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 عنوان البحث بيانات الباحث اسم الباحث ت

 جامعة بغداد -كلية االعالم   أ.د علي جبار الشمري  .1

alijbar2000@gmail.com 

ي الخطاب االتصالي 
 
الرقمي  قراءة وصفية ف

 الموجه للمجتمعات العربية

ي   .2
 
ات كوفيد الجامعة العراقية/ كلية االعالم  أ.د. فاضل محمد البدران ي صياغة المجتمع  ١٩تأثير

 
ف

ي 
اض   االفير

 العراق -رئيس قسم االعالم /كلية االداب /جامعة االنبار أ.م.د محمد حامد الجابري  .3

dr.aljabri70@gmail.com 

ي ليبيا الصورة الذهنية 
 
كي ف

للتواجد الير

ي  دراسة مسحية عل  لدى الجمهور الليب 

ي ليبيا
 
 النخبة االكاديمية ف

ة  .4 ي سمير  د.بلعرن 

 

 د.سحنون نرص الدين

ة، تخصصأستاذة  البويرة،  واالتصال، جامعةعلوم االعالم  محاض 

 الجزائر،

s.belarbi@univ-bouira.dz 

أستاذ مؤقت ، تخصص علوم االعالم و االتصال ،جامعة البويرة ،الجزائر 

na_sah@hotmail.com 

الحمالت اإلعالمية كإحدى أهم دعائم التسويق 

 االجتماعي 

 د. هدى مالك : مقرر الجلسة                                                                                                             )العراق(  أ.د إرادة زيدان الجبوري: رئيس الجلسة

ي 
 mps_1 : الجلسة ID                                                                                                                                 الجلسة: عاتكة نجم العزاويتقن 

  12- 10) : الوقت
ً
 (25/11/2020) : تاري    خ الجلسة                                                                      ( صباحا بتوقيت غرينتش9-7بتوقيت بغداد / ) ( صباحا
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 د. حسين سعدي محمد علي  .5

 د. مكت ال عمران ياسين

 جامعة واسط/ كلية االداب / قسم االعالم

University Putra Malaysia (UPM) 

 جامعة بوترا / ماليزيا

husseinmali72@gmail.com 

Immigrants on A Theoretical Path of 

New Media Agenda-Setting: Websites 

Coverage and Its Impact on The Structure 

of Society Toward Immigrants 

ي   .6 قسم العالقات العامة  -االعالم كلية   –جامعة بغداد  أ.م.د جاسم طارش العقان   

drjassim.pr@comc.uobaghdad.edu.iq 

ي العالقات 
 
مناهج تشخيص وادارة االزمات السياسية ف

 العامة
ي بغداد ()) دراسة حالة السفارة االمريكية 
 
ف  

ي د.   .7
 
 السعودية/ سعود بن محمد اإلمام بجامعة العامة العالقات أستاذ البشير  الحسن محمد النوران

 السودان/الهادي اإلمام كلية

alnwrani1982@gmail.com 

ي  االجتماعي  التوصل مواقع دور
 
 الصورة إدارة ف

 السياسية لألحزاب الذهنية

 المؤتمر حزب صفحة عل تحليلية وصفيه دراسة

ي  
 
 بوك فيس عل السودان

 حسير  فقيه ند. جيها  .8

 

 

 

 

 

 د.نوال وسار

 

يعات إعالمية : قانون المعلوماتية وتشر  التخصص العلمي

 لبنان/ اللبنانية ةالجامعة: الجامع

jihanefakih@gmail.com 

ي 
ر
 مكان العمل: جامعة أم البواف

 الدولة: الجزائر

Ou.nawel59@yahoo.fr 

ي البيئة 
 
ي أثناء األزمات ف الخطاب اإلعالمي العرن 

 الرقمية "أزمة كورونا أنموذجا"
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 باسم محمود  .9

 

ي السوسيولوجيا من جامعة برلير  الحرة. حاصل عل زمالة ماري 
 
دكتور ف

ي جامعة   سكلودوفسكا 
 
كوري الفردية. يعمل كباحث مابعد دكتوراه ف

ي 
 
ي مركز دراسات الهجرة ف

 
 باحث زائر ف

ً
ي اسبانيا. وهو حاليا

 
غرناطة ف

ي 
 
 عن العمال الالجئير  ف

ً
ي إسطنبول حيث يجري بحثا

 
جامعة كوتش ف

 .  االقتصاد العالمي

basem@ugr.es 

ي عملية بناء البيت عند 
 
أثر اإلعالم والسياسة ف

ي اللجوءالالجئير     وطالب 

ي د. م.   .10
 سيف حيدر الحسيب 

 
 تدريسي / جامعة الكوفة / كلية العلوم السياسية

saifh.wahab@uokufa.edu.iq 

 التسويق السياسي 
ي 
 
ي دمقرطة الظاهرة االنتخابية ف

 
كيف يسهم ف

؟
ً
 العراق مستقبال

 . مشارك / قسم اإلعالم / جامعة وادي النيل/ جمهورية السوداند  عثمان األمير  مرتض  البشير . د   .11

murtadaosman772@gmail.com 

ي مواقع التواصل االجتماعي وصناعة الثقافة 
 
اإلعالنات ف

ية لدي الشباب  الجماهير

ي 
 
 موقع اليوتيوب()دراسة عل عينة من اإلعالنات ف

 جامعة بغداد –كلية االعالم  د.سندس فؤاد  .12

sundus.f@comc.uobaghdad.edu.iq 

الصورة عي  مواقع  سويقالعالقات العامة الدولية وت

التواصل االجتماعي دراسة تحليلية لموقع سفارة 

ي العراق عل الفيسبوك
 
 تركيا ف
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