
جدول فعالیات المؤتمر الدولي الثامن بعنوان
اإلعالم والتنمیة في ضوء رؤیة 2030

تنظمھ : الجمعیة السعودیة لإلعالم واالتصال
في الفترة من 2-3- رجب 1441 ھـ الموافق 26-27 فبرایر 2020 م

المكان : قاعة الدرعیة والروازة

اليوم األول: الجلسة األولى )أ(: 
المحور: اإلعالم والتنمية ... األدوار والمتطلبات والتحديات

 صباحا 10:00 صباحا – 8:30ه�، من 1441 رجب 2الزمان: األربعاء 
, قاعة الدرعية17المكان: مبنى 

ر�ئ�ي�س� ا�ل�ج�ل�س�ة�:� د�.� ن�و�ف� ا�ل�ح�ز�ا�م�ي�
ا�ل�م�ق�ر�ر�:� أ�.� ب�ر�ا�ك� ا�ل�ح�م�ي�د�

م�ال�ح�ظ�ا�ت�ا�ل�و�ق�ت�ا�ل�ع�ن�و�ا�ن�ا�ل�م�ش�ا�ر�ك�م�
8:40-8:30المضامين التنموية لإلعالم العربي الجديد في ظل العولمةأ.د. خليل زغدي1
رؤية الجمهور العربي ألبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسات� اإلعالمية والعواملأ.د. حنان جنيد2

المؤثرة فيها
8:40-8:50

ا�ن�ث�ر�و�ب�و�ل�و�ج�ي�ا� ا�ال�ع�ال�م� و�ا�ل�ت�ن�م�ي�ة�:� ق�ر�ا�ء�ة� ف�ي� م�ن�ا�ه�ج� و�ا�ب�س�ت�م�و�ل�و�ج�ي�ا� ا�ال�ع�ال�م�أ�.�د�.� ع�ث�م�ا�ن� ا�ل�ع�ر�ب�ي�3
ا�ل�ت�ن�م�و�ي� 

9:00 -9:10

9:20-9:10 د�ر�ا�سة ا�س�ت�ك�ش�ا�ف�ية2030د�و�ر� ا�إل�ع�ال�م� ا�ل�م�و�ا�ط�ن� ف�ي� ت�ح�ق�ي�ق� ر�ؤ�ي�ة� ا�ل�م�م�ل�ك�ة� د�.� س�ا�م�ي�ة� ب�و�ب�ك�ر� غ�ز�و�ا�ن�ي�4
9:30-9:20اإلعالم والتنمية األدوار والمتطلبات والتحدياتأ. منيرة عبد اهلل القحطاني5

10:00-9:30م�ن�ا�ق�ش�ة�

 األولى )ب(: اليوم األول: الجلسة
المحور: اإلعالم المحلي وإعالم المناطق واألدوار المتوقعة في التنمية

 صباحا 10:00 صباحا – 8:30ه�، من 1441 رجب 2الزمان: األربعاء 
, قاعة الدروازة 17المكان: مبنى 

ر�ئ�ي�س� ا�ل�ج�ل�س�ة�:� أ�.�د�.� ن�ا�ي�ف� آ�ل� س�ع�و�د�
ا�ل�م�ق�ر�ر�:� أ�.� ر�ي�م� ا�ل�م�ط�ي�ر�ي�

م�ال�ح�ظ�ا�ت�ا�ل�و�ق�ت�ا�ل�ع�ن�و�ا�ن�ا�ل�م�ش�ا�ر�ك�م�
دور الصحافة الجامعية في دعم التنمية السياحية في السعوديةد. عمر أبو سعدة1

: صحيفة آفاق جامعة الملك خالد نموذجا2030وفق رؤية 
8:30-8:40

اتجاهات اإلعالم المناطقي السعودي نحو خطط التنمية المستدامةأ. خالد ناصر القحطاني2
م2030في ضوء رؤية 

8:40-8:50

التسويق األخضر ومراعاة االعتبارات البيئية في المواقعد. داليا محمد عبد اهلل3
اإللكترونية الرسمية للمنظمات في إطار التنمية المستدامة

9:00 -9:10

9:20-9:10 بالصحف السعودية2030معالجة مقاالت الرأي لرؤية أ. نوف كتاب العتيبي4
اتجاهات الرأي العام لدى الشباب الجامعي نحو رؤية المملكةأ. عبد الحميد علي حمدي5

م2030
9:20-9:30

9:50-9:30م�ن�ا�ق�ش�ة�
 فترة استراحة 10:00 إلى 9:50من الساعة 

1



 : الثانيةاليوم األول: الجلسة
المحور: المضامين التنموية في وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة

 صباحا11:00 صباحا– 10:00ه�، من 1441 رجب 2 الزمان: األربعاء 
, قاعة الدرعية17المكان: مبنى 

ر�ئ�ي�س� ا�ل�ج�ل�س�ة�:� د�.� س�ي�ف� ا�إل�س�ال�م� آ�ل� س�ع�و�د�
ا�ل�م�ق�ر�ر�:� أ�.� ا�ب�ر�ا�ه�ي�م� ا�ل�ج�م�ع�ا�ن�

م�ال�ح�ظ�ا�ت�ا�ل�و�ق�ت�ا�ل�ع�ن�و�ا�ن�ا�ل�م�ش�ا�ر�ك�م�
دور القنوات الفضائية العربية المحلية في تنمية وتنشيط السياحةد. بهاء الدين علي1

الداخلية: قناة دبي الفضائية نموذجا
10:00-10:10

دور اإلعالم السياحي الشبكي في تنمية السياحة السعودية فيد. نانسي عبد العزيز عبد الرحيم2
ضوء اإلعالم السياحي الشبكي

10:10-10:20

تحليل محتوى الرسوم والصور الصحفية المستخدمة في تغطيةد. فريد إعراب موزاي3
2030الرؤية السعودية 

10:20-10:30

10:40-10:30المضامين التنموية في اإلعالم االجتماعيد. طارق سعيدي4
11:00-10:30م�ن�ا�ق�ش�ة�

12:15 إلى الساعة 11:00حفل االفتتاح من الساعة 

 فترة استراحة للصالة12:45 إلى 12:15من الساعة 

 الثالثة واألخيرة في اليوم األول: اليوم األول: الجلسة
المحور: دور اإلعالم ومسؤولياته لدعم برامج التحول والرؤى الوطنية

 ظهرا1:45 ظهرا – 12:45ه�، من 1441 رجب 2 الزمان: األربعاء 
, قاعة الدرعية17المكان: مبنى 

ر�ئ�ي�س� ا�ل�ج�ل�س�ة�:� أ�.�د�.� ع�ب�د�ا�ل�ر�ح�م�ن� ا�ل�ع�ن�ا�د�
ا�ل�م�ق�ر�ر�:� أ�.� ب�د�ر�ي�ة� ا�ل�ع�ب�ي�د�

م�ال�ح�ظ�ا�ت�ا�ل�و�ق�ت�ا�ل�ع�ن�و�ا�ن�ا�ل�م�ش�ا�ر�ك�م�
دور وسائل التواصل االجتماعي في نشر الوعي بقضايا التنميةد. أحمد سامي العايدي1

المستدامة
12:45-12:55

1:05-٢٠٣٠12:55األمن السيبراني لإلعالم الجديد ورؤية د.محمد بن سليمان األحمد 2
1:15-1:05حوار حول التنمية في الفضاء االفتراضيد. إبراهيم البعيز3

1:25-1:15 السيلفي السعودي2030دور االعالم في تعزيز الهوية د.عهود بنت سلطان الشهيل4

1:45-1:25م�ن�ا�ق�ش�ة�
استراحة الغداء

2



اليوم الثاني

 األولى )أ(: اليوم الثاني: الجلسة
المحور: دور االعالم في مواجهة االزمات التنموية

 صباحا10:00 صباحا – 8:30ه�، من 1441 رجب 3 الزمان: الخميس 
, قاعة الدرعية17المكان: مبنى 

ر�ئ�ي�س� ا�ل�ج�ل�س�ة�:� أ�.�د�.� س�ع�د� آ�ل� س�ع�و�د�
ا�ل�م�ق�ر�ر�:� أ�.� أ�ن�س� ا�ل�خ�م�ي�س�

م�ال�ح�ظ�ا�ت�ا�ل�و�ق�ت�ا�ل�ع�ن�و�ا�ن�ا�ل�م�ش�ا�ر�ك�م�
العالقة بين استراتيجيات التصميم والتأثير في حمالت التوعيةأ.د. رزق سعد عبد المعطي1

االجتماعية
8:30-8:40

القضايا التنموية في احاديث وحوارات صاحب السمو الملكيأ. د.عبد الملك الشلهوب 2
ولي العهد األمير محمد بن سلمان _ دراسة تحليلية

8:40-8:50

شبكات التواصل االجتماعي في مواجهة األزمات التنمويةد. فيصل فرحي3
 الكنديةVIEUX GATINEAUالمحلية: تجربة مدينة 

9:00 -9:10

9:20-9:10دراسة تحليلية للحسابات� الرسمية على موقع تويترد. عبد الصادق حسن عبد الصادق4
د�و�ر� ش�ب�ك�ا�ت� ا�ل�ت�و�ا�ص�ل� ا�ال�ج�ت�م�ا�ع�ي� ف�ي� د�ع�م� ب�ر�ن�ا�م�ج� ا�ل�ت�ح�و�ل�د�.� ه�و�ي�د�ا� ا�ل�د�ر�5

ا�ل�و�ط�ن�ي� ف�ي� م�ج�ا�ل� ا�ل�ت�ن�م�ي�ة� ا�ل�س�ي�ا�ح�ي�ة� ف�ي� ا�ل�م�م�ل�ك�ة�
9:20-9:30

الشائعات� في وسائل اإلعالم والثقة كأحد أبعاد التنميةأ.د. حاتم محمد عاطف6
االجتماعية

9:30-9:40

10:00-9:40م�ن�ا�ق�ش�ة�

 الثانيةاليوم الثاني: الجلسة
دور اإلعالم في برامج التخصيص، وقضايا تخصيص قطاع اإلعالمالمحور: 

 صباحا12:00 صباحا – 10:30ه�، من 1441 رجب 3 الزمان: الخميس 
, قاعة الدرعية17المكان: مبنى 

ر�ئ�ي�س� ا�ل�ج�ل�س�ة�:� أ�.�د�.� ع�ل�ي� ا�ل�ق�ر�ن�ي�
ا�ل�م�ق�ر�ر�:� أ�.� إ�ر�ا�د�ة� ص�ف�ر�ج�ي�

م�ال�ح�ظ�ا�ت�ا�ل�و�ق�ت�ا�ل�ع�ن�و�ا�ن�ا�ل�م�ش�ا�ر�ك�م�
االتجاهات النظرية الحديثة حول دور اإلعالم في التنمية لتحقيقأ.د. مبارك الحازمي1

2030رؤية 
10:30-10:40

تقييم النخبة لمصداقية التناول اإلعالمي لمشروعات التنميةد. أميرة محمد أحمد2
االقتصادية في المملكة العربية السعودية في المواقع اإلخبارية:

دراسة مسحية

10:40-10:50

الدور اإلعالمي في التوعية بتطبيق االتفاقية الدولية لحقوقد. أروى علي أخضر3
م2030األشخاص ذوي اإلعاقة في السعودية وفق رؤية 

10:50-11:00

11:10-11:00االعالم والتنمية )االدوار والتحديات والمتطلبات(د. فؤادة البكري4
11:20-11:10أثر التقنيات الحديثة في اإلعالم التوعويد. سهى محمد منصور5
اتجاهات القائمين باالتصال نحو استخدام تقنيات الذكاءد.ايمن محمد بريك6

االصطناعي بالمؤسساتG الصحفية المصرية والسعودية
11:20-11:30

دور اإلعالم االجتماعي في جعم استراتيجية الوزارات لتحقيقرياض ناصر الفريجيأ.7
2030رؤية 

11:30-11:40

12:00-11:40م�ن�ا�ق�ش�ة�
 فترة استراحة12:15 إلى 12:00من الساعة 

 فترة استراحة للصالة12:45 إلى 12:15من الساعة 

3



الجلسة الثالثة: اليوم الثاني: 
حمالت التوعية العامة في المجاالت التنمويةالمحور: 

 ظهرا1:55 ظهرا –  12:45ه�، من 1441 رجب 3 الزمان: الخميس 
, قاعة الدرعية17المكان: مبنى 

ر�ئ�ي�س� ا�ل�ج�ل�س�ة�:� د�.� ه�د�ى� ب�ن� س�ع�ي�د�ا�ن�
ا�ل�م�ق�ر�ر�:� أ�.� م�ا�ج�د� ا�ل�ج�ر�ي�و�ي�

م�ال�ح�ظ�ا�ت�ا�ل�و�ق�ت�ا�ل�ع�ن�و�ا�ن�ا�ل�م�ش�ا�ر�ك�م�
د. جوهرة المطيري1

د. غيداء الجويسر
12:55-12:45م2030اإلعالم الرقمي والتنمية االقتصادية في ضوء رؤية 

د. عثمان محمد عثمان2
د. عبد اهلل علي عسيري

1:05-12:55دور اإلعالم الحديث في الترويج والتوعية لصناعة السياحة

1:15-1:05اإلعالم الجديد ومسؤولية في دعم برامج التحول الوطنيد. منى مزهي العتيبي3

تعزيز فاعلية دور الفضائيات الوالئية السودانية في التنمية بالوالياتد. أحمد اسماعيل حسين4
السودانية

1:15-1:25

ت�و�ج�ه�ا�ت� ا�ل�د�ر�ا�س�ا�ت� ا�إل�ع�ال�م�ي�ة� ن�ح�و� ت�و�ظ�ي�ف� و�س�ا�ئ�ل� ا�ل�ت�و�ا�ص�ل� م�ن�ى� ا�ل�ع�ن�ز�ي�أ�.�5
ا�ال�ج�ت�م�ا�ع�ي� ف�ي� ت�ش�ك�ي�ل� ا�ت�ج�ا�ه�ا�ت� ا�ل�ش�ب�ا�ب� ن�ح�و� ا�ق�ت�ص�ا�د� ا�ل�م�ع�ر�ف�ة�

1:25 -1:35 

 1:55- 1:35م�ن�ا�ق�ش�ة�

لجلسة الرابعة في اليوم الثاني واألخيرة: اليوم الثاني: ا
المحور: التوصيات 

 ظهرا3:00 ظهرا – 2:00ه�، من 1441 رجب 3 الزمان: الخميس 
, قاعة الدرعية17المكان: مبنى 

م�ال�ح�ظ�ا�ت�ا�ل�و�ق�ت�ا�ل�ع�ن�و�ا�ن�ا�ل�م�ش�ا�ر�ك�م�
 3:00- 2:00التوصيات والنتائجالختامية

م�ن�ا�ق�ش�ة�
استراحة الغداء

4




