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 غالب الدعميأشراف الدكتور       المجموعة االولى:

 
 عنوان البحث صباحي,مسائي سم الطالبإ

م دور الصحافة االلكترونية في ترسيخ مفهوم الديمقراطية في االسال صباحي يوسف  لرضارابحة عبد ا .1
 -1/10/2016لفترة )ل –صحيفة اإلستقامة إنموذجًا 

31/12/2016) 
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 )ع(/مشتركعن تأسيس جامعة أهل البيت فلم وثائقي صباحي ياسر فالح حسن جاسم .2

 مشترك /أهل البيت)ع(فلم وثائقي عن تأسيس جامعة  مسائي صالح صاحب عبيد .3

 دور المراسل الحربي في التغطية األخبارية مسائي كلهنوح عوض ع .4

دور قناة كربالء الفضائية في تغطية معارك الحشد الشعبي في  مسائي فضل محمد ناظم جواد .5
 .31/12/2016-1/10/2016الموصل للمدة 

 

 صالح الطائياشراف الدكتور ة :   المجموعة الثاني

 
 عنوان البحث صباحي,مسائي باسم الطال

دراسة مقارنة بين صحيفتي اإلستقامة  –الصحافة الحزبية في العراق  مسائي جاسم علي محمد علي .1
 وطريق الشعب للفترة

 (31/1/2017- 1/11/2016من) 
صحيفة  –التغطية الصحفية لقضايا المرأة في الصحافة االلكترونية  صباحي عبد السيد زينه رسول كاظم .2

دراسة تحليلية للفترة من  –ق االلكترونية إنموذجًا العرا
(1/11/2016-  31/1/2017) 

 (الفيس بوك إنموذجاً )تطور اإلعالن عبر مواقع التواصل اإلجتماعي  صباحي محمد تبارك صالح مهدي .3
 .1/11/2016-1/6/2016المدة 

دراسة  -افة العراقية  التغطية اإلعالمية لقضايا االصالح في الصح صباحي جفات داليا حسن هادي .4
 – 1/6/2015تحليلية لصحيفتي الصباح والزمان للفترة من )

31/9/2015) 
 تأشيرات الحرب النفسية في المتغيرات االجتماعية والسياسية مسائي حسن هادي كاظم عبد .5
، للمدة المعالجة االعالمية لمعركة الموصل في الفضائيات العربية مسائي  باسم محمد هادي .6

1/10/2016-1/2/2016. 

 

 

 
 إشراف الدكتور عادل الزبيدي  المجموعة الثالثة: 

 
 عنوان البحث صباحي,مسائي اسم الطالب

حيفة ص –العراقيةالتغطية اإلخبارية لقضايا الديمقراطية في الصحف  صباحي جيادفيصل حمد عبود  .1
 (31/1/2017 – 1/11/2016من ) مدةللالمشرق إنموذجًا 

 مشاكل االطفال في الصحافة العراقية ، مجلة الرياحين انموذجا صباحي  حبيب سعد عكموش.2
 التغطية الصحفية لقضايا حقوق إنسان في الصحافة العراقية صباحي صفاء هادي خشان .3

 

 فيحانعبد إشراف الدكتور محمد    المجموعة الرابعة:



 

 
 عنوان البحث صباحي,مسائي اسم الطالب

 .اإلعالميةأساليب الدعاية  احيصب حميدغفار جبار علي .1
المعالجة الصحفية لقضايا المرأة في الصحافة الكربالئية ، مجلة  صباحي محمد سلمان مزعير .2

 رياض الزهراء انموذجا.
تغطية الصحافة العراقية لقضايا العنف ، صحفية البينة انموذجا.  مسائي مالك محمد حسين طوينة .3

 13/12/2016-1/10/2016للمدة من 
صحيفة الصباح انموذجا للمدة  –صورة المرأة في الصحافة العراقية  صباحي واد ليث جواد كاظمج .4

1/9/2016-1/12/2016 
 

 إشراف الدكتور جاسم زبون الساعدي  المجموعة الخامسة: 

 
 عنوان البحث صباحي,مسائي اسم الطالب

 كربالئيةفي الصحافة ال الثقافيةمضامين األخبار  مسائي حاجم  أحمد كاطع.1
على  دراسة مسحية ، باألخبارتزويد الجمهور  في دور الفيس بوك مسائي الشمري  حيدر ناصر جواد.2

 .اطلبة المرحلة لقسم الصحافة انموذج
 مصادر األخبار في الصحف الكربالئية مسائي مجبل فؤاد داخل صيهود.3
دراسة تحليلية  للصحافة العراقية  شؤون المرأة ل الصحفية المعالجة صباحي محمد حمزة عبد الزهرة.4

 .13/12/2016-1/11للمدة  المدى  حيفةلص
 دور الصحافة العراقية في مواجهة التدخين بين صفوف الطلبة. صباحي  حيدر فاضل إبراهيم.5
 

 

 

 

 

 

 

 

 اسراء شاكراشراف الدكتوره :   السادسةالمجموعة 
 

 عنوان البحث صباحي,مسائي اسم الطالب

)صحيفة العراق  دور الصحافة اإللكترونية في مكافحة اإلرهاب  صباحي ود داودشريهان فاضل عب .1
 (31/12/2016 – 1/10/2016االلكترونية  إنموذجًا(  للفترة)

 البرامج السياسية في قناة المدى الفضائية صباحي الدليمي محمد حسين فاطمة ظافر  .2



 

 (31/12/2016 – 1/10/2016) دراسة تحليلية للفترة

ح صحيفة الصبا -لمعركة تحرير الموصل  اإلخباريةالتغطية  صباحي عودة مريم هاشم محمد .3
 (15/1/2017-15/12/2016) مدةلل -انموذجا

) الصفحات الثقافية في الصحافة العراقية (صحيفة المدى إنموذجًا  مسائي بهاء عبد الحميد شهيد .4
– (1/11/2016 – 31/1/2017) 

دور الصحافة في مكافحة الفساد المالي واإلداري في العراق صحيفة  مسائي عفاف شاكر تركي  .5
 – 1/10/2016لفترة )ل  -الصباح الجديد انموذجا

31/12/2016) 

 -ح انموذجاصحيفة الصبا -أخبار الجريمة في الصحافة العراقية مسائي عيدان وسام أحمد جبار - .6
 (31/12/2016 – 1/10/2016للفترة )

 
 

 باشراف م.م احمد باقر لسابعة :  المجموعة ا
 

 عنوان البحث صباحي,مسائي اسم الطالب

 –التغطية الصحفية للقضايا االقتصادية العراقية دراسة تحليلية  صباحي علي آصف كريم عيسى .1
 (31/1/2017 -1/11/2016) للمدةصحيفة المدى 

جريدة  عالم الجماهيري معالجة قضايا الجريمة في وسائل اال صباحي حمودي تماره سالم يوسف .2
 (31/1/2017 -1/11/2016) مدةالصباح الجديد إنموذجًا لل

األساليب الفنية للتغطية اإلخبارية لمعركة قادمون يا نينوى،  صباحي بتول عبد المحسن هادي .3
 31/12/2016-1/10/2016انموذجا للمدة  الجديد الصباح

 

 

 

 

 جليله عبد هللام. اشراف م.:  ثامنةالمجموعة ال
 

 عنوان البحث صباحي,مسائي اسم الطالب

دراسة تحليلية  –الصفحات االقتصادية في الصحافة العربية  صباحي كاظم زهراء أحمد هاشم .1
لصحيفتي البيان اإلماراتية والشرق األوسط الدولية للفترة 

 (31/1/2017 -1/11/2016من)
ش والحشد الشعبي _ صحيفة المعالجة الصحفية لمعارك الجي صباحي حمزة مصطفى منير عباس .2

 (1/9/2015 -1/3/2015لفترة )ل –كربالء اليوم إنموذجًا 



 

دالالت الصورة الصحفية حول  أحداث اإلرهاب في صحيفتي  مسائي  مصطفى عبد الحسين محمد .3
 المدى والصباح(

حيفة ص –إتجاهات الصفحات الثقافية في الصحافة الكربالئية  صباحي عليحسين حامد محمد  .4
 (30/4/2016 – 1/11/2015الء اليوم إنموذجًا للفترة من )كرب

دراسة تحليلية  –تطور الصورة الصحفية في الصحافة العراقية  صباحي تقي مصطفى أحمد باهض .5
 لصور الصحيفة االولى لصحيفة المدى

 التغطية االخبارية للموضوعات الرياضية في الصحافة االلكترونية صباحي  امير عباس كاظم .6
صحيفة إيالف االلكترونية إنموذجًا  للفترة من  –بية العر 

(1/11/2016- 31/12/2016) 
 

 

 زهراء حسين جبارم.   شرافالمجموعة التاسعة:   بإ

 
 عنوان البحث صباحي,مسائي اسم الطالب

 انموذجا مجلة نرجسالمعالجة الصحفية لقضايا العنف األسري  مسائي وليد محمد علي محيسن .1
 .1/2/2017-1/10/2016للمدة 

دراسة تحليلية في مجلة نرجس  لشؤون المرأة  افةعالجة الصحم مسائي عبود محمد حميد شاطي .2
 31/12/2016-1/9 للمدة 

 دور شبكات التواصل االجتماعي في تزويد الجمهور في االخبار. مسائي محمد جاسم محمد سلمان .3
  لمدةللبغدادية للقضايا االقتصادية في العراق معالجة جريدة الثورة ا مسائي ال بو عامر زينب محمد سلمان .4

 1/5/1960-1/1/1959من 
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