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دة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معتم

كلية 

AgendaTime
1-ICA CAIRO Regional Hub Session 1 
Chairs(s): Hanan Badr (U of Salzburg) 
CINÉMA REGIONAL (Havane Hall, Palaid des Congres) 
The roundtable aims at connecting diaspora 
Egyptian scholars with the home country but also 
offering a perspective that connects and crosses 
borders with the international community.
- Topics include the following:
1. Sharing experiences about doing research abroad
2. How studying the country or region of origin from afar 

is influenced by living abroad 
3. What does the transnational mobility mean for the 

positionality and knowledge production (research, 
teaching and service)

4. Can we say media and communication studies are 
universal or particular? Do you think the current 
theories and research reflects the regional specifics?

5. What are your thoughts on language of publications? 
Arabic or English, and why?

6. what advice you can give to emerging Arab and 
Egyptian communication scholars who want to travel 
and study abroad

Organizers and Moderators:
Prof. Dr. Hanan Badr, Cairo Universty and University of Salzburg
Speakers:
Prof. Dr. Hesham Mesbah, Cairo University, Rollins College
Prof. Dr. Sahar Khamis, University of Maryland
Prof. Dr. Maha Attia, Ajman University
Dr. Amal Gaber, Cairo University, University of 
Wisconsin-Whitewater
Dr. Kareem El-Damanhoury, Cairo University, Denver University

10- 12 am 

12:30 - 1:45 
Pm

recorded 

Live stream 
and shared 

with ICA 
members 

online 
English 
session

On the sidelines of the conference activities
Arab Media Challenges-

In Light of Sustainable Development Plans:
Towards Future Visions of Reform and Progress

Saturday 28th May of 2022
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2- Critical Vision of  Media Literacy studies in recent 
decades

(Youth Researchers  panel discussion)
Chair:  Prof. Dr. Amany Fahmy- Dean of the Faculty of 
Mass Comm., MSA
Moderator:  Dr. Nermeen Alazark- Head of the English 
Section

Speakers:
1. Dr. Hayat Badr, Instructor of Media Literacy Course, 

Faculty of Mass Communication, Cairo University
2. Ms. Nanees Badr, Teaching Assistant & Masters 

Researcher in Media Literacy.
3. Ms. Sara Khater, Assistant Lecturer of the Media 

Literacy Course B1
4.Ms. Nada Hamouda, Teaching Assistant the Media 

Literacy Course B2
5. Media Literacy Students: Group Presentations of 

Media Literacy Research Analysis Results

12- 2pm 

(Online 
panel 

discussion)
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دة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معتم

كلية 

3- Immersive Technologies and New Era of 3.0 
Reality

(Youth Researchers  panel discussion)
Moderator:  Dr. Fatma Alzahraa Elsayed- Associate 
Professor, Cairo University
Group Presentations of Immersive Technologies and 
New Era of 3.0 Reality 

Speakers: 
1. Dr. Shereen Elbehairy - Assistant Professor of 

Journalism, Faculty of Mass Communication, 
Menoufia University

2. Eng. Rasha Ashraf Al-Badramany- Digital 
transformation Lead & Program Manager- Ministry 
of communication and information technology

3. Eng. Mostafa Mohamed Metwaly - ICT Senior 
Project Manager, Digital Transformation Consultant

4. Mr. Ayman Salah – Media Innovation Expert 
– Tech Expert at Cairo Center for development 
benchmarking (CDB)

5. Dr. Sara Fawzy - Lecturer of Webcasting Course, 
English Section- Faculty of Mass Communication, 
Cairo University

6. Ms. Neveen Alfy - Assistant Lecturer of the 
webcasting course.
Participants 
Group Presentations of Webcasting Course 
Students about new trends in: 

•	 Robotics 
•	 Augmented Reality 
•	 Virtual Reality 
•	 Mixed Reality 

3-5pm 

 (Online 
panel 

discussion)
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تحديات اإلعالم العريب يف ضوء خطط التنمية املستدامة
نحو رؤى مستقبلية لإلصالح والتطوير

اليــــــوم األول: األحد 29/5/2022

جدول األعمـــــالالتوقيــــــــت 
االستقبال والتسجيل9: 10

11 :10

قاعة 
المؤتمرات 

بالكلية
+

(online)

الجلســـة االفتتــــاحيــــة

أ.د. وســـام نصـر         أمينة عام المؤتمر ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 
أ.د. هويـــــدا مصطفى    رئيسة المؤتمر وعميدة كلية اإلعالم/ جامعة القاهرة

 Dr. Noshair Contractor     Professor of behavioral science, 
Northwestern University, President –Elect, International 
Communication Association.

م. حسام صالح           المدير التتفيذى للشركة المتحدة للخدمات االعالمية 
د. محمود مسلم           رئيس لجنة الثقافة والسياحة واالثار واإلعالم بمجلس 

الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن
أ.د. صالح هاشم         مستشار وزارة التضامن للسياسات االجتماعية
م. غادة لبيب              نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

أ.د. محمد العطار         نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
أ.د. محمد عثمان الخشت   رئيس جامعة القاهرة

د. أشرف العربي         رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط والتعاون 
الدولي سابقًا.

أ.د. عمرو عزت سالمة   أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم سابقًا 
11.30:11

 قاعة 
المؤتمرات 

بالكلية
+

(online)

Keynote Speaker:
Dr. Uma Shanker Head of the Department of Journalism 
and Mass Communication University of Calcutta, India

 :11.30
12.00

استــراحـــــة
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معتم

كلية 

 :12.00
1.30

المائدة 
المستديرة

 الدور الرابع

+

(online)

الجلسة األوىل

)حلقة نقاشية بعنوان/ اإلعالم التنموي وقضايا اإلصالح 

يف مرص والعامل العريب(

رئيس الحلقة:          أ.د. حسن عماد مكاوي
إدارة الحلقة :          أ.د. وسام نصر

مقرر الحلقة:            د. سحر مصطفى

  المتحدثون الرئيسيون
MTI أ. د. سامي الشريف   عميد كلية اإلعالم، جامعة

أ. د. إيناس أبو يوسف عميدة كلية اإلعالم، جامعة األهرام الكندية.
أ.د. حسن علي          أستاذ اإلذاعة والتليفزيون/ كلية اإلعالم/ جامعة السويس
أ.د. نجوى سمك         وكيل كلية االقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة القاهرة

أ.د. هبة شاهين           رئيس لجنة قطاع معاهد اإلعالم واللغات بوزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي.    

أ.د. أمل السيد            وكيل كلية اإلعالم جامعة األهرام الكندية
أ.د. عالء زهران        الرئيس السابق لمعهد التخطيط القومي

أ.د. سهير صالح         وكيل المعهد الدولي العالي لإلعالم/ أكاديمية الشروق 
أ.د. رباب عبد الرحمن  األستاذ بقسم اإلعالم/ كلية األداب/ جامعة حلوان

أ.د. األميرة سماح فرج  القائم بعمل عميد كلية اإلعالم/ جامعة سيناء
د. نسرين عبد العزيز    مدرس بالمعهد الدولي العالي لإلعالم/ أكاديمية 

الشروق
د. حسام فاروق          الكاتب الصحفي ومعد ومقدم برنامج بالبنط العريض 

أ. مصباح قطب           مستشار وزير المالية السابق.
د. مدحت العدل           الكاتب والسيناريست

د. محمد حبيب           رئيس تحرير بقناة الحياة
أ. حسن مصطفى        مؤسس ورئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية 

.CSR Egypt  والتنمية المستدامة
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 :12.00 
1.30

) مدرج 3)

+

(online)

الجلسة الثانية

)دور اإلعالم العريب ىف دعم قضايا اإلصالح السيايس(

) أبحاث(

رئيس الجلسة:            أ.د/ سلوى العوادلي
المعقب:                     د/ محمد منصور هيبة

المقرر:                      د. بسنت مراد

أ.د. وليــد فتــح هللا، د.أمــل جمــال حســن، ود.ســهر أحمــد الســيد، كليــة . 1
ــة  ــدور وفعالي ــري ل ــام المص ــرأي الع ــرة )إدراك ال ــة القاه ــالم، جامع اإلع

المؤتمــرات السياســية فــى الدولــة:  مؤتمــر الشــباب نموذجــاً(.
 د.إيمــان زهــرة، أســتاذ العالقــات العامــة المســاعد بكليــة اإلعــالم، جامعــة . 2

ــة اآلداب  ــة بقســم اإلعــالم كلي ــة، باحث ــت ســليم العلوي ــة بن القاهــرة، وأ. لبن
ــي  ــتخدام الدبلوماس ــوس )االس ــلطان قاب ــة الس ــة، جامع ــوم االجتماعي والعل
لشــبكة تويتــر: دراســة تحليليــة للحســابات الرســمية لــوزارة الخارجيــة 

ــة(. العماني
د. أحمــد بــوراوي، أســتاذ محاضــر ورئيــس قســم الصحافــة بكليــة اإلعــالم، . 3

قيــم  فــي تعزيــز  الليبيــة ومســؤوليتها  جامعــة أجدابيــا )دور الصحافــة 
ــاً(. ــب نموذج ــة الرقي ــة«: صحيف المواطن

د.مهــا مدحــت، مــدرس بقســم الصحافــة، كليــة اإلعــالم، جامعة مصــر للعلوم . 4
والتكنولوجيــا  )رؤيــة الجمهــور المصــري لــدور الصحــف اإللكترونيــة فــي 

تدعيــم عمليــة اإلصالح السياســي(.
ــوراه . 5 ــات دكت ــة اإلعــالم، جامعــة القاهــرة، متطلب ــى محمــد، كلي أ.هــدى عل

المــرأة  لــدى  السياســي  الوعــي  تشــكيل  فــى  اإلخباريــة  المواقــع  )دور 
المصريــة(.

أ. دعــاء حامــد الغوابــي حلمــي ، مرصــد مركــز المعلومــات / مجلــس . 6
الــوزراء المصــري، متطلبــات دكتــوراه )معالجــة البرامــج التليفزيونيــة 
تحقيــق  علــى  وأثــره  السياســي  االختــالف  لثقافــة  الفضائيــة  بالقنــوات 

السياســي(. اإلصــالح 
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 :1:30
3.00

) مدرج 4)

+
(online)

الجلسة الثالثة

)اإلعالم وقضايا التمكني االجتامعي(

)أبحاث(

رئيس الجلسة:            أ.د. جيهان يسري
المعقب:                      د. محمد عتران

المقرر:                      د. اريج فخر الدين   

ــة اإلعــالم، جامعــة الســويس )توظيــف . 1 د. عــال عامــر، أســتاذ مســاعد بكلي
المنصــات الرقميــة فــى الترويــج للقيــم المجتمعيــة المســتحدثة: منصــة نــت 

فليكــس نموذجــاً(.
ــة . 2 ــة، جامع ــا للطفول ــة الدراســات العلي ــرة النمــر، أســتاذ مســاعد بكلي د. أمي

ــى  ــة عل ــج الحواري ــي البرام ــرأة ف ــن الم ــا تمكي ــاول قضاي ــن شــمس )تن عي
ــتدامة(. ــة المس ــم خطــط التنمي ــه بِدع ــة وعالقت ــة المصري ــوات الفضائي القن

ــق . 3 ــاء صــالح، أســتاذ مســاعد ورئيــس قســم اإلعــالم، جامعــة الزقازي د.وف
)األســاليب االتصاليــة بالمنصــات الرقميــة للمســئولية االجتماعيــة للشــركات 
ودورهــا فــى إدارة الحــوار المجتمعــى وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

“منصــة CSR Egypt نموذجــا”(.
كليــة . 4 المســاعد،  والتليفزيــون  اإلذاعــة  أســتاذ  لطفــي،  عــادل  رشــا  د. 

ــة ،  ــدرس الصحاف ــف، م ــاهندة عاط ــويف، د. ش ــي س ــة بن ــالم، جامع اإلع
ــة  ــي ســويف )معالجــة وســائل اإلعــالم المصري ــة بن ــة اإلعــالم، جامع كلي
) التقليديــة والحديثــة( للمبــادرات الرئاســية ودورهــا فــي تشــكيل اتجاهــات 

ــا”( ــة نموذًج ــاة كريم ــادرة حي ــا “ مب ــام نحوه ــرأي الع ال
د.ريــم الزناتــي، مــدرس الصحافــة بكليــة اإلعــالم، جامعــة المنوفيــة ، . 5

د.إينــاس رضــوان، مــدرس الصحافــة بكليــة اإلعــالم، جامعــة المنوفيــة 
)معالجــة صفحــات الصحــف المصريــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي 
للبرامــج التنمويــة الموجهــة للمناطــق األكثــر احتياجــا واتجاهــات الجمهــور 

ــاة كريمــة“(. ــادرة حي ــى مب ــق عل ــا: بالتطبي المصــري نحوه
د.نهلــة حلمــى عبــد الكريــم، مــدرس بكليــة اإلعــالم، جامعــة مصــر للعلــوم . 6

والتكنولوجيــا )كثافــة مشــاهدة الجمهــور المصــري للمحتــوى الدرامــي عبــر 
المنصــات الرقميــة وتأثيرهــا علــى إدراك واقــع القضايــا المجتمعيــة(.

  



9

3:00:1.30

)  قاعة 
المؤتمرات (

+
(online)

الجلسة الرابعة

Panel Discussion

Digital media and sustainable development

Chair :   Dr. Fatma Elzahraa Elsayed
Moderator : Dr. Nermeen Alazrak
Discussant:  Dr. Reham Salah 

Speakers:
Prof. Shaun T. Schafer    Professor, journalism department at 

Metropolitan,  state University of 
Denver / USA

Dr. Zakaria Musah ,Esq      Lecturer, journalist and political 
analyst  / Ghana 

Dr. Emilia Sercan         Assistant professor at the faculty 
of Journalism and Communication 
science/University of Bucharest.

Dr. Signe Ivask              Postdoctoral at Masaryk University, 
the Czech Republic      
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3:00:1.30

) مدرج 3)

+
(online)

الجلسة الخامسة

)القوانني والترشيعات الحاكمة لحامية أمن املعلومات(    

)أبحاث(

رئيس الجلسة:          أ.د. شريف درويش
المعقب:                  أ.د. خالد صالح الدين

المقرر:                   د. سماح الشهاوي

ــة الحقــوق، جامعــة طاهــري . 1 ــم أســتاذ مشــارك بكلي ــد الحلي د. موســاوي عب
محمــد بشــار  -الجزائــر ) التجربــة الجزائريــة فــي رفــع العقوبــات الســالبة 
للحريــة عــن الصحفييــن: قــراءة تقييميــة علــى ضــوء التوجهــات التشــريعية 

الحديثــة(.
د.هبــة محمــود عبــاس، مــدرس الصحافــة كليــة اإلعــالم، جامعــة المنوفيــة . 2

بــدون  الطائــرات  المنظمــة الســتخدام  والعربيــة  العالميــة  )التشــريعات 
التصويــر اإلعالمــي والصحفــي ومخالفاتهــا كمــا  فــى  طيار)الــدرون( 
رصدهــا خطــاب عينــة مــن المواقــع اإللكترونيــة للصحــف األمريكيــة 

واإلنجليزيــة(.
د.الســيد رمضــان عبــد الصمــد عشــماوي، مستشــار بمجلــس الدولــة، . 3

ــة  ــريعات الحاكم ــن والتش ــرة )القواني ــة القاه ــون، جامع ــي القان ــوراه ف دكت
لحمايــة أمــن المعلومــات: دراســة مقارنــة(.

د.نزيــه محمــد علــى، مــدرس بكليــة الحقــوق، جامعــة القاهــرة، فــرع . 4
الخرطــوم )دور التشــريعات والقوانيــن الوطنيــة والدوليــة الحاكمــه لحمايــة 

ــات(. ــن المعلوم أم
ــة . 5 ــة المصري ــو الجمعي ــي وعض ــار قانون ــام ومستش ــي، مح ــا بيوم د. رض

لالقتصــاد السياســي والتشــريع واإلحصــاء )المواجهــة القانونيــة لنشــر 
الشــائعات عبــر وســائل اإلعــالن اإللكترونــي حــول فيــروس كرونــا (.

 :3.00
3.30

استــــراحــــة غـــــــــداء
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5 :3.30

) مدرج 3)

+

(online)

الجلسة السادسة

)مسئولية اإلعالم ىف دعم الصحة العامة أثناء األزمات(    

)أبحاث(

 رئيس الجلسة:           أ.د. علي عجوة
  المعقب:                   أ.د.  محمد المرسي

  المقرر:                    د. أمل فوزي

د.هويــدا محمــد الــدر، أســتاذ مســاعد ورئيــس قســم اإلذاعــة والتليفزيــون، . 1
ــي  ــي ف ــع التواصــل االجتماع ــة )دور مواق ــة المنوفي ــالم، جامع ــة اإلع كلي
تشــكيل اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو القبــول المجتمعــي لتلقــي 

ــد 19(. ــات كوفي لقاح
د.أميــرة محمــد أحمــد، أســتاذ مســاعد بقســم الصحافــة، كليــة اآلداب، جامعــة . 2

ــز  ــى تعزي ــكان ف ــة والس ــوزارة الصح ــة ل ــات الرقمي ــا )دور المنص طنط
الصالبــة النفســية لــدى أطقــم الرعايــة الطبيــة فــى ضــوء المتحــورات 

ــا(. ــروس كورون ــدة لفي الجدي
د. لبنــى محمــد الكنانــي، أســتاذ مســاعد بكليــة االعــالم ، جامعــة أبــو ظبــي . 3

ــا بصحيفــة  ســابقًا )ســمات وخصائــص التنــاول اإلعالمــي لجائحــة كورون
االتحــاد اإلماراتيــة ودوره فــي دعــم الصحــة العامــة أثنــاء األزمــات(.

د.كريمــة كمــال عبــد اللطيــف، مــدرس الصحافــة، كليــة اإلعــالم، جامعــة . 4
جنــوب الــوادي )اســتخدام التطبيقــات اإللكترونيــة كقنــوات اتصــال رقميــة 

فــى ضــوء رؤيــة مصــر 2030/ تطبيــق صحــة مصــر- نموذًجــا(.
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دة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معتم

كلية 

5 :3.30
) مدرج 4)

+
(online)

الجلســـة  السابعة

)الرتبية اإلعالمية وتحقيق األمن املجتمعي(

)أبحاث(

 رئيس الجلسة:        أ.د. محمود علم الدين
  المعقب:                أ.د. داليا عبد هللا
  المقرر:                 د. طارق فتح هللا

أ.د.حفيظــة مخفــر، أســتاذ بالمعهــد الوطنــي للبحــث فــى التربيــة – الجزائــر، . 1
ــة، جامعــة محمــد  ــوم االجتماعي ــة العل ــود أســتاذ مشــارك، كلي ــم معب د.مري
لميــن دباغيــن، الجزائــر )نحــو تربيــة إعالميــة مدرســية فــى مواجهــة 

ــة(. ــة بحثي مخاطــر اإلعــالم( )ورق
ــة الدراســات . 2 ــة كلي د.محمــود أحمــد محمــود، مــدرس بقســم أصــول التربي

ــم  ــدرس بقس ــد، م ــادل مجاه ــي ع ــرة، د. نه ــة القاه ــة، جامع ــا للتربي العلي
ــا للتربيــة، جامعــة القاهــرة )التربيــة  أصــول التربيــة كليــة الدراســات العلي
ــل  ــروب الجي ــة ح ــن مواجه ــة م ــالب الجامع ــن ط ــة لتمكي ــة كآلي اإلعالمي

ــاني(. ــن اإلنس ــق األم ــس وتحقي الخام
ــاج اإلذاعــي . 3 ــدة محمــد متولــى رمضــان، مــدرس مســاعد بقســم االنت أ.رفي

والتلفزيونــي، األكاديميــة الدوليــة للهندســة وعلــوم اإلعــالم، متطلبــات 
دكتــوراه )دور الثقافــة اإلعالميــة فــى تشــكيل وعــي األبــاء الســتخدام 

أبناءهــم للمنصــات الرقميــة(.
أ.عبيــدة علــى محمــد الربابعــة ، كليــة اإلعــالم، جامعــة القاهــرة، متطلبــات . 4

دكتــوراه )دور التربيــة اإلعالميــة فــي التوعيــة مــن خطــر الشــائعات لــدى 
الشــباب األردنــي(.
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5 :3.30

)المائدة 
المستديرة/ 

الدور 
الرابع(

+

(online)

الجلســة الثامنة

)توظيف تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ىف املجال 

اإلعالمي:اإليجابيات والسلبيات(

)أبحاث(

 رئيس الجلسة:          أ.د. نجوى كامل
 المعقب:                   د. صفوت العالم
  المقرر:                  د. مسعد صالح

د.إبراهيــم حســن المرســي التــوام، أســتاذ مســاعد ورئيــس قســم الصحافــة . 1
والنشــر الرقمــي، كليــة اإلعــالم، جامعــة فــاروس )االتجاهــات العالميــة فــى 

بحــوث تصميــم المواقــع اإللكترونيــة: رؤيــة تحليليــة نقديــة(.
د.شــريف نافــع إبراهيــم، مــدرس بقســم الصحافــة، كليــة اإلعــالم، جامعــة . 2

القاهــرة )توظيــف تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي فــى إدارات اإلعــالن 
بالمواقــع اإللكترونيــة المصريــة وتأثيراتهــا االقتصاديــة(.

وفنــون . 3 اإلعــالم  بكليــة  مــدرس  المنــزالوى،  حســن  إبراهيــم  د.ماجــد 
اإلتصــال، جامعــة فــاروس )جــودة تصميــم المواقــع الصحفيــة فــى عصــر 
التحــول الرقمــي: دراســة تحليليــة علــى عينــة مــن المواقــع المصريــة 

واألجنبيــة(.  
ــي . 4 ــرة العال ــد الجزي ــة معه ــد الحســيني، مــدرس بقســم الصحاف ــة أحم د.هال

بقســم  مــدرس  جمعــة،  هشــام  دعــاء  ود.  االتصــال،  وعلــوم  لإلعــالم 
الصحافــة معهــد الجزيــرة العالــي لإلعــالم وعلــوم االتصــال )تقنيــات 
الــذكاء االصطناعــي وانعكاســاتها علــى شــكل ومحتــوى الرســالة اإلعالميــة 

ــة. ــف األجنبي ــع الصح بمواق
د.أســامة الســيد عبــد العزيــز، المستشــار اإلعالمــي لمنظمــة األمــم المتحــدة . 5

فــى نيويــورك، أ.مــروة رضــوان إبراهيــم، عضــو بالمكتــب الفني للمستشــار 
االقتصــادي بمجلــس الــوزراء المصــري )األثــر المجتمعــي لتوظيــف 
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي بوســائل اإلعــالم التقليديــة والحديثــة: دراســة 

تحليليــة مــن المســتوى الثانــي(.
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دة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معتم

كلية 

اليــــــــوم الثـــــاني االثنين  30/ 5/ 2022
التسجيل9-10

11.30 :10

)المائدة 
المستديرة/ 

الدور 
الرابع(

+

(online)

الجلسة التاسعة

Panel Discussion

Media literacy and sustainable development

Chair: Prof. Samy tayie
Moderator:  Prof. Hanan Gunied
Discussant: Dr. Hayat Badr 

Speakers:
- Prof. Jose Manuel           President of Spanish Radio and 

Television corporation
- Dr. Paul Hector              Director of the Media 

Department at UNESCO.
- Dr. Francisco Gutierrez   Press Attaché, Spanish 

Embassy.     
- Dr. Carolyn Wilson      Professor at the University of 

Ontario,         Canada. 
- Dr. Sally Tayie              Assistant Professor, College of 

Language &Communication, Arab Academy.
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10-11.30

) مدرج 3)

+
(online)

الجلسة العارشة

)التسويق اإلعالمي الرقمي لجهود الحكومات لدعم خطط 

التنمية املستدامة(

)أبحاث(

رئيس الجلسة:         أ. د. ماجي الحلواني   
المعقب:                 أ. د. صابر سليمان   

المقرر:                   د. إيمان أسامة

د.هديــر محمــود عبــد هللا، مــدرس بقســم اإلذاعــة والتليفزيــون، كليــة . 1
اإلعــالم، جامعــة القاهــرة )اســتخدام الحكومــة المصريــة لمواقــع التواصــل 
االجتماعــي للترويــج ألهــداف التنميــة المســتدامة: الصفحــة الرســمية لرؤيــة 

ــاً(. ــبوك نموذج ــى فيس مصــر 2030 عل
د.لبنــى أحمــد علــى بيلــي، مــدرس بقســم العالقــات العامــة واإلعــالن بكليــة . 2

اإلعــالم، جامعــة6  أكتوبر)التســويق اإلعالمــي الرقمــي لجهــود الحكومــة 
لدعــم خطــط التنميــة المســتدامة(.

د.أمــل اســماعيل عبــد الــرازق، مــدرس بالمعهــد الكنــدي العالــي لتكنولوجيــا . 3
اإلعــالم الحديــث )اتجاهــات النخبــة نحــو تعزيــز الســينما المســتقلة لخطــط 

التنميــة المســتدامة 2030(.
ــة اآلداب، . 4 ــالن، كلي ــة واإلع ــات العام ــتير العالق ــاوي، ماجس ــي البمب أ.هان

قســم اإلعــالم، جامعــة الزقازيــق )االســتراتيجيات التســويقية الرقميــة 
ــتدامة(. ــة المس ــط التنمي ــم خط ــى دع ــا ف ــة ودوره ــة المصري ــود الحكوم لجه
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دة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معتم

كلية 

10-11.30

) مدرج 4)
+

(online)

الجلسة الحادية عرش

)اإلعالم البيئي والتنمية املستدامة(

)أبحاث(

رئيس الجلسة:         أ.د. وليد فتح هللا         
المعقب:                  أ.د. عادل فهمي 

المقرر:                   د. إيمان عبد التواب 

ــة . 1 ــون، جامع ــة والتليفزي ــم اإلذاع ــدرس بقس ــون، م ــين مأم ــة هللا حس د.من
المائيــة  للمــوارد  القوميــة  للخطــة  اإلعالميــة  التغطيــة  )أثــر  القاهــرة 
بالصفحــات الرســمية عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى تقييــم 

الحكومــة(. ألداء  الجمهــور 
د.جيهــان عبــد الحميــد عبــد العزيــز، مــدرس بكليــة اإلعــالم، جامعــة . 2

القاهــرة )معالجــة اإلعــالم الرقمــي لمخاطــر المتغيــرات المناخيــة: دراســة 
ــوب(. ــر اليوتي ــي عب ــوى الرقم ــة للمحت تحليلي

د.ســارة شــوقي، مــدرس بكليــة األلســن واإلعــالم، قســم اإلعــالم، جامعــة . 3
ــلوكية  ــة الس ــى الني ــر عل ــر لألخض ــادرة اتحض ــر مب ــة )تأثي ــر الدولي مص

ــة(. ــبه تجريبي ــة ش ــة: دراس ــام بالبيئ ــبوك لالهتم ــتخدمي الفايس لمس
   استـــراحــــة11.30: 12
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1.30 -12 
) مدرج 3)

+

(online)

الجلسة الثانية عرش

)تطبيقات التحول الرقمي ودورها ىف التنمية املستدامة(        

)أبحاث(

رئيس الجلسة:        أ. د. منى الحديدي
المعقب:                أ.د. إيمان نعمان جمعه

المقرر:                  د. نيرمين الصابر

د. ســماح المحمــدي، األســتاذ المســاعد بكليــة اإلعــالم جامعــة القاهــرة . 1
ووكيــل كليــة اإلعــالم جامعــة مصــر للعلــوم والتكنولوجيــا )تأثيــر التعــرض 
لألخبــار االقتصاديــة المنشــورة بالمواقــع اإللكترونيــة أثنــاء األزمــات علــى 
اتجاهــات المواطنيــن نحــو الحكومــة والمــزاج العــام لهــم: دراســة تحليليــة 

وميدانيــة خــالل األزمــة الروســية األوكرانيــة(
د.رجــاء الغمــراوي، أســتاذ مســاعد كليــة اللغــة واإلعــالم، األكاديميــة . 2

العربيــة للعلــوم والنقــل البحــري ، أ.غــادة عبــد الحميــد، كبيــر معــدي برامــج 
بالتليفزيــون المصــري )دور اإلعــالم فــى توعيــة الجمهــور بالمــدن الذكيــة 

ــة المســتدامة(. لتعزيــز التنمي
ــاد . 3 ــا )اعتم ــوم والتكنولوجي ــرة القاضــي، مــدرس بجامعــة مصــر للعل د.أمي

ــالح  ــا اإلص ــة بقضاي ــة المتعلق ــار الحكومي ــى األخب ــي عل ــباب الجامع الش
ــا(. ــذه القضاي ــم له ــه بمدركاته ــي وعالقت ــر اإلعــالم الرقم عب

د. محمــود فــوزي رشــاد أحمــد، مــدرس العالقــات العامــة واإلعــالن، . 4
كليــة اإلعــالم، جامعــة مصــر للعلــوم والتكنولوجيــا )رأس المــال الهيكلــي 

ــحية(. ــة مس ــاء: دراس ــة األعض ــه بثق ــة وعالقت ــري باألندي والبش
أ. خالــد ســيف النصــر محمــد، مديــر عــام الشــركة المصريــة لمدينــة اإلنتــاج . 5

ــة  ــي الخاصــة والحكومي ــاج اإلعالم ــف مؤسســات اإلنت ــي، )توظي اإلعالم
الســتراتيجية التمكيــن ألجــل تنميــة رأس المــال الفكــري(.

أ.عمــاد الديــن أحمــد ربيــع، مديــر قنــوات صــدى البلــد، متطلبــات دكتــوراه  . 6
)توظيــف صفحــات المؤسســات التليفزيونيــة المصريــة الخاصــة والحكومية 
اإلعالميــة  الرســالة  ومحتــوى  شــكل  تطويــر  فــى  الرقميــة  للتقنيــات 

التليفزيونيــة(.
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دة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معتم

كلية 

1.30 -12
) مدرج 4)

+

(online)

الجلسة الثالثة عرش

)مخاطر اإلعالم اإللكرتوين عىل األمن القومي واسرتاتيجات التطوير(

)أبحاث(

 
رئيس الجلسة:          أ. د. سامي عبد العزيز

المعقب:                  د. كريمان فريد
المقرر:                   د. أية محمد علي

د.فاطمــة أبــو الحســن، األســتاذ المســاعد بالمعهــد الدولــي العالــي لإلعــالم، . 1
أكاديميــة الشــروق )إدراك الشــباب الجامعــى لمخاطــر التعــرض للمضمــون 
اإلخبــاري عبــر مواقــع التواصــل: دراســة ميدانيــة حــول تأثيــر الشــخص 

الثالــث فــى ســياق الجهــل الجمعــى والتفــرد(.
د.أحمــد عبــد المجيــد عبــد العزيــز منصــور، مــدرس الصحافــة بكليــة . 2

اإلعــالم وفنــون اإلتصــال بجامعــة 6 أكتوبــر، )اســتراتيجية مقترحــة 
ــن  ــات األم ــق متطلب ــالم لتحقي ــال اإلع ــي مج ــريع ف ــور الس ــة التط لمواكب

القومــي المصــري(.
د.إيمــان عبــد المنعــم محمــد عزب، مــدرس الصحافــة بكلية اإلعــالم، جامعة . 3

ســيناء، د.أمانــي حمــدي قرنــي، مــدرس الصحافــة بكليــة اإلعــالم، جامعــة 
بنــي ســويف ) دور مواقــع اإلعــالم الرقمــي فــي حمايــة األمــن الســيبراني: 

دراســة تحليليــة لعينــة مــن المواقــع الخاصــة باألمــن الســيبراني(.
د.صبــري خالــد صبــري عبــد الهــادي، مــدرس العالقــات العامــة واإلعالن، . 4

كليــة اإلعــالم وتكنولوجيــا االتصــال، جامعــة الســويس، )دور مواقــع 
التواصــل االجتماعــي فــى تشــكيل اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو 

ــة(. ــة تطبيقي ــي: دراس ــاب اإللكترون ــرة اإلره ظاه
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1.30 -12
)المائدة 

المستديرة/ 
الدور 
الرابع(

+
(online)

الجلسة الرابعة عرش

)حلقة نقاشية بعنوان/ اإلعالم البيئي والتنمية املستدامة(

  
 رئيس الحلقة:       أ. د. عادل عبد الغفار

    إدارة الحلقة:       أ. د.  محرز غالي
    مقرر الحلقة:         د. ايمان حسني    

   
المتحدثون الرئيسيون:

أ.د. عصام نصر        أستاذ بكلية اإلعالم / جامعة القاهرة، والعميد السابق لكلية 
االتصال وكلية الفنون الجميلة والتصميم / جامعة الشارقة

أ.د. محمد شومان     عميد كلية اإلعالم بالجامعة البريطانية
أ.د.محمد سعد          عميد المعهد الدولي العالي لإلعالم/ أكاديمية الشروق 

أ.د. حنان يوسف       عميدة كلية اإلعالم / األكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري
CIC أ.د. أمال الغزاوي     عميدة المعهد العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث

أ.د. نيرمين زكريا      عميدة كلية اإلعالم بالجامعة العربية المفتوحة
أ.د. دينا أبو زيد         رئيس قسم اإلعالم/ كلية اآلداب / جامعة عين شمس

أ.د. هالة نوفل           رئيس قسم اإلذاعة والتليفزيون/ جامعة جنوب الوادي
 أ.د. محمد عايش       رئيس قسم االتصال الجماهيري في الجامعة األمريكية                                                      

بالشارقة/ اإلمارات
د. حسين أباظه         المساعد السابق للمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،

                                  ورئيس برنامج االقتصاد والتجارة للمنظمة.
د. أحمد قنديل           رئيس وحدة الدراسات الدولية ورئيس برنامج دراسات الطاقة

                                 وخبير الشئون اآلسيوية / مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.
د. سعيد  محمد حامد  أستاذ مشارك بقسم اإلعالم/ كلية الخوارزمي الدولية/ اإلمارات
أ. عبد الجواد أبوكب  المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة البيئة، ورئيس 

مجلس أمناء مؤسسة اإلعالم والتحول الرقمي.
أ.محمد درويش        مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه 

 ENFRWCوملتقى الطاقات المتجددة والمياه
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دة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معتم

كلية 

Parallel 
online

session 
)ICA 22 
Paris ( 

12:30 
PM-1:45 

PM

Parallel online session ) ICA 22 Paris ( 

Intended and Unintended Effects of Communicating 
Health Information, Standard Paper Session, Health 

Communication.
Chairs: Hannah Lee, Ewha Womans U 
 
 1-”But I Think There’s Always Been That Stigma“: Adult 
Women’s Perceptions of Menstrual- Product Advertising.  A. 
Mucedola; A.M. Smith
2-Body-Positivity on Instagram: Downward Comparison 
Rather Than Inspiration. C. Mengelkamp; T. Friedrich; S. 
Weber 
3- Dramatized Narratives and Mental Illness: Understanding 
the Factors That Impact Stigmatizing Attitudes and 
Behavioral Intentions. K. Medero; S. Hovick 
4- The Mediation Effects of Emotional Reactions Between 
Negative Stereotypes and Behavioral Intention Toward 
Suicidal Persons. H. Lee; S. A

 -1.30
2.30

استـــراحــــة غـــداء
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4 -2.30
)المائدة 

المستديرة/ 
الدور 
الرابع(

+
(online)

الجلسة الخامسة عرش

)حلقة نقاشية بعنوان/  اإلعالم التنموي: رؤى ومناذج عربية ( 

رئيس الحلقة:           أ.د. هويدا مصطفى
إدارة الحلقة:             أ.د. ليلى عبد المجيد

مقرر الحلقة:             د. أالء فوزي

 المتحدثون الرئيسيون
أ.د.عواطف عبد الرحمن   األستاذ بقسم الصحافة 

أ.د. نسمة البطريق          األستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون  
أ.د. هبة هللا السمري        عميدة كلية اإلعالم / جامعة النهضة
MSA أ.د. أماني فهمي             عميدة كلية اإلعالم/ جامعة

أ.د. عزة عبد العظيم        األستاذ بكلية اإلعالم/ جامعة القاهرة، ومنسق برنامج                                              
اإلعالم  العربي/جامعة زايد/ اإلمارات.

أ.د. يحيى تقي الدين        عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية/ جامعة 
المسيلة/ الجزائر.

أ.د. فهد الطايش             األستاذ بجامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى السعودي.   
أ.د.محمد العامري          رئيس قسم العالقات العامة/ كلية اإلعالم/ جامعة بغداد
أ.د. عبد هللا أبيل             رئيس قسم اإلعالم بجامعة بن زهر/ أغادير/ المغرب 

أ.د. عبد الرحمن المطيري   األستاذ بقسم العالقات العامة / كلية اإلعالم واالتصال/ 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية/ السعودية

أ.د. رضوان بلخيري       أستاذ اإلعالم واالتصال بجامعة العربي التبسي/ الجزائر
أ.د. محمد دحماني           أستاذ بقسم اإلعالم كلية العلوم اإلنسانية 

واالجتماعية/جامعة المسيلة/  الجزائر.
د. عبد الصادق حسن       أستاذ اإلعالم المشارك/ الجامعة األهلية/ البحرين.

د. فهيمة عبد هللا            أستاذ اإلعالم المشارك/ الجامعة األهلية/ البحرين.
د. سفيان ملولي             أستاذ اإلعالم المشارك/ جامعة صفاقس/ تونس.

أ. راندا فؤاد                   رئيسة المنتدى العربى للبيئة و التنمية
أ.عبد المحسن سالمة        رئيس مجلس إدارة األهرام.

أ. نشوى الحوفي             صحفية وعضو المجلس القومي للمرأة     
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دة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معتم

كلية 

4 – 2.30
) مدرج 3)

+
(online)

الجلســة  السادسة عرش

)الرتبية اإلعالمية ىف عرص التحول الرقمي(

)أبحاث(

رئيس الجلسة:        أ.د. محمود يوسف
المعقب:                أ.د. نشوة عقل
المقرر:                 د. أحمد خطاب

ــة . 1 ــون كلي ــة والتليفزي ــم اإلذاع ــدرس بقس ــن، م ــر الدي ــد فخ ــج محم د. أري
ــة فــى االســتخدام اآلمــن  ــة اإلعالمي اإلعــالم، جامعــة القاهــرة )دور التربي

ــتقبلية(.  ــة مس ــي – رؤي ــالم الرقم لإلع
د. نهــى عــادل محمــد هريــدي، مــدرس اإلذاعــة والتليفزيون، كليــة اإلعالم، . 2

جامعــة المنوفيــة )هــوس وإدمــان الشــباب الجامعــي لتطبيق التيــك توك(.
القاهــرة، . 3 المشــاقبة ، كليــة اإلعــالم، جامعــة  أ.يوســف عــوض أحمــد 

ــن  ــى مضامي ــا عل ــة تطبيقه ــة وكيفي ــة اإلعالمي ــوراه )التربي ــات دكت متطلب
المواقــع اإلخباريــة األردنيــة فــي ظــل تنامــي اإلعــالم الرقمــي(.

ــا . 4 ــات العلي ــة الدراس ــة بكلي ــي، باحث ــد الغن ــميع عب ــد الس ــل عب ــيماء نبي أ.ش
للطفولــة، جامعــة عيــن شــمس )عالقــة تعــرض طلبــة الجامعــات  لإلعــالم 

ــة(. ــة اإلعالمي ــوم التربي ــم بمفه الرقمــي بمســتوى معرفته
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4 – 2.30
) مدرج 4)

+
(online)

الجلســة  السابعة عرش

)اإلعالم الصحي والتعليمي ىف ضوء خطط التنمية املستدامة(    

)أبحاث(

رئيس الجلسة:           أ.د. راجيه قنديل
المعقب:                     د. منى عبد الوهاب

المقرر:                     د. منة هللا حسين

أ.د. أمانــي عمــر الحســيني، أســتاذ اإلعــالم ورئيــس قســم العالقــات العامــة . 1
واإلعــالن، كليــة اإلعــالم، جامعــة مصــر للعلــوم والتكنولوجيــا، )تحديــات 
التحــول الرقمــي فــى التعليــم بالجامعــات المصريــة ورؤى مســتقبلية لتطوير 

ســبل التعليــم بهــا(.
2. Dr. Mostafa Shehata. A Teacher at Faculty of 

communication, Monofia University. )Health 
communication on social media in times of crisis, Covid 
19 case in the Arab Region(.

دكتــوراه . 3 القاهــرة، متطلبــات  اإلعــالم، جامعــة  كليــة  أ.والء عبــد هللا، 
)اتجاهــات الجمهــور نحــو اســتطالعات الــرأى العــام بشــأن منظومــة 

التعليــم بمصــر(.
أ.ســارة طــارق أحمــد أميــن حمــاد، المــدرس المســاعد بقســم اإلذاعــة . 4

والتلفزيــون كليــة اإلعــالم وفنــون االتصــال جامعــة فــاروس باإلســكندرية، 
ــة  ــة بجائح ــا المتعلق ــة للقضاي ــج الطبي ــة البرام ــوراه )معالج ــات دكت متطلب

ــة(. ــة والخاص ــة الحكومي ــات المصري ــى الفضائي ــا عل كورون
5 -4

) قاعة 
المؤتمرات 

بالكلية(

الجلســــة الختاميـــة والتوصيــات



دة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معتم

كلية 

د. نهاد فتحي سليمان
مدير مكتب وكيل الكلية

للدراسات العليا والبحوث
ت: 01000460356

واتس: 01228924595

أ. سمير عبدالفتاح القط
مكتب العميدة

ت: 01005161328

إيميل المؤتمر
nehadhegazy25@gmail.com


