جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية
قسم العلوم إلانسانية
امللتقى الوطني ألاول خول إلاعالم والديمقراطية
برنامج أشغال امللتقى
اليوم ألاول23 :ديسمبر3123
10:30 - 09:00

افتتاح الممتقى

النشيد الوطني
كممة رئيس المجنة التنظيمية

أ .عمر حمداوي رئيس قسم العموم اإلنسانية

كممة رئيس الممتقى

د .محمد المهدي بن عيسى عميد كمية العموم

كممة مدير الجامعة

أ.د .أحمد بوطرفاية الرئيس الشرفي لمممتقى

لمممتقى

اإلنسانية واالجتماعية

المحور األول :اإلعالم بين حرية التعبير والمسؤولية اإلجتماعية
الجمسة العممية األولى

اسم المتدخل/الجامعة

عنوان المداخمة

التوقيت

رئيس الجمسة:
د .خميفة عبد القادر

أ.د /جمال معتوق

األخالقيات المهنية في الممارسة

10:45-10:30

د /شويمات كريم جامعة

اإلعالمية

المقرر أ.قندوز عبد
القادر

د /نور الدين تواتي
جامعة الجزائر3

حرية التعبير من خالل القانون العضوي

12:15-10:30

د /نبيمة بوخبزة

حرية التعبير ،الكذب السياسي

البميدة

11:00-10:45

الجديد لإلعالم

جامعة الجزائر3

الديمقراطية

د/بمهول نسيم

اإلعالم ،الديمقراطية ،والحكم العالمي

11:15_11:00
11:30-11:15

جامعة مولود معمري
تيزي وزو

د /العايب سميم
جامعة البميدة

أ /بن زياني محفوظ

11:45-11:30

الحق في التعبير واالتصال في ظل
المسؤولية االجتماعية

جامعة ورقمة
30دقيقة

مناقشة
استراحة الغداء

12:15_11:45

الفترة المسائية

الورشة األولى c400
المحور األول :اإلعالم بين حرية التعبير والمسؤولية االجتماعية

الجمسة العممية الثانية

اسم المتدخل /الجامعة

عنوان المداخمة

التوقيت

رئيس الجمسة

د/بن عيسى محمد

االعالم الديمقراطي انتاج

14:45-14:30

د /العايب سميم

المهدي

استقاللية أم انتاج تبعية

أ /إيناس بوسحمة
جامعة ورقمة

المقرر أ .كاوجة محمد
الصغير

د /عواريب لخضر
أ /بوعيشة نورة

دور االذاعة المدرسية في

15:00- 14:45

تنمية مفهوم الديمقراطية

جامعة ورقمة
17:15_14:30

أ  /الزاوي محمد الطيب
جامعة ورقمة

اإلعالمي الجزائري بين المسؤولية
القانونية والمسؤولية األخالقية

أ /ربوح ياسين

التأسيس الدستوري والقانوني

جامعة ورقمة

لحرية االعالم في الجزائر

أ /إلياس حود ميسة
أ /بن قويدر عاشور

اإلعالم :رهانات الحرية

أ /ثابت مصطفى

المراسل الصحفي الجزائري في

جامعة ورقمة

أ /حماني إسماعيل

15:15_15:00
15:30_15:15

15:45_15:30

وحدود المسؤولية

16:00_15:45

مواثيق و تشريعات اإلعالم

جامعة ورقمة
د/بمقاسم دودو

اإلعالم ودوره في التأثير عمى

أ /أحميدة نصير

سموك الجمهور_ اإلعالم

أ.د /أحمد بخوش

االعالم الجزائري في مرحمة

جامعة ورقمة

جامعة قسنطينة

16:15_16:00

الرياضي نموذجا_

16:30_16:15

التحول الديمقراطي

أ /دناقة أحمد
أ  /بن داود العربي

ضوابط المعالجة الصحفية

16:45_16:30

لمجريمة
مناقشة

 30دقيقة

17:15_16:45

الورشة الثانية القاعة26

المحور الثاني :اإلعالم التقميدي والممارسة الديمقراطية
د .أبى مولود عبد

أ /فرج اهلل صورية

دور الصحافة في تشكيل

أ /بويعمى وسيمة

الرأي العام حول قضايا

المقرر :الزاوي محمد
الطيب

أ /موالي ناجم

جامعة األغواط

الممارسة االعالمية لمصحافة
في الجزائر

17:15_14:30

أ /جمال شاوش شعبان

مفهوم الديمقراطية ووسائل

رئيس الجمسة:
الفتاح

جامعة الجزائر .3

14:45-14:30

المجتمع

15:00- 14:45
15:15_15:00

االعالم في المدرسة النقدية
المعاصرة قراءة نقدية في فكر
يورغان ها برماس

أ/كمثوم مسعودي

أ /مازن الحوش

قراءة في قانون اإلعالم

15:30_15:15

العضوي الجديد

جامعة ورقمة
أ /سويقات لبنى

االعالم المحمي ومبدأ

أ /سويقات ربيعة

ديمقراطية االتصال

أ/كبار عبد اهلل

اإلعالم ومسؤولية التنمية

جامعة غرداية
أ /نبيل حميمو

15:45_15:30

16:00_15:45

جامعة ورقمة
أ /حمداوي جابر مميكة

حرية االعالم بين قانون

جامعة ورقمة

اإلعالم 90/07وقانون

أ /تومي الخنساء

االعالم 12/05

د /كاوجة محمد الصغير

االعالم الكالسيكي وتمثالت

جامعة ورقمة

الممارسة الديمقراطية في

جامعة بسكرة

أ /لبقع زينب

الجزائر

أ /زيغمي أحمد

اإلعالم من منظور قيمي

مناقشة

 30دقيقة

جامعة ورقمة

16:15_16:00

16:30_16:15

16:45_16:30

عزي عبد الرحمن نموذجا
17:15_16:45

الورشة الثالثة المدرج c200
المحور الثالث اإلعالم اإللكتروني والممارسة الديمقراطية
الجمسة العممية
الثالثة

رئيس الجمسة:

اسم المتدخل/الجامعة

عنوان المداخمة

التوقيت

د/مجيدي محمد

الممارسة التربوية الديمقراطية

14:45-14:30

أ/بوعيشة أمال

في المؤسسات الجزائرية

د .تواتي نور الدين

جامعة ورقمة

المقرر أ.بن بوزيان
عبد الرحيم

أ /طرابمسي أمينة

دور الشبكات االجتماعية في

أ /لعموري شهيدة

تفعيل حرية الرأي والتعبير

17:15_14:30

أ /حمداوي عمر

صحافة المواطن واإلعالم

جامعة ورقمة

نموذجا
الفايسبوك
ً

أ /رمضان الخامسة جامعة

التقميدي...عالقة تكامل أم

د/لبوز عبد اهلل

اإلعالم اإللكتروني وحرية

د/محمدي فوزية جامعة

التعبير

أ /فيصل صاحبي

وسائل اإلعالم البديمة :نحو

أ/محامدية إيمان

وسائل اإلعالم الكالسيكية،

ورقمة

ورقمة

جامعة وهران
جامعة ورقمة

15:00-14:45

15:15-15:00

تنافس؟

تأسيس عالقة أخرى بالسياسي
وحرية التعبير

15:30_15:15

15:45_15:30
16:00_15:45

أ/ليتيم ناجي جامعة سكيكدة
أ /رياض طاهير

L'analyse de la démocratie
dans la philosophie d'Eric

أ /بن بوزيان عبد الرحيم

Weil

أ /ايت مولود يسمينة

دور وسائل اإلعالم في ظهور

أ /وازي طاوس

السموك العدواني عند الطفل

أ/قودة عزيز

الطابوهات ومواقع التواصل

جامعة ورقمة

أ /دهيمي زينب جامعة

اإلجتماعي

مناقشة

 30دقيقة

ورقمة

16:15_16:00
16:30_16:15

16:45_16:30

17:15_16:45

اليوم الثاني 2012/12/13

المحور الثالث :اإلعالم اإللكتروني والممارسة الديمقراطية
الجمسة العممية الرابعة اسم المتدخل/الجامعة
رئيس الجمسة

د .عواريب لخضر

عنوان المداخمة

التوقيت

د/بن عيسى محمد

واقع استخدام اإلعالم

08:45_08:30

المهدي

اإللكتروني في الجزائر

أ /عويسي خيرة
جامعة ورقمة

المقرر

أ.ذكار أحمد

أ/عبد الكريم تفرقنيت
جامعة الجزائر3

التدوين السياسي في الجزائر

09:00_08:45

10:15_08:30

أ /تومي فضيمة

دور اإلعالم التفاعمي في

09:15_09:00

أ /بايوسف مسعودة

تعزيز حرية الرأي والتعبير

أ /زموري ليندة

اإلعالم الجديد و سياسية

جامعة ورقمة

أ /دهاز حسين

عولمة القيم الديمقراطية

أ /سيفون باية

مواقع التواصل االجتماعي:

جامعة المسيمة

فضاء لمتعبير أم فضاء

جامعة ورقمة

أ /أحمد بوخاري

جامعة الجزائر3
مناقشة

09:30_09:15

09:45_09:30

لمتغيير

 30دقيقة

10:15_09:45

المحور الرابع :الهيمنة ،اإلعالم و الديمقراطية
الجمسة العممية
الخامسة

اسم المتدخل/الجامعة

عنوان المداخمة

التوقيت

أ/عبد الكريم عنيات

دور اإلعالم في تشكيل مفهوم

10:30_10:15

جامعة سطيف
رئيس الجمسة

د د.بوضياف بن

أ /قندوز عبد القادر
جامعة ورقمة

الديمقراطية
دور االعالم في ترسيخ
الممارسة الديمقراطية

10:45_ 10:30

زعموش نادية
المقرر

أ تومي فضيمة
13:15_10:15

أ /زموري ليندة

أ /دهاز حسين

اإلعالم الجديد و سياسية
عولمة القيم الديمقراطية

11:00_10:45

جامعة ورقمة
أ /ربوح البشير
جامعة باتنة

سؤال الشرعية وهواجس

الهيمنة في التجربة الجزائرية

11:15_11:00

المعاصرة من منظور ماكس
فيبر

د /خميفة عبد القادر

هل تخدم وسائل اإلعالم

11:30_11:15

د /أبي مولود عبد الفتاح

أثر اإلعالم الجماهيري عمى

11:45_11:30

جامعة ورقمة
جامعة ورقمة

أ /مهيري دليمة
جامعة غرداية

الحديثة الديمقراطية؟

حرية الرأي في العممية
االنتخابية

د /شميغم غنية

اإلعالم الجزائري بين التنافسية

12:00_11:45

مناقشة

 30دقيقة

12:30_12:00

جامعة ورقمة

والتقميد

قراءة توصيات الممتقى
اختتام الممتقى

