السيرة العلمية والوظيفية
للدكتور رافد حداد

أ  /األسم :د .رافد حداد
المواليد . 8591 :
الجنسية :كندية
التخصص  :استاذ الصحافة واإلعالم  /صحفي متمرس ومستشار إعالمي

ب  /التحصيل العلمي:
 .8بكالوريوس آداب إعالم  /صحافة  /العراق  /جامعةة بدةداد /كليةة ادداب /قسةم اإلعةالم – 8511/
.8518
 .2ماجستير إعالم  /صحافة  /العراق /جامعة بدةداد  /كليةة ادداب  /قسةم اإلعةالم  . 8511 /دراسةة
تحليلية عن تدطية الحرب العراقية اإليرانية في صحافة الخليج العربي بتقدير امتياز.
 .3دكتةةورا إعةةالم  /صةةحافة /العةةراق  /جامعةةة بدةةداد  /كليةةة ادداب  /قسةةم اإلعةةالم  .8559 /عةةن
الحمالت اإلعالمية في العراق بتقدير امتياز.
ت  /النشاط الوظيفي :
 .8عضةةو ئي ةةة تةةدريس بكليةةة ادداب  /جامعةةة بدةةداد /اعتبةةار ما مةةن  8515/ 7 / 38ولدايةةة / 81/ 8
.8557
 .2عضو ئي ة تدريس /ليبيا  /جامعة الفاتح  /كلية الفنون واإلعالم  /قسم اإلعالم  /اعتبار ما من 88/ 88
 8557 /وحتى عام .2009
 .3عضو ئي ة تدريس محاضر بأكاديمية الدراسات العليا بطرابلس – ليبيا – 2115 / 2112

 .4الدرجة العلمية:
 مدرس ( محاضر ) اعتبارا من  8515 / 7/ 38ولداية .8553/ 4/ 4 استاذ مساعد اعتبارا من  8553/ 4/ 9ولداية 2119/ 82/ 6 استاذ مشارك اعتبارا من  2119/ 82/ 7وحتى ادن. درست خالل عملي عضوا لهي ة التدريس مواد علمية تتصةل بتخصةص اإلعةالم والصةحافة,
والعالقات العامة ودراسات الرأي العام وتنظيم الحمالت اإلعالمية وأسةاليب الدعايةة والكتابةة
اإلعالمية وفنون االتصال الجمائيري والصحافة األلكترونية وافاق تطورئا.
 تةةدريس طلبةةة الدراسةةات العليةةا مةواد تتصةةل بمنةةائج البحةةم العلمةةي واسةةتراتيجيات اإلعةةالم
المعاصر وفنون التحرير الصحفي و الحمالت اإلعالمية وتنظةيم حلقةات نقاشةية معمقةة حةول
دراسات واستراتيجيات اإلعالم ( سمنار اإلعالم ) .
 .9اإلشراف على ومناقشة العديد مةن رسةا ل الماجسةتير والةدكتورا التةي تعنةى بدراسةات متخصصةة
وتحليلية عن اإلعالم والصةحافة والصةورة النمطيةة والفنةون الصةحفية والدعايةة السياسةية واإلعةالم
اإلذاعي والتلفازي والصورة في الصحافة وتحليل واستقصاء القضايا المختلفةّ مثل القضةايا السياسةية
أو االقتصادية او القومية في الصحافة.
 .6إنجاز العديد من البحوم العلمية في مجال التدفق اإلخباري والحمالت اإلعالمية و استبيانات البحوم
اإلعالمية واإلستقرا ية واتجائات الرأي العام والجمهور أزاء القضايا التي تطرحها وسا ل اإلعالم.
 .7المشاركة في البحوم الميدانية للجامعة لدراسة واقة االتصةال فةي الريةف وآفةاق تطةوير ودراسةات
مستقبلية في ئذا المجال.
 .1تنظيم العديد من ورش العمل ودورات التعليم المستمر .
 .5االشراف على اصدار المجلة العلمية المحكمة لكلية ادداب جامعة بدداد.
البحوم العلمية:
.81
 بحث بعنوان ( الحملة اإلعالمية -مناقشة في المفهوم ) – مجلة البحوث اإلعالمية،






العدد المزدوج  ،72 – 72السنة العاشرة، 7000 ،مركز البحوث والتوثيق
اإلعالمي ،طرابلس ،ليبيا.
بحث بعنوان (أخبار المحافظات في الصحف اليومية العراقية ) – مجلة البحوث
اإلعالمية ،العدد المزدوج  ،72 – 72السنة العاشرة، 7000 ،مركز البحوث
والتوثيق اإلعالمي ،طرابلس ،ليبيا.
بحث بعنوان (اتجاهات الشركات العاملة في ليبيا إزاء اإلعالن – دراسة ميداني ) -
مجلة البحوث اإلعالمية ،العدد المزدوج ، 7002 ، 43 – 40مركز البحوث
والتوثيق اإلعالمي ،طرابلس ،ليبيا.
بحث بعنوان ( الموضوعات المهددة في استبيانات البحوث اإلعالمية – دراسة
ميدانية -مجلة الدراسات العليا – العدد الخامس عشر ،السنة الخامسة ،خريف
 ،7003أكاديمية الدراسات العليا – طرابلس – ليبيا.
بحث بعنوان (تأثير الحمالت اإلعالمية على الرأي العام – دراسة نموذج الحمالت
االنتخابية)  ،شبكةاالستراتيجية،قسم البحوث7007 ،

http://www.t1t.net/book/index.php?action=view&id=767 










بحث بعنوان (واقع االتصال في قرية عراقية  /دراسة ميدانية) ،مجلة كلية اآلداب،
 ،0991جامعة بغداد ،بغداد ،العراق.
 .بحث بعنوان (الحمالت الصحفية -دراسة في الحمالت الصحفية لجريدة الجمهورية
العراقية  ،) 0997 -بحث غير منشور.
تأليف كتاب ( تصميم المطبوعات واخراجها – اإلخراج الصحفي )،المركز الوطني
لتخطيط التعليم والتدريب ،طرابلس  ،ليبيا ،مطابع الشركة العربية للتنمية والتجارة
الدولية . 7004
االشراف على رسالتي ماجستير في أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس – ليبيا
بعنوان:
 الصورة في الصحافة المقروءة  /دراسة تحليلية للصورة في الصحافة الليبية –( نوقشت .)7000
 القضايا األفريقية في النشرة اإلخبارية لوكالة الجماهيرية لألنباء ( .نوقشت.)7003
االشراف على رسالة ماجستير في أم درمان في – الخرطوم – السودان بعنوان
القضايا القومية في الصحافة الليبية  ( .نوقشت .)7001

.88






المهام اإلدارية في الجامعة :
مقرر علمي لقسم اإلعالم في كلية ادداب  /جامعة بدداد
أمين مجلس كلية ادداب  /جامعة بدداد.
أمين شعبة الصحافة  /قسم اإلعالم  /كلية الفنون واإلعالم  /جامعة الفاتح – ليبيا.
عضو اللجنة العلمية لبحوم التخرج لطلبة الدراسات االولية.
عضو اللجنة العلمية للدراسات العليا.

م /النشاط المهني :
.8

.2
.3
.4

عملةةت فةةي الصةةحافة منةةذ عةةام  8571و حتةةى ادن وشةةدلت مواق ة عديةةدة منهةةا
سكرتير تحرير جريدة الثةورة وسةكرتير تحريةر صةحيفة القادسةية ومةدير تحريةر
جريدة الجمهورية العراقية .
مراسل مجلة كل العرب في بدداد .
ر يس تحرير صحيفة الرقي الليبية.
مدير مدرسة التضامن لتأئيل وتدريب الصحفيين التابعة لمنظمة الصحفيين العالميةة
في بدداد.

 .9محاضر دا م في مركز التدريب اإلعالمي بوزارة الثقافة واإلعالم العراقية .
 .6المةدير التنفيةذي لشةركة الرقةي للخةدمات اإلعالميةة والتسةويقية ليبيةةا - 2117
.2115
 .7مستشار اللدة العربية واإلعةالم للسةفارة البريطانيةة طةرابلس  -ليبيةا – 2117 /
.2115

 .1مدير المركز العربي في مدينة كالدري بوالية البرتا بكندا ور يس تحرير صةحيفتي
مشرقيات المطبوعة وااللكترونية الكندية منذ .2115
 .5تدريس اللدة العربية لدير الناطقين بها في كندا.
 .81المدير اإلعالمي للحملة االنتخابية للسيد ووين ستيوارت ،المرشةح لمنصةب عمةدة
مدينة كالدري الكندية سنة .2181

ح .المؤتمرات والندوات وورش العمل :
















المؤتمر العاشر للدة العربية " بين األصالة والتحديم"  ،المجلس العالمي للدة العربية
 ، 2189،بيروت .
نةةدوة حةةول ادفةةاق االقتصةةادية اإلسةةتراتيجية والسياسةةات النفطيةةة فةةي واليةةة ألبرتةةا
وتأثيرئا على المجتمعات المحلية في الوالية ،غرفة التجةارة اإلسةالمية فةي كةالدري،
2189
ندوة استشرافية حول واق اللجوء وأبعاد وجذور العنف السياسي في المنطقة العربية،
 ، 2189 ، Calgary Centre for Global Communityكالدري  ،كندا.
ندوة الرؤية المستقبلية للتنمية والسلم  ،Vision 2020 ،محاضرة بعنوان واق المرأة
العربية في ظل الربي العربي ،2184 ،كالدري  ،كندا.
ندوة حول واق اإلرئاب ومنابعه وتمويله وآليات عمله والتطرف الديني وتةأثير علةى
واق الشباب في كندا ،2184 ،جامعة كالدري  ،كندا.
مةةؤتمر جمعيةةة الصةةحفيين الكنةةديين حةةول ادفةةاق المسةةتقبلية للصةةحافة األلكترونيةةة،
 ،2183تورنتو ،كندا .
المؤتمر الفصلي لقضايا الهجرة والسياسات االجتماعية والتعليميةة المتعلقةة بالوافةدين
الج ةدد لكنةةداThe Alberta Association for Immigrant Serving ،
 ،2182 Agenciesأدمنتون  ،كندا ،2184 -كالدري .
محاضر دا م لتوجيه الوافدين الجدد لكندا حول واق الحياة وتطوير المهةارات المهنيةة
إلعةةادة التائيةةل ودخةةول سةةوق العمةةلCalgary Catholic Immigration ،
. 2186-2188 ، Society
تنظيم ورش عمل لطلبة كليةة اإلعةالم والفنةون بليبيةا بالتعةاون مة المكتةب االقليمةي
لممثلية االمم المتحدة في طرابلس.2117 ، 2114 ، 2111.
عضو اللجنة التحضةيرية لمةؤتمر الصةحفيين العةرب  /نقابةة الصةحفيين العةراقيين /
بدداد .1993 /
المشاركة في نةدوة مركةز الجمهوريةة للدراسةات االسةتراتيجية (آثةار الحةرب وآفةاق
المستقبل في المنطقة)  -مركز الجمهورية للدراسات االستراتيجية  /بدداد .1994
المشاركة في مؤتمر القوى الشعبية العربية عن آفةاق السةالم والمسةتقبل فةي المنطقةة
العربية  /بدداد .1995

خ .العضوية:
 عضو المكتب التنفيذي للتجم الثقافي في العراق.
 عضو اتحاد الصحفيين العرب.
 عضو اتحاد الصحفيين الدولي.
 عضو جمعية الصحفيين الكنديين.
 عضو نقابة الصحفيين العراقيين .
 عضو مجلس ادارة نقابة الصحفيين العراقيين

د  .المهارات:
الحاسوب ادلي واالنترنت.
ذ  .اللدات  :العربية واالنجليزية.
ر .العنوان :
126 Shannon Hill – SW
CALGARY – ALBERTA
T2Y2Y8
CANADA
Phone:
Cell: 001 4039183707
Home: 001 4037646111
Email: drrafidhadad@yahoo.com

Curriculum Vitae

Name: Rafid Hadad
Date of Birth: 1958
Nationality: Canadian
Profession: Experienced journalist/ Media Consultant/ Academic
professor

Qualification
1. BA Arts / Media and Journalism / University of Baghdad /
Faculty of Arts / 1980
2. MA / Media / University of Baghdad / Faculty of Arts / 1988 ( An
Analytical Study of the Media Coverage of The Iraq- Iran War by
Gulf Media)
3. PHD / Media/ University of Baghdad/ Faculty of Arts / 1995
( Media Campaigns: Strategies, Policies and Implementation)

Work Experience
1. 1989- 1997 :Faculty member/ Baghdad University/ Faculty of Arts

2. 1997-2009: faculty member / Al-Fateh University/ faculty of Fine
Arts and Media/
3. 2002-2009: Faculty member / Graduate Studies Academy/ Libya.
Academic Title:
- Instructor: 31/07 /1989.
- Assistant Professor: 5/4/1993.
- Associate Professor: 7/12/2005













Courses:
Media
Journalism
Public Opinion
Media campaigns
Advanced Media writing
Electronic Media
Mass Communication
Research Methods
Current Media strategies
Media Editing
Media Studies Seminars

4. Supervising Master and PHD thesis in areas like: Analytical
studies of Media, stereotype, political propaganda, radio and
television media, the use of imagery in media, content analysis
of political, economic and national news coverage.
5. Academic researcher ( media flow, media campaigns, media
research surveys, polling and public opinion, field research
6. Consultant: Continues education
7. Editor: University newspaper/ Baghdad University
8. Administrative Roles:
 Academic Coordinator/ Department of Media/ Faculty of
Arts
 Secretary: Faculty of Arts Board Council
 Secretary: Journalism Department/ Faculty of Fine Arts and
Media/ Al-Fateh University
 Member: the Academic Committee for undergrad graduation
research papers.

 Member: the Academic Committee for Graduate Studies
9. Journalist: experienced professional journalist since 1978
10. Chief Editor: Al-Thawra Newspaper, Iraq , Al-Qadisiya
Newspaper
11. Editor-in-chief: Al-Jumhouria Newspaper, Iraq
12. News reporter: Kul Al-Arab Newspaper/ Baghdad
13. Director: Al-Tadhamin School for journalist training/ Worl
Journalists Organization/ Baghdad
14. Lecturer: Media training / Ministry of Culture and Media/ Iraq
15. Arabic Language and Media Consultant: The UK foreign office/
Libya , 2007-2009
16. Executive director: Al-Ruqi Company for Media and marketing
Services/ Libya , 2007-2009
17. Founder and CEO of Arabic Centre for Media and Legal
Translation Services/ Calgary- Alberta, Canada
18. Editor-in-chief: Mashriqyat Newspaper/ Calgary , 2009
19. Arabic Language and Media Consultant: The UK foreign office/
Libya , 2007-2009
20. Arabic language teacher: non- Arabic speakers / Canada
21. Media Campaign manager: Wayne Stewart, Mayoral candidate
for Calgary , 2010
22. Guest speaker: mentor newcomers in areas of employment, life
skills and professional reintegration, the Calgary Catholic
Immigration Society, 2011-2016

Conferences
 The 10th annual Conference for Arabic Language “ Between
Originality and Modernity” , the International Council for Arabic
language, Beirut, 2015
 The dimensions of the economic and oil policies in Alberta and
their impact on the local communities in the province,
Symposium, The Calgary Islamic Chamber of Commerce, 2015

 Understanding the leading causes of political violence in the Arab
region and the reality of asylum, symposium, Calgary Centre for
Global Community, Calgary, 2015
 Terrorism: roots, mechanisms, sources, funding and radicalism
and the impact on youth in Canada , university of Calgary, 2014
 2020 Vision for Humanity: toward human security worldwide, a paper on
the conditions of women in the Arab world amid the Arab Spring, 2013,
University of Calgary
 The Canadian Journalists Association Conference, electronic media and its
applications, Toronto, 2013
 The Alberta Association for Immigrant Serving Agencies, the bi-annual
meeting, immigration policies, challenges, and the impact on newcomers,
Edmonton 2012, Calgary 2014
 Coordinate Workshops in collaboration with the UNDP , Libya for
students of the faculty of Fine Arts and Media , Tripoli, Libya , 2000, 2004
,2007

 The Arab Conference for Mass movements on the future of peace
in the Arab region/ Baghdad , 1995.
 Conference committee member: Arab Journalist conference / Baghdad,
1993

 The Jumhouriya Centre for Strategic studies/ Symposium “ The
Impact of War and the future of the region” / Baghdad, 1993

Membership:
 Member of the executive board of the Iraqi Cultural Coalition
 Member of the Iraqi Association of Journalist
 Member of the Arab Association of Journalist
 Member of the International Association for Journalist
 Member of the Canadian Association for Journalist
 Board member of the Iraqi Association of Journalist
Skills:
 Computer literate ( Microsoft suite)
 Language : Arabic ( native ) , English ( professional working
proficiency)
Address
126 Shannon Hill – SW
CALGARY – ALBERTA

T2Y2Y8
CANADA
Phone:
Cell: 001 4039183707
Home: 001 4037646111
Email: drrafidhadad@yahoo.com

