
 السيرة الذاتية

 جاسم محمد شبيب كاظم العيسى:   الرباعي واللقباالســــــــــــم 

 1/7/1691 تاريخ الميـالد  :

 متزوج : جتماعيةالحالة اال

 بغداد:    مكان الوالدة

 مسلمالديـــــــــــانة   :  

 القومية : عربية

 في االعالم التحصيل الدراسي : ماجستير 

 مدرس مساعداللقب العلمي : 

 االختصاص العام : االعالم

 االختصاص الدقيق : الصحافة

 11/دار   51ز/  611الزعفرانية  م/ –عنوان السكن : بغداد 

  1/6/1661ين في وزارة التعليم العالي : تاريخ التعي

  1/6/1661تاريخ التعيين في هيئة التعليم التقني : 

  17611971790الهاتف النقال : 

 neighborhoodgayoom48@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 الشهادات الحاصل عليها :

 سنة الحصول على الشهادة الجامعة والكلية المانحة الشهادة

 1600 اآلداببغداد /  بكالوريوس

 1110 بغداد / االعالم  ماجستير

 

 1112من العام الدراسي  جامعة بغدادمالحظة : حاليا طالب دراسات عليا / دكتوراه في كلية االعالم / 

 /1111 

 

 المهام والخبرات اإلدارية 

  1/11/1112ولغاية  1/11/1661مدير مكتب االعالم في هيئة التعليم التقني للفترة من  -
 -1669مدير قسم االعالم والعالقات العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات  -

1667  
  1115 – 1111ئة التعليم التقني للفترة من مدير مكتب رئيس هي -



 إضافة الى إدارة مكتب االعالم 1112 – 1115مدير شعبة الخدمات في هيئة التعليم التقني من  -
 التالية : مسؤول وحدة االعالم في معهد اإلدارة التقني للفترات  -

  1112الى  1110  من                             1119 الى  1111من 
 ترات التالية :معهد اإلدارة التفني للف العلمية والطلبة في للشؤونمعاون العميد  -

  15/6/1111لغاية  11/7/1111من  

  11/7/1112لغاية  1/7/1112من 

 

لغاية  11/5/1111لتقني للفترة من معاون العميد للشؤون اإلدارية والمالية في معهد اإلدارة ا -

11/5 /1111  
  1115لغاية  11/6/1110مقرر قسم اإلدارة القانونية في معهد اإلدارة التقني من  -

 

  الخبرات العلمية

لغاية  1662من سنة في قسمي إدارة المكتب واإلدارة القانونية تدريس مادة العالقات العامة  -

1110  
 1115اية لغ 1116من في قسم اإلدارة القانونية تدريس مادة حقوق اإلنسان والديمقراطية  -
 ولحد االن 1112من في قسم تقنيات إدارة المكتب إدارة المراسم تدريس مادة  -
 1115 - 1110من  / معهد اإلدارة التقني ةالقانونيعضو اللجنة االمتحانية في قسم اإلدارة  -
 1116اليونسكو / عمان  –المشاركة في البرنامج التدريبي لمراجعة وتحديث المناهج التدريبة  -
  1112عام في هيئة التعليم التقني عضو هيئة تحرير جريدة المسار التقني  -
ومجلة الجامعة  عضو هيئة تحرير جريدة أطياف تقنية الصادرة عن الجامعة التقنية الوسطى  -

  1111التقنية الوسطى 
 

 المؤتمرات والبحوث وورش العمل
المشاركة في ورشة عمل صحافة المواطن التي اقامتها هيئة التعليم التقني بالتعاون مع منظمة  -

 1111التسامحية العالمية عام 

 وتقديم بحث علمي فيه 1111هيئة التعليم التقني عام  –المشاركة في المؤتمر اإلعالمي الثاني  -

 1111التقني عام هيئة التعليم  –المشاركة في المؤتمر اإلعالمي الثالث  -
 –في القاء محاضرات في العالقات العامة في دورة وزارة المالية كمحاضر أساسي المشاركة  -

 1111/  16/6لغاية  11/6التي أقيمت للفترة من  مركز التدريب المالي والمحاسبي

المشاركة في ورشة عمل هيئة النزاهة حول اخالقيات العمل الدعائي واالعالني في  -

11/11/1111  

  11/6/1115-11المشاركة في ورشة العمل اإلعالمي في كربالء للفترة من  -
المشاركة في القاء محاضرات في الدورة اإلعالمية التي أقيمت في العتبة الكاظمية المقدسة في  -

 والحصول على كتاب شكر وتقدير من العتبة الكاظمية  9/11/1115
/ 19 – 17دورة تطوير األساليب الحديثة في إدارة الفعاليات اإلنتاجية  للفترة من المشاركة في  -

11/1115 

وتقديم بحث علمي فيه  1119المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني لكلية الفنون التطبيقية عام  -

 وقبول البحث



 

 

 

  اللجان

  1112 – 1661عضو لجنة احتفاالت يوم هيئة التعليم التقني من  -

  1112 – 1661عضو لجنة احتفاالت التخرج للهيئة من  -

  1115 – 1661عضو اللجنة لمركزية للتوعية بواقع ومستقبل التعليم التقني من  -

  1112 – 1669عضو لجنة مؤتمر الهيئة العلمي  -

  1111 – 1669عضو لجنة المهرجان الرياضي للهيئة من  -

  1111عضو اللجنة اإلعالمية للمؤتمر الوطني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام  -

 رئيس وعضو لجان تحقيقية ومشتريات وجرد   -

 

 

 

 

 


