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لالإعالم  اجلديدة  البيئة  بعنوان  الثاين  الدويل  املوؤمتر  انعقاد  مبنا�سبة 
التفاعلي يف العامل العربي: الواقع واملاأمول يف رحاب جامعة امللك �سعود 
فرباير   22-21 املوافق  1438ه  الأول  جمادي   25  –  24 الفرتة  خالل 
�سيدي  ملقام  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  برفع  اأت�سرف  بداية  2017م، 
وملقام  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
العهد  امللكي ويل ويل  ال�سمو  العهد، و�ساحب  امللكي ويل  ال�سمو  �ساحب 
ويف  امل�سئولني  ولكل  اململكة،  يف  التعليم  لقطاع  يقدمونه  ما  كل  على 
عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�سل  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  مقدمتهم 
القيادة  ت�سجيع ودعم  التعليم من  يلقاه  ملا  تتويجًا  الريا�ض  اأمري منطقة 

احلكيمة لهذا الوطن الغايل العزيز.

اأتقدم بال�سكر والتقدير ملعايل مدير جامعة امللك �سعود  اأن  كما ي�سرين 
ودعمه  م�ساندته  على  العمر  الرحمن  عبد  بدران  الدكتور  الأ�ستاذ 
املتوا�سل لن�ساطات كلية الآداب ومن �سمنها هذا املوؤمتر الدويل الثاين 
لق�سم الإعالم والذي حتقق بف�سل تلك اجلهود املت�سافرة من اجلامعة 
ومن�سوبيها. كما اأ�سكر الزمالء من ق�سم الإعالم على ما بذلوه من جهد 

حثيث خالل الأ�سهر املا�سية لتحقيق هذا املنجز العلمي القيم. وال�سكر 
اأوراق عمل علمية، �سواء من داخل  اأو  مو�سول لكل امل�ساركني يف اأبحاث 
اأو خارجها، فجهود اجلميع لها دور يف اإجناح  اململكة العربية ال�سعودية 
الإعالم  وهو  الع�سر  ق�سايا  اأهم  من  واحدًا  يناق�ض  والذي  املوؤمتر  هذا 
ب�سبب  ومت�سارعة  متالحقة  متغريات  يعي�ض  اليوم  فالعامل  التفاعلي، 
�سبكات التوا�سل الجتماعي الإعالمي، حتى اأنه اأ�سبح من القوى الفاعلة 
التغري  يف  الرئي�سة  الروافع  اأحد  ي�سكل  اأ�سحى  كما  الدويل،  املجتمع  يف 

العاملي، �سواء �سيا�سيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا. 

اإن الفائدة املرجوة من هذا اللقاء والتجمع بكل تاأكيد �سوف يكون كبريًا 
من خالل احلوار والنقا�ض واللتقاء بني الباحثني واملخت�سني يف جمال 
نهاية  مع  تخرج  �سوف  التي  التو�سيات  خالل  ومن  والت�سال،  الإعالم 

املوؤمتر.

�لأ�ستاذ �لدكتور نايف بن ثنيان �آل �سعود

عميد كلية �لآد�ب و�مل�سرف �لعام على �ملوؤمتر

تقدمي
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ينعقد املوؤمتر الدويل الثاين وعنوانه البيئة اجلديدة لالإعالم التفاعلي يف 
العامل العربي: الواقع واملاأمول والذي نظمه ق�سم الإعالم يف جامعة امللك 
فرباير   22-12 املوافق  8341ه  الأوىل  جمادي   52-42 تاريخ  يف  �سعود 
7102م، يف وقت اأ�سبح الإعالم اليوم اأخطر �سالح يف هذه املرحلة من 
من  العامل  بها  مير  التي  املراحل  اأدق  من  تعترب  والتي  الإن�سانية،  تاريخ 
ال�سالح  اإتقان هذا  اأبنائنا على  تعليم  بد من  ولذلك ل  حيث خطورتها، 
القوي، بل اأ�سبح اليوم هو الأقوى، واأعني بذلك �سالح الإعالم، ليواجهوا 
ويواكبوا به كل التطورات العلمية والتقنية، وحتى انعكا�ساته الجتماعية 
والإن�سانية، ولذلك ل بد من التقاء الباحثني واملتخ�س�سني يف هذا املجال 
ومن خمتلف الأقطار، مما حتم انعقاد هذا املوؤمتر، والذي رعاه م�سكورًا 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة 

الريا�ض يحفظه اهلل.

يجتمع يف هذا املوؤمتر ويف رحاب جامعة امللك �سعود كوكبة من متخ�س�سي 
الإعالم والت�سال، حيث بلغ عدد امل�ساركني يف هذا املوؤمتر اأكرث من 56 
اأغلبها  ثالثة ع�سر حمور )31(، حتتوي يف  وباحثة موزعني على  باحث 
على ال�ستخدامات والتفاعل والقائم بالت�سال والأ�سرة واملراأة وال�سباب 
واملحتوى والعالقات العامة والإعالم اجلديد والعالم التقليدي، والقيم 

والهوية الثقافية والجتماعية والإرهاب والعنف والأخالقيات والعالقات 
العامة الدولية والإعالن، موزعة على يومني يف �سبع جل�سات علمية. 

اجلامعة  اإدارة  دعم  من  ابتداًء  املوؤمتر،  هذا  يف  اجلهود  ت�سافرت  لقد 
عبدالرحمن  بن  بدران  الدكتور  الأ�ستاذ  اجلامعة  مدير  مبعايل  ممثلة 
العمر، وعميد كلية الآداب وامل�سرف على املوؤمتر الأ�ستاذ الدكتور نايف 
واخلروج  املوؤمتر  لإجناح هذا  والباحثني  واملنظمني  �سعود،  اآل  ثنيان  بن 
على  اإيجابًا  لينعك�ض  والطلبة،  واملهنيني  الباحثني  منها  ي�ستفيد  بنتائج 
جمال الإعالم والت�سال، لي�ض على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية، بل 

على م�ستوى املنطقة العربية باأكملها.

حفظ اهلل قيادة هذا الوطن الغايل وعلى راأ�سها خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل العهد 

واأدام اهلل على بلدنا نعمة الأمن والأمان. 

د علي بن دبكل �لعنزي

رئي�س ق�سم �لإعالم ورئي�س �ملوؤمتر

مقدمة



8

السيرة الذاتية
�ل�ســــــــــــم : د/�آمال ح�سن حممد �لغز�وي.

�جلــــــامعة : جامعة �لزقازيق - جامعة �مللك عبد  �لعزيز
�لتخ�س�س : �سعبة �لذ�عة و�لتليفزيون-  ق�سم مهار�ت �لت�سال

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها :
�لبحوث

بحث من�سور عن »ا�ستخدامات املراآة العربية للم�سل�سالت املدبلجة و الإ�سباعات املتحققة منها “،جملة بحوث الإعالم ، جامعة القاهرة  - 1
كلية الإعالم ،اأغ�سط�ض2008.

ورقة عمل » كلية الآداب نوفمرب 2009 عن«العنف �سد املراأة يف الدراما التليفزيونية«موؤمتر كر�سي اليون�سكو للعلوم والآداب. - 2
بحث من�سور عن »امل�سئولية الجتماعية للربامج احلوارية التليفزيونية يف تناول الأداء احلكومي:«درا�سة حتليلية،املجلة امل�سرية لبحوث - 3

الراأي العام،دورية علمية حكمة ت�سدر عن مركز بحوث الراأي العام بكلية الإعالم« ، بحث من�سور يف: املجلة امل�سرية لبحوث الراأي 
العام،املجلد التا�سع- العدد الثالث- يناير-يوليو 2009.

الإعالمية - 4 الزقازيق«الدرا�سات  بجامعة  الإعالم  لق�سم  العلمي  يف:املوؤمتر  والأطفال«  الن�ساء  �سد  املتلفز  بعنوان«العنف  عمل  ورقة 
ومتطلبات التطوير يف ظل بيئة الت�سال املتجددة«، مار�ض 2010.

   بحث من�سور عن “اعتماد اجلمهور امل�سري  علي و�سائل الإعالم يف مواجهة فريو�ض اأنفلونزا اخلنازير :درا�سة ميدانية “، يف : املوؤمتر - 5
العلمي الدويل ال�ساد�ض ع�سر لكلية الأعالم جامعة القاهرة بعنوان » الأعالم وق�سايا الفقر وامله�سمني :الواقع والتحديات«  ، جامعة 

القاهرة  13-15يونيه 2010 .
الريف - 6 بني  مقارنة  م�سر:درا�سة  يف  الربملانية  النتخابات  نحو  املراأة  وعي  ت�سكيل  يف  التليفزيون  بعنوان”دور  من�سور  بحث     

واحل�سر”يف:جملة علم النف�ض املعا�سر والعلوم الإن�سانية، مج 21 ،اجلزء الثاين ،يوليو 2010.
بحث بعنوان«الجتاهات احلديثة يف بحوث الدراما والعنف والغر�ض الثقايف يف الفرتة من 1990-2010م.« يف :موؤمتر منظمة اليون�سكو - 7

ومركز العالم العربي  بالقاهرة. �سبتمرب2011م.
بحث من�سور بعنوان« دور و�سائل يف اإدارة الكوارث الطبيعية درا�سة  مقارنة بني و�سائل الإعالم التقليدية واحلديثة يف ت�سكيل معارف - 8

ال�سباب نحو كارثة �سيول جدة 2011م. يف: املجلة امل�سرية لبحوث الإعالم،  يناير 2012م.
9  بحث من�سور بعنوان«دور و �سائل الإعالم يف ت�سكيل معارف وتكوين اجتاهات امل�سريني باخلارج نحو ق�سايا الوطن – درا �سة ميدانية 	-

بعنوان«  القاهرة  لكلية العالم جامعة  الثامن ع�سر  الدويل  العلمي  يناير، يف:املوؤمتر  ثورة  بعد  العمالة امل�سرية بجدة  على عينة من 
الإعالم وبناء الدولة احلديثة.1-2 يوليو 2012م.

بحث مرجعي غري من�سور بعنوان” روؤية م�ستقبلية لتطوير بحوث وموؤلفات وتدري�ض الدراما التليفزيونية : درا�سة مقدمة اإىل اللجنة - 10
العلمية الدائمة لرتقية الأ�ساتذة والأ�ساتذة  امل�ساعدين يف الإعالم،مايو 2013م

بحث بعنوان« الجتاهات احلديثــة يف بحــوث الدراما وعالقتها بالعنف الأ�سري يف الفرتة من)2000وحتى 2012م(  ، كر�سي العنف - 11
بجامعة امللك عبد العزيز ،1434ه/2013م.

بحث بعنوان » دور الرتبية الإعالمية يف متكني املجتمع« ،درا�سة تطبيقية علي القائمني بالت�سال واجلمهور يف اململكة العربية ال�سعودية«،  - 12
الوقف العلمي بجامعة امللك عبد العزيز ،جدة ،1435 هـ .

�لكتب �ملن�سورة
ال�سرتاك يف تاأليف كتاب«الإعالم والتغذية« برقم اإيداع 2013/3766 دار الكتب امل�سرية ، بتاريخ 2013/1/29م .	 
ال�سرتاك يف تاأليف كتاب”مهارات الت�سال” دار احلافظ ، جدة ،1436هـ.	 
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الملخص

عنو�ن �لبحث : “ �جتاهات �لنخبة نحو تفعيل دور �لأمن �لإعالمى فى مو�جهة �لتطرف و�لإرهاب عرب و�سائل �لإعالم �جلديد  “ 
�لباحثتان :  �أ.د/�أمال ح�سن �لغز�وي         

                       د./خلود عبد�هلل ملياين

مدى  على  التعرف  وكذلك  والإرهاب.  التطرف  مواجهة  يف  الإعالمي  الأمن  تفعيل  اأهمية  النخبة نحو  اجتاهات  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  �سعت   
اعتمادهم على و�سائل الإعالم اجلديد يف ا�ستقاء املعلومات حول تلك الق�سايا، والتاأثريات املختلفة والتحديات التي تواجه تعميم هذا املفهوم خا�سة 

يف ظل تزايد العتماد على و�سائل الإعالم اجلديد.
وقد ا�ستخدمت الباحثتان منهج امل�سح الإعالمي ب�سقيه الو�سفي والتحليلي من خالل امل�سح امليداين على عينة من النخب يف جمتمع الدرا�سة، كما 

ا�ستخدم املنهج املقارن ل�ستنباط املقارنة بني اأراء النخب الإعالمية والنخب الأكادميية.
 واعتمدت الدرا�سة على ال�ستبيان كاأداة جلمع البيانات من عينة من النخب )الأكادميية والإعالمية( يف اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية م�سر 

العربية من الذكور والإناثومن ثم حتليلها وتف�سريها.
التطرف  ملواجهة  واملتخ�س�سني  النخبة  بني  الإعالمي«  »الأمن  مفهوم  تعميم  عن  الناجتة  التاأثريات  اأهمها  من  نتائج  عدة  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
والإرهاب، ودور الإعالم اجلديد يف تناول الأخبار املتعلقة بالأحداث الإرهابية. كما تو�سلت الباحثتان اإىل نتائج تفيد يف التو�سل لروؤية م�ستقبلية توؤدى 

اإىل تفعيل دور الإعالم يف مواجهة التطرف والإرهاب.
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د.غادة  م�سطفى  �أحمد �لبطريق .
�جلن�سية: م�سرية .

 �لوظيفة �ل�سابقة: مدر�س مبعهد �جلزيرة �لعايل لالعالم باملقطم – �لقاهرة – جمهورية م�سر �لعربية.
�ملـــــوؤهالت  �لعلمية:

-لي�سان�ض اداب ق�سم العالم ، من اأوئل  كلية الآداب  ق�سم  الإعالم  جامعة الزقازيق  مايو  2002  ، ومت ح�سولها علي �سهادة تقدير من رئي�ض 
اجلمهورية  امل�سرية.

-  ماج�ستري  فى الآداب  ق�سم الإعالم  جامعة  الزقازيق عام   2009  بتقدير »ممتاز«   

-  دكتوراه   مع مرتبة ال�سرف الأويل  عام 2013«    

�سدر للباحثة بع�س �لكتب �لتالية:
-مدخل اإيل الإت�سال بني الإعالم التقليدي والإعالم اجلديد .

-الإعالم الدويل والعوملة .

-العالقات العامة وفن اإدارة الأزمات.معر�ض الكتاب القادم 

-املواقع الخبارية واحلراك ال�سيا�سي العربي »معر�ض الكتاب القادم

خرب�ت عملية:
-مدر�ض مبعهد اجلزيرة العايل لالإعالم بالقاهرة  يف العام اجلامعي  2014 -2015.

- امل�ست�سار العالمي لرئي�ض جامعة الزقازيق  يف الفرتة من 2003 ايل 2013.

-امل�سرف العام  للموقع اللكرتوين ل�سحيفة امل�سري نيوز يف جمهورية م�سر العربية.
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الملخص

عنو�ن �لبحث : �لعالقة بني �لتوجهات �لأيدلوجية ملو�قع �لقنو�ت �لإخبارية يف تغطيتها للق�سايا و�لأحد�ث و�جتاهات �جلمهور 
نحوها من منظور تفاعلي   “در��سة حتليلية “

�لباحثة: غادة م�سطفى �أحمد �لبطريق
هدفت الدرا�سة اإىل ر�سد العالقة بني التوجهات الأيدلوجية ملواقع القنوات الإخبارية يف تغطيتها للق�سايا والأحداث واجتاهات اجلمهور نحوها من 
منظور تفاعلي،  ولرثاء الدرا�سة واعطاء نتائج قيمة مت اختيار اتنني من املواقع الخبارية العربية والتي تعترب من ابرز املواقع واكرثهم تاأثريا علي 
اجلمهور العربي وهما موقع اجلزيرة نت  www.aljazeera.net والتي تعد من اأقوى املحطات التلفزيونية الإخبارية العربية من حيث قدرتها 
يف  الرئي�ض  ال�سبَب  امل�سهورة  على �سرعة الو�سول اإىل املعلومات والتفاعل مع امل�ستخدم العربي، بل اعتربتها جملةForeign Policyالأمريكية 
 www.alarabiya.net   اندلع الثورات ال�سعبية يف ال�سرق الأو�سط؛ نظًرا لنفوذها يف ال�سارع العربي وم�سداقياتها  ، وموقع قناة العربية  نت
والذي ي�سجل اأرقامًا غري م�سبوقة من حيث الزيارات ،خ�سو�سًا يف حال مواكبة الأحداث الكربى، ولهذا ال�سبب �سار وجهة مف�سلة ل�سركات الإعالن.

www.CNNArabic.الأمريكية باللغة العربية CNN كما �سيتم حتليل م�سمون مواقع القنوات الخبارية الدولية والتي تتمثل يف  موقع  
الذي ُيعد هذا املوقع من وجهة نظر CNN خطوة لالأمام على طريق اإ�سرتاتيجيتها، والتي تهدف للو�سول للم�ستخدمني العرب بلغتهم  و   com
arabic.  الأم، وهو يهتم بتقدمي الأخبار الدولية وحتديث املوقع على مدار ال�ساعة بال�سبق الإخباري وتطورات الأحداث العاملية .وموقع رو�سيا اليوم

اكرث املواقع جذبا للجمهور واكرثهم �سهرة . من  يعترب  الي�سكا  موقع  اح�سائيات  علي  بناء  rt.comوالذي 
و�ستقوم الباحثة بتحليل م�سمون هذه املواقع ملدة ثالث �سهور متتالية  لر�سد وحتليل  معاجلة املواقع الخبارية العربية والدولية للق�سايا والحداث  
املختلفة والتعرف علي اجتاهات اجلمهور نحو ايدلوجيات واجتاهات هذه املواقع  ب�سكل عام، هل هو موؤيد لها ام معار�ض اأم حمايد؟  والتعرف علي  
اجتاهات هذه املواقع، وذلك من خالل حتليل الآراء والتعليقات وامل�ساركات او ال�ساليب التفاعلية التي يظهرها امل�ستخدم ازاء الخبار املعرو�سة 
عرب املواقع الخبارية العربية والدولية ،وهل تختلف هذه التوجهات باختالف املواقع الخبارية والتوجهات اليدلوجية املتبعة؟   وماهي اكرث الق�سايا 
والحداث  التي يتفاعل معها  اجلمهور ؟  وهل هناك عالقة بني نوع الق�سايا والحداث التي تعر�سها املواقع الخبارية واجتاهات اجلمهور نحوها ؟ثم  

تختتم الدرا�سة بعقد مقارنة بني املواقع الخبارية العربية والدولية واجتاهات اجلمهور نحوها  من منظور تفاعلي.
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السيرة الذاتية

�أ�سم �لباحث :مطلق �سعود عبدي �ملطريي
�لوظيفة : ��ستاذ م�ساعد ق�سم �لإعالم – جامعة �مللك �سعود

 �لتخ�س�س �لعام : �إعالم  دول
 �لتخ�س�س �لدقيق : �لإعالم  و�لإقناع �ل�سيا�سي وفل�سفة �لر�أي �لعام

 �ملوؤهالت  �لعلمية : بكالوريو�س : �إعالم )�سحافة( جامعة �مللك �سعود ١٤١٨ 
ماج�ستري : �لدعاية �ل�سيا�سية �لإ�سر�ئيلية ، جامعة �مللك �سعود ١٤٢٢ 

دكتور�ة : �إعالم دويل )�ملر��سل �لإعالمي �لدويل ( جامعة عني �سم�س ٢٠٠٧
�إلنتاج �لعلمي 

1 -اخلطاب ال�سيا�سي ال�سعودي ومناذج الإقناع الإعالمي ، الندوة الأوىل جلمعية الإت�سال ال�سعودية
 2 -�سورة اململكة يف ال�سحافة الإ�سرائيلية ، الندوة الثانية جلمعية الإت�سال ال�سعودية 

3 –ا�سرتاتيجيات الإقناع ال�سيا�سي ، جملة �سئون خليجية ، العدد 61 ، 2010
 4 -�سورة امللك عبدالعزيز يف ال�سحافة امل�سرية

 5 -اللغة الدبلوما�سية ، درا�سة حتليلية يف الأمناط  والقواعد
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الملخص

عنــو�ن �لبحث : احلماية �جلنائيــة �لإجر�ئية مل�ستخدمي �سبكات �لتو��سل �لجتماعي ) در��ســة على قانون �جلر�ئم �ملعلوماتية 
يف �ململكة (

�لباحث :د/مطلق �ملطريي
    يرتبط الفرد مبجتمعه، ويتاأثر به بالقدر الذي يوفره لهذا املجتمع من حريات اأ�سا�سية اأيًا كانت طبيعتها، وينعك�ض ذلك على جناح هذا الفرد 
اأو اإخفاقه يف تاأثريه على جمتمعه بقدر ما يتوفر له من حريات، وقد اأتاحت �سبكات التوا�سل الجتماعي احلرية لالأفراد بتداول املعلومات ون�سرها 
واإنتاجها، بدون احلاجة لإطار موؤ�س�سي ينظم لهم عملية الن�سر، وحترر من القيود املوؤ�س�سة املهنية يف اإنتاج املادة الإعالمية، مل يلغ اجلوانب القانونية 

التي تخ�سع املحتوى الرقمي لإجراءات قانونية حتدد من خاللها امل�سمون املقبول واملحرم قانونًا.
مو�سوع الدرا�سة :

     ين�سب البحث على درا�سة احلماية اجلنائية الإجرائية )للم�ستخدم(، تلك الإجراءات التي تتعلق بجرائم املعلومات ويرتكبها يف الغالب م�ستخدمو 
�سبكات التوا�سل الجتماعي.

منهـج �لدر��سـة :
     يتبع الباحث يف هذه الدرا�سة اجلوانب الإجرائية اخلا�سة بجرائم املعلومات يف اململكة، ويقت�سي ذلك ا�ستقراء القوانني الأ�سا�سية التي حددت 
تلك اجلرائم. وكيف حاول القانونيون حتقيق التوازن بني القيود على ا�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي و�سمانات احلفاظ على امل�سلحة العامة 

للدولة وامل�سلحة اخلا�سة لالأفراد. 
     وبناء على ما �سبق ميكن تق�سيم هذه �لدر��سة �إىل ثالثة حماور رئي�سية وذلك على �لنحو �لتايل:

خ�سو�سية الدعوى اجلنائية النا�سئة عن اجلرائم املعلوماتية.- 1
خ�سو�سية اإجراءات التحقيق البتدائيى يف نطاق اجلرائم التي تقع بوا�سطة �سبكات التوا�سل الجتماعي.     - 2
خ�سو�سية حتديد الخت�سا�ض الق�سائي مبحاكمة م�ستخدمي �سبكات التوا�سل الجتماعي.- 3
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السيرة الذاتية

د. �أحمد بن حممد بن �سالح �جلميعة
�أ�ستاذ م�ساعد بكلية �لإعالم و�لت�سال بجامعة �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية.

�لتخ�س�س- �إعالم )�سحافة ون�سر �لكرتوين(.

ماج�ستري اإعالم )�سحافة( عام 1427هـ. 

دكتوراه اإعالم )�سحافة( عام 1431هـ. 

�سارك يف تاأليف كتاب نظريات التاأثري الإعالمي.

�سارك يف تاأليف كتاب الت�سال الثقايف.

تدرج يف العمل ال�سحفي يف جريدة الريا�ض خالل 23 �سنة ما�سية؛ من �سحفي، اإىل حمرر �سياغة، ثم رئي�ض ق�سم التحقيقات ال�سحفية، ثم 
مدير حترير، ثم نائب رئي�ض حترير.

حا�سل على جوائز حملية ودولية يف جمال التميز ال�سحفي، اأبرزها جائزة اأف�سل حتقيق �سحفي على م�ستوى الوطن العربي عام 2001م، ممثلة 
يف جائزة دبي لل�سحافة، وجائزة اأف�سل حتقيق حملي عام 2002، ممثلة يف جريدة الريا�ض.

�سارك يف تغطية كثري من املنا�سبات املحلية والدولية للمملكة داخليًا وخارجيًا.

�سارك يف ا�ست�سارات عمل للجان اأمنية وتنموية.

كاتب �سحايف يف جريدة الريا�ض حاليًا.

ع�سو جمعية الإعالم والت�سال.
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الملخص

عنو�ن �لبحث :�لأجندة �لتو�فقية بني و�سائل �لإعالم وقادة �لر�أي جتاه ق�سايا �ل�سالح �لقت�سادي يف �ملجتمع �ل�سعودي - 
در��سة حتليلية يف �سوء �لبيئة �جلديدة لالإعالم �لتفاعلي حمور �لإعالم �لتفاعلي و�ملجتمع

�لباحث :د.�أحمد بن حممد �جلميعة

تهدف الدرا�سة للتعرف اإىل مدى توافق اأو اختالف التوجهات واملواقف الت�سالية بني و�سائل الإعالم وقادة الراأي جتاه ق�سايا الف�ساد ب�سقيه الإداري 
واملايل يف املجتمع ال�سعودي، وذلك يف �سوء منظومة البيئة اجلديدة لالإعالم التفاعلي، اإىل جانب التعرف اإىل مدى توافر اأجندة بديلة يطرحها قادة 

الراأي عن تلك التي تطرحها و�سائل الإعالم لت�سكيل راأي اجلمهور من ق�سايا الف�ساد.
كما تهتم هذه الدرا�سة بعملية ت�سكيل الراأي العام يف املجتمع ال�سعودي بو�سفها عملية تكاملية، جتمع بني تاأثريات كل من و�سائل الإعالم وقادة الراأي، 

مع ح�سر العوامل واملتغريات التي توؤثر على هذه العالقة �سلبًا اأو اإيجابًا.
واعتمدت الدرا�سة على اأداة حتليل امل�سمون، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، والإجابة على ت�ساوؤلتها، ق�ّسم الباحث جمتمع الدرا�سة اإىل ثالثة اأق�سام، 
بهدف التعرف اإىل الأجندات التي طرحتها و�سائل الإعالم جتاه ق�سايا الف�ساد، وكذلك اأجندات قادة الراأي، ومدى التوافق اأو الختالف بينهما يف 
�سوء البيئة اجلديدة لالإعالم التفاعلي، اإىل جانب التعرف اإىل الأجندات البديلة لكل و�سيلة وقادة الراأي يف كل تخ�س�ض، واجتاه تلك الأجندات 

)حمايد، �سلبي، هجومي(، واأ�ساليب العر�ض امل�ستخدمة )ن�ض، �سورة، فيديو، رابط(، وذلك على النحو التايل:  
 1-البيئة التفاعلية لالإعالم اجلديد، ونظرًا لتعدد من�سات و�سبكات ومواقع ومدونات تلك البيئة؛ فقد اختار الباحث �سبكات التوا�سل الجتماعي، 

     ونظرًا لتعدد تلك ال�سبكات، فقد اختار منها �سبكة تويرت؛ لأنها اأكرث ال�سبكات تاأثريًا يف الراأي العام ال�سعودي بن�سبه %92.9 
 2-و�سائل الإعالم التفاعلي، ونظرًا لتعدد تلك الو�سائل بني �سحف ومواقع؛ فقد اختار الباحث ح�سابات اأربعة �سحف هي الريا�ض والقت�سادية و�سبق 

     وعاجل، بناًء على الأكرث متابعة يف تويرت 
 3-قادة الراأي، حيث اختار الباحث )18( مفردة من قادة الراأي ميثلون خم�ض تخ�س�سات:)دينية، اجتماعية، اقت�سادية، ثقافية، �سيا�سية(، بواقع 
      ثالثة مفردات لكل تخ�س�ض، بناًء على الأكرث متابعة يف تويرتكما اختار الباحث املدة الزمنية لتحليل تغريدات عينة الدرا�سة يف تويرت خالل املدة 

     من 9/1- 2016/11/30.
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السيرة الذاتية
�أ.د. �ل�سعيد �سليمان عو��سرية

�جلن�سية: �جلز�ئر 
 �أ�ستاذ �لعلوم �لرتبوية و�لنف�سية بكلية �لعلوم �لإن�سانية و�لجتماعية، بجامعة باتنة -١- باجلز�ئر،   حا�سل على دكتور�ه 

علوم يف �لأرطوفونيا عام ٢٠٠6، و�سهادة �ملاج�ستري يف �لأرطوفونيا عام ٢٠٠٢، من جامعة �سطيف -�جلز�ئر- 
     خرب�ت �أكادميية:

العربية . 1 املجلة  وكذلك  منذ )2008م(،  – اجلزائر(  باتنة  والجتماعية )جامعة  الإن�سانية  العلوم  لدى هيئة حترير جملة  ِاْعتمد كخبري   
للدرا�سات الأمنية والبحوث )جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- ال�سعودية(، 

العلمية . 2 الأبحاث  من  العديد  له  منها،  البع�ض  اإعداد  على  وي�سرف  والدكتوراه،  املاج�ستري  ر�سائل  قراءة  جلان  من  العديد  يف  ع�سوا  ُعني 
واملقالت املن�سورة يف جمالت علمية حمكمة وطنية ودولية،

 �سارك يف عدة موؤمترات علمية، تراأ�ض فرقة بحث بوحدة بحث تنمية املوارد الب�سرية، بجامعة �سطيف -2-، باجلزائر لعدة �سنوات، حت�سل . 3
على اجلائزة الثانية يف جمال علوم اللغة العربية يف م�سابقة اللغة العربية ل�سنة 2004 التي ينظمها املجل�ض الأعلى للغة العربية باجلزائر 

�سنويا. 

انتخب ع�سو يف اللجة العلمية يف �سنف الأ�ساتذة املحا�سرين )اأ( يف اللجنة العلمية لق�سم علم النف�ض وعلوم الرتبية، بجامعة باتنة، بحيث . 4
�سغل تلك الع�سوية من بداية 2009 اإىل نهاية 2010.
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الملخص
�لباحث :�ل�سعيد عو��سرية

اجلزائرية-  العا�سمة  �سرق  الواقعة  باتنة  مدينة  من  عر�سية  بطريقة  -اختريوا  ال�سباب  من  عينة  ا�ستخدامات  عن:نوعية  للك�سف  الدرا�سة  تهدف 
لـ”الفي�ض بوك”، وتق�سي وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف خ�سو�سياتها الثقافية تعزى اإىل نوعية ا�ستخدامات اأفرادها لذلك، وقد مت اعتماد املنهج 
الو�سفي ، ومت ا�ستخدام اأداتني بحثيتني: “ا�ستبيان ا�ستخدامات )الفي�ض بوك (” و”ا�ستبيان اخل�سو�سيات الثقافية”. ولتحليل النتائج مت ا�ستخدام 

املتو�سط احل�سابي واختبار “ت” لدللة الفروق بني عينتني م�ستقلتني،وقد اأجريت الدرا�سة امليدانية خالل �سهري �سبتمرب واأكتوبر من �سنة 2016.
  وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل �سلبية ا�ستخدامات اأفراد عينة البحث لـ”الفي�ض بوك” بو�سفه اأحد و�سائل الإعالم التفاعلي الأكرث ا�ستخداما يف اأو�ساط 
اإىل واقع ا�ستخداماتهم لذلك ل�سالح ذوي ال�ستخدامات اليجابية،  الثقافية تعزى  اإح�سائية يف خ�سو�سياتهم  ال�سباب، ووجود فروق ذات دللة 
مبا يفيد اأن ال�ستخدامات ال�سلبية “للفي�ض بوك” يوؤثر �سلبا يف اخل�سو�سيات الثقافية لدى ال�سباب يف العامل العربي. وقد ختم البحث بجملة من 

ال�ستنتاجات والتو�سيات ذات العالقة.
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The Abstract

 The Title: Political Identity of American Presidential Candidates 2016 in the

International Newspapers Sites

The Researcher: Fedaa Mohamed Abdel Aziz

This study examines the political identity of the presidential candidates Hilary Clinton and 

Donald Trump in the American presidential election 2016 in the newspaper coverage. This 

analysis will cover mainly the periods of the debates and the election days.  

This paper will question the ways the newspapers portray the political identity of the Amer-

ican presidential candidate’s identity and the types of role model given by the newspapers to 

the presidential candidate identity. Consequently, this paper will finally question the identity 

portrayed in the newspaper whether it is the real image of the candidate or a constructed 

identity that represents the beliefs of the newspaper and the candidate they support. From 

this point, the researcher will be able to identify whether the newspaper stereotyped the 

identity of a candidate or not.    

This paper will depend on two theories which are the Identity theory and the Social Re-

sponsibility theory. 

This paper will depend on the Discourse Analysis in order to measure and evaluate the 

ways in which identities have been constructed in the time frame. 

The three newspapers that are included in this paper are The Washington Post (America), 

The Ahram Weekly (Egypt) and The Times of India (India).     
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السيرة الذاتية

د. �أمرية حممد �إبر�هيم �لنمر
 ��ستاذ �لإعالم �مل�ساعد بق�سم �لإت�سال و�لعالم – كلية �لآد�ب – جامعة �مللك في�سل.

عملت كمديــرة لوحدة �لتدريب بالوقف �لعلمي بجامعة �مللك عبد �لعزيز بجده ،  مدر�س �لعالم بجامعة عني �سم�س، معهد 
�لدر��سات �لعليا للطفولة – ق�سم �لعالم وثقافة �لطفل .

�جلن�سية : م�سرية                            
amiratiger@hotmail.com : لربيد �لليكرتوين�

ع�سوه يف اللجنة الإ�سراقية العليا ملادة مهارات الت�سال، وع�سوه يف اللجنة التنفيذية للمادة. 1

م�سرفة جلنة العالقات العامة والإعالم بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة امللك عبد العزيز منذ �سهر ابريل 2010. 2

ع�سوه نقابة ال�سحفيني امل�سرية ع�سوية رقم )5148( . 3

ع�سوه املركز ال�سحفي – الهيئة العامة لال�ستعالمات امل�سرية، ع�سوية رقم )651( بتاريخ 15/ 2001/2. 4

ع�سوه جمعية املرا�سلني الأجانب ع�سوية رقم )240( . 5

ع�سوه مبنظمة ال�سحفيني العاملية .. 6

ح�سلت على لقب اأف�سل حما�سر مبعهد الدرا�سات العليا للطفولة – جامعة عني �سم�ض-للعام الدرا�سي 2004/2003م.. 7
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الملخص

عنو�ن �لبحث :» �لتفاعلية يف و�سائل �لت�سال �لجتماعي ، وتغيري مفهوم ترتيب �لأولويات لدي �لقائم بالت�سال يف �لعالم 
�لتقليدي« در��سة تطبيقية على تويرت وفي�س بوك

�لباحث :د. �أمرية حممد �إبر�هيم �لنمر

 تهدف الدرا�سة للتعرف على كيف اثرت التفاعلية وامل�ساركة من قبل اجلمهور امل�ستخدم ملواقع التوا�سل الجتماعي من مفاهيم العالقة بني اأطراف 
وذلك  التقليدي  العالم  و�سائل  يف  بالت�سال  القائم  اأجندة  ت�سكل  التي  هي  اجلمهور  يقدمها  التي  امل�ساركات  هذه  اأ�سبحت  بحيث  الت�سال  عملية 
بالتطبيق علي موقعي » تويرت وفي�ض بوك » من العالم اجلديد ، والربامج التليفزيونية يف القنوات الف�سائية واأجندة القائم بالت�سال يف هذه الربامج.

و ت�سعي هذه �لدر��سة �إيل حتقيق عدد� من �لأهد�ف منها :

التعرف علي مدي ارتباط م�سامني الربامج التليفزيونية علي القنوات الف�سائية مبا يقدم من اأخبار واأحداث وفعاليات وم�ساركات علي . 1
مواقع التوا�سل الجتماعي تويرت وفي�ض بوك.

التعرف علي امل�ساحة الزمنية التي حتتلها الأخبار وامل�ساركات التي يقدمها اجلمهور عرب مواقع التوا�سل الجتماعي علي خريطة الربامج . 2
التليفزيونية املقدمة عرب القنوات الف�سائية .

التعرف علي مدي تاأثر اأجندة القائمني بالت�سال يف الربامج التليفزيونية باملو�سوعات التي يقدمها اجلمهور عرب مواقع التوا�سل الجتماعي .. 3
وا�ستخدمت الدرا�سة اداة حتليل م�سمون  للتعرف على  امل�ساركات التي يقدمها اجلمهور عرب موقعي تويرت وفي�ض بوك ، وحتليل م�سمون عدد من 
هذه  حلقات  م�سمون  وبني  املن�سورة  امل�ساركات  هذه  بني  الرتباطية  العالقة  وحتليل  الف�سائية  القنوات  من  عدد  علي  املقدمة  التليفزيونية  الربامج 

الربامج التليفزيونية من خالل ا�ستمارة حتليل حمتوى لهذه امل�سامني .



22

السيرة الذاتية
�أ.د ثريا �أحمد �لبدوى
�جلامعة : �مللك �سعود 

 �لتخ�س�س:  عالقات عامة و�إعالن  .
-  �لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها :

�لبحوث
لها عديد من الأبحاث العلمية املن�سورة باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية فى جمالت م�سرية وعربية واأمريكية فى جمال العالقات العامة 
واملواطنة  الأزمات،  ات�سالت  وادارة  الجتماعية،  وامل�سئولية  واحلوكمة،  الرقمي،  والإعالم  الوطنية،  والهوية  العامة،  والدبلوما�سية  الرقمية، 
والت�سال بني الثقافات.  كما �ساركت فى عديد من املوؤمترات املحلية والإقليمية والدولية فى م�سر وال�سعودية والمارات وعمان وكندا وتركيا 

واملانيا .  وقد ناق�ست واأ�سرفت على عديد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه  فى م�سر وعمان وال�سعودية .

�لكتب
لها عديد من املوؤلفات العلمية فى جمال الإنرتنت وا�ستخداماتها، ونظريات الإعالم فى ارتباطها باجلمهور،  والدبلوما�سية العامة الرقيمة فى 

اأمريكا وا�سرائيل، والإعالم الدويل.

�خلرب�ت و�لع�سويات �لعلمية و�ملهنية
تقلدت العديد من املنا�سب  وكيل للدرا�سات العليا والبحوث  ، ومدير وحدة اإدارة الأزمات، ووكالة مركز بحوث ودرا�سات املراأة، وم�ست�سار لبع�ض 

امل�سروعات البحثية فى اجلامعات العربية، ومنظمة ال�سحة العاملية، وبرنامج الغذاء العاملي. 

 ع�سو جمل�ض حترير ببع�ض املجالت الأجنبية والعربية، وع�سو جلنة حتكيم الدرا�سات العلمية ببع�ض املجالت العلمية فى م�سر والإمارات . 1
وال�سعودية .

 ع�سو عديد من اجلمعيات العلمية والإعالمية فى كندا، وم�سر، وال�سعودية، وع�سو مبجال�ض الأق�سام العلمية وجمال�ض الكلية. . 2

تعمل كمراجع خارجي بالهيئة القومية ل�سمان جودة التعليم والعتماد فى م�سر، ومدرب معتمد لتدريب القيادات التدري�سية، والإدارية، . 3
والأمنية .
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��سم �لباحثة:�أ.د.ثريا �أحمد �لبدوى

عنو�ن �لبحث: ��سكاليات ��ستخد�م �لألعاب �لإلكرتونية فى �لبيئة �لتفاعلية لالإعالم
هدفت الدرا�سة اإىل ر�سد الإ�سكاليات اخلا�سة بطبيعة الألعاب اللكرتونية على م�ستوى امل�ستخدمني/الالعبني من جهة واملجتمع من جهة اأخرى، 

وك�سف اآثارها على املمار�سات ال�سلوكية، والتفاعالت الجتماعية والثقافية والقت�سادية بينهم فى الف�ساء العام الرقمي والواقعي

على امل�ستوى التنظريى، انطلقت الدرا�سة من نظريات عدة ترتبط باملنظور الجتماعي والنف�سي مثل نظرية الهوية الجتماعية  ومتثيل الذات اأوتطابق 
الثالث، وباملنظور القت�سادى عرب  ال�سخ�ض  تاأثري  للعاملية واملحلية ونظرية  النموذج ال�سرت�سادى  الثقايف مثل  الذات، وباملنظور  تناق�ض  اأو  الذات 

مدخل القت�ساد ال�سيا�سي

النف�سية والجتماعية والثقافية  الثاين لعديد من الأدبيات الأجنبية والعربية التى مت�ض اجلوانب  منهجيا، قامت الدرا�سة على حتليل من امل�ستوى 
والقت�سادية لالعبني فى �سياق اللعبة.

وقد اأو�سحت الدرا�سة ارتباط الإ�سكاليات فى اطار الألعاب الإلكرتونية بطبيعة اللعبة وت�سميمها وقواعد اللعب و�سروطه واآلياته وحمتواه، وطبيعة 
الالعبني وماهيتهم، ودوافع ا�ستخدامهم لالألعاب، وتاأثريات اللعبة على �سلوكياتهم الجتماعية والثقافية، وطبيعة التفاعالت النف�سية والجتماعية 
الالعبني  بني  حتدث  اأن  ميكن  التى  وامل�سكالت  واقت�سادى،  نف�سي  منظور  من  الآفاتار  ملكية  وا�سكالية  امل�ستخدمني/الالعبني،  بني  توجد  التى 

وامل�سممني، وامل�سكالت القانونية التى حتدث نتيجة �سلوكيات »منحرفة« قد توؤثر على م�سار اللعبة الطبيعى. 

.
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السيرة الذاتية

�ل�سم : د / ح�سن نيازي �ل�سيفي �أبو �لعال .
�لوظيفة : �أ�ستاذ م�سارك يف ق�سم �لعالقات �لعامة و�لإعالن كلية �لإعالم جامعة �لأزهر .

�لتخ�س�س �لدقيق : عالقات عامة و�إعالن .
�مل�سرية �لتعليمية

- ح�سل على لقب اأ�ستاذ م�سارك عام 2015 م) جامعة الأزهر( .

- ح�سل على الدكتوراه عام 2010 مبرتبة ال�سرف الأوىل ) جامعة الأزهر( .

- ح�سل على املاج�ستري عام 2006 بتقدير ممتاز ) جامعة الأزهر( .

- الأول على الكلية عام 2001 بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�سرف ) جامعة الأزهر( .

- الأول على الفرقة » الأوىل والثانية والثالثة » ق�سم ال�سحافة والإعالم جامعة الأزهر بالقاهرة .

- الأول على املحاف ة يف امتحان ال�سهادة الثانوية الأزهرية -الق�سم الأدبي عام 1997

�لتدرج �لوظيفي
- عمل اأخ�سائيا للعالقات العامة باملركز الدويل الإ�سالمي للدرا�سات والبحوث ال�سكانية -القاهرة، 2003 م – 2005 م.

- عني معيدا ( 2006 م) ثم مدر�سا م�ساعدا ( 2007 م ) فمدر�سا ( 2010 م ) بق�سم العالقات العامة والإعالن بكلية الإعالم جامعة الأزهر (
م�سر ) واىل جانب ذلك منتدبا بجامعات: النه�سة ) م�سر ( وم�سراته ) ليبيا ( وامللك في�سل واأكادميية اجلزيرة ) م�سر ( .

- عني اأ�ستاذا م�ساركا يف ق�سم العالقات العامة والإعالن يف كلية الإعالم جامعة الأزهر عام 2015 م.

�ملوؤلفات و�لكتب:
الأ�س�ض العلمية لالإعالن والعالقات العامة، مكتبة املتنبي، 2015 .

مدخل اإىل و�سائل الت�سال اجلماهريي (بال�سرتاك) مكتبة املتنبي، 2015 .

الت�سال اجلماهريي (بال�سرتاك) مكتبة املتنبي، 2015 .

الإعالم واملجتمع (بال�سرتاك) مكتبة املتنبي، 2015 .

مبادئ اإنتاج املواد الإعالمية للعالقات العامة (بال�سرتاك) ايرتاك للطبع والن�سر، 2014 .

اأخالقيات الإعالن يف الف�سائيات العربية، دار الفجر للن�سر والتوزيع، 2011 .

الف�سائيات العربية يف ع�سر العوملة، ايرتاك للطبع والن�سر، 2014 .

الإعالم الغربي و�سورة الإ�سالم وامل�سلمني، ايرتاك للطبع والن�سر، 2014 .

مبادئ تنظيم احلمالت الإعالنية، حتت الن�سر.

مدخل اإىل مناهج البحث الإعالمي، حتت الن�سر.
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عنو�ن �لبحث: حمدد�ت �جتاهات �مل�ستهلكني �ل�سعوديني نحو �إعالنات �ل�سبكات �لجتماعية وعالقتها با�ستجابتهم �ل�سلوكية

��سم �لباحثة: د. ح�سن نيازي �ل�سيفي
   اأ�سبحت �سبكات التوا�سل الجتماعي اأداة للتاأثري على �سلوك امل�ستهلك يف جمالت التوعية واحل�سول على املعلومات والآراء والجتاهات وال�سلوك 
ال�سرائي وات�سالت ما بعد ال�سراء والتقييم، ومع ذلك، فمع منو �سبكات التوا�سل الجتماعي على الإنرتنت فقدت ال�سركات بع�ض ال�سيطرة على 
عالماتها التجارية، حيث اإن املعلومات يف بيئة الإنرتنت متعددة الجتاهات ومرتابطة، وي�سعب التنبوؤ بها، كما توؤثر املن�سات الإلكرتونية و�سبكات 

التوا�سل الجتماعي تاأثريا مبا�سرا على عالقة امل�ستهلك بالعالمة التجارية.

وت�سعى الدرا�سة اإىل التعرف على »اجتاهات امل�ستهلكني يف اململكة العربية ال�سعودية نحو اإعالنات �سبكات التوا�سل الجتماعي، وحتديد العوامل التي 
اأدت تكوين هذه الجتاهات، وعالقتها با�ستجابتهم ال�سلوكية«، وذلك يف اإطار نظرية ال�سلوك املخطط من خالل درا�سة م�سحية على عينة قوامها 200 

مفردة من امل�ستهلكني ال�سعوديني امل�ستخدمني ل�سبكات التوا�سل الجتماعي، وذلك ل�سد النق�ض الوا�سح يف هذه املجال البحثي اجلديد.
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السيرة الذاتية
�ل�سم : د. رقية بو�سنان 

- �جلامعة :�لأمري عبد �لقادر للعلوم �لإ�سالمية – �جلز�ئر
- �لتخ�س�س : علوم �لعالم و�لإت�سال

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها

�لبحوث
- بحث م�سوؤولية الإعالم العاملي يف ت�سحيح �سورة الإ�سالم لدى الراأي العام الغربي

- توالد وزحمة النظريات الإعالمية الغربية واأهمية التن�سيق والتدافع املعريف لتطوير«فكرة احلتمية القيمية الإعالمية

- مزالق حرية الإعالم وارتداداتها الجتماعية يف الوطن العربي، ومربرات طرح الت�سور الإ�سالمي

- الأ�سرة والأمن الجتماعي درا�سة ميدانية، عمل جماعي، خمرب الدرا�سات الدعوية والت�سالية

- �سبكة النرتنت والتغريات القيمية داخل الأ�سرة اجلزائرية، عمل جماعي، خمرب الدرا�سات الدعوية والت�سالية

- �سورة الغرب يف اخلطاب الإ�سالمي عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، درا�سة حتليلة، عمل جماعي، خمرب الدرا�سات الدعوية والت�سالية

اأثر حرية التعبري يف و�سائل العالم على ال�سلم يف الوطن العربي

كما �سارك فى �لعديد من �ملوؤمتر�ت منها :
- ملتقى دويل حول الإرهاب بني تطرف الفكر وفكر التطرف اجلامعة الإ�سالمية، اململكة العربية ال�سعودي2009

- دور اجلامعات العربية يف ن�سر الو�سطية والعتدال لدى ال�سباب العربي،جامعة طيبة، املمكلة العربية ال�سعودية 2011

- موؤمتر دويل حول اأخالقيات الإعالم وقوانينه يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، ال�سارقة، الإمارات العربية2016.

وتقلد  �لعديد من �ملنا�سب منها: 
- ع�سو الهيئة ال�ست�سارية يف جملة الدرا�سات الرتبوية والعلمية - مدير حترير جملة الدرا�سات الإعالمية والجتماعية لالأبحاث التخ�س�سية
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در��سة مقارنة بني جريدة �لريا�س �ل�سعودية،   : �للكرتونية  �ل�سحف  حمتوى  مع  �لقر�ء  تفاعل  عنو�ن �لبحث “ �أخالقيات 
وجريدة �ل�سروق �ليومي �جلز�ئرية”

 �لباحثة : د.رقية بو�سنان
  تتناول الدرا�سة اأخالقيات التعامل مع الن�سر اللكرتوين عرب  ال�سحافة الإلكرتونية والرتكيز حتديدا على اأخالقيات التفاعل مع حمتواها من طرف 

مت�سفحيها من الأفراد.

البحث  �سيتم م�سكلة  وفيه  املنهجي  الإطار  الول  املحور  ي�سمل  املجال اللكرتوين من خالل ثالثة حماور،  الأخالقيات يف  ملناق�سة  الدرا�سة  وت�سعى 
وت�ساوؤلته الفرعية واملحددة بفئات حتليل امل�سمون وهى اأ�ساليب التفاعل مع الن�سو�ض، الجتاهات الإيجابية نحو الن�سو�ض، الجتاهات ال�سلبية،  

كما يتم حتديد اأهمية املو�سوع واأهدافه، واملنهج واأدوات التحليل، وحتديد جمتمع الدرا�سة والعينة.

ويتناول املحور الثاين اجلانب النظري، وفيه يتم التطرق اإىل مفهوم ال�سحافة اللكرتونية، وخ�سائ�سها والقوانني امل�سرعة ل�سبط التحرير اللكرتوين 
يف كل من اجلزائر وال�سعودية، ومفهوم التفاعلية  واأخالقيات التفاعل مع الن�سو�ض الإعالمية املتنوعة.

للجانب  بالإ�ستناد  اإليها  املتو�سل  النتائج  النتائج وقراءتها كمًا وكيفًا، ثم حتديد  التحليلة من خالل جدولة  الدرا�سة  الثالث عر�ض  ويتم يف املحور 
النظري، واخريًا اخلامتة والتو�سيات.
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السيرة الذاتية
�ل�سم : د/ ف�سيلة تومي

�جلامعة  : ورقلة - �جلز�ئر
�لتخ�س�س : علوم �لإعالم و�لت�سال

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها :

�لبحوث
- حتول الت�سكالت الجتماعية واأثرها على الهوية والفعل الجتماعي يف املجتمعات يف طريق النمو. ) بحث جماعى(

- »الأنرتنت والف�ساء العمومي: درا�سة حالة اجلزائر«.) بحث جماعى(

- مقال من�سور مبجلة العلوم الإن�سانية والجتماعية بجامعة ورقلة العدد 21 �سنة2016 ،بعنوان: الهوية يف مواجهة تقانة املجتمع ال�سبكي املخلعة،   

   ح�سابات م�ستخدمي facebook اأمنوذجا.

  �ملوؤمتر�ت و�مللتقيات  ، �أهمها :* 
- امل�ساركة مبداخلة بعنوان: �سبكات التوا�سل الجتماعي: نحو ت�سكيل ف�ساء م�ستحدث للهوية الفرتا�سية، امللتقى الدويل الثاين حول املجالت  

   الجتماعية التقليدية واحلديثة واإنتاج الهوية الفردية واجلماعية يف املجتمع اجلزائري. يومي 26 و27 نوفمرب2014. بكلية العلوم الن�سانية 

    والجتماعية بجامعة ورقلة.

- امل�ساركة مبداخلة بعنوان: حرية الراأي والتعبري يف اجلزائر: ال�سمانات واملمار�سات، امللتقى الدويل حول �سمانات احلق يف التعبري والإعالم يف 

   املواثيق الدولية والإقليمية والت�سريعات العربية، بجامعة ورقلة يومي 15 و16 مار�ض 2015.
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�لدو�فع  يف  در��سة  �لجتماعية:  �ل�سبكات  مو�قع  على  �جلز�ئري  لل�سباب  �لفرت��سية  �لهوية  ت�سكيل   : �لبحث  عنو�ن 
و�ل�ستخد�مات

�لباحثة: د/ف�سيلة تومي
هدفت الدرا�سة اىل معاجلة مو�سوع ت�سكل الهوية الفرتا�سية على مواقع ال�سبكات الجتماعية من العالمات التي جت�سد التواجد الرقمي للم�ستخدمني، 
له هذه  تتحقق  ولن  الآخرين.  امل�ستخدمني  من  مع غريهم  بالتفاعل  لهم  وت�سمح  وامل�ساعي،  الأهداف  املرتامية  الفرتا�سية  البيئة  بهم يف  وتعرف 
التجربة الفرتا�سية اإل من خالل تقدمي ذواتهم وهوياتهم  يف �سكل رقمي عن طريق جمموعة من املخرجات النف�سية والذهنية وجملة من املكونات 
الب�سرية والرمزية، ومنه مت التطرق اإىل اأهم ق�سية طرحها ا�ستخدام هذه ال�سبكة الجتماعية واملتمثلة يف ت�سكيل وبناء هذه املكونات والتفاعالت 
يف املجالت الفرتا�سية املنتجة للهوية الفرتا�سية املج�سدة على امللفات ال�سخ�سية للم�ستخدمني، كما هدفت هذه الدرا�سة اإىل ا�ستك�ساف اثر هذا 
ال�ستخدام من خالل درا�سة ميدانية للدوافع وال�ستخدامات  للذوات الرقمية لعينة من امل�ستخدمني اجلزائريني ملواقع ال�سبكات الجتماعية على 
غرار التوتري والفاي�سبوك، معتمدة على الأدوات البحث التالية: املالحظة املبا�سرة وذلك من خالل التواجد داخل البيئات الرقمية، وكذا اإ�ستخدام 
اأداة املقابلة على اخلط، وكذا �سحيفة ال�ستق�ساء اأو ال�ستبيان جلمع البيانات من املبحوثني يف �سكل اإلكرتوين، حماولة منا ل�ستك�ساف هذا الأثر 
خا�سة فيما تعلق مبمار�سة اجلن�سني للهوية الفرتا�سية عرب مواقع ال�سبكات الجتماعية والدوافع والأ�سباب الكامنة وراء ذلك، وكذا تاأثري البيئة 

الرقمية التفاعلية على بناء العالقات الجتماعية يف ال�سياقات الفرتا�سية. 
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السيرة الذاتية
�ل�سم : د. فوؤ�دة عبد �ملنعم �لبكرى

�جلامعة :  حلو�ن
�لتخ�س�س : �لعالقات �لعامة و�لإعالن

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها :

�لكتب �ملن�سورة :
-  العالقات العامة بني التخطيط والإت�سال، مكتبة نه�سة ال�سرق، عام 1999.

-  الإعالم ال�سياحى، مكتبة نه�سة ال�سرق، عام 2000.

-  الإت�سال ال�سخ�سى فى ع�سر تكنولوجيا الإت�سال، مكتبة عامل الكتب، عام 2002.

-  العالقات العامة فى املن�ساأت ال�سياحية، مكتبة عامل الكتب،عام 2003.

-  التنمية ال�سياحية فى م�سر والعامل العربى، مكتبة عامل الكتب، عام 2004.

-  الت�سويق الإجتماعى وتخطيط احلمالت الإعالمية، مكتبة عامل الكتب، عام 2006.

-  الت�سويق ال�سياحى وتخطيط احلمالت الإعالمية، مكتبة عامل الكتب، عام 2006.

- الإعالم الدوىل، مكتبة عامل الكتب، عام 2010.

- الإت�سال الثقافى، ا�سدار املجل�ض الأعلى للثقافة )مطبوعات املجل�ض(، عام 2011.

�أهم �ملوؤمتر�ت �لتى �ساركت فيها :
- املوؤمتر العلمى ال�سنوى لكلية الإعالم، كلية الإعالم، جامعة القاهرة، منذ عام 1990 حتى الأن.

- املوؤمتر العلمى للجمعية ال�سعودية لالإعالم والإت�سال، جامعة امللك عبد العزيز، الريا�ض، عام 2005.

- املوؤمتر العلمى للجمعية الدولية لالإعالم والإت�سال، اجلامعة الأمريكية، القاهرة، عام 2006.

- املوؤمتر العلمى العاملى لكلية الآداب جامعة حلوان بالإ�سرتاك مع كلية العلوم الإن�سانية باجلامعة الرو�سية، عام 2008.

- املوؤمتر العلمى العاملى لق�سم الإعالم وال�سياحة والفنون، جامعة البحرين، مملكة البحرين، عام 2009.
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ملخص 

عنو�ن �لبحث :��ستخد�م �لعالقات �لعامه �لدوليه لالعالم �لتفاعلي يف ر�سم �سوره �عالميه طيبه عن م�سر يف �خلارج )در��سه 
تطبيقيه لدور هيئه �ل�ستعالمات وقطاع �لعالقات �لثقافيه �خلارجيه( 

�لباحث :�أ. د. م فوؤ�ده �لبكري
  اهتمت العالقات العامه فى املن�سئات املختلفه اخلدميه والنتاجيه مبمار�سه ادوارها والقيام بوظائفها حمققه لهذه املن�سئات ال�سمعه الطيبه او 
ال�سوره احل�سنه او الثنني معا، وقد مار�ست واعتمدت يف حتقيق تلك الهداف علي اخلطوات العلميه يف البحث والتخطيط والتقييم م�ستخدمه 

و�سائل الت�سال املتاحه مل�ساعدتها يف حتقيق اهدافها مع اجلمهور الداخلي واخلارجي.
 واثبتت العديد من البحاث العلميه التي مور�ست وطبقت يف م�سر والبالد العربيه قيام العالقات العامه مبعظم وظائفها وادوارها التي قامت ا�سا�سا 
تتواكب  ان  ال�سروري  والعاملي ا�سبح من  امل�ستوي املحلي والقليمي  املتغريات علي  العديد من  البحث(، وبعد حدوث  لتحقيقها )كما �سيت�سح يف هذا 
العالقات العامه مع هذه املتغريات. خا�سه بعد تفجر ثوره املعلومات ودخول العالم التفاعلي خلدمه املن�سئات املختلفه وا�ستخدامه يف حتقيق الهداف.
     واذا كانت العالقات العامه متار�ض دورها علي امل�ستوي الدويل من خالل اجهزه ر�سميه و�سعبيه نظرا حلاجه البالد ايل راأي عام دويل م�ستنري موؤيد 
ومتفهم لهدافها و�سيا�ستها باعتبار ان احلكومات متار�ض العالقات الدوليه كاحدي ادوات �سيا�ستها اخلارجيه وبناء �سورتها يف العامل اخلارجي، 
واذا كان  العالم والت�سال التفاعلي قد �سهل من ممار�ستها لهذه الدوار من خالل النرتنت وا�سبح اللذين ميار�سون هذا الدور لديهم القدره 
للقيام بادوارهم ب�سهوله وي�سر من خالل العالم التفاعلي واذا كانت الهيئه العامه لال�ستعالمات والتي يتحدد دورها يف القيام مبهام جهاز العالم 
بع�ض  والعامل اخلارجي بجانب  ال�سداقه  بني م�سر  اوا�سر  وتعميق  املختلفه  املجالت  الدوله فى  �سيا�سه  و�سرح  العامه مل�سر  والعالقات  الر�سمي 
الجهزه الثقافيه الخري التي تقوم بجهود دبلوما�سيه عامه تلك الدبلوما�سيه التي تعد ن�ساط وفن اداره ال�سمعه واعادة ت�سكيل �سوره اعالميه طيبه 
للدوله، كما ذهب واجن Wang 2006 بان الدوله تقوم مبحاوله خلق فهم مع اجلماهري الجنبيه عن الفكار والقيم والهداف الوطنيه وال�سيا�سات 
اخلا�سه لهذه الدول وتقوم هذه الجهزه الثقافيه علي امل�ستوي الدويل بادوار العالقات العامه عن طريق العرو�ض الفنيه والفرق ال�ستعرا�سيه والفن 
الت�سكيلي والفنون ال�سعبيه واملعار�ض املختلفه ايل جانب بع�ض الن�سطه الثقافيه الخري التي تعر�ض يف املراكز الثقافيه باخلارج وتعد مبثابه قوي 
ناعمه مل�سر تعرب بها عن ثقافتها و�سورتها يف اخلارج، فان هذا الدور قد تزايد بعد ا�ستخدام تكنولوجيا الت�سال والعالم التفاعلي بني املن�سئات 

وبني الدول، وبذلك تتبلور م�سكله هذه الدرا�سه يف:
     ��ستخد�م �لعالقات �لعامه لتكنولوجيا �لت�سال و�لعالم �لتفاعلي يف ممار�سه �دو�رها علي �مل�ستوي �لدويل لر�سم �سورة 

طيبه عن م�سر يف �خلارج )در��سه تطبيقيه( ويثري هذ� �لبحث جمموعه ت�ساوؤلت تتثمل يف:
• هل �ساعد العالم التفاعلي العالقات العامه علي القيام بدورها يف �سرح الق�سايا الهامه وابعاد امل�سكالت للجمهور الجنبي )الرهاب علي 	

�سبيل املثال(؟
• من الذي ي�سع اجندة العالقات العامه الدوليه يف اخلارج للجمهور اخلارجي؟	
• هل متار�ض العالقات العامه ادوارها يف الدول الجنبيه بنف�ض الطرق التي متار�سها يف داخل الدوله رغم الختالفات الثقافيه لهذه الدول؟	
• هل ت�ساعد الدبلوما�سيه ال�سعبيه الجهزه الر�سميه يف حتقيق ادوارها وكيف يتم ذلك؟	
• ما هي الليات التي ت�ستخدمها العالقات العامه الدوليه يف تو�سيح ال�سوره العالميه مل�سر بعد بروز العالم التفاعلي؟	
• هل تغريت الدوار والليات بعد ظهور م�سكله الرهاب يف م�سر والعامل؟	
• هل هناك عقبات حتد من اداء هذه الجهزه لدوارها؟	
• هل ميكن ان ت�سارك العالقات العامه الدوليه يف �سرح وتو�سيح حقيقه الق�سايا التي ا�سبحت تعاين منها الدول العربيه با�ستخدام العالم 	

التفاعلي؟
     وت�ستخدم الدرا�سه منهج امل�سح ب�سقيه الو�سفي والتحليلي من خالل حتليل م�سمون تلك الجهزه وتطبيق اداتي ال�ستبيان واملقابالت املتعمقه 
لبع�ض القائمني بالت�سال يف هيئه ال�ستعالمات ويف قطاع العالقات الثقافيه اخلارجيه التي متار�ض الدبلوما�سيه العامه، وتنق�سم الدرا�سه ايل ثالث 

مباحث رئي�سيه:
�ول: كيفيه ا�ستخدام العالقات العامه الدوليه لالعالم التفاعلي يف تو�سيح الهداف والق�سايا الوطنيه.

ثانيا: الدبلوما�سيه العامه والعالم التفاعلي ومدي القيام بر�سم ال�سوره العالميه الطيبه عن م�سر.
ثالثا: نتائج الدرا�سه التحليليه والتطبيقيه يف حتقيق الهداف التي قامت من اجلها تلك الجهزه.
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السيرة الذاتية
�ل�سم : د/  ياميــن بودهــــان

�جلامعة  :  �سطيف ٢ - �جلز�ئر
�لتخ�س�س : عالقات عامة و�إعالن.

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها :

�لبحوث: 
-” ت�سكيل ال�سور النمطية عن الإ�سالم وامل�سلمني يف الإعالم الغربي “ جملة الو�سيط للدرا�سات الإعالمية ، العدد 12، 2005.

-”و�سائل الت�سال ودورها يف العملية ال�سيا�سية” ، جملة الإذاعات العربية ، تون�ض ، العدد 4 ، 2009.

- “ اجتاهات ال�سباب العربي نحو م�سامني مواقع �سبكة النرتنيت “ ، جملة الإذاعات العربية ، تون�ض ، العدد 3 ، 2010 - - “املواقع التوا�سلية 

     ل�سبكة النرتنيت : نحو ميالد بيئة ات�سالية جديدة “ ، جملة العربية 3000، العدد 41 ، اأكتوبر 2010.

- “قراءة يف املمار�سة الإعالمية يف اجلزائر يف ظل املواجهة بني ال�سيا�سيني والإعالميني” ،املجلة العربية لالت�سال والتنمية ، العدد 5 ، 2012 . 

- “ تطور درا�سات الإعالم يف اأق�سام الت�سال يف اجلامعات اجلزائرية” ، درا�سة قيد الن�سر مبجلة العلوم الجتماعية ، بجامعة ب�سكرة . 

�لكتب  :
- ال�سباب والنرتنيت »–دار املجدلوي للن�سر.عمان ، 2012.

- »حتولت الإعالم املعا�سر« ، دار اليازوري. عمان ،2012 .

- »قادة الراأي يف املجتمع اجلزائري » ، كتاب جماعي قيد الطبع ، املركز الوطني للبحث يف النرتبولوجيا الجتماعية و الثقافية اجلزائر .

- » ثقافة التوا�سل » ، كتاب جماعي �سدر عن جامعة فيالديلفيا بعمان ، 2012.
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ملخص 

عنو�ن �لبحث: �لتطبيقات �جلديدة يف جمال �لعالقات �لعامة ) ٢.٠( و دورها يف ترقية �لأد�ء �لت�ساىل للموؤ�س�سة منوذجًا. 
 Manager RP

��سم �لباحث:يامني بودهان
تغريت اأ�ساليب الأداء الت�سايل للعالقات العامة مع ظهور اأدوات الإعالم اجلديد تغريا كبريا ، واأك�سبتها جودة عالية يف ت�سيري مهام القائم بالعالقات 
العامة يف املوؤ�س�سة ، من حيث فعالية حمالت الت�سال التي يخطط لها ، ومن حيث القت�ساد يف زمن تنفيذ خطط العمل و ال�سرتاتيجيات املر�سومة، 
فاأدوات اجليل الثاين من الويب 2.0 اأ�سبحت من�سات تفاعلية فاعلة مع اجلمهور تلبي احتياجاتهم املعلوماتية و املعرفية ح�سب منوذج ات�سايل متعدد 
الجتاهات وفق ماي�سونوف )Maisonneuve( ، اأي تكون اإدارة العالقات العامة عملية ت�ساركية ديناميكية ، تنقل جمال العالقات العامة من 
منطق املراقبة و التحكم اىل منطق املحاورة و الت�سارك ، لتغري من �سيا�سة التعامل مع اجلماهري بو�ساطة و�سائل الإعالم اجلماهريية لت�سبح �سيا�سة 

مفتوحة على ماليني م�ستخدمي مواقع التوا�سل الجتماعي و مرتادي مواقع �سبكة النرتنيت .

 وحتتاج بذلك اأق�سام العالقات العامة يف املوؤ�س�سات اإىل التجدد الذاتي للتواوؤم مع ف�ساءات الإعالم اجلديد ، فكان من الالزم عليها تغيري الذات 
بالهتمام بالتطبيقات اجلديدة يف جمال تكنولوجيات الإعالم من اأجل اأن حتقق املوؤ�س�سة اأهدافها التنظيمية لتمكن اإدارة املوؤ�س�سة من اأن حتقق 
ال�سنوات الخرية املا�سية  برجميات و تطبيقيات معلوماتية  املوؤ�س�ساتي يف  الت�سيري  ابتكر مربجمو تكنولوجيات  . و قد  نتائج ملمو�سة  لأن�سطتها1 
 Manager RP،( جديدة لإدارة عمليات العالقات العامة تي�سر عمل القائم بت�سيري ا�سرتاتيجيات الت�سال داخل و خارج املوؤ�س�سة ، كربنامج
التي تنتج اأو تعيد انتاج اخلدمات  املوؤ�س�سة  احتياجات  لتلبي  حاليا  ت�ستخدم  التطبيقات  فهذه   ،   )…Adequate RP ، ProjeQtOr
تنفيذ  و�سول اىل  الهداف  بدًء من حتديد  العامة،  العالقات  ادارة مبادرات  التقنيات اجلديدة يف كل عمليات  تدمج هذه  اأنها  ،من حيث  وال�سلع 
الن�سطة املختلفة كتنظيم الفعاليات املنا�سباتية وغري املنا�سباتية )كالندوات ال�سحفية ، املعار�ض، امللتقيات ، ان�سطة الرعاية و امل�سينا ...الخ ( ، 

وانتهاء مبرحلة التقييم وقيا�ض مدى جناح ال�سرتاتيجية  ومراجعة الن�ساطات غري املجدية و غري الفاعلة .

بالدرا�سة تطبيق ماناجري  ، و�سنخ�ض  للموؤ�س�سات  الأداء الت�سايل  التفاعلية يف حت�سني  التطبيقات  التعر�ض لدور هذه  الآتية  و ت�ستهدف املداخلة 
)Manager RP( على اعتبار اأنه ي�ستخدم ب�سكل وا�سع من قبل عدد من املوؤ�س�سات خا�سة منها القت�سادية يف اجلزائر
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السيرة الذاتية

�ل�سم : د /خالد كاظم حماد �أبو دوح
�جلامعة :  نايف �لعربية للعلوم �لأمنية

�لتخ�س�س : علم �لجتماع �ل�سيا�سى
�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها :

�لبحوث
 -  » الإخوان وال�سلفيون... تقاطعات الإيديولوجيا وتبايناتها »، �سمن كتاب: الإ�سالميون يف م�سر ... قراءة يف املنهج والت�سنيف واملمار�سة، 

     تقدمي اأ.د ن�سر حممد عارف، اإ�سدار مركز امل�سري اليوم للدرا�سات واملعلومات، 2013م.

-  » الريا�سة واخلطاب الإعالمي ... روؤية �سو�سيولوجية نقدية »، يونيه 2010م، املركز الدويل للدرا�سات امل�ستقبلية والإ�سرتاتيجية، القاهرة. 

-  » حتولت املجال العام يف �سعيد م�سر وعالقتها بتبدلت راأ�ض املال الديني »، املوؤمتر احلادي والع�سرون ملركز البحوث والدرا�سات ال�سيا�سية 

     بكلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية بالقاهرة 12-13دي�سمرب2007م.

�لكتب 
-   »راأ�ض املال الجتماعي : اأفاق جديدة يف النظرية الجتماعية«، ايرتاك للطباعة والن�سر، القاهرة، دار اإيرتاك للطباعة والن�سر، القاهرة،       2014م.

-    »خرائط الحتجاج الجتماعي يف م�سر : بحث يف مقدمات الثورة »، حترير علي ليلة، املركز القومي للبحوث الجتماعية واجلنائية، القاهرة، 2014م.

 -   امل�ساركة يف كتاب بعنوان »الثورة والدولة واملجتمع : بحث يف فواعل التغيري«، حترير علي ليلة، املركز القومي للبحوث الجتماعية واجلنائية
     القاهرة، 2013م.

 -   » الربيع العربي...اإىل اأين ؟ اأفق جديد للتغيري الدميقراطي »،حترير عبد الإله بلقريز، الف�سل الثالث ع�سر »ثورة 25 كانون الثاين يف بر 
      م�سر...حماولة للفهم ال�سو�سيولوجي �ض �ض 199 – 222«، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت، 2011م.
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الملخص

عنو�ن �لبحث : “دور و�سائل �لتو��سل �لجتماعي يف تكوين ر�أ�س �ملال �لجتماعي لدي �ملر�أة �ل�سعودية : در��سة ميد�نية علي 
عينة من �لطالبات �جلامعيات بالريا�س” .

 �لباحث : د. خالد كاظم �أبو دوح
 حتاول الدرا�سة الراهنة الربط بني الإنرتنت وخا�سة و�سائل التوا�سل الجتماعي، وعملية تكوين اأو هدر راأ�ض املال الجتماعي، والذي يعني �سبكات 
العالقات الجتماعية التي ميتلكها الفرد، وي�ستطيع الو�سول للموارد الكامنة فيها، ويحقق من خاللها بع�ض الأهداف واملكا�سب، فالعالقات الجتماعية 

هنا مبثابة مورد قوي للفرد اأو اجلماعة اأو املجتمع.

�إهد�ر ر�أ�س �ملال �لجتماعي لدي  �أو   تطرح �لدر��سةت�ساوؤل رئي�س هو :ما طبيعة دور و�سائل �لتو��سل �لجتماعي يف تكوين 
�ملر�أة �ل�سعودية؟

ويتفرع من هذ� �لت�ساوؤل عدد من �لت�ساوؤلت �لفرعية هي:
ما اخل�سائ�ض الجتماعية للمراأة التي ت�ستخدم مواقع التوا�سل الجتماعي؟. 1

ما ال�سمات العامة ملمار�سات املراأة علي مواقع التوا�سل الجتماعي؟. 2

ما دور مواقع التوا�سل الجتماعي يف تكوين اأو اإهدار راأ�ض املال الجتماعي لدي املراأة؟. 3

ما املعوقات التي حتد من ا�ستخدام املراأة ملواقع التوا�سل الجتماعي؟. 4

وتنطلق الدرا�سة من روؤية »نان لني«  حول دور الإنرتنت يف دعم ر�سيد اأ�ض املال الجتماعي لدي الأفراد واجلماعات. وعلي روؤية »بيري بورديو« حول 
راأ�ض املال الجتماعي .

وت�ستعني الدرا�سة مبنهج امل�سح الجتماعي ، وعلي اختيار عينة »كرة الثلج« نظرًا ل�سعوبة الو�سول للعينة .



36

السيرة الذاتية
�ل�سم : د. حبيب بن بلقا�سم 

�جلامعة : �أ�ستاذ م�ساعد بق�سم �لإعالم / كلية �لآد�ب بجامعة �مللك �سعود
bbhabib2000@yahoo.fr : لربيد �لإلكرتوين�

خرب�ت �أكادميية:
- اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم الإعالم / كلية الآداب بجامعة امللك �سعود.

- اأ�ستاذا م�ساعدا مبعهد ال�سحافة و علوم الأخبار - جامعة منوبة – تون�ض.

- م�سوؤول عن املاج�ستري املهني “ تكنولوجيات الت�سال و الإعالم “مبعهد ال�سحافة و علوم الأخبار - جامعة منوبة – تون�ض  ،2009 – 2010

- من�سق �سهادة الإعالمية و الأنرتنت  ) C2i (بجامعة تون�ض الفرتا�سية  منذ �سبتمرب 2006  اإىل حدود فيفري 2009

– اجلزائر منذ Comité de lecture  ملجلة احلقيقة، جملة  علمية فكرية حمكمة ت�سدر دوريا عن جامعة اأدرار   - ع�سو يف  اللجنة العلمية 
    نوفمرب 2010. 

- م�سرف و معد ملجلة اإذاعية اإخبارية » بنوراما الطلبة«، برنامج اأ�سبوعي يبث باإذاعة تون�ض الثقافية.

- م�ست�سار متعاقد بوزارة �سوؤون املراأة و الأ�سرة و الطفولة و امل�سنني – تون�ض،  2006 – 2007. 

- ع�سو يف  اللجنة العلمية Comité de lecture  للمجلة الفرن�سية Euro rient منذ جانفي 2004 اإىل دي�سمرب 2007. 

1996 : موؤطر يف علوم الإعالم و الت�سال )مدخل للتوا�سل بني الثقافات( يف موؤ�ّس�سة EUROSCOPE لالت�سال )فرن�سا(.

1996 : حمّقق مبوؤ�ّس�سة SOFRES لالّت�سال و �سرب الآراء )فرن�سا(.

• 1996 : حمّقق مبوؤ�ّس�سة BVA الفرن�سية )معهد درا�سات ال�سوق و الراأي العام(.	

• 1995 : حمّقق مبوؤ�ّس�سة DORSET Développement ، فرن�سا.	

• اللجنة.	 اأع�ساء  تهنئة  مع  جّدا  م�سّرف  بتقدير:  فرن�سا،   ،  2 باري�ض  ال�سوربون،  جامعة  الت�سال،  و  الإعالم  علوم  يف  دكتوراه   :  1999 
. Très honorable avec félicitations du jury     

• 1995 : ماج�ستري يف علوم الإعالم و الت�سال، جامعة ال�سوربون، باري�ض 2 ، فرن�سا.	
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الملخص

عنو�ن �لبحث : قادة �لر�أي �لعرب و ممار�سة حق �لنقد يف �لف�ساء�ت �لإفرت��سية : قر�ءة يف �مل�سامني
 �لباحث : د. حبيب بن بلقا�سم

   كان لزاما علينا اإيجاد موؤ�سرات اأو منبهات تو�سح لنا تلك الأخطاء بالأ�سلوب العلمي املو�سوعي ال�سل�ض الذي يبتعد عن املغالت و التقريع والتوبيخ والذم 
غري املح�سوب و الإ�ساءة. 

و يعد النقد اآلية مميزة يف املجتمعات الدميقراطية غايتها حتديد اخلطاأ و ت�سخي�سه بهدف الإ�سالح و البناء و التطور.

و من خالل اهتمامنا باملجال الإعالمي من منطلق اأكادميي  من جهة و تطور نقا�سات ال�ساأن العام يف الف�ساءات الإفرتا�سية لدى النخبة يف العامل العربي، 
النقد لدى مثقفينا العرب يف هذه  اإ�سكالية ممار�سة  النقد يف هذه الف�ساءات. من هذا املنطلق نعتزم تناول  لحظنا خلطا كبريا يف فهم و ممار�سة حق 
الف�ساءات الإفرتا�سية. و �سنتناول املو�سوع يف جزءين ا�سا�س�سني. اجلزء الأول �سنحاول من خالله التعرف خا�سة على الأ�س�ض »العلمية« التي يقوم عليها 
النقد. ثم نتطرق يف اجلزء الثاين اإىل بع�ض املمار�سات النقدية لبع�ض املثقفني العرب يف ال�سبكات الجتماعية و �سنعتمد على �سبكة الفاي�سبوك ا�سا�سا، 

ملعرفة مدى ا�ستجابة هذه امل�سامني ل�سروط و مقايي�ض »النقد البناء«. 
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السيرة الذاتية
�ل�سم :د.دعاء عبد �لفتاح حممد �ل�سادق

�جلـنـ�سـيــة :  م�سريه
Mdrdoaa@gmail.com : لربيد �لإلكرتوين�

�لتخ�س�س :  ماج�سترييف �لآد�ب  -  ق�سم �إعالم  
ح�سلت �لباحثة على �لدور�ت �لتالية:

 Internet - Microsoft( ال�سرقية  ملدة 360 �ساعة فى  التابع ملحافظة   - دورة تدريبية فى مركز تدريب علوم احلا�سب وتكنولوجيا املعلومات 
) Office -  Hardware  

- دورة فى اأهمية الربجمة للمعلم من املركز الكندى للتنمية الب�سرية

- دورة تدريبية فى مهارات الت�سال  

خرب�ت وظيفية:
- العمل كمحا�سر بجامعة اأم القرى – )كلية املجتمع( ق�سم العلوم الأن�سانية فى الفرتة 1435 :  1438 هـ مبنطقة مكة املكرمة  

- حما�سرة ملواد  )التدريب ال�سحفى ومبادئ العالقات العامة( مبركز دار امل�سورة للتدريب وال�ست�سارات فى الفرتة من  )2012/2/10 : 2013/8/30(

- حما�سرة ملهارات الت�سال الفعال ومدربة تنمية ب�سرية باملركز الدوىل للغات مبحافظة ال�سرقية فى الفرتة من  2010/7/20 : 2012/1/13

- نائب لرئي�ض حترير جريدة �سوت ال�سباب العربى فى الفرتة من 2008-2005

- حمررة �سحفية بجريدة القليم  فى الفرتة من 2004- 2005 
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 عنو�ن  �لبحث » �لأ�سرت�يجيات �لت�سالية �مل�ستخدمة عرب �ل�سفحات �لر�سمية للجامعات �ل�سعودية على موقع توتريمنوذجا 
: در��سة حتليلية »

�لباحثة : دعاء عبد �لفتاح
 يتحدد الهدف الرئي�ض للدرا�سة احلالية فى ر�سد ال�سرتاتيجيات الت�سالية امل�ستخدمة من قبل ال�سفحات الر�سمية للجامعات ال�سعودية على موقع توتري . 

وينبثق من الهدف الرئي�ض الأهداف الفرعية التالية:

ر�سد اأهم املو�سوعات والأفكار التي يتم طرحها على ال�سفحات الر�سمية للجامعات  ال�سعودية على موقع توتري  وكذلك اأهم ال�سرتاتيجيات الت�سالية  . 1
امل�ستخدمة 

حتديد اأهم امل�سامني املقدمة على ال�سفحات الر�سمية للجامعات ال�سعودية على موقع توتري واأنواعها واأدوات عر�سها.. 2

الك�سف عن الأهداف التي ت�سعى اجلامعات ال�سعودية حتقيقها من خالل ال�سفحات الر�سمية لها على موقع توتري .. 3

و �سوف يتم حتليل املحتوى املقدم على هذه ال�سفحات با�ستخدام التحليل الكيفي والكمي .  . 4
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السيرة الذاتية
�ل�سم :د. �سحر �ل�سوربجي

�لتخ�س�س : -�أ�ستاذ م�ساعد- ق�سم علم نف�س-كلية �لرتبية- جامعة �ل�سلطان قابو�س.
ح�سلت �لباحثة على �لدور�ت �لتالية:

 -حا�سلة على دكتوراه من جامعة مونرتيال بكندا.

 -حا�سلة على �سهادة الزمالة يف علم النف�ض الرتبوي من جامعة كيبك بكندا. 

-�ساركت يف العديد من املوؤمترات الدولية والقليمية واملحلية يف عدة دول منها: كندا وامريكا وفرن�سا وتركيا واململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان.

 -قامت بن�سر العديد من البحاث يف دوريات علمية حمكمة دوليا واقليميا وحمليا .

-ع�سوة بجمعيات دولية بكندا واأمريكا وجمعيات اقليمية وحملية مب�سر و�سلطنة عمان.

�ملوؤهل �لعلمي
- �سهادة زمالة ما بعد الدكتوراه يف العالم الرتبوي من جامعة UQAM كيبك مبونرتيال )2009-2007(

- �سهادة زمالة ما بعد الدكتوراه-  يف �سورة ال�سالم يف البالد الغربية  جامعة  U deM  بكندا )2007-2006(

- دكتوراه يف الرتبية اخلا�سة- جامعة مونرتيال بكندا )2007(

- ماجي�ستري عن العالم وثقافة الطفل- جامعة عني �سم�ض- م�سر )1998(

�خلربة
- اأ�ستاذ م�ساعد- ق�سم علم نف�ض- كلية الرتبية- جامعة ال�سلطان قابو�ض 2010-

- باحثة و حما�سرة بجامعة كيبك مبونرتيال 2009-2007

2010-2009) Centre Francois-Michelle (م�سوؤلة املناهج مبركز معاقني مبونرتيال بكندا -

- باحثة و حما�سرة بجامعة مونرتيال بكندا 2006-2001

ح�سلت �لباحثة  على �لعديد من �جلو�ئز و �ملنح منها: 
- جائزة املراأة العربية مبونرتيال لعام 2008. 

- منحة الباحث املتميز من احلكومة الكندية .

- منحة جمل�ض البحث العلمي ب�سلطنة عمان .

- عدد 3 منح من جامعة ال�سلطان قابو�ض .
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الملخص

عنو�ن �لبحث: دور و�سائل �لتو��سل �لجتماعي �حلديثة يف توعية وتثقيف �أ�سر �لأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�سة: در��سة 
تطبيقية على �ملجتمع �لعماين

��سم �لباحثة:د.�سحر �ل�سوربجى
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على مدى م�سداقية ويل الأمر للمعلومات التي يح�سل عليها من و�سائل التوا�سل الجماعي احلديثة و عالقة امل�ستوى التعليمي 
لويل الأمر بتفاعله مع و�سائل التوا�سل الجتماعي احلديثة،وذلك بالتطبيق على )12( من وىل اأمر الأطفال ذوي احتياجات خا�سة،وانق�سمت العينة اىل 
فئتني اأ�سا�سيتني اأولياء اأمور ذو تعليم جامعي وما فوق اجلامعي )7(، واولياء اأمور ذو تعليم متو�سط )5(،م�ستخدمة املنهج الكيفي، و مت جمع بيانات الدرا�سة 

2016 �سبتمرب  �سهر  خالل   .Semi Structure Interview  با�ستخدام املقابلة ال�سخ�سية والتليفونية

و قد مت ا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سة من خالل حمورين: 1. م�سداقية و�سائل التوا�سل الجتماعي احلديثة وعالقتها بامل�ستوى التعليمي لويل الأمر، 2.  اأهمية 
و�سائل التوا�سل الجتماعي احلديثة وعالقتها مب�سدر املعلومة.

ومن اأهم نتائج الدرا�سة اأهم نتائج الدرا�سة يف اأنها اأظهرت متتع هذه الو�سائل مب�سداقية عالية لدى ويل الأمر واأن امل�ستوى التعليمي لي�ض له اأثر يف امل�سداقية 
ال اأنه كلما ارتفع امل�ستوى التعليمي كلما جنح ويل الأمر اىل التاأكد من املعلومة، والطريف اأن الو�سائل التي يعتمد عليها ويل الأمر يف التاأكد من املعلومة جاءت 
اأي�سا با�ستخدام النرتنت. كما اأو�سحت النتائج اأي�سا اأنه كلما كان م�سدر املعلومة متخ�س�ض اأو جهه ر�سمية كلما ارتفعت اأهمية املعلومة، واأخريا انح�سرت 

معظم اأمنيات اأولياء الأمور يف املطالبة با�سراك م�سادر ر�سمية يف الدلء مبعلومات يف هذه الو�سائل من اأجل تعزيز امل�سداقية والأهمية.
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السيرة الذاتية
�ل�سم :د/ عمر �إبر�هيم  بو�سعدة

�لتخ�س�س :�أ�ستاذ م�سارك- جامعة �مللك خالد
docboussada@gmail.com : لربيد �لإلكرتوين�

• دكتوراه: علوم الإعالم والت�سال 	

• دبلوم يف النتاج الخباري معهد ال�سمعي الب�سري - باري�ض- فرن�سا 	

• ماج�ستري: علوم الإعالم والت�سال 	

• بكالوريو�ض: علوم الإعالم والت�سال	

• اأ�ستاذ م�سارك ق�سم العالم والت�سال-جامعة امللك خالد- اململكة العربية ال�سعودية.	

• اأ�ستاذ م�سارك كلية العلوم ال�سيا�سية والإعالم بجامعة اجلزائر.	

• اأ�ستاذ م�سارك بكلية املنار للدرا�سات الإ�سالمية .	

• اأ�ستاذ زائر م�سارك  بعدة جامعات .	

• كاتب �سحفي بجريدة اآفاق –جامعة امللك خالد- اململكة العربية ال�سعودية.	

• كاتب �سحفي بجريدة “جنوب نيوز”  اجلزائرية 	

• اأ�ستاذ م�ساعد -جامعة عجمان للتكنولوجيا-اأبو ظبي - الإمارات العربية املتحدة.	

• رئي�ض حترير ال�سفحة العلمية والطبية -جريدة اأخبار العرب – اأبو ظبي -الإمارات العربية املتحدة.	

• اأخ�سائي الت�سال ال�سحي والبيئي- �سركة احلفر الوطنية- الإمارات العربية املتحدة. 	

• مذيع بالقناة الأوىل والرابعة بالتلفزيون اجلزائري.	

• رئي�ض ن�سرات الأخبار بالتلفزيون اجلزائري.	

• م�ست�سار مدرب اإعالمي : منظمة املراأة العربية –القاهرة –جمهورية م�سر العربية.	

�لكتب �ملن�سورة :
العالقات العامة : الأ�س�ض النظرية والتطبيقية(  ( –  كتاب 

التلقي وتاأثريات امل�ساهدة( اآليات  الف�سائي:  التلفزيوين  البث   ( –  كتاب 
• ع�سو يف عدة جمعيات وجلان علمية وموؤ�س�سات اإعالمية وله جمموعة اأبحاث من�سورة يف جمالت حمكمة . 	
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الملخص

عنو�ن �لبحث: �لتفاعلية و�لالتز�منية للتلقي يف �لإعالم �جلديد
��سم �لباحث:عمر �إبر�هيم بو �سعدة

هدفت الدرا�سة اإبراز كيفية توظيف نظرية التلقي و خمتلف الروؤى النقدية احلديثة لها يف فهم وتف�سري عالقة امل�ستخدم بالإعالم اجلديد، ت�سليط ال�سوء 
على ن�ساأة وتطور تطبيقات الإعالم اجلديد. وكذلك تبيان دور التفاعلية و الالتزامنية للتلقي يف جذب اهتمام  امل�ستخدمني لالإعالم اجلديد وتطبيقاته و 
انت�سارها لدى خمتلف الفئات وال�سرائح الجتماعية،وا�ستنخدمت الدرا�سة منهج ال�ستقراء وال�ستنباط التحليلي لنظرية التلقي ومقارباتها النقدية احلديثة 

وخ�سائ�ض الإعالم اجلديد مع ا�ستعمال ال�ستنتاج ال�ستدليل كاأداة للتحل

ا�ستخدامات الإعالم اجلديد من خالل قابلية  التي ت�سهدها  التطورية  العمليات  بارز وهام يف فهم  التلقي دور  ،اأنه كان لنظرية  الدرا�سة  نتائج  اأهم  ومن 
توظيفها لتف�سري عالقة املتلقي بو�سائله وتطبيقاته ومب�سامينه يف ظل التكنولوجيات و تطبيقاتها احلديثة حتى اأ�سبح وفق هذه النظرية �سريكا يف �سياغة 
واإنتاج املعنى  املت�سمن يف اخلطاب الإعالمي والت�سايل من خالل م�ستويات الالتزامنية والتفاعلية امل�ستمرة يف خمتلف ال�سياقات املحيطة بعملية التلقي 

)الثقافية والجتماعية وغريها(.

كما تبلورت التفاعلية والالتزامنية للتلقي كخا�سيتني اأ�سبحت تتميز بهما الإعالم اجلديد عن �سائر و�سائل الإعالم و الت�سال اجلماهريية بوا�سطة توظيف 
اآليات تتمتع بها هذه املواقع الجتماعية املتمثلة يف ما يلي:

ا- �سهولة الت�سال والربط بو�سائل الإعالم اجلديد وا�ستخدامه لتطبيقات تكنولوجية متطورة.

ب- املزج بني عدة و�سائط خمتلفة. 

ج- الرتكيز على عن�سر الإثارة وال�ستحواذ على انتباه م�ستمر للم�ستخدم.
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السيرة الذاتية
�ل�سم :  �أ.د /خريت عياد

�جلامعة: �ل�سارقة –�لمار�ت
�لتخ�س�س : �لعالقات �لعامة و�لإعالن

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها :

�لبحوث
 -  »العالقة بني ممار�سي العالقات العامة وو�سائل الإعالم: درا�سة على املوؤ�س�سات احلكومية يف دبي«، جملة جامعة ال�سارقة للعلوم الإن�سانية والجتماعية، 

    2016، جملد 13، عدد 1 ، �ض: 28-1. )2016(

 -  »الر�سا الوظيفي ملمار�سي العالقات العامة: درا�سة على الدوائر والهيئات احلكومية يف الإمارات«، املجلة امل�سرية لبحوث الت�سال، جامعة القاهرة، 
    )2015( عدد 45، �ض: 112-86. )2015(

 -  امل�سئولية الإعالمية للعالقات العامة عرب النرتنت: درا�سة علي املوؤ�س�سات الربحية وغري الربحية يف م�سر والإمارات، جملة جامعة ال�سارقة للعلوم 
    الإن�سانية والجتماعية، جملد 6، عدد 3 ، �ض: 79-33. )2009(

لبحوث  امل�سرية  املجلة   ،2008 الأمريكية  الرئا�سة  انتخابات  علي حملة  درا�سة  ال�سيا�سي:  الت�سويق  ات�سال يف حمالت  كو�سيلة  الإنرتنت  ا�ستخدام    - 
     الت�سال، جامعة القاهرة، عدد 33، �ض: 132-97. )2009(

�لكتب 
-  خريت عياد )2015(،العالقات العامة والت�سال املوؤ�س�سي عرب النرتنت )القاهرة: الدار امل�سرية اللبنانية(، بال�سرتاك مع الدكتور اأحمد فاروق.

-  را�سم اجلمال و خريت عياد)2014(،اإدارة العالقات العامة: املدخل الإ�سرتاتيجي ، الطبعة الرابعة )القاهرة: الدار امل�سرية اللبنانية(.

-  خريت عياد )2011(، مبادئ العالقات العامة )الأردن: اأفاق م�سرقة، نا�سرون(.

-  را�سم اجلمال وخريت عياد )2005(، الت�سويق ال�سيا�سي والإعالم: الإ�سالح ال�سيا�سي يف م�سر )القاهرة: الدار امل�سرية اللبنانية(.
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الملخص

عنو�ن �لبحث:  “�لعالقة بني ��ستخد�م �لهاتف �ملحمول كو�سيلة �ت�سال و�لأد�ء �لأكادميي لطلبة �جلامعات”
�لباحث :�أ.د/ خريت عياد

 هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على العالقة بني امناط ا�ستخدام الهاتف املحمول من جانب والأداء الأكادميي للطلبة يف اجلامعات الإماراتية من جانب اآخر،  
كما اأثارت جمموعة من الت�ساوؤلت هى :

ما اأمناط ا�ستخدام الطلبة للهاتف املحمول يف اجلامعات الإماراتية؟. 1

ما اأهم دوافع ا�ستخدام الهاتف املحمول بني هوؤلء الطلبة؟. 2

اإىل اأي مدى يوظف هوؤلء الطلبة ا�ستخدامهم للهاتف املحمول يف العملية التعليمية؟. 3

ما طبيعة العالقة بني ا�ستخدام هوؤلء الطلبة للهاتف واأدائهم الأكادميي؟. 4

هل تختلف طبيعة هذه العالقة باختالف نوع الطالب وجن�سيته وتخ�س�سه الأكادميي؟. 5

و اعتمدت الدرا�سة على منهج امل�سح  واداة  ال�ستبيان ،  واأجريت الدرا�سة على عينة من طلبة جامعة ال�سارقة تقدر ب 280 طالبا وطالبة. و مت اختيار جامعة 
ال�سارقة لأنها ت�سم كافة اجلن�سيات العربية والأجنبية، و اأكرث من 94 برنامج اأكادميي يف التخ�س�سات العلمية والأدبية، ول تقت�سر الدرا�سة فيها على الطلبة 

الإماراتيني فقط.

وت�سري نتائج الدرا�سة اإىل ارتفاع ن�سبة ا�ستخدام الهاتف املحمول بني طلبة اجلامعة ب�سكل عام مع وجود بع�ض التباينات بتباين متغريات الدرا�سة، كما ت�سري 
النتائج اإىل تزايد ا�ستخدام الهاتف املحمول يف العملية التعليمية بني الطالبات اأكرث من الطالب. واأن هناك ثمة عالقة عك�سية بني معدل ا�ستخدام الطلبة 

للهاتف املحمول من جانب ومعدلهم الأكادميي من جانب اآخر.
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السيرة الذاتية
�ل�سم: د. �سعيد بن �سالح ق�سا�س �لغامدي 

�جلامعة : جامعة �مللك �سعود 
�لتخ�س�س : �لعالقات �لعامة و �لعالن

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها:

�لبحوث
�سعيد الغامدي، زياد احلديثي، م�سداقية تويرت لدى طالب اجلامعات احلكومية يف مدينة الريا�ض ، بحث م�سرتك ن�سر يف جملة كلية الآداب والعلوم . 1

الإن�سانية ، جملد 27 عدد 1 ، مطابع جامعة امللك �سعود، جامعة امللك �سعود ، الريا�ض )1436/11هـــ ، 2015/8م(. 

�سعود . 2 امللك  جامعة  اجلزيرة،  �سحيفة  كر�سي  من�سورات  الأوىل،  مرحلتها  يف  ال�سعودية  البلدية  لالنتخابات  ال�سحفية  التغطية  الغامدي،  �سعيد 
)2014، 1435هــــــ(. 

�سعيد الغامدي، اجتاهات القائمني على الإعالم يف الأجهزة التنفيذية احلكومية نحو و�سائل الإعالم، ف�سل يف امل�سروع الوطني لدرا�سات العالقة . 3
بني الأجهزة التنفيذية للدولة وو�سائل الإعالم. 2013. اأحد م�ساريع اجلمعية ال�سعودية لالإعالم والت�سال. )2013-1435(.   

�سعيد الغامدي ، احلمالت الإعالمية يف احلروب، جملة اآفاق نف�سية، العدد 15 لعام 1435، وزارة الدفاع.. 4

بحوث مقبولة للن�سر:
�سعيد الغامدي، القائم بالت�سال يف و�سائل الإعالم ال�سعودية: معايري العمل واآليات توظيف و�سائل الإعالم يف خدمة ق�سايا املجتمع ال�سعودي،  . 1

من�سورات كر�سي اليون�سكو لالإعالم املجتمعي بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.

زياد احلديثي، �سعيد الغامدي ، ا�ستخدامات طالب اجلامعات احلكومية يف مدينة الريا�ض لو�سائل التوا�سل الجتماعي بحث م�سرتك، جملة كلية . 2
الآداب والعلوم الإن�سانية ، جامعة امللك �سعود.

بحوث مل تن�سر:
�سعيد الغامدي ، مناذج من التعامل الإعالمي والت�سايل يف جمال�ض وبرملانات دولية، درا�سة علمية مقدمة ملجل�ض ال�سورى ال�سعودي ، )2014، . 1

 .)1435
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الملخص

�حلكومية يف مدينة �لريا�س �أمنوذجًا “ . :�جلامعات  �لجتماعي  �لتو��سل  لو�سائل  �ل�سعوديني  �لطلبة  عنو�ن �لبحث “ ��ستخد�مات 
�لباحثان : د. زياد بن حممد �سالح �حلديثي

                     د. �سعيد �سالح ق�سا�س �لغامدي
 �سعت الدرا�سة اإىل معرفة ا�ستخدامات طالب وطالبات اجلامعات احلكومية يف مدينة الريا�ض لو�سائل التوا�سل الجتماعي املتمثلة يف اليوتيوب والفي�ض 

بوك، وتوتري، والكيك، ومعرفة اأكرث املو�سوعات املبحوثة اهتمامًا من قبلهم. 

اأظهرت النتائج اأن الغالبية العظمي من عينة الدرا�سة كانوا ي�ستخدمون و�سائل التوا�سل الجتماعي ب�سكل دائم ويق�سون ما بني �ساعة اىل ثالث �ساعات يوميا 
يف احل�سول على املعلومات ، كما اأن الن�ساء كن اأكرث من الرجال ا�ستخدامًا لتلك الو�سائل. وحول تف�سيالت اأفراد العينة لو�سائل التوا�سل الجتماعي ات�سح 
اأن اليوتيوب هو اف�سل الو�سائل امل�ستخدمة من قبلهم يف احل�سول على املعلومات، جاء بعده تويرت ، يليه الكيك ثم الفي�ض بوك. ومن حيث اأهمية الو�سائل 

امل�ستخدمة كان تويرت اأهم و�سيلة لدى املبحوثني  يليه اليوتيوب ، ثم الفي�سبوك ثم الكيك.  

وفيما يخ�ض املو�سوعات املبحوثة ب�سكل دائم من قبل عينة الدرا�سة، ات�سح اأن املو�سوعات الرتفيهية تاأتي يف املرتبة الأوىل تليها املو�سوعات الجتماعية، ثم 
الثقافية والتقنية والدينية يف املرتبة الثالثة.  اأما املو�سوعات املبحوثه اأحيانا من قبل العينة فتتمثل يف املو�سوعات الريا�سية يليها املو�سوعات املتعلقة ب�سئون 

املراأة ومن ثم املو�سوعات ال�سيا�سية . 
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السيرة الذاتية
�ل�سم :  د /�سلوى �سليمان عبد �حلميد

�جلامعة :   عني �سم�س - م�سر
�لتخ�س�س : �لعالقات �لعامة و�لإعالن

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها :

�لبحوث
ت�سويق املاركات واملنتجات عرب الألعاب الإلكرتونيةAdvergaming: درا�سة تطبيقية على عينة من الأطفال وال�سباب امل�سري، املجلة امل�سرية . 1

لبحوث الإعالم ، كلية الإعالم ، جامعة القاهرة، يولية - دي�سمرب2010.

الت�سويق ال�سيا�سي لالأحزاب واجلماعات ال�سيا�سية  امل�سرية: درا�سة تطبيقية  على النتخابات الت�سريعية نوفمرب 2010، جملة بحوث الراأي العام،   . 2
كلية الإعالم ، جامعة القاهرة املجلد العا�سر –العدد الثالث- يناير –يونيو 2011.

العوامل املوؤثرة على القرار النتخابي، درا�سة تطبيقية على النتخابات الت�سريعية يف م�سر ما بعد الثورة، املجلة امل�سرية لبحوث الإعالم �سبتمرب . 3
2012، عدد خا�ض للموؤمتر العلمي  الذي عقد يف كلية الإعالم – جامعة الأهرام الكندية يف 19- 21مار�ض 2012.

تاأثري متغري بلد املن�ساأ على ال�سورة الذهنية للمنتج: درا�سة جتريبية يف اإطار نظرية متثيل املعلومات، املجلة امل�سرية لبحوث الإعالم،  كلية الإعالم  . 4
،جامعة القاهرة ، يوليو �سبتمرب 2013.

دور �سفحات اجلي�ض وال�سرطة على الفي�ض بوك يف اإدارة اأزمة ما بعد 30 يونيو 2013،  املجلة العربية لبحوث الإعالم والت�سال،  كلية الإعالم، . 5
جامعة الأهرام الكندية، يف عددها الثالث، يناير2014.

ا�ستخدامات وا�سباعات األعاب الفي�ض بوك ودورها كو�سيلة ت�سويقية حديثة، املجلة العلمية لبحوث العالقات العامةوالإعالن، كلية الإعالم، جامعة . 6
القاهرة، العدد اخلام�ض، يناير/ مار�ض 2016.
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الملخص

عنو�ن �لبحث : “ تبنى �سبكات �لتو��سل �لجتماعى فى م�سر :در��سة مقارنة بني �ملتبنني وغري �ملتبنني”

الباحثتان : �أ.د. هبه �ساهني
                        د. �سلوى �سليمان �جلندي

. تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق مزيد من الفهم لواقع تبنى وانت�سار ال�سبكات الجتماعية واختبار العوامل التى ترتبط بتبنى ال�سبكات الجتماعية ور�سد دوافع 
ال�ستخدام والإ�سباعات املتحققة والتعرف على �سمات املتبنني لل�سبكات الجتماعية من خالل درا�سة مقارنة بني املتبنني وغري املتبنني من اجلمهور امل�سرى.

تعتمد الدرا�سة على منهج امل�سح  بهدف جمع البيانات وتف�سريها للو�سول اإىل دللت ذات اأهمية علمية، بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام املنهج املقارن للمقارنة بني 
املتبنني وغري املتبنني لل�سبكات الجتماعية من اجلمهور امل�سرى. 

مت حتديد جمتمع الدرا�سة امليدانية يف اجلمهور امل�سرى بالتطبيق على 200 مفردة، بواقع 100 مفردة من املتبنني لل�سبكات الجتماعية و100 مفردة من غري 
املتبنني لل�سبكات الجتماعية مبحافظات القاهره الكربى من 18 عاماَّ فاأكرث.

تعتمد الباحثتان يف جمع بيانات الدرا�سة امليدانية على ال�ستبيان باملقابلة مع اجلمهور امل�سرى مبحافظات القاهرة الكربى
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السيرة الذاتية
�ل�سم :  د / م�ساعد بن عبد �هلل بن �سالح �ملحيا 

�جلامعة: �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية

�لتخ�س�س :�إذ� عة و�لتلفزيون

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها :

�لبحوث

 -  “و�سائل الت�سال ودورها يف ن�سر �سلوك الحت�سام “ ، الندوة العلمية  حول “ الحت�سام وال�سلوك العام واأثره يف املجتمع والتي نظمتها جامعة ال�سارقة  
      يف الإمارات العربية املتحدة يف �سعبان 1422 هـ   

 -  “ اجتاهات الطالب نحو الربامج التدريبية يف اأق�سام الإعالم يف اململكة واآفاقها امل�ستقبلية .. درا�سة ميدانية على عينة من طالب ق�سمي الإعالم يف 
     جامعتي الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية وامللك �سعود “ ، جملة البحوث الإعالمية املتخ�س�سة يف العدد ال�سابع ع�سر يناير 2002م . 

التلفزيونية الف�سائية  القنوات  يف  املذيعني  وتقومي  اختيار  ومعايري  وموؤهالت  ل�سمات  و�سفية  درا�سة  اخلليجية..  التلفزيونية  القنوات  يف  “املذيع    - 
      اخلليجية على عينة من املحطات اخلليجية ومذيعيها “ ، جملة البحوث الإعالمية ، العدد الع�سرين من اأكتوبر 2003 م 

 -   “ اجتاهات طالب الإعالم نحو الإبداع الإعالمي  وعوامل تنميته درا�سة ميدانية على عينة من طالب الإعالم  ، املوؤمتر العلمي الإقليمي للموهبة 
      والذي نظمته موؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني  ن�سر يف جملة البحوث الإعالمية ال�سادرة عن جامعة الأزهر يف العدد الثالث 

      والع�سرين يناير 2005 .
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عنو�ن �لبحث  :�ل�سورة لدى د�ع�س ومدى توظيفها عرب تويرت در��سة  حتليلية كيفية لطبيعة ��ستخد�م �حل�سابات �لد�ع�سية 
لل�سورة و �لفيديو

�لباحث: د/ م�ساعد بن عبد �هلل �ملحيا
هدفت الدرا�سة التحليلية الكيفية اإىل ر�سد حجم ا�ستخدام عينة من احل�سابات الداع�سية لل�سورة الفوتوغرافية وللفيديو عرب تويرت وطبيعة هذه ال�سور 

واأمناطها ووظيفتها الرئي�سة ..

و اأثارت الدرا�سة جمموعة من اجلوانب املهمة حول :

- اأمناط اإنتاج داع�ض للمواد الفلمية وال�سور الفوتوغرافية والذي مييل اإىل ت�سوير جرائم القتل بطريقة ب�سعة اإذ يعد ذلك اأحد و�سائل داع�ض ل�ستقطاب 
ال�سباب واملقاتلني العرب وغريهم بو�سفها حتقق لهم ال�سباع الذي يتطلعون اليه  

- طبيعة ا�ستخدام هذه ال�سور ومدى اجتاه ذلك نحو توظيفها لبث الرعب واخلوف وخلق �سورة ذهنية عن قدرة داع�ض يف القيام باأعمال اإجرامية اأكرب 
واأ�سد ... 

- مدى توظيف داع�ض لالأفالم الق�سرية خدمة للتنظيم للو�سول لربامج عمل تناه�ض تاأثرياتها جمتمعيا 

- مدى عالقة هذا التوظيف لل�سورة بتاأثريات ذلك الكبرية يف ت�سكيل الوعي لدى اجلمهور ويف فهم جمريات الواقع ويف نقل الرموز والدللت ويف عالقتها 
بالتفكري وارتباطها باخليال، والإبداع ومن ثم القدرة على اإنتاج دللت. 

- حماولة معرفة مدى قدرة ال�سورة الفيديوية والفوتوغرافية بو�سفها اأحد اأهم ا�سكال التعبري يف �سناعة اأمناط متعددة من  التوا�سل و التاثري على �سبابنا 
وك�سب مزيد من التعاطف مع منتجات واأطروحات داع�ض  ..

- مدى ا�ستغالل داع�ض للتقنية احلديثة املتعلقة بالهواتف الذكية واللوحية والتطبيقات الرباجمية وكيف اأ�سهمت يف تطور ا�ستخدام وتوظيف ال�سورة. مما 
زاد من ثرائها و تنوعها وبالتايل تاأثريها. 

ومن اأهم نتائج الدرا�سة

- يت�سح من خالل احل�سابات الداع�سية والوهمية التي مت اختيارها ع�سوائيا والبالغة 300 اأنها تتعامل مع ال�سورة على اأنها متتلك جمموعة من ال�سمات 
املوؤثرة وهو ما عملت الدرا�سة على حتديده 

-  طبيعة ا�ستغالل داع�ض للتقنية احلديثة وكيف اأ�سهم ذلك يف تطور ا�ستخدام وتوظيف ال�سورة بو�سف ذلك اأحد اأهم مكونات  ال�سيميولوجيا و امليديولوجيا.

- تظهر املواد الفلمية اأن لدى داع�ض حمرتفني يف الإعداد والت�سوير واملونتاج ، حيث وظفت داع�ض ذلك بطريقة تبعث على الرعب ومبالب�ض لعنا�سرها تعك�ض 
ثراءها و ما ميتلكونه من جتهيزات اإنتاجية .. مما ي�سري اإىل  اأن اجلهة التي تنفذ اأعمالها هي بيئة انتاج تلفزيوين حمرتفة تتجاوز عمل الهواة عرب ا�ستخدام 

تقنيات فنية متقدمة ، وهو انتاج يقرتب من انتاج بع�ض الأفالم ال�سينمائية..
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السيرة الذاتية
�ل�سم :  د / هالة جممد بن على برناط

�جلامعة:  �مللك �سعود

�لتخ�س�س : �سحافة

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها :

�لبحوث
- ال�سحافة اللكرتونية وحتولت مهنة ال�سحفي )باللغة الفرن�سية( ، املجلة التون�سية لالت�سال ، 2004 .

- ال�سحافة الورقية التون�سية  ورهانات البقاء ، املجلة التون�سية لالت�سال ، 2016 .

منهجيات اإعداد تقرير م�سروع التخرج ، ورقة عمل ، وثيقة علمية )مكتبة معهد ال�سحافة وعلوم الإخبار( ،2012.

�لع�سويات �لعلمية و�ملهنية
 - من�سقة برنامج تعاون دويل »املقاربة املبنية على حقوق الإن�سان يف قطاع التعليم العايل يف دول املغرب العربي« ويندرج هذا امل�سروع العلمي يف اإطار   
امل�سروع( وجامعات مغاربية )تون�ض  الإ�سبانية )رائدة  ، جامعة لييودجا  الأوربي  2013 -2016  الإحتاد  املمول من طرف   ،»Tempus« برنامج     

   واجلزائر واملغرب( وجامعات اأوروبية )ا�سبانيا وايطاليا وبريطانيا( .

 - من�سقة برنامج التعاون الدويل »ال�سحافة املتعددة املن�سات« cross media 2014- 2016 ، م�سروع Erasmus plus الأوربي )جامعات  تون�سية 
   وا�سبانية واإيطالية وفنلدية( .

�ملوؤمتر�ت
- امل�ساركة فى ح�سور موؤمتر اأ�سول تدري�ض ال�سحافة املتعددة املن�سات ،2015، الوكالة الفرن�سية للتعاون الإعالمي ، مار�سيليا- فرن�سا .

- امل�ساركة فى ال�سراف على عدد من الر�سائل  فى تون�ض .
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�ل�سم :د.هالة بن علي برناط

    تثري اإ�سكالية اأخالقيات ال�سحافة يف زمن الإعالم الرقمي م�سائل اأخرى مركبة ذات عالقة مبمار�سة ال�سحافة يف �سياق ي�سهد رغبة املواطن اجللية يف اأن 
يتحول بدوره اإىل �سحفي واأن يحتل مكانة رمزية يف خارطة امل�سهد ال�سحفي اجلديد. هذا امل�سهد الذي يبدو اليوم ويف كل دول العامل م�سهدا غري متجان�ض 
لل�سحافة اللكرتونية يف  املتزايد  التنامي  واأمام  واإعالمية جديدة.  بيئة �سحفية  اإنها  القاعدة  ي�سذ عن هذه  التون�سي ل  والنموذج  وامللكية  والهيكلة  الأداء 
تون�ض خا�سة بعد انتفا�سة 14 يناير 2011 تطرح عدة حتديات اأمام العمل ال�سحفي مرتبطة اأ�سا�سا مبدى تطبيق اأو احرتام املعايري املهنية و�سروط العمل 

الإعالمي. 

   �ستطرح هذه الورقة العلمية اإذن اأحد اأبرز الإ�سكاليات املطروحة اليوم يف الإعالم التون�سي بعد ازدياد عدد ال�سحف اللكرتونية  يف ظل غياب قانون ينظم 
القطاع، وهي مدى احرتام هذه ال�سحف للمعايري املهنية ومدى التزامها بالتقيد مبقت�سيات املمار�سة املهنية.

    وتهدف هذه الورقة  اإىل الك�سف عن اأ�ساليب املمار�سة املهنية يف ال�سحافة اللكرتونية للوقوف على مدى احرتام ال�سحفيني العاملني يف هذا القطاع 
للمقايي�ض الذي ت�سبط املمار�سة املهنية ال�سحفية وبالتايل حتديد مواطن ال�سعف ومواطن القوة املحتملة واأهم العوامل املوؤثرة يف  احرتام تلك املعايري.
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�ل�سم : د/ عبد�لرحمن بن نامي �ملطريي  

�ملوؤهل �لعلمي:حا�سل درجة �لدكتور�ه يف تاأثري �ل�سخ�س �لثالث يف كلية �لإعالم و�لت�سال جامعة �لإمام حممد بن �سعود 
�لإ�سالمية، و�ملاج�ستري و�لبكالوريو�س يف ق�سم  �لإعالم جامعة �مللك �سعود.

�لتخ�س�س :يعمل يف ق�سم �لعالقات �لعامة يف كلية �لإعالم و�لت�سال جامعة �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية، �أ�ستاذً� م�ساركًا.
امل�ست�سار الإعالمي ملعايل مدير جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية امل�سرف العام على الإدارة العامة لالإعالم اجلامعي، املتحدث الر�سمي با�سم 

اجلامعة. ع�سو جمل�ض الإدارة للجمعية العلمية ال�سعودية للعالقات العامة والإعالن ومديرها التنفيذي ال�سابق.

• امل�ساركة يف تاأ�سي�ض اجلمعية العلمية ال�سعودية للعالقات العامة والإعالن.	

• رئي�ض اللجنة التنظيمية للملتقى ال�سنوي الأول للجمعية العلمية ال�سعودية العالقات العامة والإعالن )جدلية املفهوم واإ�سكالية املمار�سة( املقام يف 	
مدينة الريا�ض خالل الفرتة من 4-5 جمادى الأخرة 1432هـ املوافق 7-8 مايو 2011م.

• رئي�ض اللجنة الإعالمية لالأندية ال�سيفية التابعة جلامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية من عام 1430هـ وحتى الآن. كما تراأ�ض اأكرث من )28( 	
جلنة، ولديه اأكرث من )32( درا�سة علمية من�سورة.

�ملوؤمتر�ت
�سارك يف العديد من املوؤمترات والندوات داخل اململكة وخارجها. كما ح�سل على العديد من ال�سهادات وخطابات ال�سكر، وم�ست�سار غري متفرغ بالعديد 
من املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة، وقدم العديد من الدورات التدريبية للعديد من املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف جمال العالقات العامة والإعالم، 

ولديه ع�سوية يف العديد من اجلمعيات العلمية داخل اململكة وخارجها.
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�ل�سم د. عبد�لرحمن �لنامي

��ستخد�م ممار�سي �لعالقات �لعامة لو�سائل �لتو��سل �لجتماعي

در��سة ميد�نية على عينة من ممار�سي �لعالقات �لعامة يف �لقطاع �لعام و�خلا�س
ا�ستهدفت الدرا�سة التعرف على ا�ستخدام ممار�سي العالقات العامة لو�سائل التوا�سل الجتماعي، واأبرز و�سائل التوا�سل الجتماعي التي يحر�ض ممار�سي 
العالقات العامة على ا�ستخدامها يف عملهم، واملعوقات التي حتول دون ا�ستخدمها، واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامها يف ممار�سة مهنة العالقات العامة. ا�ستخدمت 
الدرا�سة املنهج امل�سحي وطبقت على عينة قوامها )41( مفردة من ممار�سي العالقات العامة يف املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة يف املجتمع ال�سعودي. وخل�ست 
الدرا�سة اإىل اأن هناك ا�ستخدام كبري من قبل ممار�سي العالقات العامة لو�سائل التوا�سل الجتماعي، واأن اأكرث و�سائل التوا�سل الجتماعي ا�ستخدامًا لدى 
ممار�سي العالقات العامة يف الربامج والأن�سطة التي تقوم بها التويرت، ثم اليوتيوب، فالن�ستغرام، واأن املعوقات التي حتد من ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 
الجتماعي كو�سيلة ات�سال يف برامج واأن�سطة العالقات العامة تربز يف عدم املعرفة با�ستخدامها لدى بع�ض ممار�سي العالقات العامة، بالإ�سافة اإىل �سعف 
مهنية املمار�سني لها من غري املتخ�س�سني، و�سعف املوارد املالية املتاحة للعالقات العامة تعد من معوقات ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي يف اإدارات 
التوا�سل  اإيجابية بدرجة كبرية نحو ا�ستخدام و�سائل  التي �سملتها الدرا�سة اجتاهات  املوؤ�س�سات  العامة يف  واأن لدى ممار�سي العالقات  العامة.  العالقات 

الجتماعي كو�سيلة ات�سال يف برامج العالقات العامة.
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�ل�سم : د .حممود يو�سف حممد �ل�سما�سريي

 �جلامعة : �لريموك- �لأردن ، �سوهاج -  م�سر

�لتخ�س�س : �سحافة

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها

�لأبحاث  
-”نظرية ترتيب الأولويات واأثرها يف الدرا�سات الإعالمية : مقاربة نقدية من منظور ا�سالمي” اأكتوبر 2007 » .

- التحديات الأخالقية لل�سحافة اللكرتونية الأردين 2010.

- “الفقر يف الوطن العربي.. امل�سكالت و احللول “ 2012

-امل�سوؤولية الأخالقية لالإعالمي امل�سلم.. نحو مفهوم جديد  “ مار�ض 2014     

- الفكر الإعالمي الإ�سالمي.. نحو مقاربة نقدية  ،يونيو-2014 

- ورقة بحثية بعنوان”بنية الفكر الإعالمي الإ�سالمي.. نحو  مقاربة اإب�ستمولوجية«  دي�سمرب

- ورقة بحثية بعنوان “اخلطـابـات الإ�سـالمية املعا�سـرة :نحو قراءة للواقع واملاآلت” مار�ض2015  

 - بحث م�سرتك بعنوان ) ا�ستخدامات ال�سباب اجلامعي لل�سبكات الجتماعية و تاأثرياتها: الفي�ض بوك اأمنوذجا(  2011 

- بحث م�سرتك بعنوان ) ا�ستخدامات ال�سباب اجلامعي للم�سل�سالت الرتكية و اإدراكاتهم لتاأثرياتها : طالب جامعة الريموك اأمنوذجا  2012

-  و�سائل الإعالم وت�سكيل مدركات اجلمهور لالنتخابات النيابية: النتخابات الأردنية اأمنوذجا.  2013

�لكتب �ملن�سورة
- فل�سفات الإعالم املعا�سرة :قراءة يف �سوء املنظور الإ�سالمي -    2008

-   نظرية اخلطاب)الفكر( الإ�سالمي  : قراءة علمية تاأ�سي�سية  ، دار القلم  ، بريوت ، 2012 

- اأخي امل�سلم..هل اأنت اإن�سان ، دار النخبة للن�سر والتوزيع، القاهرة )2016(

ن�ساطات علمية �أخري:
- اأ�سرف علي اأكرث من 20 ر�سالة ماج�ستري يف م�سر و الأردن
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��سم �لباحث: . د.حممود يو�سف حممد م�سطفي �ل�سما�سريي

�ملهني )در��سة  �أد�ئهم  و�أثرها علي تطوير  �لأردنية مع جماهريهم   �ل�سحف  �لقائمني بالت�سال يف  �لبحث: تفاعلية  عنو�ن 
م�سحية(

القائمني بالت�سال فيها، ومدى  اأداء  تتيحها  ال�سحف، عرب موقعها اللكرتوين، يف تطوير  التي  التفاعلية  الآليات  اأثر  التعرف  على  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
انعكا�ض ذلك على اإح�سا�سهم بامل�سوؤولية الجتماعية نحو الق�سايا اأو الأحداث التي تتم معاجلتها من قبلهم،وهو الأمر الذي ينعك�ض حتما علي ال�سالح العام  
الذي يربر يف النهاية علة ظهور هذه  ال�سحف اإىل الوجود، ل�سيما ال�سحف الكربى ذات الطبعة الورقية، والتي متتلك تاأثريا ل ميكن اإنكاره على ال�ساأن 
العام يف اأي بلد ت�سدر فيه وهو الأمر الذي ينطبق على ال�سحف اليومية الأردنية كما ينطبق على غريها من ال�سحف اليومية يف اأي بلد عربي اأو غري عربي.

وذلك بالتطبيق على عينة ع�سوائية منتظمة من اجلداول التي توفرها نقابة ال�سحفيني بالأردن للمقيدين بها من املنتمني لتلك ال�سحف ، وذلك حني ي�سمن 
الباحث توافر حد اأدنى  من اخلربة ال�سحفية لهم.  

وت�ستند الدرا�سة لالقرتاب من هذه الإ�سكالية مدخل التفاعلية ونظرية امل�سوؤولية الجتماعية.

ويتوقع الباحث اأن نتائج الدرا�سة �ستفيد فى التعرف على الأثر الذي تخلفه التفاعلية التي تتيحها ال�سحف اليومية الأردنية عرب موقعها اللكرتوين لقرائها – 
من خالل اأدوات التفاعلية املختلفة- يف تطوير اأداء القائمني بالت�سال يف هذه ال�سحف، ويف انعكا�ض ذلك علي �سعورهم بامل�سوؤولية ِقبل قرائهم وجمتمعهم
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Name:Noha El Sayed Ahmed Nasser
Nationality:Egyptian
Email: dr.noha_nasser@yahoo.com

Current Position Teacher .at  Bublic Realation&Advertising Division , Dept.  of  Mass Com-
munication , Al -Azhar University , Cairo 

EXPERIENCE:
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Education:

M.A , Master degree Of Public Realation&Advertising Division, Dept of  Mass Communica-
tion , Alazhar University , Cairo 2008, In Egyptian consumer attitudes towards Advertising 
Channels Ph.D. degree Of  Public Realation&Advertising Division, Dept of  Mass Com-
munication , Alazhar University .



59

الملخص

)در��سة  لهم  �ل�سر�ئي  بال�سلوك  وعالقتها  �لجتماعى  �لتو��سل  مو�قع  �إعالنات  نحو  �ل�سعودى  �جلمهور  �جتاهات  �لعنو�ن: 
ميد�نية (

�لباحثة: د. نهى �ل�سيد �أحمد نا�سر

هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على اجتاهات اجلمهور ال�سعودي نحو اعالنات مواقع التوا�سل الجتماعي انطالقا من  الهتمام بالإعالم التفاعلي وما يتميز 
اأهمية قيا�ض اجتاهات اجلماهري املختلفة نحو العالنات باعتبارها الطرف الرئي�ض  به من خ�سائ�ض غريت يف عملية الت�سال بني املعلن وامل�ستهلك، و 
امل�ستهدف من اجلهود العالنية املبذولة ونقطة الرتكيز من جانب الدارة الت�سويقية، و حتديد جمموعة العوامل التي ت�ساهم يف ت�سكيل اجتاهات اجلمهور 

نحو اعالنات مواقع التوا�سل الجتماعي وبالتايل توفري درا�سة ميكن ال�سرت�ساد بها يف ال�سوق ال�سعودي مبا له من خ�سو�سية تختلف عن الأ�سواق الأخري 

اإىل الدرا�سات الو�سفية وتعتمد علي منهج امل�سح بالعينة وت�سعي الباحثة من خالل الدرا�سة الو�سفية ايل و�سف اجتاهات اجلمهور  وتنتمي هذه الدرا�سة 
ال�سعودي نحو اعالنات مواقع التوا�سل الجتماعي وحتليل تلك الجتاهات من حيث عالقتها باملتغريات يف اطار اختبار الفرو�ض بهدف تف�سري تلك الجتاهات 

ومعرفة عالقتها بال�سلوك ال�سرائي لهذا اجلمهور.

 وقد مت  تطبيق الدرا�سة علي عينة ميدانية من اجلمهور ال�سعودي قوامها 400 مفردة من خالل ت�سميم �سحيفة ال�ستق�ساء جلمع البيانات من اجلمهور 
ال�سعودي و الجابة علي ت�ساوؤلت الدرا�سة واختبار فرو�سها

وقد مت تق�سيم �لدر��سة �ىل
• الف�سل الأول/الإطار املنهجي للدرا�سة	

• الف�سل الثاين/الت�سويق املبا�سر واعالنات مواقع التوا�سل الجتماعي	

• الف�سل الرابع/الدرا�سة امليدانية والنتائج العامة للدرا�سة	

• الف�سل الثالث/الجتاهات وعالقتها بال�سلوك ال�سرائي	
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السيرة الذاتية
�لإ�ســــم: وفاء �سالح عبد �لرحمن خليل

 Wafaa Salah Abd Elrahman khalel:ل�سم باللغة �لإجنليزية�

�لدرجة: مدر�س

�لتخ�س�س: �لإعالم

 �لعمل حاليا: مدر�س بق�سم �لعالم 

مكان �لعمل: ق�سم �لعالم – كلية �لد�ب – جامعة �لزقازيق

تاريخ �مليالد : ١9٨١/١٠/٢٠م �لنـــوع: �أنثى   

�لديانة : م�سلمة �جلن�سية: م�ســرية    

�حلالة �لجتماعية: متـزوجة    

هاتف منزل : ٢3٤٧٠٠٨ ٠٠٢٠55

املوبيل: ٠١٢٢6٤٤٠٤٠3 ٠٠٢٠٢       

wafaa.salah@windowslive.com : لربيد �للكرتونى�

�ملوؤهالت �لعلمية : 

�ملوؤهل: دكتور�ه  - كلية �لد�ب – ق�سم �لإعالم – جامعة �لزقازيق- ٢٠١3- مرتبة �ل�سرف �لأوىل

                ماج�ستري - كلية �لد�ب – ق�سم �لإعالم – جامعة �لزقازيق - ٢٠٠٧- �متياز

               بكالوريو�س- كلية �لد�ب – ق�سم �لإعالم – جامعة �لزقازيق- ٢٠٠٢- جيد جدً�
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الملخص

�لعنو�ن: �أثر �لإعالنات �لتفاعلية على �ل�سلوك �ل�سر�ئى للم�ستهلكني

�لباحث :د/ وفاء �سالح عبد �لرحمن
هدفت الدرا�سة اىل التعرف على الإعالنات التفاعلية املمثلة فى اإعالنات الواقع الإفرتا�سى، ومدى فاعليتها عرب �سبكة النرتنت ومدى اعجاب اجلمهور به 
و تاأثريها على ال�سلوك ال�سرائي للم�ستهلك. وبالتاىل امل�ساعدة على و�سع ت�سور م�ستقبلي ملا ميكن اأن ي�سل اليه العالن وحتديد ال�سرتاتيجيات العالنية 

الفعالة داخل منظومة العالن احلديث . 

وا�ستندت الدرا�سة اإىل نظرية التوقع – القيمة. وقد ظهرت هذه النظرية عام 1964 ل�ساحبها Victor vroom، وتفرت�ض هذه النظرية اأن �سلوك 
ال�سخ�ض ناجت عن اختيارات واعية من بني البدائل املتعددة. وتقوم فكرتها الأ�سا�سية على التوقع التى ت�سري اإىل نوعني من التوقعات هما: فاعلية التوقعات 
الذاتية والتى يق�سد بها اقتناع ال�سخ�ض بقدرته على القيام بنجاح بال�سلوك املطلوب، ونتائج التوقعات ويق�سد بها توقعات ال�سخ�ض بالنتائج املرتتبة على 

القيام ب�سلوك معني. 

وتقوم �لنظرية على �لفرو�س �لتالية:
توجد عالقة ارتباطية اإيجابية بني فاعلية التوقعات الذاتية للفرد للقيام بال�سلوك وبني قوة الدافع للقيام بال�سلوك.. 1

تختلف قوة الدافع لدى الفرد للقيام بال�سلوك باختالف نتائج التوقعات املرتبطة بال�سلوك.. 2

توجد عالقة ارتباطية اإيجابية بني مقدار القيمة املتوقعة للقيام ب�سلوك معني وبني قوة الدافع للقيام بال�سلوك.. 3

و تنتمى هذه الدرا�سة اإىل الدرا�سات الو�سفية التى تهتم بو�سف العالنات التفاعلية املتمثلة فى اعالنات الواقع الإفرتا�سى على �سبكة النرتنت، وتو�سيح 
التفاعلية على  اأثر العالنات  التعرف على  التجريبية بهدف  الدرا�سات �سبة  اإىل  تنتمى  للم�ستهلك. كما  ال�سرائى  ال�سلوك  تاأثري هذه العالنات على  مدى 

ال�سلوك ال�سرائى لدى امل�ستهلكني، وفكرة ال�سراء اللكرتونى. 

و اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�سفى لإلقاء ال�سوء على ال�سكال املختلفة لالإعالنات التفاعلية على �سبكة النرتنت. وكذلك املنهج �سبه التجريبى لإثبات 
فرو�ض الدرا�سة با�ستخدام اأ�سلوب املجموعة الواحدة، حيث �سيتم عر�ض جمموعة من العالنات التفاعلية املوجودة على �سبكة النرتنت على املعرفة وحتديد 
اأو املتغري التجريبي هو الإعالنات التفاعلية )اعالنات الواقع الإفرتا�سى  تاأثري هذه العالنات على ال�سلوك ال�سرائى لهم. وبالتاىل يعترب العامل امل�ستقل 
ملنتجات ريبان للنظارات ال�سم�سية، منتجات �سام�سوجن للمنتجات التكنولوجية، �سركة فولك�ض فيجن لل�سيارات، و�سركة ايفلز لالأزياء( ، والعامل اأو املتغري 

الناجت هو اأثر تعر�ض ال�سباب لالإعالنات التفاعلية على �سلوكهم ال�سرائى.

ومن �أهم �لنتائج �لتي تو�سلت لها �لدر��سة:
ال�سباب اأكرث ت�سوقًا عرب الإنرتنت و اأكرث اإقباًل على ال�سراء اللكرتوين، وزاد اجتاهم نحو جتربة املنتجات اجلديدة عرب الإنرتنت لكونها اأكرث الفئات . 1

اهتمامًا با�ستخدام الإنرتنت.

تعترب اخلربة با�ستخدام الإنرتنت والتعامل مع املواقع اللكرتونية �سواء بعمل بحث عن اأنواع املنتجات املراد احل�سول عليها واختيار موا�سفاتها، اأو و�سع . 2
تعليق معني على اأحد املنتجـات اأو ال�ستجابة والتفاعل مع خطوات اإمتام عملية ال�سراء، وكذلك الإ�ستعداد لتقبل امل�ستجدات التكنولوجية والإح�سا�ض 

بالثقة بالنف�ض والتحكم والثقة باملوقع اللكرتونى من اأهم العوامل املوؤثرة على ال�سلوك ال�سرائي للم�ستهلك عرب الإنرتنت .

تختلف دوافع الدخول على املواقع اللكرتونية على النرتنت، وكان اأهمها احل�سول على املعلومات واجلديد عن املنتجات احلقيقية والتاأكد من �سحتها . 3
قبل ال�سراء، والتى يفتقدها العالن التقليدى، والتى ا�ستطاع العالن التفاعلى حتقيقها مما زاد من معدل ال�سراء.  

تختلف دوافع ال�سراء من فرد اإىل اآخر، فقد تكون دوافع انتقائية والتي تدفع امل�ستهلك نحو الجتاه ملوقع ت�سوق دون الآخر اأو ملاركة معينة دون الأخرى، اأو . 4
دوافع عقلية اأو منطقية والتي يقوم الفرد فيها بالتفكري الدقيق الذي يحكمه العقل واملنطق بعمل مقارنات بني ال�سلع املختلفة للو�سول اإىل املنتج املالئم، 
اأو يكون املحرك الأ�سا�سي من اأجل اإ�سباع حاجات معينة كالتقم�ض الوجدانى اأو حب الظهور اأو الطموح اأو الت�سلية، اأو تف�سيل موقع ما دون الآخر لأ�سباب 

مو�سوعية مثل اأ�سعار ال�سلع واخلدمات املقدمة باملوقع و�سهولة ت�سفح املوقع.
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السيرة الذاتية
�لإ�ســــم: د. �أحمد �سامل �ل�سيد عي�سوي  

�جلن�سية: م�سري

�لدرجة: �أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم �لتدريب - كلية خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�ستمر- جامعة �م �لقرى.

�لدور�ت �لعلمية �لتي مت تقدميها يف جمال �لإعالم :
1-  فن الت�سال والتوا�سل والتاأثري على الآخرين. )عامني متتاليني (.

2- التقنيات احلديثة يف اإدارة اأن�سطة العالقات العامة والإعالم . )عامني متتاليني (.

3- دورة اإنتاج املواد الإعالمية يف العالقات العامة. )عامني متتاليني (.

.) متتاليني  )عامني  ت�سويقها.  وكيفية  الإعالنات  ا�سرتاتيجية  4– دورة 

 5– دورة تخطيط وت�سميم احلمالت الإعالمية . )عامني متتاليني (.

6- العالقات العامة الفعالة .

7- دورة مهارات الت�سال الفعال )اأربع مرات(.

8- دورة حترير اخلطابات واملعامالت.

9- دورة اإ�سرتاتيجية اإدارة الأزمات يف ال�سركات واملوؤ�س�سات. 

�خلرب�ت �لإد�رية و�لوظيفية:
- رئي�ض جلنة املطبوعات للموؤمتر الدويل العلمي الول لكلية الإعالم – جامعة الزهر – م�سر 2013 م.

-  اأمني ومن�سق وحدة العالقات العامة والإعالم بكلية خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر- جامعة اأم القرى)1438/1437/1436(.

 - ع�سوية وتن�سيق اإعداد دليل الدورات التدريبية لق�سم التدريب بكلية خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر – جامعة اأم القرى1436هـ .

 - ع�سو اجلمعية امل�سرية للعالقات العامة – جمهورية م�سر العربية.
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الملخص

�لعنو�ن:  ��ستخد�م �ل�سباب �ل�سعودي لالإعالم �لتفاعلي للموؤ�س�سات �لر�سمية �لإ�سالمية وعالقته بالو�سائل �لتقليدية در��سة 
ميد�نية على عينة من طالب وطالبات جامعة �أم �لقرى

�لباحث :د. �أحمد ع�سيوي 

  ت�سعى هذه الدرا�سة للتعرف على طبيعة تعر�ض ال�سباب ال�سعودي لالإعالم التفاعلي للموؤ�س�سات الإ�سالمية الر�سمية يف اململكة العربية ال�سعودية 
اإ�سالمية ر�سمية( من حيث حجم ال�ستخدام واأمناط ال�ستخدام ودوافعه والإ�سباعات املتحققة منه والعوامل املوؤثرة يف عملية  )ثمانية موؤ�س�سات 
ال�ستخدام وعالقة ا�ستخدام الو�سائل اجلديدة با�ستخدام الو�سائل التقليدية من خالل بحث هذه العالقة اإذا ما كانت عالقة تكاملية اأم عالقة تنافر 

وت�ساد.
وتهدف هذه �لدر��سة �إىل �لعديد من �لأهد�ف من �همها :  

1. التعرف على دوافع ال�سباب ال�سعودي  لالإعالم التفاعلي للموؤ�س�سات الإ�سالمية الر�سمية يف اململكة العربية ال�سعودية. 
2- الك�سف عن نقاط التوافق والتنافر بني الإعالم التقليدي والإعالم التفاعلي يف املوؤ�س�سات الإ�سالمية الر�سمية يف اململكة العربية ال�سعودية.

تعر�سهم  بعد  ال�سباب اجلامعي  ال�سعودية يف  العربية  اململكة  الر�سمية يف  الإ�سالمية  للموؤ�س�سات  التفاعلي  الإعالم  و�سائل  تاأثريات  الك�سف عن   .3
لو�سائل الإعالم التفاعلي لهذه املوؤ�س�سات. 

   وتكونت عينة الدرا�سة من )350( مفردة من طالب وطالبات جامعة اأم القرى مع ذكر مربرات العينة التي مت �سحبها.
ومن �أهم �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها هذه �لد�ر�سة :

اأن هناك تبايًنا وا�سًحا ل�ستخدام ال�سباب اجلامعي لالإعالم التفاعلي للموؤ�س�سات الإ�سالمية الر�سمية يف ال�سعودية مع ن�سب ا�ستخدام مرتفعة - 1
ا. اأي�سً

كما اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود ا�ستخداًما حمدوًدا لو�سائل الإعالم التقليدية للموؤ�س�سات الإ�سالمية الر�سمية يف ال�سعودية كاملجالت الورقية - 2
ال�سباب اجلامعي من خالل عينة  الوثائقية وذلك من قبل  والأفالم  واملل�سقات  الإخبارية  والن�سرات  ال�سنوية  والتقارير  والكتيبات  واملطويات 

الدرا�سة )طالب وطالبات جامعة اأم القرى(.
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السيرة الذاتية
�ل�ســــم:  د/ �أحمد ح�سني حممدين 

�جلامعة  : �سوهاج – م�سر 

�لتخ�س�س :  �سحافة

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها :

�لبحوث

دور و�سائل الإعالم يف التحول الدميقراطي- )ال�ستفتاء على الد�ستور امل�سري اجلديد لعام 2012 منوذجا( بحث من�سور يف جملة كلية العالم . 1
جامعة الزهر، 2014.

العوامل املوؤثرة على وقوع الأطفال يف جرائم الإنرتنت، »درا�سة ميدانية« بحث من�سور يف جملة كلية العالم جامعة الزهر، 2013.. 2

دور �سبكات التوا�سل الجتماعى فى توجيه الراأى العام نحو الأحداث ال�سيا�سية فى م�سر- درا�سة حالة على النتخابات الرئا�سية 2012، بحث . 3
مقدم اىل املوؤمتر العلمي الدويل الثامن ع�سر، ـكــلــيــة الإعــــالم – جـامــعــة القاهـــرة، الإعالم وبناء الدولة احلديثة.

موؤمتر . 4  ،  « و�سفية حتليلية  اإىل 11فرباير.«درا�سة  يناير  الفرتة مابني 25  اللكرتونية يف  امل�سرية  ال�سحف  امل�سرية يف  الغ�سب  ثورة  اأزمة  اإدارة 
م�ستقبل العالم بعد الثورات العربية19-21 مار�ض2012، بجامعة الهرام الكندية.

ظاهرة املدونات يف ال�سبكة العنكبوتية - درا�سة للم�سمون والقائم بالت�سال ، املوؤمتر الدويل الأول لتقنيات الت�سال والتغري الجتماعي املنعقد يف . 5
جامعة امللك �سعود بكلية الآداب بق�سم الإعالم يف الفرتة من 18-1430/3/20هـ املوافق 15-2009/3/17م .

ال�سحفيني . 6 من  عينة  على  ميدانية  درا�سة   -2005 لعام  الربملانية  لالنتخابات  امل�سرية  الإعالم  و�سائل  تغطية  من  امل�سريني  ال�سحفيني  موقف 
بال�سحف القومية واحلزبية واخلا�سة-ورقة بحثية مقدمة للموؤمتر العلمي لكلية العالم –جامعة القاهرة مايو 2006.
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الملخص

�لعنو�ن:  تاأثري�ت تطبيقات �لهاتف �ملحمول يف تعر�س طلبة �جلامعة لو�سائل �لعالم �لتقليدية در��سة ميد�نية

�لباحث :د. �حمد حممدين 
نهدف �لدر��سة �ىل حتديد مدى تاأثري�ت تطبيقات �لهاتف �ملحمول من خالل تعر�س طلبة �جلامعة لو�سائل �لعالم

  وتاأتي اأهمية هذه الدرا�سة يف حماولتها حتديد مكانة و�سائل العالم التقلدية )�سحافة ، راديو، تليفزيون ( لدى طلبة اجلامعة. والوقوف على الأ�سباب التي 
تذفع الكثري من الطلبة اىل عدم التعر�ض لو�سائل العالم التقليدية، واأنها ت�سع القائمني علي و�سائل العالم اأمام م�سئولياتهم يف اأ�سباب ان�سراف طلبة 

اجلامعة يف التعر�ض لو�سائلهم. 

وتهدف هذه �لدر��سة �إىل:
1-حتديد مكانة و�سائل العالم التقلدية )�سحافة ، راديو، تليفزيون ( لدى طلبة اجلامعة.

2-حتديد الأ�سباب التي جتعل بع�ض طلبة اجلامعة ل يتعر�سون لو�سائل العالم التقليدية.

3-معرفة الدوافع، وال�سباعات املتحققة لدى الطلبة من ا�ستخدامهم لتطبيقات الهاتف املحمول.

تعتمد الدرا�سة على نظرية ال�ستخدامات وال�سباعات باعتبارها احدى النظريات العالمية التي تبحث يف العالقة بني و�سائل العالم وا�ستخدامات اجلمهور 
لهذه الو�سائل. 

تعتمد هذه الدرا�سة على منهج امل�سح ب�سقيه الو�سفي والتحليلي لالإجابة عن اأهداف البحث، وفرو�سه وت�ساوؤلته.

ويتمثل جمتمع الدرا�سة يف طلبة جامعة البرتا، حيث �سيتم �سحب عينة ع�سوائية ح�س�سية من جملة طلبة اجلامعة

وتعتمد الدرا�سة علي �سحيفة ال�ستبيان كاأداة اأ�سا�سية جلمع البيانات باعتبارها اأكرث الو�سائل ا�ستخدامًا يف مثل هذه البحوث
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السيرة الذاتية

�ل�ســــم:  د/ �أحمد م�سطفى كامل               

�جلامعة  : �جلزيرة – �لأمار�ت �لعربية �ملتحدة

�لتخ�س�س :  عالقات عامة

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها :

�لبحوث
- �سورة املراأة فى العالم  التنموي) ن�سر 2005(

- القائم بالت�سال فى اجلمعيات الهلية   2007

- العوامل املوؤثرة يف ن�سر املواد الفيلمية وال�سور ال�سادرة عن تنظيمات ارهابية فى املواقع اللكرتونية للقنوات التلفزيونية العربية2016- 

- مدى توا�سل النخب امل�سرية مع املنظمات الدولية  2016

املوؤمتر�ت �لدولية:
- امل�ساركة بعدد 6 موؤمترات دولية فى جمال العالم والتنمية ) جمهورية م�سر العربية(.

- امل�ساركة فى موؤمتر دوىل، اململكة املغربية 2007

- امل�ساركة بعدد 2 موؤمتر دوىل باململكة الردنية الها�سمية.

�جلو�ئز 
اإنقاذ  بالتعاون مع هيئة  والبيئي  ال�سحي  الوعي  لرفع  العربية عام 2006) م�سروع متام  تنفيذه يف جمهورية م�سر  تنموي مت  اأف�سل م�سروع   - جائزة 

   الطفولة الأمريكية (

 - الفوز بجائزة اأح�سن م�سئول ات�سايل ) تخطيطي وتنفيذي( على مبادرة عربية مت تنفيذها عام 2007 وذلك من قبل مكتبة الإ�سكندرية ومب�ساركة من 
    خمتلف جميع الدول العربية والعديد من املنظمات الدولية امل�سرفة

 - احل�سول على �سهادة دولية يف جمال التدريب international )t.o.t( ، وذلك بعد اجتياز تدريب دويل باإدارة ) اأمريكية، اأوربية( من املركز
   الدويل للمنظمات غري احلكومية بوا�سنطن، واعتمادي كمدرب وحما�سر دويل يف جمالت العالقات العامة .
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الملخص

عنو�ن �لبحث: ��ستخد�م و�سائل �لعالم �لتفاعلية يف �ملمار�سات �ملهنية للعالقات �لعامة باملنظمات �لتنموية

در��سة تطبيقية على �ملنظمات �لتنموية �مل�سرية 
��سم �لباحث: د. �أحمد م�سطفى كامل

هدفت الدرا�سة  التعرف على مدى ا�ستخدام  اإدارات  الت�سال والعالقات العامة  باملنظمات التنموية امل�سرية لو�سائل  العالم التفاعلي يف التوا�سل مع 
اجلمهور اخلارجي

البحث  اأهمية  كانت   ، املجتمع  لتنمية  الهادفة  الربحية   غري  املنظمات  وخا�سة  املحلية،  املجتمعات  خلدمة  العلمية   البحاث  توجيه  اأهمية  من  وانطالقا 
ل�ستك�ساف مدى ا�ستخدام املنظمات التنموية امل�سرية لو�سائل العالم التفاعلي ملا لها من اأهمية كبرية  يف حتقيق التوا�سل الفعال بني املنظمات وجمهورها، 
اذ يبلغ ن�سبة م�ستخدمي ال�سبكة الدولية للمعلومات  يف م�سر حواىل 48 مليون م�ستخدم لالإنرتنت يف م�سر، وهو ما يعنى ن�سبة 52% من اإجمايل عدد ال�سكان،  
واأن  30% من امل�سريني ي�ستخدمون مواقع التوا�سل الجتماعي، منهم حواىل 23 مليون �سخ�ض ي�ستخدمون الهواتف املحمولة للدخول اإىل �سبكات الإنرتنت ، 

وذلك كما ورد يف تقرير منظمة We Are Social اخلا�ض مبراقبة و�سع الإنرتنت يف العامل عام 2016

لذلك كان الت�ساوؤل الرئي�ض للبحث: ما مدى ا�ستخدام و�سائل العالم التفاعلية التالية من قبل ممار�سي العالقات العامة يف املنظمات التنموية امل�سرية؟ 

املدونات- مواقع التوا�سل الجتماعي ، م�ساركة الفيديوهات – م�ساركة ال�سور- املدونات ال�سوتية- البث ال�سبكي-  الندوات و املوؤمترات عرب النرتنت- 
RSS   - منتديات الدرد�سة– غرف الخبار – ن�سرات الخبار اللكرتونية- التنبيهات اللكرتونية-  الروابط والعالمات اللكرتونية – حم�سنات حمركات 

البحث search engine optimizations       الربيد الإلكرتوين  - املتابعة العالمية احلية.
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�ل�ســــم: د. �أ�سماء �جليو�سى خمتار على �أحمد .

�لتخ�س�س :  مدر�س �إذ�عة ) ر�ديو وتليفزيون ( بق�سم �لإعالم – كلية �لآد�ب- جامعة �ملن�سورة .

خرب�ت عملية:
-عملت الباحثة كم�ست�سار اإعالمى للمنظمة العربية للعالقات العامة والدبلوما�سية ال�سعبية 

 Arab Organization for public relations  and public diplomacy

-ع�سو جمل�ض الإدارة والهيئة ال�ست�سارية لالحتاد العربى للعالقات العامة وال�ستثمار الب�سرى

Arab Union for Public Relations & Human Resources Investment   

 -نائب رئي�ض التحرير ملجلة اأنباء الأمم املتحدة . 

�سهاد�ت �لتقدير ودروع �لتكرمي:
�سهادة تقدير من كلية ال�سياحة والفنادق بجامعة املن�سورة مار�ض 2016. 1

�سهادة تقدير من الندوة الدولية بجامعة مولي اإ�سماعيل باملغرب مار�ض 2016. 2

�سهادة تقدير من مهرجان ال�سياحة والإعالم بجامعة جنوب الوادي مار�ض 2016. 3

�سهادة تقدير من املوؤمتر الدويل الأول لالإعالم باأكادميية ال�سروق مار�ض 2016. 4

م�سحف �سريف كدرع تكرمي من املوؤمتر الدويل ال�سياحي الأكادميي بالغردقة فرباير 2016. 5

ميدالية تقديرية من جامعة املن�سورة كلية الآداب يناير 2016. 6

درع مهرجان قراءة املن�سورة دي�سمرب 2015 من جامعة املن�سورة. 7

�سهادة تقدير من ائتالف نداء م�سر لالإ�سهامات الإعالمية نوفمرب 2015 . 8

�سهادة تقدير من جامعة الأهرام الكندية ابريل 2015. 9
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عنو�ن �لبحث: �لإعالم �لتفاعلي وق�سايا �لأ�سرة

در��سة حتليلية

��سم �لباحث: د. �أ�سماء �جليو�سي 
تتبلور م�سكلة البحث يف التعرف على حتليل مواقع القنوات الف�سائية العربية للتعرف على الأطر التي ا�ستخدمتها يف تناولها لق�سايا الأ�سرة. وينتمي البحث 
للدرا�سات الو�سفية ب�سقها التحليلي، ويعتمد على منهج امل�سح الإعالمي، وتنق�سم عينة البحث العمدية لعينة مواقع القنوات الف�سائية العربية »موقع قناة 

روتانا، وموقع ام بي �سي، وموقع الف�سائية امل�سرية« وعينة الق�سايا الأ�سرية العربية. واختيار العينة اخلا�سعة للتحليل. 

و�سعت �لدر��سة �ىل �ختبار جمموعة من �لفرو�س هي:
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني اأ�سباب لق�سايا الأ�سرية مبواقع الدرا�سة . 1

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني حلول للق�سايا الأ�سرية مبواقع الدرا�سة.. 2

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني اأطر املعاجلة للق�سايا الأ�سرية مبواقع الدرا�سة.. 3

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني اجتاهات املعاجلة للق�سايا الأ�سرية مبواقع الدرا�سة.. 4
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�ل�سم : ��سماء عبد�هلل �ل�سياح

�ملوؤهل �لعلمي :
- �سهادة بكالوريو�ض يف الرتبية اخلا�سة م�سار ا�سطرابات �سلوكية و توحد 2014 م. جامعة امللك �سعود.

- ماج�ستري يف العالم اجلماهريي »مازلت طالبة« . جامعة امللك �سعود.

�خلربة �لعملية:
- عملت ملدة �ستة ا�سهر بعد التخرج كاأخ�سائية توحد و ا�سطرابات �سلوكية.

- عملت عن بعد ب�سكل جزئي و تطوعي يف دار نا�سرّي اللكرتوين.

- �ساركت بعدد من الن�سطة الجتماعية

�لدور�ت �لتديبية:
.Cambridge IT Skills Diploma -

- دورات وور�ض عمل متفرقة يف تخ�س�ض البكالوري�ض »التوحد«.

- دورة 40 �ساعة حمادثة باللغة اجنليزية

	 دورات تطوير ذات.

�ملهار�ت :
- لغة اجنليزية متو�سطة للقراءة ، اقل من متو�سط للتحدث.

- جرافيك�ض ديزاين » فوتو�سوب، الي�سرتتور« مب�ستوى هاوي.

- �سرعة الكتابة باحلا�سب.

- ت�سميم العرو�ض التقدميية.
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�لعنو�ن: �لدبلوما�سية �لرقمية عرب ح�سابات وز�رة �خلارجية �ل�سعودية– در��سة حتليلية لل�سمات �لتفاعلية بالتطبيق على 
�سبكة تويرت.

�لباحثة : �أ�سماء �ل�سياح
هدفت الورقة العلمية ب�سكل اأ�سا�سي اإىل الك�سف عن ال�سمات التفاعلية لكاٍل من ح�ساب وزارة اخلارجية ال�سعودية و ح�ساب و وزير اخلارجية ال�سعودي عادل 
اجلبري عرب �سبكة تويرت، و اأي�سًا لتعرف على مالمح الدبلوما�سية الرقمية ال�سعودية، و تت�سح اهمية هذه الورقة يف جمالها – الدبلوما�سية الرقمية- ملا له من 
اأهمية بالغة خ�سو�سًا للملكة العربية ال�سعودية يف ظل الأو�ساع الراهنة و التي يتم فيها توجيه الكثري من التهم و الإ�ساعات حول اململكة و �سوؤونها الداخلية و 

اخلارجية و ممار�ساتها الع�سكرية. و �سوف يتم حتقيق هذا الهدف عرب عدة حماور كما يلي:

• املحور الأول : تطور مفهوم الدبلوما�سية الرقمية.	

• املحور الثاين: توظيف �سبكات و�سائل التوا�سل الإجتماعي يف الدبلوما�سية الرقمية.	

• املحور الثالث: اهم ال�سمات التفاعلية لكاٍل من ح�ساب وزارة اخلارجية ال�سعودية و ح�ساب وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري عرب �سبكة تويرت.	

• املحور الرابع: ال�ستفادة من التجربة الأجنبية يف الدبلوما�سية الرقمية.	
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�ل�سم : �أ.د  �أ�سرف جالل 

�جلامعة :جامعة �لقاهرة

�لتخ�س�س: كلية �لعالم – ق�سم �لذ�عة و�لتليفزيون

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها:
- ن�سر 25 بحثا علميا يف جمالت علمية حمكمة عربية واأجنبية . 

- نال عن اأبحاثه 10 جوائز علمية منها:

�جلو�ئز 
 - جائزة اف�سل بحث علمي لأ�ساتذة جامعة قطر مايو 2016 بعنوان) دور و�سائل العالم يف قطر يف تهيئة اجلمهور القطري نحو التغلب على التحديات

    الخالقية والجتماعية ل�ست�سافة كا�ض العامل 2022 ( 

-  اف�سل بحث علمي بعنوان ) حتديد وت�سخي�ض م�سكالت املجتمع القطري ( يف  املنتدى البحثي الثاين ملوؤ�س�سة قطر-2011.

�لكتب �ملن�سورة
-  للباحث ع�سر كتب يف املجالت الإعالمية املختلفة بالإ�سافة اىل 86 حقيبة تدريبية يف جمالت الإعالم واحلمالت الإعالمية والعمل التنموي و الر�ساد املهني . 

- اأ�سرف علي انتاج ما يقارب 70 فيلما وثائقيا مب�سر والإمارات وقطر. 

 - يقوم بتحرير دوريتني علميتني حمكمتني ف�سال عن التحكيم يف 11 دورية علمية عربية وعاملية ، وع�سو اجلمعيتني العربية المريكية والأوربية لأ�ساتذة 
   الت�سال ، و كذلك املنظمة الدولية لأ�ساتذة بحوث الت�سال .
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عنو�ن �لبحث: در��سة مقارنة ل�سو�بط �لإعالم �لتفاعلي وت�سريعاته يف �لعامل �لعربي

مقدمة ملوؤمتر �لبيئة �جلديدة لالإعالم �لتفاعلي يف �لعامل �لعربي

�لو�قع و�ملاأمول

��سم �لباحث:  �أ.د. �أ�سرف جالل 

                            �أ�ستاذ �لإعالم بجامعة قطر
 �سهد العامل العديد من التطورات والتغريات الت�سالية والعالمية  يف ظل التكنولوجيا احلديثة والتي برزت ب�سكل ملفت للنظر يف اعقاب الثورة الت�سالية اخلام�سة 

منذ منت�سف القرن الع�سرين ، و كانت التفاعلية بني عنا�سر الر�سالة الت�سالية هي العنوان الرئي�سي التي عرفت بها هذه الثورة وال�سمة املميزة لها .

و تعد مواقع التوا�سل الجتماعي احدى ال�سور املتطورة  من الّتوا�سل بني افراد املجتمع داخل �سبكة النرتنت، حيث تقوم بجمع اجلمهور من خالل منظومة تكنو- 
اجتماعية للتوا�سل مع بع�سهم والتفاعل بني مكونات هذه املنظومة الجتماعية من جانب ، ولكنها من جانب اخر فتحت جمال للتجاوزات واخلروقات ليتحول الف�ساء 
اللكرتوين لفو�سى عارمة و�ساحة لت�سفية احل�سابات �سواء بني الفراد او اجلماعات والدولة ، بل وظهر مفهوم اجليو�ض والكتائب اللكرتونية التي تخو�ض عمليات 
التعقيب والت�سويت والن�سر اللكرتوين  خا�سة وان الف�ساء اللكرتوين يف العديد من البلدان ل يخ�سع للقانون ول يوجد ت�سريع قانوين خا�ض بها يو�سح ما يجب وما 
ل يجب  ، وما نراه يف مواقع التوا�سل الجتماعي من �سروط خا�سة ل�ستخدام املوقع ماهي ال �سروط و�سعها القائمني عليها لإ�سفاء �سفة املراقبة واملتابعة عليها دون 
وجود ت�سريع قانوين خا�ض م�ستمد من البيئة القانونية للمجتمع الذي تبث منه هذه الو�سائل او التي ت�ستخدمه مما يوؤدي لكثري من حالت التعدي على اخل�سو�سيات 
كال�سب وال�ستم وهتك العرا�ض والألفاظ ال�سيئة وا�ستخدام ال�سور والأفالم واملقاطع امل�سيئة لل�سخ�ض وللمجتمع اي�سا ول يوجد رادع لها ، وال�سوؤال هنا من ياأخذ 

احلق لالإن�سان العادي الذي تنتهك حرماته وخ�سو�سياته وي�سهر به عرب هذه املواقع ؟ 

وت�سعي الدرا�سة بالعتماد على املنهج امل�سحي ل�ستك�ساف طبيعة ال�سوابط والت�سريعات القانونية احلاكمة لالإعالم التفاعلي ومدى كفايتها وكفاءتها يف تنظيم البيئة 
العالمية لو�سائل العالم اجلديدة يف العامل العربي عرب درا�سة حتليلية لطبيعة ال�سوابط والت�سريعات القانونية التي تنظم عمل تلك الو�سائل ل�سياقات اجتماعية 

خمتلفة.
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��سم �لباحث: �أفنان قطب

�ملوؤهل �لعلمي :
- حما�سر بق�سم الإت�سال، كلية الإت�سال والإعالم – جامعة امللك عبدالعزيز

- معلمة لق�سم اللغة الإنقليزية وق�سم املهارات املعرفية، مركز املرام لتاأهيل ذوي الإحتياجات اخلا�سة 

- دكتوراه يف جمال تخ�س�ض الت�سال والإعالم اجلديد، جامعة لي�سرت بريطانيا 

- ماج�ستري ات�سال �سخ�سي، ق�سم درا�سات الإت�سال يف جامعه كاليفورنيا �ستيت

- بكالريو�ض علم نف�ض كليه الآداب والعلوم الإن�سانيه – جامعة امللك عبدالعزيز

- مدربة معتمده من موؤ�س�سة التدريب املهني ومرخ�سه من قبل برنامج انرتاك للتدريب والتطوير
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Selfie-Posting from the Perspective of Saudi females. 
Researcher: Afnan Abdullah Qutub
Affiliation: University of Leicester, UK.
Abstract 
In Saudi Arabia, there are a lot of restrictions related to women’s public self-expression. Indeed, 
Saudi women are encouraged to use a face cover or niqab in public. The face cover or niqab is a 
cultural norm and a social obligation in Saudi. However, posting selfies has recently become a trend 
for Saudi women, which in a sense challenges this tradition, albeit in a digital space. 
Taking into account both the cultural norms of Saudi society and the. The study intends to focus on 
multiple aspects of the selfie taken by Saudi women including: the emerging themes of selfies, the 
different types of representations, the cultural factors that may influence selfie takers, the decision 
making process of taking and publishing selfies, the reasons for posting selfie, and the concept of 
empowerment in these visual representations. 
The overall objective of this quantitative study is to identify how Saudi women express their identity 
through selfie images. In addition to exploring how selfie producers are shaped by the cultural 
and social norms in Saudi. This study attempts to provide a comprehensive understanding of the 
phenomenon of the selfie as a means of communicating the identity of Saudi women. 
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السيرة الذاتية

�ل�سم :�أ. د. �ل�سيد بخيت حممد دروي�س

�جلامعة : �أ�ستاذ �إعالم بجامعة ز�يد

                   �أ�ستاذ بق�سم �ل�سحافة بكلية �لإعالم جامعة �لقاهرة

�جلن�سية: م�سري.

       elsayedbekhit@yahoo.com  :لربيد �لإليكرتوين�

�ملوؤهالت �لعلمية:
ا�ستاذ من كلية الإعالم، جامعة القاهرة، اأكتوبر 2010. 1

اأ�ستاذ م�سارك، كلية الإعالم، جامعة القاهرة، فرباير 2003.. 2

دكتوراة يف الإعالم وال�سحافة من كلية الإعالم – جامعة القاهرة –1996 مبرتبة ال�سرف الأويل . 3

4 ..1989– القاهرة  ماج�ستري يف الإعالم من ق�سم ال�سحافة بكلية الإعالم – جامعة 

حا�سل على بعثة اإ�سراف م�سرتك للح�سول على درجة الدكتوارة من E.W. School of Journalism, Ohio Univeristy  بالتعاون . 5
مع جامعة القاهرة.

�خلرب�ت �لتدري�سية و�لتدرج �لوظيفي و�لأكادميي:
اأ�ستاذ اإعالم بجامعة زايد، 2013. 1

رئي�ض ق�سم الت�سال اجلماهريي، جامعة ال�سارقة، 2012  .. 2

اأ�ستاذ ال�سحافة والإعالم، بجامعة القاهرة، دي�سمرب 2010.. 3

اأ�ستاذ م�سارك، �سحافة واإعالم مرئي، كلية الت�سال، جامعة ال�سارقة، 2004- 2013.. 4

خرب�ت عملية:
�سحفي ب�سحيفة الأهرام 1984 بالق�سم اخلارجي.. 1

�سحفي بجريدة امل�ساء 1982 الق�سم الريا�سي.. 2

�سكرتري حترير جملة عامل الكمبيوتر عن موؤ�س�سة الوفائي لالأبحاث والن�سر.. 3

كاتب مبجلة العربي الكويتية. 4

ح�سل �لباحث على �جلو�ئز �لتالية:
1 .. ي ي الوطن العر�ب

جائزة ه�سام وعلي حافظ ال�سحفية ) �سحيفة ال�سرق الأو�سط الدولية ( لعام 1997 كاأف�سل ر�سالة دكتوارة عن الصحافة �ف

جائزة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد القا�سمي، للبحث العلمي، جامعة ال�سارقة، 2010. 2

اأف�سل ورقة بحثية مبوؤمتر اأ�ساتذة الت�سال والعرب والأمريكان، جامعة اأطلنطا، 2013. 3
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The effectiveness of Using Social media in Government communication in UAE
Elsayed B. Darwish. Zayed University

 Social media have proven to be convenient tools that can be used by government entities to increase 
openness and publicity, gain a greater understanding of public opinions, promote participation, 
transparency and engagement, as well as to reach many users at low cost. 
The purpose of this paper is to explore the effectiveness of using social media by the government 
entities in UAE. It is a network analysis study seeking mainly quantitative data. 100 UAE government 
accounts, belong to (25) entities, were examined using web-based analytical tools.
The general findings of the study indicate that the UAE government communication entities’ accounts 
convey a rich picture of how these entities interact with their stakeholders on their social media. 
Most of them are performing an active role in terms of publicity, reach, marketing and transparency. 
However, the level of maturity of using social media in general has not matured yet and they are 
not effective to somewhat in communicating with the stakeholders in terms of participation and 
engagement. Also, it is indicated that there is a significant difference between the effectiveness of 
these entities in terms of reach, transparency and participation.  In general, they do not utilize the full 
types, capacity and features of social media in their government communication. They are mainly 
depending on Tweeter and Facebook.
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��سم �لباحثة: د . �أمريه عبد� هلل نور �لدين �ملهدي

�جلامعة: جامعة �مللك خالد باأبها،�ململكة �لعربية �ل�سعودية.

�لتخ�س�س:  �لن�سيج و�ملالب�س  بق�سم �لقت�ساد �ملنزيل  كلية �لإد�رة و�لقت�ساد �ملنزيل 

                        م�ست�سار بوكالة جامعة �مللك خالد للتطوير �لأكادميي و�جلودة،و مدرب معتمد بالبورد �لدوىل .

�لجناز�ت �لعلمية:
- حا�سلة على درجة  املاج�ستري بتقدير ممتاز  عام 2006 ، ومو�سوع الر�سالة بعنوان ) درا�سة لتقييم بع�ض اأقم�سة الرتيكو بغر�ض حت�سني جودة . 1

املنتج امل�سرى(

- حا�سلة على درجة  الدكتوراه  بتقدير مرتبة ال�سرف الأوىل عام 2009م ، ومو�سوع الر�سالة بعنوان ) تقييم منتجات ال�سناعات ال�سغرية ملالب�ض . 2
الرتيكو يف �سوء معايري وموا�سفات اجلودة العاملية ( ،كلية الرتبية النوعية - جامعة املن�سورة،جمهورية م�سر العربية
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عنو�ن �لبحث: دور �لعالم �لتفاعلي يف تنمية �لوعي �مللب�سي لدى طالبات  جامعة �مللك خالد

�إعد�د   د/�أمرية عبد�هلل نور �لدين  �أ�ستاذ �لن�سيج و�ملالب�س �مل�سارك - جامعة �ملن�سورة

                                                                   م�ست�سار بوكالة جامعة �مللك خالد للتطوير و�جلودة
املوؤمتر الدويل الثاين: البيئة اجلديدة لالإعالم التفاعلي: الواقع والتحديات (املنعقد خالل الفرتة من  24 – 25  جمادى الأوىل 1438هـ املوافق 21- 22 

فرباير 2017م. – ق�سم الإعالم – كلية الآداب–  جامعة امللك �سعود 

�مرية نور �لدين 

دور  �لعالم �لتفاعلي يف تنمية �لوعى �مللب�سي لدى طالبات جامعة �مللك خالد
�سعت الدرا�سة للتعرف على الدور الذي ميكن اأن يلعبه العالم التفاعلي يف تنمية الوعى امللب�سي لدى طالبات اجلامعة ، وذلك من خالل اك�ساب الطالبات 

العديد من املعلومات عن الوعي امللب�سى  وتنمية لديهم ال�ستخدام المثل للو�سائل العالم التفاعلي.

  وهدفت �لدر��سة �ىل :
• حتديد اأبعاد الوعى امللب�سى.	

• الوقوف على دور العالم التفاعلي فى تنمية الوعى امللب�سى.	

• درا�سة تاأثري العالم التفاعلي على الوعى امللب�سى لدى الطالبات .	

و�سعت �لدر��سة �ىل �ختبار �لفرو�س �لتالية:
1- وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات طالبات املجموعة التجريبية وال�سابطة يف الختبار التح�سيلي ل�سالح املجموعة التجريبية بعد 

ا�ستخدام العالم التفاعلي لتنمية الوعى امللب�سى.

2- وجود فروق دالة اإح�سائية بني متو�سطات درجات طالبات املجموعة التجريبية وال�سابطة ل�سالح املجموعة التجريبية يف مقيا�ض الوعى امللب�سى.

3- وجود فروق ذات دالله اإح�سائية بني متو�سطات درجات طالبات املجموعة التجريبية وال�سابطة ل�سالح املجموعة التجريبية يف مهارة اختيار املالب�ض 
املنا�سبة لطالبات اجلامعة .

دور ( العالم  للك�سف عن  التجريبي  املنهج  ا�ستخدام  ال�سابقة، وكذلك مت  والدرا�سات  البحوث  لو�سف وحتليل  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة   ا�ستخدمت  وقد 
التفاعلي  يف تنمية الوعى امللب�سى لدى طالبات اجلامعة.
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��سم �لباحثة:د. �آيات �أحمد رم�سان حممد

�جلامعة: جامعة �لأزهر ، جمهورية م�سر �لعربية.

�لتخ�س�س:�ل�سحافة و�لن�سر 

�لجناز�ت �لعلمية:
 - حا�سلة على درجة   املاج�ستري بتقدير ممتاز عام 2008م ، ومو�سوع الر�سالة بعنوان ) العالقة بني قراءة املو�سوعات الدينية يف ال�سحافة امل�سرية

    اليومية وم�ستوى الوعي بق�سايا الأ�سرة لدى املراأة امل�سرية –درا�سة ميدانية(

 - حا�سلة على درجة  الدكتوراه  بتقدير مرتبة ال�سرف الأوىل عام 2013م، ومو�سوع الر�سالة بعنوان ) معاجلة املواقع الخبارية اللكرتونية املوجهة اىل 
    اجلمهور العربي لق�سايا العامل الإ�سالمي ودورها يف ت�سكيل اجتاهات النخبة امل�سرية – درا�سة تطبيقية (.

    Yat  دبلومة املتخ�س�ض  يف الت�سميم اجلرافيكي من مركز -

-�سهادة الأ�سا�ض يف الرتجمة التحريرية من اجلامعة المريكية بالقاهرة 

-�سهادة الرتجمة التحريرية لو�سائل العالم املطبوعة  من كلية التعليم امل�ستمر باجلامعة الأمريكيه بالقاهرة.

 -بحث من�سور بعنوان “ الدور التنموي لل�سحف الطبية املتخ�س�سة للعاملني يف جمال ال�سحة فى م�سر”،بحث مقدم ملوؤمتر جامعة الأهرام
   الكندية2016 / القاهرة . 
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عنو�ن �لبحث: قيم �ملجتمع �لعربي كما تعك�سها �سفحات �مل�ساكل على موقع

 face book.و�جتاهات �مل�ستخدمني نحوها 

��سم �لباحثة: د/ �آيات �أحمد رم�سان

هدفت الدرا�سة اإىل حتديد اأكرث امل�ساكل الإجتماعية ظهوًرا على �سطح املجتمع من خالل  نوعية امل�سكالت املعرو�سة على هذه ال�سفحات ، وكيفية معاجلة 
املواقع - حمل الدرا�سة - للم�سكالت املعرو�سه،و اجتاه اجلهور امل�ستخدم نحو امل�سكالت املطروحة  من خالل ر�سد وحتليل تعليقات اجلمهور على امل�سكالت 

املطروحة.

وا�ستخدمت الباحثة فى الدرا�سة التحليلية التي تتناول 3 �سفحات من �سفحات امل�سكالت الجتماعية  - التي تعر�ض امل�سكلة الجتماعية ويتم التعليق على 
امل�سكلة وعر�ض حلول  لها من قبل معجبي ال�سفحات على الفي�ض بوك ،وهذه ال�سفحات هى:

ربات البيوت. 1

2 .Problem Counseling Center Of Bride Group
3 . society Problem

وتتوقع الباحثة اأهم النتائج التى �ستتو�سل اإليها الدرا�سة هى التعرف على اأهم القيم املطروحة من خالل امل�سكالت املعرو�سة على �سفحات الفي�ض بوك،وكذلك 
التعرف على العالقة بني القيم املطروحة من خالل هذه امل�سكالت واجتاه اجلمهور نحوها.

.
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السيرة الذاتية 
�ل�سم : ب�سرى مد��سي 

تاريخ ومكان �مليالد :١9٨3/٠9/١٠ م�سيلة 

bouchrahouda@live.fr : لمييل�

�ملوؤهالت �لعلمية:
حا�سلة على �سهادة بكاالوريا ادب عربي �سنة 2003. 1

حا�سلة على �سهادة بكالوريا ادب عربي �سنة 2005 . 2

   لي�سان�ض اعالم وات�سال �سحافة مكتوبة  2009. 3

ماج�ستري اعالم وات�سال جامعة اجلزائر 3 تخ�س�ض ت�سريعات اعالمية . 4

التوا�سل . 5 ومواقع  املدونات  من  عينة  حتليل  الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  العربي  الربيع  عنوان  حتت  اطروحة  وات�سال   اعالم  دكتوراه  ثالثة  �سنة 
الجتماعي 

اللغات : العربية الفرن�سية الجنليزية والرتكية – العالم اليل . 6

ا�ستاذة م�ساعدة جامعة امل�سيلة حممد بو�سياف 2011  - -2012 / 2012 2013. 7

ا�ستاذة م�ساعدة جامعة اجلزائر 3 اعالم وات�سال / 2012 2017. 8

كتاب حتت الطبع الطار القانوين لو�سائل العالم اجلزائرية . 9

امل�ساركة يف عدة ملتقيات دولية ووطنية  امللتقى الدويل الريا�سي  جامعة امل�سيلة  دور العالم الريا�سي يف ن�سر ثقافة التدريب الريا�سي احلديث  . 10
 2013 - 2012

امللتقى الوطني جامعة مل�سيلة العالم اجلديد 2014-2013 . 11
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وت�سريعاته”   �لتفاعلي  �لعالم  عنو�ن �لبحث : “ �سو�بط 

�لباحثان : �أ / عبد �جلليل ح�سناوي 

                     �أ/ مد��سي ب�سرى                  

 ت�ستهدف الدرا�سة الك�سف عن واقع ا�ستخدام احلا�سوب والو�سائط التكنولوجية احلديثة الت�سالية وتفاعلية مواقع التوا�سل الجتماعي مع تعقيب حول 
الت�سريعات  املقارنة بني  و  املواقع  وتنظم هذه  التي حتكم  واملدونات الخالقية  الدولية  الت�سريعات  والك�سف على  ،واأنواعها.  ،واأدوارها  املواقع  تعريف هذه 

الدولية والوطنية املنظمة لالإعالمي التفاعلي اجلديد.  

واثارت الدرا�سة  ت�ساوؤل رئي�ض هو  “ كيف نظم الت�سريع العالمي واأخالقيات املهنة عمل و�سائل العالم التفاعلية ؟ “ ويتفرع عن هذا الت�ساوؤل عدة ت�ساوؤلت 
فرعية :

- ما مفهوم تكنولوجيا و�سائل العالم والتفاعلية؟

-ما مفهوم   احلرية الإعالمية ؟ وما هي �سماناتها القانونية الدولية؟

- مامفهوم  ت�سريع واأخالقيات و�سائل العالم التفاعلية ؟ واأبعاده ؟ 

- مامدى تنظيم الت�سريع لو�سائل العالم التكنولوجية واحلد من خماطرها الجتماعية والأمنية وال�سيا�سية املرتتبة على ا�ستعمالتها  ؟ 
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�ل�سم:  بهاء �لدين علي ب�سري حامد .

�جلامعة: جامعة �لعلوم �حلديثة – بدبي

�لتخ�س�س: �لذ�عة و�لتليفزيون

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها:
 فاعلية و�سائل الإعــــــالم الجتماعي يف اإجناح الربامج التلفزيونية.)موؤمتر(.. 1

تاأثري �سبكات التوا�سل الجتماعي على الواقع ال�سيا�سي العربي “موؤمتر”.. 2

 دور الإعالم يف بناء �سورة الدولة “جملة حمكمة”.. 3

فعالية الإنرتنت يف البحث العلمي” موؤمتر”.. 4

دور و�سائل الإعالم يف ن�سر ثقافة العمل التطوعي” موؤمتر” .. 5

دور الإعالم يف ن�سر الوعي البيئي “جملة حمكمة”.. 6

العوامل املوؤثرة يف ت�سكيل القيم الإخبارية للقنوات الف�سائية العربية )قناة ال�سروق الف�سائية درا�سة  حالة(،)جملة حمكمة(.. 7

فاعلية من�سات التوا�سل الجتماعي يف الرتويج ال�سياحي) موؤمتر (.. 8

دور الإذاعات واملحطات التلفزيونية الإقليمية يف التنمية املحلية.)موؤمتر(.. 9

 الر�سا الوظيفي للعاملني بجامعة العلوم احلديثة بدبي) جماعي( )موؤمتر(. 10

موؤلف كتاب �سناعة الأخبار والربامج الإخبارية التلفزيونية يف ع�سر القنوات الف�سائية.)حتت الطبع(.. 11

�جلو�ئز:
- جائزة املوظف املثايل ل�سهرمايو2010م- قناة ال�سروق الف�سائية..              
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عنو�ن �لبحث:�لقيم �لإخبارية للبو�بات �للكرتونية �لعربية :در��سة و�سفية حتليلية بالتطبيق على موقع �لعربية نت

��سم �لباحث:د.بهاء �لدين ب�سري

هدفت الدرا�سة لتحقيق الهدف الأ�سا�سي ، وهو التعرف على القيم الإعالمية اأو الإخبارية  التي  تتناولها البوابات الإلكرتونية العربية،  ومدى فاعلية تلك القيم 
، وما حتققه من تاأثريات على جمهور املتلقني وقيمه، و�سلوكياته يف خمتلف املجالت،وذلك بالتطبيق على موقع العربية نت ، التابع لقناة العربية الف�سائية 
والتي مقرها مدينة دبي لالإعالم مبدينة دبي يف دولة الإمارات العربية املتحدة  وا�ستندت الدرا�سة اإىل نظرية نظرية حتليل الإطار  الإعالمي،م�ستخدمة 

اأدوات املالحظة واملقابلة وحتليل امل�سمون.

ويتوقع البحث اأن نتائج الدرا�سة �ست�ساهم فى معرفة وتقييم مدى فاعلية اأدوات واأ�ساليب هذا النمط الإت�سايل اجلديد يف التاأثري على اآراء املتلقني، ومواقفهم 
الفكرية ، والعقدية ، وعلى قيمهم، و�سلوكياتهم، وذلك عرب طرح قيم اإعالمية اأو اإخبارية حمددة. وهو ما ت�سعى هذه الدرا�سة لتناوله. 

   وارتكازا  على ذلك فاإن الباحث يعمل على طرح �سوؤال رئي�ض، ما القيم الإخبارية التي متيز البوابات الإلكرتونية العربية ؟ ومانوعية التاأثريات التي ت�سعى 
لتحقيقها من خالل تركيزها على تناول وطرح هذه القيم؟  
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��سم �لباحث:د. ح�سن حممد ح�سن من�سور 

�جلامعة:جامعة �مللك �سعود         

�لتخ�س�س:�سحافة و�إعالم

�لجناز�ت �لعلمية:
 -  حا�سل على درجة التخ�س�ض )املاج�ستري( بتقدير ممتاز يف ال�سحافة من ق�سم الإعالم بجامعة الأزهر اأغ�سط�ض 2002 . عن مو�سوع )دور التليفزيون 

    وال�سحافة اليمنية يف ترتيب اأولويات النخبة(

مو�سوع  2007 عن  دي�سمرب   ، الأوىل  ال�سرف  مرتبة  بتقدير  بالقاهرة،  الأزهر  من جامعة  والإعالم،  ال�سحافة  )الدكتوراه( يف  درجة  على   -  حا�سل 
    )الإعالم العربي يف �سبكة الإنرتنت – درا�سة حتليلية تقوميية ..

من �لأبحاث �ملن�سورة:
الأمني »الإعالم  ندوة  مقدم يف:  بحث  والأمنية«  الإعالمية  البحوث  لأبرز خمرجات  نقدية  م�سحية  درا�سة    - الأمنية  والتوعية  الإلكرتوين  الإعالم   - 

   الإلكرتوين« جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – الريا�ض 23-1433/6/25هـ املوافق 14-2012/5/16م

 - تنمية مهارات النقد والإنتاج للر�سائل الت�سالية لدى اجلمهور–درا�سة حتليلية نقدية لأدبيات الرتبية الإعالمية” املجلة العربية لالإعالم والت�سال، 
   العدد11 ، مايو 2014م ، �ض 249- 292

 - الكفاءة والتفاعلية يف واجهة التفاعل الرئي�سية للمواقع الإلكرتونية التابعة لوزارة ال�سحة ال�سعودية – درا�سة حتليلية تقوميية« جملة الآداب، جامعة 
   امللك �سعود، املجلد 25، العدد3، �سبتمرب 2013م

 -  مواقع البث الإذاعي و التلفزيوين للدول الأع�ساء بجهاز اإذاعة وتلفزيون اخلليج - درا�سة حتليلية تقوميية لعنا�سر البناء واملوؤثرات اخلارجية« درا�سة
     مت حتكيمها ومقبولة للن�سر يف الإ�سدارات العلمية جلهاز اإذاعة وتلفزيون اخلليج للبحوث والدرا�سات، الريا�ض 2015م.
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عنو�ن �لبحث:تنمية مهار�ت �لرتبية �لإعالمية من خالل �سبكات �لتو��سل �لجتماعي بناء على �خلربة �لتدري�سية لأ�ساتذة 
�لإعالم يف �جلامعات �ل�سعودية – در��سة ميد�نية

��سم �لباحث: د.ح�سن من�سور
هدفت الدرا�سة للتعرف على كيفية تنمية مهارات الرتبية الإعالمية من خالل �سبكات التوا�سل الجتماعي بناء على اخلربة التدري�سية لأ�ساتذة الإعالم يف 
اجلامعات ال�سعودية و اعتمدت الدرا�سة على اأداة ال�ستبانة التي يغلب عليها الأ�سئلة املفتوحة، ومت توزيعها خالل �سهري اإبريل / مايو 2016م على عينة بلغت 

140 من اأ�ساتذة الإعالم يف �سبع جامعات �سعودية ، ا�ستجاب منهم 33 اأ�ستاذا/اأ�ستاذة وحما�سرا/ حما�سرة.

        واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن 60.6% يعتقدون اأن �سبكات التوا�سل مهمة بدرجة كبرية يف تنمية مهارات الرتبية الإعالمية ، وكانت اأهم املقررات 
: )الإعالم اجلديد، والرتبية الإعالمية،  التعليمية  اأهدافها  التوا�سل لتحقيق  الأ�ستاذ ل�سبكات  التي حددها املبحوثون كمقررات تتطلب توظيف  الدرا�سية 
احلمالت الإعالمية والعالقات العامة الرقمية، �سحافة املواطن وال�سحافة ال�ستق�سائية، التحرير والكتابة ال�سحفية والكتابة للمواقع الإلكرتونية، م�ساريع 

التخرج( .
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�لإ�سم : د/ حنان فاروق حممد جنيد

�جلامعة :  جامعة �لقاهرة 
�لتخ�س�س:  كلية �لعالم - ق�سم �لعالقات �لعامة و�لإعالن 

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها:
 �لبحوث

م�سر . 1 يف  واخلا�سة  احلكومية  للجامعات  الإلكرتوين  للمواقع  حتليلية   للمنظمة.درا�سة  الت�سالية  الأهداف  حتقيق  يف  الإنرتنت  مواقع  دور   
والإمارات)2010(.  

درا�سة فعالية برامج امل�سئولية الجتماعية لأجهزة العالقات العامة يف املوؤ�س�سة الأمنية.درا�سة حالة على قطاع الرعاية الالحقة )2011(.                                . 2
تطور درا�سات الأزمات-درا�سة تتبعية من حقبة الت�سعينيات اإىل 2011-بحث حتليلى مرجعى.- 2012                                                                            . 3
درا�سة تطور اأخالقيات العالقات العامة-درا�سة حتليلية تتبعية من حقبة الثمانينيات واإىل )2011(-4-منظمة اليون�سكو   2013. 4
5 .  Media Relations in increasing Egyptian political Awareness before  and after (25) January

) revolution (An analytical critical study
املوؤمتر الدوىل الأول –كلية الإعالم-جامعة فارو�ض-2014                   . 6
اإدارة العالقات العامة باملوؤ�س�سات الإعالمية فى �سوء معايري اجلودة ال�ساملة-درا�سة حالة على املوؤ�س�سات احلكومية مب�سر والبحرين.)2014( . 7
درا�سة تتبعية لتطور درا�سات اإت�سالت الزمة حمليا وعامليا- )2015(. 8
دور مواقع الإنرتنت فى حتقيق الأهداف الإت�سالية للمنظمة-)موؤمتر العالقات العامة الرقمية-ابريل 2015(-اجلمعية ال�سعودية للعالقات العامة.. 9

درا�سة حول �سبكات التوا�سل الإجتماعى وثقافة العنف-روؤية نقدية وحتليلية –املوؤمتر ال�سنوى الدوىل اخلام�ض والع�سرون-كلية الإعالم –جامعة . 10
القاهرة-)ابريل-2016(

.درا�سة حول دور الإعالم الأمنى فى ت�سكيل وعى اجلمهور نحو ظاهرة الإرهاب والعنف املجتمعى –درا�سة حتليلية وروؤية م�ستقبلية .-موؤمتر البحر . 11
الأحمر-جامعة الأردن بالعقبة-موؤمتر البحر الأحمر ملكافحة الإرهاب-11-13-اكتوبر)2016( 

12 . Facebook” use during election campaigns and its impact on voter’s attitudes and decisions”
towards political candidates

13 . APRIL-2017-Kuala  22-3rd world coference on media and mass communication-20
Lumpur,Malaysia

2412-درا�سة حول الإعالم الإليكرتونى والعالقات العامة الرقمية –موؤمتر العالقات العامة الرقمية –الإعالم اجلديد-والدبلوما�سية فى ع�سر . 14
املعلومات-الكويت-25-27 اكتوبر-2016

 �لكتب �ملن�سورة
كتاب العالقات العامة والتنظيم مدخل اإدارى ، القاهرة : مكتبة عني �سم�ض ، 1997م.. 1
كتاب الرتجمة الإعالمـــية باللغة الإجنليزيـــــة ، بالإ�ســـرتاك مع دكتور/ خمتار اأبو اخلري ، مركز التعليم املفتوح – جامعة القاهرة ، 2000م.. 2
كتاب اإدارة وتخطيط العالقات العامة ، بالإ�سرتاك مع د. حممود يو�سف ، مركز التعليم املفتوح – جامعة القاهرة ، 2001. . 3
كتاب الرتجمة الإعالمية،مكتبة النجاح،القاهرة،2011. . 4
كتاب العالقات العامة واإدارة الأزمات،مكتبة النجاح،2011.. 5
Media Literacy-2013- -مكتبة النجاح.-القاهرة.. 6
7Buisness communication-2013—مكتبة النجاح-القاهرة.. 7
Interpersonal communication-2014-مكتبة النجاح-القاهرة.. 8
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عنو�ن �لبحث: دور تكنولوجيا �لإعالم �لرقمى فى �لتغري �ل�سيا�سى و�لإجتماعى 
در��سة تطبيقية على جمتمع �ل�سباب �مل�سرى

��سم �لباحثة: �.د.حنان فاروق جنيد

هدفت الدرا�سة اإيل التعرف علي ا�ستخدامات ال�سباب اجلامعي ل�سبكات التوا�سل الجتماعي وعالقة هذا ال�ستخدام بعملية التغيري ال�سيا�سي والجتماعي يف 
املجتمع امل�سري عقب ثورتى 25 يناير 2011 م وثورة 30 يونيو 2013، كما تهدف اإيل التعرف علي العالقة بني دوافع ا�ستخدامات ال�سباب اجلامعي ل�سبكات 
التوا�سل الجتماعي والإ�سباعات التي حتققها لهم فيما يتعلق باملعلومات عن النظام ال�سيا�سي والجتماعي ال�سائد يف املجتمع،وذلك بالتطبيق علي عينة 
من ال�سباب اجلامعي بلغت )400( مفردة من الذكور والإناث مع مراعاة اقرتاب الن�سب بينهما وقد مت �سحب العينة بالطريقة الع�سوائية من اأربع  جامعات 
م�سرية متثل اجلامعات احلكومية واخلا�سة )جامعة عني �سم�ض - جامعة القاهرة- جامعة اكتوبر للعلوم احلديثة والأداب- جامعة م�سر للعلوم والتكنولوجيا 
(،وا�ستندت الدرا�سة اإلة نظرية املجال العام وال�ستخدامات وال�سباعات وثراء الت�سال ومنوذج احل�سور الجتماعي وعميلة التوا�سل الجتماعي م�ستخدمة 

اأداة ال�ستبيان جلمع البيانات.

ومن اأهم نتائج الدرا�سة اأن دوافع ا�ستخدام ال�سباب  اجلامعي  ملواقع التوا�سل الجتماعي كانت متقاربة، وجاء يف مقدمتها الدافع املتعلق باأنها تتيح الفر�سة 
للتعبري عن الآراء بحرية مبا ن�سبته )24،3%(، تاله الدافع املتعلق بالت�سال مع الأ�سدقاء والتعرف على اأ�سدقاء جدد بن�سبة )20،1%( ، ولإتاحة الفر�سة 

لهم ملناق�سة ق�ساياهم ال�سخ�سية واملجتمعية مع الآخرين بحرية.

وك�سفت  النتائج اأن ما ن�سبته )56،6%( من ال�سباب اجلامعي   - عينة الدرا�سة -   ي�ساركون يف احلراك ال�سيا�سي والجتماعي باملجتمع امل�سري عرب مواقع 
ال�سباب اجلامعي   - عينة الدرا�سة  اأحيانًا، نادرًا(، مما يعك�ض طبيعة الهتمام والتفاعل الذي يوليه  التوا�سل الجتماعي توزعت بني املتغريات )دائمًا، 

-   ملو�سوعات احلراك ال�سيا�سي والجتماعي باملجتمع ، خا�سة واأن طبيعة الهتمام وامل�ساركة ترتبط باملرجعيات ال�سيا�سية والفكرية واحلزبية لل�سباب. 
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��سم �لباحثة: د.خلود بنت عبد�هلل حممد ملياين
�جلامعة: جامعة �مللك عبد �لعزيز بال�سليمانية،جدة، �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

�لتخ�س�س:  �لت�سال �جلماهريى و�لعالقات �لعامة 
�لجناز�ت �لعلمية:

-ماج�ستري فى العالقات العامة من جامعة امللك عبدالعزيز عام 2006م.

-دكتوراه فى الت�سال اجلماهريى من جامعة لي�سرت الربيطانية عام 2013م.

- ع�سوه يف جمعية الت�سال العاملية الأمريكية .

-ع�سوه يف نادي الإعالميني ال�سعوديني يف بريطانيا.

-ع�سوه يف اجلمعية ال�سعودية لالإعالم والت�سال.

-رئي�سة جلنة اختبارات املناطق مبنطقة الريا�ض للف�سل الدرا�سي الأول و الثاين لعام 1436/1435هـ

- م�سرفة على ق�سم الت�سال بكلية الت�سال والإعالم بجامعة امللك عبد العزيز بال�سليمانية.
•	 :لها العديد من االبحاث المنشورة،ومنها-

•	 Miliany, Khulood (2014) The use of TV and the Internet in the social context. International 
Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering Vol:8, 
No:10.

•	 Miliany, Khulood (2013) The Impact of the Internet on Saudi Students’ Use of Mass Com-
munications. University of Leicester, UK

•	 - Miliany, Khulood (2014) The use of TV and the Internet in the social context. International 
Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering Vol:8, 
No:10.

•	 Miliany, Khulood (2014) The displacement effect of Internet use among Saudi students. 
Journal of Arab &Muslim Media Research. V: 7 ,Issue 2-3.
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فى مو�جهة �لتطرف و�لإرهاب عرب و�سائل �لإعالم �جلديد  “  �لإعالمى  �لأمن  دور  تفعيل  نحو  �لنخبة  عنو�ن �لبحث : “ �جتاهات 
�لباحثتان :  �أ.د/�أمال ح�سن �لغز�وي         

                       د./خلود عبد�هلل ملياين

 �سعت الدرا�سة اإىل التعرف على اجتاهات النخبة نحو اأهمية تفعيل الأمن الإعالمي يف مواجهة التطرف والإرهاب. وكذلك التعرف على مدى اعتمادهم على 
و�سائل الإعالم اجلديد يف ا�ستقاء املعلومات حول تلك الق�سايا، والتاأثريات املختلفة والتحديات التي تواجه تعميم هذا املفهوم خا�سة يف ظل تزايد العتماد 

على و�سائل الإعالم اجلديد.

وقد ا�ستخدمت الباحثتان منهج امل�سح الإعالمي ب�سقيه الو�سفي والتحليلي من خالل امل�سح امليداين على عينة من النخب يف جمتمع الدرا�سة، كما ا�ستخدم 
املنهج املقارن ل�ستنباط املقارنة بني اأراء النخب الإعالمية والنخب الأكادميية.

 واعتمدت الدرا�سة على ال�ستبيان كاأداة جلمع البيانات من عينة من النخب )الأكادميية والإعالمية( يف اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية م�سر العربية 
من الذكور والإناثومن ثم حتليلها وتف�سريها.

وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج من اأهمها التاأثريات الناجتة عن تعميم مفهوم »الأمن الإعالمي« بني النخبة واملتخ�س�سني ملواجهة التطرف والإرهاب، 
ودور الإعالم اجلديد يف تناول الأخبار املتعلقة بالأحداث الإرهابية. كما تو�سلت الباحثتان اإىل نتائج تفيد يف التو�سل لروؤية م�ستقبلية توؤدى اإىل تفعيل دور 

الإعالم يف مواجهة التطرف والإرهاب.
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�ل�سم �لباحثه: ر�سا عادل لطفى م�سطفى
�لتخ�س�س: ��ستاذ �لإعالم – �لإذ�عه و�لتلفزيون يف كليه �لآد�ب بجامعة كفر �ل�سيخ

�ملوؤهالت �لعلمية:
وانعكا�سه على  ال�سيا�سي  الإنرتنت فى الت�سال  اذاعات  »دور  الأوىل  ال�سرف  – مرتبه  الإلكرتوين  الإعالم  املنيا يف  الدكتوراه من جامعه  حا�سل على 

ال�سورةالذهني لدى ال�سفوة -  درا�سة مقارنة بني اذاعات الحزاب واذاعات القوى ال�سيا�سية”

 cnn حا�سل على املاج�ستري من جامعه املنيا يف الإت�سال ال�سيا�سية بعنوان« »التغطيٌة الإخباريٌة لل�سوؤن العربيٌة فى القنوات اجلزيٌرة والنيٌل لالأخبار و
مقارنة« “درا�سة 

- ع�سو الإحتاد العربي للحقوق امللكية الفكرية

IBCT مدرب م�سارك معتمد من البورد الدويل لتدريب املدربني -
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عنو�ن �لبحث “�ل�سائعات فى مو�قع �لتو��سل �لجتماعى وتاأثريها فى  م�سد�قية ن�سر �لأخبار من وجهة نظر �لأكادمييني �مل�سريني” 
 �لباحثة : د.ر�سا عادل لطفى

يتحدد الهدف الرئي�سى لهذه الدرا�سة فى التعرف على مدى تاأثري ال�سائعات - التى تبث عرب مواقع التوا�سل الإجتماعى – على م�سداقية ن�سر الأخبار ، 
وذلك من وجهة نظر الأكادمييني امل�سريني ، وينب�سق من هذا الهدف الرئي�سى جمموعة من الأهداف الفرعية : 

التعرف مدى اإدراك الأكادمييني امل�سريني لل�سائعات من حيث املفهوم والأهداف والأخطار.. 1

معرفة اأبرز ال�سائعات التى مت تداولها عربمواقع التوا�سل الإجتماعى خالل فرتة اإجراء الدرا�سة من وجهة نظر الأكادمييني امل�سريني.. 2

معرفة مدى اعتمادالأكادمييني امل�سريني على مواقع التوا�سل الإجتماعى فى التعرف على الأخبار.. 3

اإدراك كيفية تعامل الأكادمييني امل�سريني معال�سائعاتالتى ُتبثعرب مواقع التوا�سل الإجتماعى.. 4

التاأكد من ما اإذا كانت هناك فروقذاتدللةاإح�سائيةبني الأكادمييني امل�سريني فيدرجةتفاعلهم)ت�سديقهم ون�سرهم( لل�سائعات املتداولة عرب مواقع . 5
التوا�سل الجتماعى والتىُتعزى للمتغريات الو�سيطة )النوع – ال�سن – التخ�س�ض- الإنتماء ال�سيا�سي(

  تنتمى الدرا�سة اإىل الدرا�سات الو�سفية وت�ستعني مبنهج امل�سح الإعالمى ، ومتثلت عينة الدرا�سة فى اختيار  ين )200( مفردة من الأكادميني امل�سري . 6
من جامعات خمتلفة متثل كافة الأو�ساط الأكادميية فى م�سر حيث يتم تطبيق ا�ستمارة ا�ستبيان خالل الفرتة من 15 نوفمرب 2016 وحتى 15 دي�سمرب 

. 2016
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��سم �لباحثة:�أ. رنا مبارك �بر�هيم �لكنيدري.
�جلامعة: جامعة �مللك عبد�لعزيز،جدة، �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

�لتخ�س�س: �لتوجيه و�لإ�سالح �لأ�سري
�لجناز�ت �لعلمية:

-بكالوريو�ض لغة اجنليزية عام  1428هـ.  من كلية الرتبية بعفيف.

- ماج�ستري يف التوجيه والإ�سالح الأ�سري عام 1436هـ.   من جامعة امللك عبدالعزيز.

- اإعداد وتقدمي ور�سة عمل م�سرتكة بعنوان )فن اإدارة الأزمات الأ�سرية( ملن�سوبات وطالبات الثانوية 86 بجدة.

-الإ�سراف املبا�سر على اأن�سطة م�سلى كلية الرتبية بعفيف للعام اجلامعي 1428/1427هـ بالتزامن مع الدرا�سة كطالبة منتظمة.

- اإعداد وتقدمي ور�ض عمل متنوعة يف املونتاج املرئي وال�سوتي يف مكتب الدعوة برابغ وال�سبكة العنكبوتية.

-امل�ساهمة يف ت�سكيل الهيكل التنظيمي جلمعية التنمية الأ�سرية مبحافظة رابغ.

- امل�ساهمة يف تاأ�سي�ض الق�سم الن�سائي جلمعية التنمية الأ�سرية مبحافظة رابغ.

-امل�ساركة ببحث علمي يف جائزة املودة لبحوث الأ�سرة 2016م )�سيتم اإعالن النتائج النهائية يف 12 ربيع الأول 1438هـ(.



95

الملخص

�لجتماعية  �لتنمية  جلان  على  مطبقة  ميد�نية  در��سة  �لجتماعية  �ملوؤ�س�سات  يف  �لتفاعلي  �لإعالم  »و�قع   : �لبحث  عنو�ن 
باململكة �لعربية �ل�سعودي«

 �لباحثة: رنا مبارك �لكنيدري
ت�ستهدف  الدرا�سة التعرف على مدى اهتمام املوؤ�س�سات الجتماعية بالإعالم التفاعلي، وعلى جمالت ا�ستخدامه يف هذه املوؤ�س�سات. كما يهدف اإىل التعرف 
على مدى ا�ستفادة هذه املوؤ�س�سات من الإعالم التفاعلي يف التمكني الأ�سري، والك�سف عن التعاون امل�سرتك بني املوؤ�س�سات الجتماعية والقطاع الأهلي يف 
اإليها  التي تو�سل  النتائج  املوؤ�س�سات الجتماعية ا�ستناًدا على  التفاعلي يف  اآليات مقرتحة لتطوير واقع الإعالم  اإىل تقدمي  الباحثة  جمال الإعالم. وت�سعى 

البحث.

وُيعّد هذا البحث بحًثا و�سفًيا ي�ستخدم منهج امل�سح الجتماعي، ويعتمد على ال�ستبانة كاأداة جلمع البيانات من العينة الع�سوائية للجان التنمية الجتماعية 
يف اململكة العربية ال�سعودية.

و تو�سلت نتائج  الدرا�سة  اإىل تنوع و�سائل الإعالم التفاعلي التي متلكها املوؤ�س�سات الجتماعية، واأن اأكرث جمالت ا�ستخدام املوؤ�س�سات الجتماعية لالإعالم 
التفاعلي متثلت يف الإعالن عن برامج املوؤ�س�سة بن�سبة بلغت )89.3%( ثم التعريف بخدماتها بن�سبة بلغت )75%(. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن )%54.3( 
من املوؤ�س�سات الجتماعية ل توّظف الإعالم التفاعلي يف حتقيق هدفها يف التمكني الأ�سري، واأن )39%(من املوؤ�س�سات الجتماعية تن�سر املحتوى الإعالمي 
عرب و�سائل الإعالم التفاعلي وفق خطة اإعالمية، بينما )61%( منها تن�سر املحتوى الإعالمي بطريقة غري منظمة.وتبني من نتائج الدرا�سة وجود �سعف يف 

التعاون بني املوؤ�س�سات الجتماعية والقطاع الأهلي يف جمال الإعالم. 



96

السيرة الذاتية

�ل�سم : د.�ســـــــــاعد   �ســـــــــاعد 
�جلامعة: جامعه �مللك خالد/�ل�سعودية 

�لتخ�س�س: �ل�سحافة و�لن�سر �للكرتوين
   �لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها :

-  امل�سرف على برامج التدريب العالمي لطالب وطالبات العالم حاليا

-  كاتب �سحفي » عمود حلظة تاأمل » �سحيفه افاق ال�سعودية  وهم�سات ب�سحيفة احلوار اجلزائرية  حاليا  

-  اأ�ستاذ ال�سحافة يف جامعة اجلزائر 2005 - 2009

-  ا�ستاذ بجامعة األ�سانيا وهران2010 - 2012

-  ا�ستاذ باملركز اجلامعي عني متو�سنت . 2009 - 2012

-  موؤ�س�ض و مدير مركز التدريب الإعالمي 2012-2004.

-  م�سرف على اكرث 100 دورة تدريبيه بالوطن العربي  

-  �سحفي كاتب مقالت وحتليالت باجلزائر. قطر وال�سعودية من �سنة 1996 اإىل اليوم .

�لكتب �ملن�سورة
-  التحرير ال�سحفي ط1.دار اخلوارزمي . ال�سعودية 2016.

-  ال�سورة ال�سحفية يف و�سائل العالم دار اخلوارزمي . ال�سعودية 2016.

-  فنيات التحرير ال�سحفي  ط1 2005 .  ط2  2009 .  ط3  2012

-  التعليق ال�سحفي . ط1 2009.

-  ال�سورة ال�سحفية . درا�سة �سيمولوجية . ط 1 2010.  ط2  2012

-  التدريب الإعالمي الطبعة الأوىل 2012.
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عنو�ن �لبحث : “�لتفاعلية و�لالتفاعلية كم�سدر معلومة در��سة تطبيقية على عينة من �ل�سحف �لعربية”
�لباحث : �ساعد �ساعد 

 تتمحور الدرا�سة حول �سوؤال جوهري يتعلق مبدى ا�ستخدام  التفاعلية والالتفاعلية يف و�سائل العالم كم�سدر معلومة ، اأو يف اإعادة بناء املادة الإخبارية 
ب�سكل عام ؟ . طبقت الدرا�سة على عينة ع�سوائية من �سحف عربية مغاربية وخليجية ، و ا�ستعانت باملنهج الو�سفي التحليلي واعتمدت على اداتى املالحظة 

وال�ستقراء .
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��سم �لباحثة: د.�ساىل �أ�سامة عبد�لو�حد �سحاته.
�جلامعة: جامعة 6 �أكتوبر بالقاهرة ،جمهورية م�سر �لعربية. 

�لتخ�س�س: �ل�سحافة �للكرتونية
�لإجناز�ت �لعلمية:

 - حا�سلة على درجة   املاج�ستري يف ال�سحافة الإ�سالمية بتقدير ممتاز عام 2010م، ومو�سوع الر�سالة  بعنوان )دور ال�سحافة الإ�سالمية فى ت�سكيل
     اجتاهات اجلمهور نحو ق�سايا املراأة :درا�سة حتليلية ميدانية ،جامعة املنيا(

 -  حا�سلة على درجة  الدكتوراه  بتقدير مرتبة ال�سرف الأوىل عام 2015م ، ومو�سوع الر�سالة  بعنوان )العملية الإبداعية يف ت�سميم ال�سفحة الرئي�سية
      بال�سحافة اللكرتونية العربية :درا�سة ل�سحف م�سر ، ال�سعودية، الكويت( 

للمجتمع  والتقاليد  العادات  يف  اخلاطئة  الثقافية  املوروثات  حول   – وخمي�سه  خم�سة  بعنوان  تليفزيوين  –برنامج  ممتاز  بتقدير  التخرج  م�سروع   - 
    امل�سري2002

 - خبري مناهج بوزارة الرتبية والتعليم مركز تطوير املناهج.

-  باحثة باملركز البحثي بادارة ملوى التعليمية .

-  حمررة �سحفية بجريدة الأيام الع�سرية باملنيا .

-  حافظة لثلثي القران الكرمي .
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عنو�ن �لبحث: �لإبد�ع فى �إ�ستخد�م �لألو�ن و�أثره فى تطوير �لإعالم �لتفاعلى 
��سم �لباحثة: د.�ساىل �أ�سامة عبد�لو�حد �سحاته

هدفت الدرا�سة اإىل تقييم اإ�ستخدام املواقع الإخبارية )عينه البحث ( لالألوان ومعرفة مدى التوافق والإن�سجام فى هذا الإ�ستخدام للوقوف على اجلوانب 
الإبداعية التى يقدمها م�سمموا املواقع فى اإ�ستخدامهم لها على مواقعهم الإخباريه للعمل على تطوير الإعالم التفاعلى،وذلك بالتطبيق على عينة من املواقع  

الخبارية العربية والأجنبية ، فمثلت املواقع الإخبارية العربية اليوم ال�سابع امل�سرية ، الريا�ض ال�سعوديه واملواقع الأجنبيه متثلت فى 

 BBCو  الربيطانيةNEW YORK TIMES .المريكية ،م�ستخدمة اأداة حتليل امل�سمون الكيفى 

ومن اأهم نتائج الدرا�سة ،اأن اأتفقت جميع املواقع الإخبارية عينة الدرا�سة على ا�ستخدام)اللون الأبي�ض( كخلفية لل�سفحة الرئي�سية عدا موقع جريده الريا�ض 
الذي ا�ستخدم اللون الأزرق الفاحت وجاء موقع اليوم ال�سابع لينفرد با�ستخدام اللون الأ�سود ، الأحمر اأحيانًا كخلفية لأهم املو�سوعات باملوقع لإبرازها وهذا 
الجراء اإبداع واإبتكار فى ا�ستخدام الألوان.كما اأظهرت الدرا�سة اأن جميع  �سحف الدرا�سة ات�سمت بالب�ساطة فى ا�ستخدام الألوان وعدم الإزدحام وحر�ست 
كاًل منها على ا�ستخدام لونني اأو ثالثة األوان بالكثري يف الت�سميم اإل اأن اإ�ستخدام لونني من وجهة نظر الباحثة يوؤدى اىل رتابة فى الت�سميم وعدم الإبتكار 

وهذا ما اأظهره موقع New York times فبالغ فى الب�ساطه مما اأدى اىل حدوث رتابة وعدم اإبتكار فى ا�ستخدام األوان املوقع.

وظهر الإبداع وا�سحًا اأي�سًا فى اإ�ستخدام الألوان مبوقع جريدة الريا�ض فاإلتزمت مبا اأثبته اخلرباء اإ�ستخدام الألوان املرتبطه بكنه اللون الواحد وثبت اأنه 
يتوافقوا مع بع�سهم البع�ض وين�سجموا ووزعت توزيع يت�سم بالإبداع والتناغم وظهرت ال�سفحة وحدة واحدة، ال انه كان من الالأف�سل ا�ستخدام اللون الأحمر 

لبراز اهم املو�سوعات مثاًل ، او فى الروابط جلعل املوقع يبدو اف�سل اأو اأكرث اإبداع فى ت�سميمه.
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��سم �مل�سرتك: �سمر خالد عبد �ملجيد �أحمد �إبر�هيم
�لوظيفة: باحثة و�سحفية بال�سوؤون �خلارجية

�لتخ�س�س �لعلمي : �ل�سحافة
�لدرجة �لعلمية: ماجي�ستري

عنو�ن �مل�ساركة: 
                          �سورة العامل العربي اأثناء الثورات يف املواقع الإلكرتونية لل�سحف الأجنبية - درا�سة حتليلية للخطاب ال�سحفي وخطاب تعليقات القراء
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للخطاب  حتليلية  در��سة   - �لأجنبية  لل�سحف  �لإلكرتونية  �ملو�قع  يف  �لثور�ت  �أثناء  �لعربي  �لعامل  “�سورة  �لبحث:  عنو�ن 
�ل�سحفي وخطاب تعليقات �لقر�ء”

�لباحثة : �أ/ �سمر خالد عبد �ملجيد �أحمد �إبر�هيم
هدفت الدرا�سة اإيل تقدمي �سورة مف�سلة لكل فئة من فئات العامل العربي اإ�سافة اإيل القوي الفاعلة يف الثورات العربية يف اخلطاب ال�سحفي املقدم وتعليقات 

القراء عليه.
وا�ستخدمت الباحثة نظرية التحكم الإعالمي Mediatization بالإ�سافة اإيل ا�ستخدام منهج امل�سح الإعالمي واإ�سلوب املقارنةاملنهجية .

واأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن الهتمام بالثورة امل�سرية كان اأكرب بكثري من نظريتها التون�سية علي مدار الفرتة املدرو�سة، كما اأثبتت الدرا�سة اأن اخلطاب 
املوؤ�س�سات  الدول اخلارجية وحجم  ال�سيا�سية ومواقف  للتطورات  بيئة �سحفية حيث كان هناك دورًا  ب�سكل كبري مبخرجات املجتمع يف كل  تاأثر  ال�سحفي 

ال�سحفية وطبيعة العالقات التاريخية والثقافية بني دولة ال�سحيفة ودول الثورات.
وبالن�سبة ملالمح �سورة العامل العربي يف ال�سحف الأجنبية �سحافة وتعليقات فقد ظهرت الأنظمة العربية ب�سمات الف�سادد والظلم والديكتاتورية، مقابل 

ظهور ال�سعوب العربية يف �سورة املقاوم الراف�ض للخنوع واملنت�سر يف النهاية.
اأما بالن�سبة للقوي الإ�سالمية فاختلف عليها اخلطاب ال�سحفي، حيث اعتربها اخلطاب الأمريكي والربيطاين - رغم الفارق بينهما-  قوة منظمة متح�سرة 
عن اجلماعات اجلهادية ويجب اإعطاءها الفر�سة واعتبارها احلليف القادم، فيما اعتربها اخلطاب الإ�سرائيلي وبال علي ال�سالم يف املنطقة خا�سة يف الثورة 

امل�سرية واأن و�سولها لل�سلطة هو مبثابة اإعالن احلرب علي اإ�سرائيل.
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�ل�سم :�سيف �سامل حممد �ل�سويلم
�سعود �مللك  �لتخ�س�س �لعلمي :�سهادة �لبكالوريو�س يف تخ�س�س �لإعالم “�سحافة” – جامعة 

�سعود �مللك                                     �سهادة �ملاج�ستري يف �لإعالم �جلديد “�ل�سحافة �لإلكرتونية” – جامعة 
2015 مدارك  موؤلف كتاب :“الإعالن يف النرتنت... ال�ستثمار اجلديد” – دار 

ال�سحافة – درا�سة حتليلية- دار املفردات 2016 اأوراق  يف  احلزم  موؤلف كتاب “عا�سفة 

�لوظيفة �حلالية : مدير الإعالم يف وزارة الإ�سكان
�لوظيفة �سابقة: نائب رئي�ض غرفة الأخبار يف �سحيفة “احلياة” – مكتب الريا�ض 

حا�سل على على العديد من  التدريبية وور�ض العمل
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عنو�ن �لبحث: �أثر توظيف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي يف بث �لإعالنات �لتجارية)“تويرت” �أمنوذجًا(
��سم �لباحث:�سيف �سامل �ل�سويلم

هدفت الدرا�سة اإىل التعّرف على مدى ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي عمومًا و”تويرت” حتديدًا يف الت�سويق وبّث املواد الإعالنية من خالله، والك�سف 
التوا�سل  موقع  يف  ح�ساباتهم  عرب  املغّردون  يطلقها  التي  التغريدات  حمتوى  بتحليل  “تويرت”،وذلك  الجتماعي  التوا�سل  موقع  عرب  الت�سويق  اأ�ساليب  عن 

الجتماعي “تويرت”.
ويتوقع الباحث اأن تظهر النتائج مدى اهتمام بع�ض املوؤ�س�سات التجارية يف ت�سجيل ح�سورها الإعالين اإلكرتونيًا من خالل الرتويج ملنتجاتها وخدماتها عرب 

“تويرت”.
ولفت النظر اإىل قدرة “تويرت” يف اإي�سال الإعالنات التجارية اإىل جماهري عري�سة يف جمتمعات خمتلفة.

الأ�سهل مع  للتوا�سل  اأو  وم�ستجداتها  ال�ساعة  اأحداث  ومواكبة  التوا�سل اخلربي بني مرتاديها  يقت�سر على  الذي مل  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  دور  اإبراز 
امل�ساهري على اختالف فئاتهم، واإمنا امتدت لتكون كقناة اإعالنية لعر�ض املنتجات التجارية ب�سهولة وتفاعل اأكرث.
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�ل�سم: د. طالب كيحول
�جلامعة: جامعة �جلز�ئر

�لتخ�س�س: علوم �لإعالم و�لت�سال
�لجناز�ت �لعلمية و من �أهمها:

�لبحوث
اإعداد  مذكرة تخرج اللي�سان�ض حول مو�سوع العالم ال�سالمي اللكرتوين درا�سة حالة “ الهيئة العاملية ال�سالمية لالعالم بال�سعودية “ .. 1
 اعداد  مذكرة تخرج املاج�ستري حول مو�سوع “ الأمن املعلوماتي عرب النرتنت   “ . 2
اإعداد مذكرة الدكتوراه يف علوم العالم والت�سال حتت عنوان : م�سداقية ال�سحافة اللكرتونية لدى اجلمهور اجلزائرية: درا�سة حتليلية وميدانية.. 3
امل�ساركة بامللتقى الوطني املنظم من طرف جامعة خمي�ض مليانة  : الإعالم يف ع�سر العوملة :. 4
الهوية الوطنية يف ظل و�سائل العالم اجلديدة : درا�سة و�سفية حتليلية . 5
امل�ساركة يف امللتقى الوطني  “ تاأثري و�سائل الإعالم اجلديدة على املجتمعات والأفراد “ بجامعة فرحات عبا�ض ب�سطيف مبداخلة “ الأمن الوطني . 6

يف ظل و�سائل الإعالم اجلديدة “ اجلزائر منوذجا “ 
امل�ساركة يف امللتقى الدويل “ اأخالقيات املمار�سة الإعالمية بني القوانني واملمار�سة املهنية باملركز اجلامعي خمي�ض مليانة مبداخلة “ اأخالقيات . 7

الإعالم يف ظل و�سائل الإعالم اجلديدة .
امل�ساركة يف ملتقى املوؤمتر العربي- الرتكي الثاين للعلوم الجتماعية ATCOSS  بجامعة القاهرة . 8
»الفواعل من غري الدول والتحولت الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية يف ال�سرق الأو�سط” بورقة بحثية حتت عنوان : ا�ستخدامات ال�سباب العربي  . 9

ل�سبكات التوا�سل الجتماعي يف عملية التغيري ال�سيا�سي : درا�سة ميدانية » اجلزائر منوذجا ».
امل�ساركة يف امللتقى الدويل بجامعة �سكيكدة باجلزائر » و�سائل الإعالم يف ظل املجتمع املعلوماتي » بورقة بحثية بعنوان : ا�ستخدامات الباحثني . 10

اجلزائريني ل�سبكات التوا�سل الجتماعي يف عملية البحث العلمي : درا�سة ميدانية .
- امل�ساركة يف امللتقى الدويل بجامعة اجللفة باجلزائر حول واقع اللغة العربية مبداخلة بعنوان :« متثالت الهوية اللغوية لدى ال�سباب اجلزائري من . 11

خالل و�سائل الإعالم الوطنية » درا�سة ميدانية .
امل�ساركة يف امللتقى الدويل بجامعة �سقاريا الرتكية املعنون بـ : ال�سيا�سة واملجتمع مبداخلة بعنوان : تناول العالم اجلزائري املكتوب للثورات العربية . 12

: درا�سة حتليلية .
امل�ساركة يف امللتقى الدويل امل�سهد العاملي من منظور و�سائل العالم بجامعة جيجل مبداخلة بعنوان : العالم العربية واأزمة امل�سداقية .. 13
امل�ساركة يف امللتقى الدويل بجامعة �سقاريا الرتكية املعنون بـ : ال�سيا�سة واملجتمع مبداخلة بعنوان : مواقف ال�سيا�سة احلارجية اجلزائرية من اأحداث . 14

ال�سرق الأو�سط :درا�سة حتليلية من خالل جريدتي اخلرب وال�سروق اجلزائريتني .
ن�سر درا�سة بعنوان:الإعالم واأزمة امل�سداقية:درا�سة يف املفهوم والآليات، جملة احلقوق والعلوم الإن�سانية ، جامعة اجللفة.. 15
ن�سر درا�سة بعنوان: اإعتماد ال�سحافيني اجلزائريني على و�سائل العالم الجتماعية كم�سدر ل�سناعة الأخبار، جملة جملة ال�سورة والت�سال، . 16

جامعة وهران ، خمرب ال�سورة والت�سال.
ن�سر درا�سة بعنوان مواقف ال�سيا�سة اخلارجية من اأحداث ال�سرق الأو�سط، كتاب موؤمتر ال�سيا�سة واملجتمع، معهد درا�سات ال�سرق الأو�سط ، جامعة . 17

�سقاريا، تركيا.
�لكتب �ملن�سورة

اإ�سدار كتاب بعنوان : » الأمن املعلوماتي عرب النرتنت » 
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عنو�ن �لبحث “دور �مل�سادر �لإخبارية �لغام�سة يف ن�سر �ل�سائعات من خالل و�سائل �لعالم �جلديدة :در��سة ��ستطالعية لآر�ء 
عينة من �لإعالميني �لعرب “

�لباحث : د/ طالب كيحول
ت�سعى الدرا�سة لالإجابة على ت�ساوؤل رئي�ض  »ما هو دور امل�سادر الإخبارية الغام�سة يف ن�سر ال�سائعات من خالل و�سائل العالم اجلديدة من وجهة نظر 

الإعالميني العرب؟«
و�سينطلق �لباحث يف هذه �لدر��سة من �لفر�سية �لتالية:

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 0.5 بني اعتماد ال�سحفيني على م�سادر م�سترتة يف معاجلة الق�س�ض اخلربية ودورها يف انت�سار ال�سائعات.
وعلى �سوء �لفر�سية �لعامة �سيتم بناء فر�سيات جزئية كما يلي:

• انت�سار 	 يف  ودورها  اخلربية  الق�س�ض  معاجلة  يف  م�سترتة  م�سادر  على  ال�سحفيني  اعتماد  بني   0.5 م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
ال�سائعات تعزى ملتغري اجلن�ض.

• انت�سار 	 يف  ودورها  اخلربية  الق�س�ض  معاجلة  يف  م�سترتة  م�سادر  على  ال�سحفيني  اعتماد  بني   0.5 م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
ال�سائعات تعزى ملتغري امل�ستوى العلمي.

• انت�سار 	 يف  ودورها  اخلربية  الق�س�ض  معاجلة  يف  م�سترتة  م�سادر  على  ال�سحفيني  اعتماد  بني   0.5 م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
ال�سائعات تعزى ملتغري اجلن�سية.

• انت�سار 	 يف  ودورها  اخلربية  الق�س�ض  معاجلة  يف  م�سترتة  م�سادر  على  ال�سحفيني  اعتماد  بني   0.5 م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
ال�سائعات تعزى ملتغري منط امللكية.
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�ل�سم: د. عادل عبد �لقادر �ملكينزي
�جلامعة: ��ستاذ م�ساعد بق�سم �لإعالم ـ جامعة �مللك �سعود

�جلن�سية: �سعودي
Washington State University لتخ�س�س: ماج�ستري �إعالم ـ جامعة ولية و��سنطن ـ ق�سم �لآد�ب و�لإعالم ـ�

                       �لدكتور�ة يف �لإعالم  من جامعة �لمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية، عام ١٤33هـ
�ساهم �لباحث يف ��ست�سار�ت للعديد من �لقطاعات �حلكومية و�لأهلية ومنها:

م�ست�سار اعالمي بوزارة التعليم العايل. 1
هيئة املدن ال�سناعية )مدن(. 2
العالقات العامة ببنك الراجحي. 3
العالقات العامة والإعالم ب�سركة الت�سنيع القاب�سة. 4
العالقات العامة مبوؤ�س�سة �سليمان الراجحي اخلريية. 5
العالقات العامة ب�سندوق تنمية املوارد الب�سرية. 6
رئي�ض جمموعة التفكري  مبركز حممد بن نايف للدرا�سات ال�سرتاتيجية. 7

�سغل �لباحث من�سب رئي�س حترير للمجالت �لتالية:
• جملة �سهرية با�سم »امل�ستقبل« باللغتني العربية والجنليزية.	
• جريدة “الباذلون” للهيئة العليا جلمع التربعات .	
• جملة )عامل الراجحي( القت�سادية.	
• جملة )اجلوهرة( ل�سيدات العمال.	
• جملة )التميز( املتخ�س�سة بال�سفوة	
• جملة )حياة( للفتيات.	
• الإ�سراف على اأربع �سفحات اأ�سبوعية ب�سحيفة اجلزيرة 	
• حترير زاوية ا�سبوعية بر�سالة اجلامعة بعنوان “اآفاق اأكادميية”، حتى الن.	

�إعد�د بر�مج تدريبية منها:
اإعداد اكرث من 100 دورة تدريبية يف جمالت العالم والعالقات العامة والت�سال وادارة الأزمات العالمية.
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عنو�ن �لبحث:)�عتماد �ل�سباب �جلامعي على و�سائل �لعالم يف �لتعرف على ق�سايا �لرهاب �لدويل(. 
�لباحث:د. عادل  �ملكينزي  

  تهدف  الدرا�سة اإىل ر�سد وحتليل العالقة املتبادلة بني درجة تعر�ض ال�سباب اجلامعي لو�سائل العالم والآثار املرتتبة على وعيهم بق�سية الإرهاب الدويل 
املثارة يف تلك الو�سائل ويف اإطار هذا الهدف الرئي�سي توجد جمموعة من الأهداف الفرعية التالية :

1-التعرف على مدى تعر�ض ال�سباب اجلامعي لو�سائل العالم.
2-التعرف على نوعيات و�سائل العالم املف�سلة لدى ال�سباب اجلامعي.

3-معرفة اأ�سباب اعتماد  ال�سباب اجلامعي على لو�سائل العالم يف معاجلتها لق�سايا الرهاب .
4-معرفة م�سادر معلومات ق�سايا الإرهاب الدويل لدى ال�سباب اجلامعي .

5-التعرف على درجة تف�سيل و�سائل العالم مل�سدر املعلومات اثناء الحداث الطارئة مقارنة بو�سائل العالم الخرى.
6-التعرف على درجة ثقة ال�سباب اجلامعي يف معاجلة  و�سائل العالم  لق�سايا الرهاب الدويل

وا�ستخدمت الدرا�سة منهج امل�سح من خالل ا�سلوب امل�سح امليداين على عينة من �سباب اجلامعات ال�سعودية ب�سقيه الو�سفي والتحليلي للتحقق من فرو�ض 
الدرا�سة، كما مت العتماد على منهج  درا�سة العالقات الرتباطية للك�سف عن قوة واأبعاد العالقة بني متغريات البحث التي يهدف اإىل قيا�سها.
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�ل�سم:د.  عبد  �لر��سي خملف حمدي �لبلبو�سي
�جلامعة: جامعة �لأزهر �ل�سريف-  جامعة �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية بالريا�س.

�لتخ�س�س: �لعالقات �لعامة و�لإعالن
�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها:

 �لبحوث.
• لق�سم 	 الأول  العلمي  للموؤمتر  قدم  الغربية” بحث  الدعائية  احلمالت  مواجهة  يف  الإ�سالمي  اخلطاب  فاعلية  يف  املوؤثرة  “ العوامل  بعنوان  بحث 

ال�سحافة والإعالم– جامعة الأزهر، 2006م.
• بحث بعنوان: مدى اعتماد ممار�سي العالقات العامة على و�سائل التوا�سل الجتماعي يف املوؤ�س�سات الدعوية يف م�سر واململكة العربية ال�سعودية، 	

جملة البحوث الإعالمية، اكتوبر، 2014م.
• ورقة بحثية حول “ واقع وم�ستقبل العالقات العامة يف اململكة العربية ال�سعودية يف ع�سر الإعالم اللكرتوين،، 2014م.	
• بحث بعنوان:  اإعالنات املقاطعة القت�سادية، وتاأثريها على امل�ستهلك العربي _ درا�سة ميدانية مقارنة بني امل�ستهلكني امل�سريني وال�سعوديني. 	

جملة البحوث الإعالمية، اكتوبر، 2015م.

�لكتب �ملن�سورة
• �سورة  م�سر يف العامل الإ�سالمي– النا�سر دار البيان للطباعة والن�سر والتوزيع، 2004م.	
• فن الإعالن والت�سويق– النا�سر اجلامعة الدولية باأمريكا الالتينية، 2008م.	
• دليل العالقات العامة يف املوؤ�س�سات  غري الربحية - البناء الحرتايف لإدارة العالقات العامة- الريا�ض- �سركة مناء الإعالمية، 2014م.	
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عنو�ن �لبحث : “��ستخد�م �إد�ر�ت �لعالقات �لعامة لو�سائل �لإعالم �لتفاعلي يف �لرتويج ل�سورة �ملن�ساأة : در��سة ميد�نية على 
عينة من ممار�سي �لعالقات �لعامة يف �لوطن �لعربي” .

�لباحث : عبد �لر��سى
 ي�ستهدف البحث ت�سليط ال�سوء على ا�ستخدامات اإدارات العالقات العامة لو�سائل الإعالم التفاعلي يف الرتويج ل�سورة املن�ساةحيث ا�ستمل على مقدمة 
تناولت عر�ض امل�سكلة البحثية، واأهميتها، واأهدافها، والرتاث العلمي املرتبط بها مت�سمنًا املفاهيم املتعلقة ب�سورة املن�ساأة، وت�ساوؤلت البحث املبنية على 

فرو�ض منوذج ال�ستخدامات وال�سباعات.
ويف �جلزء �لثاين مت عر�س �لإطار �لنظري للدر��سة حيثقدم �لبحث �إطارً� نظريًا �ساماًل عن:

- دور العالقات العامة يف الرتويج ل�سورة املن�ساة عرب و�سائل الإعالم التفاعلي.
- منوذج ال�ستخدامات وال�سباعات.

ويف اجلزء الثالث من البحث�سيتم عر�ض الإجراءات املنهجيةحيث ينتمي ايل البحوث الو�سفية، با�ستخدام منهج امل�سح، ومتثل املجتمع يف املمار�سني للعالقات 
العامة يف  الوطن العربي، وبعينة ع�سوائية تقدر مبئة مفردة،با�ستخدام �سحيفة ال�ستبيان اللكرتونية بهدف التو�سل لإجابات املبحوثني حول�ستخدامات 

اإدارات العالقات العامة لو�سائل الإعالم التفاعلي للرتويج ل�سورة املن�ساة.
اأما اجلزء الرابع: فيتناول الدرا�سة امليدانية وتف�سري نتائجها ، بالإ�سافة اإىل خامتةت�سم النتائج العامة، والتو�سيات، واملراجع.
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��سم �لباحث: علي بن �سميان �لعنزي
٢٠١٤ ين�سلفانيا  �إنديانا  درجه �لدكتور�ه يف �لإعالم – جامعة 

درجة �ملاج�ستري يف �لإعالم – جامعة �مللك �سعود ٢٠٠6

�لجناز�ت �لعلمية:
 رئي�ض ق�سم الإعالم بجامعة الطائف

اأ�ستاذ م�ساعد يف جامعة امللك �سعود. كلية الآداب. ق�سم الإعالم.
· م�ست�سار يف معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�سات اال�ست�سارية – جامعة امللك �سعود

رئي�ض ق�سم الت�سحيح + باحث + م�ست�سار اإعالمي لدى رئي�ض التحرير– �سحيفة اجلزيرة
باحث اإعالمي - مركز الإعالم والإت�سال

باحث اإعالمي – اأ�سبار للدرا�سات الإعالميه 
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عنو�ن �لبحث :�جتاهات �ل�سباب نحو ��ستخد�م و�سائل �لتو��سل �لجتماعي يف ن�سر �لفكر �ملتطرف
�لباحث :د. علي بن �سميان �لعنزي

تتناول الدرا�سة قيا�ض اجتاهات ال�سباب نحو  و�سائل التوا�سل الجتماعي يف ن�سر الفكر املتطرف، ا�ستخدم يف الدرا�سة منهج البحوث الكمية )الو�سفية( 
وكانت طريقة جمع املعلومات عن طريق ال�ستبيان، حيث يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب جامعة امللك �سعود، وما زالت هذه الدرا�سة يف مرحلة الأوىل 
حيث بلغت العينة احلالية 116 مبحوثا، و�سيتم تطوير الدرا�سة واإعادة توزيع ال�ستبيان للح�سول على عينة اأكرب. متيزت العينة باأنها ركزت على فئة ال�سباب 

)18-25 عاما(، 72% ذكور، كما توزعت على جميع امل�ستويات الدرا�سة من الأول اإىل الثامن، و�سملت 12 ق�سما من اأق�سام اجلامعة العلمية والأدبية. 

من اأهم النتائج التي بينتها الدرا�سة ا�ستخدام اأغلب اأفراد العينة لعدة و�سائل توا�سل اجتماعي، حيث ي�ستخدم 75% منهم تويرت، و�سناب�سات %66، 
اليوتيوب 61%، الن�ستقرام 59%، بينما ل ي�ستخدم الفي�سبوك �سوى 13% من اأفراد العينة. ويحتل تويرت ثم �سناب�سات الن�سبة الأعلى يف الربنامج الأكرث متابعة 

بينها من قبل اأفراد العينة )46%، 41%(، مما يدل على اأهمية هاتني الو�سيلتني.

ومن اأبرز ال�ستخدامات لو�سائل التوا�سل الجتماعي، الرتفيه والتوا�سل مع الآخرين، ثم الأخبار والتعلم والت�سوق الإلكرتوين واملعرفة. وتاأتي الدعوة 
لر�سائل دعوية  يتعر�سون دائما  العينة  اأفراد  اأن 20% من  الدرا�سة  نتائج  وبينت  الأخرية.  املراتب  الوطنية يف  الهوية  وتعزيز  الذات  انتماء  وتعزيز  الدينية 
و50% منهم يتعر�سون لها اأحيانا، ومعظم هذه الر�سائل الدعوية هي وعظية وحتث على الأخالق احلميدة، وبدرجة متو�سطة هناك ر�سائل لها عالقة بطاعة 
ويل الأمر واأخرى لت�سوير �سحايا احلروب من امل�سلمني وبع�سها يتناول عداوة الغرب للم�سليمن، وكانت هناك ن�سبة قليلة تتعلق بالولء والرباء والتحري�ض 
والدعوة للجهاد. ول يعرف اأفراد العينة م�سدر 20% من الر�سائل، ويرى ربع اأفراد العينة اأن هذه الر�سائل قادرة على ا�ستمالة ال�سباب ال�سعودي. كما يرون 

اأن ال�سباب ال�سعودي ب�سكل عام متو�سط الوعي اأو اأن وعية ب�سيط يف التعامل مع هذه الر�سائل.

التوا�سل  و�سائل  واأن  متو�سط،  اأو  كبري  ب�سكل  لها  كاأداة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ت�ستخدم  املتطرفة  التنظيمات  اأن  يعتقدون  العينة  اأفراد  ن�سف 
الجتماعي قد �ساهمت يف ن�سر الفكر املتطرف عرب ال�سباب، كما يرون اأن املوؤ�س�سات الأمنية تقوم بجهود فاعلة ملحاربة الفكر املتطرف عرب هذه الو�سائل 
اأي�سا، ويرون كذلك اأن الوعي الجتماعي يف ا�ستخدامها �ساهم يف الت�سدي لن�سر الفكر املتطرف. ول يرى اأفراد العينة �سوى م�ساهمة ب�سكل متو�سط مل�ساهري 
التوا�سل الجتماعي يف التنبيه حول خطر ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي يف ن�سر الفكر املتطرف. واتفق ن�سف العينة تقريبا اأن املوؤ�س�سات التعليمية 

تقوم بتوعية الطالب حول ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي ملحاربة الفكر املتطرف.
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�ل�سم  : د. عماد �لدين على �حمد جابر 
�جلامعة: جامعة حلو�ن بالقاهرة، -كلية �لت�سال �جلماهريي يف جامعة �لفجرية بدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�لتخ�س�س: ق�سم �لعالم - كلية �لد�ب
�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها:

ن�سر للباحث ثمانية ع�سر بحثا فى جمالت اعالمية حمكمة وفى موؤمترات علمية هذه البحاث ن�سرت فى جمالت علمية حمكمة مثل جملتى الراى . 1
العام وبحوث العالم بكلية العالم جامعة القاهرة، وجملة البحوث العالمية بجامعة الأزهر وجملة العلوم الجتماعية جامعة اجلزائر، بال�سافة 

اىل املوؤمترات الدولية العربية.
�سارك الباحث فى العديد من املوؤمترات الدولية مثل املوؤمتر العلمي الرابع لالأكادميية الدولية للهند�سة وعلوم الإعالم مبدينة ال�ساد�ض من اأكتوبر . 2

فى مايو 2008 ، واملوؤمتر العلمي اخلام�ض لالأكادميية الدولية للهند�سة وعلوم الإعالم مبدينة ال�ساد�ض من اأكتوبر فى الفرتة من مايو 2009، واملوؤمتر 
العلمي الدويل اخلام�ض ع�سر لكلية الإعالم جامعة القاهرة يونيو 2009، واملوؤمتر العلمي الدويل ال�ساد�ض ع�سر لكلية الإعالم جامعة القاهرة ، يونيو 
2009، وامللتقى العالمى الول لكلية العالم وعلوم الت�سال بجامعة اجلزيرة بدبى بدولة المارات العربية املتحدة 2012، واملوؤمتر الدوىل الثانى 
لق�سم العالم جامعة قطر حول العالم والزمات 2014، واملوؤمتر الثانى حول التحديات امل�ستجدة للحق فى اخل�سو�سية كلية الكويت القانونية 
العالم  م�ستقبل  وموؤمتر   ،2015 مايو  الردن  الزرقاء  جامعة  والقانون  ال�سريعة  بني  التوعوى  العالمى  اخلطاب  وموؤمتر   ،2015 فرباير  العاملية 
التقليدى جامعة البرتا الردن دي�سمرب 2016، موؤمتر العالم واملنظومة القيمية جامعة عبد احلميد بن بادي�ض باجلزائر  دي�سمرب 2016، بال�سافة 

اىل ا�سرافه على العديد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه.
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�لنف�سي: در��سة ميد�نية على �ل�سباب �لعربى  بالغرت�ب  وعالقتها  �لنرتنت  عرب  �لأجنبيات  من  �لزو�ج  عنو�ن �لبحث :“ 
�ملغرتب”

 �لباحث : د / عماد �لدين جابر
 ت�سعى هذه الدرا�سة اىل حتقيق هدف عام  متثل فى معرفة العالقة بني الزواج من الأجنبيات عرب الإنرتنت على اختالف جن�سياتهم وتوجهاتهم ال�سيا�سية 
والفكرية،والغرتاب النف�سي لديهم، وذلك بالتطبيق على ال�سباب العربى املغرتب فى منطقة اخلليج العربي، وينبثق من هذا الهدف الرئي�سي جمموعة من 

الأهداف الفرعية تتمثل يف : 
• ر�سد حجم تعر�ض ال�سباب العربىللمواقع على �سبكة النرتنت واهم ال�سبكات واملواقع متابعة منهم.	
• تبيان دور �سبكة النرتنت فى ت�سجيع الزواج من الجنبيات.	
• التعرف على اأ�سباب العتماد علي �سبكة النرتنت فى اختيار �سريك احلياة.	
• التعرف على م�ستويات الر�سا و الغرتاب النف�سي لدي ال�سباب العربي املتزوج من الجنبياتواأ�سبابه.	
• قيا�ض الفروق الن�سبية بني الزواج من الجنبيات عرب النرتنت والغرتاب النف�سى فى�سوء اجلن�سية ونوعية العمل.	

 و تعتمد الدرا�سة على اطارين نظريني وهما :نظرية الفعل املربر Theory of  Reasoned Action )TRA(و�سوف ن�ستخدم هذا النموذج فى 
قيا�ض العالقة بني قيام ال�سباب العربى على �سلوك حمدد)الزواج من الجنبيات( عرب �سلوك مربر )ا�ستخدام �سبكة النرتنت( فى �سوء املعايري ال�سخ�سية 
 Technologالتقنية قبول  منوذج  فهو  الثانى  النظري  والطار  ال�سلوك.  هذا  وراء  ال�سلوكية  واملعتقدات  املهنة  او  العمل  ونوعية  اجلن�سية  وحتديدا 

.  )Acceptance Model )TAM
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�ل�سم:�أ. فائزة حم�سن بن �سالح �حلربي
�جلامعة: جامعة �لمام حممد بن �سعود �ل�سالمية

�لتخ�س�س: ملتحقة بربنامج �لدكتور�ه بكلية �لعالم و�لت�سال
�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها:

ماج�ستري يف الإعالم »جامعة الإمام بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�سرف.. 1
بكالوريو�ض تربية فنية كلية الرتبية جامعة امللك �سعود يف الريا�ض.. 2
اخلربة التعليمية يف جمال التدري�ض باملدار�ض العامة اكرث من 10 �سنوات. 3
اخلربة العالمية يف جمال التحرير والكتابة ال�سحفية اكرث من 10 �سنوات. 4
كاتبة اعالمية بجريدة الريا�ض واجلزيرة واحلياة وعكاظ وبع�ض املجالت املتخ�س�سة. 5
حمررة �سحفية بجريدة واجلزيرة واحلياة وجملة تعليم البنات. 6
مدربة حمرتفة معتمدة قدمت العديد من الدورات العالمية والرتبوية ويف جمال تطوير الذات.. 7
م�سئولة موهوبات ذات اهتمام �سديد باملواهب والبداع . 8
 كاتبة وموؤلفة ق�س�ض اطفال تربوية.. 9

كتابة جمموعة من الأفكار لأفالم ق�سرية كرتونية توعوية.. 10
تقدمي عدد من املقرتحات العلمية والبحثية ل�ستحداث وتطوير نظريات اعالمية جديدة منها الغوغاء الجتماعية والفلرتة الواعية.. 11
ب�سدد ت�سجيل براءة اخرتاع لنموذج ي�ساعد املبتدئني يف الكتابة على كتابة املقال . 12
ح�سلت على الكثري من �سهادات ال�سكر والتقدير والدروع التذكارية. 13
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عنو�ن �لبحث: �لغوغاء �لجتماعية 

�لباحثة: فايزة حم�سن �حلربي

وال�سيا�سية، دون وعي منهم  الفكرية  ا�سخا�ض يف املجتمعات املختلفة يعملون ل�سالح عدد من املنظمات  اإثبات فر�سية تدعي بوجود  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ويروجون لر�سائل هذه املنظمات بطريقة ع�سوائية غري مق�سودة، ت�ساهم ب�سكل كبري يف اجناح وحتقيق اهداف هذه املنظمات كما ت�ساعد يف �سرعة انت�سارها 

ويف الغالب تكون هذه الهداف �سارة ومهددة لأمن املجتمعات وا�ستقرارها، فت�ساهم يف بث ون�سر الإ�ساعات املتنوعة داخل املجتمع.
وعليه تتمثل فر�سية الدرا�سة يف “ يوجد جمموعة من الأفراد يروجون لر�سائل الكرتونية دون وعي منهم او ادراك لأهداف وايدلوجية هذه الر�سائل ودون 

معرفة م�سادر هذه الر�سائل بطريقة ع�سوائية غري منظمة”.
ا�ستعانت الدرا�سة باملنهج الو�سفي امل�سحي على عينة من النخب الكادميية العربية

ويف حال اثبات �سحة الفر�سية �ستُقرتح كفر�ض ممتد لنظرية الغوغاء الذكية للناقد والكاتب ال�سيا�سي الأمريكي )هوارد رينجولد(.
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�ل�سم: �لباحث �لدكتور فريد �أعر�ب موز�ي
حا�سل على درجتي املاج�ستري والدكتوراه يف الإعالم والت�سال من جامعات اأمريكية، ودّر�ض فيها اأ�ستاذا حما�سرا، ويعمل حاليا اأ�ستاذا م�ساعدا بق�سم 
املكتبي،  والن�سر  اجلرافيكي  الت�سميم  والت�سال،  اجلديد  الإعالم  تكنولوجيات  على  الأخرية  البحثية  ترتكز اهتماماته  �سعود.  امللك  بجامعة  الإعالم 
ت�سميم وتطوير مواقع الويب، والإعالم والأقليات. كما �سارك بعدة م�ساريع اإعالمية رقمية، منها: م�سروع »�سحافة الو�سائط املتعددة«، وم�سروع الت�سوير 

ال�سحفي الرقمي«، وم�سروع »العدالة الجتماعية الرقمية« املقدم اىل موؤ�س�سة Knight Foundation الأمريكية. 
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Exploring interactivity in online journalism:

A con tent analysis of international newspapers in Arab Gulf countries

Abstract

As the world becomes increasingly interconnected through the Internet and more people 
seek international news and information from online sources, it is imperative to consider po-
tential effects of interactivity in Website design. Past research has indicated that designs with 
higher levels of interactivity result in higher user evaluations of Websites. The purpose of this 
study is to explore interactivity in online journalism through a Webpage content analysis of 
12 international newspapers in 6 Arab Gulf countries. The study asks whether or not levels 
and types of interactivity vary across newspapers and within the same newspaper along six 
dimensions identified in the literature: complexity of choice available, responsiveness to the 
user, ease of adding information, facilitation of interpersonal communication, immediacy, 
and sociability. The present study proposes another dimension, i.e., mobility, to reflect an im-
portant development in the online journalism landscape brought by the widespread adoption 
of mobile technologies, coupled with popular social networking media. The findings show 
that the overall level of interactive options offered by these Websites is moderate to low. 
Content availability and choice, as well as approachability to users, are found to be the most 
prevalent components of interactivity. Moreover, opportunities for users to generate content 
and engage in two-way communication with newspapers’ gatekeepers are limited. Implica-
tions of these results are discussed and recommendations are offered. 

Keywords: Interactivity, online newspapers, Arab Gulf countries, Website content analysis
الملخص

نظرا لأن العامل اأ�سبح اأكرث ترابطا من اأي وقت م�سى من خالل �سبكة الإنرتنت، والكثري من النا�ض يبحثون عن املعلومات والأخبار الدولية من امل�سادر 
املتاحة على ال�سبكة العنكبوتية العاملية، فال بد من الأخذ بعني العتبار عن�سر التفاعلية يف ت�سميم املواقع الإلكرتونية. فقد اأ�سارت الدرا�سات ال�سابقة اإىل 
اأن هناك عالقة وطيدة بني التفاعلية يف الت�سميم وتقييم امل�ستخدمني للمواقع. وتهدف هذه الدرا�سة اإىل ا�ستك�ساف التفاعلية يف ال�سحافة الإلكرتونية من 
خالل حتليل حمتوى �سفحات املواقع الإلكرتونية التابعة لثني ع�سر �سحيفة دولية يف بلدان اخلليج العربي. ت�سعى الدرا�سة اىل معرفة ما اإذا كانت هناك 
فروقات ذات دللة اإح�سائية يف م�ستويات واأنواع التفاعلية بني ال�سحف املختلفة، ويف كل �سحيفة مبفردها، من خالل �ستة اأبعاد مت حتديدها يف الأدبيات 
وهي: خيارات املحتوى املتاح، وال�ستجابة للم�ستخدم، و�سهولة اإ�سافة املعلومات، وت�سهيل الت�سال ال�سخ�سي، والفورية، وو�سائل التوا�سل الجتماعي. وتقرتح 
هذه الدرا�سة بعدا اآخرا، هو الأجهزة املحمولة، وذلك لالإ�سارة اإىل التطورات الهامة التي طراأت على م�سهد �سحافة الإنرتنت ب�سبب ال�ستخدام الوا�سع 
النطاق للهواتف الذكية والأجهزة املحمولة، والذي �ساحبه الزيادة يف �سعبية و�سائل التوا�سل الجتماعي. واأظهرت النتائج اأن م�ستوى التفاعلية التي تقدمها 
هذه املواقع يرتاوح بني متو�سط و�سعيف. كما اأن املحتوى واخليارات املتوفرة، اىل جانب ال�ستجابة للم�ستخدم، كانت من اأكرث اأنواع التفاعلية �سيوعا. عالوة 
على ذلك، فاإن فر�ض اإ�سافة املحتوى من قبل اجلمهور والنخراط يف الت�سال الثنائي مع حرا�ض بوابات املواقع كانت حمدودة. ويف اخلتام، مت مناق�سة 

تداعيات هذه النتائج وتقدمي التو�سيات املنا�سبة.
الكلمات املفتاحية: التفاعلية، ال�سحف اللكرتونية، دول اخلليج العربي، حتليل حمتوى املواقع اللكرتونية
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��سم �لباحث:�أ.د.مبارك بن و��سل مبارك �حلازمى.
�جلامعة:  جامعة �مللك عبد�لعزيز، جــدة ، �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

�لتخ�س�س:  �لإعالم و�لإت�سال) عالقات عامة(
�لجناز�ت �لعلمية:

- حا�سل على درجة املاج�ستري من ق�سم ال�سحافة ، جامعة بال احلكومية -  من�سي - انديانا – الوليات املتحدة الأمريكية  .
جامعة وين احلكومية - دترويت – مي�سجن الوليات املتحدة الأمريكية  . -حا�سل على درجة الدكتوراه فى فل�سفة الإت�سال والإعالم ،من 

- عميد كلية املجتمع برفحاء  فرع جامة امللك عبدالعزيز1427هـ.
- رئي�ض مركز القيا�ض والقدرات والتقومي التابع لوزارة التعليم العايل برفحاء 1427-1428هـ

- امل�سرف على برنامج املاج�ستري يف الت�سال والإعالم –جامعة امللك عبدالعزيز2013م/1434ه
 -له العديد من الأبحاث والدرا�سات العالمية املن�سورة ،ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر: اأخالقيات الإعالن واآداب املهنة درا�سة ميدانية على عينة من 

   م�سوؤيل الإعالن يف الهيئات واملوؤ�س�سات والوكالت الإعالنية بجدة .
- مدى اعتماد ال�سفوة ال�سعودية على و�سائل الإعالم وقت الأزمات ،جملة البحوث االإعالمية جامعة الأزهر2011م .

- روؤية طالبية للتدريب الإعالمي لتخ�س�ض العالقات العامة - املجلة امل�سرية لبحوث الإعالم جامعة القاهرة.
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الملخص

 �لعنو�ن:
�لباحث :�أ. د مبارك بن و��سل �حلازمي

هدفت الدرا�سة اإىل تقدمي جمموعة من التعريفات للتفاعلية كل ح�سب اجتاهه، و ك�سف ما اإذا جت�سدت هذه الظاهرة يف الو�سيلة اأم الر�سالة اأم امل�ستخدم، اأم 
العالقة بني املر�سل واملتلقي، كما ا�ستعر�ست مظاهر واأ�سكال التفاعلية يف النرتنت، وخ�سائ�ض ومميزات الت�سال التفاعلي واأبعاده، واآثاره وفعالياته. كما 

تناولت الدرا�سة امل�سامني التي ينتجها م�ستخدمي و�سائل الإعالم اجلديدة على املواقع الإعالمية وغريها يف عدة اأ�سكال. 
كذلك اهتمت الدرا�سة مبو�سوع الإعالم التفاعلي والإ�ساعات حيث ت�ستغل التنظيمات الإرهابية و�سائل الإعالم الإلكرتونية وعلى راأ�سها �سبكات التوا�سل 
ملواقع  الوا�سع  النت�سار  ب�سبب  اأجندتها  وتنفيذ  واأخبارها  اأفكارها  لبث  كمن�سات   ) وغريها  يوتيوب  تويرت،  )في�سبوك،  نعرفها  التي  التفاعلية  الجتماعي 
التوا�سل و�سهولة ا�ستخدامها وامكانية تخطى احلواجز ال�سيا�سية واجلغرافية يف عملية الت�سال املجاين الفوري بني اع�ساء التنظيمات الإرهابية والتن�سيق 

فيما بينهم والكم الهائل من املعلومات الكاذبة والإ�ساعات ال�سارة التي ميكن تبادلها.
اأما عن الإعالم التفاعلي والغرتاب النف�سي فقد اأفرد الباحث لهذا املو�سوع جانبًا هامًا يف الدرا�سة ملا له من تاأثري كبري علي �سباب الوطن حيث جند اأن 
ا�ستخدام النرتنت �ساهم يف  اأحدات تغريًا ملمو�سًا يف طبيعة التوا�سل الأ�سري والعائلي، جند ذلك يف تراجع مقدار الوقت الذي يق�سيه ال�سباب يف اجللو�ض 
والتفاعل مع اأ�سرهم، واأن ال�ستخدام املفرط لالإنرتنت له اأثار �سلبية متثلت يف خلق بع�ض ال�سدمات العاطفية لبع�ض م�ستخدميه من العزاب واملتزوجني، 

انعك�ست �سلبًا على عالقاتهم الأ�سرية والعائلية والزوجية و�ساهمت يف بروز بع�ض مظاهر الغرتاب النف�سي والجتماعي لدى بع�سهم.
وركز الباحث يف ورقته  على الدور الذي يجب اأن يقوم به الإعالم التفاعلي خلدمة املجتمع املحلي والدويل �سد الإرهاب واآثاره اخلطرية على اأمن و�سالمة 
اأً�سبحت فيه و�سائل الإعالم يف �سباق حمموم للح�سول على ال�سبق الإعالمي يف تغطية الأحداث الإرهابية فيما يحر�ض  املجتمع الدويل، يف الوقت الذي 

الإرهابيون على تزويد هذه الو�سائل مبعلومات عن عملياتهم.
ونظرًا لأهمية هذه الق�سية ) م�ستقبل العمل الإعالمي ( وكونها الآن واقعًا يجب التعامل معه ب�سورة متكننا من القفز باإعالمنا نحو الأف�سل واخلروج به من 
طور الإعالم التقليدي العادي اإيل مرحلة النمو التكنولوجي، وكذلك فاإن هذه الق�سية متثل حتديًا جديدًا للموؤ�س�سة الإعالمية ال�سعودية والعربية ككل من 

حيث اإثبات قدرتنا علي التطوير والتحديث، والعامل العربي مليء بالكوادر التي جتعل من هذا التحدي قاباًل للزوال. 
وحول اإمكانية الت�سريع ل�سبط ما يجري يف الف�ساء الإلكرتوين تطرق الباحث اإيل الإجابة عن ال�سوؤال الذي يكمن يف كيفية و�سوح  مفهوم الإعالم التفاعلي 
على اعتبار ا�ستخدامه من قبل املواطن ب�سكل خا�ض ب�سبب جمال احلرية والهروب من الرقابة فيما ين�سر مع اأهمية ظهور هذا املواطن الفرتا�سي باأ�سكال 
وم�سميات افرتا�سية تبعد عنه ا�ساليب املراقبة اأو معرفة اأموره ال�سخ�سية فو�سائل العالم التفاعلي تعترب مرحلة يف انتقال اأدوات الإعالم والت�سال من 
املوؤ�س�سات اإىل اجلمهور كونها م�سدرًا لرفد الو�سائل التقليدية يف الإعالم بالأخبار واملعلومات. ف�سال عن اأن هذه املواقع ي�ستخدمها من ي�ساء لن�سر الأخبار 

والآراء ب�سكل مكتوب اأو م�سموع اأو مرئي بو�سائط متعددة.
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السيرة الذاتية

�ل�سم :د. مها �أحمد عبد �لعظيم عبد �لوهاب  .
�جلامعة: جامعة �لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية.

�لتخ�س�س:  �ل�سحافة و �لن�سر  بكلية �لإعالم و�لت�سال.
�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها:

1- امل�ساركة فى  املوؤمتر العلمى الأول لكلية الرتبية النوعية بجامعة عني �سم�ض ) التفكري البداعى وطموحات الواقع امل�سرى(   اأبريل 2007 .
2- امل�ساركة املوؤمتر العلمى ملعهد الدرا�سات العليا للطفولة . جامعة عني �سم�ض .2010

3- امل�ساركة التنظيمية والعلمية  فى املوؤمتر التح�سريي العربى لتنمية ثقافة الوعى بالقانون  املنعقد بجامعة الدول العربية فى 2010/10/23 . 
 4- )احل�سول على درع املوؤمتر و�سهادة م�ساركة عن الورقة العلمية التىى تقدمت  بها عن الليات العلمية لتنفيذ اخلطة القومية لتنمية ثقافة الوعى 

      بالقانون . )اإحدى حماور املوؤمتر ( .
5- امل�ساركة فى موؤمتر م�سر والق�سايا الراهنة املنعقد فى دي�سمرب2010 يف كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة .

 6- امل�ساركة فى موؤمتر ) احلوار واأثره فى الدفاع عن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم املنعقد فى جامعة الإمام فى الفرتة من 10 /11 دي�سمرب 2013 
      ميالدية 

�لكتب �ملن�سورة
موؤلف علمي مت طبعه ) روؤى بحثية لق�سايا املراأة فى ال�سحافة والقانون ( . 

موؤلف حتت الطبع ) ال�سيخ خليفة بن زايد  ... �سرية ان�سان ( . 
موؤلف علمىى  حتت الطبع  عن ال�سرتاتيجيات القناعية امل�ستخدمة فى العالن التليفزيونى ..
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الملخص

�لباحثة :د. مها عبد �لعظيم 
�لعنو�ن: �لقيم �ملت�سمنة فى �سفحات �لثقافة  �لخالقية باملو�قع �لتفاعلية

در��سة حتليلية 
تهدف هذه الدرا�سة  للتعرف على م�سمون �سفحات الثقافة الأخالقية و ما ت�سمله من م�سامني تدعم او تعزز القيم الخالقية فى املجتمعات العربية  و 

بخا�سة  ال�سفحات املوجودة على موقع الفي�ض بوك .
تعتمد هذه الدرا�سة فى بناء اإطارها النظرى على  نظرية امل�سوؤولية الجتماعية 

وتنتمى الدرا�سة احلالية كنوع  اإىل البحوث ال�ستك�سافية و كمنهج اىل منهج امل�سح امليدانى   
و�سمل جمتمع الدرا�سة �سفحات الثقافة الخالقية على الفي�ض بوك  

و مت اختيار �سفحتى  ) مهذبون ، اخالق �سارعنا (  على موقع الفي�ض بوك و ذلك فى الفرتة من 9/1 ـــــــ30 /11 /2016 
 واعتمدت الدرا�سة على ا�ستمارة حتليل م�سمون تفى مبحاور و ت�ساوؤلت الدرا�سة 
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السيرة الذاتية

�ل�سم:د. همت ح�سن عبد �ملجيد �ل�سقا
�جلامعة : جامعة �لزقازيق – �جلامعة �لأهلية

�لتخ�س�س :�إعالم- عالقات عامة
�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها:

�لبحوث 
تاأثري العالمة التجارية على ال�سلوك ال�سرائي لدى ال�سباب ، مايو 2016. 1
للجمعية . 2 الثالث  امللتقى  جروننج”،  منوذج  اإطار  يف  م�ستقبلية  وروؤية  حتليلية  “درا�سة  احلكومية،  املوؤ�س�سات  يف  الرقمية  العامة  العالقات  تفعيل 

ال�سعودية للعالقات العامة، ابريل 2015.
اإدراك ال�سباب اخلليجي ملخاطر و�سائل التوا�سل الجتماعي، درا�سة يف تاأثري ال�سخ�ض الثالث. 3
،املموؤمتر العلمي جلامعة المام حممد بن �سعود ال�سالمية ، الريا�ض، مار�ض 2015.. 4
 حوكمة العالم ل�سمان منظومة اعالمية م�ستقلة،امللتقي اخلليجي الثامن ملمار�سي العالقات العامة، ابريل 2014. 5
دوافع اإ�ستخدام ال�سباب الكويتي للمواقع اللكرتونية عرب النرتنت، جملة بحوث الراأي العام، كلية العالم، جامعة القاهرة يناير/ يونيو 2011. 6
تعر�ض اجلمهور الكويتي لو�سائل العالم وعالقته مب�ستوى املعرفة عن الحداث اخلارجية، جملة بحوث الراأي العام ، كلية العالم ، جامعة القاهرة . 7

يناير/ يونيو 2011
الإنرتنت وعالقته باإدراك املراهقني للمخاطر ال�سحية فى اإطار نظرية تاأثري ال�سخ�ض الثالث ) اأكتوبر دي�سمرب 2007 ( جملة بحوث الإعالم كلية . 8

الإعالم جامعة القاهرة 
اإختالف املعرفة املكت�سبة من و�سائل الإعالم بالتطبيق على العنف �سد املراأه ) يناير 2007 (  جملة بحوث الراأى العام كلية الإعالم جامعة القاهرة. 9

العمليات الإدراكية ملعلومات الن�سرات ال�سحية لدى ال�سباب اجلامعى ) 2005 ( جملة بحوث الإعالم كلية الإعالم جامعة القاهرة . 10
الإت�سال عرب الإنرتنت وعالقته ببع�ض املهارات الإجتماعية )يناير 2006( جملة معهد الدرا�سات العليا للطفولة جامعة عني �سم�ض. 11

�لكتب �ملن�سورة
درا�سات فى العالقات العامة والعالم الدبلوما�سى)2010(. 1
درا�سات فى نظريات العالم )2010(. 2
درا�سات فى الت�سال التنموى )2010(. 3
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الملخص

��سم �لباحثة:�أ.د/همت ح�سن عبد�ملجيد �ل�سقا
عنو�ن �لبحث: �لإ�سكاليات �ملنهجية لبحوث �لعالقات �لعامة �لرقمية

 )در��سة من منظور حتليلي نقدي(
هدفت الدرا�سة ر�سد وحتليل تيارات بحوث العالقات العامة الرقمية ، والتعرف على نوعية املو�سوعات التي اإهتمت بها بحوث العالقات العامة الرقمية 
اإعتمدت عليها بحوث العالقات العامة الرقمية ومدى مالئمتها ملو�سوع الدرا�سة،وذلك بالتطبيق على عينة  وت�سنيفها، ومعرفة النظريات والنماذج التي 
من درا�سات العالقات العامة الرقمية،م�ستخدمة منهج امل�سح  بهدف م�سح الدرا�سات العربية والجنبية املرتبطة بالعالقات العامة الرقمية، واملنهج املقارن 
كمنهج م�ساعد للتعرف على الفرق بني الدرا�سات العربية والأجنبية ومدى الختالف يف اأبحاث العالقات العامة الرقمية،وت�ستند الدرا�سة فى بناء فرو�سها 

على نظرية ال�سخ�ض الثالث. ومت اعداد ا�ستمارة احتليل م�سمون كاأداة جلمع البيانات .
التوا�سل الجتماعى مقارنة  لتاأثرهم مبخاطر و�سائل  ال�سباب اخلليجى  اإدراك  اإح�سائية بني م�ستوى  اأنه توجد فروق ذات دللة  اأهم نتائج الدرا�سة  ومن 
مب�ستوى اإدراكهم لتاأثريها على الآخرين،كما اأظهرت الدرا�سة اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني ال�سباب اخلليجى فى م�ستوى اإدراك ال�سخ�ض  الثالث 
وفقًاللمتغريات الدميوجرافية.كما توجد عالقة ارتباطية بني م�ستوى اإدراك ال�سخ�ض الثالث  ودرجة اجاهات ال�سباب اخلليجى نحو خماطر و�سائل التوا�سل 

الجتماعى.
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السيرة الذاتية

��سم �لباحثة:د. هويد� حممد ر�سا �لدر
�جلامعة: كلية �لآد�ب ، بجامعة �مللك في�سل ، �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

�لتخ�س�س: �لإذ�عة و�لتليفزيون
�لجناز�ت �لعلمية:

- حا�سلة على درجة   املاج�ستري بتقدير ممتاز عام 2001م من ق�سم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعالم،جامعة القاهرة
- حا�سلة على درجة  الدكتوراه  بتقدير مرتبة ال�سرف الأوىل عام 2009م من ق�سم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعالم،جامعة القاهرة.

-التدري�ض والتدريب العملى بالأكادميية الدولية للهند�سة وعلوم الإعالم ب 6 اأكتوبر ،القاهرة.
- التدري�ض والتدريب العملى  باأكادميية اأخبار اليوم ب 6 اأكتوبر ،القاهرة.

 - بحث من�سور بعنوان »اجتاهات املغرتبني امل�سريني فى اخلارج نحو الثار الجتماعية لعتمادهم على �سبكات التوا�سل الجتماعى درا�سة ميدانية  فى 
    اطار مدخل العتماد على و�سائل العالم ،جملة بحوث الذاعة والتليفزيون بكلية العالم جامعة القاهرة  العدد الثانى  يونيو 2016م.

 -امل�ساركة فى دورة تدريبية حول«متويل امل�سوعات البحثية مع اجلامعات العاملية » عمادة التطوير اجلامعى ، جامعة امللك في�سل  2015، اململكة العربية
    ال�سعودية .

 -امل�ساركة فى دورة تدريبية حول » تطبيق جوجل و ا�ستخداماته  فى املجالت البحثية« عمادة التطوير اجلامعى ،جامعه  امللك في�سل 2016 اململكة العربية
    ال�سعودية
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الملخص

�لعنو�ن: معاجله موقع �ليوتيوب لظاهرة �لعنف و�لإرهاب يف �ملنطقة �لعربية : در��سة حتليلية 
�لباحثة: د. هويد� حممد ر�سا �لدر

العربية  الإرهابية فى املنطقة  اأ�ساليب املعاجله لالأحداث  للتعرف على  بالأحداث الرهابية  اليوتيوب اخلا�سة  اإىل حتليل م�سمون مقاطع  الدرا�سة  هدفت 
للتعرف على الدور املهم ملوقع اليوتيوب التفاعلى فى جت�سيد احداث الرهاب والعنف وتقييم هذا الدور حيث يعد التعرف على حمتوى الر�سالة العالمية 
من اهم الو�سائل التى ت�سهم فى و�سع ا�سرتايجيات ملكافحة العالم لظاهرة الرهاب تهدف اىل  الت�سدى ملواجهه هذه املواقع الجتماعية التفاعلية التى 

ا�سبحت ذات تاأثري قوى على الراى العام العربى والعاملى بهدف حت�سني اداءها العالمى والتقليل من تاأثرياتها ال�سلبية.  
املتحدة  الوليات  فى  ظهرت  والتى   Social responsibility theory العالم  لو�سائل  الجتماعية  امل�سئوليه  نظريه  على  الدرا�سة  وا�ستندت 
المريكيه بعد احلرب العامليه الثانية وتقوم هذه النظريه على ممار�سة العمليه العالميه بحريه قائمه على امل�سئوليه الجتماعيه . فو�سائل العالم يجب 
ان تقبل القيام بالتزامات جتاه املجتمع وميكنها القيام بهذه اللتزامات من خالل و�سع م�ستويات او معايري مهنيه لالإعالم مثل ال�سدق والتوازن والدقه 

واملو�سوعية .
الظاهرة  لر�سد  اتبعت  التى  ال�ساليب  او  الظاهرة  او�ساف  عن  ومعلومات  بيانات  على  للح�سول  علميا  باعتباره جهدا  امل�سح  منهج  الباحثة  وا�ستخدمت  

وال�ستب�سار الكامل جلوانبها املختلفة
ومتثل  جمتمع الدرا�سة فى عينة عمديه من مقاطع اليوتيوب التى تناولت احداث العنف والرهاب فى املنطقه العربية  خالل عامى2016-2015 حيث �ستقوم 
الباحثه بر�سد اهم العمال الرهابية التى وقعت فى منطقة الوطن العربى وكان لها �سدى ملمو�ض لدى الراأى العام، معتمدة يف التحليل على �سحيفة حتليل 

م�سمون تت�سمن جمموعة من الفئات يتم ت�سنيفها وفقا لت�ساوؤلت  الدرا�سة .
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��سم �لباحثه: يا�سمني �سالح حممد
بكالريو�ض �سحافة 2009 جامعة القاهره

ماج�ستري �سحافه- اإعالم جديد 2016 جامعة القاهره
مدر�ض م�ساعد يف كلية الإعالم بجامعة القاهره 2016

امل�ساركه والتنظيم يف العديد من الفعاليات مثل املوؤمتر العلمي الأول لث�سم ال�سحافة
حا�سل على العديد من الدورات )�سحافة اإليكرتونية – �سحافة الفيديو وال�سو�سل ميديا –تنظيم املوؤمترات العلميه

الإ�سراف على م�ساريع التخرج لعديد من الطالب  
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�لتقليدي  �لإعالم  بني  تكامل  و�سيلة  بوك:  في�س  موقع  على  �مل�سرية  �لف�سائية  و�لقنو�ت  �ل�سحف  �سفحات  �لبحث:  عنو�ن 
و�لإعالم �جلديد �أم جمرد تو�جد على �ل�سبكة؟”

)در��سة على �مل�سمون و�لقائم بالت�سال(
��سم �لباحثة:يا�سمني �سالح عبد�لرحمن عبد�هلل

تقدم مواقع ال�سبكات الجتماعية اأدوات هائلة ومتعددة الوظائف لو�سائل الإعالم الأخرى يف اإطار الرتويج للمحتوى الإخباري الذي تقوم ب�سناعته، حيث اأن 
مواقع ال�سبكات الجتماعية توفر التحديث امل�ستمر، والنت�سار الكبري �سمن فئات خمتلفة من ال�سعب امل�سري، فلم يعد ا�ستخدام مواقع ال�سبكات الجتماعية 

قا�سرًا على فئة ال�سباب اأو اأ�سحاب التعليم العايل فقط، بل ات�سع لي�سمل خمتلف الفئات العمرية والتعليمية. 
من  العالية  الدرجة  اإىل  بالإ�سافة  املختلفة،  الروابط  وت�سمني  والفيديو،  وال�سور  للن�سو�ض  ن�سر  من  بوك،  الفي�ض  موقع  يتيحها  التي  لالإمكانيات  ونتيجة 
التفاعلية التي يوفرها موقع الفي�ض بوك، حيث يتمكن امل�ستخدمون من م�ساركة اأي حمتوى مع اأ�سدقائهم، وكتابة التعليقات، وعمل اإعجاب على من�سور معني، 
وحتديد نوع الإعجاب ح�سب رد الفعل )وفقًا للتحديث اجلديد للفي�ض بوك( مما ي�ساعد على اإظهار نوعية امل�ساعر التي توجد لدى امل�ستخدم اإزاء من�سور 

معني. 
ومواكبًة من ال�سحف والقنوات الف�سائية امل�سرية لتلك التطورات التكنولوجية، قامت باإن�ساء �سفحات على موقع الفي�ض بوك، وظيفة هذه ال�سفحات هي 
اإمكانيات موقع  اأو امل�ساهدين للقنوات، ولال�ستفادة من  ن�سر املحتوى الذي تنتجه ال�سحف والقنوات الف�سائية امل�سرية، وذلك بهدف زيادة عدد القراء 
الفي�ض بوك. ومن هنا برزت اأهمية هذا البحث الذي تتحدد م�سكلته يف التعرف على كيفية توظيف ال�سحف والقنوات الف�سائية امل�سرية ل�سفحات الفي�ض 
بوك يف الرتويج للمحتوى اخلا�ض بها، وهل هو تكامل بني الإعالم التقليدي والإعالم اجلديد، اأم هو جمرد تواجد على ال�سبكة فقط؟، وذلك من خالل درا�سة 
على القائم بالت�سال املتمثل يف القائمني على هذه ال�سفحات )Admins(، واإجراء مقابالت متعمقة معهم بهدف التعرف على الأ�ساليب التي يتبعونها 

للرتويج للمحتوى الذي تقدمه ال�سحف والقنوات الف�سائية امل�سرية، ومدى ا�ستفادتهم وتوظيفهم لإمكانيات موقع الفي�ض بوك.
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�لإ�سم : �أ. يا�سمني حممد �بر�هيم �ل�سيد
�جلامعة: جامعة �لقاهرة

�لتخ�س�س: كلية �لعالم – ق�سم �لعالقات �لعامة و�لإعالن
�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها:

-  حا�سلة على درجة املاج�ستري بتقدير امتياز من جامعة القاهرة ) كلية الإعالم ( ق�سم العالقات العامة لعام 2014

-  العمل مدر�ض م�ساعد مبعهد الأ�سكندرية العاىل .
-  العمل حاليُا مدر�ض م�ساعد بق�سم العالقات العامة والإعالن جامعة بنى �سويف .

-  تدري�ض دورات تدريبية للطالب فى مهارات الت�سال والعر�ض الفعال وتنظيم املوؤمترات والندوات ومهارات اإدارة الوقت والتفاو�ض واإدارة ال�سراع  .
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عنو�ن �لبحث: دور �لفي�س بوك فى تكوين ر�أ�س �ملال �لجتماعى  لدى م�ستخدميه
هدفت �لدر��سة �إىل �لتعرف على كيفية �إن�ساء م�ستخدمى موقع �لفي�س بوك لر�أ�س �ملال �لجتماعى و�ل�ستفادة من نتائجه .

��سم �لباحثة:�أ. يا�سمني حممد �بر�هيم �ل�سيد

ودرا�سة العالقة بني كثافة ا�ستخدام موقع الفي�ض بوك و اإن�ساء نوعى راأ�ض املال الجتماعى الرابط و العابر،وذلك بالتطبيق على 301 مبحوثًا من م�ستخدمى 
موقع الفي�ض بوك.وا�ستندت الدرا�سة اإىل نظرية نظرية راأ�ض املال الجتماعى: Social Capital Theory،م�ستخدمة اأداة ال�ستبيان اللكرتونى.

ومن اأهم نتائج الدرا�سة  وجود عالقة بني كثافة ا�ستخدام موقع الفي�ض بوك وحتقيق الدعم الجتماعى والعاطفى حيث بلغ معامل الرتباط )268،0( عند 
م�ستوى معنوية اأقل من )05،0(.

و غلبة الطابع الإيجابى للعوامل النف�سية املتعلقة براأ�ض املال الجتماعى والتى تتمثل فى احرتام الذات والر�سا عن احلياة والناجتة من العالقات الجتماعية 
التى يكونها الفرد حيث بلغ املتو�سط )30925،0( مبعامل اختالف )9%( اأى ن�سبة اتفاق بني اأفراد العينة )%91( .

واأكد اأفراد جمموعات املناق�سة املركزة اأن الثقة بني م�ستخدمى املوقع والثقة فى املوقع نف�سه �سرط ا�سا�سى لتبادل املعلومات واملعرفة مع الآخرين وكذلك 
التاأكد من اأن الربوفيل اخلا�ض بالآخرين يحتوى على معلومات �سادقة ولي�ض مبالغ فيها واأ�سماء حقيقية ولي�ست وهمية للم�ستخدمني فهم يرون اأن الثقة هى 
لغة احلوار على موقع الفي�ض بوك والتى توؤدى اإىل التفاعل والتعاون فيما بينهم كما اأن ن�سر ال�سور ال�سخ�سية لالأفراد واألبومات ال�سور يزيد من الثقة والألفة 

بني امل�ستخدمني .
واتفقت العينة الكيفية للدرا�سة اأن اأهم النتائج التى يح�سلون عليها من ا�ستخدام موقع الفي�ض بوك هو احل�سول على املعلومات وتبادلها �سواء كانت ال�سيا�سية 
اأو القت�سادية اأو الدينية حيث ذكر اأفراد العينة اأن موقع الفي�ض بوك اأ�سرع واأ�سهل الو�سائل للح�سول على املعلومات من خالل ال�سرتاك فى ال�سفحات 

ال�سيا�سية والدينية والجتماعية ف�ساًل عن توافر جميع الآراء ووجهات النظر املختلفة عليه
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السيرة الذاتية 
�ل�سم: عزة عبد �لعظيم حممد

�لوظيفة: 
��ستاذ �لعالم بكلية �لد�ب و�لعلوم جامعة �بوظبي �لأمار�ت 

�أ�ستاذ م�سارك بق�سم �لإذ�عة و�لتليفزيون، كلية �لإعالم، جامعة �لقاهرة.
�ملوؤهالت �لعلمية:

دكتوراة يف العالم كلية العالم جامعة القاهرة مبرتبة ال�سرف الأوىل مع التو�سية بتبادل الر�سالة مع اجلامعات امل�سرية والعربية عام 2001.. 1

دبلوم مهني متخ�س�ض يف ال�سحافة التلفزيزنية يف املونتاج التلفزيوين.. 2

ماج�ستري يف العالم من ق�سم ال�سحافة والعالم من اجلامعة المريكية بالقاهرة عام 1993.. 3

بكالوريو�ض العالم كلية العالم جامعة القاهرة عام 1987 .. 4

 �لتدرج �لوظيفي:
ا�ستاذ العالم وم�ساعد عميد كلية الأداب والعلوم بجامعة ابو ظبي 2016 وحتى الأن.. 5

ا�ستاذ م�سارك بق�سم الذاعة والتلفزيون بكلية العالم جامعة القاهرة 2007 حتى الن.. 6

 مدر�ض بق�سم الأذاعة والتلفزيون بكلية العالم جامعة القاهرة 2007-2001.. 7
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عنو�ن �لبحث: �أمناط �مل�ساهدة �لتليفزيونية يف ظل �لإعالم �لتفاعلي روؤية م�ستقبلية لع�سر ما بعد �لإعالم �جلديد
�إعد�د: �أ.د/ عزة عبد �لعظيم حممد �أحمد

اأو الأجهزة الرقمية  اأثبتت العديد من الدر�سات الأجنبية اأن معظم طالب اجلامعة ل ي�ساهدون التليفزيون بالطريقة التقليدية ولكن عن طريق الإنرتنت 
احلديثة. وقد ظهر م�سطلح »ع�سر ال�سا�سات املتعددة« بظهور طرق جديدة لتعر�ض الأفراد للمواد املتلفزة، حيث ي�ستطيع الفرد مبجرد ات�ساله بالإنرتنت 
م�ساهدة اأي مادة فيديو �سواء عن طريق �سا�سة التليفزيون اأوالهاتف املتحرك اأوالتابليت اأوالآي باد، واأ�سار عدد من الباحثني اإىل اأن هذه البيئة ب�سدد اإحداث 
تغيري يف اأمناط التعر�ض التقليدية املتعارف عليها. انت�سرت هذه الظاهرة وتطورت مع تطور اأ�ساليب جديدة ومواقع مت اإن�ساوؤها خ�سي�سا ل�سباع حاجات 
امل�ساهدين، خا�سة املراهقني منهم وظهرت تنبوؤات باأن حتظى هذه املواقع ب�سعبية كبرية بني كثري من الأفراد يف �سعوب اأمريكا واجنلرتا وال�سويد وايرلندا، 
وبالطبع انتقلت هذه الظاهرة اإىل ال�سرق الأو�سط والدول العربية، هذه املواقع لمتتلك مكتبة فيلمية �سخمة فقط، بل توفر اأي�سا مل�ستخدميها عددًا كبريًا من 
امل�سل�سالت الدرامية التليفزيونية مبوا�سمها الكاملة وقت عر�سها على �سا�سات التليفزيون ب�سكل يومي، وبذلك اعتربت عالمة فارقة يف  امل�سهد التليفزيوين 
اأثناء وبعد عر�سها على ال�سا�سات التقليدية، كما اأن هذه املواقع تتيح للم�ساهد حتديد مكان وزمان  يف القرن احلايل حيث تقوم بتوزيع امل�سمون الأ�سلي 
امل�ساهدة واملدة التي ي�ساهد فيها امل�سمون التليفزيوين. تناق�ض هذه الورقة العلمية كيف تغريت اأمناط امل�ساهدة التليفزيونية يف ع�سر الإعالم التفاعلي، 
وتطرح مناق�سة علمية حول اأ�سباب هذه الظاهرة وتداعيتها، كما وتناق�ض التاأثريات اليجابية وال�سلبية املحتملة لهذه الأمناط اجلديدة للم�ساهدة وو�سع اأطر 

لها يف ظل النظريات الإعالمية احلديثة والتقليدية يف حماولة لو�سع ت�سور م�ستقبلي لع�سر ما بعد الإعالم اجلديد.
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�ل�سم: �أ.مثنى حمفوظ مربوك باظري�س           
�جلن�سية : ميني                                  

حا�سل على ماج�ستري �إعالم وعالقات عامة عام ٢٠١6        
 �ملوؤهل : بكالوريو�س �سحافة و�إعالم /عالقات عامة عام ٢٠١٠.         

ح�سل على �لدور�ت �لتالية:
الإخراج التلفزيوين ، واجلهة املنظمة للدورة قناة ART وقناة فور �سباب العاملية .. 1

-حترير واإنتاج الأخبار ، واجلهة املنظمة للدورة : جامعة عدن . 2

-اإدارة الفريق ال�سحفي، واجلهة املنظمة للدورة : مركز الدرا�سات والإعالم القت�سادي بالتعاون مع ال�سفارة الأمريكية ب�سنعاء.. 3

-فريق العمل الفعال – ت�سميم وتخطيط امل�ساريع ، واجلهة املنظمة للدورة : موؤ�س�سة العون للتنمية.. 4

-التحرير ال�سحفي الحرتايف لل�سحافة املطبوعة ، واجلهة املنظمة للدورة : موؤ�س�سة حرية و الحتاد الوربي. 5

خرب�ت وظيفية:
م�سووؤل العالم والعالقات العامة باملوؤ�س�سة الطبية امليدانية .. 1

اعالمي م�سروع التغذية املمول من قبل منظمة اليوني�سف .. 2

�سكرتري حترير �سابق يف جملة �سراج ال�سادرة عن �سكن بق�سان اجلامعي /عدن.. 3

رئي�ض منتدى الغرفة للتنمية والإبداع بالغرفة - ح�سرموت .. 4

مرا�سل �سحفي ل�سحيفة 14اكتوبر .. 5

مرا�سل جمموعة مواقع اللكرتونية اإخبارية منها هنا ح�سرموت + عدن الغد .. 6

حمرر �سحفي ل�سحيفة ) ر�سالة اجلامعة ( ال�سادرة عن جامعة امللك �سعود .. 7
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عنو�ن �لبحث: �أثر �لتفاعلية يف �لعالم �جلديد على زيادة �لوعي �ل�سيا�سي لدى �ل�سباب 
��سم �لباحث:�. مثنى باظري�س

هدفت الدرا�سة اىل التعرف  اإىل اأي مدى يعتمد طالب جامعة ح�سرموت على التفاعلية يف و�سائل الإعالم اجلديد من خالل ما يتم بثه على �سبكات النرتنت 
كم�سادر اأولية للمعلومات عن الق�سايا ال�سيا�سية العاملية واملحلية ، واأثره يف زيادة وعيهم و م�ساركتهم ال�سيا�سية،وذلك بالتطبيق على عينة  جتريبية من 
طالب جامعة ح�سرموت مت تق�سيمها  اىل جمموعتني �سابطة وجتريبية وخ�سعت جمعيهم اىل اختبار حت�سيلي للفيلم الوثائقي ) قبل العا�سفة حلم اليمن 
اجلنوبي ( ومقيا�ض اجتاهات ا�ستخدام و�سائل العالم اجلديد طبق قبليًا وبعديًا ، وادخل املوؤثر وهو الفيلم الوثائقي على املجموعة التجريبية من خالل موقع 

الفي�ض بوك ،م�ستخدمًا الباحث املنهج التجريبى.
ومن اأهم نتائج الدرا�سة  ان و�سائل العالم اجلديد جتذب الطالب وتزيد من انتباههم وتبعدهم عن املحور التقليدي الذي ي�سبب امللل للطالب مما يخلق 

زيادة يف املعلومات التي يتلقونها.
كما تو�سلت الدرا�سة اىل ان و�سائل العالم اجلديد تراعي قدرات الطالب بكافة م�ستوياتهم وت�سوقهم لكت�ساب الوعي ال�سيا�سي خ�سو�سًا احتوائها على 

التعزيز بال�سور والفيديوهات والر�سوم البيانية وامكانية العجاب وامل�ساركة والتفاعلية والتغذية الراجعة املبا�سرة .
و ا�ستنتجت الدرا�سة ان العالم التقليدي يزيد من الوعي ال�سيا�سي للطالب ولكن بدرجة اقل من العالم اجلديد املتمثل يف مواقع التوا�سل الجتماعي ، و 
ان اخللفية ال�سيا�سية حتى لو كان اكت�سابها بطريقة تقليدية تزيد من درجة الوعي لدى الطالب ولكن هذه الزيادة لي�ست بالدرجة املطلوبة كما هو يف العالم 

اجلديد ،  وان طريقة عر�ض املعلومات التي تعتمد على تدفق املعلومات باجتاهني تزيد من م�ستوى الوعي ال�سيا�سي واملعلومات التي يتلقها الطالب
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السـيرة الـذاتيـة
�ل�سـم : �أ.د / هبة �أمني �أحمد �ساهني

�جلامعة : جامعة عني �سم�س
�لتخ�س�س : كلية �لآد�ب- ق�سم علوم �لت�سال و �لإعالم 

�لجناز�ت �لعلمية ومن �أهمها:
�لبحوث �لعلمية

دور و�سائل الإعالم فى تهيئة اجلمهور امل�سرى نحو الثقة فى احلكومة ورقة بحثية مقدمة للموؤمتر العلمى الدوىل ال�ساد�ض ع�سر لكلية الإعالم - . 1
جامعة القاهرة حتت عنوان » الإعالم وق�سايا الفقر واملهم�سني : الواقع والتحديات » فى الفرتة من 13 – 15 يوليو 2010

 دور القنوات الإخبارية العربية فى ت�سكيل �سورة م�سر لدى اجلمهور العربى، املجلة امل�سرية لبحوث الراأى العام، جملد 10، عدد 3، يناير يونيو 2011. 2
التحليل النقدى لبحوث الأطر الإعالمية خالل العقد الأول من القرن احلادى والع�سرين درا�سة حتليلية من امل�ستوى الثانى، درا�سة مقدمة للموؤمتر . 3

العلمى الدوىل ال�سابع ع�سر لكلية الإعالم جامعة القاهرة حتت عنوان “بحوث الإعالم فى م�سر فى ن�سف قرن: الواقع واجتاهات امل�ستقبل”، 
19 – 20 دي�سمرب 2011

م�سداقية القنوات التليفزيونية الإخبارية فى الأزمات “درا�سة حالة للتغطية الإعالمية لثورة 25 يناير”، املجلة امل�سرية لبحوث الراأى العام، . 4
جملد 11، عدد 1، يناير – مار�ض 2012، عدد خا�ض )الراأى العام وثورة 25 يناير(

 املعاجلة الإخبارية لالنتخابات الت�سريعية فى القنوات الف�سائية العربية والدولية: درا�سة حتليلية مقارنة بني قناتى العربية واحلرة، املجلة . 5
امل�سرية لبحوث الإعالم، عدد 44، يوليه – �سبتمرب 2013

اأخالقيـات الإعـالم فى الأزمات بيـن النظريـة و التطبيـق، درا�سة مقدمة للدورة التدريبية الوطنية حول: “تعزيز دور و�سائل الإعالم فى بناء . 6
القدرات املوؤ�س�سية فى جمال الغاثة الفورية” القاهرة اللجنة الوطنية امل�سرية للرتبية والعلوم والثقافة )يون�سكو-اليك�سو-اي�سي�سكو( من 11 – 

12 فرباير 2014
دور التليفزيون فى دعم امل�ساركة ال�سيا�سية لدى اجلمهور امل�سرى بالتطبيق على النتخابات الرئا�سية 2012، املجلة امل�سرية لبحوث الإعالم، . 7

عدد 48، يوليه – �سبتمرب 2014
امل�سئولية الجتماعية والأمنية لو�سائل الإعالم يف تناول ق�سايا الإرهاب درا�سة تطبيقية على اجلمهور وال�سفوة الإعالمية والأمنية، درا�سـة . 8

مقدمـة ملوؤمتر: “دور الإعالم العربي يف الت�سدي لظاهرة الرهاب” جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع الأمانة العامة ملجل�ض وزراء 
الإعالم العرب، الريا�ض: 24-26 �سفر 1436هــ )املوافق: 16-18 دي�سمرب 2014م(.

التنظيم الذاتى لالإعالم جتارب دولية،  درا�سـة مقدمـة ملوؤمتر: “ال�سيا�سات الإعالمية وحرية التعبري، القاهرة: اجلامعة الأمريكية 25 – 26 . 9
فرباير 2015

ا�ستخدامات ال�سباب امل�سرى لل�سحافة الإلكرتونية وتاأثريها على ال�سحافة الورقية، درا�سـة مقدمـة للملتقى الدوىل: “ال�سحافة املكتوبة اأزمة اأم . 10
حتولت؟”، معهد ال�سحافة وعلوم الإخبار، تون�ض: 20 – 22 اأبريل 2015

�لكتب �ملن�سورة
 التليفزيون الف�سائى العربى ) القاهرة : الدار امل�سرية اللبنانية ، 2008 (. 1
و�سائل الت�سال فى م�سر الن�ساأة والتطور واآفاق امل�ستقبل) القاهرة : دار العامل العربى ، 2010( . 2

�جلو�ئز:
- احل�سول على جائزة اأف�سل بحث قدم فى املوؤمتر العلمى العا�سر لكلية الإعالم جامعة القاهرة حتت عنوان “الإعالم املعا�سر والهوية العربية” فى 
الفرتة من 4 – 6 مايو 2004 فى اطار ورقة بحثية بعنوان “املعاجلة الإخبارية للق�سايا العربية فى القناة الف�سائية الإ�سرائيلية املوجهة باللغة العربية 

حتليلية”. – درا�سة 
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الملخص
عنو�ن �لبحث : “ تبنى �سبكات �لتو��سل �لجتماعى فى م�سر :در��سة مقارنة بني �ملتبنني وغري �ملتبنني”

�لباحثتان : �أ.د. هبه �ساهني
                        د. �سلوى �سليمان �جلندي

 تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق مزيد من الفهم لواقع تبنى وانت�سار ال�سبكات الجتماعية واختبار العوامل التى ترتبط بتبنى ال�سبكات الجتماعية ور�سد 
دوافع ال�ستخدام والإ�سباعات املتحققة والتعرف على �سمات املتبنني لل�سبكات الجتماعية من خالل درا�سة مقارنة بني املتبنني وغري املتبنني من اجلمهور 

امل�سرى.

تعتمد الدرا�سة على منهج امل�سح  بهدف جمع البيانات وتف�سريها للو�سول اإىل دللت ذات اأهمية علمية، بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام املنهج املقارن للمقارنة بني 
املتبنني وغري املتبنني لل�سبكات الجتماعية من اجلمهور امل�سرى. 

مت حتديد جمتمع الدرا�سة امليدانية يف اجلمهور امل�سرى بالتطبيق على 200 مفردة، بواقع 100 مفردة من املتبنني لل�سبكات الجتماعية و100 مفردة من 
غري املتبنني لل�سبكات الجتماعية مبحافظات القاهره الكربى من 18 عاماَّ فاأكرث.

تعتمد الباحثتان يف جمع بيانات الدرا�سة امليدانية على ال�ستبيان باملقابلة مع اجلمهور امل�سرى مبحافظات القاهرة الكربى
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