
  التسجيل: صباحاَ 9

 الدرعيةقاعة   (ص 00011-ص 01011) ولىاأل الجلسة

 )استخدامات تكنولوجيا اإلعالم التفاعلي( 

                    د. محمد بن سليمان األحمد رئيس الجلسة:

 نايف الحميدين: مقرر الجلسة

01011-

01001 

 فى اإللكترونية األلعاب استخدام اشكاليات

 لإلعالم التفاعلية البيئة
 

أ.د. ثريا أحمد 

 البدوي

 جامعة الملك سعود

0 

01001-

01001 

 التواصل مواقع في الِسلِفي صور وضع تجربة

 السعوديات نظر وجهة من االجتماعي

 قطب بكر عبدهللا أفنان ا.

جامعه الملك 

 عبدالعزيز

0 

01001-

01001 

اإلبداع فى إستخدام األلوان وأثره فى 

 تطوير اإلعالم التفاعلى

 0 د. سالي شحاته

01001-

01001 

 خالل من اإلعالمية التربية مهارات تنمية

 الخبرة على بناء االجتماعي التواصل شبكات

 الجامعات في اإلعالم ألساتذة التدريسية

 السعودية

 د. حسن منصور

 جامعة الملك سعود

0 

01001-

00011 

  منـــــــــــــاقشة

 

 

 

 

 

 

 



 

قاعة حمد   م( :::11-ص :::11) الثانيةالجلسه 

 الجاسر

 (اإلعالم التفاعليوسائل  استخدامات)

           نايف بن ثنيان آل سعود د. أ. :رئيس الجلسة

الوعيلنايف  :مقرر الجلسة           

00011-

00001 

العـالقة بين اســتخدام الهاتف المحمول كوسيلة 

 اتصال

 الجامعات الطلبة األكاديميواألداء 

 محمد معوضأ.د. خيرت 

 عياد

 الشارقة جامعة

0 

00001-

00001 

ستخدامات الطلبة السعوديين لوسائل التواصل ا

 االجتماعي

 الحكومية في مدينة الرياض نموذجا   الجامعات

 د. سعيد الغامدي

 جامعة الملك سعود

0 

00001-

00001 

 ابراهيم مبارك رنا ا. .االجتماعية المؤسسات في التفاعلي اإلعالم واقع

 الكنيدري

جامعه الملك 

 عبدالعزيز

0 

00001-

00001 

 التفاعلية والالتزامنية للتلقي في اإلعالم الجديد

 - دراسة نظرية -

 د. عمر بوسعدة

 جامعة الملك خالد

0 

00001-

00011 

  منـــــــــــــاقشة

 

 

 

 

 

 



 

 قاعة حمد الجاسر   م0001 – م0001  الثالثة الجلسة

(والجمهور وسائل اإلعالم التفاعلية ) 

                      د. علي شويل القرني :رئيس الجلسة 

0 طارق األحمريمقرر الجلسة                      

10001-

10001 

تأثير التوجهات اإليدلوجية لموقعي العربية نت 

وروسيا اليوم على األطر اإلخبارية للتدخل 

العسكريالروسي في روسيا وعالقتة بإتجاهات 

 الجمهور من منظور تفاعلي

 0 د.غادة البطريق

10001-

10001 

األجندة التوافقية بين وسائل اإلعالم وقادة الرأي 

 تجاه قضايا االصالح االقتصادي في المجتمع السعودي

دراسة تحليلية في ضوء البيئة الجديدة لإلعالم  -

 التفاعلي

محمد د.أحمد بن 

 الجميعة

0 

10001-

10001 

دراسة مسحية لترويج فكر  الغوغاء االجتماعية

 الغوغائية في وسائل التواصل االجتماعي

 محسن د. فايزة

 الحربي

0 

10001-

10021 

 الوعي زيادة على الجديد االعالم في التفاعلية أثر

 لدى الشباب السياسي

 0 ا. مثنى باظريس

10021-

10011 

 فى وتأثيرها االجتماعى التواصل مواقع فى الشائعات"

الجمهور األكاديمي  نظر وجهة من األخبار نشر مصداقية

 “ المصري

 د.رشا عادل

 

2 

10011-

10001 

  منـــــــــــــاقشة

 

 

 



 قاعة الدرعية  م  0011-م 0001   ةلسه الرابعالج

(في وسائل اإلعالم التفاعلية باالتصالالقائم )  

                   أ.د. عبدهللا الرفاعي :رئيس الجلسة

: مقرر الجلسة                                 

 إبراهيم الجمعان

10001-

10001 

عام الهوية السياسية لمرشحي الرئاسة األمريكية 

 في مواقع الصحف العالمية 0102

 د.فداء عبدالعزيز

 

0 

10001-

10001 

 التونسية االلكترونية الصحافة في المهنية المعايير

 تحليلية وصفية دراسة

 0 برناطعلي د.هاله 

10001-

10001 

 وصفية دراسة.. اإللكترونية للبوابات اإلخبارية القيم

 – اإللكترونية البوابة على بالتطبيق تحليلية

 نت. العربية

 0 د.بهاء الدين بشير

10001-

10011 

  منـــــــــــــاقشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قاعة الدرعيةم      0001-م 0001     الخامسة الجلسة

(والشباب والمرأةاإلعالم التفاعلي واألسرة  ) 

مقرر                               أ.د. محمد الحيزان :رئيس الجلسة 

مشعل الوعيل: الجلسة  

0001-

0001 

 د أسماء الجيوشي -تحليلية دراسة – األسرة وقضايا التفاعلي اإلعالم
 

0 

0001-

0001 

"دور وسائل التواصل االجتماعي في تكوين رأس 

 المال االجتماعي لدي المرأة السعودية"

دراسة ميدانية علي عينة من الطالبات 

 الجامعيات بالرياض

د. خالد كاظم أبو 

 دوح
 

0 

0001-

0021 

 لدى الملبسي الوعي تنمية في التفاعلي االعالم دور

 خالد الملك جامعة طالبات

 0 الدين نور عبدهللا أميرة/د

0021-

0011 

 توعية في الحديثة االجتماعي التواصل وسائل دور

 دراسة :الخاصة االحتياجات ذوي األطفال أسر وتثقيف

 العماني المجتمع على تطبيقية

 د. سحر الشوربجي
 

0 

0011-

0001 

االتصال التفاعلى من خالل مواقع التواصل 

 االجتماعى وعالقتها برأس المال االجتماعى

 د.ياسمين محمد

 

2 

0001-

0001 

  منـــــــــــــاقشة

 

 

 

 

 

 



 

 قاعة حمد الجاسرم    :0:1-م :3:1   السادسة الجلسة 

(لمستخدمون و إدارة المحتوى التفاعليا ) 

                أ. خالد بن حمد المالك :رئيس الجلسة

                                              

العبيدعزام : مقرر الجلسة  

0001-

0001 

 من الشائعات نشر في الغامضة اإلخبارية المصادر دور

 آلراء استطالعية دراسة - الجديدة االعالم وسائل خالل

 العرب اإلعالميين من عينة

 د. طالب كيحول

جامعة الجياللي 

-خميس مليانة-بونعامة

 الجزائر

0 

0001-

0001 
The effectiveness of Using Social media in Government 

communication in UAE  

فاعلية إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي في اإلتصال الحكومي في دولة 

  اإلمارات

 أ.د. السيد بخيت

 أبوظبي زايد، جامعة

0 

0001-

0001 

 معلومة كمصدر والالتفاعلية التفاعلية

 العربية الصحف من عينة على تطبيقية دراسة

 د.ساعد ساعد

 جامعة الملك خالد

0 

0001-

0021 
Exploring interactivity in online journalism: A 
content analysis of international newspapers in Arab 
Gulf countries 

اإللكترونية0 فاعلية في الصحافة تاستكشاف ال

تحليل محتوى الصحف العالميه )صحافة اللغة 

 اإلنجليزية( في الدول الخليجية

 فريد موزاي
 

0 

0021-

0001 

  منـــــــــــــاقشة

 

 

 

 



 قاعة الدرعيةص  :3::1-ص:0:3 الجلسه األولى 

(العالقة بين اإلعالم التفاعلي واإلعالم التقليدي ) 

                  د. حمزة بيت المال :رئيس الجلسة  

                                                 

محمد العبدلي: مقرر الجلسة               

 المحمول الهاتف تطبيقات تأثيرات 9001-9001

 التقليدية االعالم لوسائل الجامعة طلبة تعرض في

 ميدانية دراسة

 محمدين حسين أحمد د.

 حسان

 األردن - البترا جامعة

0 

 التفاعلي لإلعالم السعودي الشباب استخدام 9021-9001

 بالوسائل وعالقته اإلسالمية الرسمية للمؤسسات

 وطالبات طالب من عينة على ميدانية دراسة التقليدية

 اإلعالم بين الفجوة :الثالث المحور القرى أم جامعة

 التفاعلي واإلعالم التقليدي

 .عيسوي سالم أحمد د.

 جامعة ام القرى
 

0 

9021-

01011 

 موقع على المصرية الفضائية والقنوات الصحف صفحات

 واإلعالم التقليدي اإلعالم بين تكامل وسيلة :بوك فيس

 على دراسة: الشبكة؟ على تواجد مجرد أم الجديد

 .باالتصال والقائم المضمون

 عبد صالح ياسمين د.

 .هللا عبد الرحمن

 جامعة القاهرة

0 

01011-

01001 

 وتغيير ، االجتماعي االتصال وسائل في التفاعلية "

 في باالتصال القائم لدي األولويات ترتيب مفهوم

 "التقليدي االعالم

 بوك وفيس تويتر على تطبيقية دراسة

 إبراهيم محمد أميرة ا.

 النمر

 جامعة الملك فيصل
 

0 

01001-

01001 

 اإلعالم ظل في التليفزيونية المشاهدة أنماط

 اإلعالم بعد ما لعصر مستقبلية رؤية التفاعلي

 الجديد
 

 العظيم عبد عزة /د.أ

 أحمد محمد

2 

01001-

01001 

  منـــــــــــــاقشة

 

 

 



 قاعة حمد الجاسرص   :3::1-ص:0:3  الثانية الجلسة

(العالقات العامة في بيئه اإلعالم التفاعلي ) 

        حمود العناد بن عبدالرحمن د..أ: رئيس الجلسة

محمد : مقرر الجلسة                             

 فقيهي

 التواصل لوسائل العامة العالقات ممارسي استخدام 9001-9001

 0االجتماعي

 في العامة العالقات ممارسي من عينة على دراسة

 والخاص العام القطاع

د. عبدالرحمن 

 المطيري
 

0 

سترايجيات االتصالية المستخدمة عبر الصفحات اال 9001-9021

الرسمية للجامعات السعودية على موقع 

 دراسة تحليلية0 توتيرنموذجا 

 د.دعاء عبالفتاح

 محمد الصادق

0 

9021-

01011 

 التواصل لوسائل العامة العالقات ممارسي استخدام

 0االجتماعي

 العامة العالقات ممارسي من عينة على ميدانية دراسة

 والخاص العام القطاع في

 0 ا.د.فؤادة البكري

01011-

01001 

التطبيقات الجديدة في مجال العالقات العامة ) 

 األداء( و دورها في ترقية 0.1

 نموذجا Manager RP.االتصالي للمؤسسة

 0 د.يامين بودهان

01001-

01001 

  منـــــــــــــاقشة

 

 

 

 

 

 



 

 قاعة حمد الجاسرم  :::11-ص:0::1  الجلسه الثالثة

القيم والهوية الثقافية واالجتماعية فى بيئة اإلعالم 

(التفاعلي ) 

                الطياش بن عبدهللا فهد د.: رئيس الجلسة

: مقرر الجلسة                                     

 عبدالعزيز فقيهي

01001-

01021 

تشكل الهوية االفتراضية للشباب الجزائري على 

دراسة في الدوافع -شبكات التواصل االجتماعي 

 واالستخدامات

 0 د. فضيلة تومي

01021-

00011 

 على المشاكل صفحات تعكسها كما العربي المجتمع قيم

 نحوها المستخدمين واتجاهات face book موقع

 0 رمضان أحمد آيات.د

00011-

00001 

 االخالقية الثقافة صفحات فى المتضمنة القيم

 تحليلية دراسة 0التفاعلية بالمواقع

 العظيم عبد احمد مها د.

 الوهاب عبد

0 

00001-

00001 

 السياسى التغير فى الرقمى اإلعالم تكنولوجيا دور

 واإلجتماعى

 المصرى الشباب مجتمع على تطبيقية دراسة

 جنيد فاروق حنان.د.أ.

 

0 

00001-

00001 

 الخصوصيات في وأثرها التفاعلي اإلعالم وسائل

 االستخدام نظرية ضوء في العربي للشباب الثقافية

 0واإلشباع

 ،(آنموذجا "بوك الفيس" االجتماعي التواصل شبكات)

 بالجزائر باتنة بمدينة ميدانية دراسة

 سليمان السعيد ا.د.

 .عواشرية

 

2 

00001-

00001 

 وعالقتها االنترنت عبر األجنبيات من الزواج "

 الشباب على ميدانية دراسة :النفسي باالغتراب

 المغترب العربى

 أ د عماد الدين جابر

 

2 

00001-

00011 

  منـــــــــــــاقشة

 

 



 قاعة الدرعيةم  :::11-ص:0::1 الرابعةالجلسه 

(استخدامات االعالم التفاعلي في قضايا االرهاب والعنف)  

         عبداللطيف دبيان العوفي  .د.أ :رئيس الجلسة

سعد : مقرر الجلسة                            

 المسعود

01001-

01021 

 فى واالرهاب العنف لظاهرة اليوتيوب موقع معالجه

 العربية المنطقة
 

 د. هويدا الدر
 

0 

01021-

00011 

 األمن" دور تفعيل نحو وأراءهم النخبة اتجاهات

 " .واإلرهاب التطرف مواجهة في "اإلعالمي

 د.آمال الغزاويا.

 د.خلود ملياني

0 

00011-

00001 

اعتماد الشباب الجامعي على وسائل االعالم في 

 ؛قضايا االرهاب الدوليالتعرف على 

 د.عادل المكينزي
 

0 

00001-

00001 

تجاهات الشباب نحو استخدام وسائل التواصل ا

 االجتماعي في نشر الفكر المتطرف

دراسة مسحية على طالب وطالبات جامعة الملك 

 سعود

 0 د.علي الضميان

00001-

00001 

 الصورة لدى داعش ومدى توظيفها عبر تويتر

كيفية لطبيعة استخدام دراسة تحليلية )

 (الحسابات الداعشية للصورة والفيديو

 2 د.مساعد المحيا

00001-

00001 

 بين العالقة أبعاد التفاعلي اإلعالم تحديات

المجتمع0   خدمة في ودوره التفاعلي اإلعالم

 التواصل مواقع وضبط الستكشاف علمية ورقة

 المتطرفة األفكار تتبني التي االجتماعي

 2 الحازميد.مبارك 

00001-

00011 

  منـــــــــــــاقشة

 

 

 

 



0(-00صالة الظهر وفتره الغداء )

 قاعة حمد الجاسر  م   :1:1-م :::1 الخامسة الجلسة

وأخالقياته في اعالم ضوابط اإلعالم التفاعلي وتشريعاته )

(العربي  

        عبدالملك عبدالعزيز الشلهوب د. :رئيس الجلسة

مقرر                                             

أنس الخميس :الجلسة  

0011-

0001 

 في وتشريعاته التفاعلي اإلعالم لضوابط مقارنة دراسة

 العربي العالم

 0 ا.د. أشرف جالل

0001-

0001 

 االلكترونية الصحف محتوى مع القراء تفاعل أخالقيات

 وجريدة السعودية، الرياض جريدة بين مقارنة دراسة

 الجزائرية اليومي الشروق

 د.رقيه بوسنان
 

0 

0001-

0001 

 الفضاءات في النقد حق ممارسة و العرب الرأي قادة

 المضامين في قراءة : االفتراضية

 0 د.الحبيب بالقاسم

0001-

0001 

 0 مداسي د. بشرى االعالم التفاعلي وتشريعاتهضوابط 

0021-

0001 

 شبكات لمستخدمي اإلجرائية الجنائية الحماية

 االجتماعي التواصل

 ( المملكة في المعلوماتية الجرائم قانون على دراسة )

 د.مطلق المطيري
 

2 

0011-

0021 

  منـــــــــــــاقشة

 

 

 

 



 

 قاعة الدرعيةم   :1:1-م :::1  السادسة الجلسة

(الدولية العربية و العالقات العامة)  

              العربي محمدعثمان  .د.أ :رئيس الجلسة

محمد : مقرر الجلسة                           

 القحطاني

0011-

0001 

 العامة العالقات لبحوث المنهجية اإلشكاليات)

 نقدي تحليلي منظور من دراسة) الرقمية

 د. همت السقا
 

0 

9021-

9001 

 اإلعالم لوسائل العامة العالقات إدارات استخدام

 مسحية دراسة 0 المنشأة لصورة الترويج في التفاعلي

 العربي الوطن في العامة العالقات ممارسي من عينة على

د.عبدالراضي 

 البلبوشي
 

0 

0001-

0001 

صورة العالم العربي أثناء الثورات في المواقع 

دراسة تحليلية  –اإللكترونية للصحف األجنبية 

 للخطاب الصحفي وخطاب تعليقات القراء

 د.سمر خالد
 

0 

0001-

0001 

 الخارجية وزارة حسابات عبر الرقمية الدبلوماسية

 السعودية

 على بالتطبيق التفاعلية للسمات تحليلية دراسة –

 .-تويتر شبكة

 

 0 ا.أسماء الصياح

0011-

0001 

  منـــــــــــــاقشة

 

 



 قاعة حمد الجاسر    م   :3:1-م :1:1 الجلسه السابعة 

(اإلعالن فى وسائل اإلعالم التفاعلي ) 

     د. ابراهيم بن عبدالعزيز البعيز : رئيس الجلسة

عبدالعزيز أولياء: مقرر الجلسة        

0001-0001 

 المستهلكين اتجاهات محددات

 الشبكات إعالنات نحو السعوديين

 باستجابتهم وعالقتها االجتماعية

 السلوكية
 

 0 د.حسن نيازي

0001-0001 

 السلوك على واثرها التفاعلية االعالنات

 للمستهلك الشرائى
 

د. وفاء صالح 

 عبدالرحمن
 

0 

0001-0001 

مواقع التواصل االجتماعي أثر توظيف 

 في بث اإلعالنات التجارية

 تويتر" أنموذجا  "

 

 أ.سيف السويلم
 0 

0001-0021 

 الجمهور اتجاهات :المشاركة عنوان

 التواصل مواقع اعالنات نحو السعودى

 ((ميدانية دراسة)) االجتماعى

 0 د. نهى السيد أحمد

  منـــــــــــــاقشة 0021-0001

 


