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مواليد بغداد .1962
الشهادات الدراسية:
حاصللع عل ل شللهادة الالللالوريو فللا ال ل افة  -قسللا االع ل م  -كليللة االع ل م /
جامعة بغداد.
حاصللع عل ل شللهادة الللدبلوم فللا الفلللو التشللليلية – ملظمللة زيامللا اليوةاةيللة
العالمية.
حاصع عل شهادة الدبلوم فا االدارة الفلية عام  2010ملظمة ( ) IAA
حاصع عل شهادة قيادة االدارات الوسلى –علام  1999مركلا التطىليو لالتلدري
االداري –لزارة التطىيو.
حاصلللع علللل شلللهادة قيلللادات االدارة العليلللا علللام  2003-2002مركلللا التطىللليو
لالتدري االداري – لزارة التطىيو .
حاصللع علل شللهادة التطىلليو االسللتراتيتا لاالدارات االسللتراتيتية المعاصلرة مل
الممللة األردةية الهاشمية.
تدرج فا الملاص الوظيفية االدارية لعي مديرا لملت لزير الثقافلة علام -2006
.2008
عي مديرا عاما لدائرة الفلو التشليلية عام . 2008
ةقع مديرا عاما لدار ثقافة األطفال فا أيلول عام . 2011-

حاصع عل عدد م الدرلع لالشهادات التقديرية ملها:
 ق دة الوفاء للوط لمساهمته فلا ععلادة اللوحلات الفليلة لهلا أعلل قل دة تمل هلا
لزارة الثقافة.
 درع لزارة الثقافة – لدلره المشرف السترجاع ( ) 58عم فليا مفقودا م مت ل
دائرة الفلو التشليلية.
 درع المتمياي –مؤسسة أعمار لتىوير العراق.
 درع الس م –قلاة الس م الفضائية .
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درع مؤسسة شهيد هللا – الهيئة الثقافية – تقديرا لتهوده الثقافية المتمياة.
درع جامعة االةاار.
درع دائرة الشؤل الثقافية العامة.
درع ملظمة ال فيي لالمثقفي األكاديميي .
درع جمعية الم وري العراقيي .
التائاة األلل للمهرجا العالما األلل للعلوم لالفلو التشليلية فا أثيلا.
جائاة الفلو التشليلية العربية المقامة فا ال ي عام . 2010

جائاة الفلو التشليلية العالمية المقامة فا الملسيك
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عددا م الشهادات التقديرية فا المتاالت الثقافية لاالبداعية قدمت م المؤسسات
لالمهرجاةات العراقية.
بتأريخ  2015/1/4تا س يد م مود اسود خليفة م الوظيفة.
بتأريخ  2015/2/23تا اعادته ال الوظيفة.
بتللأريخ  2015/2/25أةفللك م ل دار ثقافللة االطفللال لباشللر عمللله كمللدير عللام لق للر
المؤتمرات.

