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عميذ الكلية :ألاستار الذكتوس بشكوق عبذ الشحمً
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الذكتوس داود جفافلة
d.djefafla@gmail.com
سئيس لجىة الذعاًة والشعاًة (املالية)
بشير الذًً مشغاد
bachirmorghad@gmail.com
سئيسة اللجىة إلاعالمية
الاستارة نهلة حفيظي
nahlahafidhi@yahoo.fr
سئيس لجىة العالكات العامة (التىظيمية)
الاستار هبيل لحمش
lahmerinfocom@gmail.com
ملحوظة :ثتكون كل لجىة مً مجموعة مً ألاساثزة
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إشكالية امللتلى
مىز بضوغ فجش العصش الصىاعي ،ؼهذث املجخمعاث إلاوعاهُت جذفلا جذسٍجُا ومعخمشا للخكىىلىحُا
ومماسظاث حذًذة جىطىي على الخفاعل بُنها و بين وإلاوعان ،ؤي بين العلل البؽشي والكىمبُىجش
واظخمشث حهىد الباخثين في جطىٍش لؼت الاجصال لعلىد طىٍلت مً الضمً ،وعشفذ جكىىلىحُا إلاعالم و
الاجصال مىحاث مً الخطىٍش والخدعين الخلني ،فكاهذ املىحت ألاخيرة في مىخصف علذ الدععُىاث مً
ً
اللشن العؽشًٍ هللت هىعُت وزىسة خلُلُت وحزسٍت في عالم الاجصال ،خُث ؤصبذ الاجصال الشكمي فاعال
ًّ
سئِعُا في مخخلف مؽاهذ خُاة إلاوعان وؤوؽطخه ،بر جدىلذ كطاعاث واظعت مً الجمهىس بلى اظخخذام
وظائل الاجصال الشكمي و هى ما ؤدي بلى ظهىس املجخمع الشكمي الزي ٌعخمذ في جطىسه بصىسة ؤظاظُت على
املعلىماث وؼبكاث الاجصال والحىاظِب التي ظاهمذ في وؽش املعشفت وبهخاحها وجىظُفها بكفاءة في حمُع
مجاالث اليؽاط البؽشي وجذعم كل رلك باهدؽاس ؼبكت ألاهترهذ التي سبطذ ؤحضاء العالم وحعلذ مىه
كشٍت صؼيرة.
ؤللذ الخكىىلىحُا الحذًثت بظاللها على وظائل إلاعالم والاجصال بذءا بصىاعت الصحافت املكخىبت
التي كاهذ ؤكثر الىظائل ً
جإزشا بالىظام الشكمي ،خُث اهخللذ مً الصحُفت الىسكُت املطبىعت بلى اليسخت
الشكمُت وصاخمذ براعت الاهترهذ إلاراعت الهشجضٍت ،وخل جلفضٍىن الاهترهذ مدل الخلفضٍىن الخمازلي كما
ؼهذث العِىما جدىالث كبري ،باإلضافت بلى مخخلف الىظائل الخلىُت الشكمُت كالهاجف الجىال،
والكمبُىجش وؼتى الىظائط التي جخخصش خاالث الخذاخل بين وظائط إلاعالم مً حهت والخكىىلىحُاث
الحذًثت ،والتي مً وحىهها الاهذماج بين الخكىىلىحُاث مً حهت ؤخشي.
و هدُجت لزلك حعاظمذ كىة إلاعالم الشكمي وؤبعاد جإزيره املخخلفت ،واصدادث ؤهمُت دوس املاظعاث
إلاعالمُت كؽشٍك في صىاعت ألاخذار والخطىساث في املجخمع ،كما ؤزشث على ألاداء املنهي للعاملين في كطاع
إلاعالم وفشضذ ً
كُما بخباسٍت حذًذة ،كل رلك ؤهخج مدخىٍاث ومضامين بعالمُت حعكغ حىاهب مهمت مً
افت راضاث الحخمُت الخكىىلىحُت التي دفعذ بالكثير مً املهخمين بلى طشح حملت مً املعائل وإلاؼكاالث
خىل البيُت الابعخمىلىحُت للعذًذ مً املفاهُم الجذًذة املصاخبت للظاهشة إلاعالمُت والاجصالُت في ظل
البِئت الشكمُت التي حعشفها البؽشٍت ،مع جضاًذ املخاوف مً احعاع الفجىة املعشفُت.
بن مثل هزه الخدىالث واملأالث التي ًفشضها الىظام الشكمي وجكىىلىحُا إلاعالم والاجصال ،حعل
الذاسظين و املهخمين في هزا الحلل ً ،طشخىن حملت مً إلاؼكالُاث والفشضُاث ومداولت بًجاد ملاسباث
علمُت لخفعير مخخلف الظىاهش الاجصالُت في ؼكلها الطبُعي والافت راض ي ،ؤو مداولت اظدثماس هزه
الخكىىلىحُا في مجاالث الاكخصاد والعُاظت والثلافت و ػيرها.
ً
بىاء على ما جلذم ٌععى امللخلى العلمي الذولي لكلُت العلىم إلاوعاهُت والاحخماعُت لفخذ فضاء
ملىاكؽت املعائل وإلاؼكالُاث والطشوخاث والشئي والخجاسب التي حعذ سوافذ علمُت جصب حمُعها في وعاء
ػاًخه جشكُت البدث العلمي في خلل علىم إلاعالم و الاجصال وفم املداوس الخالُت:
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محاوس امللتلى
املحوس ألاول :البيية الابستيمولوجية للمفاهيم الجذًذة للظاهشة الاثطالية
 - 1الظاهشة الاجصالُت بين املفهىم الخللُذي واملفهىم الجذًذ
 - 2مدذداث البِئت الشكمُت ومجخمع املعلىماث الشكمي
 - 3الحم في إلاعالم والاجصال في ظل البِئت الشكمُت
 - 4العُادة إلاعالمُت والخصىصُت الثلافُت في ظل البِئت الشكمُت
املحوس الثاوي :التمظهشات إلاعالمية في ظل البيئة الشكمية
 - 1الصحافت الالكتروهُت وؤفاق العمل الصحفي
 - 2الشادًى والخلفضٍىن في عصش الاجصال الشكمي
 - 3ألاهترهذ وصحافت املىاطً
 - 4إلاهخاج العِىمائي في ظل البِئت الشكمُت
املحوس الثالث :املماسسة الاثطالية في ظل البيئة الشكمية
 - 1اللائم باالجصال بين إلاعالم الخللُذي وإلاعالم الشكمي
 - 2الخدىالث في بهخاج وصىاعت املضامين إلاعالمُت
 - 3ؤدواسالاظخخذام والخللي لذي الجمهىس في ظل البِئت الشكمُت
 - 4الضىابط ألاخالكُت واللاهىهُت واملهىُت للمماسظت إلاعالمُت في ظل البِئت الشكمُت
املحوس الشابع :التحوالت الجذًذة والشهاهات املستلبلية لتطبيلات البيئة الشكمية
 - 1العالكاث العامت وإلاداسة الشكمُت
 - 2الاعال التربوي في ظل البيئة الشكمية
 - 3املكخباث الشكمُت كىمىرج لبِئت سكمُت حذًذة
 - 4الخذوًٍ والخدلُم الشكمي لألخذار الخاسٍخُت
 - 5العملية التربوية وثحسين الطوسة الزهىية في ظل البيئة الشكمية.

ششوط املشاسكة
 - 1جلذًم املذاخالث في بطاس مداوس امللخلى
 - 2جلذًم البدىر باللؼاث؛ العشبُت ،الفشوعُت والاهجليزًت.
 - 3التهمِؾ بطشٍلت APA
 - 4عذد صفداث املذاخالث في خذود ( ) 15صفدت.
 - 5ال جلبل البدىر واملذاخالث والذساظاث التي ظبم وؽشها ؤو كذمذ بها في ملخلُاث ؤخشي.
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 - 6جكخب املذاخالث العلمُت باظخخذام بشهامج  Wordمع اظخخذام خط  Simplified Arabicحجم
( ) 16وخط  Times New Romanحجم (  ) 12باليعبت للبدىر والذساظاث واملذاخالث باللؼت
الفشوعُت ؤو الاهجليزًت ،على ؤن جكىن معافت ( 1.5ظم) بين ألاظطش.
 - 7أسلوب التهميش بطشيلة APA
 - 8ثشسل امللخطات على البرًذ الالكترووي للمؤثمشmediacommdig@gmail.com :
 - 9الشجاء ملئ إستماسة املشاسكة على الشابط التالي :
https://goo.gl/forms/fSS7OvE0XTHkd55F2

ثواسيخ مهمة
 - 1آخش ؤحل الظخلبال امللخصاث  31حاهفي 2018
 - 2الشد على امللخصاث امللبىلت  28فُفيري 2018
 - 3آخش ؤحل الظخلبال املذاخالث  31النهائُت ماي 2018
 - 4جاسٍخ اوعلاد امللخلى العلمي الذولي ألاول 23/ 22 :ؤكخىبش2018

للتواضل:
العىوان :ص .ب  145ق .س ،بسكشة( ،الجضائش).
امللخطات mediacommdig@gmail.com :

إستماسة املشاسكة على الشابط https://goo.gl/forms/fSS7OvE0XTHkd55F2 :

موكع الجامعةhttp://www.univ-biskra.dz :
موكع الكليةhttp://fshs.univ-biskra.dz :
موكع التواضل الاجتماعي/ pg/ :مؤثمش-الظاهشة-الاعالمية-والاثطالية-في-ظل-البيئة-الشكمية-
posts/?ref=page_internal/ 1416837778433890
الهاثف و الفاكس ) 00213( 33 50 12 40
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أعضاء اللجىة العلمية
الذكتوس داود جفافلة سئيس اللجىة العلمية
الاظخار الذكخىس آحلى على حامعت بعكشة
الاظخار الذكخىس حمال بىعجُمي حامعت الجضائش 3
الاظخار الذكخىس بللاظم بشوان حامعت الجضائش 3
ألاظخار الذكخىس صمام هىسالذًً
ألاستار الذكتوسً :وسف ثماس
ألاستار الذكتوس :عبذ هللا بوجالل
الاظخار الذكخىس بللاظم مصطفاوي املذسظت العلُا للصحافت الجضائش
الاظخار الذكخىس مدمذ كي راط حامعت كطش
ألاظخار الذكخىس عبذ الشصاق الذلمي حامعت الؽشق ألاوظط الاسدن
الاظخار الذكخىس عبذ الشخُم دسوَؾ حامعت ؤظُىط مصش
الاظخار الذكخىس حمال العُفت حامعت عىابت
الاظخار الذكخىس حمال بً صسوق حامعت ظكُكذة
الذكخىس مِعىم بللاظم حامعت بعكشة
الذكخىسة مىاصشٍت مُمىهت
الذكخىس ظعُذ بىعافُت حامعت بعكاة
الذكخىس هجُب بخىػ حامعت بعكشة
الذكخىس بىصٍذ سملي حامعت بعكشة
الذكخىس سضىان ظالمً املذسظت العلُا للصحافت
الذكخىس الطاهش بصُص حامعت الجضائش 3
الذكخىس ظاعذ ظاعذ حامعت ؤبها الععىدًت
الذكخىس مدمذ الطاهش بىادي حامعت بعكشة
الذكخىسة ظامُت حفال حامعت بعكشة
الذكخىس مُلىد مشاد حامعت كعىطُىت 3
الذكخىسة ماحذة خلف هللا العبذ حامعت عجمان الاماساث العشبُت املخدذة
الذكخىس مدمذ اللاظمي حامعت فاط املؼشب
الذكخىسة ظميرة ظطىطاح حامعت ؤبها الععىدًت
الذكخىس ظالمي ظعُذاوي حامعت معُلت
الذكخىسة وعُمت بشاسدي حامعت معُلت
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