
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السوري –التركي  األول لإلعالم امللتقى

 

 البرنامج 

 

 2020شباط / فبراير  9 - 8

)تقسيم(  سيتي سنتر  - اتون رفندق الشي  

 

    م2020  - استانبول 

 

 



 2020شباط/فبراير  8   اليوم األول  

 

 استقبال الحضور  09:30 – 09:00

 

 الجلسة االفتتاحية

 

 

9.30 – 10.00 

 مدير مركز حرمون للدراسات املعاصرة  :أ.سمير سعيفان الكلمة الترحيبية  

   رسامو مدير مركز أ   :أ. د أحمد أويصال لمة االفتتاح  ك

 مدير تلفزيون سوريا   :مالك داغستاني أ . االفتتاح كلمة

مدير دائرة االتصاالت برئاسة  أ.د فخر الدين التون:  الكلمة الرئيسية  

 الجمهورية  

 

 الجلسة األولى: العالقات التاريخية بين الشعبين  

 عاكف كيراججي، عضو مجلس العالقات الخارجية برئاسة الجمهورية أ.د  :  إدارة الجلسة

 اسم املشارك  عنوان الورقة  التوقيت

 

 

 

10.00 – 11.30 

    TRTاملدير العام لـ أ.إبراهيم إرن:   السورية نظرة اإلعالم التركي للقضية 

 نظرة تاريخية على العالقات السورية التركية 
سفير سابق في سوريا/ جامعة   أ. أوغوز جليك كول:

 كولتر 

 : مدير تلفزيون سوريا أ. مالك داغستاني تجربة اإلعالم السوري في تركيا

دور اإلعالم في تعزيز التعايش املشترك بين  

   املجتمعين السوري والتركي

 جامعة كولتر/ تي آر تي ووردبورا بيرقدار: 

معالجة اإلعالم التركي للقضايا السورية بعيون  

 سورية

عميد كلية اإلعالم سابًقا في جامعة  د. يحيى العريض ي: 

 دمشق 

 نقاش مفتوح  

 

 استراحة أولى     12:00 – 11:30

 

 



واقع الجلسة الثانية  اإلعالم السوري في تركيا   : 

 ( أ. د أحمد أويصال )إدارة الجلسة:   

 اسم املشارك  عنوان الورقة  التوقيت

     

 

12.00 – 13.30 

للنظرة السلبية تجاه السوريين   االجتماعيةالجذور 

 في تركيا 

 جريدة صباح هالل قبالن: 

أهم القضايا السلبية التي يطرحها اإلعالم التركي  

 السوريين/ نظرة تركية حول  

اكاديمية الشرطة ومختص بشؤون  د. محمد شاهين:  

 الشرق االوسط 

رئيس رابطة الصحفيين السوريين  عمر الشيخ إبراهيم:  العقبات التي تواجه اإلعالم السوري في تركيا  

  في تركيا

 صحفية في جريدة ديلي صباح ام أوروج، نميرفت شب إشكالية القطيعة بين اإلعالمين التركي والسوري

 

 استراحة الغداء          13.30-14.30

 

 والوجود السوري في تركيا   –اإلعالم التركي  : الجلسة الثالثة

 ( نور الهدى مراد  )إدارة الجلسة: 

 اسم املشارك  عنوان الورقة  التوقيت

 

 

14.30 – 16.00 

 خبر تورك أ. محمد عاكف أرصوي:  تركية تجربة اإلعالم السوري في تركيا بعيون 

أهم القضايا السلبية التي يطرحها اإلعالم التركي  

 حول السوريين/ نظرة سورية
 مدير مكتب حرمون الدوحة عمر إدلبي: 

 رئيس تحرير تلفزيون سوريا بشير البكر:   التقصير اإلعالمي املتبادل سورًيا وتركًيا 

اإلعالم السلبية على  النتائج املباشرة لنظرة 

 السوريين في تركيا 

 مركز حرمون حسام السعد: 

 

 

 

 

 

 



 2020شباط/فبراير  9برنامج اليوم الثاني:  

 

 استقبال الحضور      09:30 – 09:00

 

 الجلسة األولى: اإلعالم واألثر االقتصادي للوجود السوري في تركيا 

 الجلسة: هنادي الخطيب( )إدارة  

 اسم املشارك  عنوان الورقة  التوقيت 

 

 

9.30-11.00 

 وجهة نظر تركية  –األثر االقتصادي للجوء السوري في تركيا 
ممثل عن منظمة رجال األعمال  

 املوسياد 

 مدير مركز حرمون  سمير سعيفان:  وجهة نظر سورية  -  - االقتصادي للجوء السوري في تركيااألثر 

 ونظرة اإلعالم التركي لها –مساعدات الدولة التركية 
رئيس اتحاد جمعيات أوغور يلدرم:  

 الالجئين. 

 اندماج السوريين في املجتمع التركي من خالل النشاط االقتصادي
أستاذ  د. عبد الناصر الجاسم:  

 االقتصاد بجامعة ماردين 

 

 استراحة أولى       11:30 – 11:00

 

 تعزيز التعاون بين اإلعالم التركي والسوري  : الثانيةالجلسة 

 )إدارة الجلسة: د. اسماعيل نعمان تلجي(  

 اسم املشارك  عنوان الورقة  التوقيت

 

 

11.30 – 13.00 

 وسائل اإلعالم السورية والدوائر الحكومية التركية أهمية توطيد بين 
رئيس جميعة بيت  :  توران كشلقجي 

 اإلعالميين العرب 

   مدير تلفزيون حلبخليل األغا:  أهمية التشبيك والتعاون بين اإلعالم التركي والسوري  

 األشكال املمكنة للتعاون بين اإلعالم السوري واإلعالم التركي  
مدير األخبار في : أورهان سالي 

 مجموعة تركواز اإلعالمية التركية

 صحيفة جيرونباسل العودات:  مقترحات عملية للتشبيك بين وسائل اإلعالم التركية والسورية  

 



 استراحة الغداء        14.00 – 13.00

 

 والسلبي  وسائل التواصل االجتماعي بين التأثر اإليجابي : الجلسة الثالثة

 )إدارة الجلسة: يوسف حسين(   

 اسم املشارك  عنوان الورقة  التوقيت

 

 

14.00 – 16.30 

 

 

 إعالمية اد: ور حدن قترحات حول دور اليوتيوب في مواجهة حمالت التحريض م

كيف يمكن مكافحة الجريمة  -اإللكتروني في تأجيج العداء دور اإلعالم 

 االلكترونية والخطاب التحريض ي عبر السوشال ميديا 

رئيس اتحاد    :محمد طه كركراوغلو 

 األمن  املعلوماتي 

 يوتيوبر  يوسف املال: وسائل التواصل االجتماعي ودورها في التحريض والتلفيق 

 كاتب صحفي راغب صويلو :  االجتماعي كيف يمكن مواجهة الدور السلبي لوسائل التواصل 

 إعالمي ويوتيوبر  -مشعل العدوي  تجربتي مع اليوتيوب 

 

 

 

 اختتام امللتقى 16.30

 
 


