وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كلية االعالم  /جامعة بغداد
مجلة الباحث االعالمي
ت
1
5
3
4
2
6
7
8
9
10

عنوان البحث
االفتتاحية
مقاربات في األعالم العربي  /الدور والتعبئة
التخطيط التلفزيوني وسبل التعامل مع التطورات الفضائية
الحمالت االعالمية  /التطور  ,المفهوم
اتجاهات الصحفيين والمستهلكين ازاء ظاهرة الغش في المواد الغذائية.
اخبار الحرب في صحافة ثورة العشرين
تلفزيون العراق واشكالية البرامج الطارئة
من مشكالت قصص االطفال في العراق
الجوانب الدعائية في السينما العالمية
لغة االعالم بين الفصحى والعامية

الموقع الوظيفي

اسم الباحث
أ.د حميدة سميسم
أ.د مظفر مندوب
أ.د حميد جاعد
أ.د علي طوينة
أ.د هاشم حسن
أ.م.د عبد الرزاق النعاس
أ.دجعفر الصادق
أ.دوسام فاضل
أ.دمحمد البكاء

العدد االول من مجلة الباحث االعالمي في آذار  5002م
عدد المجلة

معهد الشرق األوسط للدراسات العليا
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

األول في آذار  5002م
األول في آذار  5002م
األول في آذار  5002م
األول في آذار  5002م
األول في آذار  5002م
األولفيآذار  5002م
األولفيآذار  5002م
األولفيآذار  5002م
األولفيآذار  5002م

العدد الثاني من مجلة الباحث االعالمي في حزيران 5006
ت
1
5
3
4
2
6
7
8
9

عنوان البحث
االفتتاحية
تحديات عولمة االعالم وسبل المواجهة
االعالم والديمقراطية بين الدعاية والتحريض
الصحافة العراقية في عاميين  /من  9نيسان  5003م وحتى نيسان 5002م
اخالقيات المهنة الصحفية في العراق بعد نيسان  5003م
التاريخ وحداثة الشعر  /مرجعية القصيدة الحديثة في العراق
الديمقراطية وحقوق االنسان ودورهما في تحقيق التنمية المستدامة
نظرية الصورة الذهنية واشكالية العالقة مع التنميط
استطالعات قياس الرأي العام بين النظرية والتطبيق

10
11
15
13

التغطية االخبارية لفضيحة تعذيب المعتقلين في سجن ابي غريب
تشريعات الصحافة في العراق .......رؤى وآفاق
عرض رسائل واطاريح اعالمية
المضامين واالشكال الفنية للبرامج التلفزيونية  /تلفزيون العراق وسوريا /دراسة مقارنة

14
االتصال اللفظي وغير اللفظي  /دراسة تحليل مضمون المكونات الثقافية لالعالنات في قناة .lbs
االساليب الدعائية في حرب الخليج الثالثة
12
العالقات العامة وحقوق االنسان
16
دراسة تحليلية للبرامج العلمية في قناة المنارة المصرية للبحث العلمي
17
الحمالت االعالمية في الصحافة العراقية  /دراسة مقارنة للحمالت المؤيدة والمعارضة لالنتخابات
18
التشريعية
العددالثالث من مجلةالباحث االعالمي في حزيران 5007م
عنوان البحث
ت
صحافة المدونات االلكترونية على االنترنت
1

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

أ.د مظفر مندوب
أ.دحميد جاعد
أ.م.د مؤيد الخفاف
أ.م.د أحمد عبد المجيد
أ.م.د محمد رضا مبارك
أ.دمحمد البكاء
م.م زينة عبد الستار
م .مهدي البياع
م.م علي موات السوداني
م.م سهيل نجم
أ.م.د نزهت محمود الدليمي
د .وائل عزت البكري
د .بشرى جميل الراوي
أ.م.د .سعد مطشر عبد الصاحب  /اطروحة
دكتوراه
د .بشرى جميل الراوي  /رسالة ماجستير
سحر خليفة الجبوري  /رسالة ماجستير
فاطمة عبد الكاظم الربيعي  /رسالة ماجستير
يسرى خالد  /رسالة ماجستير
تغريد  /رسالة ماجستير

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة الموصل  /كلية اآلداب
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد

الثاني في حزيران
الثاني في حزيران
الثاني في حزيران
الثاني في حزيران
الثاني في حزيران
الثاني في حزيران
الثاني في حزيران
الثاني في حزيران

 5006م
 5006م
 5006م
 5006م
 5006م
 5006م
 5006م
 5006م

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

الثاني في حزيران
الثاني في حزيران
الثاني في حزيران
الثاني في حزيران

 5006م
 5006م
 5006م
 5006م

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
/
/
/
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

الثاني في حزيران
الثاني في حزيران
الثاني في حزيران
الثاني في حزيران
الثاني في حزيران

 5006م
 5006م
 5006م
 5006م
 5006م

اسم الباحث
أ.د زكي حسين الوردي

الموقع الوظيفي
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

عدد المجلة
الثالث في حزيران  5007م

5
3

العراق بين ثقافتين  /ثقافة المجتمع المدني وثقافة العنف
مجلة العلم ....فاتحة عهد الصحافة المتخصصة في العراق

4
2
6
7
8
9
10

المخاطر المرتبطة باخالقيات العمل االعالمي
مؤشر ديمومة االعالم في العراق
الصورة الذهنية لمجلس النواب لدى الجمهور العراقي  /ج1
مهارات االتصال الجماهيري عن طريق لغة الخطاب
شخصية فرعون بين النص القرآني والرواية
مصادر االخبار المحلية في الصحف العراقية
االعالم التلفزيوني والصناعيين العراقيين  /دراسة في مؤشرات عزوف الصناعيين العراقيين
عن االعالن التلفزيوني وعالقته بالصحافة واالذاعة
ادارة المعرفة وادارة االعالم
مدى تعرض طلبة جامعة بغداد للبرامج الثقافية التلفزيونية
)The millennial tradition in Milton's pros writings (1641 – 1649
عرض كتاب  /اللسلطة الخامسة  .....علم المعلومات وتكنلوجيا المعلومات
عرض رسائل واطاريح اعالمية
الوظيفة االتصالية للعالقات العامة في المؤسسات االقتصادية
الصحافة الحزبية في العراق

11
15
13
14
12
16
17

د .عبد جاسم الساعدي
أ.م.د حمدان السالم
أ.م.د عدنان ابو السعد
أ.م.د كاظم المقدادي
أ.م.د جهاد كاظم العكيلي
أ.د علي جبار الشمري
أ.م.د رائد حسين المال
د .سالفة صائب العزاوي
م.م سعد كاظم
أ.م .د رعد جاسم الكعبي
د .منى تركي الموسوي
أ.د حميد جاعد
أ.م.د سعد مطشر عبد الصاحب
Nabil Mohamed
د .يسرى خالد
د .بشرى جميل
جاسم طارش العقابي /اطروحة دكتوراه
ازهار صبيح الكعبي  /رسالة ماجستير

الجامعة المستنصرية
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

الثالث في حزيران  5007م
الثالث في حزيران  5007م

جامعة الموصل  /كلية اآلداب
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
الجامعة المستنصرية
الجامعة االردنية
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

الثالث في حزيران
الثالث في حزيران
الثالث في حزيران
الثالث في حزيران
الثالث في حزيران
الثالث في حزيران
الثالث في حزيران

 5007م
 5007م
 5007م
 5007م
 5007م
 5007م
 5007م

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
الجامعة االسالمية  /كلية االعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
/
/

الثالث في حزيران
الثالث في حزيران
الثالث في حزيران
الثالث في حزيران
الثالث في حزيران
الثالث في حزيران
الثالث في حزيران

 5007م
 5007م
 5007م
 5007م
 5007م
 5007م
 5007م

العددالرابع من مجلة الباحث االعالمي في آذار  5008م
ت
1
5
3
4
2
6
7

عنوان البحث
االفتتاحية  /منطق العصر
االلقاء في الفضائيات العربية نظاماً اشارياً " دراسة االنماط الكتابية والشفوية"
الصورة الذهنية لمجلس النواب لدى الجمهور العراقي  /ج5
طبيعة العالقة بين الخطاب الدعائي والخطاب السياسي
االتجاهات السياسية للكاريكاتير في جريدة الشرق االوسط
ادارة الحمالت االعالمية
بناء الشريط االخباري " السبتايتل" في القنوات الفضائية العربية  /قناة العربية  /دراسة حالة.

8
9
10

الصحافة المتخصصة في العراق بعد احداث  5003/4/9م  /تقويم الصحفيين العراقيين الدائها
العالقات العامة  /محاولة لبناء تعريف
عرض كتاب  /في فلسفة اللغة واالعالم

11
15

عرض رسائل واطاريح اعالمية
دور العالقات العامة في بناء الصورة الذهنية لمؤسسات التعليم العالي في العراق.

عدد المجلة

اسم الباحث
أ.م.د محمد رضا مبارك  /مدير التحرير
أ.م.د محمد رضا مبارك
أ.د علي جبار الشمري
أ.م.د نزهت محمود نفل الدليمي
أ.م.د حمدان السالم
أ.د حميد جاعد
أ.م .د رعد جاسم الكعبي
د .ايمان عبد الرحمن
أ.م.د شكرية كوكز السراج
د.هيثم هادي نعمان
أ.د هادي نعمان الهيتي
اعداد  /د .يسرى خالد
اعداد  /د .بشرى جميل
باقر موسى جاسم

الموقع الوظيفي
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

الرابع في آذار
الرابع في آذار
الرابع في آذار
الرابع في آذار
الرابع في آذار
الرابع في آذار
الرابع في آذار

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
الجامعة االسالمية  /كلية االعالم

الرابع في آذار  5008م
الرابع في آذار  5008م
الرابع في آذار  5008م

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم  /رسالة ماجستير

الرابع في آذار  5008م
الرابع في آذار  5008م

13

االذاعة الكردية في العراق  /النشاة والتطور  /دراسة مسحية لدورة برامجية للعام 5003م.

سينهات محمد عز الدين

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم  /رسالة ماجستير

الرابع في آذار  5008م

14

التغطية االخبارية للشأن السياسي العراقي في قناة ابو ظبي الفضائية.

حيدر محمود محسن

رسالة ماجستير

الرابع في آذار  5008م

 5008م
 5008م
 5008م
 5008م
 5008م
 5008م
 5008م

1
شذى عبد اهلل حسين

اعداد  /د .بشرى جميل
Hanan hasan abdul - razzaq

عرض المؤتمر العلمي السنوي الثاني " من اجل خطاب اعالمي عراقي وطني ديمقراطي".
12
16
The role of linguistic – tagmemic analysis in translating electronic news
stories
العددالخامس من مجلة الباحث االعالمي في آذار  5009م
اسم الباحث
عنوان البحث
ت
االفتتاحية
1
أ.د وسام فاضل راضي
دور القنوات الفضائية االخبارية في تشكيل الصورة االعالمية والسياسية عن العراق
5
د .محمد صاحي حسين
االنترنت الشبكة التلفزيونية المقبلة ومستقبل التلفزيون التقليدي
3
د .ارادة زيدان الجبوري
موضوعات المراة في الصحافة العراقية  /دراسة مسحية في عشر صحف يومية
4
د .محمد رشك كاظم
مقاييس المواقف االتجاهات واهميتها في البحوث االعالمية
2
أ.م.د ريا قحطان الحمداني
انواع ومضامين ومناهج البحث العلمي المستخدمة في بحوث العالقات العامة
6
أ.م .د عبد الباسط سلمان
عولمة العنف واعالم الطفل  /دراسة في برامج االطفال التلفزيونية
7
د .ايمان عبد الرحمن
د .احمد علي صالح
تشخيص واقع االنماط الريادية عند المراة العراقية وعالقتها ببعض الخصائص الشخصية
8
د .سهاد عادل جاسم
أ.م.د ليث بدر يوسف
تحليل مضمون موضوعات التحقيق الصحفي في صحيفة االهرام المصرية
9
أ.م.د جاسم طارش العقابي
مشكالت اجهزة العالقات العامة في الوزارات العراقية.
10
م.م لمى اسعد عبد الرزاق
فاعلية االخراج الصحفي في بناء لغة ابصارية دالة لراس الصفحة االولى  /الصحف الثقافية.
11
م .هدى فاضل عباس
م.م افنان محمد شعبان
حجم االعالن في ملحق الصباح الرياضي
15
أ.م.د نزهت محمود الدليمي
دور اجهزة االعالم في ادارة االزمات.
13
م.م ماجدة شاكر
البطالة في المجتمع العراقي  /دراسة تحليلية
14
أ.م.د فائز هاتو الشرع
التعبير الفانتازي ومضامينه الكاشفة  /مجموعة "أباطيل "قصصية أنموذجا
12
16
Nabil Mohamed
Images of death in the poetry of Emily Dickinson
العددالسادس والسابع من مجلة الباحث االعالمي في حزيران وايلول  5009م
اسم الباحث
عنوان البحث
ت
االفتتاحية  /العدد المزدوج
1
أ.د حميدة مهدي سميسم
بنية الصورة وسياسة االتصال  /دراسة في اشكالية البنية االتصالية لالستهالك والثقافة العربية
5
أ.د حميد جاعد
من هو االعالمي  /الصحفي ؟
3
أ.م.د عدنان ابو السعد
الثابت والنسبي في الخبر الصحفي
4
أ.م.د رائد حسين المال
أ.م.د محمد رضا مبارك
اللسانيات المستقلة من الداللة التمثيلية الى الداللة التواصلية
2
أ.د علي جبار الشمري
االنترنت وتشكيل الوعي المعرفي العلمي
6
د .حسين دبي الزويني
الممارسة االعالمية والتحول الديمقراطي في العراق
7
أ.م.د سعد مطشر عبد الصاحب
د .فريد علي امين
دور االعالم في الوقاية من جرائم االحتيال
8
أ.م.د عمار طاهر
التغطية االخبارية لالحداث الرياضية في قناة العراقية الفضائية
9
أ.م.د جهاد كاظم العكيلي
المعايير العلمية للتلفاز في العمل االعالمي كما يراها الطلبة
10

الرابع في آذار  5008م
الرابع في آذار  5008م

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا  /عمان
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
الجامعة المستنصرية
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

الخامس في آذار
الخامس في آذار
الخامس في آذار
الخامس في آذار
الخامس في آذار
الخامس في آذار

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

الخامس في آذار  5009م

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

الخامس في آذار  5009م
الخامس في آذار  5009م
الخامس في آذار  5009م

مركز احياء التراث العلمي العربي  /جامعة بغداد.
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاآلداب
الجامعة المستنصرية  /كلية اآلداب
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

الخامس في آذار
الخامس في آذار
الخامس في آذار
الخامس في آذار
الخامس في آذار

 5009م
 5009م
 5009م
 5009م
 5009م
 5009م

 5009م
 5009م
 5009م
 5009م
 5009م

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا  /عمان
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
الجامعة المستنصرية
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م
السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م
السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م
السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م
السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م
السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م

الجامعة المستنصرية
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م
السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م
السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م

2
شذى عبد اهلل حسين

نحو ستراتيجية علمية مقترحة لنشاط العالقات العامة في هيئة النزاهة
11
التعرض االنتقائي للمعلومات  /دراسة في االدبيات
15
االنثى رمزاً صوفي ًا
13
آراء الجمهور العراقي في الصحف العراقية
14
الدراسات المسحية للراي العام
12
عرض كتاب  /يوتوبيا االتصال اسطورة القرية الكونية.
16
عرض كتاب  /الصناعات االبداعية ج /1ج5
العدد الثامن من مجلة الباحث االعالمي في آذار  5010م

ت
1

عنوان البحث
االفتتاحية  /العدد 8

5

التعرض للمسلسالت التركية المدبلجة وراي الجمهور بالمحتوى القيمي فيها

3
4
2
6

تحليل مضمون الخطاب االتصالي  /سوسيولوجيا فهم اآلخر  /ج1
المجتمع الخليجي واشكاليات تاثير الصورة المتلفزة
حرية الراي والتعبير  /الضمانات والمسؤوليات
اخالقيات العاملين بالعالقات العامة في الصحافة العراقية " الصباح  /العدالة/
المدى".
فلسفة االعالم االمريكي والشبكات الفضائية.
مضامين العالقات العامة ومفهومها
معالم التجدد واالنغالق في الخطاب االعالمي االسالمي المعاصر  /مستل
برامج العالقات العامة واستراتيجية بناء وتعزيز سمعة المؤسسة  /مستل
متطلبات االبداع االعالمي العربي في البرامج  /مستل
خصائص المشروع الصحفي  /مستل
الحل االخراجي وعالقته بوحدة الموضوع
االتصال التدريبي واهميته في مهنة االعالم  /مستل
عرض كتاب  /االعالم حرية في انهيار

7
8
9
10
11
15
13
14
12

العدد(9و )10من مجلة الباحث االعالمي في حزيران وايلول  5010م
عنوان البحث
ت
االفتتاحية
1
دور االعالم في تشكيل راي عام ايجابي نحو المشاركة االنتخابية في العراق
5
3
4
2
6

حدود الراي العلمي في بحوث االعالم الجماهيري
التنظيم القانوني للدعاية االنتخابية
تغطية الصحف العراقية للحملة االنتخابية اثناء االنتخابات التشريعية 5010م
الوظيفة االتصالية لالغنية الرياضية العراقية 1966م5008/م.

أ.م.د ريا قحطان الحمداني
د .ارادة زيدان الجبوري
د .لؤي شهاب محمود
م .سعد كاظم حسن
م .حنان عبد الرزاق
يسرى خالد

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
مركز الدراسات الفلسطينية  /جامعة بغداد
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
الجامعة االسالمية  /كلية االعالم

السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م
السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م
السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م
السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م
السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م
السادس والسابع في حزيران وايلول  5009م

اسم الباحث
أ.م.د محمد رضا مبارك  /مدير
التحرير
أ.د وسام فاضل
أ.م.د طالب عبد المجيد
أ.م.د كريم محمد حمزة
د .ياس خضر البياتي
د .سعد علي البشير
د .كريم مشط الموسوي

الموقع الوظيفي
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

عدد المجلة
الثامن في آذار  5010م

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

الثامن في آذار  5010م

بيت الحكمة
جامعة الشارقة
جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

الثامن في آذار  5010م
الثامن في آذار  5010م
الثامن في آذار  5010م
الثامن في آذار  5010م

د .سالفة فاروق الزغبي
د .سهاد عادل القيسي
د .محمد بديوي الشمري
د .فاطمة عبد الكاظم الربيعي
د .بشرى جميل الراوي
د .سحر خليفة الجبوري
م.م مصطفى عبيد دفاك
د .محمد حمود حسن
اعداد  /د .أحمد عبد المجيد

جامعة جدارا  /االردن
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
الجامعة المستنصرية
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
الجامعة االسالمية  /كلية االعالم
جامعة بغداد  /كلية اللغات
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

الثامن في آذار  5010م
الثامن في آذار  5010م
الثامن في آذار  5010م
الثامن في آذار  5010م
الثامن في آذار  5010م
الثامن في آذار  5010م
الثامن في آذار  5010م
الثامن في آذار  5010م
الثامن في آذار  5010م

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

أ.م.د كامل حسون القيم
أ.م.د عادل خليل ابراهيم
أ.م.د رائد حسين المال
د .احمدى فاضل حسين
د .نبيل جاسم محمد
د .هادي عبد اهلل العيثاوي

جامعة بابل  /كلية اآلداب
جامعة بغداد  /كلية االعالم
الجامعة المستنصرية  /كلية التربية
جامعة ديالى  /كلية الحقوق
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م

3
شذى عبد اهلل حسين

7
8
9
10
11
15
13
14
12
16
17

اتجاهات جديدة في اساليب كتابة المقاالت الصحفية  /المقال العامودي.
فاعلية االعالم الحر في معالجة المشكالت االجتماعية  /ظاهرة تعاطي المخدرات واالدمان.
الفدرالية في العراق بين االسس الدستورية والواقع السياسي واالقتصادي.
مفهوم الصورة الذهنية في العالقات العامة.
المواد التلفزيونية في قناة  MB3الفضائية.
المهارات االتصالية للمرشدين الزراعيين
اتجاهات العمود الصحفي في صحافة االنبار
التلفزيون الرقمي والتلفزيون التفاعلي  /مستل
نظرية ترتيب االوليات  /مستل
العالقات العامة واالنشطة السياحية  /مستل
عرض كتاب  /رؤية اعالمية من نضج تجربة ميدانية  /صحافة بلد ملتهب

18

االدارة االعالمية  /التطور – المفهوم – المقومات – النماذج

19
50

قراءة في بحوث اعالمية مثيرة للجدل
دراسة تحليلية الخطاء طلبة كلية االعالم في تعلمهم اللغة االنكليزية كلغة ثانية

أ.م.د كاظم المقدادي
أ.م.د نزهت محمود الدليمي
م.م فوزية خدا كم عزيز
د .ارادة زيدان الجبوري
أ.م.د هاشم احمد نغيمش
حيدر عباس الساعدي
م.م عثمان محمد الدليمي
د .يسرى خالد ابراهيم
د .حيدر محمود محسن
د .ميادة كاظم جعفر
د .احمد عبد المجيد
اعداد د .فوزي الهنداوي
أ.د حميد جاعد
اعداد  /د .يسرى خالد ابراهيم
اعداد  /د .بشرى جميل الراوي
ملحق الباحث االعالمي  /م .حنان حسن عبد الرزاق

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةالعلوم السياسية
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة االنبار  /كلية اآلداب
جامعة بغداد  /كلية الزراعة
جامعة االنبار  /كلية اآلداب
الجامعة االسالمية  /كلية االعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م

الجامعة االسالمية  /كلية االعالم

(9و )10في حزيران وايلول  5010م

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

(9و )10في حزيران وايلول  5010م
(9و )10في حزيران وايلول  5010م

العدد( 11و  )15من مجلة الباحث االعالمي في كانون الثاني  -ايار  5011م
ت
1
5

عنوان البحث
االفتتاحية
اللسانيات التداولية دراسة في السياقات االدبية واالعالمية

3
4

تحليل مضمون الخطاب االتصالي – ج5
اشكالية حرية التعبير والمسؤولية المهنية واالجتماعية

2
6
7

قضايا الديمقراطية والمجتمع المدني في الصحافة العراقية المتخصصة
المواد التلفزيونية في قناة الفضائية لالطفال ج5
الهجرة االولى او القديمة للصحف العربية نحو اوربا

8
9
10
11

المغترب العراقي والفضائيات
مضامين العمود الصحفي في جريدة المدى
نماذج العالقات العامة وتدعيم فاعلية النشاط االتصالي الدارة العالقات العامة
أبواب المجلة الثابتة:

العدد( )13من مجلة الباحث االعالمي في تموز  -ايلول  5011م
عنوان البحث
ت
االفتتاحية
1
الخطاب الديني الفضائي
5
السلطة السياسية العربية ودورها في تكنلوجيا السلوك االجتماعي
3

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

د .محمد رضا مبارك
د .كاظم المقدادي
د .كريم محمد حمزة
د .عبد المحسن الشافعي
د .بشرى جميل الراوي
د.هاشم حسن التميمي
أ.م.دهاشم احمد نغيمش
د .حازم عبد الحميد النعيمي

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

( 11و  )15في كانون الثاني  -ايار 5011م

جامعةبغداد  /كليةاآلداب
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

( 11و  )15في كانون الثاني  -ايار 5011م
( 11و  )15في كانون الثاني  -ايار 5011م

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعةاالنبار  /كليةاآلداب  /قسم االعالم
مركز دراسات وبحوث الوطن العربي  /الجامعة
المستنصرية
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

( 11و  )15في كانون الثاني  -ايار 5011م
( 11و  )15في كانون الثاني  -ايار 5011م
( 11و  )15في كانون الثاني  -ايار 5011م

د .جهاد كاظم العكيلي
م.م سعد محمد خضير
م.م علي عبد الهادي عبد االمير
المؤتمر العلمي السنوي
اطاريح ورسائل اعالمية

( 11و )15
( 11و )15
( 11و )15
( 11و )15

في كانون الثاني  -ايار
في كانون الثاني  -ايار
في كانون الثاني  -ايار
في كانون الثاني  -ايار

5011م
5011م
5011م
5011م

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

أ.م.د عبد النبي خزعل
أ.م.د محمود محمد سلمان

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى

( )13تموز  -ايلول  5011م
( )13تموز  -ايلول  5011م

4
شذى عبد اهلل حسين

4
2
6
7
8

االعالم الرقمي في العراق
البرامج التعليمية ومعالجة الفشل االداري
الحرب النفسية االلكترونية
تعرض منتسبي وزارة الداخلية للبرامج الفضائية الخاصة
صورة الصحفي لدى الجمهور العراقي

9
10
11

تطور صناعة البرامج السياسية في التلفزيون الفضائي العربي
مصادر االخبار الخارجية في الصحف العراقية
أبواب المجلة الثابتة:

العدد( )14من مجلة الباحث االعالمي في ت.1ت.5ك 5011 .1م
عنوان البحث
ت
االفتتاحية
1
مدخل االعالم الجديد المفهوم والنماذج
5
التغطية االخبارية لقضايا حقوق االنسان في العراق
3
4

اعالنات الخدمة الصحفية وفاعليتها في انشطة العالقات العامة

2
6
7
8
9

احداث عالم الجنوب وقضاياه في اذاعة فرنسا الدولية
النشاط االعالني التجاري المحلي في وسائل االعالم
دور وسائل االعالم في توعية الناخب العراقي
عادات المشاهد التلفزيونية لدى الجمهور العراقي
دور الفضائيات العربية في دعم الهوية الوطنية

10
11
15

صورة المراة في الكتب المدرسية
سلطة الرياضة عن طريق التلفزيون
االبواب الثابتة:

أ.م .د عبد الباسط سلمان
د .احمد مطشر عبد الصاحب
د .يسرى خالد ابراهيم
د .حسين علي نور
د .فاطمة عبد الكاظم
د .سالم جاسم محمد
د .صفد الساموك
د .باسم وحيد جوني
نقد كتب
االنشطة الثقافية والعلمية للكلية
اخبار هيئة االعالم واالتصاالت

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
الجامعة المستنصرية
الجامعة االسالمية  /كلية االعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعة بغداد  /كلية االاعالم
قسم االعالم والعالقات العامة  /مركز جامعة بغداد
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

د .بشرى جميل الراوي
أ.م.د نزهت محمود الدليمي
د .محمد عبود
د .باقر موسى جاسم
د .وداد غازي سراج
د .حسين رشيد العزاوي
د .هدى مالك شبيب
أ.م.د رشيد حسين عكلة
د .محمد حسين علوان
أ.م.د سعد مطشر عبد الصاحب د.
نهلة عبد الرزاق
د .ارادة زيدان الجبوري
د .هادي عبد اهلل العيثاوي
نقد كتب
قضايا اعالمية مثيرة للجدل
االنشطة العلمية لكلية االعالم
اخبار هيئة االعالم واالتصاالت

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

العدد( )14في ت.1ت.5ك 5011 .1م
العدد( )14في ت.1ت.5ك 5011 .1م

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

العدد( )14في ت.1ت.5ك 5011 .1م

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

العدد( )14في ت.1ت.5ك 5011 .1م
العدد( )14في ت.1ت.5ك 5011 .1م
العدد( )14في ت.1ت.5ك 5011 .1م
العدد( )14في ت.1ت.5ك 5011 .1م
العدد( )14في ت.1ت.5ك 5011 .1م

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

العدد( )14في ت.1ت.5ك 5011 .1م
العدد( )14في ت.1ت.5ك 5011 .1م
العدد( )14في ت.1ت.5ك 5011 .1م

الموقع الوظيفي
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
الجامعةالعراقية  /كليةاإلعالم
جامعةتكريت  /كليةاآلداب  /قسم االعالم
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

عدد المجلة
العدد( )12في اذار 5015م
العدد( )12في اذار 5015م
العدد( )12في اذار 5015م
العدد( )12في اذار 5015م
العدد( )12في اذار 5015م

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

( )13تموز
( )13تموز
( )13تموز
( )13تموز
( )13تموز

 ايلول ايلول ايلول ايلول -ايلول

 5011م
 5011م
 5011م
 5011م
 5011م

( )13تموز  -ايلول  5011م
( )13تموز  -ايلول  5011م
( )13تموز  -ايلول  5011م

العدد( )12من مجلة الباحث االعالمي في اذار 5015م
ت
1
5
3
4
2

عنوان البحث
تجزئة الجمهور الوطني في ظل تعدد الفضائيات العراقية في المجتمع
قضايا الديمقراطية والمجتمع المدني في الصحافة العراقية المتخصصة
االعالم البديل  ......الواقع واآلفاق
الكاريكاتير واالستجابات المعرفية والوجدانية لطلبة االعالم
االعالم والثقافة  .....المقاربة والمباعدة في الخطاب

اسم الباحث
أ.م.د عبد النبي خزعل
أ.د هاشم حسن
د .سحر خليفة الجبوري
د .فريد صالح فياض
أ.م.د أحمد عبد المجيد

5
شذى عبد اهلل حسين

6
7

الوظيفة الثقافية للصحافة
التغطية الصحفية لتشكيل الحكومة العراقية في جريدة الزمان

8
9
10
11

دافعية االنجاز لدى القائم باالتصال في المؤسسات االعالمية العراقية
االخبار المجهولة في الجرائد العراقية اليومية المستقلة
دراسة تحليلية للتقارير االخبارية في جريدة الزمان ( طبعة بغداد)
الحاجات التدريبية المعرفية لمدراء االرشاد الزراعي في مجال الوحدات االرشادية

15

االبواب الثابتة:

جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
جامعةاالنبار  /كليةاآلداب
جامعة االنبار  /كلية اآلداب
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
/
جامعةاالنبار  /كليةاآلداب  /قسم االعالم
جامعةبغداد  /كليةالزراعة /قسم االرشاد الزراعي

د .حسن كامل الساعدي
م.د عرسان يوسف عرسان
أ.م.د هاشم احمد نغيمش
ازهار صبيح غنتاب
م.م خليل ابراهيم فاخر
د .مؤيد خلف الدليمي
حسين خضر الطائي
احسان راضي الفريجي
عرض كتاب االعالم التلفزيوني
يسرى خالد ابراهيم
االنشطة العلمية لكلية االعالم  /جامعة بغداد
اخبار هيئة االعالم واالتصاالت

العدد( )12في اذار 5015م
العدد( )12في اذار 5015م
العدد( )12في اذار 5015م
العدد( )12في اذار 5015م
العدد( )12في اذار 5015م
العدد( )12في اذار 5015م
العدد( )12في اذار 5015م

العدد( )16من مجلة الباحث االعالمي في نيسان,آيار ,حزيران  5015م
اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

ت
1
5

عنوان البحث
االفتتاحية
الفهم واتفسير نحو تحليل حجاجي للنصوص االعالمية " مقارنة منهجية).

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

العدد( )16في نيسان,آيار ,حزيران 5015
م
العدد( )16في نيسان,آيار ,حزيران 5015
م
العدد( )16في نيسان,آيار ,حزيران 5015
م
العدد( )16في نيسان,آيار ,حزيران 5015
م
العدد( )16في نيسان,آيار ,حزيران 5015
م
العدد( )16في نيسان,آيار ,حزيران 5015
م
العدد( )16في نيسان,آيار ,حزيران 5015
م
العدد( )16في نيسان,آيار ,حزيران 5015
م
العدد( )16في نيسان,آيار ,حزيران 5015
م
العدد( )16في نيسان,آيار ,حزيران 5015
م
العدد( )16في نيسان,آيار ,حزيران 5015
م
العدد( )16في نيسان,آيار ,حزيران 5015
م

3

ظاهرة التزاحم االعالني التلفزيوني وتاثيرها في السلوك االستهالكي لالفراد

أ.م.د محمد رضا مبارك
ازهار صبيح الكعبي
حسين علي نور الموسوي

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

4

اطر تعامل الصحافة العراقية مع ازمة تفجير مرقدي االمامين العسكريين

م.د سهام الشجيري

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

2

حاجات تاكيد الذات واستراتيجيات االقناع في الفضائيات العراقية.

حسين دبي حسان الذويني

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

6

تعرض اطفااللعراق لنشرات االخبار التلفزيونية

د .بشرى داود السنجري

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

7

العالقات العامة ودورها في تحقيق اهداف المؤسسة

محمد جياد زين الدين المشهداني

الجامعة العراقية  /كلية االعالم

8

تعرض النخب لوسائل االعالم في االزمات خالل جالء القوات االميركية عن العراق

د .ايمان عبد الرحمن

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

9

استماالت واساليب االقناع في العالقات العامة

فاطمة عبد الكاظم حمد

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

10

مشكالت اعداد برامج المراة في القنوات الفضائية العراقية

د .منتهى هادي التميمي

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

11

فن اخراج الصورة الصحفية في الموقع االلكتروني لجريدة الصباح العراقية

م.م سيماء سعدون عزيز

كلية دجلة االهلية /االعالم

15

ببلوغرافيا رسائل واطاريح كلية االعالم

د .سهاد عادل القيسي

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

13

االبواب الثابتة:

اخبار هيئة االعالم واالتصاالت

العدد( )17من مجلة الباحث االعالمي في تموز ,آب  ,ايلول  5015م

6
شذى عبد اهلل حسين

ت
1
5
3

عنوان البحث
االفتتاحية
رؤية نظرية لمنهجية التقابل والتطابق
البيئة الجديدة لالتصال او االيكوميديا عن طريق "صحافة المواطن"

4
2
6
7
8

مهرات التفاوض لدى العاملين في العالقات العامة
االعالن التلفزيوني وخدمات شركات الهواتف النقالة
صورة العراقي لدى االيطاليين
الداللة االتصالية لالعالنات البيبسي كوال
نشاط العالقات العامة في هيئة التعليم التقني

9
10
11
15

طرائق قياس مستوى الكفاءة االتصالية في عناوين االخبار
التغطية الصحفية لالزمات
الحمالت االعالنية في القنوات التلفزيونية
االبواب الثابتة:

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

أ.د حميد جاعد
د .جمال الرزن

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
معهد الصحافة وعلوم االخبار  /جامعة منوبة -
تونس
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم
كلية العلوم للبنات  /جامعة بغداد
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
معهد االدارة  -الرصافة

العدد( )17في تموز ,آب  ,ايلول  5015م
العدد( )17في تموز ,آب  ,ايلول  5015م

د .هدى مالك شبيب
م .زينب ليث عباس
د .سالم جاسم محمد العزاوي
د .جعفر شهيد هاشم
د .حذيفة زيدان خلف
م.م نداء حازم بولص
د .اكرم فرج الربيعي
د .ظمياء حسين غضيب الربيعي
د .عبد الستار حميد جديع الدليمي
عرض الكتب
انشطةكليةاالعالم  /جامعةبغداد
اطاريح جامعية
اخبار هيئة االعالم واالتصاالت

العدد( )17في تموز ,آب  ,ايلول  5015م
العدد( )17في تموز ,آب  ,ايلول  5015م
العدد( )17في تموز ,آب  ,ايلول  5015م
العدد( )17في تموز ,آب  ,ايلول  5015م
العدد( )17في تموز ,آب  ,ايلول  5015م

وزارة الثقافة  /مركز البحوث واالتصاالت
/
/

العدد( )17في تموز ,آب  ,ايلول  5015م
العدد( )17في تموز ,آب  ,ايلول  5015م
العدد( )17في تموز ,آب  ,ايلول  5015م
العدد( )17في تموز ,آب  ,ايلول  5015م

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

د .رجاء احمد آل بهيش

الجامعة المستنصرية

العدد( )18في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5015م

3

التشويش الداللي للمصطلح في الصفحات الثقافية

4

البناء الفني لالعالنات في اذاعة جمهورية العراق

د .حسن كامل
م.م خليل ابراهيم
د .حسين رشيد العزاوي

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

العدد( )18في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5015م

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

العدد( )18في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5015م
العدد( )18في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5015م

العدد( )18من مجلة الباحث االعالمي في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون االول  5015م
عنوان البحث
ت
االفتتاحية
1
سيمياء ( اطالق التسميات) في الخطاب الدعائي
5

2

الفضاء التدويني العربي واستراتيجيات بناء الذات وسدها

د .نصر الدين العياضي

6

دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير  /مدخل نظري

د .بشرى جميل الراوي

استاذ مشارك بكلية االتصال  /جامعة الشارقة –
االمارات العربية المتحدة
جامعةبغداد  /كليةاإلعالم

7

االنترنت وصحافة المدونات االلكترونية

د .فريد صالح فياض

جامعةتكريت  /كليةاآلداب  /قسم االعالم

8

تعامل موفري مضمون االعالم الرياضي مع االزمات

د .هادي عبد اهلل العيثاوي

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

9

مشكالت المصورين الصحفيين العراقيين العاملين في المؤسسات

د .علي عباس فاضل

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

10

مهارات التسويق االعالمي عند العاملين في العالقات العامة

د .حسن عبد الهادي الخاقاني

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

11

THE THEME OF DEATH AS IMPLID IN EMILY DICKINSON.S POETRY

ATHRAA ABDUL AMEER
KITAB

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

العدد( )18في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5015م
العدد( )18في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5015م
العدد( )18في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5015م
العدد( )18في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5015م
العدد( )18في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5015م
العدد( )18في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5015م

7
شذى عبد اهلل حسين

15

االبواب الثابتة:

العدد( )19من مجلة الباحث االعالمي في كانون الثاني ,شباط ,آذار  5013م
عنوان البحث
ت
االفتتاحية
1
المسؤولية االجتماعية للصحافة العراقية
5

انشطةكليةاالعالم  /جامعةبغداد
عرض الكتب
اخبار هيئة االعالم واالتصاالت

العدد( )18في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5015م

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

أ.م.د حمدان السالم
د .رواء هادي صالح
د .عبد االمير الفيصل

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم /قسم الصحافة

العدد( )19في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5013م

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

العدد( )19في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5013م
العدد( )19في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5013م

3

انعكاسات المجتمع االفتراضي وعالقته بالقيم االجتماعية لدى طلبة الجامعة

4

الصحافة االلكترونية في العراق " دراسة في تقييم الواقع وسبل التنمية".

2

من البرلتاريا رهانات التغيير الثقافي.

د.جليل وادي
م.م اياد خليل
د .محمد الداهي

6

المسؤولية االخالقية والقانونية للقائم باالتصال في مجال العمل االخباري

7

التلفزيون التفاعلي الرقمي (  )INTERACTIVEوالتلفزيون المحمول (.) M.TV

د .عادل عبد الرزاق مصطاف
الغريري
د .طارق علي محمود

8

فن الكاريكاتير في الجرائد العراقية  ( .دراسة وصفية تحليلية)

م.م بيرق حسين جمعة الربيعي

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم /قسم الصحافة
االذاعية والتلفزيونية
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

9

مشكالت السياسة االتصالية في العراق بعد احداث .5003 / 4 / 9

د .محمد عبود مهدي

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

10

دور القنوات الفضائية العراقية في تشكيل معارف الطلبة واتجاهاتهم نحو االرهاب

د .محسن جلوب الكناني

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

11

االبواب الثابتة:

اخبار كلية االعالم
ببلوغرافيا :رسائل واطاريح كلية االعالم – جامعة بغداد
عرض الكتب
قراءة في بحوث اعالمية مثيرة للجدل

العدد( )50من مجلة الباحث االعالمي في نيسان ,آيار  ,حزيران  5013م
عنوان البحث
ت
االفتتاحية
1
ماهي الديمقراطية  ...مفهوم اعالمي ( تحليل لغوي سوسيو ثقافي).
5
النمذجة البشرية في الصحافة العراقية " دراسة مسحية لموضوعات النمذجة البشرية"
3
الصراع والتكامل بين االعالم الجديد واالعالم التقليدي
4
تقويم الجالية العراقية للحمالت االنتخابية لمرشحي مجلس النواب وتغطيتها االعالمية
2
توظيف التحليل االحصائي في بحوث العالقات العامة " دراسة تحليلية لرسائل واطاريح
6
العالقات العامة للمدة من  5002ولغاية 5015

جامعة ديالى
جامعة دجلة
جامعة محمد الخامس – الرباط – المملكة
المغربية
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

العدد( )19في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5013م
العدد( )19في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5013م
العدد( )19في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5013م
العدد( )19في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5013م
العدد( )19في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5013م
العدد( )19في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5013م
العدد( )19في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5013م

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

أ.م.د محمد رضا مبارك
م.د سهام الشجيري
د .رحيمة الطيب عيساني
د .محمد عبد حسن العامري
د .فاطمة عبد الكاظم
م .نرجس هادي

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
كلية االتصال – جامعة الشارقة
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

العدد( )50في نيسان ,آيار  ,حزيران  5013م
العدد( )50في نيسان ,آيار  ,حزيران  5013م
العدد( )50في نيسان ,آيار  ,حزيران  5013م
العدد( )50في نيسان ,آيار  ,حزيران  5013م
العدد( )50في نيسان ,آيار  ,حزيران  5013م

8
شذى عبد اهلل حسين

7
8

موظوعات المراة في جريدة ( الصباح) العراقية "مقترب نسوي".
التغطية الخبرية في الصحافة االلكترونية العراقية لالزمات الداخلية

9
10
11

دور العالقات العامة في رصد النشر االعالمي خالل المؤتمرات الدولية
مسؤولية الصحافة العراقية في تعزيز الثقافة السياسية في المجتمع
االبواب الثابتة:

العدد( )51من مجلة الباحث االعالمي في تموز ,آب  ,ايلول  5013م
عنوان البحث
ت
االفتتاحية
1
5
3
4
2

الطالب ومشاهدة القنوات الفضائية المتخصصة
سيميائية فن الكاركاتير السياسي في الصحف الفلسطينية
تطور الصورة الصحفية في الصحافة العراقية
التقويم في المؤسسات االعالمية الكوردية.

6

العالقات الدولية " دراسة تحليلية لخطابات الرئيس االمريكي باراك اوباما الموجهة للدول العربية
المازومة".
توظيف لغة الجسد في االعالن التلفزيوني

8
9
10

تواصل اللغة  ,وتاثير صحافة ما بعد 5003م
تفضيالت الجمهور العراقي لبرامج ومواد القنوات االخبارية العربية
االبواب الثابتة:

7

العدد( )55من مجلة الباحث االعالمي في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون االول  5013م
عنوان البحث
ت
االفتتاحية
1
اثر وسائل االتصال على السلوك النتخابي وعالقته بالتباين السياسي لالسرة
5

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

د ازهار صبيح
د.باسم وحيد جوني
م .هدى فاضل عباس
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
م.م علي عبد الهادي عبد االمير
كلية االعالم الجامعة العراقية
د .حسين علي ابراهيم الفالحي
اخبار كلية االعالم
عرض الكتب
قراءة في بحوث اعالمية مثيرة للجدل
مستخلصات رسائل واطاريح كلية االعالم  /جامعة بغداد

العدد( )50في نيسان ,آيار  ,حزيران  5013م
العدد( )50في نيسان ,آيار  ,حزيران  5013م
العدد( )50في نيسان ,آيار  ,حزيران  5013م
العدد( )50في نيسان ,آيار  ,حزيران  5013م
العدد( )50في نيسان ,آيار  ,حزيران  5013م

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

أ.م.د عبد النبي خزعل
د .ماجد سالم تريان
أ.م.د سعد سلمان عبد اهلل
د .ابراهيم سعيد فتح اهلل
د .فؤاد علي احمد
د .سالم جاسم محمد العزاوي

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
كلية االعالم  /جامعة االقصى  /غزة
كلية اآلداب – جامعة تكريت
جامعة السليمانية

العدد( )51في تموز ,آب  ,ايلول
العدد( )51في تموز ,آب  ,ايلول
العدد( )51في تموز ,آب  ,ايلول
العدد( )51في تموز ,آب  ,ايلول

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

العدد( )51في تموز ,آب  ,ايلول  5013م

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
كلية دجلة – الجامعة االهلية
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
كلية اإلعالم – جامعة واسط

العدد( )51في تموز ,آب  ,ايلول  5013م

د .هدى مالك شبيب
د .زينة عبد الهادي
م.م زينب جمعة الساعدي
أ.م.د محمد حسين علوان
اخبار كلية االعالم
عرض الكتب
مستخلصات رسائل واطاريح كلية االعالم  /جامعة بغداد

 5013م
 5013م
 5013م
 5013م

العدد( )51في تموز ,آب  ,ايلول  5013م
العدد( )51في تموز ,آب  ,ايلول  5013م
العدد( )51في تموز ,آب  ,ايلول  5013م

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

أ.م.د جهاد كاظم العكيلي

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

3

وسائط جديدة واشكاليات قديمة

د .نصر الدين لعياضي

كلية االتصال – جامعة الشارقة

4

المسلسالت االجنبية في الفضائيات الكوردية ودورها في تنمية الوعي

د .هيمن مجيد حسن

قسم االعالم – جامعة السليمانية

2

انماط التعرض االنتقائي للصحف اليومية العراقية ودوافعه عند طلبة الجامعات العراقية

د .ندى عبود العمار

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

6

الموضوعية لدى القائم بالتصال في المؤسسات االعالمية العراقية

د .انمار وحيد فيضي

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم  /قسم الصحافة

7

القنوات الفضائية الغنائية العراقية ودورها في اشاعة القيم السلبية بين الشباب الجامعي

د .بشرى داود سبع السنجري

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

8

اهتمام الصحافة الجامعية بقضايا الطلبة  /مجلة الجامعة التكنلوجية انموذج ًا

د .هديل فوزي جاسم

الجامعة التكنلوجية – قسم تكنلوجيا النفط

العدد( )55في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5013م
العدد( )55في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5013م
العدد( )55في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5013م
العدد( )55في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5013م
العدد( )55في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5013م
العدد( )55في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5013م
العدد( )55في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5013م

9
شذى عبد اهلل حسين

9
10

االنفصال االعالمي  :عالقة المهاجرين العرب بوسائل اعالم بلدان المهجر /بحث مستل من
اطروحة دكتوراه
االبواب الثابتة:

العدد( )53من مجلة الباحث االعالمي في كانون الثاني ,شباط  ,آذار  5014م
عنوان البحث
ت
االفتتاحية
1
مواجيز االخبار ودورها في فهم الجمهور لمضامين االخبار في الفضائيات العراقية
5

د .محمد جاسم فلحي الموسوي
اسيل مهدي رشيد العامري
عرض الكتب

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

العدد( )55في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5013م

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

أ.م.د رعد جاسم
د .علي عباس
د .الصادق رابح

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

العدد( )53في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5014م
العدد( )53في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5014م
العدد( )53في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5014م
العدد( )53في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5014م
العدد( )53في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5014م
العدد( )53في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5014م
العدد( )53في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5014م
العدد( )53في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5014م
العدد( )53في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5014م

3

الصحافة االلكترونية وعصر الويب5 .,

4

الحد الفاصل بين االعالن واالعالم تداخل المستويات في الصحافة " حالة العراق"

أ.م.د أحمد عبد المجيد

2

الحماية القانونية للشكل الطباعي للصحيفة

د .عادل ب مهدي الزبيدي

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

6

دور التغطية االعالمية للقنوات الفضائية العراقية في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو االرهاب

د .عادل عبد الرزاق مصطاف

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

7

وسائل االعالم وتشكيل الصورة الذهنية لدى الجمهور ازاء العدالة االنتقالية

م .زينب ليث عباس

جامعة بغداد – كلية العلوم للبنات

8

تحديات تشكيل ثقافة التغيير في العراق ( المعوقات الذاتية للدور االعالمي).

أ.م.د جليل وادي حمود

كلية الفنون الجميلة – جامعة ديالى

9

صورة السياسة االمريكية إزاء المنطقة العربية في الصحافة العراقية

د .حسين علي ابراهيم الفالحي

كلية االعالم – الجامعة العراقية

10

استخدامات طلبة جامعة البترا للرسائل القصيرة  smsواالشباعات المتحققة منها.

10

االبواب الثابتة:

د .زهير ياسين طاهات
عبد الكريم علي الدبيسي
د .محمد فالح القضاة
اخبار كلية االعالم
عرض الكتب
ببلوغرافيا

جامعة البترا  ,جامعة اليرموك

عناوين العدد المزدوج  52 – 54عن السيميائية في نيسان – أيلول 5014
عنوان البحث
ت
االفتتاحية
1
السيميائية ومنطق الدالئل «الكناية بوصفها معطى اشاريا» «التعرض للخطأ فرض عين
5
اكثر من العصمة منه»
سلطة العنوان في قصيدة (الخيط المشدود في شجرة السرو) لنازك المالئكة
3
العالمات اللغوية ودالالتها الصورية في مسرحية ماكبث لشكسبير
4
السيميائية في الخطاب السياسي 5013كانون االول 51
2
التشكل السيميائي في المطولة الشعرية اليوم الثامن من أيام آدم
6
داللة الصورة في االعالم الرياضي مقاربة سيميائية
7

العدد( )55في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون
االول  5013م

الجامعة االماراتية الكندية – االمارات العربية
المتحدة
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

العدد( )53في كانون الثاني ,شباط  ,آذار
 5014م

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

د .محمــد رضــا مبارك

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

ص 58 -9

د .ثائر حسن جاسم العنزي
د.شذى طه سالم
د .عالء مصطفى  /كلية االعالم -جامعة بغداد
أ.د.نادية هناوي سعدون
د .هادي عبداهلل العيثاوي

جامعة بغداد – كلية اآلداب
كلية الفنون الجميلة  -جامعة بغداد
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
الجامعة المستنصرية /كلية التربية
جامعة بغداد – كلية االعالم

ص 44 - 59
ص 28 - 42
ص 80 - 29
ص 88 - 81
ص 106 - 89

11
شذى عبد اهلل حسين

النسق الجمالي للعالمات الصوتية غير اللغويـة في أداء الممثل المسرحي
8
كفاية االتصال واالستعمال اللغوي في تحرير الرسالة الصحفية
9
ُ 10سيمياء التسمية في دالية دريد بن الصمة
الفعل الكالمي في القران الكريم دراسة في قصة ابراهيم (ع)
11
الجدلية السيميائية بين الكلمة والصورة في صياغة األخبار التلفازية
15
13
14
12
16
17
18
19

المعنى عند عبد القاهر الجرجاني في ضوء فكرة التواصل
السيمياء والتواصل االجتماعي
سيميائية الخطاب االتصالي في التصاميم الكرافيكية
التعبير االصطالحي في اللغة اإلعالمية
عتبات النص الصحفي مدخل نظري
ازدواج المعنى في لغة الصحافة /دراسة تحليلية للعمود الصحفي السياسي في جريدة
الزمان
التوظيف الداللي للمفاهيم اإليحائية في النصوص اإلعالمية

سيمياء الحركة في شعر الجواهري
50
العدد( )56من مجلة الباحث االعالمي في تشرين االول ,تشرين الثاني  ,كانون االول  5014م

ت
1
5
3
4

عنوان البحث
االفتتاحية
فنون الكتابة في وسائل االعالم دراسة تطبيقية على خصوصية الكتابة االعالمية
شعارات المتظاهرين في ساحة التحرير
استطالع آراء الطلبة في خدمات العالقات العامة والتسجيل واالرشاد

2

دور الصحافة النسوية في ترتيب اوليات اهتمامات المرأة العراقية نحو القضايا
العامة
انتاج الفواصل االخبارية في القنوات الفضائية دراسة النماط االطر االعالمية
المستخدمة في انتاج فواصل الربيع العربي في قناة العربية
التلفزيون وتوعية الشباب الجامعي بتحديات الهوية الثقافية في العراق

8
9
10

النشرة االخبارية االلكترونية لوزارة التعليم العالي في الصحافة العراقية

6
7

اعتماد جمهور مدينة بغداد على نشرات االخبار بالقنوات الفضائية كمصدر للمعلومات

االبواب الثابتة:

د .يــاسين إسماعيل خـلـف
د .أكرم فرج عبد الحسين الربيعي
أ.م.د .إخالص محمد عيـدان
د .عبدالزهرة إسماعيل آل سالم
د .سلمان باقر الخفاجي
م.م .ضرغام السعدي
أ.م.د .صالح كاظم هادي
أ.م.د .خلود جبار
أ.م .هدى فاضل عباس
م.د جاسم فريح دايخ
نزار عبد الغفار السامرائي
د .رياض محمد كاظم

جامعة بغداد  -كلية الفنون الجميلة
وزارة الثقافة  -مركز الدراسات والبحوث
جامعة بغداد  /كلية اآلداب
كلية السياحة /الجامعة المستنصرية
الكلية االسالمية الجامعة  -النجف

ص 154 - 107
ص 145 - 152
ص 123 - 143
ص 168 - 124
ص 180 - 169

كلية التربية للبنات /بغداد
جامعة بغداد – كلية االعالم
جامعة بغداد  -كلية االعالم
الكلية اإلسالمية الجامعة – النجف
وزارة الثقافة

ص 198 - 181
ص 510 - 199
ص 556 - 511
ص 536 - 557
ص 548 - 537
ص 569 - 549

م.د .وداد غازي

جامعة بغداد  -كلية اإلعالم

ص 572 - 570

أ.م.د.اثير محمد شهاب

جامعة بغداد -كلية التربية للبنات

ص 581 - 576

اسم الباحث

الموقع الوظيفي

عدد المجلة

د .محمد شطاح
أ.م .د سهام الشجيري
أ.د عبد الرزاق محمد الدليمي
د .محمد صاحب سلطان
أ.د .شكرية كوكز السراج

جامعة الشارقة
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم
قسم الصحافة واالعالم – كلية اآلداب والعلوم /
جامعة البترا
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

ص 13
ص 33
ص 29
ص 77

أ.م.د ايمان عبد الرحمن

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

ص 109

م.د عادل عبد الرزاق مصطاف
م.د صفد حسام حمودي
م.م علياء قاسم ثامر
أ.م.د عمار طاهر شريف
اخبار كلية االعالم
عرض كتاب

جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

ص 152

ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة بغداد  /كلية اإلعالم

ص 141
129
503 -505
502

11
شذى عبد اهلل حسين

