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عضو نقابة الصحفيين العراقيين  1975حتى 1992
عضو إتحاد الصحفيين العرب 1992 -1975
عضو نادي السينما العراقي 1987
عضو جمعية المكتبات والمعلومات 1987
رئيس جمعية الصحفيين العرب في المهجر 2004
عضو جمعية الصحافة األلمانية 2007
عضو جمعية الدفاع عن حرية الرأي – باريس 2008
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موظف في وزارة الثقافة واالعالم العراقية 1991 – 1975
عضو لجنة الدراسات القومية 1978
مدير تحرير النشرة الفرنسية في وكالة االنباء العراقية 1991 – 1988
استاذ محاضر في كلية الفنون الجميلة 1990-1987
أستاذ جامعي – جامعة تكريت 1997 – 1992
أستاذ جامعي في الجماهيرية الليبية جامعة الفاتح 2000 – 1989
مقيم في المانيا  2000لحد االن
عميد كلية اإلعالم في الجامعة الحرة في هولندا 2007 – 2005

رئيس االكاديمية االمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا  2010ولحد االن
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رئيس مركز اماراباك للتدريب والتطوير 2014
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المشرف العام لمجلة اماراباك العلمية – امريكا  2010لحد االن
-11
المشرف العام للمجلة الدولية للعلوم AC International Journal pf
-12
Science – Germany
مسؤول اكاديمية اماراباك في المانيا  2015مستمر
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خبير غير متفرغ في مركز التوثيق االعالمي لدول الخليج – بغداد 1987
المشرف العام ورئيس تحرير وكالة العراق برس لألنباء www.aliraqpress.com
2010-2006
كاتب صحفي في المواقع العربية والعراقية األلكترونية
كاتب صحفي في الصحف العراقية منذ 1991 – 1979
كاتب في عدد من الصحف العربية
محلل سياسي في قناة العالم 2005-2003
محلل سياسي في قناة المستقلة 2009- 2004
نشر عدة بحوث علمية متخصصة في االعالم
مشارك في عدد من الكتب مع اساتذة وجهات علمية اخرى.
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العربية اللغة االم
الفرنسية لغة الدراسية بمستوى جيد جدا
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