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 طاب الكراهية يف اإلعالم الرقمي واالجتماعيخ مؤمتر

 األردن –ان عّم

 2016أبريل / نيسان  27 – 26

 أمساء املشاركني واملتحدثني

 املتحدثون

مركز الشمال واجلنوب للحوار  صربي ربيحاتأ. د. 
 والتنمية

  عالم اإلالعدالة االجتماعية وخطاب الكراهية يف
 الرقمي واالجتماعي

اإلعالم االجتماعي وأسباب ونتائج اخنراط   مركز كوسوفو للدراسات األمنية اسكندر بريتيشي
 مواطنو كوسوفو يف النزاع يف سوريا والعراق

عادة وإنتاج إعالم الرقمي واالجتماعي يف اإلدور   الريموكجامعة  عبداحلكيم احلسبانأ. د. 
 نتاج اهلويات الضيقة والقاتلةإ

 خطاب الكراهية مع اخلربة الرواندية  اليوم كيغالي – وساميديا ه جان دامور أهيشاكي

 "اإلرسال والتلقي عرب "اهلاشتاغ :داعش  جامعة بريزيت مد أبو الربحمد. 

فريقيا أعالم يف مشال اإلمرصد  وحيد قرمش
 وسطاألوالشرق 

  مراجعة ملؤمترات خطاب الكراهية واإلعالم
 القاهرة، عّمان()بريوت، 

التواصل االجتماعي يف  دور اإلعالم ووسائل  سورية رفعات احملمد
تعزيز اخلطاب الطائفي بني مكونات اجملتمع 

 السوري خالل الثورة السورية

 كيف َيعِرُض اإلعالم الكراهية من خالل الصور  اجلامعة اهلامشية مسرية متكلد. 

 آن متبلتون 

  إيفاجنيلوس نتونتس

 عبداهلل اجلبور

 ؟كيف نصنف الالجئني: "حنن" و "هم"  جامعة ساسكس

دور اإلعالم األردني يف توظيف الفنون ملقاومة   جامعة فيالدلفيا مروان العالند. 
 الكراهيةخطاب 

أثر مواقع التواصل يف نشر خطاب الكراهية   جامعة البلقاء التطبيقية حممد احلسينيات أ. د. 
 واحلقد يف اجملتمع األردني
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أثر مواقع التواصل يف نشر خطاب الكراهية   جامعة البلقاء التطبيقية يوسف خطايبةد. 
 واحلقد يف اجملتمع األردني

 يوسف الشرماند. 

 فردوس العمريد. 

 جامعة البلقاء التطبيقية

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

  "دور مواقع التواصل االجتماعي: "فيسبوك
و"تويرت" و"يوتيوب" يف نشر الكراهية يف الدول 

 العربية

مضمون : وثقافة القطيعأخالقيات اإلعالم   القدسجامعة  مي أبو عصب
اخلطاب يف اإلعالم الرقمي واالجتماعي 

 الفلسطيين

رهاب نرتنت يف صناعة الفكر املتطرف واإلاإلدور   جامعة عمان العربية ظاهر القرشيد. 
 ميدانية دراسة –

الردود األردنية الرمسية على اخلطابات   اجلامعة األردنية ةدي سعد أبوأ. د. 
 اإلعالمية للربيع العربي

ملواجهة خطاب الكراهية القيم الرتاثية العقالنية   جامعة فيالدلفيا عصام املوسىأ. د. 
 يف اإلعالم الرقمي املعاصر

تأثري خطاب الكراهية يف وسائل التواصل   اإلعالم األردنيمعهد  حلمي ساريأ. د. 
االجتماعي على األمن اجملتمعي: حتليل 

 سوسيولوجي

مرصد مصداقية اإلعالم األردني  دالل سالمة
 "أكيد"

  االنتهاكات املهنية أدوات إلنتاج "خطاب
 ء السوري منوذجًاالكراهية": تغطية اللجو

 مواجهة التطرفرسالة عمان: خطاب يف   معهد اإلعالم األردني مجال الشليبأ. د. 

منهج كبار علماء املسلمني يف وصف ظاهرة   جامعة الزرقاء عبدالرحيم الشريفد. 
خطاب الكراهية والوقاية منه يف ضوء انتشار هذا 

 اخلطاب يف اإلعالم االجتماعي املعاصر

اهلجمات الكالمية: آليات القمع الفكري على   جامعة بريزيت مصلح كناعنةد. 
 تماعي يف فلسطنيشبكات التواصل االج

خطاب الكراهية يف اإلعالم العربي "ظاهرة   جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا مصطفى الطائيد. 
 اجتماعية أم سياسية؟"
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