
 

ي الفضائيات وانعكاسه عىل الجمهور
 
 الجلسة األوىل .... الخطاب السياسي ف

 

 

 

 عنوان البحث بيانات الباحث الباحثاسم  ت

 جامعة بغداد –كلية االعالم  أ.د عمار طاهر   .1

dr.ammartaher@gmail.com 

إثر السياسة اإلعالمية للقنوات الفضائية عىل 
ي العراق

 
 اخالقيات المهنة ف

ي   .2  جامعة بغداد -كلية االعالم   أ.م.د رعد جاسم الكعب 
 رئيس قسم اإلذاعة والتلفزيون

raad.alkapee12@gmail.com 

 اعتماد الجمهور عىل الفضائيات كمصدر لالشاعات
ي مدينة بغداد / 

 
 2018دراسة ميدانية ف

 

3.  

عي د. 
 تونس -جامعة منوبة  -احث دكتوراة بمعهد الصحافة وعلوم اإلخبار  بشير طاهر الض 

basheer.aldhorai@gmail.com 

ي اليمن للجمهور عي  
 
وصول اإلذاعات المجتمعية ف

نت..   التحديات والرهانات اإلنير

 ا.م.د محمد حامد الجابري  .4
 

 د. عبدهللا محمد عبدهللا أطبيقة
 

 أ.نزهة سعيد عريف عىلي 

 العراق -رئيس قسم االعالم /كلية اآلداب /جامعة االنبار
 ليبيا-االسبق/كلية اآلداب /جامعة رست  االعالممحاض  ورئيس قسم 

 ليبيا-محاض  بقسم االعالم / جامعة عمر المختار

dr.aljabri70@gmail.com 

ية للتناول االعالمي للهجرة غير  االطر الخي 

ي  القانونية
 
ونية للقنوات الفضائية  ف المواقع االلكير

  االخبارية العربية واالجنبية الناطقة بالعربية

االلمانية DWموقعي العربية و  "دراسة مقارنة بير  

" 
ً
 أنموذجا

 د. ضياء مصطف   : مقرر الجلسة                                                                                                                                                لبنان( أ.د مي العبد هللا ): رئيس الجلسة

ي 
  mps_1 : الجلسة ID                                                                                                                                                        نجم العزاوي الجلسة: عاتكةتقب 

 (24/11/2020:)تاري    خ الجلسة                                                                                                      ( مساءا بتوقيت غرينيتش4-2بتوقيت بغداد / )مساًء  (7 - 5) : الوقت

 

 

  .... 
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 جامعة واسط –كلية االعالم  أ.م.د محمد حسير  علوان  .5

drmohmmedalsadi@gmail.com 

ي التوعية السياسية  
 
دور القنوات الفضائية المحلية ف

للمرأة العراقية ... دراسة ميدانية للمدة من 
 31/3/2018ولغاية  1/1/2018

 جامعة بغداد –كلية االعالم  د. منتىه هاديأ.م.   .6

muntaha_altememe@icloud.com 
 

اتجاهات النخب اإلعالمية العراقية إزاء تغطية 
ي العراق

 
 الفضائيات لقضايا األقليات ف

 د. محمد إسماعيل حسن  .7
 

 "السالم عليه" الصادق جعفر اإلمام جامعة

Mohammed.ismail@sadiq.edu.iq 

ي  للتطبيع اإلخبارية المعالجة  – )اإلرسائيىلي ( العرب 
ي 
 
ونية المواقع ف  الفضائية للقنوات االلكير

 لموقعي  تحليلية دراسة
www .alarabiya.net & www.alalamtv.net 

ي د.   .8
عبدالحليم رمضان حنيب 

 موساوي
dr13ha@gmail.com 

 
 الجزائر

ي تعزيز ثقافة سيادة القانون 
 
دور القنوات الفضائية ف

يعية  الدولي قراءة عىل ضوء الواقع والتوجهات التشر
 الحديثة

 الجامعة المستنضية / كلية اآلداب / قسم اإلعالم يوسف محمد حسير  م.د.   .9

d.r_yosif@yahoo.com                      
Yosif.alubydi@gmail.com 

 07714814435هاتف : 

مستويات تفضيل الشباب الجامعي للقنوات الفضائية 
 المحلية

ي العراق إزاء موضوعة ) التظاهرات 
 
 ( ف

 31/12/2019لغاية  1/10/2019للمدة من 

يف عبدهللا   .10  جامعة ذي قار  / كلية االعالم م. م رؤى رسر

sh60837@gmail.com 
ي تحقيق ردود 

 
امج االخبارية التلفزيونية ف دور الي 

عات االقتصادية والخدم ي افعال النازحير  ازاء التي 
 
ية ف

 جائحة كورونا
 )دراسة ميدانية لمحافظة ذي قار انموذجا (

 وسام بوقلمون الباحث :    .11
 
 عائشة كريكطالباحثة :  
 

، المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم  صحافة واتصال المنظمات
 االعالم، الجزائر

Boukelmounewissem@yahoo.fr 
 تخصص وسائل اإلعالم والمجتمع، جامعة جيجل، الجزائر

aichakriket18@gmail.com 

ي الفضاء السمعي البضي 
 
بناء االيقونات السياسية ف

 الجزائري
دراسة حالة: خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد 

 2019اء حملة االنتخابات الرئاسية تبون أثن
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 م. د. انمار غافل صيهود  .12
 

 أقسام ذي قار -رئيس قسم اإلعالم / كلية اإلمام الكاظم )ع(

Lecdhi21@alkadhum-col.edu.iq 
ي تعزيز المشاركة 

 
دور القنوات الفضائية العراقية ف

 الجمهور السياسية لدى
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