وزارة الداخلية
كلية امللك فهد األمنية
مركــز الدراســات والبح ــوث

برنامج فعاليات ندوة المجتمع واألمن السابعة تحت عنوان:
(شبكات التواصل االجتماعي وأبعادها االجتماعية واألمنية)
يوم األربعاء 1436/5/27هـ الموافق 2015/3/18م
بقاعة الملك فيصل – بفندق اإلنتركونتيننتال بالرياض

اجللسة األوىل
"المحور التعريفي والشرعي والقانوني"
رئيس الجلسة :معالي الدكتور /خالد بن سعد المقرن – مدير جامعة المجمعة
الوقت  8:30ص10:10-ص
م

النشاط

1

املتحدث

اجلهة

افتتاح اجللسة وتقدمي رئيسها

الوقت

املدة

 8:35 - 8:30ص

 5دقائق

 8:50 - 8:35ص

 15دقيقة
 15دقيقة

كريستوفر ماكلني

شركة فوريستور – الواليات

Christopher McClean

املتحدة األمريكية

الدكتور /عمر بن إبراهيم بو سعدة

جامعة امللك خالد

 9:05 - 8:50ص

األستاذ الدكتور /علي بن عبداهلل الشهري

كلية امللك فهد األمنية

 9:20 - 9:05ص

 15دقيقة

 5الورقة الرابعة " :جرمية اإلشاعة عرب وسائل التواصل االجتماعي :دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي "

الدكتور /حممد حممد سيد عامر

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
 -جامعة األزهر

 9:35 - 9:20ص

 15دقيقة

 6الورقة الخامسة " :املسئولية اجلنائية عن إساءة استخدام شبكات التواصل االجتماعي "

الدكتور /إبراهيم بن أمحد زمزمي

مكتب حماماة

 9:50 - 9:35ص

 15دقيقة

7

األسئلة واملداخالت

 10:10 - 9:50ص

 20دقائق

8

اسرتاحة

 10:30 - 10:10ص

 20دقيقة

 2الورقة األولى :ورقة املتحدث الدويل األول
 3الورقة الثانية :التفاعلية وما بعد التفاعلية للتلقي يف شبكات التواصل االجتماعي :املزايا واآلليات"
 4الورقة الثالثة " :جرائم األعراض عرب وسائل التواصل االجتماعي "

اجللسة الثانية
"المحور األمني"1
رئيس الجلسة :الدكتور /فايز بن عبد اهلل الشهري – عضو مجلس الشورى
الوقت  10:30ص11:55-ص
الوقت

املدة

م

املتحدث

النشاط

 10:35 - 10:30ص

 5دقائق

 10:55 - 10:35ص

 20دقيقة

 11:15 - 10:55ص

 20دقيقة

 11:35 - 11:15ص

 20دقيقة

5

األسئلة واملداخالت

 11:55 - 11:35ص

 20دقائق

6

اسرتاحة  +أداء صالة الظهر

 12:45 - 11:55ظ

 50دقيقة

افتتاح اجللسة وتقدمي رئيسها

1
 2الورقة األولى :ورقة املتحدث الدويل الثاين
 3الورقة الثانية" :شبكات التواصل االجتماعي وتأثريها على االمن الفكري "
4

اجلهة

الورقة الثالثة " :أساليب تناول الشبكات االجتماعية حلوادث احلرم املكي األمنية وانعكاساهتا على تأطري

الربوفيسور /ديفيد وول

جامعة دوروم – بريطانيا

Professor David S. Wall

Durham University

الدكتور /حسن عبداهلل الدعجة

جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية

العقيد مظلي /بدر بن سعود آل سعود

صورة رجل األمن يف القوة اخلاصة ألمن املسجد احلرام "

القوة اخلاصة ألمن املسجد
احلرام

اجللسة الثالثة
""المحور األمني"2
رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور /عبدالعزيز بن عبداهلل الحامد – وكيل جامعة سطام بن عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي
الوقت  2:00- 12:45ظ
الوقت

املدة

م

 12:50 - 12:45ظ

 5دقائق

اللواء الركن الدكتور /ظافر بن علي الشهري

كلية امللك عبدالعزيز احلربية

 1:05 – 12:50ظ

 15دقيقة

الورقة الثانية" :األبعاد األمنية للتغريدات املسيئة يف (تويرت) وتأثرياها على شباب دول جملس التعاون
3
اخلليجية"

الدكتور /مسحان بن حممد الدوسري

مركز أحباث مكافحة اجلرمية

 1:20 – 1:05ظ

 15دقيقة

الورقة الثالثة  " :تصور مقرتح لتفعيل دور املؤسسات األمنية يف احلد من خماطر إساءة استخدام شبكات
4
التواصل االجتماعي "

الدكتور /حممد مرسي حممد مرسي

وزارة الشئون االجتماعية –
مجهورية مصر العربية

 1:35 – 1:20ظ

 15دقيقة

1

املتحدث

النشاط

اجلهة

افتتاح اجللسة وتقدمي رئيسها

 2الورقة األولى" :رؤية مستقبلية للتعامل مع األبعاد األمنية لشبكات التواصل االجتماعي"

املقدم /نايف بن سليمان املطلق

 5الورقة الرابعة " :إجراءات احلد من نشر الوثائق واملعلومات احلكومية السرية عرب وسائل االتصال احلديثة "

 1:50 – 1:35ظ

 15دقيقة

كلية امللك فهد األمنية

6

األسئلة واملداخالت

 2:10 – 1:50ظ

 20دقيقة

7

تناول وجبة الغداء  +اسرتاحة وأداء صالة العصر

 2:10ظ –  4:00ع

110دقيقة

اجللسة الرابعة
"المحور االجتماعي والنفسي"
رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور /علي بن شويل القرني – رئيس الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال  -رئيس قسم اإلعالم واالتصال بكلية العلوم اإلنسانية بجامعة الملك خالد
الوقت  7:55 – 6:30مساء
الوقت

املدة

النشاط

م

 6:35 – 6:30م

 5دقائق

املتحدث

الدكتور /عمرو صاحل أبوزيد

جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 6:50- 6:35م

 15دقيقة

أمحد بن مبارك سامل

وزارة شئون جملسي الشورى
والنواب – مملكة البحرين

 7:05 - 6:50م

 15دقيقة

بلقيس بنت صاحل الغامدي

جامعة امللك سعود

 7:20 - 7:05م

 15دقيقة

 7:35 - 7:20م

 15دقيقة

6

األسئلة واملداخالت

 7:55 – 7:35م

 20دقيقة

7

اسرتاحة  +أداء صالة العشاء

 8:15 - 7:55م

 20دقيقة

افتتاح اجللسة وتقدمي رئيسها

1
2

الورقة األولى" :أدوار مقرتحة لشبكات التواصل االجتماعي لوقاية األمن الرتبوي يف جمتمعات الوطن
العرىب

 3الورقة الثانية " :شبكات التواصل االجتماعي وسبل استثمارها لبناء منظومة احلوار الثقايف مع اآلخر "
 4الورقة الثالثة" :إسهامات شبكات التواصل االجتماعي يف خدمة اجملتمع وسبل تطويرها "
5

اجلهة

الورقة الرابعة" :واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي (الفيس بوك أمنوذجا) وأثره يف األمن الثقايف
لدى الطالب اجلامعي :دراسة ميدانية بقسم العلوم االجتماعية جبامعة باتنة باجلزائر"

الدكتور /السعيد سليمان عواشرية

جامعة باتنة – اجلمهورية
اجلزائرية

اجللسة اخلتامية "إعالن التوصيات"
رئيس الجلسة :اللواء الدكتور /حامد بن أحمد العامري – نائب مدير عام كلية الملك فهد األمنية
تالوة توصيات الندوة :المقدم الدكتور /عبداهلل بن فازع القرني – رئيس اللجنة العلمية لندوة "المجتمع واألمن" السابعة
الوقت  9:15 – 8:15مساء
تناول وجبة العشاء  9:15مساء

