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 الشهادات العلمية

  ، 2018 كلية االعالم /بغدادجامعة الدكتوراه 

  ،2013 كلية االعالم /بغدادجامعة الماجستير 

 2010كلية االعالم/بغدادجامعة لوريوس، االبك 

 

 التاريخ الوظيفي

 اآلن ولحد - 2013 ذ عام من ةالجامع الفارابي كلية في ةأكاديمي تدريسية. 

 واإلذاعية التلفزيونية الصحافة وفرع ، الصحافة فرع مثل اإلعالم لقسم الثالثة الفروع محاضرات في ألقيت قد حيث

  .الرابعة المراحل ولجميع العامة العالقات وفرع ،

 

 التدريـــس

 

 فرع اإلذاعة والتلفزيون:م االعالم/ فرع العالقات العامة و.مبادئ العالقات العامة/المرحلة األولى /قس1

 تجمع مفردات مهمةمن المواد األساسية التي يدرسها الطالب الدارس في قسم االعالم لما تحتويه من مفردات علمية 

ذات محتوى قيم لمفاهيم العالقات العامة وعالقتها بأنماط االتصال ووسائل وأساليب العالقات العامة المباشرة وغير 

 المباشرة إضافة الى الكثير من المفاهيم اآلخرى.

 .استطالعات الرأي العام/ المرحلة الثالثة / فرع العالقات العامة :2

تعد من المواد األساسية والحضورية التي يدرسها الطالب الجامعي وتحتوي على مفردات تتعلق بالرأي العام  إذ

 واهميته وتاريخه وأساليب استطالع الرأي الميدانية وااللكتروني وتحتوي المادة على جوانب عملية مهمة.

  :.حمالت العالقات العامة/المرحلة الرابعة/ فرع العالقات العامة 3

 .تعد من المواد األساسية والحضورية التي تحتوي على جوانب نظرية وعملية حيث 

 

 

 االهتمام البحثــي

 .العالقات العامة1

 .الصورة الذهنية2

 .مواقع التواصل االجتماعي3

 .الفيس بوك4

 .العالقات العامة والمجتمع4

 صية واضحة 



 المنشــورات العلميــة

 

منشور في مجلة  مداد مركز البحوث  التصدي للشائعات بحث )منفرد(توظيف مواقع التواصل االجتماعي في .1

 .2018في  3/42والدراسات اإلسالمية/الجامعة العراقية العدد 

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر العالقات العامة وتحقيق السلم االجتماعي بحث )مشترك( منشور في .2

 .2019كانون األول  23-22اإلعالمي  لكلية االعالم/جامعة بغداد مجلة الباحث

مجلة الراك العالقات العامة عبر مواقع التواصل االجتماعي وإدارة االزمة الصحية  بحث )منفرد( منشور في .3

 2020تموز 1في  3، المجلد  38للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية/كلية االداب/جامعة واسط العدد

في مجلة جاالس /كلية  منشور )منفرد(بحث  في التصدي لظاهرة االبتزاز االلكترونيفاعلية العالقات العامة .4

 2020آب   55االمارات المفتوحة العدد 

. صورة المرأة اإلعالمية كأخر لدى الرجل اإلعالمي اآلخر بحث )مشترك( منشور في مجلة الباحث اإلعالمي 5

2019 

 

 

 النشــاطات العلميــة

 

في جمعية العالقات العامة العراقية. .عضو هيئة إدارية1  

.التجديد العربي المعهد العالمي .عضو هيئة تحرير في مجلة2  

وبشكل  2013منذ تأسيس الكلية كلية الفارابي الجامعة و خارجه /إشتركت في لجان كثيرة في قسم االعالم ،-3

 سنوي ولحد االن.


