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الوظائف اإلدارية التي شغلها
التدريـــس
)تذكر المواد الدراسية التي يدرسها التدريسي االن مع موجز بسيط عن كل منها(
يدرس حاليا مادة نظريات االتصال وهي مادة تتحدث عن مفهوم وتعريف االتصال ومراحل تطور االتصال اإلنساني عبر التاريخ ثم التعريف
بنظريات التأثير المختلفة ابتداء من النظريات التي ظهرت في العقد الثالث من القرن العشرين والتي اهتمت بدراسة قوة تأثير وسائل االتصال
على الجمهور مثل نظرية التأثير المباشر والتأثير المحدود أو المعتدل أو القوي وصوال الى النظريات الحديثة التي وضعها الباحثون لحل وتفسير
المشكالت والظواهر االجتماعية واإلعالمية التي تهتم بدراسة ظاهرة الرأي العام وظاهرة ازدياد استخدام مواقع التواصل االجتماعي وظاهرة
كثافة التعرض للفضائيات المحلية أو العربية أو الدولية وظاهرة العنف ودور وسائل اإلعالم فيها وغير ذلك من الظواهر التي تهتم النظريات
بدراستها
االهتمام البحثــي
له العديد من البحوث العلمية المنشورة في المجالت المحكمة والكثير من الكتابات الصحفية المنشورة في الصحف المحلية كما وله تجربة في
 :العمل اإلذاعي والتلفزيوني  .ومن أبرزهذه البحوث مايأتي
ـ ظاهرة االستماع الى اإلذاعات الدولية  ،االتصال والتفاعل االجتماعي  ،دراسة ميدانية لقياس حجم تعـرض الصحفيين العراقيين لإلذاعات 1
 ..الدولية وأثـر ذلك في تعديل بعض مضامين وأساليب ما يكتبون  ،مجلة اآلداب  ،كلية اآلداب  ،جامعة بغداد  ،العدد 2006 ، 74
ـ الطالب ومشاهدة القنوات الفضائية المتخصصة  ،دراسة تطبيقية على عينة من طلبة جامعة بغداد  .مجلة الباحث اإلعالمي  ،كلية اإلعالم 2 ،
جامعة بغداد  ،العدد ، 21
ـ تجزئة الجمهور الوطني في ظل تعدد الفضائيات العراقية في المجتمع العراقي  ،مجلة الباحث اإلعالمي  ،كلية اإلعالم  ،جامعة بغداد  ،العدد 3
 ،15 .آذارـ نيسان 2012 ,
ـ الخطاب الديني الفضائي  ،سماته وانعكاساته على شرائح المجتمع ( طلبة الكليات اإلسالمية أنموذجا ً )  ،مجلة الباحث اإلعالمي  ،كلية 4
.اإلعالم  ،جامعة بغداد  ،العدد  ،13تموز2011،
ـ المراسلون والمعايير المهنية في التغطيات اإلخبارية  ،دراسة ميدانية عن المعايير المهنية المعتمدة في التغطيات اإلخبارية عند مراسلي 5

 .الفضائيات العراقية  ,مجلة الباحث اإلعالمي  ،العدد 2016 ،30
ـ الفضائيات العراقية ودورها في تشكيل الوعي السياسي لدى الشباب أزاء قضية تشكيل األقاليم6
 .قناتا العراقية والشرقية أنموذجا ) مجلة الباحث اإلعالمي  ،العدد ( 2014 ،
ـ مظاهر التحريض اإلعالمي على العنف في الفضائيات العراقية  ،من وجهة نظر اإلعالميين العراقيين  ،مجلة الباحث اإلعالمي  ،العدد 7 ، 28
2015 .
ـ أنسنة أفكار الجمهور أوشيطنتها أزاء األحداث والشخصيات والموضوعات في التغطيات اإلخبارية للفضائيات العراقية  .بحث ألقي في مؤتمر 8
كلية اإلعالم التاسع
 .ـ السجاالت السياسية في برامج الحوار السياسي في الفضائيات العراقية وانعكاساتها على المجتمع من وجهة نظر أساتذة اإلعالم والسياسة9
المنشــورات العلميــة
ـ كتاب هيئة اإلعالم واالتصاالت رقم ( ( )1اإلعالم العراقي  ،حرية التعبير والوصول الى المعلومة ) 12010
 .صادر عن قسم الدراسات والبحوث واألخبار في هيئة اإلعالم واالتصال العراقية 2010 ، ،
ـ فن تحرير األخبار في اإلذاعات الدولية بين الموضوعية والتوظيف  ،دار لثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان 22003 ،
ـ فن تحرير األخبار والبرامج في الفضائيات التلفزيونية والقنوات اإلذاعية  ،بيت الحكمة  ،بغداد 32010 ،

النشــاطات العلميــة
 .ـ عضو نقابة الصحفيين العراقيين
 .ـ عضو اتحاد الصحفيين العرب

