لعام  -
 7012-7014-7012-7017عضو لجنة االرشاد التربوي والصحي المركزي لالعوام  -
  7012-7014-7012عضو اللجنة االمتحانية لالعوام  -
  7012-7014-7012-7017المشرف العلمي على طلبة المرحلة االولى في مركز التدريب والمعامل لالعوام  -
 2010 لعام التكنولوجية الجامعة عن وثائقي فيلم اعداد -
 7010-7007الدراسي لالعوام  للعام التكنولوجية الجامعة طلبة تخرج دليل اعداد -
  7001و7001لالعوام  التكنولوجية الجامعة جريدة اصدار -
  7017-7011-7010-7007-7001  لالعوام التكنولوجية الجامعة مجلة اصدار -
  7012-7014-7012-7017اصدار جريدة تكنولوجيا النفط لالعوام  -
  7012اعداد فيلم وثائقي عن القسم لعام  -

 
 مقر في الجامعي االعالم مؤتمر : منها القطر داخل االعالم دراسة مجال في العلمية والندوات المؤتمرات من العديد حضور -

  _ 2011 كربالء جامعة في الجامعي االعالم مؤتمر ، 7010-7007-7001العالي والبحث العلمي لالعوام  التعليم وزارة
 

 

 الذاتية لسيرةا
 

 والتكريمات الشكر كتب
 2007 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة درع -
 2011 التكنولوجية الجامعة درع -
 2011 كربالء جامعة درع -
 2011 كربالء جامعة رئيس من وتقدير شكر شهادة -
 2011 التكنولوجية الجامعة رئيس من وتقدير شكر شهادة -
 7017شهادة شكر وتقدير من رئيس الجامعة التكنولوجية  -
  7012شهادة تقديرية من رئيس الجامعة التكنولوجية عام  -
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  7011شهادة تقديرية من مركز الطاقات والطاقات المتجددة  -
 7001 العراقية الصحافة شهداء جمعية من وتقدير شكر شهادة -
  7014-7010- 7007-7001لالعوام ( 2)كتب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد  -
 . 7017-7011-7010-7007-7001 لالعوام( 17)كتب شكر وتقدير من رئيس الجامعة التكنولوجية عدد -
  7012-7014-7012-7017لالعوام ( 1)تكنولوجيا النفط عدد كتب شكر وتقدير من رئيس قسم  -
  7012-7012لالعوام ( 7)كتب شكر وتثمين جهود من المساعد العلمي لرئيس الجامعة عدد  -
 ( 1)كتب شكر وتقدير من المساعد االداري لرئيس الجامعة عدد -
 -7012 -7011لالعوام ( 4)ر من رؤوساء االقسام العلمية والمراكز البحثية والعلمية عدد كتب شكر وتقدي -

7012  
 

 االدارية المناصب
 7011 /11/4وحتى 2/10/7001مسؤول وحدة االعالم في الجامعة التكنولوجية من  -
 1/7017/ 77وحتى  11/4/7011من في الجامعة التكنولوجية مدير قسم االعالم والعالقات العامة  -
  7012-7017مسؤول شعبة اللجان االدارية لالعوام  -
  7012-7014مسؤول شعبة اللجنة االمتحانية لالعوام  -
  7012-7014-7012-7017مسؤول اللجنة االعالمية في القسم لالعوام  -
  7012-7014رئيس وحدة االرشاد التربوي والصحي في القسم لالعوام  -

 

 الحكومية والمنظمات الجمعيات
 حكومية غير شعبية منظمة / العراقيين الصحفيين نقابة في عضو -

 

 والكتب البحوث

  3102 -3102 -3103 لالعوام (  3)البحوث المنشورة عدد  -

   3102لعام ( 0)البحوث المقبولة للنشر عدد  -

 

 

 


