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 الشهادات العلمية

 2017، بغدادجامعة  كلية االعالم/، الدكتوراه

 2012بغداد جامعة كلية االعالم /، الماجستير

 2010جامعة بغداد كلية االعالم /، البكلوريوس

 

 التاريخ الوظيفي

 و لحد االن .،2016كلية الفاربي منذ سنة قسم االعالم /تدريسي في -

 .ةاالربع امراحلهجميع ولفروعة الثالث )الصحافة,الصحافة االذاعية والتلفزيونية,العالقات العامة(و

 .2018في قسم االعالم سنة  ات مقررعمل-

 

 

 التدريـــس

 : العالقات العامة الدولية -1

صورة الدولة وصورة الشركات العالمية، وبناء رسالة اعالمية الحالل السالم العالمي ونبذ تهتم بتحسين 

 العنف والتطرف.

 :الكتابة للعالقات العامة  -2

 تنمية مهارات ممارسي العالقات العامة في مجال الكتابة في الوسائل االعالمية.

 :لغة الخطاب االعالمي -3

 المية، في محاولة عدم الوقوع في اخطاء لغوية او نحوية او صرفية.تعالج القضايا اللغوية في الرسالة االع

 :مناهج البحث االعالمي -4

تعليم اصول كتابة البحث العلمي بشكل رصين بعيد عن الذاتية، وتعلم الطرق التي يمكن عن طريقها كتابة  

 بحث علمي رصين.

 

 

 يــاالهتمام البحث

 -البحوث ذات العالقة بما يأتي: مهتم في

 العالقات العامة الدولية  -1

 ونظرية االمتياز. والدبلوماسية الرقمية -2

 الرقمية. مجال التربية االعالمية -3

 
 

 

 

  



 ةــورات العلميــالمنش

 .من منظور العالقات العامة الدولية « اإلسرائيلية»المحتوى االتصالي للدبلوماسية الشعبية  -1
 . العالقات العامةاستشراف المستقبل في ممارسة  -2
 .السلوك العدواني في مواقع التواصل االجتماعي -3
 .أستراتيجيات إصالح صورة الحكومة لدى إدارة العالقات العامة في األزمات -4
 .وحفظ السالم العالمي عبر االنترنت العالقات العامة الدولية -5
 .دور التربية االعالمية في مواجهة التطرف واالرهاب -6
 .مبادئ االتصال الحواري في العالقات العامة عبر الشبكة العنكبوتية العالمية -7
 .اطر بناء صورة العراق عبر ممارسة العالقات العامة الدولية في المواقع االلكترونية الرئاسية -8
 .التواصل االجتماعي كعامل تغيير في الصورة النمطيةمواقع  -9

 

 

 النشــاطات العلميــة

 الصحفيين العراقيينعضو نقابة  -1

 صحفي في بيت االعالم العراقي -2

 وكالة الصحافة المستقلةصحفي في  -3

 عضو جمعية العالقات العامة العراقية -4

ولغاية  2016عضو في العديد من اللجان في قسم االعالم وخارجه في إطار كلية الفارابي الجامعة منذ العام  -5

 االن.
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