
 0202رش العمل لعام وخطة 

موعد  عنوان النشاط  ت
 االنعقاد

مدة 
 االنعقاد

تخصص 
 النشاط

مكان  نبذة عن النشاط
 االنعقاد

جهات  الجهة منظمة
المشاركة ) 
 ان وجدت(

 البريد االلكتروني الهاتف النقال

كتابة السيرة  1

الذاتية واجتياز 

مقابلة التعيين/ 

 ورشة

72-

72/1/7271 

علوم  يوم 7
 انسانية

تعريف المتدربين 

رة بكيفية كتابة السي

الذاتية والخطاب 

التعريفي 

 والتسويق الذاتي

 كلية

 اإلعالم

  أو

افتراض

 يا

 / اإلعالم كلية
وحدة التاهيل 

 والتوظيف

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

التنمية الذاتية  7

للشخصية 

القيادية / ورشة 

 تاهيلية

علوم  يوم 1 12/3/7271
 انسانية

 الطلبة تعريف

 قدراتهم وتنمية

 يتعلّق ما بكل

 بالمهارات

 أهميتها، القيادية،

 وكيفية أنواعها،

 تعزيزها

 كلية

 اإلعالم

  أو

افتراض

 يا

 / اإلعالم كلية
وحدة التاهيل 

 والتوظيف

 الدكتور

 حسين

 فالمرز

222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

 التحرير 3

/ التلفزيوني

 ورشة

7-
3/5/7271 

علوم  يوم 7
 انسانية

تدريب الفئة 

المستهدفة على 

طرق واساليب 

كتابة وادوات 

الخبر السريع 

 بشكل احترافي

كلية 

 االعالم

 / اإلعالم كلية
وحدة التاهيل 

 والتوظيف

 التعليم وحدة

 المستمر

222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

التحرير للمواقع  4

االلكترونية / 

 ورشة

11-

12/5/7271 

علوم  يوم 7
 انسانية

تدريب الفئة 

المستهدفة على 

كتابة وتحرير 

الخبر الصحفي 

وتحرير االخبار 

للمواقع 

 االلكترونية

كلية 

 االعالم

 / اإلعالم كلية
وحدة التاهيل 

 والتوظيف

تدريسيو 

 كلية اإلعالم

222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 
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/ المشاريع إدارة 5

 ورشة

علوم  يوم 1 1-2/7271
 انسانية

تدريب الطلبة 

على  والخريجين

 إدارةكيفية 

 المشاريع

 كلية

 اإلعالم

  أو

افتراض

 يا

 / اإلعالم كلية
التاهيل وحدة 

 والتوظيف

تدريسي في 

 اإلدارة كلية

 واقتصاد

222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

 كتابة مهارات 1

 التحقيق

 / ورشةالصحفي

12-

17/12/727
1 

علوم  يوم 3
 انسانية

 الفئة اكساب

 المستهدفة

 الخاصة المهارات

 التحقيقات بكتابة

 الصحفية

كلية 

 االعالم

 / اإلعالم كلية
وحدة التاهيل 

 والتوظيف

 كوادر

 من تدريبية

 اإلعالم كلية

222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

 المونتاج 2

/ التلفزيوني

 ورشة

0-
11/11/727
1 

 وتأهيل تدريب  يوم 3

 برامج على الطلبة

 المونتاج

 التلفزيوني

كلية 

 االعالم

 / اإلعالم كلية
وحدة التاهيل 

 والتوظيف

 كوادر

 من تدريبية

 اإلعالم كلية

222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

 تسوق كيف 2

 مواقع في نفسك

 التواصل

/ االجتماعي

 ورشة

1-
2/17/7271 

علوم  يوم 7
 انسانية

 الفئة اكساب

 المستهدفة

 مهارات بالتدريب

 شخصيته تسويق

 مواقع عبر

 التواصل

 االجتماعي

 كلية

 اإلعالم

  أو

افتراض

 يا

 / اإلعالم كلية
وحدة التاهيل 

 والتوظيف

 في تدريسي

 االعالم كلية

 قسم

 العالقات

 العامة

222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

 القيادة مهارات 0

 / ورشة واالدارة

13-

14/17/727
1 

علوم  يوم 7
 انسانية

 في الطلبة اعداد

 القيادات مجال

 القادرة الشبابية

 تحمل على

 المسؤولية

 المجتمعية

 في واالدارية

 الدولة مؤسسات

 الخاص والقطاع

كلية 

 االعالم

 / اإلعالم كلية
وحدة التاهيل 

 والتوظيف

 مركز

 التدريب

 في والتأهيل

 وزارة

 الشباب

 والرياضة

222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 
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القوى وتأثيرها  12
في السياسة 
الخارجية  / 

 ورشة 

علوم  يوم 1 12/7/7271
 انسانية

تتناول فيها اهم 
القوى ومدى 
تاثيراتها في 
السياسة الخارجية 
سواء كانت تلك 
التاثيرات سلبية ام 
ايجابية واهم 
العوامل المؤثرة 
التي تتناولها تلك 
القوى في تاثيرها 
على السياسة 

 الخارجية

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
 قسم الصحافة

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

االخبار الكاذبة /  11
 ورشة

علوم  يوم 1 71/1/7271
 انسانية

يتحدد الموضوع 
لرصد االخبار 
الكاذبة والمفبركة 
التي يتم استخدامها 
 بالفنون الصحفية في
مختلف المؤسسات 
االعالمية وخاصة 
مواقع التواصل 

 االجتماعي 

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
 قسم الصحافة

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

االشكاليات  17
المنهجية في 

الدراسات 
 االعالمية / ورشة

علوم  يوم 1 11/7/7271
 انسانية

تتناول هذه الورشة 
االشكاليات المنهجية 
للدراسات االعالمية 
على االصعدة كافة 
ومنها اختيار 
العنوان واالهمية 
والمشكلة فضالً عن 
التاكيد على نتائج 

واستنتاجات 
 الدراسات االعالمية

كلية 
 االعالم

كلية االعالم 
 /قسم الصحافة

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 
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الصحافة  13
المتخصصة في 

 العراق / ورشة 

علوم  يوم 1 77/3/7271
 انسانية 

تتناول اهمية 
الصحافة 

المتخصصة في 
العراق ومستوياتها 
والقواعد المؤثرة 
فيها ومدى تنافسها 
مع الصحافة العامة 
والتي تتناول انواع 
عدة في مقدمتها 
الصحافة ) النسوية 
، الرياضية، 
العلمية، صحافة 
االطفال، صحافة 
 الجريمة ..وغيرها(

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
 قسم الصحافة

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

االغالط اللغوية  14
الشائعة في لغة 
 الصحافة / ورشة

 علوم يوم 1 15/4/7271
 انسانية

تعد هذه الورشة من 
الورش المهمة التي 
تم التخطيط لها 
ً الهميتها  مسبقا
وللعالقة المتبادلة 
والوثيقة بين اللغة 
العربية ولغة 
الصحافة فضالً عن 
الوقوف على اهم 
االغالط اللغوية 
الشائعة في 

 الصحافة

كلية 
 االعالم

كلية االعالم 
 /قسم الصحافة

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

االعالم الجديد  15
ومواقع التواصل 
االجتماعي / 

 ورشة 

علوم  يوم 1 72/4/7271
 انسانية

تتضمن محاور 
الوقوف على اهمية 
االعالم الجديد 
ومواقع التواصل 
االجتماعي وكيفية 

فيها فضالً التعامل 
عن اخالقية تلك 

 الوسيلة الجديدة

كلية 
 االعالم

كلية االعالم/ 
 قسم الصحافة

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 
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منظور الصورة  11
في العلوم 

/ االجتماعية
 ورشة

علوم  يوم 1 11/7/7271
 انسانية

تتناول الورشة 
مفهوم الصورة 

مجموعة  عبارة عن
االنطباعات الذاتية 
التي تتكون في 

اذهان الجماهير  
ويتم تعريفها 
للحاضرين  من 
وجهة نظر العلوم 

  االجتماعية. 

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم العالقات 

 العامة

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

تنمية مهارات  12
 القدرات الرقمية

 / ورشة

علوم  يوم 1 73/3/7271
 انسانية

يتطلب تنامي 
االستخدامات 

الرقمية بشكل 
متسارع اسس 
وقواعد لتنمية 

مهارات 
المستخدمين وبما 
يؤّمن التعاطي 
اإليجابي مع تلك 
االستخدامات التي 
انتجت الفجوة 
المعرفية فيها عدداً 
من الحاالت التي 

اساءت 
للخصوصيات 

الشخصية وهددت 
القيم في 

المجتمعات، 
وقادت إلى 
التعرض إلى 

االنتهاكات 
 بمختلف أشكاله

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم العالقات 

 العامة

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 
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استراتيجيات  12
التفاوض 

كأسلوب وقائي 
في معالجة 

 / ورشةاالزمات

علوم  يوم 1 2/1/7271
 انسانية

تتناول الورشة 
عدد من الجوانب 
ذات العالقة 

بموضوع 
التفاوض الوقائي 
والتي تتمحور في 

االستراتيجيات 
الرئيسة للعملية 

التفاوضية، 
والتعريف 
بالتكنيكات 

المستثمرة في 
التفاوض بما يحقق 
اهداف المؤسسة 

 العليا

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم العالقات 

 العامة

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
iqaghdad.edu. 

مهارات التحدث  10
وااللقاء وفن 

توصيل 
المعلومات في 
 /العالقات العامة

 ورشة

علوم  يوم 1 17/0/7271
 انسانية

تُعدَّ من مهارات 
االتصال الهامة 
في العالقات 
العامة، اذ تهدف 
الى تنمية القدرات 
الصوتية واللغوية، 
ولغة الجسد لدى 
المتدربين، وكلما 
تم دمج مهارة 
التحدث مع 
االسلوب الناجح 
كلما كان توصيل 

المعلومات 
للجمهور اسرع 

 ً  واكثر اقناعا

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم العالقات 

 العامة

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 
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تدريس طرق  72
مادة التربية 

االعالمية 
والرقمية لطلبة 

/  كلية االعالم
 ورشة

15/11/727
1 

علوم  يوم 1
 انسانية

اضحت التربية 
اإلعالمية 

ضرورة عصرية 
لمواكبة مستجدات 
التربية الحديثة 
على المستوى 
الدولي، فعصر 
استخدام الوسائط 

اإلعالمية 
كالراديو 

والتلفزيون 
والمجلة لبث 
 وعرض الرسالة
التربوية قد ولى، 
وبات من 
الضروري التعلم 
والتعليم عن 
وسائل اإلعالم ال 
عن طريقها، 
خاصة في ظل 
ولوجنا إلى عصر 
التواصل الرقمي 
المتميز بالتداخل 
واالندماج التقني 
لمختلف الوسائل، 
الذي نتج عنه 
انفتاح غير 
مسبوق بين األمم 

والحضارات 
وتداخل في 

ما  الثقافات،
 أوجب التوجه
ازاء تربية 

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم العالقات 

 العامة

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 
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إعالمية تراعي 
مسألة االختالف 

الثقافي 
واالجتماعي، في 
مجتمعات تشذرت 

خصوصياتها 
ومرجعياتها 

 .الثقافية

االليات والطرق  71
العلمية لتقويم 
بحوث االعالم / 

 ورشة

72/12/727
1 

علوم  يوم 1
 انسانية

 في الورشة تقع
 يبين االول: شقين
 استقبال  اليات

 مجلة الى البحوث
 االعالمي الباحث

 يمر التي والمراحل
 وصوال البحث بها

 الشق اما للنشر
 فيتناول الثاني
 ثبحو تقويم معايير

 معا بشكل االتصال
 االعالم وبحوث

 خاص بشكل

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
وحدة مجلة 

الباحث 
 االعالمي 

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

السلوك الرقمي  77
بين االستاذ 
 والطالب في ظل
التعلم االلكتروني/ 

 ورشة

علوم  يوم 1 72/5/7271
 انسانية

تسليط الضوء على 
بعض السلوكيات 
التي اظهرها التعلم 
االلكتروني من قبل 

 الطالب واالستاذ

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
وحدة االرشاد 

النفسي 
والتوجيه 
 التربوي

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 
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اعداد ملف التقييم  73
الذاتي وتحديد 
نقاط القوة 

والضعف 
(swotورشة /) 

علوم  يوم 1 72/7/7271
 انسانية

تسهم إقامة 

الورشة بتوضيح 

أهمية وإجراءات 

التقرير الذاتي 

المؤسسي عبر 

الوقوف على نقاط 

والضعف القوة 

وتعزيز الشفافية 

من خالل اطار 

محدد بمعايير 

خاصة بتقييم 

جودة البرنامج 

 االكاديمي .

 

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم ضمان 

الجودة 
واالعتماد 

 الجامعي

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

ايجاد جهة اعتماد  74
دولية رصينة 
للشروع بتطبيق 
معايير محاكاة 
للجامعات العالمية 
 الرصينة / ورشة

علوم  يوم 1 74/3/7271
 انسانية 

توضح 

اإلجراءات 

الممكن اعتمادها 

إليجاد جهة 

اعتمادية رصينة 

متوافقة مع معايير  

الجودة للجامعات 

 عالميةال

 

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم ضمان 

الجودة 
واالعتماد 

 الجامعي

/ 222252270
21 

Sci.Assist.Dean@comc.uob
aghdad.edu.iq 

75 
إدارة الصف 
 االلكتروني 
 ) ورشة(

13/3/0203  
يوم 
 واحد

علوم  
انسانية 

 )الكتروني (

تهدف الى تدريب 
المشتركين  كيفية 

ادارة الصف 
 الكترونيا 

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

التعليم المستمرو 
 ابن سينا

 / 
244210770

34 
Deyamustafa@gmail.com  

71 

أدارة االمتحانات 
االلكترونية 

 )ورشة(
00/0/0203  

يوم 
 واحد

علوم  
انسانية 

 )الكتروني (

تهدف الى تدريب 
التدريسيين حول 

كيفيه ادارة 
االمتحانات وضبط 
توقيتاتها ودخول 

 الطلبه اليها الكترونيا

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

التعليم 
المستمروابن 

 سينا
/ 

244210770
34 

Deyamustafa@gmail.com  
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72 

انواع المنصات 
 االلكترونية)ورشه(

7/1/0203  
يوم 
 واحد

علوم انسانية 
)الكتروني 

)  

ورشه تعريفيه بانواع 
المنصات االلكترونية 

المختلفه واخيار 
المنصه المناسبة 

 للعمل عليها

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

التعليم المستمرو 
 ابن سينا

/ 
244210770

34 
Deyamustafa@gmail.com  

72 
كيفية العمل في 

المنصات 
االلكترونية )ورشة 

) 

31/1/0203  
يوم 
 واحد

علوم انسانية 
)الكتروني 

)  

تهدف الى تدريب 
المشتركين على 

اساسيات العمل في 
المنصات االلكترونية 

 والعمل عليها

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

التعليم 
المستمروابن 

 / سينا
244210770

34 
Deyamustafa@gmail.com  

70 

اعداد االسئلة 
االلكترونية 

 )ورشة(
3/7/0203  

يوم 
 واحد

علوم  
انسانية 

 )الكتروني (

تهدف الى  تهيئة 
التدريسيين على كيفية 

اعداد االسئلة 
وعرضها الكترونيا 
على الطلبة في وقت 

 االمتحانات

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

التعليم المستمرو 
 ابن سينا

 / 
244210770

34 
Deyamustafa@gmail.com  

32 

اعداد المحاضرات 
 الفيديوية )ورشة (

13/5/0203  
يوم 
 واحد

علوم  
انسانية 

 )الكتروني (

تهدف الى كيفية 
اعداد مختلف 

المحاضرات الفيديوية 
وتقديمها للطلبة 

 الكترونيا

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

التعليم 
المستمروابن 

 / سينا
244210770

34 
Deyamustafa@gmail.com  

31 
التعليم المدمج 

ومفاهيمه أساسياته 
 )ورشة(

0/6/0203  
يوم 
 واحد

علوم  
انسانية 

 )الكتروني (

تهدف الى تدريب 
المشتركين حول 
اساسيات التعليم 

المدمج وفقا لتعليمات 
 الوزارة 

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

 

/ 
244210770

34 
Deyamustafa@gmail.com  

تحرير  ورشة 37
االخبار  الصحفية 

واالذاعية 
 والتلفزيونية

 
03/6/0203  

يوم 
 واحد

علوم  
انسانية 

 )الكتروني (

تهدف الى  تدريب 
المشاركين على كيفية 

تحرير 
الخبروصياغته في 
الصحافة واالذاعة 
والتلفزيون والمواقع 

 االلكترونية 

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

التعليم المستمرو 
 ابن سينا

/ 
244210770

34 
Deyamustafa@gmail.com  

أعداد ورشة  33
التقارير التلفزيونية 

12/6/0203 واإلذاعية  
يوم 
 واحد

علوم  
انسانية 

 )الكتروني (

تهدف الى تدريب 
المشاركين على كيفية 

اعداد التقارير 
التلفزيونية واالذاعية 

محاورهاواهم   

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

التعليم 
المستمروابن 

 / سينا
244210770

34 
Deyamustafa@gmail.com  
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ورشة إعداد  34
الصحفي المصور  

4/4/0203  
يوم 
 واحد

علوم انسانية 
)الكتروني 

)  

ورشه تدريب 
المشاركين على 

التصوير مهارات 
الصحفي وتعامل مع 

الكاميرا وانواع 
اللقطات وحركات 

 الكاميرا

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

التعليم المستمرو 
 ابن سينا

/ 
244210770

34 
Deyamustafa@gmail.com  

35  
ورشة  إعداد 

 المخرج التلفزيوني

33/4/0203  
يوم 
 واحد

علوم انسانية 
)الكتروني 

)  

تدريب المشاركين  
على فنون االخراج 

التلفزيوني 
ومواصفات المخرج 

الناجح ومهاراته 
وكيفية ادارة العمل 

في االستيديو 
التلفزيوني وغرفة 

السيطرة على 
 الكامرات

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

التعليم المستمرو 
 ابن سينا

/ 
244210770

34 
Deyamustafa@gmail.com  

31  
ورشة  اإلخراج 

 الصحفي
31/0/0203  

يوم 
 واحد

علوم  
انسانية 

 )الكتروني (

تدريب المشاركين  
على فنون االخراج 
الصحفي ومواصفات 

 المخرج

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

التعليم 
المستمروابن 

 سينا
/ 

244210770
34 

Deyamustafa@gmail.com  

ورشة اعداد كاتب  32
السيناريو االذاعي 

 والتلفزيوني
1/32/0203  

يوم 
 واحد

علوم  
انسانية 

 )الكتروني (

كيفية كتابة واعداد 
السيناريو االذاعي 

 والتلفزيوني

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

التعليم المستمرو 
 ابن سينا

/ 
244210770

34 
Deyamustafa@gmail.com  

ورشة  ادارة  32
مكاتب العالقات 

العامة في المؤسسا 
 ت

05/32/020
3 

يوم 
 واحد

علوم  
انسانية 

 )الكتروني (

تدريب المشاركين 
على اساليب العالقات 

المؤسسات العامة في 
واهميتها واشكالها 
ومواصفات رجل 

 العالقات العامة

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

التعليم 
المستمروابن 

 سينا
/ 

244210770
34 

Deyamustafa@gmail.com  

تدريب طلبة  30
الدراسات العليا 
على اخذ عينات 
مناسبة في بحوث 
االذاعة والتلفزيون 

 )ورشة(

7/33/0203 يوم 3    علوم انسانية 

تدريب طلبة 
الدراسات العليا على 
اخذ عينات مناسبة 
في بحوث االذاعة 

 والتلفزيون 

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

 التعليم المستمر

/ 
244210770

34 

Deyamustafa@gmail.com  
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مستقبل اخبار  42
الفضائيات في ظل 

فورية مواقع 
التواصل 

/ ورشة االجتماعي  

01/33/020
3 

يوم 3  علوم انسانية 

ماهية مستقبل اخبار 
الفضائيات في ظل 

فورية لمواقع 
 التواصل االجتماعي

كلية 
االعالم 
/التعليم 
 المستمر

 التعليم المستمر

/ 
244210770

34 
Deyamustafa@gmail.com  

تدريب طلبة  41
الدراسات العليا 
على اخذ عينات 
مناسبة في بحوث 
االذاعة والتلفزيون 

 ) ورشة(

31/0/0203 يوم 3   علوم انسانية 

 من العديد يعاني
 الدراسات طلبة
 مرحلة في العليا
 من البحث كتابة

 سحب في اشكاليات
 المناسبة العينات
 مجتمع من لبحوثهم
 مما الكلي البحث

 نتائجهم يعرض
 القسم يقيم..للخطأ
 الورشة هذه

 هذه لمعالجة
 االشكالية

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم الصحافة 

االذاعية 
 والتلفزيونية

 / 
244252100

43 
Sci.Assist.Dean@comc.uo

baghdad.edu.iq 

مستقبل اخبار  47
الفضائيات في ظل 

فورية مواقع 
 التواصل / ورشة 

6/32/0203 يوم 3   علوم انسانية 

 الفورية صفة تعد
 مايميز أهم من

 والتلفزيون اإلذاعة
 الى الحدث نقل في

 ما وهذا المتلقي،
 عن تتميز جعلها

 وتستلم الصحف
 هرم في الريادة
 وسائل أهمية
 بعد لكن..اإلعالم
 التكنولوجي التطور

 ودخول الهائل
 الجديد الوسائط
 بشبكة المرتبطة
 والتي اإلنترنت،

 تأسيس اتاحت
 المواقع
 وأهمها اإللكترونية،

 التواصل مواقع

كلية 
 االعالم

كلية االعالم / 
قسم الصحافة 

االذاعية 
 والتلفزيونية

/ 
244252100

43 
Sci.Assist.Dean@comc.uo

baghdad.edu.iq 
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 التي االجتماعي
 بمرونة تميزت

 وبحدود ˝جدا عالية
 ومتاحة مفتوحة
 صارت للجميع،
 لها تميل الكفة
 صفة على لتهيمن
 مكان وتأخذ الفورية

 و اإلذاعة
 يتأت لذا.. التلفزيون
 الورشة هذه
 مستقبل عن للتحدث
 في الصفة هذه

 اإلذاعة إخبار
 من والتلفزيون

 العرض حيث
والمعالجة والتفسير  

 


