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تمهيد :
ــال  ــى مج ــورة ف ــة ث ــال الحديث ــات االتص ــت تقني حقق
ــخص  ــكان الش ــح بإم ــال  وأصب ــات و االتص المعلوم
مــن خــال هاتفــه الذكــي ان يســتقبل رســالة صوتية أو 
مكتوبــة أو صــورة أو فيديــو، ناهيــك عــن القــدرة علــى 
اســتقباله للبــث اإلذاعــي والتليفزيونــى واإلنترنــت. 
ــا متشــابكا  ــم اليــوم عالمــا اتصالي وهــذا مــا جعــل عال
يســتند إلــى مــا توفــره وســائل االتصــال المختلفــة 
مــن معلومــات و معــارف تحــول عالمنــا إلــى مجتمــع 
دفــع   الــذي  العالــم  ذلــك   . المعلومــات  و  المعرفــة 
المســتخدم القتنــاء تلــك التكنولجيــا الجديــدة فــى وقــت 
كان اســتعماله يقتصــر علــى وســائل اإلعــام التقليدية.

االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  ظهــور  مثــل  لقــد 
اإللكترونــي فــي توقيتــات متزامنــة فتحــا تاريخيــا  نقــل 
اإلعــام إلــى آفــاق غيــر مســبوقة، وأعطــى مســتخدميه 
فرصــا أكبــر للتأثيــر واالنتقــال عبــر الحــدود بــا قيــود 
وال رقابــة إال بشــكل نســبي محــدود. كمــا أعطــى 
مــع  والفــوري  والحــي  المباشــر  للتعاطــي  قنــوات 
ــات  ــر النظري ــن جوه ــر م ــي تطــور يغي ــا ف جمهوره
االتصاليــة المعروفــة ويوقــف احتــكار صناعة الرســالة 
ــمولية،  ــع وأكثرش ــدى أوس ــى م ــا إل ــة لينقله اإلعامي
محللــو  يتصورهــا  لــم  وتفاعليــة  تأثيريــة  وبقــدرة 

وخبــراء اإلعــام واالتصــال.

فتأثيــر وســائل اإلعــام اإللكترونــي ينمــو بشــكل 

متزايــد وغيــر مســبوق . وقــد  أســتطاعت أن تتجــاوز  
وســائل اإلعــام التقليديــة، وقامــت بتوفيــر التواصــل 
والتفاعــل بيــن النــاس للمشــاركة بأنفســهم فــي صنــع 
وســائل  لتجــد   ، ســرعة   بأقصــى  ونشــره  الخبــر 
اإلعــام التقليديــة نفســها مجبــرة علــى ً استنشــاق 
فــي  المتاحــق  التطــور  الحداثــة ومواكبــة  نســيم  
ــح جــزءا  ــى ال تصب ــة حت وســائل اإلعــام اإللكتروني

ــي ــن الماض م

أخــذت وســائل اإلعــام التقليــدي تعيــد تكويــن نفســها، 
اإلعــام  فــي ســرب  لتندمــج  ذاتهــا،  بنــاء  وتعيــد 
مواقــع  خلــق  عبــر  منــه  جــزءاً  وتكــون  الجديــد 
إلكترونيــة تابعــة لهــا، واســتخدام وســائط اإلعــام 
الجديــدة التــي تُســّهل عمليــة التواصــل مــع الجمهــور 
لمعرفــة اتجاهاتهــم واســتقصاء مواقفهــم واهتماماتهــم، 
ــتطاعات  ــات واالس ــة التحقيق ــي كتاب ــتخدامها ف واس
ــدي يتحــدث عــن  ــح اإلعــام التقلي ــد أصب الصحفية.لق
ــي اإلعــام  ــا ف ــم تناوله ــي يت ــا الت ــن القضاي ــر م الكثي
الجديــد، والعكــس صحيــح، حيــث أّن اإلعــام الجديــد 
ــام  ــي اإلع ــة ف ــات المطروح ــى الموضوع ــق عل يعل
ــة  ــل اســتطاعت وســائل اإلعــام الرقمي ــدي. فه التقلي
والتقليديــة ان تجــد مســارات للتكامــل واالندمــاج أم أن 

ــوم . ــد ي ــا بع ــد يوم ــا تحت المنافســة بينهم

محاور المؤتمر :



شــكل  علــي  الرقميــة  الثــورة  تأثيــرات  أوال:  
اإلعالميــة  الرســالة  ومضمــون 

1.الــذكاء االصطناعــي ودورة فــى تطويــر  شــكل 
اإلعاميــة الرســالة 

عبــر  الرســمية  التجاريــة  العامــات  صفحــات   .2
ــية  ــزة التنافس ــي والمي ــل االجتماع ــع التواص مواق

للمؤسســات
3. الجمهور كصانع للرسالة اإلعامية

4. التأثيــرات النفســية واالجتماعيــة لتطبيقــات الهواتف 
لذكية ا

ــات  ــا صفح ــرض له ــى تتع ــات الت 5. األدوار والتحدي
التواصــل  شــبكات  عبــر  الرســمية  الدولــة 

عــي  االجتما
6. األلعاب اإللكترونية و تأثيراتها 

7. تطــور المضاميــن اإلعاميــة فــى ظــل الثــورة 
الرقميــة 

ــل  ــع التواص ــر مواق ــن عب ــر المؤثري ــويق عب 8. التس
اإللكترونــي

9 . المنصات الرقمية و الدراما التليفزيونية

الرقمــي  لإلعــالم  المتبادلــة  التأثيــرات  ثانيــا: 
: والتقليــدي 

1. إدارة المؤسســات اإلعاميــة التقليديــة فــى ظــل 
المنافســة الرقميــة

التقليديــة  2. إدارة ســمعة المنظمــات فــى الوســائل 
والرقميــة

3. التفاعليــة فــى ضــوء التأثيــر المتبــادل بيــن  اإلعــام 
ــي والتقليدي الرقم

4. تطبيقات النظريات التقليدية فى العصر الرقمي 
5. المجتمعــات االفتراضيــة علــى اإلنترنــت بديــا 

الواقعيــة للمجتمعــات 
6. إدارة األزمات  في اإلعام التقليدي والرقمي 

ثالثــا: القائــم باالتصــال بيــن اإلعــالم الرقمــي 
والتقليــدي 

1. األدوار الجديدة للقائم باالتصال فى ظل الثورة الرقمية
2. تأهيــل وتدريــب القائــم باالتصــال : اإلمكانيــات 

المتاحــة و ســبل التطويــر 
3. أدوار العاقات العامة في ظل المنافسة الرقمية

ــر  ــات تطوي ــة وألي ــة اإلعامي ــة األكاديمي 4. المنظوم
ــة ــي ظــل المنافســة الدولي ــج ف ــج والمناه البرام

5.العاقة الوظيفية بين القائم باالتصال والجمهور 

الرقمــي  لإلعــالم  التنظيميــة  األطــر  رابعــا: 
لتقليــدي: ا و

1. اإلجــراءات الرقابيــة علــى الرســالة اإلعاميــة فــي 
ظــل التقليــدي و الرقمــي 

المســتهلك  أمــن  وحمايــة  الرقمــي  اإلعــان   .2
صيتــه خصو و

3. أليات تنظيم قنوات اليوتيوب وراديو اإلنترنت
4. حمايــة حقــوق المســتهلك فــي ظــل تحديــات البيئــة 

الرقميــة
5. فرص وتحديات تنظيم اإلعام الرقمي والتقليدي 
6. تطوير السياسات اإلعامية في العصر الرقمي 

خامســا : إشــكالية العالقــة بيــن اإلعــالم الرقمــي 
واإلعــالم التقليــدي:



1. التوافق والتنافر بين اإلعام التقليدي واإلعام الرقمي 
2. مصادر األخبار بين اإلعام التقليدي و اإلعام الجديد
3. إقتصاديات صناعة اإلعام التقليدي واإلعام الجديد 

4. تاثيرات األفام التسجيلية التقليدية والتفاعلية 
معارف  تشكيل  في  والرقمي  التقليدي  اإلعام  دور   .5

الرأي العام
6. الثقة والمصداقية في كل من اإلعام الرقمي والتقليدي

7. حدود الحرية في كل من اإلعام الرقمي و اإلعام 
التقليدي 

سادسا: اإلعالم الرقمي واألمن المعلوماتي
أم  الرقمية  األخطار  من  حماية  السيبراني:  األمن   .1

انتهاك للخصوصية
2- مخاطر المواقع اإللكترونية على األمن القومي

3- القوانين والتشريعات الحاكمة لحماية أمن المعلومات
التحديات  لمواجهة  والدولية  العربية  التجارب   -4

والتهديدات واالختراقات اإللكترونية
  قواعد تقديم البحوث

– تُقبــل البحــوث باللغتيــن العربيــة أو االنجليزيــة، 
ويُقــدم مــع البحــث ملخــص بغيــر اللغــة التــي كتــب 
ــدة . ــة واح ــد الملخــص عــن صفح ــى أال يزي ــا  عل به
ــة  ــن 40 صفح ــد ع ــث  ال تزي ــات البح ــدد صفح - ع
.Arabic  (Simplifiedــط ــط 14 خ ــم A4 )بن بحج
- عــدد صفحــات البحــث ال تزيــد عــن 25 صفحــة 

الدكتــوراه) )متطلبــات 
- يُكتــب أســم الباحــث وعنــوان بحثــه وبيانــات المؤتمــر 

على غــاف مســتقل.
وتأتــي   متسلســلة،  بأرقــام  المتــن  فــي  الهوامــش   -

البحــث  بالقائمــة  فــي نهايــة 
- العناوين تكتب  ببنط  )16(.

- مقاس صفحة الكتابة »12 × 19 سم«.
-  يتلقــى المؤتمــر ثــاث نســخ مطبوعــة مــن البحــث+  
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- ال تُرد األبحاث التي ال تقبل للنشر. 

- يشترط أال يكون قد سبق نشر البحث في أي مكان آخر.
ــدد خــاص  ــى ع ــر ف ــة بالمؤتم ــر البحــوث المقبول تنش
مــن مجلــة الكليــة  وذلــك بعــد تحكيمهــا مــن قبــل اللجنــة 

العلميــة للمؤتمــر.

 - يســدد مــع نســخ البحــث قيمــة االشــتراك بالمؤتمــر 
علــى النحــو التالــي : 

ــري  ــث المص ــري للباح ــه مص ــف جني o )1000) ال
ــة ــة مصــر العربي ــي جمهوري ــم ف المقي

جنيــه مصــري  وســتمائة  أالف  أربعــة   (4600(  o
بالخــارج المعــار  للمصــري 

مصــري  جنيــه  وســتمائة  أالف  ســتة    (6600(  o
المصــري  غيــر  للباحــث 

o )750) ســبعمائة وخمســون جنيهــا مصريــا للطــاب 
المصرييــن المقيديــن بدرجــة الدكتــوراه

o )3600) ثاثــة أالف وســتمائة جنيهــا مصريــا للباحثيــن 
غيــر المصرييــن المقيديــن بدرجــة الدكتــوراه  

ــل  ــة العم ــا لورق ــون مصري ــتمائة وخمس o )650) س
ــن  ــن المصريي ــر للباحثي دون نش

ــة  ــا لورق ــا مصري ــان وخمســمائة جنيه o )2500) ألف
ــن  ــن  المعاري ــن المصريي العمــل دون نشــر للباحثي

بالخــارج
مصريــا  جنيهــا  وســتمائة  أالف  ثاثــة   (3600(  o
ــن  ــر المصريي ــن غي ــر للباحثي ــل دون نش ــة العم لورق

مواعيد وصول الملخصات والبحوث ألمانة المؤتمر : 
- يتــم قبــول ملخصــات البحــوث  )حوالــي 150 كلمــة) 
ــق 31 ديســمبر  ــس المواف ــوم الخمي ــى ي مــن اآلن وحت

2020  كحــد أقصــى 

د. مرفت عبد الحميد
مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا

موبايل : 01028887120

أ. سمري عبد الفتاح القط
مكتب العميد

موبايل : 01005161328

إيميل املؤتمر: 
m.conf@mcomm.cu.edu.eg

shahd_mervat2000@yahoo.com
للتواصل : زيارة موقع الكلية على الرابط

http://masscomm.cu.edu.eg 

للتواصل:


