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مصادر اإلخبار يف الصحافة  العراقية دراسة حتليلية  يف   2002 لقاء مكي العزاوي ماجستري  صفد حسام محودي الساموك -71
  2001صحيفة اجلمهورية للعام 

 - عالمكلية اال

خلف عبد اجلليل ايسني  ماجستري  زكرايء بن صغري  -72
 الداهري 

احلمالت االنتخابية الرائسية يف الصحافة اجلزائرية دراسة  2002
حتليلية لصحيفة اخلرباليت غطت احلملة االنتخابية الرائسية 

  1999لعام

 - عالمكلية اال

 مفقودة عالمكلية اال الصور الفوتوغرافية يف الصحافة العراقية  2002  ماجستري حسن كامل حممد  -73
مواقف الصحافة األردنية إزاء التطبيع مع الكيان الصهيوين  2002 محيدة مهدي مسيسم  ماجستري عاكف موسى حممود الوحش   -74

 \9 \12دراسة حتليلية جلريديت الدستور والرأي للمدة من 
  1994\10\26ولغاية  1993

 - عالمكلية اال

أخبار العراق يف الفضائيات الرتكية دراسة يف نشرات اإلخبار    2002 لقاء مكي العزاوي دكتوراه رائد أمحد حسني البيايت  -75
اإلخبارية للمدة  TRT –NTVالرئيسة حملطيت 

  2001\12\31إىل  – 2000\\1\1

 - عالمكلية اال

كوكز خضر انصر   ةشكري  -76
 السراج 

دور الصحافة العراقية يف معاجلة االاثر االجتماعية للحصار   2002 مظفرمندوب العزاوي  دكتوراه 
 (  2000- 19990دراسة حتليلية يف جريدة اجلمهورية )

 - عالمكلية اال

شؤون العراق يف الصحافة العربية املهاجرة دراسة لتغطية  2002 علي حسني طوينه دكتوراه سهيالن منذر خليل اجلبوري  -77
  2000عاملية عام صحيفيت احلياة  والعرب ال

 - عالمكلية اال

 - عالمكلية االأخالقيات اإلعالن دراسة حتليلية لإلعالانت يف الصحافة  2003 علي حسني طوينه  ماجستري كرمي مشط املوسوي  -78



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

 (  2002 – 2001العراقية للمدة من )
اإلعالم اإلخباري يف التلفزيون دراسة يف اخلرب والتقرير  2003 عبد الرزاق النعاس  ماجستري هيثم هادي نعمان إهلييت  -79

 اإلخباري يف قناة العراق الفضائية 
 CD عالمكلية اال

سيف الدين عبد الرمحن  ءشيما -80
 اجلراح 

ممارسة الرقابة اجلماهريية يف الصحافة العراقية دراسة حتليلية  2003 محيدة مهدي مسيسم  ماجستري
لصفحة ))شؤون الناس (( يف جريدة اجلمهور وصفحة ))الثورة 

  2001واجلماهري (( يف جريدة الثورة لعام 

 CD عالمكلية اال

 CD عالمكلية اال فكرة التقدم يف الرسالة االتصالية  2003 محيدة مهدي مسيسم دكتوراه  داود هاشم آل إبراهيم   -81

فيصل علي خالد فرحان  -82
 املخاليف 

املؤسسات اإلعالمية اليمنية يف ظل تكنولوجيا املعلومات  2003 حسن رضا النجار  ماجستري 
 واالتصاالت احلديثة 

 CD عالمكلية اال

حممد خري سليمان إبراهيم بين   -83
 دومي

السياسة االعالمية يف االردن دراسة يف تطور التشريعات  2003 حسني طوينهعلي  دكتوراه
- 1993واملمارسات الصحفية االردنية للمدة ما بني 

2003  

 CD عالمكلية اال

 CD عالمكلية اال الدعاية األمريكية املوجهة للعراق 2003 وليد حسن احلديثي ماجستري  مؤيد خلف حسني الدليمي  -84

املواضيع االقتصادي يف الصحافة االسبوعية املتخصصة   2003 مؤيد قاسم اخلفاف  ماجستري  وحيد فيضي الرويشديأمنار  -85
 دراسة حتليلية يف صحيفيت االحتاد واالقتصادي 

 CD عالمكلية اال

االعالم الزراعي يف العراق دراسة حتليلية ميدانية عن برامج  2003 لقاء مكي العزاوي  ماجستري داود سهر دغموث احلمداين  -86
  2002اهليئة العامة لألرشاد الزراعي لعام 

 CD عالمكلية اال

عبد الرزاق حممد  دكتوراه علي مهيوب  حممد الربيهي  -87
 الدليمي

أثر أستقبال اجلمهور اليمين للبث الفضائي التلفزيوين الوافد   2003
زيون احمللي دراسة ميدانية على عينة من على التعرض للتلف

 CD عالمكلية اال



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

 اجلمهور اليمين 
العالقات العامة ودورها يف حتقيق الرضا الوظيفي يف   2003 هادي نعمان اهلييت  ماجستري  بشري نوار أمحد الدليمي  -88

املؤسسات احلكومية دراسة حول وزارة العمل والشؤون 
 االجتماعية 

 CD عالمكلية اال

عالء حسني جاسم حممد   -89
 النداوي 

 1954اجتاهات جريدة احلرية إزاء القضااي الوطنية والقومية  2003 مؤيد قاسم اخلفاف ماجستري
-1958  

 CD عالمكلية اال

أساليب اإلعالم العراقي مي مواجهة الدعاية األمريكية  دراسة  2003 هادي نعمان إهلييت دكتوراه مؤيد خليل سلمان ألعبيدي  -90
- 1990حتليلية يف الصحف اليومية العراقية للمدة بني 

1998  

 CD عالمكلية اال

أساليب حترير وتقدمي نشرات اإلخبار اإلذاعية املسموعة )  2004 عبد الرزاق النعاس ماجستري صفاء حسن حسني احللفي -91
إذاعة بغداد أمنوذجا   دراسة حتليلية للمدة من 

  2002\12\31إىل   2002\10\1

 CD عالمكلية اال

ا إزاء جملة نيوزويك األمريكية يف طبعتها العربية واجتاهاهت 2004 هادي نعمان إهلييت دكتوراه عدانن عبد املنعم أبو السعد  -92
 اإلرهاب 

 CD عالمكلية اال

اجتاهات النصوص املرتمجة يف الصحافة العراقية دراسة حتليلية  2004 حسن رضا محود النجار ماجستري حسني أمساعيل حداد  -93
  2002يف صحيفيت الثورة والعراق 

 CD عالمكلية اال

برامج الفرتة الصباحية يف تلفزيون العراق دراسة وصفية لربامج   2004 وسام فاضل راضي  ماجستري  سعد كرمي علي الغريري  -94
  2002\8\31 – 7\1العطلة الصيفية للفرتة من 

 CD عالمكلية اال

 CD عالمكلية االدور الصحافة يف تعزيز االمن االقتصادي  دراسة حتليلية  2004 علي حسني طوينة ماجستري  فريد صاحل فياض اجلبوري -95



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

 1 الغش الصناعي للمدة من لتغطية الصحافة العراقية لقضااي
  2002\ 1ك\ 31لغاية \ 2002\ااير 

  CNNصورة العرب يف االعالم االمريكي من خالل شبكة  2004 محيدة مهدي مسيسم  دكتوراه  سالفة فاروق فاحل الزعيب  -96
وما بغدها   2001سبتمر  \( ايلول 11قبل أحداث )

  2001\12\31اىل  2001 \7\1للمدة من 

 - عالمكلية اال

هادي عبد هللا امحد جاسم  -97
 العيثاوي 

االعالم الرايضي التلفزيوين يف العراق الربامج الرايضية يف قناة  2004 هادي نعمان اهلييت  ماجستري 
 العراق الفضائية امنوذجا  

 CD عالمكلية اال

احلرب النفسية االمريكية جتاه العرب واملسلمني دراسة حتليلية   2004 يوسف محدان عامر  ماجستري عبده علي عبد هللا البحش  -98
 يف مضمون اخلطاب االعالمي االمريكي 

 - عالمكلية اال

عبد  االله مصطفى   ماجستري  قاسم حممدمفنت احلميداوي  -99
 كمال الدين 

ة الرئيسة حملطيت ياخبار انتفاضة االقصى يف النشرات االخبار   2004
 2001\10\1العراق مصر الفضائيتني للمدة احملصورة من 

  2002\2\1لغاية 

 CD عالمكلية اال

عبد االمري مويت مشتت  -100
 الفيصل 

 لقاء مكي العزاوي   دكتوراه
 حسن رضا النجار 

الصحافة االلكرتونية يف الوطن العريب دراسة يف الصحف  2004
 ايالف سودانيل (  –اجتاهات  –ابب  –االلكرتونية ) اجلريدة 

 CD عالمكلية اال

الوظيفة االتصالية للعالقات العامة يف املؤسسات االقتصادية  2004 هادي نعمان اهلييت  دكتوراه  جاسم طارش العقايب  -101
يف العراق دراسة ميدانية يف البنك املركزي العراقي واهليئة  

 العامة للضرائب وشركة التآمني العراقية 

 CD عالمكلية اال



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

اجتاهات الدعاية الصهيونية املوجهة للوطن العريب يف اثناء  2004 علي حسني طوينة ماجستري  مجال عسكر مضحي -102
 2002\1\1االعتداء العسكري على السلطة الفلسطينية 

– 1\7\2002   

 CD عالمكلية اال

 CD عالمالكلية ا العالقات العامة يف مجعية اهلالل االمحر العراقي دراسة ميدانية  2004 علي جبار الشمري ماجستري  امحد محيد الدليمي  -103

الدعاية السياسية لقناة الكويت الفضائية دراسة حتليلية  2004 محيدة مهدي مسيسم ماجستري حامد جميد فاره الشطري  -104
لنشرات االخبار يف الفضائيات الكويتية إزاء ازمة املفتشني 

حىت  2002\11 \27الدوليني للمدة من 
18\3\2003  

 CD عالمكلية اال

القنوات التلفزيونية الفضائية العربية املتخصصة دراسة ميدانية  2004 عبد الرزاق النعاس دكتوراه  منتهى هادي التميمي  105
 لقناة ديب االقتصادية امنوذجا  

 CD عالمكلية اال

محيد جاعد حمسن  ماجستري حممد محود حسن  104
 الدليمي 

العراقية دراسة حتليل اخلطاب االعالمي يف الصحافة االسالمية  2004
مضمون جملة الفتوى والصفحة االسالمية جلريدة العراق املمدة 

  2002\12\3 – 2002\1\1من 

 CD عالمكلية اال

 - عالمكلية اال االعالم العريب وحتدايت العوملة االعالمية  2004 محيدة مهدجي مسيسم  دكتوراه  عبد امللك ردمان الدانين   -107
سينهات حممد عز الدين   -108

 الداودي 
االذاعة الكردية يف العراق النشأة والتطور دراسة مسحية لدورة  2004 مظفر مندوب العزاوي  ماجستري 

  2003براجمية لعام 
 CD عالمكلية اال

عبد السالم امحد  ماجستري ندى عمران حسني  -109
 السامر 

 CD عالمكلية اال صحافة اجملالت يف الوطن العريب دراسة يف جملة االهرام العريب  2004

 CD عالمكلية اال وسائل االتصال احلديثة والرأي العام   2004 محيدة مهدي مسيسم  دكتوراه فاروق علي عمر  -110



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

عبد الرمحن ذايب عبد هللا   -111
 اجلبوري 

 – 1946صحافة االحزاب العلنية يف العراق للفرتة  من  2003 مؤيد اخلفاف  ماجستري
 صحافة حزب االستقالل امنوذجا   1954

 CD عالمكلية اال

نوح عز الدين عبد الرزاق  -112
 ألصاحلي 

تدفق اإلخبار واملواد اإلخبارية عرب الصحافة  العربية دراسة   2004 هادي نعمان إهلييت  دكتوراه 
 –النهار اللبنانية  –األهرام املصرية حتليلية يف الصحف ) 

 الدستور األردنية ، السياسة الكويتية –االحتاد اإلماراتية 

 CD عالمكلية اال

الوظيفة الثقافية يف الصحافة العراقية دراسة حتليلية للصفحة  2004 حسن رضا النجار ماجستري  رحيم فرج  داود  -113
 – 2002\2\1الثقافية يف جريدة اجلمهورية للمدة من 

1\8\2002  

 CD عالمكلية اال

الربامج الثقافية يف قناة العراق الفضائية دراسة حتليلية لدورة   2004 عبد الرزاق النعاس  ماجستري  جماشع حممد علي التميمي   -114
  2002براجمية تلفزيونية  لسنة 

 CD عالمكلية اال

أستخدام الرموز يف االعالانت دراسة حتليلية إلعالانت قناة  2004 مظفر مندوب العزاوي  ماجستري  هدى مالك شبيب   -115
MBC  الفضائية 

 CD عالمكلية اال

حممد عبود مهدي جاسم   -116
 العزاوي 

 - عالمكلية اال تطور فن اخلرب احمللية يف جريدة املنار  2004 هادي نعمان اهلييت  دكتوراه

اخلطاب السياسي يف القنوات الفضائية الكردية دراسة حتليلية  2005 عبد االله كمال الدين  ماجستري  حبيب مال هللا أبراهيم  -117
للربامج  السياسية ابللغتني )الكردية والعربية ( يف قناة فضائية  

  K.TVكردستان 

 CD عالمكلية اال

املضامني واإلشكال الفنية للربامج التلفزيونية يف تلفزيون  2005 محيدة مهدي مسيسم  دكتوراه سعد مطشر عبد الصاحب علي  -118
 العراق والتلفزيون العريب السوري دراسة مقارنة 

 CD عالمكلية اال



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

الصحافة احلزبية يف العراق دراسة وصفية للفنون الصحفية يف   2005 هاشم حسن التميمي  ماجستري  ازهار صبيح غنتاب الكعيب  -119
صحف ) طريق الشعب ، التآخي ، البيان ( للمدة من  

(1\5\2003 – 1\1\2003  ) 

 CD عالمكلية اال

( عربية دراسة حتليلية للربامج  CNBCبرامج قناة )  2005 حسن رضا النجار ماجستري حسني ديب حسان جرب الزويين   -120
 – 2004\10\1االخبارية االقتصادية للمدة من 

30\12\2004  

 CD عالمكلية اال

دور العالقات العامة يف تطوير اخلدمات الفندقية يف العراق )   2005 وسام فاضل راضي  ماجستري  حممد جياد زين الدين املشهداين   -121
دراسة ميدانية يف تنظيم وادارة العالقات العامة يف فنادق 

 الدرجة املمتازة يف بغداد ( 

 CD عالمكلية اال

شؤون العراق يف الصحافة اخلليجية املواقع االلكرتونية   2005 محيدة مهدي مسيسم  دكتوراه  امال عبد اللطيف عبود   -122
لصحف الوطن العمانية ، واخلليج االماراتية ، والوطن القطرية 

دراسة   2002\6\30لغاية   - 2002\1\1للمدة من 
 حتليلية مقارنة 

 CD عالمكلية اال

 CD عالمكلية اال لية االجتماعية لإلعالن يف تلفزيون العراق املسؤو  2005 عبد الرزاق النعاس  دكتوراه  حافظ ايسني محيد اهلييت   -123
فن احلوار يف برامج القنوات الفضائية العربية دراسة حتليلية  2005 عبد الرزاق النعاس ماجستري  حمسن جلوب جرب مسيع الكناين  -124

 مضمون الربامج  احلوارية احلية يف قناة اجلزيرة الفضائية إمنوذجا  
 CD عالمكلية اال

عبد االله مصطفى كمال  ماجستري  ابقر موسى جاسم البهاديل -125
 الدين 

دور العالقات العامة يف بناء الصورة الذهنية ملؤسسات التعليم  2005
 العايل يف العراق دراسة  ميدانية يف جامعة بغداد

 CD عالمكلية اال

 CD االعالم كليةاستخدامات الصورة يف االخبار التلفزيونية دراسة ألمناط  2005 محيدة مهدي مسيسم دكتوراه اميان عبد الرمحن محيد  -126



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

-1توظيف الصورة االخبارية يف تلفزيون العراق للمدة من 
  2003-4-1اىل  2002 -10

  كلية االداب سيمياء اخلطاب الدعائي   1998 محيدة مهدي مسيسم  دكتوراه رجاء أمحد  هادي آل هبيش  -127
اسيل وليد عبد اللطيف  -128

 السامرائي
  كلية االداب العنف وبرامج األطفال التلفزيونية  2002 علي حسني طوينه دكتوراه

صورة اسرائيل يف صحيفة االهرام املصرية أابن انتفاضة  2004 محيدة مهدي مسيسم ماجستري  زينة عبد الستار جميد الصفار  -129
مضمون املقال االفتتاحي االقصى يف فلسطني دراسة حتليلية 

ايلول -28لغاية  2000نيسان  1يف االهرام  للمدتني من )
2000) 

 (   2001نيسان  1لغاية  2000ايلول  28)

 CD كلية اإلعالم

تقنيات االتصال احلديثة ودورها يف تطوير اساليب  العالقات  2005  دكتوراه عبد الرمحن علي العيساوي  -130
 العامة 

 CD كلية اإلعالم

 CD كلية اإلعالم املواد االخبارية يف االنرتنت املنشورة يف الصحافة العراقية  2005 علي حسني طوينة  ماجستري هناء كاظم كاصد احملمداوي  131

العالقات العامة يف جملس وزراء إقليم كردستان إدارة  2005 عبد الرزاق النعاس  ماجستري  النة صابر حممد سعيد -132
 السليمانية دراسة ميدانية يف وظائف العالقات العامة

 CD كلية اإلعالم

 1997اجتاهات السياسة االخبارية لوكالة  االنبارية العراقية   2005 حسن رضا النجار دكتوراه شعبان حسن محادة -133
-2003  

 CD كلية اإلعالم

واقع الربامج احلوارية قناة العراقية الفضائية ) الربامج السياسية  2005 مظفر مندوب العزاوي  ماجستري رايف محدي حممد احلديثي  -134
 إمنوذجا ( 

 CD كلية اإلعالم
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فاطمة عبد الكاظم  محد  -135
 الربيعي 

العالقات العامة وحقوق االنسان دراسة مسحية ألهداف  2005 هادي نعمان اهلييت ماجستري 
لعالقات العامة يف منظمات حقوق االنسان للمدة  ووظائف ا

  2005\4\1لغاية  – 2004 \4\1

 CD كلية اإلعالم

أساليب الدعاية االمريكية والعراقية يف حرب اخلليج الثالثة  2005 محيد جاعد الدليمي ماجستري  سحر خليفة سامل اجلبوري -136
دراسة مقارنة لالساليب املستخدمة للمدة من 

   2003\4\8لغاية  2003\3\20

 CD كلية اإلعالم

االتصال اللفظي وغري اللفظي دراسة حتليل مضمون املكوانت  2005 مظفر مندوب العزاوي ماجستري بشرى مجيل إمساعيل الراوي  -137
الفضائية للمدة من    LBCالثقافية   لالعالانت يف قناة 

  2004\12\31اىل  2004\10\1

 CD كلية اإلعالم

 سامل جاسم حممد العزاوي  -138
 
 

دور العالقات العامة يف تسويق  الثقافة  العراقية دراسة  2005 عبد االله كمال الدين  ماجستري
مسحية ألنشطة العالقات العامة يف املؤسسات الثقافية 

 العراقية 

 CD كلية اإلعالم

محيد جاغد حمسن  ماجستري حممد بديوي الشمري -139
 الدليمي

صورة اجلندي االمريكي لدى اجلمهور العراقي دراسة مسحية  2005
نيسان  9مهور حنو اجلندي االمريكي قبل الجتاهات  اجل

 وبعده  2003

 CD كلية اإلعالم

الربامج العلمية املتخصصة يف القنوات الفضائية العربية دراسة  2005 مؤيد قاسم اخلفاف ماجستري  يسرى خالد ابراهيم العنبكي  -140
حتليلية للربامج العلمية يف قناة املنارة املصرية للبحث العلمي  

   2004\6\30 – 2004\4\1للمدة من 

 CD كلية االداب

 CD كلية االدابيف الصحافة االمريكية  دراسة صورة العرب واملسلمني يف  2005 مؤيد قاسم اخلفاف  دكتوراه انتصار ابراهيم عبد الرزاق  -141
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حتليلية لصورة العرب واملسلمني يف صحيفيت واشنطن  بوست 
ايلول  11حىت   2001ايلول  11ونيويورك اتميز للمدة من 

2002  
 مفقودة كلية االداب االعالن يف تلفزيون العراق 1996  ماجستري حممد رشك كاظم العيسى -142
 مفقودة كلية االداب املخرب الصحفي يف الصحافة العراقيه 2000  ماجستري عبد االمري مويت الفيصل  -143
عادل عبد الرزاق مصطاف  -144

 الغريري 
اخلطاب االعالمي السياسي االيراين املوجه للعراق يف قناة  2005 مظفر مندوب العزاوي ماجستري

 –العامل االخبارية دراسة حتليلية للربامج السياسية برانمج 
 أمنوذجا   –العراق اليوم 

 CD كلية االداب

املقال الصحفي يف الصحافة العربيه دراسة البناء الفين للمقال  2005 هادي نعمان اهلييت  دكتوراه ليث بد يوسف حممد الراوي  -145
يف صحف ) االهرام املصرية ، النهار اللبنانية اخلليج االماراتية 

  2003 \6\ 30لغاية  2003 \1\1( للمدة من 

 CD كلية االداب

 CD كلية االداب التقرير االخباري يف جريدةالشرق االوسط )طبعة بغداد (  2005  ماجستري بشرى حسني احلمداين - 146

القسم العريب  BBCأساليب حترير االخبار يف إذاعة الـ  2005 محيدة مهدي مسيسم  ماجستري  غادة داود بطي  -147
دراسة حتليلية لنشرات االخبار يف هيئة االذاعة الربيطانية 

 (  2003\3\31اىل  2003\1\1للمدة من 

 CD كلية االداب

فن املقابلة االذاعية يف االذاعات العراقية يف بغداد دراسة  2005 هادي نعمان اهلييت دكتوراه حسني رشيد ايسني العزاوي  -148
فنية للمقابالت االذاعية للمدة من مسحية لألساليب ال

1\7\2004 – 31\12\2004  

 CD كلية االداب

 CD كلية االداب صورة  بريطانيا يف الصحافة العراقية  2001  دكتوراه صفاء صنكور جبارة -149
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املعلومات العلمية دراسة االساليب الفنية لالعالن يف شبكة  2005 محيدة مهدي مسيسم  ماجستري زينب ليث عباس حممد رؤوف  -150
 رب االنرتنت عساليب االعالنية يف موقع مكتوب مسحية لال

 CD كلية االداب

املالحق يف الصحافة العراقية دراسة حتليلية يف مالحق جريدة  2005 مؤيد قاسم اخلفاف  ماجستري رفعت مطر محد ذايب الدليمي  -151
 \ 6 \30حىت  1978\1\1اجلمهورية للمدة من 

1978  

 CD 

انظم عبد الواحد  دكتوراه علي جبار حسني اجلابري  -152
 اجلاسور

الوظيفة السياسية للقنوات الفضائية العربية دراسة حتليلية  2006
 مقارنة للربامج السياسية  يف قناة املنار والفضائية االردنية 

اجلامعة 
 \املستنصرية 

املعهد العايل 
للدراسات 
السياسية 
 والدولية 

CD 

صورة املرأة يف السينما العراقية دراسة حتليلية للصورة يف الفيلم  2005 علي حسني طوينة  دكتوراه ارادة زيدان راهي اجلبوري  -153
  1994- 1946الروائي العراقي 

 CD 

عبد السالم امحد  ماجستري هيثم عكاب عطية الدليمي  -154
 السامر

العالقات العامة يف القطاع التجاري يف العراق دراسة مسحية  2005
ألنشطة العالقات العامة  يف الشركة العامة لتجارة املواد 

 الغذائية 

 CD 

العالقات العامة ودورها يف دعم  النشاط النفطي يف العراق  2006 مظفر مندوب العزاوي  ماجستري حممد رافع البد الراوي -155
 دراسة ميدانية لقسم العالقات العامة يف وزارة النفط العراقية 

 CD 

 CD و ظيب التغطية االخبارية للشأن السياسي العراقي يف قناة اب 2006 محيدة مهدي مسيسم ماجستريحيدر حممود حمسن علي  -156
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الفضائية دراسة مسحية الخبار العراق يف برانمج املدار للمدة  اخلزرجي 
  2004\11\30 – 9\1من 

عالء الدين امحد خليفة هايت  -157
 الفراجي 

االجتاهات السياسية يف الصحافة العراقية بعد االحتالل  2005 علي حسني طوينة ماجستري
االمريكي دراسة حتليلية للمقال االفتتاحي لصحف دار السالم 

اىل  2003\11\15والعدالة والتأخي للمدة من 
15\5\2004  

 CD 

ميدانية حول واقع استقاء املصادر االخبارية يف العراق دراسة  2005 علي حسني طوينة ماجستري دحام علي حسني  العبيدي  -158
 االخبار يف أوساط اجلمهور العراقي يف بغداد 

 CD 

سرتاتيجية العالقات العامة يف إدارة االزمات السياحية دراسة  2006 مظفر مندوب العزاوي دكتوراه انتصار داود العبيدي  -159
 ميدانية يف هيئة السياحة 

 CD 

العالقات العامة يف املؤسسات الرايضية العراقية  دراسة  2006  مؤيد قاسم اخلفاف ماجستري بد اجلابري عحممد حامد  -160
مسحية ألهداف ووظائف العالقات العامة للمدة من 

  2005\7\1اىل  2004\7\1

 CD 

 االخراج الصحفي للصفحات االوىل يف الصحف العراقية 1998 هادي نعمان اهلييت  ماجستري علية عزم تقي اخلالدي   -161
دراسة تطبيقية للصفحة االوىل يف جريديت الثورة والعراق عام 

1990 

 CD 

ضحى عبد علي مهدي  -162
 العبيدي 

صحافة اللجنة الدولية للصليب االمحر دراسة عن اجملالت  2005 مؤيد قاسم اخلفاف دكتوراه
اليت تصدرها بعثات اللجنة الدولية للصليب االمحر يف الوطن 

 العريب 

 CD 
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الصحافة العراقية يف املهجر دراسة حتليلية مقارنة يف صحف  2005 مؤيد قاسم اخلفاف دكتوراه أرجوان  هاشم علي  -163
بغدد ( الصادرة خارج   -الدعوة –االحزاب ) طريق الشعب 

  2003لغاية  1980العراق للمدة من 

 CD 

الشؤون العراقية يف راديو  سوا دراسة حتليلية الخبار برانمج )  2006 علي جبار الشمري ماجستري عبد االمري عباس حسني الركايب  -164
 \ 6\3 – 4\1العامل اآلن( االخباري للمدة من من 

2004 ) 

 CD 

علي عبد اهلادي عبد االمري  -165
 الكرخي 

املعايري العلمية للعالقات العامة ) دراسة مقارنة بني وزاريت  2005 علي جبار الشمري ماجستري
 العدل وحقوق االنسان 

 CD 

محيد جاعد حمسن  ماجستري تغريد فاضل حسني العبيدي   -166
 الدليمي 

احلمالت االعالمية يف الصحافة العراقية  دراسة مقارنة  2006
من  للمحالت املؤيدة واملعارضة لالختاابت التشريعة  للمدة

  2004\6\30لغاية  2004\1\1

 CD 

مصطفى كمال  اإلله عبد ماجستري يوسف حسن حممود الفراجي  -167
 الدين 

أشكال الربامج الواثئقية ومضامينها ) قناة ابو ظيب الفضائية  2006
 امنوذجا  ( 

 CD 

العراقية دراسة حتليلية للصحافة القيم االخبارية يف الصحافة  1997 عبد الستار جواد دكتوراه  هاشم حسن جاسم -168
 1988اىل  1869اليومية من 

  

 CD  انعكاس البيئة اإلعالمية على القائم ابالتصال  2006  دكتوراه سامية أمحد هاشم  -169

 CD  دور العالقات العامة يف نشر الوعي املروري  2006 علي جبار الشمري  ماجستري علي موفق فليح احلديثي  -170

التغطية االخبارية للشؤون العراقية يف اذاعة دولة الكويت  2006 عبد الرزاق النعاس  ماجستري عالء جناح نوري السمرمد -171
دراسة حتليلية يف نشرات االخبارية الذاعة دولة الكويت للمدة 

 CD 
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 2003\4\1من 
حدة الضغط العربية واالسالمية يف الوالايت املتنشاط مجاعات  2006 علي حسني طوينة  دكتوراه راي قحطان امحد احلمداين  -172

ط منظمة "كري" للمدة من ااالمريكية دراسة حتليلية لنش
  2003\9\11لغاية  2001\9\11

 CD 

العالقات العامة والسياحة الدينية دراسة مسحية لواقع   2006 محيدة مهدي مسيسم  ماجستري ميادة كاظم جعفر االزرقي -173
ة يف العراق للمدة حيف شركات السفر والسياات العامة العالق

    2005\5\1لغاية  2004\5\1من 

 CD 

حممد صاحي  حسني عمار  -174
 القريشي 

عادات وامناط تعرض مجهور مدينة بغداد للبث التلفزيوين  2006 مظفر مندوب دكتوراه 
 الفضائي

 CD 

احتياجات كبار السن من التلفزيون العراقي دراسة ميدانية  2005 عبد الرزاق النعاس ماجستري قيس ابراهيم علي  -175
مدينة بغداد منوذجا  للمدة من  \لعينة من كبار السن 

  2004\4\9لغاية  2003\4\9

 CD 

االعالم القانوين يف التلفزيون دراسة وصفية لربانمج القانون  2006 وسام فاضل  ماجستري عمر طالل  عبد القادر  -176
 قناة العراقية الفضائية لدورتني براجميتنيواجملتمع يف 

 CD 

عبد املنعم كاظم  ماجستري عمر عدانن شالل  -177
 الشمري 

العربية برانمج  BBCالوظيفة السياسية لربامج إذاعة  2006
كانون الثاين اىل   \1السياسة بني السائل  واجمليب للمدة من 

 إنوذجا   2004 \حزيران\30

 CD 

ة العربية اشكال الربامج الرتفيهية يف القنوات الفضائي 2006 وسام فاضل راضي ماجستري امحد مطشر عبد الصاحب علي  -178
وصفية للربامج الرتفيهية يف قناة  ةوخصائصها الفنية  دراس

 CD 
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LBC  2005\4\1الفضائية اللبنانية امنوذجا  للمدة من 
  2005 \9\30لغاية 

برامج املرأة يف القنوات الفضائية املتخصصة دراسة حتليلية  2006 مظفر مندوب العزاوي ماجستري حنان صادق رسن اخلزعلي  -179
الفضائية املتخصصة يف    HEYAلربامج املرأة يف قناة 

لغاية  2004\7\1شؤون املرأة العربية امنوذجا  للمدة من 
30\9 \2004  

 CD 

دور برامج االطفال يف القنوات الفضائية العربية املتخصصة يف  2006 هادي نعمان اهلييت  ماجستري امسى نوري صاحل الراوي  -180
تثقيف االطفل العراقي  دراسة ميدانية لتعرض الطفل العراقي 
لقناة سيب ستون الفضائية يف حمافظة بغداد للمدة من 

18\8\2004 – 18\7\2005  

 CD 

عبد السالم امحد  ماجستري اسراء جاسم فلحي  -181
 السامر

اجتاهات الصحافة العراقية إزاء قضااي املراة  دراسة حتليلية  2006
 2004\6\1جلرائد الصباح ، الزمان ، العدالة ، للمدة من 

  2004\6\30لغاية 

 CD 

دور قناة احلرة يف الدبلوماسية الشعبية االمريكية دراسة حتليل  2006 محيدة مهدي مسيسم  ماجستري حيدر امحد علو القطيب  -182
 2005\10\1مضمون لنشرة اخبار العامل اليوم للمدة من 

  20005\12\31لغاية 

 CD 

االذاعات املوجهة ودورها يف احلرب النفسية  دراسة حالية  1988 حامد ربيع  ماجستري حممد جاسم فلحي  -183
 لعربية اذاعة اسريائيل ابللغة ا

جامعة الدول 
املنظمة  –العربية 

العربية للرتبية 

- 



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

والثقافة والعلوم 
معهد البحوث  –

والدراسات 
قسم  –العربية 
البحوث 

والدراسات 
 السياسية 

 - كلية االداب   1985 -1975الثقافة االدبلية يف االعالم العراقي  1988 جالل اخلياط دتوراه حسني جاسم حممد النداوي -184
 خالد حبيب الراوي  دكتوراه عبد العزيز محيد علي  -185

 وليد احلديثي 
 - كلية االداب   1991 – 1971التلفزيون الرتبوي يف العراق   1993

متوز  14الوحدة العربية يف الصحافة العراقية للمد من  1994 هادي نعمان اهلييت ماجستري حمسن عبدو كشكول  -186
  1963تشرين الثاين  18 – 1958

 - كلية االداب 

 - كلية االداب  تدفق الربامج األجنبية يف تلفزيون العراق  1995 علي حسني طوينة  ماجستري وسام فاضل راضي  -187
 - مفقودة 1963شباط  8العراقية يف  ظل ثورة  الصحافة 1995  ماجستري  عبد الرمحن علي الفهداوي  -188 

حسني جاسم حممد  ماجستري حسني علي نور املوسوي  -189
 النداوي 

 - كلية االداب  حممود امحد السيد صحفيا   1995

عبد الرزاق حممد  ماجستري رحيم مزيد الكعيب -190
 الدليمي 

حتليلية ألخبار اخبار احملافظات يف الصحافة العراقية دراسة   1996
 – 1988والثورة ) ةظات املنشورة يف صحيفيت اجلمهورياحملاف

1990  ) 

 - كلية االداب 
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الدعاية الكويتية دراسة حتليلية يف تصرحيات املسؤولني الكويتني  1996 محيدة مهدي مسيسم  ماجستري امحد عبد اجمليدأمني  -191
 حول العراق بعد اعرتافه ابلكويت 

 - كلية  االداب 

االخرتاق االعالمي االمريكي للوطن العريب وخماطره على االمن  1996 زهري توفيق دكتوراه سالم خطاب اسعد الناصري  -192
القومي  دراسة حتليلية ملضامني بعض وسائل االعالم االمريكي 

   1990\8\2 – 1988\8\8املوجهة للعراق للمدة من 

 - كلية االداب 

 خالد حبيب الراوي  دكتوراه  ار رمسي موسى انتص -193
 سعدي عباس 

إخراج وتصميم الصحف العراقية  دراسة تطبيقية جلريدة  1996
 م  1993ولغاية  1983اجلمهورية للفرتة من 

 - 

 - كلية االداب  حرية الصحافة يف العراق  1996  ماجستري رعد جاسم الكعيب  -194
 - كليةاالداب   1989 -1985التجرية الدمبقراطية يف الصحافة السودانية  1996 قيس عبد احلسني  ماجستري هارون حممد الطاهر  -195
الوظيفة االتصالية للتلفزيون دراسة ميدانية لتلفزيون الشباب  1997 خالد حبيب الراوي دكتوراه نصيف جاسم العزاوي -196

  1996 -193يف العراق 
 - كلية االداب  

التلفزيون والتنمية االجتماعية يف العراق دراسة ميدانية بغداد  1998 خالد حبيب الراوي  دكتوراه مصطفى محيد الطائي  -197
لدور التلفزيون يف تنمية الوعي الصحي لسكان مدينة بغداد 

1996 – 1997  

 - كلية االداب 

ات فرق التفتيش الرمسية واالعالمية حول عملها يف تصرحي 1998 علي حسني طوينة  ماجستري  حارث راضي جاسم احلارثي  -198
العراق دراسة حتليلية لتصرحيات فرق التفتيش حول االزمات 

   1993ولغاية  – 1991اليت أاثرهتا للمدة من 

 - كلية االداب 

حتول االخراج الصحفي يف الصحف العراقية احلجم االعتيادي  1998 خالد حبيب الراوي  ماجستري كرازيال اكرم اسطيفان  -199
 اىل احلجم  النصفي 

 - كلية االداب 
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 - كلية االداب   1958-  1945الدعاية االمريكية يف العراق  1998  دكتوراه  عبد السالم امحد السامر  -200
 1996\1\1االخبار يف الصحافة العراقية للمدة من لغة  1998 جاسم النداوي حسني دكتوراه حامت علو جواد الطائي -201

 1996\6\30لغاية
 - كلية االداب

 أبوعدانن عبد املنعم  ماجستري عرسان يوسف عرسان الزوبعي -202
 السعد

 - كلية االداب  احلصار االقتصادي وأثره يف صحافة العراق  1998

- 1924الصحافة العسكرية العراقية نشاهتا وتطورها ) 1998 هادي نعمان اهلييت ماجستري مجال عبد هللا خضري  -203
1980 ) 

 - كلية االداب

 - كلية االداب صحافة قوى االمن الداخلي يف العراق نشأهتا وتطورها  1998 خلف  الداهري ماجستري مؤيد خليل سلمان -204
استطالعات الرأي العام االمريكية حول أزمة املقرات الرائسية   1999 علي حسني طوينة  ماجستري احسان عباس حسن  -205

  1998أذار  – 1997تشرين أول 
 - كلية االداب 

-ال –تغطية وكالة الصحافة الفرنسية لألزمة العراقية - 1999 محيدة مهدي مسيسم ماجستري امال عبد اللطيف عبود -206
 - 1998ولغاية آذار  1997امريكية  للفرتة تشرين االول 

 - كلية االداب

عبد الرزاق حممد امحد  ماجستري حممد صاحل جباب الدليمي -207
 الدليمي

التغطية الصحفية ملذكرة التفاهم بني العراق واالمم املتحدة  1999
حتليل مضمون لالخبار واملقاالت االفتتاحية يف صحيفة 

  1997\8\4لغاية  1996\5\20فرتة من اجلمهورية لل

 - كلية االداب

الصحافة الرتكية ومواقفها جتاه العراق خالل أم املعارك دراسة  1999 لقاء مكي العزاوي ماجستري عبد الكرمي علي جرب الدبيسي  -208
شباط  – 1990حتليلية ألخبار الصحافة الرتكية من آب 

1991  

 - كلية االداب

 - كلية االداباحلمالت االعالمية يف الصحافة اليمنية دراسة حتليلية  1999لقاء مكي شفيق  ماجستري علي مهيوب حممد الربيهي  -209
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للحمالت الصحفية اليت غطت االنتخاابت النيابية اليمنية  العزاوي
  1997لعام 

عبد الرزاق حممد  دكتوراه علي جبار حممد الشمري  -210
 الدليمي 

العالقات العامة املركزية يف العراق بناء منوذج للعالقات العامة  1999
 املركزية يف وزارة الثقافة واإلعالم 

 - كلية االداب

عبد الرزاق حممد  دكتوراه ظافر سلمان جميد الصميدعي  -211
 الدليمي 

- 1998العالقات اللعامة يف القطاع الصناعي ابلعراق  2000
1999  

 - كلية االداب 

عبد الرزاق حممد  دكتوراه عصام مجعة امحد املعاضيدي  -212
 الدليمي 

الدعاية االيرانية املوجهة اىل العراق خالل أم املعارك دراسة  2000
 حتليلية 

 - كلية االداب

النشاط الصهيوين  موقف صحافة االحزاب العراقية العلنية من 2000 هادي نعمان اهلييت دكتوراه سعد سلمان عبد هللا املشهداين  -213
  1952- 1922يف العراق 

 - كلية االداب

السياسية الدولية دراسة يف  األزمة وإدارة اإلعالمياخلطاب  2000 يدة مهدي مسيسممح دكتوراه جليل وادي محود  -214
الدويل  األمنمع جملس  األزمات أثناءاخلطاب العراقي 

1991 -1998  

 - اآلدابكلية 

 - كلية االداب العمل الصحفي يف العراق  أخالقيات 2000 علي حسني طوينة ماجستري حممد عبود مهدي العزاوي  -215
عبد الرمحن علي سعود  216

 اويالعيس
عبد الرزاق حممد  ماجستري

 الدليمي 
املقال االفتتاحي يف جريدة اببل  دراسة حتليلية ملقال الصفحة  2000

  1999- 1998 األوىل
 - االدابكلية 

 - كلية االداب 1999- 1990العراقية  اإلنباءلوكالة  اإلخباريالنشاط  2001 هادي نعمان اهلييت  دكتوراه علي أكرم علي   -217
نزار عبد اجمليد رشيد  دكتوراه  أمحد حممد فهمي سعيد  -218

 الربواري
 ميدانيةدراسة  اإلعالميالعوامل املؤثرة يف اسرتتيجية التسويق  2001

 العراقي  اإلعالميف عينة من منظمات 
 اإلدارةكلية 

 \واالقتصاد 
- 
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اجلامعة 
 املستنصرية 

 - كلية االداب لغة الربامج  التلفزيونية  2001  ماجستري صفاء صبحي النعيمي  -219
عبد الرزاق حممد  دكتوراه  عبد الرمحن علي محد الفهداوي  -220

 الدليمي 
 17- 1963تشرين الثاين  18الصحافة العراقية للمدة من  2001

 ومواقفها من الوحدة العربية  1968متوز 
 - كلية االداب 

 1990االبعاد االسرتاتيجية لإلعالم العراقي يف التسعينات ) 2001 عبد الستار جواد دكتوراه جاسم حسن عطية العبوسي  -221
– 1999 ) 

 - كلية االداب

موقف الصحافة العراقية من القضية الفلسطينية  خالل ام  2001  ماجستري  خالد حممد يوسف  -222
 املعارك

 - 

مراسلو املصادر االعالمية العربية واالجنبية املعتمدون يف  2001 محيدة مهدي مسيسم  ماجستري سامية امحد هاشم  -223
 العراق دراسة ميدانية يف مشكالت العمل 

 - كلية االداب 

عبد الرزاق حممد  ماجستري  فاضل عباس خليل حممد سعيد  -224
 الدليمي 

املراسم يف ضوء العالقات العامه نظام املراسم يف العراق  2001
 منوذجا  

 - كلية االداب

 - مفقودة االعالن ودوره يف التسويق السياحي  2001  ماجستري انتصار داود العبيدي   -225
لقاء مكي شفيق  ماجستري شعبان حسن محادة الناصري  -226

 العزاوي
املؤمتر الصحفي يف الصحافة العراقية دراسة يف تغطية املؤمترات  2001

ولغاية  1990\1\1الصحفية واساليب حتريرها للفرتة من 
31\12\19990  

 - كلية االداب 

 مفقودة كلية االداب العراقاالعالم البيئي يف  2001  ماجستري امينة سلمان القيسي  -227
 مفقودة كلية االداب العوملة االعالمية وانعكاساهتا  على األمن القومي العريب  2001  دكتوراه مؤيد عبد اجلبار احلديثي -228
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صحافة العراقية دراسة حتليلية يف فن التحقيق الصحفي يف ال 2001 عبد الستار جواد ماجستري ضحى عبد الرزاق هادي اخلنلي  -229
للفرتة من  األسبوعيةصحيفيت القادسية اليومية ونبض الشباب 

1\1\2000 – 1\1\ 2001  

 - كلية االداب 

فن التقرير الصحفي يف الصحافة العراقية دراسة حتليلية للتقرير  2001 حسني جاسم النداوي ماجستري افنان حممد شعبان حممد -230
صحفييت اجلمهورية والثورة للمدة من الصحفي يف 

1\1\1990 -1\1\2000 

 - كلية االداب

عبد الرزاق حممد  دكتوراه نزهت حممود نفل الدليمي -231
 الدليمي

 - كلية االداب اجتاهات الدعاية االمريكية ازاء االرهاب الدويل  2002

االخبار يف اذاعة الكويت ازاء العراق دراسة حتليلية اجتاهات  2002 مظفر املندوب ماجستري ايسني طه موسى الناصري -232
 2002\12\30وحىت  2001\7\1للمدة من 

 - كلية االعالم 

دور وسائل االعالم يف محاية املستهلك دراسة حتليلية  2002 علي حسن طوينة ماجستري حممد عبد حسن العامري -233
للتقييس لالعالانت التلفزيونية  الصادرة عن اجلهاز املركزي 

ولغاية  1999\1\1والسيطرة النوعية للفرتة من 
31\12\2001- 

 - كلية االعالم 

املوضوعات العسكرية يف الصحافة العراقية دراسة جلريدة  2002 لقاء مكي العزاوي ماجستري ارجوان هاشم علي  -234
شباط  \ 28ولغاية  1990\آب \3القادسية للمدة من 

1991 

 - كلية االداب 

دراسة حتليلية  1284مواقف الصحافة العربية ازاء القرار  2002 هادي نعمان اهلييت ماجستري عقيل هايس عبد الغفور  -235
 مقارنة

 - كلية االداب
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انتصار  عباس ابراهيم  -236
 احلسناوي 

اجتاهات إعالم الدول دائمة العضوية يف جملس االمن ازاء  2002 علي حسني طوينة دكتوراه
الربيطاين على العراق يف يوم الفتح املبني  –العدوان االمريكي 

17\12\1998  

 - كلية االداب 

احلجب االخباري يف الصحافة العراقية دراسة وصفية حتليلية  2002 مؤيد اخلفاف  ماجستري جيهان عبد ابراهيم العلي  -237
يف حجب اخلرب احمللي لصفحة احملليات يف جريدة اجلمهورية 

  2001-9-30لغاية  2001-4-1للمدة )

 - كلية االعالم

عبد احلكيم طارش سيف  -238
 املغلس 

 - كلية االعالم  استخدامات االنرتنت يف وسائل االعالم العراقية دراسة حتليلية  2002 علي حسني طوينة ماجستري

عبد احملسن سلمان خضري  -239
 عيفالشا

االعالن يف وسائل االعالم العراقية ودوره يف الرتويج  2002 مظفر مندوب العزاوي دكتوراه
 للمنتجات الوطنية 

 - كلية االعالم 

اجملالت املتخصصة يف العراق دراسة للفنون الصحفية يف  2002 زهري حسني الربيعي ماجستري عاصفة موسى كاظم  -240
اجملالت املتخصصة الصادرة عن املنظمات اجلماهرييه للمدة 

  1990ولغاية اب  1988من اب 

 - كلية االعالم 

 أوساطالتعرض لربامج قناة العراق الفضائية دراسة ميدانية بني  2003 مظفر مندوب العزاوي دكتوراه بشرى داود سبع السنجري  -241
 حصرا   املغرتبني

 - كلية االعالم 

يف العراق دراسة حتليلية جلرائد  األسبوعيةصحافة احملافظات  2003 حسني جاسم النداوي ماجستري امحد عسكر عبد هللا اجلبوري  -242
  2001عام 

 CD  اإلعالمكلية 

الصحافة العراقية وقضااي العوملة دراسة حتليلية يف صحف  2003 اد و عبد الستار ج ماجستري الفالحي إبراهيمحسني علي  243
اجلمهورية الثورة ، القادسية ، العراق للمدة من 

 CD  اإلعالمكلية 
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1\1\2001 – 1\1\2002  
يف قناة الشارقة الفضائية دراسة  األطفالاجتاهات برامج  2006 وسام فاضل راضي ماجستري سعود مالك كنعان الصديد -244

يف قناة الشارقة الفضائية  األطفالوحتليل مضمون لربامج 
  2005 \6\1 – 2004\6\1للمدة من 

 CD كلية اإلعالم 

 أبويف التلفزيون دراسة مقارنة لقنايت  اإلخباريةمعايري التغطية  2006 محيدة مهدي مسيسم  دكتوراه علم الدين عبد هللا امحد حممد  -245
 ظيب واجلزيرة الفضائيتني لفرتتني براجميتني 

 CD كلية اإلعالم 

البيئة يف الصحافة العربية دراسة  مقارنة ملوضوعات البيئة يف  2006 مؤيد قاسم اخلفااف دكتوراه ايسر خليل ابراهيم العبيدي  -246
  2002جريدة االهرام واجلمهورية العراقية لعام 

 CD كلية اإلعالم 

عبد االله مصطفى كمال  ماجستري غزوان جبار حممد حسني  -247
 الدين

يف القناة  وإشكاهلاليب النشرات االخبارية ومضامينها ااس 2006
( دراسة حتليلية لنشرة LBCالفضائية اللبناية ) احلياة 

  2005 \ 30 -5\1\االخبار الرئيسة للمدة  من 

 CD كلية اإلعالم 

عبد السالم امحد  ماجستري مروة عبد االله عباس الطحان  -248
 السامر

تغطية انشطة منظمات اجملتمع املدين يف الصحافة العراقية  2006
يل مضمون لالخبار والتقارير االخبارية يف جريديت دراسة حتل

  2004\7\30 – 2004\5\1املدى وبغداد  من املدة 

 CD كلية اإلعالم 

الشعار السياسي  دراسة حتليلية لشعارات االحزاب العراقية   2006 علي حسني طوينة ماجستري  عالء مصطفى داخل  -249
  2003\9\\9 -\4\9للمدة 

 CD كلية اإلعالم 

عدانن عبد املنعم أبو  ماجستري مصطفى فرحان تقي  -250
 السعد

قضااي الفيدرالية يف الصحافة الكردية العراقية الناطقة ابلعربية  2007
)التآخي واالحتاد ( انوذجا  دراسة حتليلية للمدة 

  2005\10\31ولغاية 2005\5\1من

 CD كلية  اإلعالم 
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محيد جاعد حمسن  ماجستري يوسف حممد حسني العبيدي -251
 الدليمي

التوظيف الدعائي يف القنوات الفضائية دراسة حتليل املضمون  2006
 لربانمج )ابلعراقي( يف قناة  احلرة الفضائية لدورة براجمية واحدة  

 CD كلية اإلعالم 

مسحية ألساليب ووسائل العالقات العامة  واالزمات  دراسة  2006 هاشم حسن ماجستري مرتضى نوري حممود الشديدي  -252
العالقات العامة يف التعامل مع أزمة الكهرابء للمدة من 

 ( 2006\9\1حىت  2006\6\1)

 CD كلية اإلعالم 

االعالن يف القنوات الفضائية العربية واالجتاهات االستهالكية  2006 مظفر مندوب العزاوي  ماجستري سهاد عدانن جلوب املطريي  -253
دراسة مسحية لتعرض مجهور مدينة بغداد للجمهور العراقي 

 إلعالانت قناة الفضائية العراقية (

 CD كلية اإلعالم 

العالقات العامة وشبكة املعلومات العاملية دراسة الستخدام  2006 محيد جاعد الدليمي ماجستري صبا امحد مخاس اجلميلي  -254
الشبكة يف وزارات التعليم العايل والبحث العلمي والشباب 

اىل  2005\1\1والرايضة واالتصاالت للمدة من 
20\3\2006  

 CD كلية اإلعالم  

امة وحتقيق املشاركة اجلماهريية يف مشاريع أمانة العالقات الع 2006 هادي نعمان اهلييت ماجستري  ايثار طارق خليل العبيدي  -255
 بغداد اخلدمية 

 CD كلية اإلعالم  

عمر حسن فهمي سعيد  -256
 احليدري

العالقات العامة  دورها يف تطوير العالقات الدولية  دراسة  2006 علي جبار الشمري ماجستري
 مسحية للعالقات العامة يف وزارة اخلارجية  العراقية 

 CD كلية اإلعالم 

التغطية الصحفية لألخبار السياسية احمللية يف الصحافة العراقية  2006 هاشم حسن التميمي ماجستري رواء هادي صاحل الدهان  -257
اليومية دراسة وصفية لألخبار السياسية احمللية يف جرائد 

بغداد ( للمدة من \التآخي\العدالة \الزمان \)الصباح 

 CD اإلعالمكلية 



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

  2004\11\30ولغاية  2004\9\1
صطفى كمال عبد االله م دكتوراه حممد حسني علوان السعدي 258

 الدين
الشؤون العراقية يف االذاعات الدولية املوجهة دراسة حتليلية  2006

ألخبار العراق يف نشرات االخبار الرئيسة إلذاعيت  يب يب سي 
  2003\4\9ومونت كارلو بعد أحداث 

 CD كلية اإلعالم 

الوافدة عرب الفضائيات  لإلعالانتتعرض مجهور مدينة بغداد  2006 حسن رضا النجار ماجستري هدى عادل طه الغرب -259
ظيب الفضائية للمدة  أبوالعربية دراسة ميدانية يف التعرض لقناة 

  2006\1\1 – 2005\1\1من 

 CD كلية اإلعالم 

بعد دخول القوات اجتاهات الصحافة الرتكية إزاء العراق   2006 علي حسني طوينة دكتوراه عبد الكرمي علي جرب الدبيسي  -260
والربيطانية دراسة حتليلية للمقاالت االفتتاحية يف  األمريكية

إىل  2003\1\1\اجلرائد الرتكية للمدة من 
31\12\2003  

 CD كلية اإلعالم 

معايري العالقات العامة يف اختيار القناة االتصالية دراسة حتليلية  2006 علي حسني طوينة راهو دكت حممد صاحي الشحماين  -261
 واليونسكو يف العراق    اليونيسيفمقارنة  بني منظميت 

 CD كلية اإلعالم 

حممد عبد املطلب  دكتوراه غزوان حسني جاسم  -262
 البكاء

 CD كلية اإلعالم  يف تلفزيون املستقبل  اإلعالنأشكال ومضامني  2006

ودورها يف تنمية السلوك  أساليبهاعرب االنرتنت  اإلعالانت 2007 مظفر مندوب العزاوي دكتوراه فاضل عباس خليل  -263
الشرائي لدى الشباب العراقي مع دراسة ميدانية على عينة من 

 رواد مقاهي االنرتنت يف مدينة  بغداد 

 CD كلية اإلعالم

 CD كلية اإلعالم توظيف الفنون الصحفية  واألدبية يف صحافة االطفال يف  2007 هاشم حسن التميمي ماجستري مخائل زيدان خلف الالمي -264



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

العراق دراسة وصفية للفنون املستخدمة يف جملة "جمليت" للمدة 
   1990ولغاية آب  1988من آب 

املنظمات التابعة لألمم املتحدة أنشطة العالقات العامة يف  2006 مظفر مندوب العزاوي دكتوراه آالء محيد حسني  -265
دراسة ميدانية لتقومي واقع أنشطة منظميت اليونسيف والفاو 

  2003- 2002اآلنسانيتني يف العراق للفرتة 

 CD كلية  اإلعالم 

العالقات العامة يف االحزاب السياسية الكردية  دراسة مسحية  2007 علي جبار الشمري  ماجستري هوشيار مظفر علي أمني  -266
 ألنظمة العالقات العامة للحزب الدميقراطي الكردستاين 

 CD كلية اإلعالم 

احلمالت االعالنية يف انتخاابت جملس النواب العراقي الدائم  2007 مظفر مندوب العزاوي  دكتوراه كرمي مشط املوسوي  -267
دراسة مقارنة وحصر شامل إلعالانت صحف البيان  2005

 واالحتاد واملشرق  

 CD كلية اإلعالم

عدانن عبد املنعم ابو  ماجستري  حسني انصر حسني  -268
 السعد

التلفزيونية  BBC املعاجلة  االخبارية للشؤون العراقية يف قناة  2007
 الربيطانية 

 CD كلية االعالم 

االستماالت العاطيفية يف اإلعالن التفزيوين اإلعالانت   2006 علي جبار الشمري  ماجستري جعفر شهيد هاشم املوسوي -269
الفضائية اموذجا  للمدة من  LBCالتلفزيونية  لقناة 

  2005\3\31اىل  2005\1\1

 CD كلية اإلعالم 

عبد املنعم كاظم  ماجستري حسام سعدي مهدي  -270
 الشمري

العالقات العامة يف وزارة االتصاالت العراقية ومؤسساهتا دراسة  2007
مسحية ألنشطة العالقات العامة يف الشركة العامة لالتصاالت 

 والربيد

 CD كلية االعالم 

 CDكلية اإلعالم مجهور مدينة بغداد للقنوات الفضائية االخبارية الناطق تعرض  2007 محيد جاعد حمسن ماجستري فدوى أبراهيم العوض  -271



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

 )مفقودة( ابلعربية
مضمون املقال االفتتاحي يف الصحافة السورية  حتليل مضمون  2007 عادل خليل مهدي  ماجستري عثمان حممد ذويب الدليمي  -272

املقاالت االفتتاحية يف جريدة تشرين للمدة من 
  2004\6\30ولغاية  2003\4\10

 CD كلية اإلعالم

تقييمية  املراقبة اإلعالمية والتحول الدميقراطي يف العراق دراسة 2007 محيد جاعد حمسن  ماجستري سعد معن أبراهيم املوسوي  -273
قبة اإلعالمية يف االنتخاابت النيابية للفرتة من ار علربامج ال

  2005\12\15ولغاية  2005\11\14

 CD كلية اإلعالم 

 CD كلية اإلعالم الربامج الطارئة يف التلفزيون واساليب التخطيط هلا 2007  ماجستري علي عباس فاضل -274

عبد احملسن سلمان  ماجستري رسل علي عبد الزهرة  السعدي -275
 الشافعي

اشكاليات  تعرض مجهور بغداد لقنوات البث األرضي احمللي  2007
 دراسة مسحية ميدانية جلمهور مدينة بغداد 

 CD كلية اإلعالم

الشؤون العراقية يف الصحافة العربية الدولية دراسة حتليلية   2007 محيد جاعد حمسن  دكتوراه ضحى عبد الرزاق  هادي -276
مقارنة يف صحف القدس العريب والشرق االوسط والزمان 

 2004\4\9ولغاية  2003\4\9للمدة من 

 CD كلية اإلعالم

 محيدة مهدي مسيسم  ماجستري حسني جاسم جابر الربيعي  -277
 و

عبد السالم امحد 
 السامر

االشكالة الفنية للربامج التعليمية يف القنوات الفضائية العربية  2007
دراسة حتليل املضمون للربامج يف قناة النيل للتعليم  املتخصصة 

 2005\1\1العايل الفضائية املصرية انوذجا  للمدة من 
  2005\3\31ولغاية 

 CD كلية اإلعالم

هادي نعمان حممد  دكتوراه  طارق علي محود حسن -278
 اهلييت

أشكال ومضامني الربامج السياحية يف قناة العراقية الفضائية   2007
  2006\6\30لغاية  2006\1\1دراسة حتليلية للمدة 

 CD كلية اإلعالم



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

هادي نعمان حممد  دكتوراه هديل فوزي جاسم الداخلي -279
 اهلييت

اجتاهات الصحافة العراقية إزاء  االوضاع يف العراق دراسة  2007
حتليلية للمقال االفتتاحي يف صحف ) أالهرام ، الدستور ، 

اخلليج الثالثة ولغاية تشكيل حكومة  حرب اإلحتاد ( من 
   2004حزيران   28 -2003آذار  20عراقية مؤقتة  

 CD كلية اإلعالم

التغطية االخبارية للشؤون العراقية قناة ديب الفضائية دراسة  2007 محيد جاعد حمسن ماجستري امحد ضياء الدين حممد  -280
مسحية ألخبار العراق يف النشرات االخبارية للمدة من 

1\7\- 30\9\2006  

 CD كلية اإلعالم 

دور العالقات العامة يف املشاركة السياسية للمرأة العراقية  2007 عادل خليل مهدي ماجستري حممد وليد صاحل -281
دراسة مسحية ألساليب العالقات العامة يف وزارة الدولة 

 لشؤون املرأة 

 CD كلية  اإلعالم 

صناعة اخلرب يف الصحافة العربية دراسة مقارنة يف أخبار  2007 حسن رضا النجار دكتوراه عظيم كامل زريزب  -282
باح ، أالهرام ، النهار ( للمدة الصحف ) الص

  2004\6\30ولغاية  2004\1\1من

 CD كلية اإلعالم

عبد السالم امحد  ماجستري عيسى عيال جميد املزروعي  -283
 السامر

ليات الدينية يف العراق دراسة حتليلية يف جملة صحافة االق 2007
الفكر املسيحي ، جملة آفاق مندائية ، جملة اللش خالل عامي 

(2002 – 2003  ) 

 CD كلية اإلعالم

املالحق الرايضية اليومية يف الصحافة العراقية دراسة مقارنة  2007 عدانن ابو السعد ماجستري  ويقاسم حنون املوس -284
 2005\1\1مللحقي جريديت الصباح والعدالة للمدة من 

  2005\12\31حىت 

 CD كلية اإلعالم
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هنلة عبد الرزاق عبد اخلالق  -285
 رشيد 

التوظيف السياسي للربامج الثقافية يف القنوات الفضائية  2007 مظفر مندوب العزاوي دكتوراه
العرابية دراسة حتليلية للربامج الثقافية اجملد واملنار لدورتني 

 براجميتني  

 CD كلية اإلعالم 

عبد السالم امحد  دكتوراه سهاد عادل جاسم  -286
 السامر

العالقات العامة والدعاية السياسية دراسة مسحية لوظائف  2007
العالقات العامة يف الرتويج لربامج االحزاب السياسية 

لغاية  2003\4\9االنتخابية يف العراق منذ 
15\12\2006  

 CD كلية اإلعالم 

العراقي  2005الرتويج لدستور  محالت العالقات العامة يف 2007 عدانن ابو السعد  ماجستري عدانن محود راضي احلمدي -287
الدائم دراسة وصفية لفعاليات جلنة االتصال احلوار اجلماهريي 

اىل  2005\7\1املنيثقة عن اللجنة الدستورية للفرتة من 
15\8\2005  

 CD كلية اإلعالم 

الكردية دراسة مسحية مقارنة تطور االعالانت يف الصحافة  2007 كاظم شنون املقدادي  ماجستري هباء الدين أمجد حممد  -288
صحيفيت )كوردستاين نوى ( و) خه ابت ( امنوذجا  للمدة من 

  2005 \ 12\31لغاية  2005\7\1

 CD كلية اإلعالم 

هادي نعمان  حممد  دكتوراه حسني  علي ابراهيم الفالحي -289
 اهلييت

قضااي الدميقراطية يف الصحافة العربية دراسة حتليلية يف  2007
الصحف : الصباح العراقية  ، واالهرام املصرية ، والرأي 
األردنية ، والنهار اللبنانية ، وعكاظ السعودية للمدة من 

1\7\2005 – 31\12\2005  

 CD كلية اإلعالم 

  كلية اإلعالموسائل االتصال االلكرتونية احلديثة ووظيفتها يف نشر املعرفة  2006 هادي نعمان اهلييت دكتوراه وفاق حافظ بركع  -290



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

بني اجلمهور مع دراسة مسحية ميدانية حول التعرض لوسائل 
  2005املعرفة يف بغداد لعام 

العراقية دراسة االجتاهات السياسية للخرب الرئيس يف اجلرائد  2007 محيد جاعد حمسن  ماجستري ظمياء حسني غضيب الربيعي  -291
مسحية للخرب الرئيس يف جريديت الصباح والزمان اليوميتني 

 3\21لغاية  2006\1\1للمدة من 

 CD كلية اإلعالم 

القصة اخلربية والتقرير اخلربي يف الطبعات الدولية جلريديت  2007 هاشم حسن التميمي  ماجستري خلود كاظم العامري  -292
 2004يف شؤون العراق لعامي ) احلياة واألهرام دراسة مقارنة

 (  2005و

 CD كلية االعالم

هاشم حسن جاسم  ماجستري قيس عبد احلميد كرمي -293
 التميمي

تطور االستهالل اخلربي يف اجلرائد اليومية العراقية دراسة   2007
مسحية الستهالالت االخبار يف الصفحات االول  من جريديت 

ولغاية  2007\2\1لصباح والزمان  للمدة من ا
30\4\2007  

 CD كلية اإلعالم

هادي نعمان حممد  دكتوراه هادي عبد هللا امحد  -294
 اهلييت

الفنون التلفزيونية يف تغطية االحداث الرايضية الكربى تغطية  2007
 اجلزيرة الرايضية للدورة االسيوية اخلامسة عشرة منوذجا  

 CD كلية اإلعالم

القيم السياسية يف الدراما العراقية دراسة حتليلية لالعمال  2007 طالب عبد اجمليد ماجستري حوراء عدانن فائق صادق -295
 –الدرامية العراقية يف قناة الشرقية الفضائية )) سارة خاتون(( 

 (18ومليشيا احلب ومثنطعش )

 CD كلية اإلعالم 

الوظيفة السياسية للتلفزيون دراسة تطبيقية ميدانية يف تلفزيون  1998 توفيقزهري  دكتوراه حممد جاسم فلحي -296
 العراق 

  كلية أالداب
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عبد األمري عبود  ماجستري صباح عواد حممد نصبف  -297
 الشمسي

 مظفر مندوب

االحرتاق النفسي لدى الصحفيني العراقيني وعالقته بضغوط  2007
 العمل 

املعهد العايل 
للدراسات 

الرتبوية والنفسية 
 بغداد \

 

صناعة االخبار يف قناة العراقية الفضائية دراسة حتليلية  2007 مظفر مندوب  دكتوراه ثناء امساعيل رشيد العاين  -298
اىل  2004\4\1لنشرات االخبار للمدة من 

30\9\2004  

 CD كلية اإلعالم

العالقات العامة ومكافحة الفساد االداري يف العراق دراسة  2007 خزعلعبد النيب  ماجستري حممد ابراهيم عبد هللا الزبيدي -299
 مسحية لألنشطة العالقات العامة يف هيئة النزاهة العامة 

 CD كلية اإلعالم 

عبد املنعم كاظم  ماجستري شيماء عبد هللا صلييب -300
 الشمري

 CD ة اإلعالمكلي الصحافة واملمارسات الدميقراطية يف العراق دراسة حتليل  2007

هادي نعمان حممد  دكتوراه بدر انصر حسني  -301
 اهلييت

االتصال الثقايف يف العراق ) قنواته ، فنونه ، جماالته ( دراسة  2007
 حتليلية الجتاهات الوسط الثقايف حنو عملياته اببل أمنوذجا  

 CD كلية اإلعالم

العالقات العامة يف القنوات التلفزيونية الفضائية العراقية دراسة  2007 مهديعادل خليل  ماجستري اايد هالل محادي العسايف -302
مسحية ألنشطة العالقات العامة يف قنايت العراقية وبغداد 

  2006\8\1إىل غاية  2006\6\1للفرتة من 

 CD كلية اإلعالم 

اشكال ومضامني الربامج االخبارية يف قناة الشرقية لربانمج )  2008 رعد جاسم الكعيب ماجستري رفاه فاروق خليل  -303
 – 2006\4\15احلصاد ( االخباري للمدة من 

15\7\2006  

 CD كلية اإلعالم 



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

االجتاه الثقايف للقنوات الفضائية ) دراسة حتليلية للربامج  2008 عبد الباسط سلمان ماجستري هالة عبد اللطيف مطر -304
حىت 7\1لفضائية العراقية للمدة من الثقافية يف قناة ا

30\9\2007  

 CD كلية اإلعالم

مضامني الربامج السياسية يف القنوات العراقية الفضائية دراسة  2008 عبد الباسط سلمان  ماجستري ضرغام سعدي عبد الصاحب -305
حتليلية لربانمج لقاء مفتوح يف قناة العراقية الفضائية أموذجا  

 2006\6\30اىل  2006\1\1للمدة من 

 CD كلية اإلعالم

 دكتوراه رافد بطرس سعيد حداد -306
 

قيس عبد احلسني 
 الياسري 

احلمالت االعالمية يف العراق دراسة حتليلية للحمالت يف  1995
  1993- 1990الصحافة العراقية 

  كلية اآلداب

عبد املنعم كاظم  ماجستري صادق محه غريب محه صاحل  -307
 الشمري

الصحافة االلكرتونية الكردية دراسة مسحية للصحف  2008
االلكرتونية الكردية ) كآلورورنه ، ده نكه كان ، كوردستان 

 نت ( 

 CD كلية اإلعالم

عبد السالم امحد  دكتوراه عاصفة موسى كاظم -308
 السامر

 9وسائل واساليب الدعاية االمريكية يف العراق للمدة من  2007
  2005كانون الثاين   30نيسان ولغاية 

 CD كلية اإلعالم 

عبد السالم امحد  ماجستري صادق حسن كاظم املوسوي  -309
 السامر

تنظيم وادارة العالقات العامة يف شركات القطاع اخلاص  2008
 العراقية 

 CD كلية اإلعالم

عدانن عبد املنعم ابو  دكتوراه حسن كامل حممد  -310
 السعد

الصحافة العراقية وقيم اجملتمع املدين دراسة حتليلية لصفحة  2008
الرأي يف جرائد الصباح والزمان واملؤمتر للمدة من 

  2003\3\31وحىت  2003\7\1

 CD كلية اإلعالم 

 CD كلية اإلعالم ية لقناة العراقية الفضائية واساليب سالربامج السيا اجتاهات 2008 عادل خليل مهدي ماجستري عامر صبار علي احملمد  -311



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

تقدميها دراسة حتليلية مسحية للربامج السياسية للمدة من 
1\4\2007 – 30\6\2007  

 
دور االعالن التلفزيوين الوافد يف نشر  النزعة االستهالكية  2007 مظفر مندوب العزاوي دكتوراه حممد رشك كاظم آل عيسى   -312

لدى املواطن العراقي دراسة اجتاهات املستهلك العراقي أزاء 
   MBCاالعالانت التلفزيونية املعروضة يف مركز 

 CD كلية اإلعالم

عبد االمري مويت  ماجستري حيدر شالل متعب -313
 الفيصل 

االذاعات احمللية دراسة حتليلية للنشرة النشرات االخبارية يف  2008
 االخبارية الرئيسة يف  اذاعيت كربالء واببل امنوذجا  

 CD كلية اإلعالم 

توظيف التقنيات احلديثة يف اإلخراج الصحفي دراسة مسحية  2008 حسن رضا النجار ماجستري ميسم منذر الزبيدي -314
للصفحة أالوىل من جريديت الصباح والزمان للمدة من 

19\10\2005 – 19\3\2006  

 CD كلية اإلعالم 

صياغة الصحة االسلوبية يف صياغة االخبار دراسة اسلوبية يف  2008 امحد عبد اجمليد ماجستري  أكرم فرج عبد احلسني الربيعي -315
االخبار يف جريديت الصباح واملشرق للمدة من 

  2007\8\10لغاية  2007\4\1

 CD كلية اإلعالم

االاثر االجتماعية لألرهاب يف الصحافة العراقية دراسة حتليلية  2008 محدان خضر السامل  ماجستري صباح جاسم عودة الشمري -316
 – 2006\1\1يف جريديت الزمان واملشرق من 

31\12\2006  

 CD اإلعالمكلية 

اجتاهات الصحافة املصرية حنو السياسة االمريكية يف العراق  2008 عدانن  ابو السعد دكتوراه مؤيد خلف حسني  الدليمي  -317
مضمون املقال االفتتاحي يف جريديت االهرام  دراسة حتليلية

 CD  اإلعالمكلية 



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

لغاية  2003\4\9واالسبوع للمدة من 
15\12\2005  

العربية دراسة حتليلية ألشكال  BBCبرامج احلوار يف إذاعة  2008 طالب عبد اجمليد عالوي  ماجستري عبد القادر صاحل معروف  -318
 – 2007\4\1برانمج حديث الساعة وأساليبه للمدة من 

30\6\2007 

 CD كلية اإلعالم 

عدانن عبد املنعم ابو  دكتوراه ابقر موسى جاسم  -319
 السعد

الصورة الذهنية لوظيفة العالقات العامة لدى القيادات اإلدارية  2008
  املؤسسات احلكومية دراسة ميدانية يف الوزارات العراقية يف

 CD كلية اإلعالم

عدانن عبد املنعم ابو  ماجستري حممد أمحد خملف -320
 السعد 

املقال االفتتاحي يف جريدة الصباح دراسة حتليلية  للمقال  2008
  2004\1\1االفتتاحي للمدة من 

 CD كلية اإلعالم

االعالن التلفزيوين دراسة حتليلية الجتاهات املعلنني واجلمهور  2008 علي حسني طوينه دكتوراه الزوبعي عرسان يوسف عرسان -321
 إزاء االعالن التلفزيوين يف العراق 

 CD كلية اإلعالم

تنظيم وأدراة نشاط العالقات العامة يف وزارة البلدايت  2008 عبد النيب خزعل  ماجستري حممد صباح امحد عباس  -322
واالشغال العامة العراقية دراسة مسحية آلدارة العالقات العامة 

 يف مؤسسات الوزارة 

 CD كلية اإلعالم

صورة العراق السياسية يف الصحافة العربية دراسة حتليلية  2008 مظفر مندوب العزاوي  دكتوراه فريد صاحل فياض اجلبوري  -323
لألعمدة الصحفية يف صحف الرأي االردنية  واالهرام املصرية 

  2005والبيان االماراتية لعام 

 

 CD كلية اإلعالم

 CD كلية اإلعالمشبكات التلفزة االمريكية دراسة حتليلية للربامج االخبارية يف  2007 محيدة مهدي مسيسم  دكتوراه عمران كاظم عطية  -324



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

عبد السالم أمحد 
 السامر 

جتاه القضية   CNN ,   FOX NEWSشبكيت 
 الفلسطينية 

عادل خليل مهدي  ماجستري سيماء سعدون عزيز -325
 الزبيدي

إخراج الصفحة االخرية يف اجلرائد العراقية اليومية حتليل  2008
الشكل الفين  للصفحة االخرية يف جرائد الصباح والزمان 

  2007\3\31ولغاية  2007\1\1والعدالة للمدة من 

 CD كلية اإلعالم

املركزي لالحصاء وتكنولوجيا العالقات العامة يف اجلهاز  2008 عبد النيب خزعل ماجستري ور حممد الصاحلينصباح ا -326
املعلومات دراسة مسحية النشطة واساليب العالقات العامة 

ولغاية  2007\7\1يف اجلهاز املركزي لالحصاء للمدة من 
31\12\2007  

 CD كلية اإلعالم 

الدعاية االنتخابية عرب امللصقات اجلدارية النتخاابت جملس  2008 هادي نعمان اهلييت ماجستري حامت بديوي عبيد الشمري  -327
النواب العراقي دراسة حتليلية للمضامني الدعائية من 

  2005\12\13ولغاية  2005\11\13

 CD كلية اإلعالم

احمللية  ، احلرية ،  الدعوات السياسية يف القنوات التلفزيونية 2008 هادي نعمان اهلييت  دكتوراه حسني علي نور املوسوي -328
  2007\9\30 الفرات ( 

 CD كلية اإلعالم

العالقات العامة ودورها يف حتفيز األداء الوظيفي للعاملني يف  2008 حسن رضا النجار  دكتوراه بشري نوار امحد  -329
 املؤسسات اإلعالمية قناات اجلزيرة والعربية دراسة مقارنة 

 CD كلية االعالم

زينة عبد اهلادي حممد علي  -330
 اخلفاجي 

عدانن عبد املنعم امحد  ماجستري
 ابو السعد

 CD كلية اإلعالم الفضائية  mbcصورة املرأة يف أعالانت قناة  2008

 CD كلية اإلعالمنظمات اجملتمع مل لعامة يف بناء الصورة الذهنية دور العالقات ا 2008 كاظم املقدادي ماجستري حردان هادي صايل -331



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

 املدين املعنية بشؤون التدريسيني 
عبد احملسن سلمان  ماجستري هدى فاضل خضري  -332

 الشافعي
االنشطة االتصالية للعالقات العامة يف وزارة العمل والشؤون  2008

 االجتماعية )دراسة ميدانية لألنشطة والوظائف( 
 CD كلية اإلعالم

عبد احملسن سلمان  ماجستري ران نعيم جاسم  -333
 الشافعي 

دور العالقات العامة يف التوعية البيئية دراسة مسحية لواقع  2008
 العالقات العامة يف وزارة البيئة العراقية 

 CD كلية االعالم

املشرق دراسة حتليلية اجتاهات العمود الصحفي يف جريدة  2008 امحد عبد اجمليد  ماجستري اسراء حممد هاشم  -334
كانون االول   \31لغاية  2004كانون الثاين \1للمدة من 

2004 

 CD اإلعالمكلية 

اخلطاب السياسي االسالمي يف صدر االسالم دراسة حتليلية  2008 رشيد حسني عكلة  ماجستري حسن عبد اهلادي عبد هللا  -335
ملضامني خطب أمري املؤمنني االمام علي )عليه السالم( حول 

 التحذير والفنت 

  كلية اإلعالم

 CD اإلعالمكلية  الوظيفة االتصالية للعالقات العامة يف برملان اقليم كردستان  2008 هاشم حسن التميمي ماجستري سندس فؤاد مصطفى -336

 ازهار صبيح غنتاب -337
 
 
 

اجتاهات الصحافة العربية الدولية ازاء العنف يف العراق دراسة  2008 هادي نعمان اهلييت دكتوراه
يف جرائد ) احلياة . الشرق االوسط . الزمان ( للمدة من 

1\1\2006 – 31\12\2006  

 CD كلية اإلعالم

العالقات العامة يف جمال االعمار واالسكان دراسة مسحية  2008 انهض فاضل زيدان ماجستري سارة مجال منعم الزبيدي -338
ألساليب ممارسة نشاط العالقات العامة يف وزارة االعمار 

 واالسكان

 CD كلية اإلعالم



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

جاسم حممد شبيب الكاظم  -339
 العيسى

حدود تطبيقات تكنولوجيا االتصال يف الصحافة العراقية مع  2008 زكي حسني الوردي ماجستري
دراسة الستخدام الوسائط املتعددة يف الصحافة االلكرتونية 

 العراقية 

 CD كلية اإلعالم 

عبد السالم امحد  ماجستري خليل ابراهيم فاخر الضمداوي -340
 السامر

بيئة العمل الصحفي يف العراق دراسة حتليلية لتأثري العمل  2008
 السياسي يف القائم ابالتصال 

 CD كلية اإلعالم 

نزهت حممود نفل  ماجستري فراس امساعيل مخيس الشمري -341
 الدليمي

الوظيفة االتصالية للعالقات العامة يف اجلهاز املصريف احلكومي  2008
دراسة ميدانية للعالقات العامة يف البنك املركزي العراقي 

 ومصريف الرافدين والرشيد امنوذجا  

 CD كلية اإلعالم

احلوارية يف قناة البغدادية االشكال واالساليب الفنية للربامج  2008 انهض فاضل زيدان ماجستري حممد كاظم جميد  -342
الفضائية دراسة حتليلية لدورة براجمية للمدة من 

 2007\9\30إىل  2007\7\1

 CD كلية اإلعالم 

مدين عمران حممود حسني  -343
 التميمي

ة يف قناة احلرة العراق دراسة حتليل مج الثقافااجتاهات الرب  2008 كاظم شنون املقدادي  ماجستري
املضمون للربانمج الثقايف ) ابواب ( يف قناة احلرة عراق 

   2007\5\31  - 2006\6\1امنوذجا  للمدة من 

 

 CD كلية اإلعالم

 CD كلية اإلعالم  العالقات العامة يف شبكة اإلعالم العراقي  2008 وسام فاضل راضي   ماجستري علياء هاشم عبد االمري -344

الربامج احلوارية يف قناة ) احلرة عراق( برانمج ) حديث النهرين  2008 طالب عبد اجمليد عالوي ماجستري معدعاصي علي -345
 ( امنوذجا  

 CD كلية اإلعالم

 CD كلية اإلعالماهلجرة واملهجرين دراسة حتليلية التغطية الصحفية لقضااي  2008عادل خليل مهدي  ماجستري بتول عبد العزيز رشيد العامي -346



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

بغداد ( منوذجا  –العدال  –لصحف االحزاب ) دار السالم  الزبيدي
  2006\8\31 – 2006\3\1للمدة من )

عبد االمري مويت  ماجستري نور غامن جابر  -347
 الفيصل

مؤثرات اإلخراج الصحفي على صفحات االطفال يف الصحف  2008
العراقية دراسة حتليلية يف ملحق مشس الصباح لألطفال للمدة 

  2006\12\31اىل  2006\1\1من 

 CD كلية اإلعالم 

نزهت حممود نفل  ماجستري حيدر غازي حسني املوسوي  -348
 الدليمي

دراسة حتليلية  اجتاهات الصحافة العراقية ازاء الفيدرالية 2008
 –الصباح  –ملضامني املقال االفتتاحي يف جرائد ) التأخي 

لغاية  2004\1\1الزمان ( للمدة من  –العدالة  –بغداد 
1\1\2008  

 CD كلية اإلعالم

جماالت استخدام الكاريكاتري يف الصحافة العراقية دراسة  2008 نزهت حممود الدليمي ماجستري شيماء رشيد عبد احلميداوي -349
حتليلية للرسوم  الكاريكاتريية يف جرائد الصباح الزمان والتآخي 

  2006\6\31لغاية  2006\1\1للمدة من 

 CD كلية اإلعالم

العوامل املؤثرة يف تطور أداء الربامج  االخبارية والسياسية  2008 هادي نعمان اهلييت ماجستري كفاح عبد الكرمي حممد  -350
التلفزيونية ودورها يف حتقيق االهداف املرسومة هلا يف حتقيق 
االهداف املرسومة هلا )حبث مسحي لدورة براجمية يف قناة 

 (  2007السومرية الفضائية العراقية لعام 

 CD كلية االعالم 

دور الصحافة العراقية يف تشكيل االجتاهات السياسية لطلبة  2008 محدان خضر السامل ماجستري علياء قاسم اثمر -351
 جامعة  بغداد دراسة ميدانية لطلبة كلييت االعالم واهلندسة (

 CD كلية االعالم

 CD كلية اإلعالمية يف القنوات الفضائية العراقية قناة العراقية ار التقارير االخب 2008 رعد جاسم محزة الكعيب ماجستري شريف سعيد محيد السعدي -352



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

 2008\1\1الفضائية امنوذجا  دراسة حتليلية للمدة من 
  2008\3\31ولغاية 

العالقات العامة يف شركة اخلطوط اجلوية العراقية واملنشأة  2008 رشيد حسني الشمري ماجستري سناء رضا حمسن القريشي  -353
 العامة للطريان املدين 

 CD كلية اإلعالم

 2007\1\1العمود الصحفي يف صحيفة االحتاد للمدة من  2008 وسام فاضل راضي ماجستري ابقر داود حسني  -354
– 31\12\2007 

 CD كلية اإلعالم

السالم امحد  عبد دكتوراه امنار وحيد فيضي -355
 السامر

االجتاهات السياسية للتغطية االخبارية للشأن العراقي يف  2009
اجلزيرة نت دراسة حتليل مضمون االخبار والتقارير على شبكة 

 اجلزيرة نت

 CD كلية اإلعالم

عبد االمري مويت  دكتوراه هدى مالك شبيب -356
 الفيصل 

يف املوجهة لألطفال دراسة حتليلية  القيم السائدة يف االعالانت 2009
 العربية   space toonعالانت قناة 

 CD كلية االعالم

سعد مطشر عبد  ماجستري امساعيل علوان عبيد -357
 الصاحب علي

املعاجلة االخبارية يف القنوات التلفزيونية الفضائية العراقية  2009
دراسة حتليلية لنشرة  االخبار الرئيسة من قناة البغدادية 

  2008\3\31ولغاية  1\1امنوذجا  للمدة من 

 CD كلية اإلعالم

عبد املنعم كاظم  دكتوراه حسني ديب حسان جرب الزويين -358
 الشمري 

للقائم ابالتصال يف القنوات التلفزيونية اخلصائص املهنية  2009
 لشبكة االعالم العراقي دراسة ميدانية 

 CD كلية اإلعالم 

محيد جاعد حمسن  دكتوراه اسراء شاكر حسن  -359
 الدليمي

افالم اجلرمية املنظمة يف القنوات املتخصصة دراسة حتليل  2008
ــ ) وذجا  من( ا mbc2مضمون االفالم املعروضة على قناة ال

 ( 2004- 2003للفرتة  بني )

 CD كلية اإلعالم
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 CD كلية اإلعالم استطالعات الرأي وأمهيتها يف بناء الصورة الذهنية 2009 محيد جاعد حمسن دكتوراه هيثم هادي نعمان اهلييت -360

احلمالت االعالنية التلفزيونية ألقسام العالقات العامة يف  2009 محيد جاعد حمسن دكتوراه حممد جياد زين الدين املشهداين -361
شركات االتصاالت املتنقلة يف العراق دراسة ميدانية لشركيت 

لغاية  \7\1زين العراق وآسياسيل للمدة من 
1\10\2008  

 CD كلية اإلعالم

قضااي املرأة يف شبكة اإلعالم العراقي دراسة مسحية لربامج  2009 انهض فاضل اجلواري ماجستري عدانن حردان حسن السوداين  -362
املرأة يف إذاعة شهرزاد املتخصصة بشؤون املرأة والطفل للمدة 

  2008\6\30إىل  2008\4\1من 

 CD كلية اإلعالم 

امحد مطشر عبد الصاحب علي  -363
 الفريداوي

احملتوى القيمي يف برامج املرأة احلوارية دراسة حتليل مضمون  2009 طالب عبد اجمليد عالوي دكتوراه
لربامج املرأة احلوارية يف قناة )هي( أمنوذجا   للمدة من 

  2008\12\31ولغاية  2008\7\1

 CD كلية االعالم 

عبد املنعم كاظم  ماجستري علي ابقر سلمان اهلنداوي -364
 الشمري

ملني يف نقابة الصحفيني اجتاهات الرأي العام لألعضاء العا 2009
 2009العراقيني إزاء انتخاابت جمالس احملافظات يف العام 

 دراسة  ميدانية  

 CD كلية اإلعالم

مؤسسات اجملتمع املدين ودورها يف اجناز وظائف العالقات  2009 عادل خليل مهدي دكتوراه حذيفة زيدان خلف  -365
العامة دراسة مسحية لواقع العالقات العامة يف املؤسسات 

 اجملتمع املدين يف العراق 

 CD كلية اإلعالم 

عبد املنعم كاظم  ماجستري فراس نعيم عمارة -366
 الشمري 

علمية مواقف الصحافة العراقية من ظاهرة هجرة الكفاءات ال 2009
دراسة  2006\12\31لغاية  2003\4\9الوطنية بعد 

 CD كلية اإلعالم 
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حتليلية جلريديت الزمان والصباح خالل  شهري آذار ونيسان 
  2006من العام 

عبد السالم امحد  دكتوراه حبيب مال هللا ابراهيم -367
 السامر

االجتاهات السياسية السائدة يف القنوات الفضائية الكوردية  2009
بعد أتسيس اجمللس الوطين الكوردستاين )الدورة الثانية(  
دراسة حتليلية للربامج السياسية يف قنايت )فضائية كوردستان ( 

ولغاية  2006\1\1و )زاكروس( الفضائيتني للمدة من 
31\12\2006  

 CD كلية اإلعالم 

 CD كلية اإلعالم برامج األسرة التلفزيونية كما يراها املراهقون  2009 طالب عبد اجمليد ذايب ماجستري علي مراد الداغاستاينفاتن  -368

دراسة مقارنة بني املركز العربية  اإلعالميمراكز التدريب  2009 محيد جاعد حمسن  دكتوراه حممد محود حسن  -369
للتدريب  اإلعالمييوين ، واجلزيرة والتلفز  اإلذاعيللتدريب 
 والتطوير 

 CD كلية اإلعالم

مويت  األمريعبد  ماجستري جاسم رمضان قاسم اهلاليل -370
 الفيصل 

توظيف املدوانت يف العالقات العامة دراسة حتليلية ألساليب  2009
 ومضامني مدوانت موقع جريان 

 CD كلية اإلعالم 

تعرض اجلمهور لقنوات اجلنس الفضائية والتغري يف النسق  2009  دكتوراه حمسن جلوب الكناين  -371
 القيمي االجتماعي 

 CD كلية اإلعالم 

كلية الشريعة  احلرب النفسية يف الشريعة اإلسالمية  2009 هيثم عبد السالم حممد ماجستري عبد اهلادي حممود عبد الزيدي -372
اجلامعة –والقانون

 -اإلسالمية
 بغداد

 



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

املعاجلة اإلعالمية لألزمات السياسية احمللية دراسة حتليلية  2009 هاشم حسن التميمي دكتوراه كاظم حممد احلجامي -373
- 2005ملعاجلة الفضائيات العراقية لألزمات السياسية 

2006  

 CD كلية اإلعالم

للبواابت اإللكرتونية دراسة حتليلية للبواابت  الوظيفة اإلخبارية 2009 عبد األمري الفيصل ماجستري جليلة عبد هللا خلف -374
 البوابة( –حميط  –االلكرتونية العربية )نسيج 

 CD كلية اإلعالم

الفنون الصحفية السائدة يف أنشطة منظمات اجملتمع املدين  2009 رعد جاسم الكعيب ماجستري جاسم رشيد ابتهال -375
الصباح  دراسة حتليلية للفنون الصحفية السائدة يف جريدة

 2007\12\31ولغاية  2007\1\1للمدة من 

 CD كلية اإلعالم 

التعرض للفضائيات التلفزيونية وعالقته بظاهرة تشتت اجلمهور   2009 عبد احملسن الشافعي ماجستري ماجد فاضل زبون -376
 دراسة ميدانية على طلبة جامعة بغداد 

 CD كلية اإلعالم

 CD كلية اإلعالم   mbc3يف قناة  األطفالاالجتاهات الرتبوية لربامج   2009 طالب عبد اجمليد عالوي ماجستري حممد شاكر حممود الشمري -377

جامعة الدول  الكيان الصهيوين املشكلة الدميوجرافية  بني النزوح والتساقط 1988 حامد عبد هللا ربيع ماجستري ملوك محيد حممد  -378
 العربية معهد
البحوث 

والدراسات 
 العربية

 

 cdبدون  كلية اإلعالم التغطية الصحفية ملوضوعات اإلرهاب يف جريدة الصباح  2007 محيدة مهدي مسيسم ماجستري جناة كاظم سليم  -379

يف العراق  األمريكيةالسياسة  إزاءاجتاهات الصحافة اخلليجية  2009 وسام فاضل راضي دكتوراه عمر جياد علي  الفهداوي -380
دراسة حتليل مضمون املقال االفتتاحي يف جريديت اجلزيرة 

 CD كلية اإلعالم
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ولغاية  2003\5\1واجلزيرة السعودية للمدة من   اإلماراتية
31\12\2006  

املعايري املهنية لألخبار يف إذاعة العراق احلر دراسة حتليلية يف   2009 عبد النيب خزعل  ماجستري صالح مهدي عبد العبيدي -381
نشرات األخبار إلذاعة العراق احلر للمدة 

  2008\12\31لغاية  2008\10\1منة

 CD كلية اإلعالم 

عبد احملسن سلمان  دكتوراه فاطمة عبد الكاظم محد الربيعي  -382
 الشافعي 

قدرات االتصالية للوزارات برامج العالقات العامة وتنمية ال 2009
 العراقية 

 CD كلية اإلعالم

خضر خلف شهاب أمحد  -383
 الدليمي

ة الوظيفة االتصالية والثقافية لبيوت الثقافة يف العراق دراس  2009 كاظم املقدادي ماجستري 
اببل للمدة من  ةمسحية يف البيت الثقايف حملافظ

  2009\3\1لغاية  2008\3\1

 CD كلية اإلعالم 

العالقات العامة عرب االنرتنت  دراسة حتليلية ملضامني  2009 جهاد كاظم العيكلي ماجستري ابن عيسى حبو البناء -384
املوضوعات املنشورة يف موقع وزارة اخلارجية األمريكية على 

   2008\12\31 – 2008\7\1االنرتنت للمدة من 

 CD كلية اإلعالم 

استخدام تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف الصحف العراقية   2009 زكي حسني الوردي دكتوراه بشرى حسني احلمداين  -385
 املطبوعة دراسة مسحية يف الصباح  واملدى والتآخي 

 CD كلية اإلعالم 

محيد جاعد حمسن  دكتوراه  سحر خليفة سامل اجلبوري -386
 الدليمي

اإلدارة االعالمية وتنمية قدرات املؤسسات الصحفية دراسة  2009
 حالة ملؤسسيت ) الصباح واملدى ( 

 CD كلية اإلعالم 

محيد جاعد حمسن  دكتوراه بشرى مجيل امساعيل الراوي  -387
 الدليمي

برامج الفضائيات العربية وتنمية الصناعات اإلبداعية دراسة  2009
حتليل مضمون مناذج من برامج احلوار يف قنوات )اجلزيرة 

 CD 
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 والعربية والنجاح ( 
محيد جاعد حمسن  دكتوراه حممد بديوي عويد الشمري -388

 الدليمي
اخلطاب اإلعالمي لألحزاب واحلركات اإلسالمية يف العراق  2009

دراسة يف قياس اجتاهات التغطية اإلخبارية لقنايت بغداد 
  2008\6\30إىل  2008\1\1والفرات من 

 CD كلية اإلعالم 

عبد السالم امحد  دكتوراه حامد جميد فاره الشطري -389
 السامر

كوين الصورة الذهنية دور أساليب اإلعالن التلفزيوين يف ت 2009
 mbc2, LBCللسلع واخلدمات املعلن عهنا يف قنايت 

دراسة حتليلية  2008\10\1اىل \7\1للمدة من 
 وميدانية على عينة من طلبة جامعة ذي قار 

 CD كلية اإلعالم 

اساليب االخرتاق االعالمي املوجهة اىل الوطن العريب ومظاهره  2009 هادي نعمان اهلييت دكتورا اايد شاكر امساعيل البكري -390
 عرب البث التلفزيوين الفضائي االسرائيلي ابللغة العربية 

 CD كلية  اإلعالم 

حتليل اخلطاب يف الدراسات االعالمية دراسة يف األسس  1996 عبد الستار جواد ماجستري صفاء صنكور جبارة -391
 النظرية 

 CD كلية اإلعالم 

وسائل االعالم االلكرتونية ودورها يف االمناء املعريف للباحث  2010 هاشم حسن التميمي دكتوراه يسرى خالد أبراهيم  -392
 العراقي 

 CD كلية االعالم

صناعة االخبار يف املواقع االلكرتونية للمحطات االذاعية  2010 زكي حسني الوردي ماجستري امحد عبد احلسني اثين السوداين -393
دراسة حتليلية لالخبار يف املوقع االلكرتوين إلذاعة سوا عراق 

  2008\6\30ولغاية  2008\4\1للمدة من 

 CD كلية االعالم

ويج السلع استخدام الصورة يف االعالن الصحفي لرت  2009 عبد النيب خزعل جاسم  دكتوراه عالء حسني جاسم -394
واخلدمات لدى اجلمهور دراسة مقارنة لالعالانت يف صحف 

 CD كلية اإلعالم 
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اىل  2008\1\1االهرام واالحتاد للمدة من 
30\6\2008  

عبد املنعم كاظم  دكتوراه ابسم وحيد جوين اجليداوي -395
 الشمري

السمات الدعائية لبياانت احلاكم املدين يف العراق للمدة من  2009
  2004\6\28اىل  2003\5\16

 CD كلية االعالم

التفاعلية يف املواقع االلكرتونية للصحف العراقية اليومية دراسة  2009 عبد االمري الفيصل ماجستري جناح حسن عباس العلي -396
 مسحية 

 CD عالمكلية اال

جريدة هبرا  2007- 1972الصحافة السراينية يف العراق  2009 امحد عبد اجمليد  ماجستري عويش هرمزمارلني  -397
 )الضياء( امنوذجا  

 CD كلية اإلعالم 

املضامني السياسية للربامج التلفزيونية الساخرة قناة البغدادية  2009 كاظم املقدادي ماجستري ضياء مصطفى انصر حممود  -398
دراسة حتليلية لربانجمي حوار الطرشان وصاحب امنوذجا  

 2009\3\31لغاية  1\1االمتياز للمدة من 

 CD كلية اإلعالم 

سينهات حممد عز الدين  -399
 الداودي

عبد املنعم كاظم  دكتوراه
 الشمري

القيم الثقافية يف برامج االطفال يف القنوات الناطقة ابلكردية  2010
يف قنايت كردسات وكردستان  دراسة حتليلية لربامج االطفال

 الفضائيتني 

 CD كلية اإلعالم

عبد السالم امحد  دكتوراه صفد حسام محودي الساموك -400
 السالم 

قضااي االصالح السياسي يف القنوات الفضائية العربية دراسة  2010
 حتليلية يف الربامج السياسية لقنايت العربية والسومرية الفضائيتني 

 CD كلية االعالم

عادل عبد الرزاق مصطاف  -401
 الغريري

صورة العراق يف القنوات الفضائية العربية دراسة حتليلة لربانجمي  2009 زكي حسني الوردي  دكتوراه
املشهد العراقي يف قناة اجلزيرة ومن العراق يف قناة العربية لعام 

2007  

 CD كلية االعالم
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انهض فاضل زيدان  دكتوراه ميادة كاظم جعفر االزريف -402
 اجلواري 

العالقات العامة يف املؤسسات السياحية العراقية دراسة حتليلية  2009
ألنشطة العالقات العامة يف هيئة السياحة العراقية وشركات 

 السفر والسياحة 

 CD كلية إلعالم 

رشيد حسني عكلة  ماجستري صادق رضا خلف كرمي الشرع -403
 الشمري

إعالانت العالقات العامة يف الصحافة العراقية دراسة حتليلية  2010
 -\7\1لإلعالانت يف جريدة الصباح للمدة من 

31\12\2006  

 CD كلية اإلعالم 

املنظور القرآين لوظائف علم االتصال دراسة حتليلية ملضامني  2010 رشيد حسني عكله دكتوراه وداد غازي دبخ حسن  -404
 يف سورة البقرة الرسائل االتصالية 

 CD كلية اإلعالم 

الوظيفة االتصالية للمحطات اإلذاعية العراقية للمدة من  2010 وسام فاضل راضي دكتوراه صفاء حسن حسني احللفي -405
إذاعات مجهورية  2006\12\31ولغاية  2003\4\9

 العراق . دجلة . املستقبل أمنوذجا 

 CD كلية اإلعالم 

عدانن عبد املنعم أبو  ماجستري سوادي املالكيانتظار عباس  -406
 السعد

 CD كلية اإلعالم رفائيل بطي صحفيا   2010

أساليب اإلقناع يف اإلعالن السياسي ألتلفازي دراسة حتليلية  2010 وسام فاضل راضي دكتوراه جعفر شهيد هاشم  -407
إلعالانت  مكافحة اإلرهاب يف القنوات الفضائية العراقية ) 

 2007الفرات ( للعام  –الشرقية  –العراقية 

 CD كلية اإلعالم

عدانن عبد املنعم أبو  دكتوراه حممد صاحل جباب  -408
 السعد 

اجتاهات جملة نيوزويك األمريكية يف طبعتها العربية إزاء  2009
التطورات السياسية يف العراق بعد تغيري النظام يف 

حتليل مضمون املقاالت االفتتاحية للمدة من   2003\4\9

 CD كلية اإلعالم



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

  2006\12\6اىل  2003\4\9
حيدر حممود حمسن علي  -409

 اخلزرجي
عبد األمري مويت  دكتوراه

 ل الفيص
دور القنوات الفضائية العراقية يف ترتيب أولوايت اجلمهور  2010

 العراقي إزاء انتخاابت جمالس احملافظات العراقية 
 CD كلية اإلعالم

التوظيف اإلخباري للصورة يف وكالة الصحافة الفرنسية دراسة  2010 وسام فاضل راضي دكتوراه  علي عباس فاضل  -410
  2008حتليلية للصورة اخلاصة ابلشأن العراقي يف عام 

 CD كلية اإلعالم

 2003الصورة الذهنية للجندي العراقي لدى اجلمهور بعد  2010 رشيد حسني  عكله ماجستري ران عبد اللطيف حامد اتعزاوي -411
 دراسة مسحية جلمهور بغداد 

 CD كلية اإلعالم 

عبد احملسن سلمان  دكتوراه سامل جاسم حممد العزاوي -412
 الشافعي

 CD كلية اإلعالم  صورة جملس النواب لدى اجلمهور العراقي 2010

وي دراسة مسحية لنشاط العالقات العامة يف القطاع الرتب 2010 فاضل راضيوسام  ماجستري هبة عامر علي أمحد  -413
 العالقات العامة يف املؤسسات الرتبوية العراقية 

 CD كلية اإلعالمية 

عبد املنعم كاظم  ماجستري عفان عثمان سعيد االبراهيمي -414
 الشمري

التقارير االخبارية يف قناة احلرة عراق دراسة حتليلية لنشرة  2010
 – 2008\4\1)العراق اليوم( للمدة من 

30\6\2008  

 CD كلية اإلعالم 

عبد الكرمي جاسم موسى  -415
 السوداين

الناطق اإلعالمي يف إدارة األزمات دراسة حتليلية للبياانت  2010 علي جبار ألشمري ماجستري
الصحفية الصادرة يف إثناء العمليات األمنية للمدة من 

  2008\12\31إىل  2007\1\1

 CD كلية اإلعالم 

تعرض مجهور مدينة بغداد لربامج الواقع يف قناة الشرقية  2010 عمار طاهر ماجستري حسام مبارك خلف محد -416
 الفضائية 

 CD كلية اإلعالم 



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

توظيف عناصر الشكل يف الربامج التلفزيونية قناة البغدادية  2010 عبد الباسط سلمان ماجستري حمسد فخري حسن -417
 إمنوذجا  

 CD كلية اإلعالم

سعد مطشر عبد  ماجستري اايد خليل ابراهيم  -418
 الصاحب 

البناء الفين لربامج الريبوراتج يف إذاعة مونت كارلو الدولية  2010
 دراسة حتليلية 

 CD كلية اإلعالم

وظيفة التثقيف الصحي يف الصحافة العراقية دراسة حتليلية  2010 محدان خضر السامل  ماجستري حممد علي جياد  -419
جلريديت الصباح والزمان ( وجمليت  )الف ابء وآفاق صحية ( 

  2008\12\31لغاية  2008\7\1للمدة 

 CD كلية اإلعالم 

عبد العزيز خلف  خليل  -420
 اجلبوري 

معاجلة الصحافة االماراتية لالحتالل االمريكية للعراق للفرتة  2010 جنوى كامل د. ماجستري
  2005\1\31إىل  2003\3\1من 

جامعة الدول 
العربية املنظمة 
العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم 
معهد البحوث 

والدراسات 
 العربية القاهرة

 

االستماالت يف برامج املنرب احلسيين قناة االنوار انوذجا  دراسة  2010 رعد جاسم الكعيب ماجستري كرمي عبد هللا كرمي  -421
 هـــ  1429صفر من عام  30حمرم لغاية  1حتليلية للمدة من 

 CD كلية اإلعالم

عبد احلسني كاظم مريخ  -422
 العطواين

الصورة الذهنية للمؤسسات الصحفية العراقية ازاء تدخالت  2010 رشيد حسني عكله ماجستري
دول اجلوار يف العراق دراسة مسحية للعاملني يف جريديت  

 الصباح والزمان 

 CD كلية اإلعالم



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

علي حسن كاظم عويز  -423
 السعيدي

لسالت املدبلجة دراسة ميدانية امناط تعرض املراهقني للمس 2010 عمار طاهر ماجستري
 على عينة من طلبة مدارس بغداد 

 CD كلية اإلعالم

العوامل املؤثرة يف عمل مراسلي ومندويب احملطات االذاعية  2010 علي جبار الشمري دكتوراه حسني انصرب حسني   -424
 والتلفزيوينة العاملة يف العراق 

 CD كلية اإلعالم 

خليفة هايت عالء الدين امحد  -425
 الفراجي

االجتاهات السايسة للخطاب االسالمي اثناء االحتالل  2010 محدان خضر السامل  دكتوراه
االمريكي للعراق دراسة حتليل مضمون املقال االفتتاحي يف 

ولغاية  2008\1\1جريديت السالم واالستقامة للمدة من 
31\12\2008  

 CD كلية اإلعالم 

هبة الدين الشهرستاين وجهوده الصحفية )جملتا العلم واملرشد  2010 امحد عبد اجمليد ماجستري الساعديوسام غايل قاسم  -426
 امنوذجا ( 

 CD كلية اإلعالم

عدانن عبد املنعم ابو  ماجستري وداد جنم عبود الدوغجي -427
 السعد 

 CD كلية اإلعالم  االب انستاس ماري الكرملي وجهوده الصحفية  2010

العربية   BBCاالخبار يف الصحافة االلكرتونية موقعا  2010 عبد االمري الفيصل ماجستري مجال عبد انموس القيسي -428
 وإيالف امنوذجا  

 CD كلية اإلعالم

الدعاية السياسية يف االفالم االمريكية دراسة حتليل املضمون   2011 عبد الباسط سلمان  دكتوراه يوسف حممد حسني -429
 mbc Actionو الـــ   mbc2 يف قنايت الــلألفالم 

 وذجا  منا 2009لعام 

 CD كلية االعالم

سعد مطشر عبد  ماجستري عالء عبدهللا عذاب  -430
 الصاحب

صفحات الشكاوي يف اجلرائد العراقية دراسة حتليلية جلرائد  2011
 الصباح والزمان والدعوة 

 CD كلية اإلعالم 



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

دور التأثريات املعرفية والوجدانية لإلعالانت التلفزيونية يف  2010 مىن سعيد احلديدي دكتوراه حممد عبد حسن العامري -431
 الطفل العراقي دراسة ميدانية 

جامعة الدول 
العربية املنظمة 
العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم 
معهد البحوث 

والدراسات 
 العربية القاهرة 

 

عبد الستار محيد جديع  -432
 الدليمي

عبد احملسن سلمان  ماجستري
 الشافعي

اجتاهات اجلمهور العراقي إزاء احلمالت اإلعالنية اخلاصة  2011
ابإلرهاب يف القنوات التلفزيونية دراسة مسحية عن مجهور 

 حمافظة االنبار 

 CD كلية اإلعالم

عبد االمري مويت  ماجستري آشيت محه صاحل حسني -433
 الفيصل 

 CD كلية اإلعالم الدعاية االنتخابية لالنتخاابت النيابية يف إقليم وكوردستان   2009

فتح هللا غازي امساعيل  -434
 الساعدي 

عبد السالم امحد  ماجستري
 السامر

اجتاهات الصحافة العراقية إزاء االحتالل األمريكي بعد عام  2009
2003  

 CD كلية اإلعالم

مستوايت الثقة بوسائل اإلعالم العراقية دراسة ميدانية على  2011 هاشم حسن التميمي دكتوراه رواء هادي صاحل الدهان  -435
 مجهور مدينة بغداد 

 CD كلية اإلعالم

عاصم عبد االمري  دكتوراه حممد علوان عباس القره غويل  -436
 االعسم 

عباس جاسم محود 

كلية الفنون  بعد احلداثة  مجاليات التصميم يف رسوم ما 2006
جامعة  \اجلميلة 

 اببل

 



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

 الربيعي
انهض فاضل زيدان  ماجستري امحد انهي عطية -437

 اجلواري
العالقات  العامة يف املؤسسات الدينية العراقية دراسة مسحية  2011

 ألنشطة العالقات العامة يف دواوين االوقاف
 CD كلية اإلعالم

حممود نفل نزهت  ماجستري عمار حممد عبد االمري الرماحي -438
 الدليمي

دراسة ميدانية  2003مقروئية الصحافة العراقية بعد عام  2011
 جلمهور طلبة جامعيت بغداد واملستنصرية 

 CD كلية اإلعالم

 CD كلية اإلعالم  2003\4\9الصحافة الساخرة يف العراق بعد  2011 محدان خضر السامل ماجستري حممد ساهي عواد املياحي -439

دور القنوات الفضائية العراقية يف تشكيل الصورة السياسية  2011 طالب عبد اجمليد عالوي  ماجستري اثبت فهدحممد  -440
عن دول اجلوار العراقي دراسة ميدانية على طلبة جامعيت 

 األنبار و واسط 

 CD كلية اإلعالم

عبد االمري مويت  ماجستري عالء صاحل فياض العبودي -441
 الفيصل

توظيف الوسائط املتعددة يف املواقع االلكرتونية الصحفية  2011
العراقية  مواقع ) احلوار املتمدن ، أصوات العراق ، عراق الغد 

 ( أمنوذجا 

 CD كلية اإلعالم

املعاجلة األسلوبية  والداللية يف صناعة عناوين اإلخبار دراسة  2011 حممد رضا مبارك دكتوراه اكرم فرج عبد احلسني الربيعي -442
تطبيقية يف قياس  كمستوى الكفاءة االتصالية يف جريديت 

 الزمان واملشرق  

 CD كلية اإلعالم

عبد املنعم كاظم  دكتوراه اسراء جاسم فلحي املوسوي -443
 الشمري 

اخلصائص املهنية للقائم ابالتصال يف الصحافة العراقية دراسة  2011
 ميدانية  للعاملني يف جريديت الصباح والتآخي  

 CD كلية اإلعالم

دور الفضائيات العراقية يف تشكيل صورة احلكومة العراقية  2011 وسام فاضل راضي  ماجستري مثىن حممد فيحان  -444
 لدى مجهور مدينة بغداد 

 CD كلية اإلعالم 



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

 CD كلية اإلعالم األنشطة االتصالية للعالقات العامة يف جامعة الدول العربية  2011 عادل خليل مهدي  دكتوراه عالء جاسب عجيل  -445

عدانن عبد املنعم ابو  دكتوراه تغريد فاضل حسني  -446
 السعد

إزاء  ية يف تشكيل اجتاهات الرأي العامدور احلمالت الصحف  2011
 القضااي الوطنية االنتخاابت الربملانية يف العراق 

 CD كلية اإلعالم 

سعد مطشر عبد  دكتوراه حسن عبد اهلادي عبد هللا  -447
 الصاحب الفريداوي

تسويق اخلطاب االعالمي السياسي االسالمي املعاصر دراسة  2011
حتليلية ملضمون اخلطاب السياسي االسالمي يف قناة املنار 
حول العدوان االسرائيلي على لبنان للمدة من 

  2008\5\26إىل  2006\9\22

 CD كلية اإلعالم 

عبد االمري مويت  دكتوراه رايض حممد كاظم  -448
 الفيصل 

 2003ملكية املؤسسات الصحفية العراقية وإدارهتا بعد عام  2011
 مؤسسات الصباح والزمان واملدى 

 CD كلية اإلعالم 

رسالة احلقوق لألمام السجاد )عليه السالم( واإلعالن العاملي  2010 ابتسام حممد فهد ماجستري علي فاخر حمسن اجلزائري -449
 حلقوق اإلنسان دراسة تربوية مقارنة 

كلية الرتبية ابن 
 رشد 

 

االختالل اإلخباري بني وكاالت اإلنباء الدولية والعربية دراسة  2006 حسن رضا النجار دكتوراه سهام حسن علي الشجريي -450
حتليلية مقارنة بني وكاليت رويرتز والشرق األوسط املصرية 

 2004\12\31- 2004\1\1للمدة من 

 CD كلية اإلعالم

توظيف االتصال املباشر يف العالقات العامة دراسة مسحية  2011 جهاد كاظم العكيلي ماجستري جلوب الشويليفرات كاظم  -451
للعاملني يف إدارات اإلعالم والعالقات العامة يف وزاريت التعليم 

 العايل والثقافة 

 CD كلية اإلعالم

موضوعات الوحدة الوطنية يف الصحافة العراقية دراسة حتليلية  2011 ليث بدر يوسف الراوي ماجستري حممد زهري نعمة الدفاعي  -452
يف صحف ) الصباح والزمان واملدى والبينة ( للمدة من 

 CD كلية اإلعالم 



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

  2007\12\31ولغاية  2007\7\1
 إزاء التغيري يف اجتاهات جريديت الرأي والعرب اليوم األردنيتني 2011 هاشم حسن التميمي ماجستري ريكان امحد صميط العيساوي -453

دراسة حتليلية للمقاالت االفتتاحي  2003العراق عام 
جلريديت الرأي والعرب اليوم األردنيتني للمدة من 

   2003\12\31إىل  2003\1\1

 CD كلية اإلعالم 

توظيف امللصق اإلعالين يف احلمالت االنتخابية جمللس النواب  2011 علي جبار الشمري ماجستري سناء زهري مهيدي  -454
  2010العراقي 

 CD كلية اإلعالم

نزهت حممود نفل  دكتوراه دريد شدهان حممود الطائي  -455
 الدليمي

الصحافة العراقية ازاء مواقف دول اجلوار من العراق  اجتاهات 2011
دراسة حتليلية ملضامني املقاالت االفتتاحية يف اجلرائد )الصباح 
الدستور االستقامة دار السالم التآخي ن بغداد ( للمدة من 

  2009\12\31لغاية   2008\1\1

 CD كلية اإلعالم 

تعرض طلبة جامعة بغداد للصحافة االلكرتونية واالشباعات   2011 عبد االمري الفيصل  ماجستري حبيب خلف ملح العبيدي -456
 املتحققة منها 

 CD كلية اإلعالم

توظيف اخليال يف برامج االطفال دراسة حتليلية لربامج االطفال  2011 عبد الباسط سلمان  ماجستري زينة سعد نوشي -457
إىل  2010\10\1يف قناة نكلودين للمدة من 

31\12\2010  

 CD كلية اإلعالم 

اساليب االقناع يف احلالت االنتخابية دراسة حتليلية النتخاابت  2011 هاشم حسن التميمي دكتوراه عالء مصطفى داخل -458
  2009جمالس احملافظات العراقية 

 CD كلية اإلعالم

 CD االعالمكلية دور الفضائيات العراقية يف ترتيب أولوايت القضااي السياسية  2011 عبد النيب خزعل ماجستري فراس سعدون ابراهيم احلمداين -459



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

 لدى أعضاء جملس النواب 
الصحفية يف الصحافة العراقية  إزاء العنف اجتاهات املقاالت  2011 ليث بدر يوسف ماجستري حيدر شهيد هاشم -460

يف العراق دراسة حتليلية يف جريديت الصباح واملشرق للمدة من 
  2006\6\30ولغاية  1\1

 

 CD كلية االعالم

القيم االخبارية يف القنوات الفضائية املوجهة اىل املنطقة العربية  2011 اجمليد عالويطالب عبد  دكتوراه حيدر امحد علو القطيب -461
دراسة حتليلية مقارنة لنشرات االخبار الرئيسة اليت تقدمها 

 عريب   bbcقنوات احلرة و روسيا اليوم و 

 CD كلية اإلعالم 

قية دراسة املعاجلة االعالمية الزمة  كركوك يف الفضائيات العرا 2011 طالب عبد اجمليد عالوي  ماجستري ليلى علي مجعة  -462
اسية يف قنوات احلرية والعراقية وآشور حتليلية للربامج  السي

- 2009\1\1وتركمان ايلي للمدة من 
31\12\2009  

 CD كلية اإلعالم 

ر بعد العراقية يف ترتيب اولوايت اجلمهو دور الصحافة  2011 محدان خضر السامل دكتوراه صباح جاسم عودة الشمري -463
 جريديت الصباح و الزمان  دراسة حتليلية يف 2003\4\9

 CD كلية اإلعالم

يوسف حسن حممود فاضل  -464
 الفراجي

عبد السالم امحد  دكتوراه
 السامر 

العنف يف الربامج اإلخبارية التلفزيونية وإشاعة القلق لدى  2011
 اجلمهور دراسة مجهور حمافظة بغداد 

 CD كلية اإلعالم

دوافع استخدام اجلمهور العراقي القنوات التلفزيونية الفضائية  2011 عبد النيب خزعل  دكتوراه دحام علي حسني العبيدي -465
 وحدود االشباعات  املتحققة 

 CD االعالم كلية 

 CD كلية االعالماالساليب االقناعية يف االعالن التجاري التلفزيوين دراسة  2011عدانن عبد املنعم ابو  دكتوراه زينة عبد اهلادي حممد علي  -466
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  LBCحتليلية يف قنايت ديب ،  السعد 
التغطية الصحفية ملوضوعات الفساد يف الصحافة العراقية  2011 محيد جاعد حمسن  ماجستري د عبد الستار ابراهيم رغ -467

 – 2009\1\1دراسة مسحية للمدة من 
 على جرائد ) الصباح املشرق املدى(  2009\12\31

 CD كلية اإلعالم 

التغطية الصحفية ألزمة احلوثيني يف اليمن  دراسة مسحية  2011 محيد جاعد حمسن دكتوراه ظمياء حسني غضيب الربيعي -468
جلرائد السفري اللبنانية ، االحتاد االماراتية والزمان العراقية ) 

لغاية  2009\6\1طبعة لندن( للمدة من 
31\12\2009  

 CD كلية اإلعالم 

عدانن  عبد املنعم ابو  دكتوراه فؤاد علي  امحد  -469
 السعد

دور وسائل االعالم يف تفعيل املشاركة السياسية يف أقليم   2011
 كوردستان العراق 

جامعة السليمانية 
كلية العلوم \

اإلنسانية قسم 
 اإلعالم

CD 

حسني جاسم جابر جاعد  -470
 الزركاين

عبد السالم امحد  دكتوراه
 السامر

تعرض مجهور مدينة بغداد للقنوات الفضائية املتخصصة دراسة  2011
 ميدانية 

 CD كلية اإلعالم

عبد القادر صاحل معروف  -471
 احلديثي

دور وسائل اإلعالم يف تشكيل اجتاهات الرأي العام لدى  2011 زكي حسني الوردي دكتوراه
 2010سكان مدينة بغداد إزاء االنتخاابت النيابية العراقية 

 CD اإلعالم كلية

نزهت حممود نفل  ماجستري جناة جبار كاظم  -472
 الدليمي

اجتاهات املقال االفتتاحي يف جمليت نرجس ونون النشوية  بعد  2011
إىل متوز  2008دراسة حتليلية للمدة من متوز  2003\4\9

2009  

 CD كلية اإلعالم
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االنتاج االتصايل للمدن اإلعالمية العربية دراسة حتليلية مقارنة  2011 كاظم املقدادي دكتوراه فاضل حمسن كاظم احملنة  -473
 أكتوبر اإلعالميتني  6ملدينيت ديب و 

 CD كلية اإلعالم

فن اإلخراج الصحفي ملواقع اجلرائد االلكرتونية العراقية دراسة  2011 عادل خليل مهدي ماجستري بريق حسني مجعة موسى -474
 عوة ( حتليلية )الصباح والزمان والد

 CD كلية اإلعالم 

دراسة  –دور التلفزيون يف إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان  2011 عمار طاهر حممد  دكتوراه سعد معن ابراهيم املوسوي -475
 مسحية على النزالء يف السجون العراقية 

 CD كلية اإلعالم

يف حتقيق االجناز الرايضي لدى أعضاء  دور وسائل اإلعالم 2011 عمار طاهر حممد  ماجستري ساري حتسني ريشان -476
 املنتخبات الوطنية

 CD كلية اإلعالم

إبراهيم صاحل شكر صحفيا  دراسة حتليلية للمقال االفتتاحي يف  2011 شكرية كوكز السراج ماجستري اريج انظم يونس سيالة -477
إىل  1927\متوز\11جريدة الزمان للمدة من 

  1928\أيلول\16

 CD كلية اإلعالم

العالقات العامة ودورها يف حتسني صورة العراق يف اخلارج  2011 عادل خليل مهدي دكتوراه كرمي مراد عايت -478
 دراسة ألساليب العالقات العامة السياسية 

 CD كلية اإلعالم 

صورة الوالايت املتحدة االمريكية لدى طلبة اجلامعات العراقية  2011 انهض فاضل زيدان دكتوراه حممد حامد عبد اجلابري -479
 دراسة مسحية 

 CD كلية االعالم

ورية العراق هاشكال ومضامني برامج املنوعات يف إذاعة مج 2011 زكي حسني الوردي ماجستري علياء هيجان صكبان  -480
حتليلية  لدورة براجمية واحدة للمدة من  دراسة

  2010\5\15إىل  2010\2\15

 CD كلية  اإلعالم 

 CD كلية اإلعالم عائي يف احلمالت االنتخابية دراسة  دراسة أساليب اإلقناع الد 2012سعد مطشر عبد  دكتوراه حمسن عبود كشكول -481
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درا السالم (  –البيان  –بغداد –االحتاد  –حتليلية يف صحف  الصاحب 
 2010إثناء انتخاابت جملس النواب العراقي لعام 

العالقة اإلخراجية بني اجلرائد ومواقعها االلكرتونية دراسة  2012 عادل خليل مهدي دكتوراه غادة حسني حممد العاملي  -482
املدى –حتليلية ألساليب اإلخراج والتصميم يف جرائد الصباح 

 2011\11\30 – 2011\6\1للمدة من  االحتاد –

 CD كلية اإلعالم 

راي قحطان امحد  ماجستري حممد داود سلمان  -483
 احلمداين

 CD كلية اإلعالم اجتاهات اجلمهور إزاء إعالانت الطرق يف مدينة بغداد  2012

عبد احملسن سلمان  ماجستري آسية خضري علي اخلزعلي -484
 الشافعي

احلمالت اإلعالنية للمفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت  2012
دراسة حتليلية حلمليت ) حتديث سجل الناخبني وبطاقة 

 معلومات الناخب ( 

 CD كلية اإلعالم 

رجي وإسهاماته الصحفية  مع دراسة حتليلية كامل اجلاد 2012 محدان خضر السامل  ماجستري سعاد حممد مرهج التميمي -485
 وصدى األهايل  –صوت األهايل  –للجرائد األهايل 

 CD كلية اإلعالم

احلمالت اإلعالمية ملنظمات اجملتمع املدين وتفعيل املشاركة  2012 امحد عبد اجمليد دكتوراه مروة عبد االله عباس  -486
تخاابت الربملانية السياسية يف االنتخاابت دراسة ميدانية لالن

  2010العراقية لعام 

 CD كلية اإلعالم

عبد السالم امحد  ماجستري اثمر إبراهيم علي  -487
 السامر

التوظيف الدعائي لألفالم الواثئقية دراسة حتليلية لألفالم  2012
  2009 – 2004املعروضة يف الفضائيات العراقية لألعوام 

 CD كلية اإلعالم 

اإلذاعات العراقية املوجهة دراسة يف اإلذاعات العراقية املوجهة   1988 محيدة مسيسم  ماجستري  عبد النيب خزعل جاسم  -488
 ابللغات األجنبية إىل اخلارج 

  كلية اإلعالم
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نزهت حممود نفل  ماجستري عدانن جالب منيجل -489
 الدليمي

- 1920جريدة العراق يف سنوات االنتداب الربيطاين ) 2012
1932  ) 

 CD اإلعالمكلية 

استخدامات الشباب اجلامعي للصحافة املتخصصة  2012 امحد عبد اجمليد ماجستري اثبت نعمان عارف احليدري -490
واالشباعات  املتحققة منها دراسة مسحية لعينة من طلبة كلية 

 2011- 2010االعالم للمدة من 

 CD اإلعالمكلية 

بناء قاعدة بياانت حملية للقصاصات الصحفية ابستخدام نظام  1991 اوديت مارون بدران ماجستري يوب حجازيهيفاء ا -491
  MINSIS املينايزس 

كلية اآلداب 
اجلامعة 

 املستنصرية

 بدون

الوظيفة االتصالية للعالقات العامة يف منظمات اجملتمع املدين  2012 رشيد حسني عكلة ماجستري امساء هاشم سامل -492
 )دراسة مسحية يف حمافظة ميسان ( 

 CD كلية اإلعالم

العوامل املؤثرة على اداء العاملني يف العالقات العامة ابلوزارات  2012 جهاد كاظم العكيلي ماجستري محيد نوري مطلب -493
 العراقية 

 CD كلية اإلعالم 

دور التلفزيون يف تشكيل الوعي السياسي لدى اجلمهور دراسة  2012 عمار طاهر ماجستري قيصر كرمي حسن  -494
 اجلامعات العراقيةمسحية لعينة من طلبة 

 CD كلية اإلعالم

عبد املنعم كاظم  ماجستري عدانن لفته منان الساعدي -495
 الشمري

مقروئية الصحافة الرايضية يف العراق لدى طلبة جامعة بغداد  2012
  2010لعام 

 CD كلية اإلعالم 

د.عدانن عبد املنعم ابو  ماجستري امحد كامل منصور -496
 السعد

الدعاية االملانية يف العراق دراسة حتليلية لألخبار واملقاالت يف  2012
صحف العقاب والبالد واالستقالل للمدة من 

1\4\1940 – 1\7\1941  

 CD كلية اإلعالم
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صحافة االحتالل يف العراق دراسة جلريدة ) بغداد اآلن (  2012 د. هاشم حسن التميمي ماجستري عبد اهلادي مهودر اخللفاوي -497
  2004\6\1إىل  2003\7\1للمدة من 

 CD كلية اإلعالم 

 CD كلية اإلعالم الوظائف االتصالية للمواقع االلكرتونية يف اجلامعات العراقية  2012 د. هاشم حسن التميمي ماجستري حامد تركي عباس املياحي  -498

اجتاهات  مجهور مدينة بغداد إزاء املنظمات غري احلكومية بعد  2012 د. راي قحطان ماجستري جبار زغريحممد   -499
  2003عام 

 CD كلية اإلعالم

دور الصحافة يف التوعية  السياسية للمرأة دراسة لقياس دور  2012 د. عبد السالم السامر ماجستري عبري حممود جبار  -500
 الصحف اليومية يف التوعية السياسية 

 CD كلية اإلعالم 

الوظيفة االتصالية للمواقع االلكرتونية لدى طلبة جامعة بغداد  2012 د. عبد األمري الفيصل  ماجستري مؤيد نصيف جاسم السعدي -501
 الفيسبوك أمنوذجا  

 CD كلية اإلعالم 

التعرض االنتقائي للفضائيات الرايضية واالشباعات املتحققة  2012 د. وسام فاضل راضي ماجستري اثئر أسعد عبد -502
 )دراسة مسحية لطلبة كليات الرتبية الرايضية يف بغداد (

 CD كلية اإلعالم

 CD كلية اإلعالم  القيم السائدة يف الدراما الرتكية واملصرية دراسة حتليلية مقارنة  2012 د. رعد جاسم محزة  دكتوراه أمسى نوري صاحل الراوي -503

د. عبد النيب خزعل  ماجستري ضحى سعد داود 504
 جاسم

معاجلة األخبار الدولية يف القنوات العراقية دراسة حتليلية  2012
 – 2011\10\1لنشرات أخبار الشرقية إمنوذجا  من )

31\12\2011  ) 

  CD كلية اإلعالم 

د. سعد مطشر عبد  ماجستري نرباس صالح مهدي 505
 الصاحب

  CD كلية اإلعالم  االجتاهات الثقافية واالجتماعية يف جملة البيان  النجفية   2012

د. عبد احملسن سلمان  دكتوراه صادق حسن كاظم املوسوي 506
 الشافعي

اإلعالن التلفزيوين وأنعكاساته على القيم االجتماعية للشباب  2012
 العراقي 

 CD كلية اإلعالم
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معاجلة األزمات األمنية القات العامة يف وزارة الداخلية و الع 2012 د. جهاد كاظم العكيلي ماجستري خلف كرمي كيوش علي التميمي 507
 )دراسة وصفية لألنشطة االتصالية للعالقات العامة(

 CD كلية اإلعالم

تغطية أخبار احلوادث يف الفضائيات العراقية دراسة مقارنة  2012 د.عبد السالم السامر ماجستري حيدر عباس جشمري 508
لنشريت األخبار الرئيسة يف قنايت العراقية والشرقية للمدة 

 2011\3\31 – 2011\1\1من)

 CD كلية االعالم 

 CD كلية اإلعالم التجسيد الرمزي لإلسالمني يف أفالم قناة رواتان سينما 2012 عبد الباسط سلمان د. ماجستري فاطمة خليل إبراهيم 509

سرتاتيجيات العالقات العامة يف املواقع االلكرتونية احلكومية  2012 د. جاسم طارش العقايب ماجستري عراك غامن حممد التميمي 510
)دراسة حتليلية ألساليب ومضامني مواقع الوزارات العراقية 

 النفط( –املالية  –التعليم العايل والبحث العلمي 

 CD كلية اإلعالم

العامة يف نشر الوعي الصحي يف توظيف محالت العالقات  2012 د. علي جبار الشمري ماجستري حممد جليل شهاب  511
 العراق )دراسة ميدانية يف مدينة بغداد(

 CD كلية اإلعالم 

فايق ابراهيم حسن فتاح القرة  512
 لوسي

دور القنوات الفضائية يف تشكيل القيم الثقافة لدى طلبة  2012 د.عبد النيب خزعل ماجستري
 اجلامعات )دراسة مسحية لطلبة حمافظة بغداد(

 CD اإلعالمكلية 

مظاهر االحنراف يف السينما املصرية )دراسة حتليل مضمون  2012 د. وسام فاضل راضي دكتوراه اميان شاكر عبد هللا 513
 (2010لالفالم يف قنايت رواتان سينما وميلودي أفالم لعام 

 CD كلية اإلعالم 

دور القنوات الفضائية العراقية يف تشكيل اجتاهات اجلمهور  2012 د. زكي حسني الوردي ماجستري امساء خالد عبد التميمي 514
 إزاء األحزاب العراقية 

 CD كلية اإلعالم 

د. سعد مطشر عبد  ماجستري سالم خضر حممود 515
 الصاحب 

الثقافية يف اإلذاعات الدولية املوجهة اشكال ومضامني الربامج  2012
إذاعة العراق احلر أمنوذجا دراسة لربامج االذاعة للمدة من ) 

 CD كلية اإلعالم 
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 ( 2012\3\31إىل  2011\10\1
عبد املنعم كاظم مطلب  516

 الشمري  
هتجري اليهود  –الدعاية الصهيونية يف عملية هتجري اليهود  1989 د. محيدة مسيسم ماجستري

 السوفييت  
 CD كلية اإلعالم

األساليب الدعائية يف القنوات الفضائية املوجهة إىل املنطقة  2012 د. عبد السالم السامر  ماجستري علي يودة سلمان 517
العربية دراسة مقارنة لألساليب الدعائية يف النشرات اإلخبارية 

والعامل الفضائية  اليت تقدمها قناات احلرة الفضائية األمريكية
 اإليرانية

 CD كلية اإلعالم 

 CD كلية اإلعالم  الصورة الذهنية للمرأة الربملانية لدى تدرييسي جامعة بغداد 2013 د. علي جبار الشمري ماجستري  هنلة جناح عبد هللا رمضان 518

التغطية اإلخبارية لألحداث السياسية العربية يف الصحافة  2013 د. شكريه كوكز السراج ماجستري راي نبيل حممود مظفر 519
مصر أمنوذجا ( دراسة حتليلية يف جرائد  \العراقية ) تونس 

ولغاية  2010\12\18الصباح واملدى واالحتاد للمدة من 
1\6\2011  

 CD كلية اإلعالم 

التخطيط لنشاط العالقات العامة يف اهليئات  العراقية املستقلة  2013 د. عبد احملسن الشافعي  ماجستري زينة عبد اخلالق عبد الرمحن  520
 ) هيأة اإلعالم واالتصاالت أمنوذجا  ( 

 CD كلية اإلعالم 

توظيف العناصر التيبوغرافية والكرافيكية للصفحة األوىل  2013 د. عادل مهدي خليل ماجستري رعد خاشع حافظ 521
جلرائد )الزمان ، الصباح ، العدالة ( للمدة من 

  2012\3\31ولغاية  2012\1\1

 CD كلية اإلعالم 

املسؤولية االجتماعية للصحافة العراقية دراسة يف موضوعية  2013 د.محدان خضر سامل ماجستري اندية  انجي غدير 522
السياسية يف جرائد ) الصباح والزمان وبغداد والعدالة  اإلخبار

 CD كلية اإلعالم
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) 
التنظيم القانوين حلرية الصحافة يف دستور مجهورية العراق لسنة  2012 د.غازي فيصل مهدي ماجستري هيفاء راضي جعفر البيايت 523

2005 
 \كلية القانون 

 جامعة النهرين
 بدون

مضامني الدعاية الربيطانية إزاء األوضاع السياسية يف العراق  2013 د.ليث بدر يوسف ماجستري علي حممود ابراهيم 524
إىل  2010\7\1)جريدة التاميز إمنوذجا ( للمدة من 

30\9\2010 

 CD كلية اإلعالم

ترتيب أولوايت االنشطة االتصالية للعالقات العامة يف  2013 د.رشيد حسني عكلة ماجستري شوكت غالب صاحل الصايف 525
 املؤسسات اخلدمية 

 CD كلية اإلعالم

الصحافةاالستقصائية يف العراق دراسة مسحية يف جرائد  2013 د. كاظم مقدادي ماجستري فراس حسني الياسي 526
)الصباح واملدى واملستقبل العراقي( للمدة من 

  2012\5\31لغاية  2011\6\1

 CD كلية اإلعالم

صورة الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص لدى اجلمهور العراقي  2013 د.جهاد كاظم العكيلي ماجستري  سعيد مريان سعيد حسن  527
 دراسة مسحية جلمهور مدينة بغداد  2003بعد عام 

 CD كلية اإلعالم 

دور التلفزيون يف تشكيل الرأي العام إزاء جمالس احملافظات  2013 د.وسام فاضل راضي ماجستري غالب كاظم جياد الدعمي 528
)دراسة مسحية على تدريسي جامعات بغداد ،البصرة .كركوك 

 ) 

  CD كلية اإلعالم 

التغطية االخبارية لألحداث الرايضية يف قناة اجلزيرة  الرايضية  2013 د.عمار طاهر حممد ماجستري كاظم عيدان شديد الفرطوسي 529
 دراسة  مسحية لنشرات قناة اجلزيرة الرايضية االخبارية () 

 CD كلية االعالم 

 CD كلية االعالماعتماد اجلمهور على نشرات االخبار يف القنوات الفضائية  2013 د. عمار طاهر حممد  دكتوراه شريف سعيد محيد السعدي 530
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 واالاثر املتحققة عنه ) دراسة مسحية جلمهور مدينة بغداد(  
توظيف العالقات العامة لشبكات التواصل االجتماعي )  2013 د.أرادة زيدان اجلبوري ماجستري حسني حممود هتيمي 531

دراسة حتليلية لصفحات شركات االتصاالت املتنقلة يف العراق 
 على موقع  الفيس بوك ( 

 CD كلية االعالم

أ.د. هاشم حسن  ماجستري عبري محيد مناجد  532
 التميمي

الصحافة العربية الصادرة يف املانيا دراسة مسحية ملستوايت  2013
اهتمام الفنون الصحفية يف جمليت املدينة والدليل من 

   2012\1\1لغاية  2000\8\1

  CD كلية اإلعالم

أ.د هاشم حسن  ماجستري علي دنيف حسن  533
 التميمي

القصة اخلربية يف الصحافة العراقية ) دراسة حتليلية يف جرائد  2013
 2012تشرين األول  1الصباح واملدى ، والعامل ( للمدة من 

  2012كانون األول   31إىل 

  CD كلية اإلعالم 

أ.م.د نزهت  حممود  ماجستري نزار عبد الغفار رسن السامرائي 534
 الدليمي

 CD كلية اإلعالم اإلخبار جمهلة املصادر يف الصحافة العراقية  2013

أ.م.د. كرمي  مشط  ماجستري جميد عبود فهد 535
 املوسوي

 CD كلية اإلعالم  الصورة الذهنية للمؤسسات الرتبوية يف العراق  2014

انتصار صباح عبد اللطيف  536
 الربزجني

أ.م.د عبد السالم امحد  ماجستري
 السامر

قضااي املرأة يف الصحافة اخلليجية ) دراسة حتليلية جملليت سيديت  2014
 والصدى(

 CD كلية اإلعالم 

االذاعات العراقية ) الضغوط املؤثرة على القائم ابالتصال يف  2014 أ.م.د عمار طاهر حممد ماجستري سندس عبد الوهاب حسني  537
دراسة مقارنة بني إذاعات مجهورية العراق والفرات والرأي 

 العام( 

 CD كلية اإلعالم 
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دور تكنولوجيا االتصال  يف تطوير العمل اإلعالمي يف وسائل  2011 أ.د. وسام فاضل  دكتوراه حكيم عثمان محيد 538
اإلعالم الكوردستانية  دراسة ميدانية حول القائم ابالتصال يف 

يف اقليم كوردستان العراق للمدة من  اإلعالميةاملؤسسات 
 2010 12\31لغاية  2010\5\1

 CD كلية اإلعالم 

التغطية االخبارية للثورات العربية يف القنوات الفضائية العراقية  2014 أ.م.د حسني علي  نور  ماجستري شيماء عبد اجمليد ذايب 539
 دراسة حتليلية مقارنة لقنايت العراقية واالجتاه الفضائيتني 

 CD كلية اإلعالم

وظيفة الصورة يف املواقع اإلخبارية دراسة حتليلية للصورة  2014 أ.م.د نبيل جاسم حممد  ماجستري بالل محيد عبد  540
اإلخبارية يف موقعي السومرية نيوز واملركز اخلربي لشبكة 

 االعالم العراقي 

 CD كلية اإلعالم

أ.م.د عبد االمري  ماجستري محاد رشيد عبد  541
 الفيصل

التغطية الصحفية ملوضوعات التغيري املناخي عرب االعالم  2013
 االلكرتوين العريب

 CD كلية اإلعالم

أ.م.د رشيد حسني  ماجستري محيد عكاب حسني 542
 الشمري

صورة الفضائيات اإلسالمية لدى اجلمهور العراقي دراسة  2014
 مسحية على مجهور مدينة بغداد 

 CD كلية اإلعالم 

تعرض اجلمهور للربامج التلفزيونية الواثئقية واالشباعات  2014 أ.م.د عبد النيب خزعل ماجستري علي فاخر عبد  543
 املتحققة 

 CD كلية اإلعالم 

أ.م.د رعد جاسم  ماجستري د حممد خزعل البنداويااي 544
 الكعيب

دوره يف غرس و  اإلسالميةتعرض الشباب للقنوات الفضائية  2014
 الثقافة الدينية 

 CD اإلعالم 

نشاط العالقات العامة يف االمانة العامة جمللس  اسليب ممارسة  2014 أ.د. علي جبار الشمري ماجستري عقيل فاضل جواد الزبيدي 545
 الوزراء العراقي 

 CD اإلعالم
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أ.م.د. جهاد كاظم  ماجستري شكري حممود جاسم 546
 العكيلي

انشطة العالقات العامة يف معاجلة املشكالت البيئية يف العراق  2014
 دراسة مسحية يف وزارة البيئة العراقية 

 CD اإلعالم

اخلطاب الدعائي االمريكي ازاء الشرق االوسط دراسة حتليلية  2014 أ.م.د. عبد السالم امحد  ماجستري والء حممد علي حسني الربيعي 547
 لتصرحيات السياسة االمريكان يف قناة احلرة 

 CD اإلعالم

دور املوفد الصحفي الرايضي يف تغطية الصحفية اخلارجية يف  2014 أ.م.د. عبد املنعم كاظم  ماجستري امحد عباس كاظم الشطري 548
 الصحافة العراقية 

 CD اإلعالم

 CD الرتبية للبنات  دراسة اترخيية 1933-1921حرية الصحافة يف العراق  2014 أ.م.د. عبد اجمليد كامل  ماجستري فيان حسني امحد  549

أ.م.د. عبد األمري  ماجستري آيسر شاكر خضر قاسم 550
 الفيصل

اجتاهات املدوانت االلكرتونية العراقية يف موقعي بلوغر  2014
 والشبكة العراقية للمعلوماتية  

 CD اإلعالم

مالحق االطفال يف الصحافة العراقية دراسة حتليلية يف ملحقي  2014 أ.م.د. امحد عبد اجمليد  ماجستري زهراء هادي عبد احلسني 551
 مشس الصباح ومرحبا ايأطفال 

 CD اإلعالم

استخدامات نظرية املزااي التنافسية ألنشطة العالقات العامة يف  2014 أ.م.د. جاسم طارش ماجستري زينة حممود امحد 552
 املصارف األهلية 

 CD اإلعالم

أ.م.د. ليث بدر   ماجستري عباس غازي عبد الرضا العطار 553
 يوسف

البناء الفين للخرب يف الصحافة االلكرتونية وكالة أصوات  2014
 العراق أمنوذجا  

 CD اإلعالم

أ.م.د. ابقر موسى  ماجستري نور اختياري موحان 554
 جاسم

الصورة الذهنية لألحزاب  السياسية العراقية لدى طلبة جامعة  2014
 2003بغداد عام 

 CD اإلعالم

التعرض للقنوات الفضائية العربية الغنائية وإنعكاساته  2014 أ.م.د. عبد النيب خزعل  دكتوراه عدانن حردان حسن السوداين 555
 اإلجتماعية دراسة مسحية على طلبة جامعة بغداد 

 CD اإلعالم
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أ.م.د. شكرية كوكز  ماجستري  بيداء سعدون مشكل الربيعي 556
 السراج

 CD اإلعالم  2003قضااي احملاكمات االعالمية يف العراق بعد  2014

تعرض املرأة العراقية للربامج االذاعية واالشباعات املتحققة  2014 أ.م.د. طالب عبد اجمليد ماجستري رؤى صالح الدين صبحي 557
 منه

 CD اإلعالم

أ.م.د. عبد السالم  دكتوراه علي ابقر سلمان  558
 السامر

تعرض التالميذ لربامج الفضائيات الرتبوية العراقية يف أثر  2014
حتصيلهم الدراسي ) دراسة جتريبية على عينة من تالميذ املرحلة 

 االبتدائية(

 CD اإلعالم

أ.د. عبد القادر  دكتوراه ايناس عبد احلافظ امحد القباين  559
 الدليمي

ادب السرية بني احلقائق التأرخية والرؤية الفنية يف الدراما  2011
 التلفزيونية دراسة مقارنة 

 بدون الفنو اجلميلة

النه صابر حممد سعيد القره  560
 داغي

قات العامة والرتويج السياحي يف اقليم كوردستان العراق العال 2012 أ.د علي جبار الشمري دكتوراه
  1/10/2012 – 1/2/2012 دراسة ميدانية للمدة من

كلية العلوم 
 –االنسانية 

 السليمانية

 بدون

أ.م.د سعد مطشر عبد  دكتوراه معد عاصي  علي 561
 الصاحب

دور التلفزيون يف تشكيل االطر االخبارية للجمهور دراسة  2014
 مسحية جلمهور مدينة بغداد 

 CD اإلعالم 

تسويق  اخلطاب االعالمي لالحزاب السياسية يف العراق  2014 أ.د علي جبار الشمري  دكتوراه صباح انور  حممد 562
دراسة حتليلية يف مضمون املقال االفتتاحي يف الصحف البيان 

ولغاية  1/1/2012التآخي للمدة  –بغداد  –دار السالم  –
31/12/2012  

 CD اإلعالم  

 CD اإلعالم  اجتاهات الصحافة العراقية ازاء قضااي العنف املوجه ضد املرأة  2014املنعم كاظم أ.م.د عبد  دكتوراه أمينة سلمان عبد الرزاق 563
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 الشمري
أ.م.د رشيد حسني  دكتوراه عبد احلسني كاظم مريخ 564

 عكلة الشمري
اجتاهات الرأي العام العراقي ازاء احلكومات احمللية ) دراسة  2014

 ميدانية يف حمافظات االنبار واببل وميسان ( 
 CD اإلعالم 

استخدام الشباب وسائل اإلعالم اجلديد واالشباعات املتحققة  2014 أ.د وسام فاضل راضي دكتوراه مدين عمران  حممود حسني  565
 عنه 

 CD اإلعالم 

أ.م.د رعد جاسم  دكتوراه حممد شاكر حممود آل مسرهد  566
 الكعيب

 CD اإلعالم  دور التلفزيون يف صناعة القرار يف العراق  2014

االعتماد على االذاعات الدولية املوجهة ودوره يف بناء املعرفة  2014 أ.م.د عمار طاهر حممد  دكتوراه عالء جناح نوري السرمد 567
 السياسية لدى االعالميني العراقيني 

 CD اإلعالم 

اقية يف التعرض للتلفزيون وحدود معايري النخبة االكادميية العر  2014 أ.د وسام فاضل راضي دكتوراه عمر عناد شالل  568
 االشباع املتحققة  )اساتذة جامعات بغداد امنوذجا( 

 CD اإلعالم

أ.م.د رعد  جاسم  ماجستري امحد عبد اللطيف ابراهيم 569
 الكعيب 

التغطية التلفزيونية لألزمات السياسية وعالقتها بتداول األسهم  2014
والسندات يف سوق املال دراسة مسحية على املتعاملني يف 

 سوق العراق لألوراق املالية 

 CD اإلعالم 

أ.د. عبد الباسط  دكتوراه غزوان جبار حممد حسني  570
 سلمان

جتاه األزمات دور القنوات الفضائية يف تشكيل الرأي العام  2014
السياسية يف العراق دراسة ميدانية على مجهور النخب 

 االكادميية يف بغداد

 CD اإلعالم 

 CD اإلعالم فن الكتابة للعالقات العامة النوعية يف العراق دراسة حتليلية  2014 أ.م.د جهاد كاظم  دكتوراه حممد وليد صاحل عبد الواحد 571
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الساليب الكتابة يف وزاريت اخلارجية وحقوق االنسان للمدة  
  2013\12\31لغاية  7\1من 

 2003\4\9االخالقيات املهنية للصحافة العراقية بعد  2014 أ.م.د حممد عبود مهدي ماجستري مىن تركي مشخي 572
دراسة يف جرائد ) الصباح ، الزمان ، املدى ، البيان ، العدالة 

) 

 CD اإلعالم 

التغطية االخبارية للقنوات الفضائية دراسة حتليلية الخبار  2014 أ.م.د رعد جاسم  دكتوراه سعد ابراهيم عباس ابراهيم 573
العريب للمدة من  BBCالعراق يف تلفزيون 

  2012\3\31لغاية  2011\10\1

 CD اإلعالم 

قضااي احلداثة يف املسلسالت التلفزيونية املدبلجة وانعكاساهتا  2014 أ.م.د عبد النيب خزعل دكتوراه فاتن علي مراد الداغسااتين 574
 على النسق القيمي لدى مجهور الشباب 

 CD اإلعالم

التلفزيون وعالقته بسلوك املراهقني )دراسة التعرض للعنف يف  2014 أ.م.د عمار طاهر ماجستري زيد حممود سلمان 575
ميدانية لتعرض طلبة املدارس املتوسطة اىل برامج املصارعة 

 احلرة(

 CD اإلعالم

القيم االخبارية يف الصحافة العراقية دراسة  حتليلية الخبار  2015 أ.م.د حسن كامل حممد ماجستري اميان امساعيل علي 576
للمدة  2003اجلرائد ) الصباح، الزامن، االحتاد ( بعد عام 

  2013\12\31 – 2013\10\1من 

 CD اإلعالم

مهارات القائم ابالتصال يف االعالم املرئي العراقي ) دراسة  2014 أ.د اسامة ظافر كبارة ماجستري سيف سعدي عفتان  577
 –العراقية الرمسية  –مسحية يف القنوات الفضائية العراقية 

 بغداد )احلزبية(  -السومرية )املستقلة (

 CD جامعة اجلنان 
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سعد مطشر عبد أ.م.د  دكتوراه امساعيل علوان عبيد  578
 الصاحب

الفضائيات  لالزمات االمنية احمللية يفاملعاجلة االخبارية  2015
التلفزيونية العراقية واجتاهات النخبة االعالمية ازاءها دراسة 

 حتليلية مسحية 

 CD اإلعالم 

أ.م.د كرمي مشط  ماجستري دعاء شاكر حممود 579
 املوسوي

قات العامة لفعاليات اسرتاتيجيات التسويق االعالمي للعال 2015
  2013بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 

 CD اإلعالم

املعاجلة االعالمية لقضااي التنمية البشرية يف القنوات التلقزيونية  2013 أ.د حسن عماد مكاوي ماجستري صالح غامن نوري احلسين 580
 العراقية  دراسة حتليلية 

معهد البحوث 
والدراسات 

 مصر  \العربية 

CD 

الصورة الذهنية ملنظمة االمم املتحدة لدى النخبة االكادميية  2014 أ.د علي جبار الشمري دكتوراه علي عبد اهلادي عبد االمري 581
 العراقية يف ضوء نظرية االعتماد على وسائل االعالم

 CD اإلعالم 

الدعاية االسرائيلية املوجهة اىل العرب يف املواقع مضامني  2015 م.د حممد جاسم فلحي ماجستري عالء الدين امحد عباس 582
 االلكرتونية 

 CD اإلعالم 

دور التلفزيون يف تشكيل اجتاهات النخب االكادميية ازاء  2015 أ.م.د عبد النيب خزعل ماجستري حممد امساعيل حسن 583
االداء احلكومي  دراسة مسحية على تدريسي جامعات 

 املستنصرية ، املوصل ، ميسان 

 CD اإلعالم

اجتاهات موتقع التواصل االجتماعي ازاء  موضوعات الشباب  2015 أ.م.دعبد األمري الفيصل ماجستري اميان امحد حسون 584
العراقي دراسة حتليلية ملواقع قنايت العراقية واحلرة على الفيس 

  2014بوك وتويرت لعام 

 CD اإلعالم

 CD اإلعالمقضااي دور القنوات الفضائية العربية يف ترتيب اولوايت  2015 أ.م.د حسني علي نور دكتوراه افنان حممد شعبان العمرو  585
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 املرأةدراسة حتليلية ميدانية
د. حممد عبد حسن  ماجستري حممد فاحل اتيه  586

 العامري
دور املؤسسات االعالمية العراقية يف تعزيز الشعور ابملواطنة  2015

 لدى الشباب اجلامعي 
 CD اإلعالم

االخراج اللصحفي ألغلفة اجملالت العربية حتليل الشكل الفين  2015 أ.م.د امحد عبد اجمليد ماجستري مهند سيف الدين صاحل 587
للغالف االول للمجالت ) الشبكة العراقية، املصور ، املصرية 

 ، والصدى االماراتية ، واجلرس اللبنانية (

 CD اإلعالم 

أ.م.دعبد السالم امحد  ماجستري جنوى ابراهيم جرب 588
 السامر

التوظيف الدعائي لألخبار يف املواقع االلكرتونية للقنوات  2015
 التلفزيونية  

 CD اإلعالم 

أ.م.د شكرية كوكز  ماجستري ماجد عبد الرضا حسني 589
 السراج

دور الصحافة املتخصصة يف تنشيط العمل الدبلوماسي  2015
 العراقي جملة "صدى اخلارجية " املتخصصة امنوذجا

 CD اإلعالم

أ.م.د رشيد حسني  ماجستري جاسم حممد جودت 590
 الشمري

مهارات واسرتاتيجيات التفاوض لدى املفاوض العراقي )يف  2015
اتفاقية االطار االسرتاتيجي لعالقة صداقة وتعاون بني مجهورية 

 العراق والوالايت املتحدة االمريكية (

 CD اإلعالم

أ.م.د عبد احملسن  ماجستري آماين ميثم حممد 591
 سلمان الشافعي

توظيف العالقات العامة لربامج املسؤولية االجتماعية يف  2015
شركات القطاع اخلاص دراسة حتليلية لصفحات شركات 

 االتصاالت املتنقلة يف العراق عرب االنرتييت

 CD اإلعالم

 بدون بغداد –االداب  فلسفة االعالم يف الفكر الغريب املعاصر  2015 د. حنان علي عواضة ماجستري هشام فاروق توفيق 592

أ.م.دعبد احملسن سلمان  دكتوراه عبد الستار محيد جديع 593
 الشافعي

القيم السائدة يف االعالن التجاري التلفزيوين وانعكاسها على  2015
 السلوك الشرائي للجمهور العراقي 

 CD اإلعالم 
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أ.م.دعبد السالم امحد  دكتوراه أمحد عبد احلسني اثين  594
 السامر

دور التلفزيون يف بناء الوعي األمين لدى اجلمهور دراسة  2015
 مسحية على مجهور مدينة بغداد

 CD اإلعالم

التشريعات االعالمية يف العراق وانعكاساهتا على حرية العمل  2015 أ.م.د طالب عبد اجمليد دكتوراه عمر طالل عبد القادر 595
االعالمي دراسة مسحية على القائم ابالتصال يف الفضائيات 

 العراقية امنوذجا  

 CD اإلعالم

التوظيف االعالمي ملوضوعات االرهاب يف القنوات الفضائية  2015 أ.د وسام فاضل راضي ماجستري حسني رايض عيسى 596
دراسة حتليل مضمون لربانمج صناعة املوت يف قناة العربية 

 امنوذجا  

 CD اإلعالم

أ.م.د عبد النيب خزعل  دكتوراه اايد خليل ابراهيم 597
 جاسم

السورية يف الفضائيات الدولية  التوظيف االخباري لالزمة 2015
وروسيا  24دراسة حتليلية لنشرات االخبار يف قنايت فرانس 

 2013\6\30لغاية  2013 1\1اليوم للمدة من 

 CD اإلعالم

 CD اإلعالم  اإلعالم األمين ودوره يف معاجلة األزمات  2015 د. حممد عبد العامري دبلوم حممد علي حسني علي 598

صورة وسائل االعالم االمريكية املوجهة للعراق لدى مجهور  2015 أ.م.دعبد احملسن سلمان دكتوراه ران عب اللطيف حامد  599
 مدينة بغداد 

 CD اإلعالم

االساليب الدعائية ملوقع وزارة اخلارجية االسرائيلية االلكرتونية  2015 أ.م.د.نزهت حممود  دبلوم امحد عبد الكاظم عودة 600
 الناطق ابللغة العربية 

 CD اإلعالم

 Cd اإلعالم التخطيط الرباجمي يف االذاعات العراقية دراسة تقوميية مقارنة 2014 أ.م.د.عمار طاهر حممد ماجستري براء عبد املطلب علي يوسف 601

التغطية اخلربية ملوضوعات االرهاب يف الصحافة العراقية  2015 أ.م.د نزهت حممود دبلوم  هادي حسن هادي 602
 دراسة حتليلية للصفحة االوىل جلريدييت )الصباح والزمان(

 CD اإلعالم
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أ.د. هاشم حسن  دبلوم حممد كرمي تويل 603
 التميمي

اشكال االستماالت يف املواقع االلكرتونية للجماعات  2015
االرهابية دراسة حتليلية يف اخبار وبياانت مواقع ) حنني ان 

 مسلم البيئة نت ( 

 CD اإلعالم

أ.م.د محدان خضر  دبلوم محدان خضر السامل 604
 السامل

اجتاهات  النكتة السياسية يف العراق دراسة حتليلية للنكات يف  2015
الكتب ومواقع التواصلل االجتماعي واستماع النكات من 

 اجلمهور 

 CD اإلعالم

االعالن التلفزيون ودوره يف حتفيز السلوك الشرائي للمرأة  2015 أ.م.د راي قحطان امحد  دكتوراه هدى عادل طه 605
 العرقية دراسة ميدانية 

 CD اإلعالم

برامج املرأة يف القنوات الفضائية العربية وانعكاساهتا على  2015 أ.م.د طالب عبد اجمليد   دكتوراه سهاد عدانن جلوب 606
 السلوك االستهالكي

 CD اإلعالم

دور وسائل االعالم يف تشكيل اجتاهات اعضاء جملس  النواب  2015 أ.د هاشم حسن  دكتوراه فتح هللا غازي امساعيل  607
 ازاء االزمات 

 CD اإلعالم

املسلسالت التارخيية ودورها يف نشر املعرفة االسالمية لدى  2015 أ.م.د طالب عبد اجمليد دكتوراه حوراء عدانن فائق  608
 بغداد مجهور مدينة 

 CD اإلعالم 

اساليب االنتاج الفين التلفزيوين يف نشرات االخبار دراسة  2015 أ.م.د اميان عبد الرمحن  ماجستري مصطفى عباس حممد رضا 609
 مقارنة لقنايت العراقية نيوز وروسيا اليوم 

 CD اإلعالم 

أ.م.د وسام فاضل  ماجستري مهند محيد عبيد 610
 راضي

استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعي وعالقته  2015
ابلتعرض التلفزيون دراسة  مسحية على طلبة املدارس 

 االعدادية  يف حمافظ واسط منوذجا 

 CD اإلعالم 
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الرسائل االتصالية لتنظيم )داعش ( االرهايب ضد العرق دراسة  2015 أ.م.د امحد عبد اجمليد ماجستري ماجد كامل مرزا  611
 حتليلية خلطاابت قيادات التنظيم 

 CD اإلعالم

دور برامج العالقات العامة يف حتفيز السلوك االنتخايب لدى  2015 أ.م.د. جاسم طارش   دكتوراه ايثار طارق خليل  612
 املواطن العراقي 

 CD اإلعالم

دور القنوات الفضائية العراقية يف تعزيز القيم الوطنية دراسة  2015 أ.م.د عمار طاهر حممد ماجستري امنار غافل صيهود  613
 مسحية ملكوانت مدينة كركوك 

 CD اإلعالم 

أ.م.دمحدان خضر  ماجستري خضري عباس ضاري  614
 السامل

مستوايت الصحافة العراقية لدى مجهور مدينة بغداد بعد عام  2015
 دراسة مسحية  2003

 CD اإلعالم 

أ.م.د انهض فاضل   دكتوراه امحد انهي عطيه 615
 زيدان 

اجتاهات االكادمييني والصحفيني الرايضيني ازاء املؤسسات  2016
 الرايضية يف العراق 

 CD اإلعالم

أ.م.د ارادة زيدان  دكتوراه سارة مجال منعم   616
 اجلبوري

 CD اإلعالم  العالقات العامة وادارة االزمات يف قطاع الطاقة دراسة حتليلة  2015

أ.م.د حمسن جلوب  دبلوم امحد عباس عبد هللا العامري 617
 الكناين

اخلطاب االعالمي للجماعات املتطرفة يف العراق دراسة حتليلية  2015
خلطاابت تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام ) عصاابت 

 داعش االرهابية ( 

 Cd اإلعالم 

أ.م.د عبدالسالم امحد  ماجستري علي عبد الفتاح رحيم  618
 السامر

توظيف الشائعات يف نشرات االخبار التلفزيونية دراسة حتليلية  2016
 لنشرات اخبار قنايت التغيري والغربية 

 Cd االعالم

أ.م.د رعد جاسم  ماجستري  مسلم عباس هاشم عباس  619
 الكعيب

املعاجلة االخبارية ملوضوعات االرهاب يف الفضائيات العراقية  2016
دراسة حتليلية لنشرات االخبار والقائم ابالتصال يف قنوات 

 Cd االعالم



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

 العراقية  –السومرية  –االجتاه 
تعرض اجلمهور لربانمج املسابقات وعالقته ابملعرفة دراسة  2016 أ.د عبد الباسط سلمان ماجستري حيدر مازن عبد احلسني 620

 مسحية على عينة من طلبه اجلامعات العراقية 
 Cd االعالم

دور املسلسالت التلفزيونية يف تشكل صورة العراق دراسة  2016 أ.م.د عمار طاهر حممد  دكتوراه زينة سعد نوشي 621
 مقارنة لقنايت العراقية والشرقية 

 Cd االعالم

 Cd االعالم صناعة الرمز يف السينما االمريكية وانعكاساهتا على اجلمهور 2016 أ.د وسام فاضل راضي دكتوراه حمسد فخري حسن 622

أ.م.د سهام حسن  ماجستري مجيل انيف سرهد حسن 623
 الشجريي

اجلواهري صحفيا دراسة حتليلية الجتاهات مقاالته الصحفية يف  2016
االوقات  –الرأي العام –االنقالب  –الفرات  جرائد 

 صدى الدستور  –اجلهاد  –البغدادية 

 Cd االعالم 

موضوعات االمن الوطين يف الصحافة العراقية دراسة حتليلية  2016 أ.م.د حسن كامل  ماجستري سرمد حممد خسرو 624
 االحتاد(  –الزمان  –جلرائد )الصباح 

 Cd االعالم

أ.م.د عبد االمري مويت  ماجستري العطاراسراء هاشم سيد حممد  625
 الفيصل

انتهاك اخلصوصية يف وسائل االعالم اجلديد دراسة مسحية  2016
 ملستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 

 Cd االعالم 

قناة  –اساليب الدعاية الروسية املوجهة اىل املنطقة العربية  2016 أ.د وسام فاضل راضي ماجستري صادق عبود لفتة 626
 روسيا اليوم امنوذجا  

 Cd االعالم

التصور الذهين وفلسفة التشكل يف التصاميم الكرافيكية  2014 أ.د سعدي عباس كاظم دكتوراه فالح حسن علي العتايب 627
 رابعية االبعاد 

 Cd االعالم

اجلمهور للربامج الرتفيهية التلفزيونية الفضائية امناط تعرض  2015 أ.م.د حسني علي نور ماجستري فارس امساعيل فارس عبد هللا 628
 دراسة مسحية على اجلمهور دينة بغداد

 Cd االعالم
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أ.د علي عبد اجلبار  دبلوم حممد خريي هاتف 629
 الشمري

صورة القوات االمنية يف النشرات االخبارية لقنايت السومرية  2015
 والتغيري 

 Cd االعالم 

أ.م.د راي قحطان  دكتوراه  الشديديمرتضى نوري حممود  630
 احلمداين

الصورة الذهنية لدى اجلمهور العراقي عن مكاتب املفتشني  2016
 العموميني

 Cd االعالم 

املسؤولية االجتماعية للمواقع االخبارية االلكرتونية دراسة يف  2016 أ.م.د ليث بدر يوسف ماجستري زهراء حسني جبار  631
–اجلزيرة نت  –مواقع )املركز اخلربي لشبكة االعالم العراقي 

bbc عريب 

 Cd االعالم 

أ.م.د شكرية كوكز  ماجستري فاطمة حممود محه الطالباين 632
 السراج

العراق معاجلة الصحافة الكردية لالزمات بني اقليم كردستان  2016
 واحلكومة االحتادية دراسة حتليلية يف جريديت التآخي واالحتاد

 Cd االعالم 

جملة الثقافة اجلديدة ودورها الثقايف يف العراق دراسة حتليلية  2016 أ.م.د عبد املنعم مطلب   ماجستري ابراهيم حيدر عزيز اخلياط 633
 ملضامني الفنون الصحفية فيها ملرحلة العهد 

 Cd االعالم 

أ.م.د طالب عبد  ماجستري ارشد ايسني عداي الزهريي 634
 اجمليدعالوي

التغطية االخبارية للقضااي السياسية العراقية يف االذاعات  2016
احمللية دراسة مقارنة لنشرات االخبار يف اذاعيت مجهورية العراق 

 والرأي العام 

 Cd االعالم

أ.م.د ارادة زيدان  ماجستري ابراج هاشم سيد حممد العطار  635
 اجلبوري

صورة املرأة يف الدراما التلفزيونية العراقية دراسة حتليلية  2016
 2014ملسلسالت شبكة االعالم العراقي لعام 

 Cd االعالم 

الوظيفة الثقافية للصحافة العراقية دراسة حتليلية للصفحات  2016 أ.م.د حممد رضا مبارك دكتوراه عادل هاشم حمسن امليايل 636
 طريق الشعب ( –الزمان –الثقافية يف جرائد )الصباح 

 Cd االعالم

 Cd االعالم االساليب واالجتاهات الدعائية يف الصحافة احلزبية الكردية  2016 أ.م.د نزهت حممود نفل  دكتوراه  حيدر غازي حسني املوسوي 637
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الصادرة ابللغة العربية إزاء احلكومة االحتادية دراسة حتليلية 
 التأخي  –ملضامني املقال السياسي يف جريديت االحتاد 

أ.م.د عبد السالم امحد  دكتوراه غالب كاظم جياد الدعمي  638
 السامر

االعتماد على االعالم اجلديد ودوره يف تشكيل الرأي العام  2016
إزاء األزمات يف العراق دراسة مسحية على اعضاء النقاابت 

 املهنية يف حمافظة كربالء املقدسة

 Cd االعالم

أتثري االنرتنت على القائم ابالتصال يف الصحافة العراقية  2016 أ.م.دمحدان خضر السامل دكتوراه جناة جبار كاظم 639
 املطبوعة 

 Cd االعالم

ليث عبد اللطيف عبد الغين  640
 امحد االسدي

أ.م.د ابقر موسى جاسم  ماجستري
 البهاديل

دور العالقات العامة يف التوعية االمنية مبخاطر االرهاب دراسة  2016
مسحية للعاملني يف املديرية العامة للعالقات العامة يف وزارة 

 الداخلية 

 Cd االعالم 

رعد جاسم أ.م.د. دكتوراه علي يودة سلمان 641
 الكعيب

دور الفضائيات املوجهة يف ترتيب اولوايت الرأي العام إزاء  2016
قضااي التحول السياسي يف املنطقة العربية دراسة مسحية على 

 االعالميني العراقيني يف بغداد 

 Cd االعالم 

أ.م.د رعد جاسم  دكتوراه حممد اثبت الفهد 642
 الكعيب

االحنياز االخباري يف الفضائيات الدولية وانعكاساته على ثقة  2016
اجلمهور مبصادر االخبار  دراسة حتليلية لنشرات االخبار يف 

الرتكية والعامل االيرانية  TRTالربيطانية و  BBCفضائيات 
 ودراسة مسحية جلمهور النخبة 

 Cd االعالم

أ.م.د عبد املنعم كاظم  ماجستري منتظر حممود مهدي احلسيين 643
 الشمري 

 Cd االعالم مقروئية صحف كربالء دراسة مسحية جلمهور كربالء  2016



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

توظيف االتصال االلكرتوين يف العلقات العامة دراسة حتليلية  2016 أ.م.د ابقر موسى  دكتوراه حممد رافع البد  644
 للمواقع االلكرتونية اخلاصة ابلوزارات العراقية

 Cd االعالم 

مواقع التواصل االجتماعي ودورها يف تشكيل الرأي العام لدى  2016 أ.م.د عبداالمري الفيصل دكتوراه ابقر داود حسني  645
 طلبة جامعات إقليم كردستان : الفيسبوك منوذجا  

 Cd االعالم 

 Cd االعالم  العربيةموضوعات احلشد الشعيب يف الصحافة  2016 أ.م.د حسن كامل ماجستري مىن كاظم جاسم 646

السيميائية يف امللصق االعالين " دراسة حتليلية العالانت وزارة  2016 أ.م.د رشيد حسني ماجستري نسرين كاظم عبيد 647
 الصحة "

 Cd االعالم

أ.م.د حممد حسن  ماجستري عبد احلسني جوحي 648
 العامري

 Cd االعالم تعرض املرأة العراقية  إلعالانت التوعية الصحية دراسة ميدانية  2016

العالقات العامة التسويقية لألحزاب العراقية ودورها يف تربيب  2016 أ.د علي جبار الشمري دكتوراه خلف كرمي كيوش 649
 أولوايت اجلمهور دراسة ميدانية جلمهور مدينة بغداد

 cd االعالم 

دور القنوات الفضائية العراقية يف تعزيز قضااي الدميقراطية لدى  2016  دكتوراه شالل متعبحيدر  650
 اجلمهور

 Cd االعالم 

حممد عبد حسن أ.م.د  ماجستري  علي صادق الساعدي 651
 العامري

فاعلية االتصال املواجهي يف  التاثري على قرار الناخب العراقي  2016
  2014لعام 

 Cd االعالم 

برامج العالقات العامة يف املؤسسات الزراعية وانعكاسها يف  2016 أ.و.د جاسم طارش ماجستري حسن سلمان يسري 652
 الوعي الزراعي لدى اجلمهور العراقي

 Cd االعالم 

حلقائب احلقيبة التلفزيونية يف العالقات العامة دراسة حتليلية  2016 أ.د علي جبار الشمري ماجستري نور وليد مسلم 653
ولغاية   2015\5\1تلفزيونية حكومية للمدة من 

 Cd االعالم



       ... مكتبة كلية اإلعالم  الــــرســائــل  واإلطــــاريـــــحفــهــرس  

31\7\2015 
التفاعلية يف مواقع القنوات الفضائية ودروها بتعزيز حرية الرأي  2016 أ.م.د عمار طاهر  دكتوراه امحد عبد الستار حسني 654

 التعبري
 cd االعالم

تطبيق معايري خدمة البث العام يف شبكة االعالم العراقي  2017 أ.م.د هادي عبد هللا ماجتسري أوسم ماجد غامن  655
 دراسة على عينة من نشرات االخبار

 Cd االعالم

 أ.م.د رشيد حسني  دكتوراه حممد جبار زغري الَكريزي 656
 الشمري

العالقات العامة ودورها يف تنمية رأس املال االجتماعي  2016
 للمؤسسات احلكومية دراسة مسحية على الوزارات العراقية 

 Cd االعالم 

دور التغطية االخبارية التلفزيونية يف تشكيل اجتاهات اجلمهور  2016 أ.م.د حسني علي  نور دكتوراه كرمي عبد هللا  طاهر البيضاين 657
 الشعيب دراسة مسحية على  مجهور مدينة بغدادازاء احلشد 

 Cd االعالم 

استخدام املرأة العراقية مواقع التواصل االجتماعي  2016 أ.م.د ازهار صبيح ماجستري اسيل شاكر امحد  658
واالشباعات املتحققة منه دراسة مسحية على مجهور مدينة 

 بغداد 

 Cd االعالم 

معايري التقومي املنهجي لبحوث االعالم دراسة يف بناء امنوذج  2016 أ.م.د امحد عبد اجمليد دكتوراه وداد جنم عبود  659
 تقوميي

 Cd االعالم

أ.م.د نزهت حممود  دكتوراه حممد علي جياد 660
 الدليمي

 cd االعالم إدراة الصحافة العراقية ملوضوعات األزمات االمنية احمللية  2016

  


