إشكالية الملتقى
منذ بزوغ فجر العصر الصناعي ،شهدت المجتمعات
اإلنسانية تدفقا تدريجيا ومستمرا للتكنولوجيا
وممارسات جديدة تنطوي على التفاعل بينها وبين
واإلنسان ،أي بين العقل البشري والكومبيوتر
واستمرت جهود الباحثين في تطوير لغة االتصال
لعقود طويلة من الزمن ،وعرفت تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال موجات من التطوير والتحسين التقني،
فكانت الموجة األخيرة في منتصف عقد التسعينات
من القرن العشرين نقلة نوعية وثورة حقيقية
وجذرية في عالم االتصال ،حيث أصبح االتصال
الً رئيسيًّا في مختلف مشاهد حياة
الرقمي فاع ً
اإلنسان وأنشطته ،إذ تحولت قطاعات واسعة من
الجمهور إلى استخدام وسائل االتصال الرقمي وهو
ما أدى إلى ظهور المجتمع الرقمي الذي يعتمد في
تطوره بصورة أساسية على المعلومات وشبكات
االتصال والحواسيب التي ساهمت في نشر المعرفة
وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجاالت النشاط
البشري وتدعم كل ذلك بانتشار شبكة االنترنت التي
ربطت أجزاء العالم وجعلت منه قرية صغيرة.
ألقت التكنولوجيا الحديثة بظاللها على وسائل
اإلعالم واالتصال بدءا بصناعة الصحافة المكتوبة
تأثرا بالنظام الرقمي ،حيث
التي كانت أكثر الوسائل ً
انتقلت من الصحيفة الورقية المطبوعة إلى النسخة
الرقمية وزاحمت إذاعة االنترنت اإلذاعة الهرتزية،
وحل تلفزيون االنترنت محل التلفزيون التماثلي كما
شهدت السينما تحوالت كبرى ،باإلضافة إلى مختلف
الوسائل التقنية الرقمية كالهاتف الجوال ،والكمبيوتر
وشتى الوسائط التي تختصر حاالت التداخل بين
وسائط اإلعالم من جهة والتكنولوجيات الحديثة،
والتي من

وجوهها االندماج بين التكنولوجيات من جهة أخرى.
ونتيجة لذلك تعاظمت قوة اإلعالم الرقمي وأبعاد
تأثيره المختلفة ،وازدادت أهمية دور المؤسسات
اإلعالمية كشريك في صناعة األحداث والتطورات
في المجتمع ،كما أثرت على األداء المهني للعاملين
في قطاع اإلعالم وفرضت قي ًما إخبارية جديدة ،كل
ذلك أنتج محتويات ومضامين إعالمية تعكس جوانب
مهمة من افتراضات الحتمية التكنولوجية التي دفعت
بالكثير من المهتمين إلى طرح جملة من المسائل
واإلشكاالت حول البنية االبستمولوجية للعديد من
المفاهيم الجديدة المصاحبة
للظاهرة اإلعالمية واالتصالية في ظل البيئة الرقمية
التي تعرفها البشرية ،مع تزايد المخاوف من اتساع
الفجوة المعرفية.
إن مثل هذه التحوالت والمآالت التي يفرضها النظام
الرقمي وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،جعل
الدارسين والمهتمين في هذا الحقل ،يطرحون جملة
من اإلشكاليات والفرضيات ومحاولة إيجاد مقاربات
علمية لتفسير مختلف الظواهر االتصالية في شكلها
الطبيعي واالفتراضي ،أو محاولة استثمار هذه
التكنولوجيا في مجاالت االقتصاد والسياسة والثقافة
وغيرها.
بنا ًًء على ما تقدم يسعى الملتقى العلمي الدولي لكلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية لفتح فضاء لمناقشة
المسائل واإلشكاليات واألطروحات والرؤى
والتجارب التي تعد روافد علمية تصب جميعها في
وعاء غايته ترقية البحث العلمي في حقل علوم
اإلعالم و االتصال وفق المحاور التالية:

محاور الملتقى
المحور األول :البنية االبستيمولوجية للمفاهيم
الجديدة للظاهرة االتصالية
 1الظاهرة االتصالية بين المفهوم التقليدي والمفهوم
الجديد
2محددات البيئة الرقمية ومجتمع المعلومات الرقمي
 3الحق في اإلعالم واالتصال في ظل البيئة الرقمية
 4السيادة اإلعالمية والخصوصية الثقافية في ظل
البيئة الرقمية
المحور الثاني :المظاهر اإلعالمية في ظل البيئة
الرقمية
 1الصحافة االلكترونية وأفاق العمل الصحفي
 2الراديو والتلفزيون في عصر االتصال الرقمي
 3االنترنت وصحافة المواطن
 4اإلنتاج السينمائي في ظل البيئة الرقمية
المحور الثالث :الممارسة االتصالية في ظل البيئة
الرقمية
 1القائم باالتصال بين اإلعالم التقليدي واإلعالم
الرقمي
 2التحوالت في إنتاج وصناعة المضامين اإلعالمية
 3أدوار االستخدام والتلقي لدى الجمهور في ظل
البيئة الرقمية
 4الضوابط األخالقية والقانونية والمهنية للممارسة
اإلعالمية في ظل البيئة الرقمية
المحور الرابع:التحوالت الجديدة والرهانات
المستقبلية لتطبيقات البيئة الرقمية
 1العالقات العامة واإلدارة الرقمية
2االعال التربوي في ظل البيئة الرقمية
 3المكتبات الرقمية كنموذج لبيئة رقمية جديدة
 4التدوين والتحقيق الرقمي لألحداث التاريخية

 5العملية التربوية وتحسين الصورة الذهنية في ظل
البيئة الرقمية.

شروط المشاركة
 1تقديم المداخالت في إطار محاور الملتقى
 2تقديم البحوث باللغات؛ العربية ،الفرنسية
واالنجليزية.
 3عدد صفحات المداخالت في حدود ( )15صفحة.
 4ال تقبل البحوث والمداخالت والدراسات التي سبق
نشرها أو قدمت بها في ملتقيات أخرى.
 5تكتب المداخالت العلمية باستخدام برنامج Word
مع استخدام خط  Simplified Arabicحجم ()16
وخط  Times New Romanحجم ( )12بالنسبة
للبحوث باللغة األجنبية على أن تكون مسافة (1.5
سم) بين األسطر.
 6أسلوب التهميش بطريقة APA
 7ترسل الملخصات على البريد االلكتروني للمؤتمر:
mediacommdig@gmail.com
 8الرجاء ملئ بطاقة المشاركة على الرابط التالي
https://goo.gl/forms/fSS7OvE0XTHkd55F2
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