
 

ي ترتيب أولويات الجمهور تجاه قضايا المجتمعالجلسة الثانية  .... 
 
ونية ق ي لموضوعية الصحافة التقليدية وااللكتر

ر
 البعد األخالق

 

 

 

 عنوان البحث بيانات الباحث اسم الباحث ت

  أ.   .1
ن
ن منصور قاسم واف  د. أمي 
 أ.عصام عبد هللا يوسف االغا

 استاذ االعالم المشارك
 رئيس قسم الصحافة واالعالم

ن   الجامعة االسالمية.  غزة فلسطي 

awafi@iugaza.edu.ps 

تقييم النخبة السياسية واإلعالمية للخطاب اإلعالم  
  نحو صفقة القرن

 الفلسطينن
 دراسة ميدانية""

 جامعة بغداد –كلية االعالم  شكرية كوكز الرساجأ.د.   .2

shukriakawkaz@yahoo.com  
  مواقع الصحف  اثر 

ن
ترتيب قضايا الشباب ف

  لدى طلبة 
ن
ونية العراقيه عىل المستوى المعرف االلكتر

 الجامعات
 دراسة ميدانية لعينه من طلبة جامعة بغداد

 قسم الصحافة / كلية االعالم / جامعة بغداد ا.م.د لـــيـــــث بـــــــدر يـــــوســـف  .3

Layth.press@yahoo.com 

استخدامات الشباب الجامع  لمواقع 

التواصل االجتماع  واالشباعات المتحققة 

 فيس بوك نموذجا منها 

  )العراق( أ.د. : رئيس الجلسة
 هدى فاضل : مقرر الجلسة                                                                                                             سعد سلمان المشهدانن

  
  تقنن

 mps_2 : الجلسة ID                                                                                                                                   الجلسة: عبد هللا كريم الشمرنر

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

 

 

  .... 
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 امعة بغدادج –أستاذ مساعد كلية االعالم  أ.م.د. نزهت محمود الدليم    .4

dr_nazahat3@yahoo.com 
  التوعية لمواجهة 

ن
  ف

ونن دور االعالم التقليدي وااللكتر
   شائعات كورونا

ن
دراسة تحليلية للشائعات المتداولة ف

 1/8/2020لغاية 2020 / 1/3العراق للمدة 
ي  .5   كلية االعالم  أ.م. د. سهام حسن عىل  الشجت 

ن
 جامعة بغداد –أستاذ مساعد ف

shwww64@yahoo.com 
ن ديستوبيا الممارسة ويوتوبيا  اخالقيات الصحافة بي 

 المواثيق
 

6.    
 د.م  عبد الغنن

 
 جامعة بنغازي

doctormai532@gmail.com 

  صفحات الفضائيات 
ن
توظيف الفيديو انفوغرافك ف

 اإلخبارية عتر موقع فيس بوك
 صفحة موقع نر  نر  س  عرنر  عىل فيس بوك نموذجا

   أ.م.د   .7
 جامعة بغداد –كلية االعالم  باسم وحيد جونن

bassimwheed@gmail.com  

  اذكاء الوع  السياس  لدى 
ن
دور اإلعالم الجديد ف

  العراق"
ن
 الشباب ف

 / 1/10/2019دراسة مسحية لجمهور بغداد للمدة )
 (1/10/2020ولغاية 

ة  .8 ، كلية اإلعالم، جامعة  د.فلك صبت    قسم الصحافة والنرسر
ن
 دمشق. مدّرسة ف

falaksbeira@gmail.com 

حقيقات االستقصائّية 
ّ
  الت

ن
المعايت  األخالقّية ف

 بالّصحافة الّسورية
ين خالل عام  

دراسة تحليلّية لصحيفة ترسر
 2019و2018

 عدنان لفتة منان د.   .9
 

 كلية الفارانر  الجامعة/ قسم اإلعالم
 بغداد -العراق

adnanlafta7 @gmail.com 
 

  ترتيب 
ن
ونية ف دور الصحافة المقروءة وااللكتر

 التاريخيةالرياضية أولويات الجمهور ازاء الثقافة 
 )دراسة ميدانية(

بية االساسية  –مدرس جامعة دياىل  م. ليث عبدالستار عيادة اللهينر    .10  كلية التر

laithabd1977@gmail.com   
 

  تشكيل معارف واتجاهات 
ن
دور المواقع اإلخبارية ف

  العراق 
ن
ن إزاء اإلحداث السياسية ف ن العراقيي  بي 

المغتر
 بعد االحتجاجات الشعبية 

  2020/  3 / 31ولغاية   1/10/2019للمدة من 
 شهد وديع هاشم  .11

 
 كلية العلوم /جامعة بغداد
 ماجستت  جيولوجيا النفط

كة االستكشافات النفطية  وزارة النفط /شر

  ترتيب اولويات الجمهور نحو قضايا 
ن
االعالم ودوره ف

 المجتمع

mailto:dr_nazahat3@yahoo.com
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shahadwadie@yahoo.com 

12.    
ن العانن كة توزيــــع المنتجات النفطية المهندس منت  صادق أمي   مسؤول اعالم فرع االنبار لرسر

munir.iq@gmail.com 
ا  عرص منقول إعالميًّ

 

mailto:munir.iq@gmail.com

