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 البيانات الشخصية :

 أ .د. وسام فاضل راضي صبيح الدراجي  االسم  1

 1970 المواليد 2

 عراقي الجنسية 3

 مسلم الديانة 4

 متزوج الحالة االجتماعية 5

 اإلعالم االختصاص العام 6

 الدولي اإلعالم االختصاص الدقيق 7

 009607710003601 رقم الهاتف 8

 wissam144@gmail.com البريد االلكتروني 9

wfadhil@gmail.com 

 
 التحصيل العلمي :

 السنة  الكلية و الجامعة الصادرة منها  الشهادة 

 1992 جامعة بغداد   –كلية اآلداب  - و تلفزيون   إذاعة – اإلعالم البكالوريوس

 1996 جامعة بغداد   –كلية اآلداب  - و تلفزيون   إذاعة – اإلعالم الماجستير 

 - تدفق البرامج األجنبية في تلفزيون العراق  عنوان رسالة الماجستير 

 2001 جامعة بغداد   –كلية اآلداب  - و تلفزيون   إذاعة – اإلعالم الدكتوراه 

 - األفالم األمريكية في التلفزيون واعتبارات األمن الثقافي  الدكتوراه   أطروحةعنوان 

 
 : اإلداريةالمناصب العلمية و 

 السنة  الموقع  المنصب 

 2009 – 2008 جامعة بغداد  – اإلعالمكلية   معاون العميد 

استطالعات الرأي  مدير وحدة  
 وبحوث الجمهور

 2014 – 2009 جامعة بغداد  – اإلعالمكلية  

 2011 – 2010 =                   =  رئيس لجنة الترقيات العلمية 

 
عضو الهيئة العلمية االستشارية في  

 مجلة الباحث اإلعالمي المحكمة
  / جامعة بغداد  اإلعالمكلية  

 رئيس اللجنة العلمية 
  –و التلفزيونية  اإلذاعيةقسم الصحافة  

 جامعة بغداد  – اإلعالمكلية  
 2011منذ عام  

 مركز استطالعات الرأي  - مستشار 
دائرة شؤون المواطنين و العالقات  

 العامة لمجلس الوزراء  األمانة – العامة 
2013 

 
   ةللدراسات اإلستراتيجيباحث في 

 2018 مركز حمورابي
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عضو هيئة تحرير في مجلة  

 حمورابي للدراسات  
 2018 مركز حمورابي

عضو الهيئة االستشارية العلمية في  
  المجلة العلمية لكلية اإلمام الكاظم 

 2017 – 2018 

عضو لجنة الترقيات العلمية  
  المركزية في جامعة اإلمام الصادق 

 2018 

رئيس لجنة الترقيات العلمية في  
كلية االمام الكاظم الجامعة للعلوم  

 اإلسالمية 

 2021 

 
 السيرة الوظيفية و العلمية :

 السنة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 / التعيين 1997 بغداد   مدرس مساعد

 2000 = مدرس 

 2003 = مساعد  أستاذ 

 2008 = األستاذية 

 2015 – 2005 جامعة السليمانية  الدراسات العليا محاضر / 

 
 األولية محاضر / الدراسات 

 2017 – 2015 الكاظم )ع(  اإلمامكلية  

 
 األولية محاضر / الدراسات 

 2017 الصادق   اإلمامجامعة 

 2009 جامعة بغداد  – اإلعالمكلية   صوت الطلبة  إذاعةمؤسس 

 
 السيرة المهنية :

 السنة  الجهة المهنية  المهني الموقع  ت

1 
  نقابة الصحفيينعضو في 

اتحاد  العراقيين   و 
 الصحفيين العرب

  1996منذ عام    

2 
عضو في االتحاد الدولي  

 للصحفيين
 1997منذ  

 2003 - 1999 مجلة الشباب       مدير تحرير  3

 2005 – 2004 جريدة النافذة        مدير أخبار   3

 2015 - 2005 فضائية االتجاه        إعالمي مستشار  4

 
5 

معتمد   مندوب
 لالستطالعات 

 2014 - 2009 األمريكيمعهد كالوب  

 
 جامعة بغداد : –المقررات العلمية التي توليت تدريسها في الدراسات العليا 

 والتلفزيونية اإلذاعيةالفنون  4 الدولي اإلعالم 1
 الحلقات النقاشية  5 مناهج البحث العلمي 2



 الجديد اإلعالم 6 نظريات االتصال الجماهيري  3
 
 

 جامعة بغداد : –المقررات العلمية التي توليت تدريسها في الدراسات األولية 

 اإلذاعيالفن  5 اإلعالمتاريخ وسائل  1
اإلذاعالالالالالالالالالالالالالالالالالالي   2 اإلعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم 

 المتخصص 
 إذاعيةتدريبات  6

 اإلذاعي اإلخراج 7 والتلفزيوني التحرير اإلذاعي   3
 الصحفي اإلخراج 8 و التلفزيون  اإلذاعةتاريخ  4
 تقنيات إذاعية وتلفزيونية 10 مناهج بحث  9

 اإلعالم الجديد 11
 

 االعالم الدولي
 
 

 رسائل الماجستير التي قمت بمناقشتها : 

 السنة  الباحث  عنوان الرسالة  ت

1 
دولة الكويت إزاء القضايا  اتجاهات األخبار في إذاعة 

 العراقية 
 1999 ياسين الناصري 

 2004 حسين إسماعيل حداد                                     اتجاهات النصوص المترجمة في الصحافة العراقية  2

 2004  الخطاب الديني في الصحافة العراقية                                      3

 2004 عمر جياد علي  موقف جريدة األهرام من حرب الخليج الثالثة                              4

 2004  دور اإلعالم في التنشئة السياسية                                         5

 2004  الممارسة الديمقراطية في الصحافة العراقية                               6

 2004 حسين علي صالح   اثر العولمة الثقافية في الهوية القومية العربية  7

 2005 سينهات عز الدين  نشأة وتطور اإلذاعات الكردية في العراق                                  8

 2005 احمد حميد الدليمي  العالقات العامة في الهالل األحمر العراقي                                 9

 2005 هيثم هادي الهيتي           اإلعالم اإلخباري في التلفزيون                                    10

 2005 مؤيد خلف الدليمي  ) سوا (                      إذاعةالدعاية األمريكية الموجهة للعراق عبر  11

 2005  الموضوعات الدعائية من خالل السينما األمريكية                        12

 2005 حبيب مال هللا الخطاب السياسي في القنوات الفضائية الكردية                           13

14 
الخطاب الدعائي العراقي األمريكي في حرب الخليج  

 الثالثة               
 2006 سحر خليفة 

 2006 محسن الكناني  فن الحوار في القنوات الفضائية اإلخبارية                                15

 2006 ي  دحام عل مصادر األخبار في وسائل اإلعالم العراقية                                16

 2006 رافي حمدي  البرامج الحوارية في قناة العراقية الفضائية                              17

 2006  العالقات العامة في المؤسسات الخدمية                                   18

 2006  للبرامج في إذاعة جمهورية العراق                   األساليب الفنية  19

 2006  العالقات العامة في وزارة التجارة                                        20



21 
  إذاعةاتجاهات التغطية اإلخبارية للشأن العراقي في  

 )سوا(               
 2006 

 2007 حسين جاسم   األشكال الفنية للبرامج التعليمية في القنوات الفضائية                    22

 2007 عالء نجاح  التغطية اإلخبارية للشأن العراقي في إذاعة الكويت                       23

24 
التعرض للقنوات اإلخبارية الناطقة بالعربية بين سكان  

 بغداد             
 2007 فدوى مصطفى 

 2008 عبد القادر السامرائي  البرامج الحوارية في هيئة اإلذاعة البريطانية                            25

 2008 مدين عمران  اتجاهات البرامج الثقافية في قناة الحرة عراق                           26

 2008 معد عاصي البرامج الحوارية في قناة الحرة عراق                                   27

 2009  تخطيط البرامج في القنوات الفضائية الكردستانية                        28

29 
  mbc3االتجاهات التربوية في برامج األطفال في قناة  

 الفضائية        
 2009 محمد شاكر  

 2009 صفد الساموك  البرامج الوثائقية في القنوات الفضائية الكردية                          30

 2010 اياد خلف  مونت كارلو                                إذاعةبرامج الريبورتاج في  31

 2011 بناز فاروق   استخدام الشباب الجامعي للفضائيات واالشباعات المتحققة               32

33 
التغطية الصحفية لموضوعات الفساد في الصحافة  

 العراقية             
 2011 رغد عبد الستار

34 
 - مراكز البحوث ودورها في صناعة القرار في العراق  

 معهد العلمين العالي / النجف                     
 2012 عزيز صادق علي

 2012 محمودعبير  دور الصحافة في التوعية السياسية للمرأة   35

36 
في قناة   وإنتاجها األطفالالفنية لبرامج  األساليب 

/ جامعة    اإلنسانيةكلية العلوم   - كوردسات الفضائية  
 السليمانية 

 2012 يوهان حمه محمد  

37 
االتجاهات الموضوعية للصفحات الثقافية في الصحف  

 الجامعة المستنصرية –  2010العراقية في العام 
 2012 جاسم ابتسام حاتم  

38 
صوت العراق   إذاعةومضامين البرامج الثقافية في  أشكال
 الحر 

 2013 سالم خضر فائق 

39 
نشرات    إنتاجاالتصال الحديثة في    اتكنولوجياستخدام  
 جامعة السليمانية  -  اإلخبار

  2015 ف عزيز ورؤ أركان

 
40 

  أولويات دور شبكات التواصل االجتماعي في ترتيب 
 اإلرهابموضوعات  إزاءالشباب الجامعي 

 2018 حال علي رشيد 

 
41 

دور برامج السحر والتنجيم في إشاعة الوهم والخرافة في  
 المجتمع العراقي  

 2021 محمد خلف سبتي 

42 
اعتماد الجمهور على الفضائيات كمصدر للمعلومات  

 الصحية حول مخاطر فيروس كورونا  
 2021 عامر يوسف خماس  

43 
دور المواقع االلكترونية لإلذاعات في التعرض لإلذاعات  

 العراقية 
 2022 رغد عزيز كاظم

44 
انعكاس مضامين الرسوم المتحركة على القيم األخالقية  

 لدى االطفال 
 2022 حاكم مشجل ريام 

 
 خبيرا علميا لها :   أوطاريح الدكتوراه التي قمت بمناقشتها أ



 السنة  الباحث  األطروحة عنوان  ت

 2006 خليل   أيسر قضايا البيئة في الصحافة العربية                                        1

2 
صورة العرب والمسلمين في الواليات المتحدة  

 األمريكية                   
 2006 ريا قحطان 

 2006 محمد صاحي  أنماط تعرض الجمهور العراقي للقنوات الفضائية                         3

 2006 نبيل جاسم  موقف الصحافة العربية من الحركات اإلسالمية                          4

 2007 الجبوري  إرادة صورة المرأة في السينما العراقية                                         5

 2007  أساليب ووسائل الدعاية األمريكية الموجهة للعراق                       6

 2007 ثناء العاني  صناعة األخبار في قناة العراقية                                          7

 2008 محمد رشك كاظم  دور اإلعالن التلفزيوني في نشر النزعة االستهالكية                      8

9 
اإلعالن التلفزيوني/دراسة التجاهات المعلنين  

 والمستهلكين               
 2008 عرسان يوسف

 2008 حسين علي نور الموسوي  الدعوات السياسية في القنوات الفضائية العراقية                        10

 2008 شاكر  إسراء أفالم الجريمة المنظمة في السينما األمريكية                            11

 2009 شاكر البكري   أياد أساليب االختراق الدعائي الصهيوني للمنطقة العربية                   12

 2009 حسين دبي  الخصائص المهنية للقائم باالتصال في القنوات العراقية                 13

 2009 حبيب مال هللا االتجاهات السياسية في القنوات الفضائية الكردية                       14

15 
الخطاب اإلعالمي لألحزاب والحركات اإلسالمية في  

 العراق              
 2009 محمد بديوي 

16 
أساليب ووسائل الدعاية والدعوة من خالل التلفاز  

 واالنترنت            
 2009 

 2009 بشرى الحمداني  استخدام تكنولوجيا االتصال في الصحافة العراقية                        17

18 
اإلعالن التلفزيوني ودوره في خلق الصورة الذهنية  

 لدى الجمهور     
 2009 حامد الشطري 

19 
القيم الثقافية في برامج األطفال في القنوات الناطقة  

 بالكردية           
 2009 سينهات محمد عز الدين 

 2010 صفد الساموك  قضايا اإلصالح في القنوات الفضائية العراقية                           20

 2010 عادل الغريري صورة العراق في القنوات الفضائية العربية                             21

22 
في تشكيل اتجاهات الجمهور   اإلعالمدور وسائل 

 العراقي              
 2010 حيدر محمود 

 2010 حسين ناصر  القوى المؤثرة في عمل مراسلي الفضائيات العراقية                     23

 2011 رياض محمد كاظم  وملكية الصحافة العراقية                                        إدارة 24

25 
القلق                    وإشاعةالتلفزيونية   اإلخباريةالعنف في البرامج 

 لدى الجمهور العراقي 
 2011 يوسف حسن 

26 
دوافع استخدام الجمهور العراقي للقنوات التلفزيونية                     

 المتحققة   اإلشباعاتوحدود 
 2011 دحام علي حسين 

27 
العام   الرأيفي تشكيل توجهات   اإلعالمدور وسائل 

االنتخابات النيابية العراقية   إزاء لدى سكان مدينة بغداد 
2010  

 2011 عبد القادر محمد صالح

 2011 سعد معن الموسوي                         اإلنسانثقافة حقوق   إشاعةدور الفضائيات في  28



29 
الدولية الموجهة   اإلذاعات في  اإلعالميالخطاب  
 جامعة سليمانية  - للكورد 

 2012 ابراهيم سعيد 

30 
دور الصحافة االلكترونية في بناء االتجاهات السياسية  

 جامعة السليمانية  –ألساتذة جامعة السليمانية 
 2012 عمر احمد رمضان

31 
  -كردستان  إقليمالبث التلفزيوني المتخصص في 

 جامعة السليمانية 
 2012 سالم نصر الدين محمد 

32 
القيم الثقافية واالجتماعية في الدراما المصرية  

 والسورية 
 2012 نوري  أسمى

33 
  اإلخباراعتماد الجمهور لعراقي على نشرات  

 التلفزيونية واآلثار المتحققة عنه 
 2013 شريف سعيد حميد 

34 
كردستان   إقليمالعالقات العامة والترويج السياحي في 

 العراق        
 2013 النة صابر

35 
التعرض للفضائيات الغنائية وانعكاساته على السلوك  

 االجتماعي    
 2014 عدنان حردان

 2014 معد عاصي للجمهور                  اإلخبارية   األطردور التلفزيون في تشكيل  36

 2014 محمد شاكر  دور التلفزيون في صناعة القرار في العراق                         37

38 
الدولية ودوره في بناء المعرفة   اإلذاعات االعتماد على 
 العراقيين  اإلعالميينالسياسية لدى 

 2014 عالء نجاح 

39 
وانعكاساتها على حرية العمل   اإلعالمية التشريعات 

 في العراق  اإلعالمي
 2015 عمر طالل عبد القادر 

40 
المحلية في    األمنيةلالزمات    اإلخباريةالمعالجة 

    إزاءها  اإلعالميةالفضائيات العراقية واتجاهات النخبة  
 2015 اسماعيل علوان عبيد 

41 
قضايا   أولويات دور الفضائيات العربية في ترتيب  

 المرأة  
 2015 افنان محمد شعبان 

 2015 احمد عبد الحسين ثاني  لدى الجمهور                األمني دور التلفزيون في بناء الوعي  42

43 
معالجة قضايا اعمار العراق في الفضائيات االقتصادية  

 ودورها في تشكيل معارف الجمهور 
 2015 ماجد فاضل زبون

44 
المسلسالت التاريخية ودورها في نشر المعرفة  

 لدى جمهور مدينة بغداد   اإلسالمية
 2015 حوراء عدنان فائق 

45 
دور المسلسالت التلفزيونية في الفضائيات العراقية   

 في تشكيل صورة العراق          
 2015 زينة سعد نوشي                                      

46 
الصورة الذهنية لدى الجمهور العراقي عن مكاتب  

 المفتشين العموميين 
 2016 مرتضى نوري

47 
في الفضائيات الدولية وانعكاساته   اإلخبارياالنحياز  

 األخبار على ثقة الجمهور بمصادر 
 2016 محمد ثابت فهد 

48 
الجديد ودوره في تشكيل الراي    اإلعالماالعتماد على 

 العام ازاء االزمات في العراق  
 2016 غالب جياد الدعمي

49 
المعالجة اإلخبارية لموضوعات الحشد الشعبي في  
الفضائيات العراقية  و دورها   في تعزيز المعرفة  

 لدى الجمهور 
 2017 كريم  محسن 

50 
الفضائيات العراقية كما يراها  مستويات المصداقية في  

 الجمهور
 2017 وليد رشيد العبيدي 



51 
المعالجة اإلخبارية لالزمة السورية في الفضائيات  

 العربية وانعكاساتها على الجمهور العراقي  
 2017 مثنى محمد فيحان

52 
المراسل الحربي في الفضائيات العراقية ودورة في  

 تعزيز معلومات الجمهور عن العمليات الحربية  
 2017 كاظم عيدان الفرطوسي 

53 
القيادات اإلدارية إزاء العالقات العامة في   ت اتجاها

 2003المؤسسات العراقية بعد 
 2018 عقيل فاضل جواد 

54 
موضوعات الفساد في أخبار الفضائيات العراقية  

 وعالقتها بثقة االقتصاديين بمؤسسات الدولة 
 2018 احمد عبد اللطيف العبيدي 

55 
االجتماعي  موضوعات الفساد في مواقع التواصل 

 وعالقته بإشاعة مشاعر الخوف لدى جمهور النازحين 
 2018 زيد محمود الالمي 

56 
صورة التحالف الدولي ضد داعش لدى دول الجوار  

 العراقي  
 2019 جودت جاسم محمد 

57 
اثر مقومات الجذب السياحي ووسائل اإلعالم في تنمية  

 مستقبلية( المواقع التراثية العراقية )رؤية 
 2019 عبد القادر سعدي حمدي 

58 
تعرض الشباب الجامعي لتطبيقات الهاتف المحمول  

 وعالقته بقراءة الصحف واالشباعات المتحققة 
 2019 خمائل زيدان خلف 

59 
المواطنة الرقمية في استخدامات الشبكات االجتماعية  

 من منظور ما بعد الحداثة 
 2019 مجيد عبود 

60 
المرأة في المسلسالت التلفزيونية المدبلجة  صورة 

 وانعكاسها على التوافق النفسي واالجتماعي للمراهقات 
 2019 رؤى صالح الدين صبحي 

61 
معالجة الصراع السعودي اإليراني في الفضائيات  

 العربية وانعكاساتها على الجمهور العربي 
 2019 مسلم عباس 

62 
النشرات االخبارية في الفضائيات العراقية وعالقتها  
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 : االستطالعات المنجزة

 السنة  عنوان البحث  ت
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 2010 مستوى االداء التربوي والعلمي ألساتذة كلية االعالم )استطالع للراي (  5

 2010 اذار             7التغطية االخبارية للفضائيات العراقية لليوم االنتخابي في   6
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