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 التاريخ الوظيفي

  2016منذ  مدرس مساعد في كلية الفارابي الجامعة

 جامعة بغداد \كلية االعالم  \طالبة دكتوراه في مرحلة كتابة االطروحة 

 

 التدريـــس

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية \ المرحلة الثانية –التقنيات الرقمية  •

 العالقات العامة \ المرحلة الثانية –تكنولوجيا المعلومات  •

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية \ لثةالثاالمرحلة  –تكنولوجيا المعلومات  •

 الصحافة\ المرحلة الرابعة –اإلخراج الصحفي  •

 العالقات العامة \ المرحلة الثانية –مبادئ اإلعالن  •

 الصحافة\ ثانيةالمرحلة ال –اقتصاديات االعالم  •

الصحافة االذاعية  \ المرحلة الثانية -فن اإلذاعة )اعداد البرامج االذاعية والتلفزيونية(  •
 والتلفزيونية

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية \ المرحلة الرابعة –السيناريو  •

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية \ المرحلة الرابعة –اإلعالن التلفزيوني  •

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية \ المرحلة الثالثة –الشبكات االذاعية والتلفزيونية  •

الصحافة االذاعية  \ المرحلة االولى –علم النفس االجتماعي في الدراسات االعالمية  •
 والتلفزيونية

 

 

 

 



 

 يــاالهتمام البحث

 . االعالم االلكتروني.1

 وعالقتها بتفضيالت الجمهور.. المواقع االخبارية وواجهة المستخدم 2

 . خطاب الكراهية والخطاب التحريضي.3

 . االعالم القائم على النوع االجتماعي )الجندر(.4

 . المسؤولية االعالمية والمهنية للقائم باالتصال.5
 

 

 

 ةــورات العلميــالمنش

العراقية( منشور في  بحث تحت عنوان ) المعايير التقنية لتقييم المواقع اإللکترونية اإلخبارية .1

 مصر -جامعة عين شمس  –مجلة بحوث الشرق االوسط 

بحث تحت عنوان )دور المنصات االلكترونية في محاربة خطاب الكراهية( منشور في مجلة  .2
  المانيا –الدراسات االعالمية 

اقي( بحث مشترك تحت عنوان )صورة المرأة اإلعالمية بوصفها آخر لدى الرجل اإلعالمي العر .3
 في المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية االعالم / جامعة بغداد

 ورقة بحثية بعنوان )اعالم الوسائط الفائقة والتفاعلية( مقدمة الى كلية االعالم / جامعة بغداد .4

ورقة بحثية بعنوان )البيانات الضخمة ومواقع التواصل االجتماعي( مقدمة الى كلية  .5
 .االعالم/جامعة بغداد

الفيس بوك -بحث بعنوان ) تعرض الجمهور للخطاب التحريضي في مواقع التواصل االجتماعي  .6
 ويوتيوب( منشور في مجلة وميض الفكر

المسؤولية اإلعالمية للقائم باالتصال وانعكاسها على تغطية االحداث . بحث مشترك بعنوان ) 7
 ( قيد النشر.-دراسة ميدانية للعاملين في قناتي )الشرقية( و)السومرية(  -  االمنية

 ( قيد النشراتجاهات طلبة الجامعة ازاء االعالن االلكتروني على موقع فيسبوك. بحث بعنوان ) 8

 

 

 النشــاطات العلميــة

 . عضو مجلس قسم االعالم.1

 . عضو اللجنة االمتحانية الفرعية في قسم االعالم.2

 . عضو االرتباط االعالمي لقسم االعالم.3

 . عضو في الهيئة التحريرية للمجلة االلكترونية لكلية الفارابي الجامعة.4



 . سكرتير تحرير سلسلة اصدارات قسم االعالم في كلية الفارابي الجامعة.5
   


