
 اللجنت التنظيميت للملتقى الوطني

 الهيئت العامت للملتقى

حميدي يوسف رئيس / د.أ4 الرئيس الشرفي للملتقى

 .الجامعت

هيصام موس ى عميد كليت / د.أ4 املشرف العام للملتقى

 .العلوم إلانسانيت والاجتماعيت

 .سحاري مصطفى/ د4 رئيس امللتقى

 .حمدي وردة/ د4 منسق امللتقى

 .                 بسام أحمد شريف/ د4 رئيس اللجنت العلميت

 .بوغرارة حكيم/ د4 رئيس اللجنت التنظيميت

 جامعت املديت

 كليت العلوم إلانسانيت  و الاجتماعيت

 قسم علوم إلاعالم و الاجصال    

 ينظم   امللتقى الوطني الثاني حول 

 اإلعالم اجلزائري والقضـــــــــااي الراهنــــــــــــة
 قراءة يف الواقع ، اآلفاق والتحدايت

 0202أفريل  41و  41:  يومي

دمحم بن شنب  املكتبت املركزيت  4 بقاعت املحاضراث   

 أعضاء اللجنت العلميت 

 

 

 .3جامعة اجلزائر............... لعقاب دمحم/ د. أ 
 .3جامعة اجلزائر ..............قسايسية علي/ د.أ
 .جامعة ادلدية..................فندوشي ربيعة. د .جامعة ادلدية....................بوسيالة زهري. د .3جامعة اجلزائر ............. ...فالق دمحم/ د. أ
 .جامعة ادلدية....................معياش ايدير. د .جامعة ادلدية.....................محدي وردة. د
 .جامعة ادلدية...................العيدي موسى. د .3جامعة اجلزائر ..............عامر عبد الرمحان. د .جامعة ادلدية.....................بلقامسي رابح. د .2جامعة البليدة ...........تفرقنيت عبد الكرمي. د
 .جامعة ادلدية.......................حراث مسري. د .جامعة ادلدية......................زاوي مجال. د .جامعة سطيف....................دهار فريدة. د
 .جامعة بسكرة.................فورار أمحد أمني. د .جامعة قادلة......................سردوك علي. د
 .جامعة ادلدية.......................فزاين شاكر. د .جامعة ادلدية.................بوهدة خري الدين. د .جامعة مخيس مليانة...............مغراين سليم. د .3جامعة اجلزائر..................وهيبة بوزيفي. د
 .جامعة ادلدية.....................راشدي وردية. د .جامعة ادلدية................ ....... د صفرة إذلام 3جامعة اجلزائر..............مجال شعبان شاوش .د .جامعة ادلدية......................شايب نبيل. د
 .جامعة ادلدية..........................بووزة ابية. د .جامعة ادلدية......................بوخرص اندية. د .جامعة ادلدية..................قطشة عبد القادر. د
 .جامعة قادلة.......................خشة احسن. د .جامعة ورقلة................صاحلي عبد الرمحان. د .جامعة ادلدية........................عفان اميان. د .جامعة ادلسيلة........................طييب رابح. د
 

 

 حكيم بوغرارة / درئيس اللجنت التنظيميت   

 أعضاء اللجىت الخىظيميت 

 

 .حامعت املدًت.............................بىاولت دمحم. د

 .حامعت املدًت..................... ليمىغ مخخاز.أ 

 .حامعت املدًت......................... جىاحي زضىان. أ

 .حامعت املدًت....................... هادف خدًجت. أ

 .حامعت املدًت..............................الشاز طميرة. أ



 . أن ًدظم البحث بالجدًت وألاصالت العلميت

احترام املعاًير العلميت في الاقخباض وألاماهت العلميت،مع 

 41حجم    Simplified Arabicلخابت املداخلت  بخط 

حجم    Times New Romanباليظبت للغت العسبيت و  

 .باليظبت للغت  ألاحىبيت 41

ال جقبل املداخالث الثىائيت، وألاولىيت جهىن للبحىر 

 . الخطبيقيت
جسحب اللجىت العلميت بمداخالث املؼازلين ،على أن 

جخضمً املداخلت أحد محاوز امللخقى الىطني وال جقل 

 .صفحت  11صفحت وال جخجاوش 41عً 
ت بعد قبىى املداخلت  ملخص إلاهجليًز

جسفق املداخلت بالظيرة الراجيت للباحث جضم الاطم، 

اللقب، السجبت العلميت ، الجامعت مع  ئدزاج زقم 

د إلالنترووي   .الهاجف والبًر

 تــــواريخ مهـــمة 
 .31/12/2013: آخس أحل إلزطاى امللخصاث

 .02/01/2020: السد على امللخصاث املقبىلت

 .22/01/2020: آخس أحل إلزطاى املداخالث

: أخس أحل للسد على املداخالث املقبىلت وئزطاى الدعىاث

02/02/2020. 

: ترسل ادلداخالت كاملة اىل الربيد اإللكرتوين
 com.gmail@bessamcherif 

 ئػهاليت امللخقى  

 إشكالية امللتقى
، جطىز ملخىظا مً 4991ػهدث املمازطت إلاعالميت في الجصائس مىر مطلع العام 

حيث ألاداء أو مً حيث الىطيلت، حيث بسشث العدًد مً املإطظاث إلاعالميت 

الخاصت والتي وؼطذ في مجاى الصخافت املنخىبت، مع بقاء قطاع الظمعي البصسي 

 .حنسا على الظلطت، والتي جحججذ آهراك بأطباب وظسوف زأث أنها مىضىعيت

وفي ظل الظسوف الظياطيت التي ػهدتها العدًد مً ألاقطاز  1144ومع بداًت العام 

العسبيت، أقدمذ الظلطاث في الجصائس على جحسيس قطاع الظمعي البصسي، ألامس 

وبسوش فضائياث ولياهاث الري أدي ئلى حغيير لبير في خازطت املؼهد إلاعالمي بسمخه، 

ئعالميت، لثر الخدًث حىلها وعً دوزها وجأزيرها في السأي العام، لرلو مان البد مً 

محاولت فهم ودزاطت آلياث العمل إلاعالمي في ضىء مخغيراث طغذ على الظاحت 

الظياطيت وإلاعالميت، جيبإ بظهىز خازطت ئعالميت حدًدة، جإطع هي ألاخسي 

لعالقاث وممازطاث حدًدة، باإلضافت الى مىظىمت حؼسيعيت وقاهىهيت حدًدة ، 

 .حظاعد على جحدًد جلو املعالم

وجصامً ذلو مع ظهىز وبسوش  وطائط اجصاليت حدًدة ألثر جطىزا وجقدما، حعل 

ً ًدظاءلىن عً العالقت بين اطخخدامها وأداء املإطظاث إلاعالميت في  النثيًر

الجصائس، ولرلو عً الدوز الفعلي الري جلعبه وطائل إلاعالم الجصائسيت في الخياة 

الظياطيت والاحخماعيت  والاقخصادًت والثقافيت والقضاًا الساهىت، ومدي جأزيرها 

 .على مجمىعت ألافهاز والقيم والاججاهاث والظلىك للجمهىز الجصائسي 

ما هى واقع إلاعالم الجصائسي في ظل :  لرلو طيعالج هرا امللخقى إلاػهاليت الخاليت

القضاًا الساهىت، والتي جخفسع منها مجمىعت مً الدظاؤالث الخاليت، هل جمنىذ 

وطائل إلاعالم الجصائسيت بؼقيها العمىمي والخاص، أن جحمل ئلى حمهىزها زقافت 

مىاطىت قائمت على املظاءلت واملؼازلت وإلاحظاض باملظإوليت، وئلى أي مدي جمنىذ 

مً جسجيب عالقت مخهافئت مع الظلطت الخالمت مً حهت، ومع املجخمع املدوي 

والجمهىز العسيض مً حهت أخسي، بما ًخىلها أن جهىن مظاحت زحبت ملخخلف 

ػسائح املجخمع، وهل جمنىذ وطائل إلاعالم الجصائسيت املنخىبت منها والظمعيت 

البصسيت مً أن جيخج زقافت ذاث طابع بىائي ؟، أم أنها وقفذ على حدود الخفنو 

والخطسف والغلى في ألافهاز والخىحهاث والاًدولىحيا الضيقت؟، أم أن مضامين 

وطائل إلاعالم الجصائسيت في طياقها الثقافي والاحخماعي والظياس ي، طىاء على 

مظخىي إلاهخاج أو  على مظخىي الخلقين هي اوعهاض للىظام السطمي؟، أو هي جمسد 

 .على طلطت قائمت على أمس واقع مىر الاطخقالى وحتى وقخىا الخالي؟

 أهداف امللتقى الوطين
 .التوصيف العلمي واألكادميي للمشهد اإلعالمي يف اجلزائر يف ظل ادلتغريات الراهنة* 

 (.العمومية واخلاصة ) تشريح ونقد دلضامني ومنتجات وسائل اإلعالم اجلزائرية * 

تقييم ادلمارسة اإلعالمية يف اجلزائر على ضوء التزام ادلؤسسات اإلعالمية، *  
 .أبخالقيات العمل اإلعالمي

 .إبراز أثر التشريعات القانونية واإلعالمية على أداء وسائل اإلعالم اجلزائرية* 

اخلروج بتصورات وأفكار ومقرتحات واليت من شأهنا أن تساهم يف تطوير أداء *  
 .وسائل اإلعالم اجلزائرية

 .عرض مناذج لتجارب إعالميني وصحفيني ومؤسسات إعالمية يف اجلزائر* 

تشجيع التجارب اإلعالمية اجلزائرية الناجحة، وتثمني دورها يف ادلشهد اإلعالمي *  
 .اجلزائري

 محاو ر  امللتقى الوطني 

 .ادلشهد العام للساحة اإلعالمية يف اجلزائر* 
 .البيئة القانونية والتنظيمية للعمل اإلعالمي يف اجلزائر* 

 .وسائل اإلعالم اجلزائرية وقضااي الرأي العام يف اجلزائر* 

 .صحافة ادلواطن وأثرها على األداء اإلعالمي يف اجلزائر* 

 .اإلشهار وعالقته ابألداء اإلعالمي لوسائل اإلعالم يف اجلزائر* 
 واقع حرية الرأي والتعبري يف ادلمارسة اإلعالمية يف اجلزائر* 

 .أخالقيات العمل اإلعالمي وادلهين يف وسائل اإلعالم اجلزائرية* 
 .معوقات ادلمارسة اإلعالمية يف اجلزائر* 
 .مستقبل ادلمارسة اإلعالمية يف اجلزائر على ضوء التطورات الراهنة* 

 شروط املشاركت في امللتقى الوطني

mailto:bessamcherif@gmail.com

