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 عنوان البحث اسم الطالب) صباحي( ت اللقب العلمي اسم التدريسي 

 مدرس د.غالب كاظم الدعمي

 تصميم مجلة حيدر عباس حسين  .1

 مجلةتصميم  حبيب باشي خضر  .2

 تصميم مجلة. حسين علي حسين  .3

( 31/9/2017-1/10/2017تطور فن التحقيق الصحفي في الصحافة العراقية مجلة الشبكة انموذجا للمدة من) فاخر زياد فاخر  .4
 .شهرية

دور الفيس بوك في تشكيل اتجاهات طلبة الجامعات ازاء القضايا السياسية في العراق, دراسة مسحية على طلبة جامعة  مصطفى كمال اياد  .5
 .اهل البيت)ع(

 عنوان البحث المسائي
 تصميم مجلة. عالء سعدون عطية  .6
 .  التغطية االعالمية لموضوعات القطاع السياحي في العراق , دراسة تحليلية على صحيفة صباح كربالء رائد غالب صاحب  .7
مسحية على اعضاء المؤسسات االعالمية دور الصحف التي تصدر من العتبة العباسية في تغطية المشاريع  , دراسة  عالء اسماعيل حمودي  .8

 في العتبة العباسية .
دراسة مسحية على موظفي دائرة التنفيذ  -دور الصحافة الكربالئية في الكشف عن المشاريع المتلكئة في كربالء محمد مهدي جبر  .9

 .المباشر في المحافظة
 

 



 

 

 البحث عنوان اسم الطالب) صباحي( ت اللقب العلمي اسم التدريسي 

أ.م. د صالح عباس ناصر 
 الطائي

 أستاذ مساعد

دراسة مسحية على اولياء امور االطفال والعاملين في  –دور االعالم في تطوير مهارات الطفل  أزهر علي حسين  .1
 .المجلة

 فرع كربالء –دور وسائل االعالم في معالجة ظاهرة البطالة, دراسة مسحية على نقابة العمال  حيدر سعد عبيد  .2

وكالة نون االخبارية انموذجا دراسة مسحية لنادي الصحافة  -دور وكاالت االنباء العراقية في تغطية األخبار علي صبيح طوير  .3
 .في كربالء 

 .االشاعة والدوافع االجتماعية و النفسية المؤثرة في انتشارها  ن علي حمزةيحس  .4

-1/6/2017في الصحافة الكربالئية صحيفة صباح كربالء انموذجا للمدة من ) تطور فن المقال مصطفى فالح عليوي  .5
 .( اسبوعية31/12/2017

 عنوان البحث المسائي
   وعي الديني في المجتمعات قناة كربالء ودورها في نشر ال  حسين عبد الكريم لفتة  .6
 .1948الفلسطينية تموز وآب  من القضية صوت االهالياالستقالل و موقف جريدتي لواء طيف فريد صيهود  .7

 (.031/12/2017-1/10/2017للمدة من دراسة تحليلة )صحيفة كربالء اليوم فن المقال الصحفي في  رتطو همام عقيل نجم  .8

 موقف الصحافة العراقية من المعاهدات التركية والبريطانية واالردنية. مسلم رضا هاشم  .9

 

 

 



 

 عنوان البحث اسم الطالب) صباحي( ت العلمي اللقب اسم التدريسي 

 (1/31/4/2018-1/5/2017كربالء انموذجا للمدة من ) صدى  مجلة –تطور المجالت التراثية في كربالء  الحسن نعمه عبد الكريم  .1  

أ.د .عادل خليل مهدي 
 الزبيدي

 أستاذ . دكتور

واخبارها وأخبار الموضوعات السياسية   wweمتخصصة في برنامج المصارعة الحرة الدولية  موقع صحيفة ألكترونية حمزه علي حمزه  .2
 واالقتصادية والفنية.

 عنوان البحث المسائي
 دراسة تحليلية لموقعي السومرية نيوز  –المعالجة الصحفية لمعارك التحرير في المواقع االخبارية االلكترونية  احمد فوزي محسن  .3
صحيفة الصباح الجديد انموذجا للمدة دراسة تحليلية على  التغطية الصحفية للموضوعات االمنية في العراق  قاسم حسناسعد   .4

(1/9/2017-1/11/2017). 
 .(31/10/2017-1/5/2017مجلة الكفيل اللمدة ) دراسة تحليلة على –تطور الصحافة النسوية في كربالء  عبد هللا نجاح شاكر  .5
-1/5/2017للمدة ) جريدة اعمار كربالء دراسة تحليلية على التغطية الصحفية لمشاريع االعمار في كربالء  بهاء عزيز عباس  .6

1/11/2017). 
 لمقال الصحفي لصحيفة إعمار كربالءالموضوعات الخدمية في ا  عمار محمد رضا  .7  

 

 

 

 

 

 



 

 البحث عنوان اسم الطالب) صباحي( ت اللقب العلمي اسم التدريسي 

 مدرس د.اسراء شاكر حسن

 .تصميم مجلة سيف الدين محمد فليح  .1

 .تصميم مجلة حسنين حازم فاضل  .2

عبد هللا رائد صالح   .3
 الدين

 .تصميم مجلة

مرسلين علي عبد   .4
 الجبار

-1/1/2017)مجلة الفرقان أنموذجًا, دراسة تحليلية للمدة  –تطور الصحافة المتخصصة في كربالء 
31/12/2017). 

(, دراسة تحليلية لمجلة 2003-1958)المعالجة الصحفية للموضوعات السياسية العراقية للفترة بين عامي  مروه محمد عباس  .5
 .أوراق من ذاكرة العراق

 .د.اسراء مجلة فرح حسين علي  .6

 عنوان البحث المسائي
 تصميم مجلة زينب كاظم جواد  .7
 تصميم مجلة الدينرزان بدر   .8

 (31/12/2017-1/6/2017تطور الصحافة الرياضية في كربالء , صحيفة  صباح كربالء انموذجا للمدة ) عادل حيدر حسون  .9
 (31/12/2017-1/6/2017للموضوعات الرياضية للمدة )  BBC-Arabicالتغطية االخبارية لموقع مثنى رحيم كاظم  .10

 تصميم مجلة حسين علي داوود  .11  
 تصميم مجلة حسين طارق  .12  
 تصميم مجلة علي فضل كاظم  .13  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان البحث اسم الطالب) صباحي( ت اللقب العلمي اسم التدريسي

 مدرس د.محمد عبد فيحان

دور االعالم في تغطية موضوعات المجتمع المدني في كربالء, دراسة مسحية على منظمة شباب كربالء  علي صباح شالش  .1
 لألفضل

-1/10/2017مجلة الحسيني الصغير انموذجا للمدة من) –تطور صحافة األطفال في كربالء  كرار علي حسين علي  .2
31/12/2017. 

 2003تطور اعالم العتبة الحسينية بعد عام  منير عبد االمير صباح  .3



 

 عنوان البحث اسم الطالب) صباحي( ت اللقب العلمي اسم التدريسي 

 
 جليله عبد هللا م.م 

 
 مدرس مساعد

صباح والزمان للمدة من دراسة تحليلية لصحيفتي ال اإلخبارية لقضايات العنف ضد المراةالمعالجة  علي احمد شاكر  .1
1/10/2016-1/3/2017) 

الصحفية لظاهرة الفساد اإلداري والمالي في العراق دراسة تحليلية لصحيفتي الزمان,  المعالجة محمد عبد الغني  .2
 (10/6/2017- 10/3/2017الصباح للمدة من 

التغطية الصحفية لقضايا البيئة في العراق دراسة تحليلية لصحيفتي الزمان والصباح إنموذجًا للمدة  حيدر نعيم مطلك  .3
 .(1/6/2017-1/10/2016من 

إستخدام الشباب الكربالئي لموقع اليوتيوب في شبكة االنترنيت دراسة مسحية لعينة من شباب  مصطفى سالم علوان  .4
 .محافظة كربالء 

 مشتركمشروع فلم  )كربالء مدينة السالم(.  وسام حسن مهدي  .5
 مشروع فلم  )كربالء مدينة السالم(.مشترك عباس محمد عباس  .6

 كربالء شباب من لعينة مسحية دراسة, االنترنيت شبكة وإستخدامات كربالء في الشباب ابراهيم يعقوب يوسف  .7

 عنوان البحث المسائي

 االنترنيت والثفافية االتصالية الحديثة. كامل كريم رحيم  .8

 انموذجا    BBc ,CNNمصادر االخبار االلكترونية دراسة تحليلية لموقعي  مصطفى حسن بشير  .9  

فالح مهدي  مصطفى  .10  
 محمد

 إتجاهات التغطية اإلخبارية لصحيفتي الزمان والصباح أزاء قضايا حقوق االنسان في العراق.

 

 

 



 عنوان البحث اسم الطالب) صباحي( ت اللقب العلمي اسم التدريسي

 
 م.م زهراء حسين

 
 مدرس مساعد

 دراسة مسحية على طلبة جامعة كربالءدور شبكات التواصل االجتماعي ازاء العنف االسري  احمد عباس صخيل  .1

دراسة مسحية على أساتذة جامعة  –دور وسائل اإلعالم في معالجة ظاهرة إنتشار المخدرات في المجتمع العراقي  احمد عبد االمير شايش  .2
 أهل البيت)ع(.

 

للمدة من) لعملية فرض القانون في كركوك دراسة تحليلية على صحيفة الصباح الجديد التغطية الصحفية  امير عالء محمد  .3
1/10/2017-31/12/2017).   

دور وسائل االعالم في معالجة ظاهرة التسول في كربالء دراسة مسحية على طلبة كلية السياحة في جامعة أهل  جاسم محمد خلف  .4
 البيت)ع(

-1/10/2017التغطية الصحفية لموضوعات النازحين في صحفية الصباح العراقية دراسة تحليلة للمدة من)  ماهر ستار عوده  .5
31/12/2017) 

 .( 31/11/2017-1/10/2017كتابات انموذجا للمدة )ال في الصحافة االلكترونية موقع تطور فن المق مريم محمد حسين  .6
-1/10/2017دراسة تحليلية للمدة )  جريدة الصباح الجديد االرهاب فيالتغطية الصحفية لموضوعات  حسن صالح مهدي  .7

31/12/2017.) 
 عنوان البحث المسائي

دور فن الكاريكاتير في تشكيل الراي العام أزاء الموضوعات السياسية في العراق دراسة مسحية على طلبة جامعة  زهراء رزاق محمد  .8
 أهل البيت

 دراسة تحليلة على صحيفة الصباح  –التغطية الصحفية لمعارك تحرير الموصل  علي نضال عبد السيد  .9
دراسة مسحية على طلبة كلية القانون جامعة اهل  -دور الصحافة العراقية في معالجة موضوعات الفساد, ليث صادق كاظم  .10

 .البيت)ع(
دراسة تحليلة على مقاالت الحوار المتمدن للمدة من  -استفتاء كردستان في  الصحافة االلكترونية  اخالص حاكم موجد  .11  

10/8/2017 -10/11/2017 
 


