ﺗﻧوﯾﻪ:
اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﯾن
ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر واﻟدﻛﺗوراﻩ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
.٢٠١٨ – ٢٠١٧
اﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ
: ٢٠١٨-٢٠١٧
ﻗﺳم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ:
ت

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ

١

اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد

٢

ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺣث

ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺣث

٣

اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻟﺣرب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻟﺣرب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

٤

اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺻﺣﻔﻲ

اﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟرأي اﻟﻌﺎم

٥

اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ

اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺻﺣﻔﻲ

ﻗﺳم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻹذاﻋﯾﺔ واﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ :
ت

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ

١

اﻟرأي اﻟﻌﺎم

اﻹﻋﻼم اﻟرﻗﻣﻲ

٢

اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ

اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ

٣

اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد

اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺗﺧﺻص

٤

ﺻﺣﺎﻓﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ

ﻓن اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟدﻋﺎﯾﺔ

٥

اﻟﺗﺧطﯾط واﻹدارة

اﻹﻋﻼم اﻟدوﻟﻲ

٦

اﻟﺣرب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟدﻋﺎﯾﺔ

ﻧظرﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل

٧

ﺗﻘﻧﯾﺎت إذاﻋﯾﺔ وﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻗﺳم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :
ت

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر

ﻣرﺣﻠﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ

١

اﺗﺻﺎل ﺟﻣﺎﻫﯾري

اﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟرأي اﻟﻌﺎم

٢

اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ

إدارة ﺣﻣﻼت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

٣

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ

اﻹﻋﻼن واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

٤

اﻹﻋﻼن

اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد

٥

إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدوﻟﯾﺔ

٦

اﻟرأي اﻟﻌﺎم

ﻧظرﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل

٧

ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺑﺣث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ.م.د .إرادة زﯾدان اﻟﺟﺑوري
ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻌﻣﯾد ﻟﻠﺷؤون اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﺿواﺑط ﻣﻬﻣﺔ :
 ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﺗﻘدم ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺟﻠب ﺗﺄﯾﯾد ﺑﻣﻌدﻟﻪوﻣﻌدل اﻟطﺎﻟب اﻷول ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺗﻪ .
 اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻷﻣﻧﻲ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺗﻘدم اﻟﯾﻬﺎاﻟطﺎﻟب ) ﻏﯾر اﻟﻣوظف(.
 اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻷﻣﻧﻲ ﻣن اﻟداﺋرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺎﻟب) اﻟﻣوظف( .
 ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻣن أﺻﺣﺎب اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﺳﺣباﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺗﯾﺎز ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ واﺣدة ﻓﻘط
ﺑوﺟﻬﯾن وﺗﺻدﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺷﻬداء .
 ﺑﻌد إﻛﻣﺎل ﻣﻠﺊ اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  ،ﺗُﺳﺣب وﺗرﻓق ﻣﻊﻣﻠف اﻟطﺎﻟب وﺗﻘدم اﻟﻰ ﺷﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻐرض
ﺗدﻗﯾﻘﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﻘدﯾم ﺣﺻ ار ﻣن  ٥/٢وﻟﻐﺎﯾﺔ ٦/٤
 ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻣن ﺧرﯾﺟﻲ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ إرﻓﺎقوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻐرض إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﺗﺄﯾﯾد اﻟﺗﺧرج ﺑﺎﻟﻣﻌدل وﻣﻌدل اﻟطﺎﻟب اﻷول ﻋﻠﻰ
اﻟدﻓﻌﺔ.

ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العميا لمعام الدراسي 7108-7107
 يبدأ التقديم يوم الثالثاء الموافق  2107/5/2وينتيي في يوم األحد2107/6/4
 موعد االمتحان التنافسي في 2107/6/22 ان ال يقل معدل المتقدم لدراسة الماجستير عن %65 ان اليقل معدل المتقدم لدراسة الدكتوراه عن %71 اليزيد عمر المتقدم لدراسة الماجستير عن ( )45سنة اليزيد عمر المتقدم لدراسة الدكتوراه عن ( )51سنة يكون التقديم الكترونيا  on lineومن خالل الموقع االلكتروني االتي) ( adm.rdd.edu.iq
 وجوب المشاركة في االمتحان التنافسي اجتياز امتحاني كفاءة المغة االنكميزية وكفاءة قيادة الحاسوب والتي ستقاممرتين شيريا في مركز الحاسبة.

ضوابط مهمة:
 سيكون التقديم عمى أقسام الكمية كافة  /مرحمةالماجستير لحاممي شهادة البكالوريوس في ( اإلعالم ،
الصحافة  ،اإلذاعة والتمفزيون  ،العالقات العامة )
لخريجي كميتنا .
 سيكون التقديم عمى أقسام الكمية كافة  /مرحمةالماجستير لحاممي شهادة البكالوريوس في ( اإلعالم ،
الصحافة  ،اإلذاعة والتمفزيون  ،العالقات العامة )
لخريجي الجامعات األخرى بعد إجراء المقاصة في القسم
العممي المعني

وتكون المقاصة هي الحد الفاصل

لترشيح المتقدم لمتنافس عمى القبول .

المستمسكات المطموبة:
 وثيقة التخرج مثبتا فييا المعدل رقما وكتابة ومطابقة الخمفية العممية لممتقدملنيل شيادة الدكتوراه من خالل تقديمو لوثيقتي التخرج لمبكالوريوس
والماجستير فضال عن شيادة المعادلة الصادرة من دائرة البعثات بالنسبة
لممتقدمين الحاصمين عمى الشيادات األولية او العميا من جامعات غير
عراقية.
 وثيقة او كتاب تأييد ألغراض التقديم لمدراسات العميا معنون لمجية المطموبالتقديم عمييا مثبتا فيو معدل التخرج ومعدل الطالب الخريج االول عمى الدفعة
 كتاب عدم ممانعة بالنسبة لمموظفين بالصيغة اآلتية :( عدم ممانعة الدائرة لمموظف من التقديم لمدراسات العميا لمعام الدراسي
 2108-2107ومنحو اإلجازة الدراسية في حالة قبولو)
 شيادة كفاءة الحاسوب شيادة كفاءة المغة االنكميزية نسخة ممونة من المستمسكات الثالثة( ىوية األحوال المدنية ،شيادة الجنسية ،بطاقة سكن او تأييد سكن ) صور ممونة عدد2/
 عدم استالم ممفات المتقدمين المرشحين لمقبول ( من الموظفين) بدون عدمالممانعة الممنوحة ليم من و ازرتيم.
 استثناء المتقدمين لمدراسات العميا عمى قناة النفقة الخاصة من شرطي العمروالمعدل.
 اجور النفقة الخاصة ( )5مميون دينار عراقي لشيادة الماجستير( )6مميون دينار عراقي لشيادة الدكتوراه

خطة الدراسات العميا لكمية اإلعالم:

-0قسم الصحافة /مرحمة الماجستير :
 0قبول عام
 0نفقة خاصة
-7قسم الصحافة  /مرحمة الدكتوراه :
 0قبول عام
 0نفقة خاصة
-3قسم الصحافة االذاعية والتمفزيونية  /مرحمة الماجستير :
 0قبول عام
 0نفقة خاصة
-4قسم الصحافة االذاعية والتمفزيونية  /مرحمة الدكتوراه :
 0قبول عام
 0نفقة خاصة
-5قسم العالقات العامة  /مرحمة الماجستير :
 0قبول عام
 0نفقة خاصة
-6قسم العالقات العامة  /مرحمة الدكتوراه :
 0قبول عام
 0نفقة خاصة

ضوابط مهمة:
 سيكون التقديم عمى أقسام الكمية كافة  /مرحمةالماجستير لحاممي شهادة البكالوريوس في ( اإلعالم ،
الصحافة  ،اإلذاعة والتمفزيون  ،العالقات العامة )
لخريجي كميتنا .
 سيكون التقديم عمى أقسام الكمية كافة  /مرحمةالماجستير لحاممي شهادة البكالوريوس في ( اإلعالم ،
الصحافة  ،اإلذاعة والتمفزيون  ،العالقات العامة )
لخريجي الجامعات األخرى بعد إجراء المقاصة في القسم
العممي المعني

وتكون المقاصة هي الحد الفاصل

لترشيح المتقدم لمتنافس عمى القبول .

