
 0202/0200عناوين البحوث طلبة قسم االعالم المرحلة الرابعة للعام الدراسي 

 اسم المشرف عنوان البحث اسم الطالب ت

  أثر التلفزيون في تكوين السلوك العدواني للطفل نور الهدى عباس -2
 
 

 م.د ضرغام سعدي

 لدى المرأة العراقيةدور برامج التلفزيون في نشر الوعي االسري  رقية رسول عبد اليمة -0

 تأثير اإلعالن التسويقي في قرار الشراء لدى جمهور النجف بتول احمد عبد األمير -3

 الصورة الذهنية لرجل األمن لدى الجمهور النجفي حسين حامد ظاهر -4

 األطر اإلعالمية لموضوعات اإلرهاب في القنوات الفضائية العراقية مصطفى مهدي صاحب -5

دور العالقات العامة في نشر اهداف التنمية المستدامة )دراسة تحليلية لموقع شركة زين لالتصاالت  حسين عباس سعد -6
 عبر الويب (

 المضامين االتصالية في مواقع العالقات العامة الرقمية بنين يحيى محمد -7

  أولياء األمور في النجف اثر التلفزيون في نشئت الطفل ) دراسة ميدانية على كهار ورود ثابت -2
 
 

 م. مشتاق عيد المطلب

اثر القنوات الفضائية العراقية على الحراك الشعبي ) دراسة تحليلية على البرامج الحوارية في قناة  عويز ليث كاظم -0
 دجلة انموذجاً (

تحليلية لبرنامج من الواقع في موضوعات العنف االسري في القنوات الفضائية العراقية ) دراسة  حميد احمد ماجد -3
 قناة دجلة انموذجاً (

 اثر البرامج الدينية في سلوك الشباب في مدينة النجف عباس عبد الزهرة -4

 األساليب الداعية في موقع قناة روسيا اليوم الفضائية ضي الدين جبار -5

 صورة رجل االمن في مناهج الدراسية مثنى كاظم امين -6

 "فاعلية مواقع التواصل االجتماعي في أنشطة العالقات العامة في المؤسسات الحكومية في العراق" عواد محمدحسن  -2
 دائرة تربية النجف نموذجا

 
 
 
 

 م.م حليم عبد االمير

 )دور العالقات العامة في تحسين اداء المؤسسات غير الربحية في النجف االشرف ( عبد العباس والء محمد -0

 تقويم نشاطات العالقات العامة في مديرية بلديات النجف االشرف عبد الكاظم منتظر مهدي -3

 فاعلية حمالت الترويج للمنتجات الوطنية على مواقع التواصل االجتماعي حسن حسين عبد -4

ة صحة النجف االشرف "فاعلية العالقات العامة في إدارة أزمة كورونا، قسم العالقات العامة في دائر فتالوي مجيد طاهر -5
 انموذجا"

 دور العالقات العامة في ترويج السياحة الدينية في محافظة النجف االشرف" حسين علي خضير -6

 انشطة العالقات العامة في منظمات المجتمع المدني  رزاق علي زيد -7

  أثر اإلعالن التلفزيوني على المرأة العراقية نور الهدى امجد -2
 
صالح  م.م نبراس

 مهدي

 أثر مواقع التواصل االجتماعي على االسرة العراقية سعيد رقية عادل -0

 ادمان الشباب على مواقع التواصل االجتماعي كريم حيدر شاكر -3

 التفاعل االجتماعي عبر المواقع االلكترونية واثرها على العالقات االجتماعية رزاق زهراء حسن -4

 اثر االعالنات االلكترونية على طلبة الجامعة تعوب منصور هبالة -5

 دور االعالم الجديد في التعليم االلكتروني طلبة قسم االعالم كلية اآلداب نموذجاً  عباس مريم علي -6

 اثر مواقع التواصل االجتماعي على قيم المواطن العراقي الفيس بوك  انموذجاً  حنتوش حسن هشام -7

  دور االعالم العراقي في مواجهة االزمات السياسية مؤمل عامر عبدالرزاق -2
م.م ازهار فائق عبد 

 علي
 االساليب الدعائية في الفضائيات الموجه ) روسيا اليوم انموذجا( هادي حبيب حسين -0

 دور االعالم في التعليم االلكتروني خالل جائحة كرونا انموذجاً  اسراء حسن نعمة -3

 وسائل االعالم في القرار السياسياثر  روان عادل عباس -4

  استخدام ممارسي العالقات العامة لتطبيقات اإلعالم الجديد فاطمة علي خضير -2
 

د. حسين محمود 
 هتيمي

 توظيف األنشطة االتصالية للعالقات العامة في التوعية المرورية حسنين عباس راضي -0

 تصميم إعالنات الطرقاألسس النفسية والفنية في  بنين حيدر مهدي -3

 اتجاهات أساتذة الجامعات إزاء التعليم االلكتروني عبير عبد الكاظم -4

 دور العالقات العامة في إدارة األزمات خضر محمد حمزة -5

  استخدام طلبة الجامعات لشبكات التواصل االجتماعي موقع انستغرام انموذجا عبد الحميد سارة محمد -2
 

 محمدد. اماني ميثم 
 

 واقع العالقات العامة في الجامعات الحكومية هللاعبد حوراء سجاد -0

 اتجاهات الجمهور العراقي إزاء اداء وزارة الصحة في مواجهة فايروس كورونا تايه حسين رحيم -3

 دور العالقات العامة في نشر مفهوم المواطنة بادي عالء حسين -4

العالقات العامة لشبكات التواصل االجتماعي ) دراسة تحليلية الصفحات المؤسسات الصحية استخدام  حسن فاضل عبد علي  -5
 على الفيس بوك (

  .كورونا ودوره في مواجهة جائحة الرأي العام العراقي  انور محمد نور -2
 

 د. راجي نصير ادواره
 اثر الراي العام في صنع السياسات العامة في العراق علي كريم جبر  -0

 .العوامل المؤثرة في الرأي العام العراقي مصطفى عبد االمير سريح -3

 0202اثر تحوالت الراي العام في نتائج انتخابات  علي سالم مهدي  -4

  الدوريات االوربية الكبرى باألحداثدور القنوات الفضائية الرياضية في تعزيز معرفة الشباب  احمد حمزة غازي  -2
 

 هاشمم.د مسلم عباس 
 دور القنوات الفضائية في تنشئت السياسية لطلبة جامعة الكوفة امير عمار جودة -0

 انماط تعرض طلبة الجامعات للفضائيات التلفزيونية  زهراء علي مظلوم  -3

 استخدام طلبة الجامعات للبرامج التلفزيونية عبر اليوتيوب  زيد جاسم محمد  -4

 دور العالقات العامة في تشكيل الصورة الذهنية للجامعات العراقية  جيهان مسار اياد  -5

 حسن م.م حسام حبيب دور مواقع التواصل االجتماعي في ترويج الشائعات فيس بوك انموذجاً  كريم لؤي كريم  -2

 دور البرامج الحوارية الرياضية في تشكيل ثقافة الجمهور ) برنامج كورة انموذجاً(  هللاغزوان حافظ عبد -0

 م.م سمير مرتضى دور العالقات في تحسين صورة المؤسسات الحكومية سعد جويد رهام -2

 دور  االعالن  في  استقطاب الجمهور دراسة تحليلية... خلفمظفر  بان -0

 م.م محمد معين قناة دجلة انموذجا – الفساد قضايافي ترتيب أولويات الجمهور ازاء  الفضائية العراقيةدور القنوات  مرتضى احمد جار هللا  -2

 وذجاً مقناة كربالء ان –دور القنوات الفضائية في توعية المجتمع من مخاطر التلوث البيئي  نور علي رسول  -0

 


