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اسم الباحث
د .محمد الفاتح حمدي

مقرر الجلسة :أزهار صبيح
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بيانات الباحث
جامعة قطر

m.hamdi@qu.edu.qa
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أ.د عمار طاهر محمد
د .سعد معن إبراهيم
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د.هشام عكوباش أستاذ محاض

.4

م.د خمائل زيدان خلف

كلية االعالم – جامعة بغداد

dr.ammartaher@gmail.com
قسم اإلعالم واالتصال جامعة محمد لمي دباغي سطيف2
الجزائر

عنوان البحث
الجامع لمواقع التواصل
استخدام الشباب
ي
االجتماع وأثره عىل متابعة وسائل اإلعالم
ي
التقليدية ....دراسة يف عادات وأنماط االستخدام
((استخدام تنظيم داعش لمواقع التواصل
االجتماع..الدوافع والتفاعلية -دراسية مسحية عىل
ي
المداني من افراد التنظيم يف سوريا))
دمج ر
التبية عىل المواطنة الرقمية :مقاربة
أخالقية تواصلية

akoubache.univsetif2@gmail.com
قسم االعالم /كلية االداب /الجامعة المستنرصية

Kzadin602@gmail.com

دور وسائل االعالم الجديد في تدعيم السبق
الصحفي للعاملين في الصحافة العراقية
دراسة ميدانية على عينة من الصحفيين في
الصحف العراقية
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المدرس /علياء قاسم ثامر-
الباحث /ايمن كامل جواد
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د.حكيم بوغرارة
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لعرئ يحن
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aliaamm8382@yahoo.com

– أستاذ محاض ب -جامعة المدية.الجزائر.

bougahakim@yahoo.fr
جامعة غرداية  /الجزائر

االجتماع وثقة كبار السن
رأس المال
ي
بالمضامي السياسية يف مواقع التواصل
باالجتماع
ي
"دراس ة ميداني ة"
واقع التربية اإلعالمية واالعالم التربوي في
الجزائر في ظل التجارب والتحوالت
اإلقليمية والدولية.

bakirkechar@yahoo.fr

األبعاد األخالقية واالجتماعية الستخدام الصورة
الصحفية يف الصحافة المكتوبة

كلية اإلرساء الجامعة-قسم اإلعالم

الصحف
تأثت مصادر األخبار عىل الخطاب
ي

Email: nezar.ag@gmail.com
دكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال
جامعة وهران 1أحمد بن بلة (الجزائر) كلية العلوم اإلسالمية والعلوم
اإلنسانية قسم علوم اإلعالم واالتصال

العالقة بي النخب و العوام يف زمن الميديا الجديدة:
دراسة تحليلية وفق مقاربات إعالمية"

benlarbi11@yahoo.fr
جامعة د .الطاهر موالي سعيدة /الجزائر

chadliabdelhak31@gmail.com

ر
اض
توظيف الصورة اإلعالمية يف الفضاء العام االفت ي
بي تلميع الوصف وتزييف التوصيف.

