الجلسة الرابعة  ..خطاب الكراهية واألطر القانونية واألخالقية لعمل وسائل االعالم
رئيس الجلسة :أ.م.د .حكيم عثمان حميد ( العراق)
تقت الجلسة :عبد هللا كريم الشمرت
الوقت )12 - 10( :صباحا بتوقيت بغداد  )9-7( /صباحا بتوقيت غرينيتش

ت

اسم الباحث

مقرر الجلسة :د .سينهات محمد عز الدين
 IDالجلسةmps_2 :
تاري خ الجلسة)2020/11/25( :
بيانات الباحث

عنوان البحث

....
.1

أ.د .كامل القيم

.2

أ.د .حافظ ياسي الهيت
م.د .محمد صالح جباب

.3

د .نضال سليمان االمام

.4

م.د رؤى صالح الدين صبح
م.د رنا عبد اللطيف العزاوي

أستاذ االعالم واالتصال  /جامعة بابل  /كلية اآلداب  /قسم االعالم

dr.alqayim@yahoo.com
جامعة األنبار /كلية اآلداب /قسم اإلعالم

dr.hafid.yassen@gmail.com
استاذة الحضارة العربية االسالمية ف الجامعة اللبنانية الدولية

االتصال السياس الناعم  ...صدمة ف خطاب
االزمات (رؤية تحليلية..لخطاب قادة الراي إزاء
مراحل تفش كورونا
خطاب الكراهية ف وسائل اإلعالم وسبل
مواجهتها
خطاب الكراهية في الفضائيات وخطره على
االمن االجتماعي العربي

Nidal.emam@liu.edu.lb
كلية اإلعالم -جامعة الفراهيدي األهلية
Ruaasalah47@gmail.com

التناول اإلعالمي لقضايا المسلمين في فرنسا في
الفضائيات التلفزيونية الموجهة
دراسة تحليلية لقنوات (فرانس  -24الحرة عراق-
روسيا اليوم)

.5

الباحث  :مصطف شف

.6

د .عل فاخر عبد

المغرب
الرتبة العلمية :سنة ثانية دكتوراه
التخصص :تاري خ األديان المقارن
مؤسسة االنتماء :جامعة محمد األول ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وجدة
mustapha.chargui@ump.ac.ma
alifakher4@gmail.com

.7

أ.م.د عادل عبد الرزاق الغريري

كلية اإلعالم – بغداد
شبكة اإلعالم العراف
a.adel@uobaghdad.edu.iq

م.د مجاشع محمد عل التميم
.8

د .كريمة بوفالقة

.9

أ.م.د .مصطف حميد كاظم الطات

.10

م.م .مصطف ياسي التميم

.11

م.د ارشد ياسي الزهيي
م.م هبة كاظم

.12

م.م خلود سالم صالح
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خطاب الكراهية في الفضائيات بين قدسية الدين
والمصلحة السياسية

مؤشات المعايي األخالقية ف برامج القنوات
اإلخبارية كما يراها القائم باالتصال.
اليامج
الخطاب اإلعالم للنخب السياسية ف ر
اليلمانية العراقية
الحوارية تجاه قضية االنتخابات ر
المبكرة
(دراسة تحليلية مقارنة)
خطاب الكراهية ف المحتويات اإلعالمية العربية

boufellaga.k@gmail.com

 قراءة ف التقارير العربية واألممية لتجاوزاتالعرت -
الخطاب اإلعالم
ر

األستاذ المشارك بكلية اإلعالم – جامعة عجمان
altaamhk@gmail.com
m.kadhem@ajman.ac.ae
مدرس مساعد  -قسم االعالم  -كلية االداب – جامعة االمام جعفر الصادق (ع)
mustafa.altimimy@gmail.com

خطاب الكراهية ف القنوات الفضائية الناطقة
بالعربية وسبل مواجهته

كلية اإلمام الكاظم(ع) /قسم اإلعالم /ذي قار

كلية الفار رات الجامعة  /قسم االعالم

kholoodsalam@gmail.com

التحي ف تغطية القنوات اإلخبارية لألحداث الجارية
ف العراق وأثره ف تشكيل االتجاهات العدائية
للجمهور :دراسة تطبيقية ف إطار نظرية عدائية
وسائل اإلعالم
(جرائم االبياز ف شبكات التواصل
االجتماع أساليب التصدي وآليات
المواجهة)
تعرض الجمهور للخطاب التحريض ف مواقع
التواصل االجتماع  -الفيسبوك ويوتيوب

