أ ــ اللجنة العلمية :

عدد

االسم واللقب

الصفة

الرتبة العلمية

الجامعة

10

معطى اهلل خ ير الدين

رئيسا

أستاذ التعليم العالي

جامعة  8ماي  - 0491قالمة

19

عسوس عمر

عضوا

أستاذ التعليم العالي

جامعة  8ماي  - 0491قالمة

11

غربي

علي

10

نورالدين بومهره

نائبا للرئيس

أستاذ التعليم العالي

جامعة  8ماي  - 0491قالمة

عضوا

أستاذ التعليم العالي

جامعة

منتوري  -قسنطينة

عضوا

أستاذ التعليم العالي

جامعة

منتوري  -قسنطينة

10
10

قيرة اسماعيل
فوضيل دليو

عضوا

18

سفاري مولود

جامعة  01أوت  0411سكيكدا

أستاذ التعليم العالي

عضوا

أستاذ التعليم العالي

جامعة فرحات عباس – سطيف

أستاذ التعليم العالي

جامعة باجي مختار  -عنابة

14
01

عوفي مصطفى

جياللي عبد الرزاق

عضوا

00

ماضي بلقاسم

عضوا

أستاذ التعليم العالي

00

مخداني نسيمة

عضوا

أستاذة محاضرة " أ "

عضوا

أستاذة محاضرة " أ "

بوحنية قوي

00
09

غياط شريف

مساك أمينة

01

بوبنيدر نصيرة

00

ماهر فرحان

08

لخضر غول

04

دبيس فاتح

00

بن صويلح

ليليا

قرايرية حرقاس وسيلة

عضوا

عضوا
عضوا

جامعة الحاج لخضر ـ ـ باتنة

أستاذ التعليم العالي

جامعة باجي مختار  -عنابة
جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة

أستاذ التعليم العالي
أستاذة محاضرة " أ "

جامعة

الجزائر ـ 0

جامعة  8ماي  - 0491قالمة

عضوا

أستاذة محاضرة " أ

عضوا

أستاذة محاضرة " ب "

جامعة  8ماي  - 0491قالمة

عضوا

أستاذ محاضر" ب "

جامعة  8ماي  - 0491قالمة

عضوا

أستاذة محاضرة " ب "

عضوا

أستاذ محاضر" أ "

أستاذة محاضرة " ب "

ب لجنة التنظيم  :أ .د /محمد نمامشة رئيس الجامعة
51عدد

االسم واللقب

الصفة

10

نورالدين بومهره

رئيسا

جامعة  8ماي  - 0491قالمة

جامعة  8ماي  - 0491قالمة
جامعة  8ماي  - 0491قالمة

رئيسا شرفيا

ملتقى وطنيا حول موضوع:
دور اإلعالم واالتصال في ترقية البحث العلمي :
الجامعة الجزائرية نموذجا
يومي  71 - 71 :أفريل 1073

أستاذ التعليم العالي

نائبا للرئيس

10
10

غياط اشريف

بن صويلح ليليا

عضوا

19

بلواهم عبد الحليم

عضوا

أستاذ مساعدـ ـ نائب العميد
أستاذة مساعدة  -أ " رئيسة القسم

أستاذة حاضرة " ب "

11
10

بن فرحات غزالة

بن صويلح عفاف أسيا

عضوا

10
18

سريدي م نصف
فداوي السعيد

عضوا

أستاذ مساعد ـ ــنائب رئيس القسم

14

سقوالي نور الدين

عضوا

أمين عام الكلية

عضوا

5ـ مخبر التنمية الذاتية والحكم الراشد ،
2ــ مخبر التاريخ لألبحاث والدراسات المغاربية

الرتبة
أستاذ محاضر " أ "

عضوا

ينظم

جامعة سعد دحلب ـ ـ البليدة

جامعة باجي مختار  -عنابة

عضوا

جامعة  8ماي  – 5491قالمة

أستاذة مساعدة  -أ

المدير الفرعي للنشاطات الثقافية والعلمية

بمجمع سويداني بوجمعة

اإلشكالية
دور اإلعالم واالتصال في ترقية البحث العلمي :
الجامعة الجزائرية نموذجا


إذا كانت الجامعة مؤسسة إلنتاج المعرفة العلمية واعادة إنتاجها وتوزيعها  ،فإن البحث العلمي يشكل بامتياز

المحك األساسي الذي يعتمد عليه في قياس  ،ليس نمو وازدهار هذه المؤسسة فحسب  ،ولكن علة وجودها أصال  .واذا كانت
وظيفة الجامعة  ،تقليديا  ،تلقين العلم والمعرفة وتكوين األطر وتأطير الباحثين  ،فهي في الوقت الحالي تعتبر مؤسسة لتكوين
النخبة العالمة  ،التي يمكنها أن تلعب دو ار هاما في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المجتمع  ،وهي بذلك تعتبر
حلقة أساسية من الحلقات الرابطة بين جهاز الدولة ومكونات المجتمع .


لقد فرضت التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واالتصال نفسها  ،ليس فقط على العالم المتخلف  ،ولكنها صارت هدفا

ال غنى عنه بالنسبة للدول المتقدمة  .وألهمية وخطورة الدور المزدوج الذي يمكن أن يلعبه اإلعالم واالتصال في ترقية معارف
اإلنسان المعاصر  ،بمختلف مستوياته الحضارية ،أو انحطاطها  ،لذلك نرى العالم المتخلف بدأ يقتنع ليس فقط بضرورة
امتال ك تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  ،بل شرعت كثير من هذه البلدان في المساهمة في تطويرها بشكل نشيط ومنظم ،
واال عتماد عليها في مختلف مؤسسات اإلنتاج والخدمات  ،ألنها أدركت أنه ال يمكنها بأي حال من األحوال أن تتجاهل
التحديات التي ستواجهها إن هي لم تبادر باتخاذ التدابير الالزمة وبالشكل والمستوى المناسبين  ،ليس فقط للتحكم في هذه
اآللية الحديثة ولكن لتوجيهها الوجهة الصحيحة .


واذا كانت الجامعة باعتبارها تمثل المؤسسة الحاضنة لمختلف مشاريع البحث العلمي في أي بلد آخر تهتم بشؤون

البحث العلمي  ،حتى في ظل وجود قطاعات أخرى  ،فهي ليست بمنأى عن تأثير وسائل اإلعالم واالتصال من أجل ترقية
أدائها بالشكل الذي يضمن لها القدرة التنافسية.


من هذا المنظور يمكن صياغة سؤال مركزي يكون بمثابة مؤشر عن إشكالية العالقة بين اإلعالم واالتصال

والبحث العلمي الجامعي على النحو اآلتي :
ما هو دور اإلعالم واال تصال في ترقية البحث العلمي في الجامعة الج زائرية ؟ .

محاور الملتقى :
.1

الجامعة والبحث العلمي  :تأصيل تاريخي

.2

البعد السياسي واأليديولوجي  :أثر الفعل السياسي واأليديولوجي فيتش كيل وتوجيه البحث العلمي  :مسالة جودة المخرجات

.3

ال بعد االقتصادي  :تحليل كلفة البحث العلمي الجامعي  :مسالة الفعالية والنجاعة

5

البعد اإلعالمي  :دور اإلعالم واالتصال في ترقية البحث العلمي وتفعيله بما يحقق االندماج في النشاط االجتماعي واالقتصادي

.4

البعد القانوني :أثر األطر التنظيمية والتشريعية الموجهة لعمل الجامعة على مخرجات البحث العلمي  :مسالة الحوافز والمعوقات
للمجتمع .

ـ6ـ ـ البعد السوسيولوجي  :إلعالم واالتصال في الجامعة واشكالية االستقالل والحرية  :مسألة الحرية األ كاديمية
7ـ ـ

صورة الجامعة في مخيال الشركاء االجتماعيين داخل وخارج الجامعة وعالقة ذلك بجودة مخرجات ال تعليم والبحث العلمي في

الجامعة .

اآلجال التنظيمية:

 آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة وملخصاتها يوم  13 :مارس 1031 آخر اجل للرد على المداخالت المقبولة من طرف لجنة التحكيم  :يوم  30أفريل 1031 استقبال المشاركين من خارج الواليات المجاورة  :ابتداء من مساء يوم  31أفريل 1031 بدء أشغال الملتقى  :يوم  31أفريل  1031على الساعة  00صباحاشروط المشاركة:
 أن تكون المداخلة متميزة بالجدية والعلمية  :الهوامش في المتن والمراجع في النهاية  ،مراجعة بدقة بشكل يسمح بنشرهوتوزيعها أثناء الملتقى  ،المداخلة التي ال تتوفر على هذه الشروط لن تطبع في كتيب الملتقى
 أن تكون المداخلة فردية . أن ال تكون المداخلة قد قدمت في أي تظاهرة علمية أخرى . تعطى أولوية للدراسات واألبحاث ذات الطابع اإلمبريقي بوجه عام  ،والتي تعالج قضايا الجامعة الجزائرية أن يكون تحرير المداخلة باستعمال برنامج  ، Word 1001خط simplified Arabic 14بالنسبة للغة العربية ،وخط  times new roman 31بالنسبة للغة األجنبية.
 شكل الورقة 12x 31 :بالهوامش األتية :أعلى  ، 1.2أسفل ، 1.2اليمين ، 3.2اليسار 3.2 أن ال يتجاوز عدد صفحات المداخلة النظرية  32صفحة و  12بالنسبة للبحث ؛ -تمنح  10دقيقة لكل متدخل .

للمراسلة واالستعالم

:

يرجى االتصال بهيئة التنظيم على األرقام اآلتية :الجوال/ 1000009140 :
أو على الهاتف الثابت  037213423 :أو الفاكس 037212614 :
أو على العنوان اإللكتروني اآلتي

bnour_guniv@yahoo.fr :

استمارة المشاركة(*)
االسم ..………………………………………………………………………… :
اللـقــــب ……………………………………………………………………:
الرتبة العلمية الحالية ..…………………………………………………………… :
التخصص ………………………………………………… :
الوظيفة الحالية .…………………………………………………………………… :
المؤسسة المنتسب إليها حاليا……………………………………………………:
الهاتـف .................................................................................... ..:
البريد اإللكتروني ...…………………………………………………………………:
المحور المختار للتدخل ..................................................................................................:
ملخص المداخلة :
…...........................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
الكلمات المفتاحية :
................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(*) ترسل هذه االستمارة إلى العنوان اآلتي :رئيس لجنة تنظيم الملتقى العربي األول ،
جامعة  8ماي  – 5491قالمة  ،الجزائر .أو على البريد اإلليكتروني :
 bnour_guniv @ yahoo.frأو society _ violence @ yahoo . fr

