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  المكتبة المركزیة –بقاعة المحاضرات محمد بن شنب 

  

  
ت التنمية احمللية، عنوان اليوم الدراسي املنظم من طرف قسم  اإلعالم اجلواري ورها

، بقاعة احملاضرات  حممد بن شنب  2016يوم الثاين من مارس   علوم اإلعالم واالتصال 
حلاضرين ويف مقدمتهم القادر قطشة الدكتور عبد حيث افتتح أشغال اليوم الدراسي   مرحبا 

كلمة عميد الكلية وإطارات والية املدية مث تلتها   مدير اخلدمات اجلامعية ، ومدير التشغيل
يف نفس السياق   مشرياموضوع اليوم الدراسي ،  مهيةها في أشاد ،الدكتور موسى هيصام

ت املرجوة  من تنمية االعالم اجلواري ، وكذا تشعباته املختلفة ، مؤكدا  على الدور  اىل الرها
 إعالمق املواطن يف حل الفعال لرجال االعالم ، بصفة عامة ، واالذاعة بصفة خاصة ، ضما



دفإيضا أنزيه وموضوعي، وتطرق  اىل اشراك  ىل املسؤولية االجتماعية للصحافة ، واليت 
 املواطن يف اختاذ القرار ودفع عجلة التنمية  االقتصادية  واالجتماعية  والسياسية .

  
بدوره الذي رحب  بلقامسي،الدكتور رابح  الدراسي،رئيس اليوم بعدها تناول الكلمة 

 رأسهم الدكتوروعلى هذا اليوم الدراسي يف إجناح  كل من ساهم  اشكر  ،لضيوف واملشاركني
فرصة  إعطائناتلبية الدعوة، على وهو مدير املدرسة العليا للصحافة سابقا.براهيمي ابراهيم 

  األجيال.العالقة التواصلية بني  وربط ،خربته الواسعةاالستفادة من 
اجلواري  اإلعالمموضوع حول براهيم براهيمي ا الدكتور ومتحورت مداخلةهذا 

مع تقدمي صول املعرفية للتنمية الشاملة ، انطالقا من التفصيل يف عرض األومشكالت التنمية
آخر ال يقل أمهية عن  ممفهو مركزا على  هذا،غاية يومنا  املفهوم اىل هذا طورلترخيي عرض 

 .اإلعالميف  وهو احلقاملفهوم األول 

 
  



ة إلىتطرق  من مداخلته  الش الثاني في الفضاء  ظلالصحافة الجوارة في  أهم
ات االولى للح في االعالم   اق على البدا دا في الس ي أو االلكتروني مؤ الش

ة المواطن  أ تصال،الح في اال إلىوصوال  في المعلومة الجوارة عبر مشار
عرج في  . اإلعالموسائل  ة للمراسلین داخل  بإعطاءصیته و على ت األخیرل دفعة  قو

ة وخارجها ع العمل   ،الوال الجوار ، قصد ضمان  استمرارة  اإلعالميلتشج
ة ، نالحراك  الت ة والجهو وقدم مو المحلي ، على مستو  وسائل االعالم الوطن

ة  التي فاقت    سنة من العمل . األرع وأرعینحلوال  من خالل عرضه لتجرته المهن
ة:   الجلسة الثان

ا في الجلسة  تورة زهرة بلعال ة الىاشارت الد ة الیوم  الثان وما  الدراسي،اهم
احثین ةساتذاألفي توطید التواصل بین  وتأثیرحمله من معاني ،  ،  وقدمت وال

شتى مجاالتها ، نالتا حول عرض ة   دة على م قي مؤ رهان حق ة  ،  ة المحل التنم
ة ل ة .الشاملة التنم    وطن

العمل  ته فيمفتاح دراجي في مداخلته عرض لتجر  الصحفيقدم ، حین  في
ه والدور الذ ی ،الصحفي الجوار  لع

زا في خل التفاعل مع الجمهور ، مر
ة  إذاعةبرامج   على عبر فتح لمواطن أمام ا من خالل فتح المجالوتجرتها المد

ةلالهاتف والبرد االلكتروني   م طرح انشغاالته في إسماع صوته و  لمشار وتقد
  اقتراحاته.



ة النقاش مجال فتح  عدها تم  ة واألسرةللطل انت حاضرة  اإلعالم ، لیتم التي 
ة ، نظیر   األخیرفي  مي ، من طرف جامعة المد م براه تور ابراه تكرم االستاذ الد

ل لصالح نضاله ال  واإلعالمیین. اإلعالمطو

  


