
   The First International Conference on Media and Challenges of the Arabian Gulf                                                                        الدولي األول اإلعالم وتحديات الخليج العربيالمؤتمر      
                                     30-31 October 2018  30-31 8201أكتوبر                                                                                                                                                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 0 

 

 المؤتمر الدولي األول اإلعالم وتحديات الخليج العربي

The First International Conference on Media and Challenges of the 

Arabian Gulf 

 

 دليل المؤتمر
Conference Guide 

      

 

 

 

 



   The First International Conference on Media and Challenges of the Arabian Gulf                                                                        الدولي األول اإلعالم وتحديات الخليج العربيالمؤتمر      
                                     30-31 October 2018  30-31 8201أكتوبر                                                                                                                                                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 1 

 تمهيد

سم سياسة البحث العلمي لرلألنشطة البحثية والمجتمعية في ظل التطورات العلمية التي تشهدها المملكة وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين في قاً من دعم مجلس التعليم العالي انطال

تحرص الجامعة الخليجية على أن تكون  ت،بما يسهم في بناء مجتمع المعرفة، وجعل البحث العلمي أداة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ونقل المعرفة إلى قطاعات اإلنتاج والخدما

في تنفيذ السياسات واألنشطة والفعاليات في خدمة رؤية البحرين االستراتيجية في مجال التعليم  اً عليمية بالمملكة، وهى ال تقل جهدجزء أصيل ال يتجزأ من مسار وتطور العملية الت

لعات المستقبلية ومتطلبات التنمية الشاملة، التي تهدف إلى خلق اقتصاد معرفي قائم ونقل المعرفة، وأن الجامعة الخليجية تتبنى منهجية علمية في تحليل واقع البحث العلمي وبيان التط

 .على تعزيز ثقافة االبتكار، وريادة األعمال، وتبني البحوث التي تحقق تنمية اقتصادية، واجتماعية، وبيئية مستدامة في مملكة البحرين

 

لما تمر به منطقتنا الخليجية من أحداث يأتي نتيجة اإلعالم وتحديات الخليج العربي" " تحت عنوان األول دوليالمؤتمر لل معةالجا وبناء على توجيهات مجلس التعليم العالي فإن تدشين

 .لألماملتنمية والتقدم ودفع عجلة ا والعربية،عملية للخروج من هذه األزمات وصوالً إلى استقرار منطقتنا الخليجية ال حلولالم يقدتفي حل المشكالت و وهو يسعى للمساهمةوأزمات 

Preface 
The Higher Education Council at the Ministry of Education in the Kingdom of Bahrain supports scientific and community activities in the 

light of the scientific development taking place in the kingdom leading to the formulation of the policy of scientific research, which 

contributes to building the knowledge of society, and making scientific research a tool for economic and social development and transfer of 

knowledge to the sectors of production and services. Gulf University is keen to be an integral part of the development of the educational 

process in the Kingdom. The university strives at implementing the policies, activities and events in the service of Bahrain's strategic vision 

in the field of education. It adopts a scientific methodology in analyzing the reality of scientific research and its future aspirations. This 

aims at creating a knowledge economy based on fostering a culture of innovation, entrepreneurship, and the adoption of research that 

achieves sustainable economic, social and environmental development in the Kingdom of Bahrain. 

In accordance with the directives of the Higher Council of Education, Gulf University will seek to launch an international conference under 

the title of ‘Media and the challenges of the Arabian Gulf’ since the Gulf region is going through events and crises and the conference 

contributes at solving problems and offering practical solutions to get out of these crises. 

 لمؤتمرأهداف ا

 :ما يلييهدف المؤتمر لتحقيق 

 .والدولية في دول الخليج العربي وأهمها التحديات األمنية واالقتصادية خاصة في ظل متغيرات سياسية واقتصادية وإعالمية على المستوى اإلقليمي دعم القضايا والتحديات المشترك  .1

 .البحرينفعيل دور اإلعالم في دعم االقتصاد الخليجي خاصة أثناء األزمات، ومنها اقتصاد مملكة ت .2

 .البحرينمية والمؤسسات األمنية واالقتصادية في دول الخليج العربي ومنها مملكة توطيد العالقة بين المؤسسات اإلعال .3

كين في المؤتمر والضيوف بما يحقق مهارات تدريب طالب برنامج اإلعالم والعالقات العامة على تنظيم المؤتمرات العلمية واستقبال الضيوف واالحتكاك بالمصادر اإلعالمية من المشار .4

 .للبرنامجالتخصص 

 .استشراف مستقبل كل من األوضاع األمنية واالقتصادية في ضوء متغيرات دولية وإقليمية متجددة .5
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 .والخليجيتعزيز مفاهيم ومهارات وفعاليات البحث العلمي بأشكالها المختلفة في الجامعة الخليجية، وربطها بقضايا المجتمع المحلي  .6

 .مناقشة ومعايشة فعاليات األنشطة العلمية في بيئة مواتيةإكساب الطالب مهارات التفكير العلمي والحوار وال .7

Objectives 

The conference aims to: 

1- Supporting the common issues and challenges in the Gulf countries, especially security and economic challenges, especially in light of 

political, economic and media changes at the regional and international levels; 

2- Activate the role of media in supporting the Gulf economy, especially during crises, including the economy of the Kingdom of Bahrain; 

3- Consolidating the relationship between the media institutions and the security and economic institutions in the Gulf countries, including the 

Kingdom of Bahrain; 

4- Training students of media and public relations program to organize scientific conferences, receive guests and know more about the 

participants to achieve the outcomes of the program; 

5- To explore the future of both security and economic conditions in the light of renewed international and regional changes; 

6- Enhancing the concepts, skills and activities of scientific research in its various forms in Gulf University, and linking them to issues related to 

Gulf communities; 

7- Providing students with the skills of scientific thinking, and dialogue, and encouraging them to be active participants in scientific activities. 

 

 

 برنامج المؤتمر           

طقة الخليج دولياً ترعاه الجامعة الخليجية والذي تسعي من خالله في المساهمة في حل المشكالت وتقديم الحلول للخروج من التحديات التي تمر بها من حدثًا المؤتمر هذا يعد

 وجهات وتبادل مفتوحة مناقشات تليهاجلسات  سبعفاعلية على مدي يومين بواقع وباحثة من الوطن العربي، وهي  اً باحث 48وبمشاركة  العربي حالياً وذلك وفق رؤية إعالمية

حدثين وتسليم األبحاث واألوراق العلمية المطروحة وفي نهاية المؤتمر سيتم إعالن توصيات المؤتمر من خالل النتائج العلمية للبحوث وسيتم تكريم المت حول واألفكار النظر

 شهادات التكريم.

Conference Program    

A conference is an international event sponsored by the Gulf University, through which it seeks to contribute to solving problems and 

providing solutions to overcome the challenges that the Gulf region is currently undergoing, according to a media vision with the 

participation of 48 researchers from the Arab world. Followed by open discussions and exchange of views and ideas on research papers, 

at the end of the conference will be announced recommendations of the conference through the scientific results of research and will be 

honored speakers and deliver certificates for the honor. 
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                                                                                                               Activity of first day 30/10/2018         30/10/2018 فاعلية اليوم األول
 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                                                                                                               Activity of second day 31/10/2018         31/10/2018فاعلية اليوم الثاني 

 

 

 

 

 

 

 Time Activity الفعالية

 Registration 09:00 -08:30 التسجيل

 األولى الجلسة

 الجلسة الثانية
09.00 – 10.30 

Session (1) 

Session (2) 

 Break 11.00 – 10.30    استراحة

 National Anthem 11.00 السالم الوطني

 Opening – Holy Quran 11.03 القرآن الكريم – االفتتاح

 Speech of the presenter 11.08 كلمة عريف الحفل

  Welcome by University President 11.10 لسيد رئيس الجامعةا -ترحيبية كلمة 

 Speech of the Conference Sponsor 11.15 كلمة راعي الحفل

 Honoring 11.40 – 11.25 التكريم

 11.40 عرض رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر
Presentation by Chair of the Organizing 

Committee of the Conference 

 Presentation by Keynote Speaker 12.00 – 11.45 المتحدث الرئيسيعرض 

 Break and Prayer 12.30 – 12.00      والصالة استراحة

 الثالثة الجلسة

 الجلسة الرابعة
12.30 – 14.00 

Session (3) 

Session (4) 

 Lunch 14.00 الغداء

 Time Activity الفعالية

 الخامسة الجلسة

 الجلسة السادسة
09.00 – 10.45 

Session (5) 

Session (6) 

 Break 11.00 – 10.45    استراحة

 Session (7) 12.30 – 11.00 السابعة الجلسة

 Break and Prayer 13.00 – 12.30      والصالة استراحة

 Presentation of recommendations and honor 14.00 – 13.00 التوصيات والتكريم عرض

 Lunch 14.00 الغداء
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                                                                                                         المتحدث الرئيسي للمؤتمر

 يطيد. محمد بن صقر الضب

 الاس تجابة ورسعة الأمين الرىض اس تطالع مدير

 ابململكة العربية السعودية ادلاخلية وزرةب اجلرمية ماكحفة احباث مركز

                                          

  
 

عاليم وأأاكدميي سعودي و ر محمد بن صقر دكتو  ، وقد عوديةبوزارة داخلية اململكة العربية السماكحفة اجلرمية دير اس تطالع الريض الأمين ورسعة الاس تجابة مبركز يعمل حاليًا مكا 

 .السعودية ادلاخلية بوزارة اجلرمية ماكحفة احباث مركز يف العلمية العالقات دارةل  ، كام معل مديرًا اجلرمية ماكحفة احباث ملركز الالكرتوين املوقع أأنشاء

، ومعل كأس تاذ زائر يف أأي العامر والاجتاهات قياس ال عالم و  تثية يف جمالقدم العديد من الأوراق البح و  ،ادلكتوراه يف عمل الاجامتعفلسفة ر محمد بن صقر عىل صل ادلكتو ح

سهامات يف جمال العمل ال عاليم املهين حيث معل مكعد هل العديد من الا، حارض يف عمل الاجامتع وال عالممك انيف الأمنيةجامعة الأمري ال مام محمد بن سعود ال سالمية و  ةجامع

 .يت الاقتصادية واملسائيةالسعودية وحمرر يف حصيف ال خباريةللربامج يف القناة 

Keynote Speaker 

Dr. Mohamed Bin Saker 

Director of security satisfaction survey and speed response  

Center for Research against Crime in the Ministry of Interior in Saudi Arabia  

Dr. Mohammed Bin Saker is a Saudi media journalist and academic who is currently the director of security satisfaction and 
speed response at the crime center at the Ministry of the Interior of Saudi Arabia. He also established the website of the Crime 
Research Center and he worked as a director of scientific relations at the Saudi Ministry of Interior. 

Dr. Mohammed bin Saker received his PhD in sociology and presented many papers in the fields of media, measuring trends and 
public opinion. He has a visiting professor at Imam Muhammad bin Saud Islamic University and Prince Nayef University as a 
lecturer in sociology and media. He worked as a programmer for the Saudi news channel and editor of the economic and 
evening newspapers. 
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 5 

 (Big Hallالكبرى )القاعة 
 

                              Session (1): MEDIA AND SECURITY CHALLENGE               اإلعالم والتحدي األمني          األولي: الجلسـة 

 د. محمد فياض  الجلسة:ئيس ر

      شريف بدران د.المسـاعد: 

      Research Titleعنوان البحث    Researcherالباحث  الوقت
 ت

No. 

 1 المشكلة والحلول -اإلعالم الجديد واإلرهاب  أ.د. مبارك يوسف محمد خير  09.00-09.15

09.15- 09.30 
 سم محمدد. سرمد جا

 د. هيثم فيصل على
 2 معالجة الغلو والتطرف واإلرهاب من منظور علم االجتماع الديني

                               عزمي أحمد إيمان. د 09.45 -09.30
 في الكامنة القوة) العربي الخليج منطقة في األزمات وإدارة الرقمي اإلعالم

 (األزمة
3 

 4 التأثير المعاصر والمتبادل بين اإلعالم الجديد واإلرهاب  الشمريد. ندى عبود جاد هللا  10.00 -09.45

 د. فيصل فرحي                                    10.15 -10.00
اإلعالم الجديد واإلرهاب: آليات الدعاية وعناصر االستقطاب )التجربة الكندية 

 نموذجاً(.
5 

 6 أسبابه وعالجه الدينيالخطاب  فيالتطرف  د. وسام شاكر مجيد  10.30 -10.15

 

 مالحظة:

 ن كاآلتي:لكل بحث يكودقيقة  15الوقت المخصص 

 للتقديم دقائق 10

 للمناقشة دقائق 5 

               NOTE:  The 15 minutes time for each Article shall be as follows: 

                                     10 minutes for presentation, 

                                      5 minutes for discussions. 
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  202قاعة 
 

                              Session (2): MEDIA AND SECURITY CHALLENGE              اإلعالم والتحدي األمني           الثانية: الجلسـة 

 د. عبد هللا الطاهر: ئيس الجلسةر

     د. محمود الصاويالمسـاعد:           

      Research Titleلبحث عنوان ا   Researcherالباحث  الوقت
 ت

No. 

 Countering ISIS networks: Algeria's policies and challenges 1 د. بوتخيل قميد                                    09.00-09.15

 2 اإلعالم واإلرهاب: خطر التحدي ورهانات االستجابة د. قاسم عبد عوض المحبشي 09.30 -09.15

 3 (قراءة تحليلية)مي في مواجهة اإلرهاب وأشكال العنف استراتيجيات القطاع اإلعال بغدادباي رعبد القادأ.  09.45 -09.30

 4 تأثير النشاط اإلعالمي على سرية التحقيق القضائي د. جوهر قوادري صامت                       10.00 -09.45

 5 االليكتروني اإلرهاب من المجتمعية التوعية في ودوره األمني اإلعالم                                           محمد سيد أيمنأ.  10.15 -10.00

 6 اإلسالموفوبيا وصناعة الخوف د. وميض فارس صعب  10.30 -10.15

 

 مالحظة:

 لكل بحث يكون كاآلتي:دقيقة  15الوقت المخصص 

 دقائق للتقديم 10

 دقائق للمناقشة 5 

               NOTE:  The 15 minutes time for each Article shall be as follows: 

                                     10 minutes for presentation, 

                                      5 minutes for discussions. 
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 (Big Hallالكبرى )القاعة 
 

 ناهد مطاريد .د ئيس الجلسة:ر

 على سعد رد. السلمسـاعد: ا

                                 Session (3): MEDIA AND SECURITY CHALLENGE            اإلعالم والتحدي األمني           الثالثة: الجلسـة 

      Research Titleعنوان البحث    Researcherالباحث  الوقت
 ت

No. 

 1 أحداث محافظة الكرك نموذجا اإلرهاب:تغطية الصحافة األردنية ألخبار  أ.د. عبد الرزاق الدليمي 12.30-12.45

                            فتحـــي مــاحـــي.  أ 12.45-13.00
 اإلرهاب تحدي مواجهة في واإلعالمية األمنية المؤسستين خطاب في التالقي حدود

 العربية الدول بعض تجارب في قراءة –
2 

 3 (مطّور اتصالي نموذج نحو) واإلرهاب التطرف مواجهة في اإلعالم دور                      فياض محمد. د 13.00-13.15

 4 اإلرهابيواإلعالم  الحربياإلعالم  د. طارق علي حمود 13.15-13.30

 5 مواجهة اإلرهاب والتطرف  في العراقيتجربة اإلعالم  محمد جبار زغيرأ.  13.30-13.45

13.45-14.00 
 فرج الربيعي أكرمد. 

 د. سعد معن إبراهيم

ي دراسة فاإلرهابية )ظاهرة بروز غسيل الدماغ االلكتروني مع ظهور التنظيمات 

توظيف تنظيم الدولة االسالمية )داعش( للتقنيات الرقمية في تجنيد الشباب 

 والمراهقين

6 

 

 مالحظة:

 لكل بحث يكون كاآلتي:دقيقة  15الوقت المخصص 

 دقائق للتقديم 10

 دقائق للمناقشة 5 

               NOTE:  The 15 minutes time for each Article shall be as follows: 

                                     10 minutes for presentation, 

                                      5 minutes for discussions. 
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 8 

  202قاعة 
 

 Session (4): INTERNATIONAL MEDIA AND ARAB GULF ISSUES : اإلعالم الدولي وقضايا الخليج العربي           الرابعةالجلسـة 

                                                                                                                                                         د. أحمد طوالبه ئيس الجلسة:ر

     أسيل العياش د.المسـاعد: 

      Research Titleعنوان البحث    Researcherالباحث  الوقت
 ت

No. 

 موسى يعقوب                    معبد الحليد.  12.30-12.45
األساليب اإلعالمية لتجنيد الجماعات المتطرفة للشباب في دول الخليج وطرق 

 (دراسة حالة لصحافة داعش االليكترونية) مواجهتها
1 

 احمد                 عبد هللاد. عفاف  12.45-13.00
دراسة ميدانية )الصحفيين نحو تغريدات قادة الرأي الخليجيين على تويتر اتجاهات 

 (على عينة من الصحفيين بالصحافة الرقمية الخليجية
2 

                  عمر التجاني أحمد إباء. د 13.00-13.15
 على االتصال وسائلعبر  الوافد الدولي االعالمي المحتوى وسلبيات إيجابيات

 السعودي الشباب
3 

 د. تحسين محمد أنيس شرادقة           13.15-13.30
دور القنوات الفضائية العربية في مكافحة ظاهرة اإلرهاب في ضوء رؤية المملكة 

 )دراسة ميدانية( 2030العربية السعودية 
4 

 5 تقييم جودة المواقع اإللكترونية للصحف الخليجية د. إيمان متولي محمد عرفات              13.30-13.45

 د. رسمية الشقران  13.45-14.00
 ومكافحة االجتماعيشبكات التواصل  لمستخدميآليات تعزيز المسئولية األخالقية 

 الرقمياإلرهاب 
6 

 

 مالحظة:

 لكل بحث يكون كاآلتي:دقيقة  15الوقت المخصص 

 دقائق للتقديم 10

 دقائق للمناقشة 5 

               NOTE:  The 15 minutes time for each Article shall be as follows: 

                                     10 minutes for presentation, 

                                      5 minutes for discussions. 
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 (Big Hallالكبرى )القاعة 
 

 Session (5): INTERNATIONAL MEDIA AND ARAB GULF ISSUES الجلسـة الخامسة: اإلعالم الدولي وقضايا الخليج العربي           

 ئيس الجلسة: د. شريف بدرانر

 المساعد: د. مريم فاتي

      Research Titleوان البحث عن   Researcherالباحث  الوقت
 ت

No. 

 الدنانى الملك عبد. د 09.00-09.15
 تحليلية دراسة) اإلماراتية االقتصادية الصحافة في المستدامة التنمية قضايا

 (والخليج االتحاد صحيفتي في االقتصاديين للملحقين
1 

 2 واإلرهابالرأي العام  د. محمد بن صقر                09.30 -09.15

 د. أحمد محمد طوالبة                            09.45 -09.30
ع استخدام األكاديميين للنشر الكتروني على شبكة االنترنت وأثره على النتاج واق

 (مملكة البحرين أنموذجا)العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي 
3 

 4 أثر اإلعالم المقروء على منظومة القيم في الوطن العربي حارص محمد صابرد.  10.00 -09.45

 د. منال محمود القيسي                                         10.15 -10.00
تصور مقترح لبرنامج اعالمي لمواجهة االرهاب من وجهة نظر االعالميين 

 (جه اإلرهابعالم يوااإل) العرب
5 

10.15- 10.30 
 د. اسعيداني سالمي

 ليلى فقيري د.

رؤية ) التحديات العشر للمنظومة اإلعالمية الخليجية في ظل البيئة الدولية المتغيرة

 (2030استشرافية لنظام إعالمي خليجي آفاق 
6 

 7 لمهنة العالقات العامة االخالقيات والمواثيق د. منال محمد مراد عبده                                    10.45 -10.30

 

 مالحظة:

 لكل بحث يكون كاآلتي:دقيقة  15الوقت المخصص 

 دقائق للتقديم 10

 ائق للمناقشةدق 5 

               NOTE:  The 15 minutes time for each Article shall be as follows: 

                                     10 minutes for presentation, 

                                      5 minutes for discussions. 
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  202قاعة 
 

 Session (6): INTERNATIONAL MEDIA AND ARAB GULF ISSUES عالم الدولي وقضايا الخليج العربي           : اإلالسادسةالجلسـة 

 نجالء الجمالد. رئيس الجلسة: 

      زينب حسين المسـاعد: أ.

      Research Titleعنوان البحث    Researcherالباحث  الوقت
 ت

No. 

 يميهاشم حسن جاسم التم أ.د. 09.00-09.15
العراق العربي )وسائل التواصل االجتماعي على ترتيب اجندة الشباب  تأثير

 (أنموذجا
1 

 2 مصداقية االخبار الرقمية ومواجهتها فاتن يوسف الجابيأ.  09.30 -09.15

 3 م 2003دور وسائل التواصل االجتماعي في المشاركة السياسية للعراقيين بعد  ايمان عبد الرحمنأ.  09.45 -09.30

 د. مؤيد نصيف جاسم الشويخ                                          10.00 -09.45
ضرورات المسؤولية االجتماعية في مواقع التواصل االجتماعي لمجتمع الخليج 

 العربي
4 

 ماعيل مجاهدد. على اس 10.15 -10.00
الناتج  الفكرينحو وضع استراتيجية اجتماعية وأمنية مشتركة لمواجهة التلوث 

 (نموذجا الفكريتحقيق األمن ) االجتماعيعن منصات التواصل 
5 

 6 تفعيل اتفاقيات حقوق اإلنسان فيحق اإلعالم  زهراء هشام إبراهيم القزازأ.  10.30 -10.15

 أحمد مناف القيسيأ.  10.45 -10.30
بث الهوية اإلسالمية والدعوة إلى  فيدور اإلعالم وكليات العلوم اإلسالمية 

 ف والغلوالوسطية ونبذ التطر
7 

 

 مالحظة:

 لكل بحث يكون كاآلتي:قة دقي 15الوقت المخصص 

 دقائق للتقديم 10

 دقائق للمناقشة 5 

               NOTE:  The 15 minutes time for each Article shall be as follows: 

                                     10 minutes for presentation, 

                                      5 minutes for discussions. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 11 

 (Big Hallالكبرى )القاعة 
 

 Session (7): THE ARAB MEDIA AND THE DIGITAL MEDIA CONTENT INDUSTRY  الجلسـة السابعة: اإلعالم العربي وصناعة المحتوي اإلعالمي الرقمي

 ئيس الجلسة: أ.د. مؤيد عزيزر

        أحمد طوالبه .د المسـاعد:

      Research Titleعنوان البحث    Researcherالباحث  الوقت
 ت

No. 

 د. سعيد بن صقر آل صقر 11.00-11.15
دراسة )دعم االمن الفكري  علىاتجاهات الشباب العربي نحو تأثير االعالم الجديد 

 (ميدانية
1 

 2 اب العراقيدور مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل المشاركة االنتخابية للشب د. بشرى داود السنجري 11.30 -11.15

 3  االجتماعيبين الصحف ووسائط التواصل تحديات الصياغة اإلخبارية  د. عبد هللا إبراهيم الطاهر  11.45 -11.30

11.45- 12.00 
 د. مثانى حسن أبشر

 د. غادة محمد عثمان صالح
 4  الرقميأخالقيات اإلعالم 

 العازميد. استقالل دليل محمد  12.15 -12.00
وسائل التواصل االجتماعي ومدى تأثيرها على )االرهاب عبر االعالم االلكتروني 

 (الشباب
5 

 6 وسائل اإلعالم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المنظور الدولي تنظيم د. صالح الدين محمد إبراهيم  12.15-12.30

 

 مالحظة:

 لكل بحث يكون كاآلتي:دقيقة  15الوقت المخصص 

 دقائق للتقديم 10

 دقائق للمناقشة 5 

               NOTE:  The 15 minutes time for each Article shall be as follows: 

                                     10 minutes for presentation, 

                                      5 minutes for discussions. 

 

 


