
 

 

  

 برنامج المؤتمر

 : افتتاح المؤتمراليوم االول

السابعة بتوقيت  بغدادبتوقيت  الساعة العاشرة صباحا 24/11/2020 المؤتمر يوم الثلاثاء افتتاح بدأي

 Zoomعبر منصة  غرينيتش

Zoom 

Meeting ID: 535 456 2320 

Passcode: 112233 

 أية من الذكر الحكيم أولاً:

 النشيد الوطني العراقي ثانياً:

 النشيد الوطني اللبناني ثالثاً:

 وقفة حداد على ارواح الشهداء رابعاً:

رئيس المؤتمر يلقيها سعادة الدكتور عمار طاهر محمد عميد كلية الاعلام, السيد كلمة  خامساً:

 .المحترم جامعة بغداد

 .المحترم كلمة السيد رئيس جامعة بغداد سعادة الدكتور منير حميد السعدي سادساً:

سعادة الدكتور عماد بشير مدير كلية الاعلام, الفرع الاول, كلمة السيد مدير لجان المؤتمر  سابعًا:

 الجامعة اللبنانية المحترم.

بار الشمري كلية الاعلام جامعة سعادة الدكتور علي ج كلمة السيد رئيس اللجنة العلمية ثامنًا:

 بغداد المحترم.

 كلمة المنسق العام للمؤتمر سعادة الدكتورة سارة كنج المحترمة. تاسعًا:

 م.ر كلمة السيد رئيس اللجنة التحضيرية سعادة الدكتور وسام احمد المطيري المحت عاشراً:

 بغداد. الفيلم التعريفي بالمؤتمر من اعداد كلية الاعلام جامعة احد عشر:

 عرض اسماء لجان المؤتمر. اثنى عشر:

 



 

 برنامج المؤتمر

ي الفضائيات وانعكاسه عىل/ الجلسة األوىلاليوم االول: 
 
 الجمهور الخطاب السياسي ف

 لبنان(أ.د مي العبد هللا ) :ئيس الجلسةر 

 د. ضياء مصطفى مقرر الجلسة:

 عاتكة نجم العزاوي تقني الجلسة:

ID :الجلسة mps_1 

 ( مساءا بتوقيت غرينيتش4-2( مساًء بتوقيت بغداد / )7 - 5) الوقت:

 (24/11/2020) :تاريخ الجلسة

ي ترتيب أولويات الجمهور / الجلسة الثانية: اليوم االول
 
ونية ف ي لموضوعية الصحافة التقليدية وااللكتر

ر
البعد األخالف

 تجاه قضايا المجتمع

 العراق(أ.د. سعد سلمان المشهداني ) ئيس الجلسة:ر 

 هدى فاضل مقرر الجلسة:

 عبد هللا كريم الشمرتي تقني الجلسة:

ID :الجلسة mps_2    

 ( مساءا بتوقيت غرينيتش4-2( مساًء بتوقيت بغداد / )7 - 5) الوقت:

 24/11/2020 تاريخ الجلسة:

 

 

  



 

 

  

 برنامج المؤتمر

ي اليوم ال
 
 الصورةالتسويق السياسي واالجتماعي وبناء / الجلسة الثالثة: ثان

 أ.د إرادة زيدان الجبوري )العراق( :ئيس الجلسةر 

 د. هدى مالك مقرر الجلسة:

 عاتكة نجم العزاوي تقني الجلسة:

ID :الجلسة mps_1 

 ( صباحا بتوقيت غرينتش9-7( صباحاً  بتوقيت بغداد / ) 12- 10) الوقت:

 (25/11/2020) :تاريخ الجلسة

ي اليوم ال
 
 الكراهية واألطر القانونية واألخالقية لعمل وسائل االعالمخطاب / الجلسة الرابعة: ثان

 العراق(أ.م.د. حكيم عثمان حميد ) ئيس الجلسة:ر 

 د. سينهات محمد عز الدين مقرر الجلسة:

 عبد هللا كريم الشمرتي تقني الجلسة:

ID :الجلسة mps_2 

 غرينتش( صباحا بتوقيت 9-7( صباحاً  بتوقيت بغداد / ) 12- 10) الوقت:

 25/11/2020 تاريخ الجلسة:

 



 

 

 برنامج المؤتمر

ي اليوم ال
 
بية اإلعالمية الرقمية والتحديات السياسية بي   االعالم التقليدية والجديد/ الجلسة الخامسة: ثان  التر

 .د جمال ُنون )لبنان( :ئيس الجلسةر 

 أزهار صبيح مقرر الجلسة:

 عاتكة نجم العزاوي تقني الجلسة:

ID :الجلسة mps_1 

 ( مساءا بتوقيت غرينيتش4-2( مساًء بتوقيت بغداد / )7 - 5) الوقت:

 (25/11/2020) :تاريخ الجلسة

: اليوم ال ي
 
ي التسويق االجتماعي / الجلسة السادسةثان

 
 اإلعالن وحمالت العالقات العامة ف

 أ.م.د هيفاء سليمان الامام )لبنان( ئيس الجلسة:ر 

 جاسمد. سالم  مقرر الجلسة:

 عبد هللا كريم الشمرتي تقني الجلسة:

ID :الجلسة mps_2 

 ( مساءا بتوقيت غرينيتش4-2( مساًء بتوقيت بغداد / )7 - 5) الوقت:

 25/11/2020 تاريخ الجلسة:

 

 ختام المؤتمر: عشر اربعة

 : توصيات المؤتمرخمسة عشر

 

 


