
الرسائل واالطاریح لكلیة االعالم 
٢٠١٦لعام 

القسماسم المشرفالعنوان الرسالة او االطروحةاسم الطالب
تأثیرات القائم باالتصال في نجاة جبار كاظم

الصحافة العراقیة المطبوعة
أ.م.د. حمدان خضر 

السالم
الصحافة

توظیف االتصال االلكتروني محمد رافع الراوي
العامة/ دراسة في العالقات 

تحلیلیة للمواقع االلكترونیة 
الخاصة بالوزارات العراقیة

أ.م.د.باقر موسى 
جاسم

العالقات العامة

دور العالقات العامة في لیث عبد اللطیف
التوعیة بمخاطر االرهاب/ 
دراسة مسحیة للعاملین في 
المدیریة العامة للعالقات 
واالعالم بوزارة الداخلیة

موسى أ.م.د.باقر 
جاسم

العالقات العامة

حیدر غازي حسین 
الموسوي

الخطاب الدعائي في الصحافة 
الحزبیة الكردیة الصادرة باللغة 
العربیة أزاء الحكومة االتحادیة 

/ دراسة تحلیلیة لمضامین 
المقال السیاسي في جریدتي 

االتحاد والتاخي

أ.م.د. نزهت محمود 
الدلیمي

الصحافة

ظیفة الثقافیة للصحافة الو عادل هاشم محسن
العراقیة / دراسة تحلیلیة 

للصفحات الثقافیة في جرائد 
الصباح والزمان وطریق الشعب

أ.م.د. محمد رضا 
مبارك

الصحافة



اإلنحیاز اإلخباري في محمد ثابت الفهد
الفضائیات الدولیة وانعكاساته 
على ثقة الجمهور بمصادر 
األخبار/ دراسة تحلیلیة لنشرات

BBCاألخبار في فضائیات الـ
التركیة TRTالبریطانیة والـ 

والعالم اإلیرانیة، ودراسة  
مسحیة  لجمهور النخبة

ا.م.د. رعد جاسم 
حمزة

قسم الصحافة 
اإلذاعیة 
والتلفزیونیة

مجلة الثقافة الجدیدة ودورها ابراهیم حیدر الخیاط
الثقافي في العراق/ دراسة 
تحلیلیة لمضامین الفنون 

لصحفیة فیها لمرحلة العهد ا
الملكي

أ.م.د. عبد المنعم 
الشمري

الصحافة

الصورة الذهنیة لدى الجمهور مرتضى نوري الشدیدي
العراقي عن مكاتب المفتشین 

العمومیین

العالقات العامةأ.م.د. ریا قحطان

صورة المرأة في الدراما ابراج هاشم سید محمد
دراسة تحلیلیة - التلفزیونیة 

بمسلسالت شبكة االعالم 
٢٠١٤العراقي لعام 

أ.م.د. ارادة زیدان 
الجبوري

العالقات العامة

معالجة الصحافة الكردیة فاطمة محمود الطالباني
لالزمات بین اقلیم كردستان 

العراق والحكومة العراقیة

ا.م.د شكریة كوكز 
السراج

الصحافة

التغطیة االخباریة للقضایا ارشد یاسین
السیاسیة العراقیة في االذاعات 
العراقیة/ دراسة مقارنة لنشرات 
االخبار في اذاعتي جمهوریة 

العراق والرأي العام

أ.م.د.عبد النبي 
خزعل

قسم الصحافة 
اإلذاعیة 
والتلفزیونیة



المسؤولیة االجتماعیة للمواقع زهراء جبار الحداد
االخباریة االلكترونیة

أ.د. هاشم حسن 
التمیمي

الصحافة

انماط تعرض الجمهور للبرامج فارس اسماعیل فارس
الترفیهیة التلفزیونیة الفضائیة/ 
دراسة مسحیة على جمهور 

مدینة بغداد

أ.م.د. حسین علي 
نور الموسوي

قسم الصحافة 
اإلذاعیة 
والتلفزیونیة

اسالیب الدعایة الروسیة صادق عبود لفتة
الموجهة الى المنطقة العربیة

قسم الصحافة وسام فاضلأ.د. 
اإلذاعیة 
والتلفزیونیة

انتهاك الخصوصیة في وسائل اسراء هاشم سید محمد
االعالم الجدید) بدراسة مسحیة 
لمستخدمي المواقع التواصل 
االجتماعي (فیسبوك انموذج

أ.م.د. عبد االمیر 
مویت

الصحافة

صناعة الرمز في السینما محسد فخري حسن
ها على االمریكیة وانعكاس
الجمهور

قسم الصحافة أ.د. وسام فاضل
اإلذاعیة 
والتلفزیونیة

دور الصحافة العراقیة في سرمد محمد خسرو
تعزیز الوعي االمني الوطني) 
بدراسة تحلیلیة لموضوعات 
الرأي في جرائد الصباح 

والزمان واالتحاد، للمدة من 
لغایة ٢٠١٤/١/١

٢٠١٤/٦/٣١

الصحافةأ.م.د. حسن كامل

حیدر مازن عبد 
الحسین

تعرض الجمهور لبرامج 
المسابقات وعالقته بالمعرفة 

المعلوماتیة

أ.د. عبد الباسط 
سلمان

قسم الصحافة 
اإلذاعیة 
والتلفزیونیة



المعالجة االخباریة لموضوعات مسلم عباس هاشم
اإلرهاب في الفضائیات العراقیة

ا.م.د. رعد جاسم 
حمزة

قسم الصحافة 
اإلذاعیة 
والتلفزیونیة

توظیف الشائعات في نشرات علي عبد الفتاح رحیم
األخبار التلفزیونیة

أ.م.د. عبد السالم 
أحمد السامر

قسم الصحافة 
اإلذاعیة 
والتلفزیونیة

الجواهري صحفیًا، بدراسة جمیل نایف سرهد
تحلیلیة التجاهات مقاالته 
الصحفیة في جرائد الفرات 

واألوقات واالنقالب والرأي العام 
البغدادیة والجهاد وصدى 

الدستور

أ.م.د. سهام حسن 
علي

الصحافة

دور القنوات الفضائیة العراقیة انمار غافل صیهود
في تعزیز القیم الوطنیة

أ.م.د. عمار طاهر 
محمد

قسم الصحافة 
اإلذاعیة 
والتلفزیونیة

دور المسلسالت التلفزیونیة زینة سعد نوشي
قفي تشكیل صورة العرا

أ.م.د. عمار طاهر 
محمد

قسم الصحافة 
اإلذاعیة 
والتلفزیونیة



يُتظر يحًىد 
 يهذٌ

يمروئُح صحف 
كرتالء/ دراضح 

نجًهىر يطحُح 
 كرتالء

االضتار 
انًطاعذ 

انذكتىر عثذ 
انًُعى كاظى 

 انشًرٌ

 الصحافة

عهٍ َىدج 
 ضهًاٌ

دور انفضائُاخ 
انًىجهح فٍ 
ترتُة اونُاخ 

انرأٌ اتعهى أزاء 
لضاَا انتحىل 

انطُاضٍ فٍ 
 انًُطمح انعرتُح

االضتار 
انًطاعذ 

انذكتىر رعذ 
 جاضى انكعثٍ

انصحافح 
االراعُح 

 وانتهفسَىَُح

كاظى غانة 
 جُاد

االعتًاد عهً 
االعالو انجذَذ 
فٍ تشكُم 

انرأٌ انعاو ازاء 
 االزياخ

االضتار 
انًطاعذ 

انذكتىر عثذ 
انطالو احًذ 

 انطاير

انصحافح 
االراعُح 

 وانتهفسَىَُح

يًُ كاظى 
 جاضى

يىضىعاخ 
انحشذ انشعثٍ 

فٍ انصحافح 
انعرتُح دراضح 
فٍ انتغطُح 

 اإلخثارَح 

ألضتار ا
انًطاعذ 

حطٍ انذكتىر 
 كايم

 انصحافح

َطرٍَ كاظى 
 عثُذ

انطًُُائُح فٍ 
انًهصك 

اإلعالٍَ / 
دراضح تحهُهُح 
إلعالَاخ وزارج 

 انصحح

األضتار 
انًطاعذ 

انذكتىر رشُذ 
 حطٍُ عكهح

 انعاللاخ انعايح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تالر داود 
 حطٍُ

يىالع انتىاصم 
االجتًاعٍ 
ودورها فٍ 

تشكُم انرأٌ 
انعاو نذي طهثح 
جايعاخ الهُى 

 كردضتاٌ

االضتار 
انًطاعذ 

انذكتىر عثذ 
 االيُر انفُصم

 انصحافح

عثذ انحطٍُ 
 جىحٍ يىزاٌ

حذود اضتجاتح 
انًرأج انعرالُح 

ألشكال 
ويضايٍُ 

إعالَاخ انتىعُح 
 انصحُح

االضتار 
انًطاعذ 

انذكتىر يحًذ 
عثذ حطٍ 

 انعايرٌ

 انعاللاخ انعايح

نحمُثح ا َىر ونُذ يطهى
انتهفسَىَُح فٍ 

انعايح / انعاللاخ 
دراضح تحهُهُح 

نحمائة 
تهفسَىَُح 
 حكىيُح

األضتار انذكتىر 
عهٍ جثار 
 انشًرٌ

 انعاللاخ انعايح

احًذ عثذ 
 انطتار حطٍُ

انتفاعهُح فٍ 
يىالع انمُىاخ 

انفضائُح ودورها 
تتعسَس حرَح 
 انرأٌ وانتعثُر

ألضتار ا
انًطاعذ 

انذكتىر عًار 
  طاهر يحًذ

انصحافح 
االراعُح 

 وانتهفسَىَُح
 
 

 
 

 

حطٍ ضهًاٌ 
 َطُر

ترايج انعاللاخ 
انعايح فٍ 

انًؤضطاخ 
أنسراعُه 

واَعكاضها فٍ 
انىعٍ انسراعٍ 
نذي انجًهىر 

 انعرالٍ

األضتار 
انًطاعذ 

انذكتىر جاضى 
 طارظ انعماتٍ

 انعاللاخ انعايح



احًذ عثذ 
 انطتار حطٍُ

انتفاعهُح فٍ 
يىالع انمُىاخ 

انفضائُح ودورها 
تتعسَس حرَح 

 وانتعثُرانرأٌ 

األضتار 
انًطاعذ 

انذكتىر عًار 
 طاهر يحًذ

انصحافح 
االراعُح 

 وانتهفسَىَُح

حُذر شالل 
 يتعة

دور انمُىاخ 
انفضائُح انعرالُح 
فٍ تعسَس لضاَا 
انذًَمراطُح 
 نذي انجًهىر

ألضتار ا
انًطاعذ 

انذكتىر عثذ 
 انُثٍ خسعم

انصحافح 
االراعُح 

 وانتهفسَىَُح

خهف كرَى 
  كُىظ

انعايح  انعاللاخ
انتطىَمُح 

نألحساب انعرالُح 
ودورها فٍ 

ترتُة أونىَاخ 
 انجًهىر

ألضتار انذكتىر ا
عهٍ جثار 
 انشًرٌ

 انعاللاخ انعايح

كرَى عثذ هللا 
 كرَى

دور انتغطُح 
االخثارَح 

انتهفسَىَُح فٍ 
تشكُم اتجاهاخ 

انجًهىر ازاء 
 انحشذ انشعثٍ

الضتار ا
انًطاعذ 

انذكتىر حطٍُ 
  عهٍ َىر

انصحافح 
االراعُح 

 وانتهفسَىَُح
 
 
 
 
 
 

 

عهٍ صادق 
 داود انطاعذٌ

فاعهُح االتصال 
أنًىاجهٍ فٍ 
انتأثُر عهً لرار 

انعرالٍ  انُاخة 
ـ دراضح يُذاَُح 

الَتخاتاخ 
يجهص انُىاب 
انعرالٍ نعاو 
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االضتار 
انًطاعذ 

انذكتىر يحًذ 
عثذ حطٍ 

 انعايرٌ

 انعاللاخ انعايح



يحًذ جثار 
 عهُىٌزغُر 

انعاللاخ انعايح 
ودورها فٍ 

تًُُح رأش انًال 
اإلجتًاعٍ 
نهًؤضطاخ 
انحكىيُح ـ 

دراضح يطحُح 
عهً انىزاراخ 

 انعرالُح

األضتار 
انًطاعذ 

انذكتىر رشُذ 
 حطٍُ عكهح

 انعاللاخ انعايح

أضُم شاكر 
  أحًذ

اضتخذاو انًرأج 
انعرالُح يىالع 

انتىاصم 
االجتًاعٍ 
واالشثاعاخ 
ـ انًتحممح يُه 

دراضح يطحُح 
عهً جًهىر 
 يذَُح تغذاد

الضتار ا
انًطاعذ 

انذكتىر أزهار 
 صثُح

 انصحافح
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