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 برعایة رئیس الجامعة اللبنانیة األستاذ الدكتور بسام بدران

 الرابطة العربیة للبحث العلمي وعلوم االتصالیسر 

 كلیة اإلعالم في الجامعة اللبنانیة وبمشاركة 

 سابعال اھالى حضور ملتقإكم تدعو

 تحت عنوان:

 المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة لوسائل اإلعالم واالتصال في ضوء الواقع الراھن""

 2021نوفمبر  27 26، 25 فيوالسبت  الخمیس، الجمعة  الزمان:
 لبنان -بیروت -الیونسكو -كلیة اإلعالم في الجامعة اللبنانیة المكان:

 
 اإلشكالیة

 
 كان جمع المعلومات االستخباریة منذ العصور األولى أساسیًا لفن الحكم، وجاءت الثورة اللیبرالیة التي    

  موسائل اإلعاللم تكن أخالقیات ، إذ أعقبت اإلصالح وانتشار المعلومات لتبرز أھمیة األخالقیات العامة
واالتصال والمسؤولیة االجتماعیة باألھمیة التي ھي علیھا الیوم، ال سیما وقد أصبح للمعرفة  قوة كبیرة في 
عصر المعلومات الحالي. ال شيء یقارن بثورة االتصال التي واكبت ظھور القمر الصناعي والكمبیوتر 

 مكانیة التقارب بواسطة الھاتفإلزمان، ومنحت الناس ص فیھ المكان واواإلنترنت، وخلقت عالماً جدیداً  تقلٌ 
یمكننا اآلن أن نمسك العالم في راحة الید الواحدة، وبواسطة وسائل التواصل  .الخلوي والوسائط الحدیثة

وغیرھا، حتى أصبحت  Twitterو Facebookو  YouTubeاالجتماعي، عبر  تطبیقات الویب مثل 
 جرد سلطة للدولة.المعلومات اآلن قوة شعبیة ولیس م

أصبحت الحیاة تدور حول التواصل، فغالبًا ما تكون وسائل االتصال العالمیة على مدار الساعة، طوال    
كومة والح ،االستخباراتاألنباء وأیام األسبوع، أول من یحصل على األخبار وینشرھا، متقدمة على وكاالت 

تحدد جداول األعمال في كل  الوسائل الحدیثة ھي التيذه . وبالتالي فھىخرأ جھةوالجیش والشركات وأي 
 .واالھتمامات واألحادیث النقاشات توٌجھالمجاالت، و

تستلزم مسؤولیة فردیة واجتماعیة  ،قوة ھائلة جدیدة للمعلوماتالوسائل التي منحت من الواضح أن ھذه    
إلى  لین، الذین یتحولونى المحلٌ ري األخبار، وحتخاصة تتمثل في مسؤولیة المراسلین والمصورین ومحرٌ 

اس بوابات". ھذه المسؤولیة ھي أخالقیة واجتماعیة وتجعل أصحاب الصحف والقنوات الناقلة لألخبار "حرٌ 
انون، بموجب الق ذوق العام. كذلك، ھي مسؤولیة قانونیة، فالمحررللن للحقیقة ووالعاملین فیھا، أمناء عامیٌ 

 .راءمدالمالكین وواللرغم من أھمیة الناشرین ھو المسؤول األول واألخیر، على ا
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 للرابطة العربیة للبحث العلمي وعلوم االتصال  بعالملتقى السا

 2021نوفمبر  27-26-25بیروت في 

 البرنامج

 2021نوفمبر  52في  خمیس: الاألولالیوم 

 

 تسجیل الحضور :8:30-9:00       

 جلسة االفتتاح : 10:00 –9:00

 .كلمة نائب رئیس الرابطة األستاذ الدكتور ھیثم قطب -     

 كلمة رئیسة الرابطة األستاذة الدكتورة مي العبداللھ. -     

 امي نجم.راللبنانیة األستاذ الدكتور  معة في الجا مدیر كلیة اإلعالم كلمة  -     

 كلمة عمید كلیة االعالم في الجامعة اللبنانیة.  -    

 .كلمة الضیوف العرب األستاذ الدكتور خزیم الخالدي -     

 بسام بدران.األستاذ الدكتور  رئیس الجامعة اللبنانیةكلمة  -     

 .لألستاذة الدكتورة عواطف عبد الرحمن 2021ز في البحث العلمي لسنة تسلیم درع التمیٌ  -     

 

 : استراحة قھوة10:00-10:30

 

أستاذ االعالم والرأي مادة حالدكتور بسیوني األستاذ  یلقیھا فتتاحیةإمحاضرة   11:00 - 10:30
االتصال الجماھیري في جامعة قطر، حول: مستقبل الصحافة وأخالقیاتھا في العصر  العام بقسم

 الرقمي.

   نقاش : 11:00-11:30      
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 15:31-03:11: الجلسة األولى

 1القاعة رقم 

 لموضوع المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیةطار النظري والمفاھیمي اإل
 
 ھیثم قطبد.  أ.رئیس الجلسة 

 
 عنوان المحاضرة لمحاضرا التوقیت

 أ.د. مي العبداللھ 11:45 – 11:30
  (لبنان)

مدخل نظري ومفاھیمي لموضوع 
 المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة

 د. ریم محمد موسي        12:00 – 11:45
 محمد د. آدم الزبیر أحمد
 (السودان)

الجوانب النظریة للمسؤولیة 
 االجتماعیة واألخالقیة

 غةالد. فاتن بن  12:15 – 12:00
 )تونس(

م العإلقیات االخألطر النظریة ألا
ت الطلبة الوانعكاساتھا على تمثٌ 

جتماعیة لوسائل الللمسؤولیة ا
م العإلم: دراسة حالة لطلبة االعإلا

 بجامعة السلطان قابوس
 أ. لیلیان قربان عقل             12:30 – 12:15

 (لبنان)       
 

مفھوم المسؤولیة الوطنیة 
للصحافة اللبنانیة عند إعالن دولة 

 لبنان الكبیر 

 د. حنان كامل الشیخ 12:45 – 12:30
 (األردن)

دور الكنلوجیا في إعادة تشكیل 
النشرات اإلخباریة في قنوات 

 التلفزیون العربیة
 

 نقاش :13:15 –12:45

 غداءستراحة إ :13:45 -13:15
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 45:31 – 03:11: األولىالجلسة 

 2القاعة رقم 

  الضوابط المھنیة والسلوكیة للعمل اإلعالمي واالتصالي

 تربان (فلسطین)سالم ماجد  : أ.د.رئیس الجلسة 

 

 عنوان المحاضرة المحاضر التوقیت

 د. علي رزقأ. 11:45 – 11:30
 (لبنان)

 عالميخالقیة للعمل اإلالضوابط األ
 

 د. محمد صبري صالح 12:00 – 11:45
 (دھوك)

 

عالمیة عن نزیاح الممارسة اإلإ
خالقیة ومیثاق العمل المعاییر األ

عالم الصحفي، في وسائل اإل
 خباریةاإل

 و حشیشبد. حسن محمد أ 12:15 – 12:00
 يد. خضر مصطفى الجمال

  (فلسطین)

ولیة االجتماعیة كضابط ؤالمس
العتماد الصحفي الفلسطیني على 

 سرائیلیة المصادر اإل

 د.عالء مكي 12:30 – 12:15
 (العراق)

میة بین المھنیة العإلالممارسة ا
والمسؤولیة مقاربة تحلیلیة في 

 ردنیةألماراتیة واإلالصحافة ا
 د. فرحان راشد العلیمات 12:45 – 12:30

 د.مارسیل جوینات
 )(األردن

الشباب الجامعي  اتاستخدام
شباعات ي للواتساب واالناألرد

 المتحققة منھا

 

 نقاش: 13:15 –13:00

 غداء ستراحةإ :13:45 -13:15

 

 

 

 

 



 

5 

 

 30:51 – 45:31 : الثانیةالجلسة 

 1القاعة رقم 

 لألخالقیات األطر التشریعیة والقانونیةوالصورة الحق في 

 )الیمن( نوال الحزورةد.   رئیس الجلسة:

 

 عنوان المحاضرة المحاضر التوقیت
13:45 – 14:00  

 د. مصطفى متبولي أ.
 (لبنان)

 :الصورة الصحفیة
العالقة الجدلیة بین الحق في 

 الصورة، الحق في اإلعالم
 جتماعیة للصحافيو المسؤولیة اال

 د. عبدالكریم شین 14:15 – 14:00
 (الجزائر)

المسؤولیة االجتماعیة في ضوء 
دراسة مقارنة  :المواثیق األخالقیة

 فرنسا الجزائر لبنان
 د. بن سولة نورالدین 14:30 – 14:15

 بیوض بدرةأ.    
  (الجزائر)

أخالقیات الممارسة اإلعالمیة في 
 :ضوء التشریعات الجزائریة

 2012،  1990،  1982قانون "
 نموذجا "

 د. جیھان فقیھ (لبنان) 14:45 – 14:30
 د. نوال وَسار

 (الجزائر)

اإلعالمیة في ظِل البیئة  الممارسة
الرقمیة في لبنان بین حتمیة الضبط 

  األخالقیي والقانون
 حالنيالماجدة أ.  14:45-15:00

 (لبنان)     
Les attentats terroristes 

d’ISIS dans les Médias : le cas 
de l’image dans les médias 

français et les médias libanais 
 

 نقاش: 15:00-15:30

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 3051: – 4531:الجلسة الثانیة:  

 2القاعة رقم 

 أخالقیات الممارسات والسلوكیات في االتصال الرقمي
 

 (مصر)ھبة اللھ السمرى .د.أرئیسة الجلسة: 
 

 عنوان المحاضرة المحاضر التوقیت
 أ.د.عواطف عبد الرحمن 14:00 – 13:45

 (مصر) 
المواطنة االعالمیة في عصر 

 الرقميالتحول 
 أ.د. ابراھیم خصاونة  14:00-14:15

 أ.د. عبدالكریم الدبیسي     
 (األردن)

الذكاء االصطناعي وتحدیات 
 المعلومات المضلُلة عبر االنترنت

 د.أیمان سكور 14:30 – 14:15
 (الجزائر)

 

الحسابات المجھولة في موقع 
 التواصل االجتماعي فایسبوك

 الملفقةوتھدیدات انتشار األخبار 
 ندین بوحمدان د. 14:45 – 14:30

 (لبنان)
 

أخالقیّات الّسلوكیّات الّرقمیّة على 
 وسائل التّواصل االجتماعي

 استخدام اإلیموجي أنموذًجا 
 راشدي وردیة .د 14:45-15:00

 (الجزائر)
تجلیات المسؤولیة االجتماعیة 
واألخالقیة للمواطن الصحفي 
الجزائري عبر مواقع التواصل 

 االجتماعي
 زكریا حسین أحمد أ.  15:00-15:15

 )جیبوتي(
البث المباشر عبر فیسبوك: دراسة 

 في التحدیات المھنیة
 

 نقاش: 15:15-15:30
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 1202نوفمبر  62في  جمعة: الالثانيالیوم 

 

 45:01 – 009: : ولىالجلسة األ

 1القاعة رقم 

 وأبعادھا واقعھا التربیة اإلعالمیة: أھمیتھا 
 

 عبد الكریم الزیاني (لیبیا)د. أ.رئیس الجلسة: 
 

 عنوان المحاضرة المحاضر التوقیت
  د. عبد الملك الدنانيأ. 9:15 – 9:00

  د. سمیر بني یاسین
 )الیمن(

واقع التربیة اإلعالمیة في ظل 
 اإلعالم الرقمي

 د.زكریا بیتیة 9:30 – 9:15
 (لبنان)

میة بین المطرقة العإلالتربیة ا
 جتماعيالالرقمیة والسندان ا

 د. نوال رضا  9:45 – 9:30
 (الجزائر)

عالمیة لمراھقي العالم التربیة اإل
العربي في ظل الوسائط الرقمیة 

جتماعیة أم تمكین االجدیدة : حمایة 
 رقمي ؟

د.محمد بن سلیمان الصبیحي  10:00 – 9:45
 (المملكة العربیة السعودیة)

 تجاھات النخب اإلعالمیةا
والتربویة نحو إقرار مادة التربیة 
  اإلعالمیة في التعلیم ماقبل الجامعي

 د. خلف الطاھات 10:15 – 10:00
 د. أحمد المنصوري

 أ. دیا دھون
 )(األردن

 اتجاھات طلبة اإلعالم لمفھوم 
 عالمیةالتربیة اإل

 
 نقاش :10:15-10:45

 
 استراحة قھوة :10:45-11:15
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 10:45 – 9:00: الجلسة األولى

 
 2القاعة رقم 

 
 والتدریب المھني: مفاھیم جدیدة وتجارب ةعالمیالتربیة اإل

 
 )یبیا(ل عمار میالد نصرد.  رئیس الجلسة:

 
 

 عنوان المحاضرة المحاضر التوقیت

 د. محمد علي القعاريأ. 9:00-9:15
 (الیمن)

تطور مفھوم التربیة اإلعالمیة في 
 ضوء التجارب العالمیة

 أ. منى طوق  9:15-9:30
 (لبنان)

ي المسؤولیة عالمیة تنمٌ التربیة اإل
وتُسھم  االجتماعیة واألخالقیة

عالمي بتعدیل مفھوم االتصال اإل
 لدى المتعلّم

 أ. سامي عطااللھ أبو غولھ 9:45 - 9:30
 (فلسطین)

برنامج تدریبي لطلبة المرحلة 
میة الالثانویة على التربیة اإلع

 الرقمیة
 أ. رضا قنفود 10:00 - 9:45

 أ. خالد لـرارة
 (الجزائر)

التربیة اإلعالمیة: تجارب واقعیة 
وضرورة راھنة في الممارسة 

 اإلعالمیة

 نخولھ زغلواأ.   10:00-10:15
 عبیر أبو دیةأ.                

 (األردن)

التربیة اإلعالمیة والمعلوماتیة في 
األردن : دراسة حالة لمشروع 

 المعھد اإلعالمي األردني 

 
 نقاش :10:15-10:45

 
 ستراحة قھوةإ: 10:45-11:15
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 13:00-11:15 :نیةالجلسة الثا

 1القاعة رقم 
 

  عالم واالتصال في ظل جائحة كورونا اإل أخالقیات 
 

 (السودان) د.غادة عثمانرئیس الجلسة: 
 

 عنوان المحاضرة المحاضر التوقیت
 حمن الشاميرد. عبد الأ. 11:15-11:30

 (الیمن)
عالمي مع أخالقیات التعاطي اإل

-جائحة كورونا في زمن الحرب
نة من وسائل دراسة على عیٌ 

 عالم الیمنیة اإل
 د. أیمان رزق 11:45 – 11:30

 (لبنان)
L’agir et le faire du vaccin 

Covid-19 -devoir ou 
obligation éthique et 
responsabilité sociale 

 عباینیةد. آمال  12:00 – 11:45
 (الجزائر)

حریة الصحافة في البیئة الرقمیة: 
بین الحق في التعبیر وحمایة الحیاة 

  الخاصة لألفراد
 د. جمال نون  12:00-12:15

  (لبنان)
أخالقیات المھنة االعالمیة بین 

كوابح السیاسة والمجتمع 
  والضوابط المضادة

 د. فادیة حسین 12:15-12:30
    (لبنان)      

استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
التربیة اإلعالمیة:  -بمسؤولیة

 أھمیتھا وأبعادھا وتجاربھا
 أ. شادلي عبدالحق 12:30-12:45

 (الجزائر)
االفتراضي وإشكالیة المجتمع 

التعامل اإلعالمي العربي مع 
األخبار المغلوطة في ظل تفشي 

 جائحة كورونا
 

 نقاش: 12:45-13:00
 

 غداءإستراحة : 13:00-13:30
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 الجلسة الثانیة: 11:15 – 13:00

 
 2 رقم ةالقاع

 
 العمل اإلعالمي في ظل جائحة كورونا  تحدیات

 
 (العراق) قادراسماعیل ابتسام  د.أ. رئیس الجلسة: 

 

 عنوان المحاضرة المحاضر التوقیت
 د. حسن محمد منصور 11:30 – 11:15

 (المملكة العربیة السعودیة)
السلوك االتصالي للطلبة الجامعیین 

دراسة في  –بعد جائحة كورونا 
 مدخل التربیة اإلعالمیة

 فارس محمد  العمارات  د. 11:45 – 11:30
 سھام البدورد. 

 (األردن)

جتماعیة واألخالقیة المسؤولیة اال
 للمؤسسات في ظل جائحة كورونا

 أ.د. آمال الغزاوي 12:00 – 11:45
 دنیا طارق محمدد.           

  (مصر)

معالجة الصفحات الرسمیة 
للمنظمات الصحیة ألزمة فیروس 

دراسة تحلیلیة  -كورونا المستجد 
  مقارنة

 عواضھأ. رنا أحمد  12:15 – 12:00
 (لبنان)

تحدیات التغطیة اإلعالمیة خالل 
 نتشار فیروس كورونا في لبنانا

                  عائشة كریكطأ.  12:30 – 12:15
             وسام بوقلمون أ.

 (الجزائر)

متطلبات الدقة في االخبار 
االلكترونیة في ظل جائحة كورونا 

 من وجھة نظر القراء

 آمال توھاميأ.    12:45 - 12:30

 (الجزائر)

المسؤولیة االجتماعیة للحركة 
الجمعویة في الجزائر خالل جائحة 

 كورونا
 

 نقاش: 12:45-13:00
 

 غداءإستراحة : 13:00-13:30
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 03:15 – 03:31 :ثالثةالجلسة ال
 

 1القاعة رقم 
 

  أھمیة وسائل االعالم واالتصال في بناء المجتمع 
 

 )السودان( مثاني أبشرد. رئیس الجلسة: 
 

 عنوان المحاضرة المحاضر التوقیت
 سمیر حراث . د 13:45 – 13:30

 (الجزائر)

جتماعیة اوسائل اإلعالم كأنساق 
خاضعة أخالقیا ووظیفیا للنظام 

  االجتماعي
 د. محمد عبد الوھاب العاللي 13:45-14:00

 (المغرب)
األخالقیات والقیم الصحفیة 

 الرقميللتلفزیون في العصر 
 د. سھاد عادل القیسي    14:15 – 14:00

 (العراق)
ستراتیجیات العالقات العامة بأزمة ا

كورونا ومدى مالءمتھا للمیدیا 
  االجتماعیة

 ھشام بوعروريأ.  14:30 – 14:15
  )الجزائر(

دور المسؤولیة االجتماعیة 
 واألخالقیة في بناء الفرد والمجتمع

 عونحیاة . أ  14:45 - 14:30
 (لبنان)                 

المسؤولیة اإلعالمیّة تجاه المجتمع 
 L’Orient-Leصحیفة  :في لبنان

Jour  صفحةCampus  ًمثاال 
  14:45 – 15:00  

 خولة مرتضوي
 )قطر(

ممارسة أدوار العالقات العامة في 
 ظل جائحة �ورونا

 
 شنقا: 15:30 –15:00

 

 إستراحة قھوة :12:30-13:00

 

 

 

 



 

12 

 

 
 15:30 – 13:30الجلسة الثالثة: 

 2القاعة رقم 
 

 مؤسسات التربیة والتعلیم العالي مسؤولیة
 

 مصر)( د. جمال مجاھدرئیس الجلسة: 
 

 عنوان المحاضرة المحاضر التوقیت
 أ. روني ألفا 13:45 – 13:30

  (لبنان)

إشكالیة ثقافة السكوب والتسلیع  
ورأس المال وتناقضھا مع صناعة 

 العامالرأي 
 أ.د. فوزیة العلي 14:00 – 13:45

 (اإلمارات العربیة)

Perspectives and Uses of 
Mobiles in the Educational 

Process 
 صالح ساھي خلف القیسي د. 14:15 – 14:00

 أنور إبراھیم عبد الزوبعي د.
 (العراق)

 

ھمیة تضمین مفاھیم التربیة أ
اإلعالمیة والرقمیة في األطر 
المنھجیة للمؤسسات التعلیمیة 

العراقیة وعالقتھا بوعي ومعارف 
 المالكات التدریسیة    

 د. شرف شائع 14:30 – 14:15
 م. أماني غنیمھ   

 )یمن(ال

تحلیل مبادرات جامعة الرازي 
بالجمھوریة الیمنیة في ضوء 

 مسؤولیاتھا المجتمعیة  
 د. خلیل محمد مطھر الخطیب  14:45 – 14:30

 د. رجاء محمد الھمداني
 عمار الذیباني .أ

 (الیمن)

متطلبات تنمیة المسؤولیة 
االجتماعیة لدى المؤسسات العربیة 

 من منظور البحث العلمي

 
 نقاش :14:45-15:15
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 2021نوفمبر  72في  السبت: الثالثالیوم 
 

 45:01-009:: األولىالجلسة 
 

 وسائل االعالم واالتصالمن خالل مضامین  االجتماعیةالمسؤولیة 
 

 د.سلیمان أعراج (الجزائر)رئیس الجلسة: 
 

 عنوان المحاضرة المحاضر التوقیت
 د.ماركوس شمیدت 9:15 – 9:00

 (ألمانیا)
 How to respond to the 

Cultural Other? A 
Comparativist View on the 
Question of Cross-Cultural 

Responsability  
 د.عدنان خوجھ 9:30 – 9:15

 (لبنان)
مثالب الخطاب اإلعالمي اللبناني 

 تشرین 17في انتفاضة 
 لیلى شمس الدین .د 9:45 – 9:30

 (لبنان)
 سؤولیة اإلعالمیة بین مطرقةمال

 -المعلومات وسندان االرتدادات
التغطیة اإلعالمیة النفجار مرفأ 

 بیروت نموذجا
 رغدة حیدرد.  10:00 – 9:45

 )لبنان(
 والمسؤولیة الثقافیةاللغة 
 عالم واالتصال اإلفي 

 زینھ نزیھ زغیبأ.  10:15 – 10:00
 (لبنان)

المسؤولیة االجتماعیة لوسائل 
انفجار  –االعالم خالل األزمات 

ضمن  2020آب  4بیروت في  فأمر
  نشرات األخبار نموذجا

د. أمین منصور وافي                                   10:30 – 10:15
 أ. مدحت عبد المجید الزطمة

 (فلسطین)

المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة 
 "اإلعالم االجتماعي"لدى نشطاء 

وإسھامھا في مواجھة المعلومات 
 المضللة في فلسطین

 
 نقاش: 11:00 -10:30

 
 ستراحة قھوةإ: 11:00-11:15
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   03:31-11:15 الثایة:الجلسة 
   

 في ضوء الواقع الراھن اإلعالمیون وتحدیات المھنة
 

 أ.د. عباس مصطفى صادق (السودان): رئیس الجلسة

 عنوان المحاضرة المحاضر التوقیت
 د.محسن العلي 11:30– 11:15

مدیر عام القنوات الفضائیة 
 التلفزیونیة واالذاعیة في الفجیرة 

اص ختوجھات اإلعالم العام وال 
 ومتاھات الخطاب المنفلت

 د. منى الحدیدي 11:45 – 11:30
عضو المجلس األعلى لتنظیم 

 اإلعالم في مصر 

المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم 
 والمشھد االعالمي

 د. حسین سعد 12:00 – 11:45
 دیر تحریر جریدة اللواء م

وأستاذ في كلیة اإلعالم في الجامعة 
 اللبنانیة

 لماذا یكذب اإلعالمیون؟

 د. وفاء حطیط 12:15 – 12:00
إعالمیة وأستاذة في كلیة اإلعالم 

 في الجامعة اللبنانیة 

إشكالیة مساءلة وسائل اإلعالم في 
 لبنان

 أ.تغرید حسین 12:30 – 12:15
رئیسة قناة النیل الدولیة بالتلفزیون 

 المصري

 اإلعالم وتحدیات مخاطبة اآلخر

12: 54 -12: 03  أ.د.صالح الدین محمد ابراھیم 
لمجلس القومي عضو سابق ل

 للصحافة في السودان

مجالس الصحافة واإلعالم وقواعد 
 المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة 

 
 نقاش: 12:45-13:15

 
    إعالن البیان الختامي 13:45 :13:15
   غداء ورحلة ثقافیة: 13:45

 

 


