
اليوم الأول

الثنني 4 رجب 1437هـ املوافق 11 اأبريل 2016م

حفل الإفتتاح 

ال�صاعة : 10:00 �صباحا 

اجلل�صة الأوىل

دور الإعالم يف دعم برنامج التحول الوطني

رئي�س اجلل�صة: معايل الدكتور عبدالواحد بن خالد احلميد

الوقت:   11:00 �صباحا - 12:30 ظهرا

املو�ضوع املتحدث
دور و�ضائل الإعالم يف دعم برنامج التحول الوطني اأ.د نايف بن ثنيان اآل �ضعود

دور و�ضائل الإعالم الر�ضمية يف دعم برنامج التحول الوطني د. عبداهلل الرفاعي
دور ال�ضحافة يف دعم برنامج التحول الوطني د. فهد بن عبداهلل الطيا�ش

دور الإعالم الف�ضائي يف دعم برنامج التحول الوطني اأ. را�ضد حممد الفوزان
دور ال�ضحافة الإلكرتونية يف دعم برنامج التحول الوطني اأ. مطلق حامد البقمي

اجلل�صة الثانية

املعاجلة الإعالمية للق�صايا القت�صادية

رئي�س اجلل�صة: اأ. فهد عبداهلل العجالن

الوقت: 12:45 - 2:00 بعد الظهر 

املو�ضوع املتحدث
اأطر املعاجلة الإعالمية للم�ضروعات القت�ضادية الكربى يف الدول العربية.. درا�ضة 

مقارنة بني كل من ال�ضعودية وم�ضر واملغرب د. عبداهلل احلمود + د.عبداللطيف �ضفية + د.عالء ال�ضامي

تقييم اأداء الإعالم امل�ضري خالل الأزمات القت�ضادية.. درا�ضة حالة على الربامج 
التليفزيونية د. منى فرج عبداملق�ضود

معايري بناء اأجندة الق�ضايا القت�ضادية املقدمة يف و�ضائل الإعالم امل�ضرية.. درا�ضة 
للقائم بالت�ضال يف جمال الإعالم القت�ضادي اأ.د. هبة اأمني اأحمد �ضاهني

الإعالم والقت�ضاد: تكامل الأدوار يف خدمة التنمية

4-5 رجب 1347هـ )11-12 اأبريل 2016م(

برنامج جلسات المنتدى السابع 
للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال



اجلل�صة الثالثة

الإعالم... والتنمية

رئي�س اجلل�صة: د. حمزة اأحمد بيت املال

الوقت: 2:15-3:30 بعد الظهر 

املو�ضوع املتحدث
الإعالم القت�ضادي ال�ضعودي.. الواقع وفر�ش التطوير د. عبداهلل بن ربيعان

دور الإعالم يف التنمية القت�ضادية اأ.عبدالعزيز �ضعيد اخلياط
دور الإعالم يف دعم خطط التنمية امل�ضتدامة اأ.فوزية حجاب احلربي

الربامج القت�ضادية على الف�ضائيات العربية: برنامج »خارطة املال« منوذجا.. )روؤية 
تقييمية(.  د. ثريا ال�ضنو�ضي+ د.مروى �ضعيد

حفل الغداء 

الوقت: 3:30 بعد الظهر

اليوم الثاين

الثالثاء 5 رجب 1437هـ املوافق 12 اأبريل 2016م

اجلل�صة الرابعة

الإعالم اجلديد... والقت�صاد

رئي�س اجلل�صة: د. حممد �صليمان الأحمد

الوقت:  9:30 - 10:45 �صباحا

املو�ضوع املتحدث

اجلهود التوا�ضلية للنخب القت�ضادية عرب �ضبكات التوا�ضل الجتماعي اأثناء الأزمات 
القت�ضادية.. درا�ضة حتليلية لأزمة اإنخفا�ش اأ�ضعار النفط اأمنوذجا  اأ.يحيى تقي الدين

احلدث القت�ضادي عرب مواقع التوا�ضل الجتماعي.. درا�ضة حتليلية لعينة من �ضفحات 
الفاي�ضبوك

د.ليندة �ضيف

املعاجلة الإعالمية لإنخفا�ش اأ�ضعار البرتول يف املواقع الإلكرتونية للف�ضائيات الإخبارية.. 
اجلزيرة نت والعربية نت اأمنوذجاً د. نوال يو�ضف اأبو م�ضطة

الأثر التكنولوجي يف البيئة القت�ضادية لالإعالم اجلديد د. �ضاعد �ضاعد



اجلل�صة اخلام�صة

الإعالم.. واقت�صاد املعرفة

رئي�س اجلل�صة: د. عبداهلل عبداملح�صن الع�صاف

الوقت : 11:00 - 12:15

املو�ضوع املتحدث

مدى توافق ال�ضتثمار يف و�ضائل التوا�ضل الجتماعي مع معايري اقت�ضاد املعرفة  د. علي بن �ضميان العنزي

تكنولوجيا الإعالم والت�ضال وحتقيق اقت�ضاد املعرفة: اآليات الندماج ومتطلبات النمو 
املعريف اأ.حممد �ضيد �ضلطان

تاأثري التطور التكنولوجي على اإنتاج وتلقي املعلومة القت�ضادية التلفزيونية. د. عمر بو�ضعدة

دور ال�ضحافة يف تعزيز الوعي املجتمعي.. درا�ضة حتليلية لق�ضية القت�ضاد املعريف 
ب�ضحيفتي البيان واخلليج الإماراتيتني يف الفرتة من يناير - دي�ضمرب2010م د. مرمي حممد العجمي

 اجلل�صة ال�صاد�صة

اقت�صاديات و�صائل الإعالم

رئي�س اجلل�صة: د. علي �صويل القرين

الوقت : 12:30 -  1:45 بعد الظهر

املو�ضوع املتحدث

 Social Media Economy and its effect on Egyptian Media
Institutions د. اأحمد حممد اجلدي

الإعالم الرقمي واقت�ضاديات �ضناعته د.حمدي ب�ضري  حممد

املجموعات الإعالمية الحتكارية.. درا�ضة يف العالقة بني الإعالم واملجموعات 
القت�ضادية. اأ.�ضمرية بلعربي

القنوات التلفزيونية امل�ضفرة والربامج الريا�ضية - درا�ضة ميدانية جلمهور الريا�ش 
يف الو�ضط اجلامعي. د. حممد �ضطاح



اجلل�صة ال�صابعة

الإعالم... والقطاعات القت�صادية

رئي�س اجلل�صة: د. اأحمد حممد اجلميعة

الوقت : 2:15 - 3:15 بعد الظهر

املو�ضوع املتحدث

جتربة الهيئة العامة لل�ضياحة والآثار يف ممار�ضة العالقات العامة د.هبا�ش رجاء احلربي

)تعزيز دور الإعالم يف حتقيق تنمية �ضياحية م�ضتدامة.. الدراما الرتكية كنموذج 
اإعالمي للتنمية ال�ضياحية(.  اأ. اإميان العلمي + اأ.د. عبود زرقني

املعاجلة ال�ضحفية لق�ضايا الإ�ضكان يف املجتمع ال�ضعودي.. درا�ضة حتليلية للتغطيات 
الإخبارية يف عينة من ال�ضحف املحلية  اأ.تهاين عبدالرزاق الباح�ضني

العوامل املوؤثرة يف بناء اأجندة الف�ضائيات العربية جتاه ق�ضايا عمل املراأة يف جمالت 
التنمية القت�ضادية والجتماعية  درا�ضة تطبيقية على ثالثية اأطراف الإنتاج: 

حكومات اأ�ضحاب اأعمال نقابات عمال
اأ.د. حنان يو�ضف 

اجلل�صة اخلتامية

التو�صيات العلمية

رئي�س اجلل�صة: د. عبدالرحمن العناد

الوقت :  3:15  - 3:30 بعد الظهر

املتحدثون:

د. حمزة بيت املال

د. حمد املو�صى

د.عبداهلل بن ربيعان

اأ. �صجاع البقمي

غداء

الوقت: 3:30 بعد الظهر
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