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االسم  /صالح غازي اسماعٌل حاجً الساعدي
التولد  3741 /بغداد
التحصٌل الدراسً  /دبلوم ادارة 3761
/بكالورٌوس اعالم 1003
/دبلوم عالً اعالم 1033
/ماجستٌر اعالم 1031
العنوان الوظٌفً  /مدٌر اقدم
الدرجة الوظٌفٌة الحالٌة  /الثانٌة
المرحلة الوظٌفٌة الحالٌة  /راتب الدرجة االولى 5/
تارٌخ التعٌٌن 3760/1/17 /

الوظائف  ,المهام
-

مدٌرقسم اإلدارة والعالقات -مركز البحوث والمعلومات -وزارة اإلعالم لغاٌة . 1001
مدٌر قسم العالقات واإلعالم  /كهرباء الكرخ منذ عام . 1003
مدٌر المكتب اإلعالمً لوزارة الكهرباء بالوكالة  1004/31/37ولغاٌة . 1005/3/33
رئٌس تحرٌر مجلة السراج الصادرة عن كهرباء الكرخ منذ عام  1005ولحد اآلن .
معاون المدٌر العام لشؤون اإلدارٌة وكالة منذ  1033/33/34ولغاٌة. 1031/3/ 1
عضو غرفة عملٌات المدٌرٌة العامة لتوزٌع كهرباء الكرخ _ بموجب األمر اإلداري بالعدد
3333فً .1031/1/33
عضو اللجنة العلٌا إلدارة الجودة حسب األمر اإلداري بالعدد6474فً . 1033/3/11
رئٌس اللجنة المركزٌة االعالمٌة ال اعمال معرض بغداد الدولً بدورته  21حسب االمر
الوزاري بالعدد  44536فً . 1033/30/31

التشكرات
  14كتاب شكر وتقدٌر منها تكرٌم دولة رئٌس الوزراء ومعالً الوزٌرالكهرباء ورئٌس مجلس محافظة بغداد .
 عدة شهادات تقدٌرٌةالعقوبات
الٌوجد
الدراسات والبحوث
-

-

ورقة عمل مؤتمر وزارة الكهرباء ( حول ترشٌد استهالك الطاقة )
اعداد دراسة عن تأسٌس اذاعة وزارة الكهرباء مقدمة الى السٌد وكٌل
الوزارة لشؤون التوزٌع بموجب الكتاب المرقم  35665والمؤرخ فً
1030/33/36
اعداد محاضرات عن فن العالقات العامة.
اعداد محاضرات عن فن االعالم واالتصال .
اعداد دراسة عن ثقافة ترشٌد االستهالك ضرورة ملحة .
اعداد بحث عن دور االعالم فً الدفاع عن حقوق االنسان.
اعداد بحث عن االتصال االقتاعً وتغٌٌر االتجاهات .
اعداد دراسة ( مشروع صدور جرٌدة وزارة الكهرباء ).
مشروع اصدار مجلة السراج .
اعداد بحث ومنهاج دورة بعنوان ( دور االعالم فً الحد من ظاهرة الفساد
االداري ).
اعداد بحث ومنهاج دورة بعنوان ( كٌفٌة االعداد للحمالت االعالمٌة
واإلعالنٌة ).

الدورات التدرٌبٌة :
ت

الدورة

التأرٌخ

المكان

3

دورة إدارة الجودة

1003/30/13

مقر المدٌرٌة

1

دورة المهام التفاوضٌة

1003/6/32

كلٌة الهندسة  /الجامعة المستنصرٌة

1

دورة اللغة االنكلٌزٌة

1005/5/6

مقر المدٌرٌة

2

برنامج الحاسبة

1006/6/30

وزارة التعلٌم العالً  /األردن

3

المهارات القٌادٌة المتقدمة

1006/ 3/32

مركز تدرٌب الكهرباء

4

االستراتٌجٌات والسٌاسات

1007/ 6/10

مركز تدرٌب الكهرباء

5

إدارة األزمات

1007/6 /1

مركز تدرٌب الكهرباء

6

دورة فن اإلعالم

1007/2/3

مقر المدٌرٌة

7

تلوث البٌئة بالمعادن

1030/1/1

مصر

30

فن التصوٌرالفوتوغرافً

1006/6 /13

مقر المدٌرٌة

33

فن العالقات العامة

1006/30/37

مقر المدٌرٌة

31

فن اإلعالم المبتدئة

1006/33/34

مقر المدٌرٌة

31

فن اإلعالم المتقدمة

1030 /1 /11

مقر المدٌرٌة

32

تأهٌل القٌادات اإلدارٌة

 1031/1/2ـ 1031/2/3

مجلس الوزراء

33

دورة اإلعالم التخصصٌة

 13ـ 1031/3 / 17

اربٌل

34

القٌادات اإلعالمٌة

 3ـ 1031/31/ 30

مالٌزٌا

اللجان والنوادى االجتماعٌة
-

عضو نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن
عضو اتحاد الصحفٌٌن العراقٌٌن
عضو االتحاد الدولً للصحافة
ناشط فً مجال حقوق االنسان

