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ديباجة:
 ينطلق موضوع ا�يديا الجديدة والتحّو�ت السمعية الب�ية عموًما من إشكالية بحثية تتمحّور حول التساؤل الذي يتعلق أساًسا

 بتأث±ات الفضاء الرقمي (ا�ن®نت) وتجلياته ا�ختلفة، بحيث � تعد إشكالية قطاع السمعي الب�ي ب¨ العمومي والخاص، بل تعدت

̧فرازات هذا الفضاء، الذي يتمتع بخصوصية معيّنة، تجعل من الوسائل السمعية الب�ية كوسائط ضمن  ذلك، إº مدى مواكبته 

 مجموعة من الوظائف تخضع لطبيعة نظام هذا الفضاء وطبيعته، لذلك، سارعت العديد من ا�ؤسسات السمعية الب�ية إº محاولة

 التأقلم مع معطيات الفضاءات الرقمية، سواء بتغي± النمط بشكل كÂّ، ولعّل هذا ما يتضح � نشوء مؤسسات سمعية ب�ية رقمية

 أساًسا، أو محاولة خلق بعض ا�وازات ذات الَشبه بهدف ا�نافسة، أوعÄ ا�قل ا�حافظة عÄ صورة ا�ؤسسة واقتصادها، ولعّل هذا

 ما يظهر فيÌ عرف بتلفزيون الواقع، أو التلفزيون ا�جتÌعي، أو التفاعÂ، با¸ضافة إº فئة ثالثة � تخرج عن إطار كونها مؤسسة

 تقليدية ذات نسخة رقمية عÄ ا�ن®نت سواء � شكل موقع رسمي، أو صفحة عÄ مواقع التواصل ا�جتÌعي وغ±ها. من هنا تتضح

 الع�قة ب¨ القطاع السمعي الب�ي وا�يديا الجديدة، التي اقحمت النظام التقليدي لهذا القطاع أن يجّدد تعام�ته وفق خصوصية

 هذا الفضاء، خاصة وأّن معطيات التغي± حاصلة سواء عÄ ا�ستوى التقني أو ا�حتوى؛ هذا وبا¸ضافة إº الجمهور ا�ستخدم الذي

السمعية السÌت، ولعّل هذا ما يدفع Ñؤسسات  الكث± من  باعتباره جمهوًرا ضخÒ Ìًلك  التحّول   بدوره Òثّل عنً�ا هاًما � هذا 

Äحتوى مناسب للجمهور. عÑومعطيات الفضاء، و ÕÌجمهورها، بتقنيات تت Äد اس®اتيجية تضمن لها الحفاظ عÌاعت ºية إ� الب

 هذا ا�ساس، فإّن عملية التطّور لهذه الوسائل مطلوبة، خاصة وأّن ا�نطق الفلسفي لهذه ا�دوات السمعية الب�ية تغّ± بتغّ± ا�جال،

 لذي بدوره يتيح لنا العديد من ا�تغّ±ات تتحّول بدورها هي ا�خرى إº تساؤ�ت بحثية تتجÄ � مواضيع قابلة للدراسة والتحليل،

 وبناًء عÄ هذا الطرح Òكننا كباحث¨ دراسة التحّو�ت الحاصلة للوسائل السمعية الب�ية وع�قتها با�يديا لجديدة � ظّل التحّو�ت

الوظائف مختلف   ºإ ا�فاهيم،  من  للكث±  يخضع  أصبح  الذي  الوسائل  لهذه   Úا�ؤسسا ا¸طار  إشكالية  من  بداية  وذلك   الرقمية، 

 ا¸ع�مية ا�قّدمة، وصو�ً إº طريقة أو كيفية تقديم ا�حتوى السمعي الب�ي ضمن هذا الفضاء، با¸ضافة إº طبيعة الجمهور

 ا�ستخدم لهذه الوسائط.

 إذن، فاالع�قة قاÛة عÄ اجتهادات بحثية ومهنية، تنطوي أساًسا عÄ طبيعة ا�ؤسسة السمعية الب�ية ومدى تكيّفها مع التحّو�ت

ا�مكانات من  Ñجموعة  مرتبط  هنا  التكيّف  مبدأ  أّن   Ìك قاÛة،  ا¸طار  هذا   � ا�نافسة  مجال  وأّن  خاصة  الحاصلة،   الرقمية 

 وا�س®اتيجيات التي تخلق لنا بدورها ميديا مناسبة تتÕÌ ومعطيات الفضاء الرقمي.  وعليه Òكن طرح التساؤل العام كاÚÜ: ما

طبيعة التحّو�ت السمعية الب�ية � ظّل الفضاءات الرقمية؟



محاور ا�لتقى:

ا¸طار ا�فاهيمي التي يؤطر التحّول السمعي الب�ي � ظّل الفضاء الرقمي؟

(إشكالية ا�فاهيم، ال�اديغÌت، ا�قاربات، النظريات، وتوّجهات بحثية).

/01

 ا¸طار ا�ؤسساÚ الذي يؤطر التحّول السمعي الب�ي � ظّل الفضاء الرقمي؟ 02/

(إشكالية ا�هنة ا¸ع�مية، ا¸طار القانوÞ، ا�خ�قي، التنظيمي).

 ا¸طار ا�نهجي الذي يؤطر التحّول السمعي الب�ي � ظّل الفضاء الرقمي؟03/

(إشكالية تطبيق ا�ناهج الكمية والكيفية وا�ختلطة، ا�دوات البحثية).

 ا¸طار النقدي ل�جتهادات البحثية � مجال التحّو�ت السمعية الب�ية � الفضاءات الرقمية؟04/

  أهداف  ا�لتقى:
̧شكاليات ا�فاهيميةحول موضوع ا�يديا الجديدة  و إندماجها مع الفضاءات السمعية الب�ية.  رصد ا

 رصد واقع ا�ؤسسات ا�ع�مية السمعية الب�ية  �  ظل الفضاء الرقمي ، وا�طر ا�نظمة لها.

طرح  ومعالجة ا�شكا�ت ا�نهجية التي يواجها الباحثون  � هذا السياق. 

 مقاربة نقدية ل�جتهادات البحثية ا�تعلقة بالتحو�ت السمعية الب�ية � ظل الفضاءات الرقمية.

 استáاف مستقبل ا�ؤسسات السمعية الب�ية � ظل  الفضاءات الرقمية.



ãوط ا�شاركة:
م فيه الِجّدة والجديد و يحمل اضافة معرفية واضحة,وان � يكون قد تم نáه,أو قدم � مؤäر سابق. æأن يكون البحث ا�قد 

يقدم الباحث ملخصاً � يتجاوز 400 كلمة بلغة البحث، يتضمن أربعة أشياء: عنوان البحث، وع�قته Ñحاور ا�ؤäر، وأهميته

 وأهدافه، وهيكل البحث، ويرَسُل ا�لخص ع� ال�يد ا¸لك®وÞ، مرفقاً بس±ة علمية مخت�ة وصورة شخصية.

� تقل صفحات البحث عن 15 صفحة، و� تزيد عن 20 صفحة، شاملة ا�صادر وا�راجع.
 يكتب البحث ب�نامج (وورد)، بخط (Traditional Arabic)،  حجم (16) � ا�ë، و(14) � الهامش وبخصوص البحوث

باللغت¨: (الفرنسية وا¸نكليزية) تكون بخط(Times New Roman).حجم: (12) � ا�ë، و(10) � الهامش

توضع � أسفل كل صفحة أرقام هوامشها ا�ستقلة.

ُم عنوان الكتاب عÄ اسم مؤلفه � الهوامش و� قاÛة ا�صادر وا�راجع æيقد

تُثبæث قاÛة ا�صـادر وا�راجع مستوفاًة � آخر البحث مرتبًة عÄ حروف ا�عجم. 

تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي 

تقبل البحوث بإحدى اللغات اÜتية: العربية، وا¸نجليزية. الفرنسية 

البحوث ا�حكæمة علمياً وا�ستوفية للáوط السابقة، سوف تنá � كتاب علمي خاص 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الáائح ا�ستهدفة من ا�شارك¨:
 ا�ساتذة والباحث¨ 

طلبة الدراسات العليا  

 ا�ع�مي¨

 تواريخ هامة:
ا�ع�ن عن ا�لتقى :  ا�حد 24 جويلية 2022

آخر أجل �ست�م ملخصات البحوث: 30 أوت 2022 

الرد عÄ ا�لخصات :  15 سبتم� 202                       

 أخر اجل �ست�م البحوث كاملة  :   20 أكتوبر 2022                       

 ترسل ا�داخ�ت ع� ال�يد ا�لك®وÞ التا�:

 nm.audiovisuel@univ-constantine3.dz

سيخطر الباحث برسالة ا�وافقة عÄ البحث 

 

 مكان ا�لتقى:

كلية علوم ا�ع�م وا�تصال والسمعي الب�ي  

جامعة قسنطينة 03 ، قسنطينة ، الجزائر 

التأخ± � تسليم البحث يؤدي إº عدم قبول  



 هيئة الملتقى
    الرئيس ال�á للملتقى : أ. د أحمد بوراس                   مدير جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر

 ا�áف العام للملتقى :  أ.د كنازة محمد فوزي               عميد كلية علوم ا�ع�م و ا�تصال و السمعي الب�ي

 رئيس ا�لتقى : د. محمد مساهل                               أستاذ محاñ بجامعة قسنطينة 03

 اللجنة العلمية للملتقى
رئيس اللجنة العلمية للملتقى : أ.د محمد فوزي كنازة     جامعة قسنطينة 3 – الجزائر

  أ.د الطاهر أجغيم                                جامعة قسنطينة 3   الجزائر
أ. د ادريس بولكعيبات                          جامعة قسنطينة 3   الجزائر
أ.د فضيل دليو                                    جامعة قسنطينة 3    الجزائر
أ.د ن� الدين بوزيان                           جامعة قسنطينة 3   الجزائر
  أ.د ثنيو فاطمة الزهراء                           جامعة قسنطينة 3  الجزائر
أ.د  حميد بوشوشة                              جامعة قسنطينة 3   الجزائر
    أ.د السعيد دراحي                               جامعة قسنطينة 3   الجزائر
أ.د. وداد سميó                                 جامعة قسنطينة 3   الجزائر
أ.د العرô بوعÌمة                               جامعة مستغانم     الجزائر
أ.د عبد القادر مالفي                            جامعة مستغانم     الجزائر
 أ.د جÌل بن زروق                               جامعة سكيكدة     الجزائر
أ.د مراد ميلود                                     جامعة باتنة 1       الجزائر
أ.د نوال وسار                                     جامعة أم البواقي    الجزائر
  د.صليحةكباô                                     جامعة قسنطينة 3  الجزائر 
 د.سليÌن أعراج                                   جامعة الجزائر 3    الجزائر
 د. عزيز لعبان                                     جامعة الجزائر 3    الجزائر
 د. أحمد بن دريس                               جامعة وهران  2    الجزائر
د. ابتسام رايس عÂ                             جامعة وهران 2     الجزائر
د. عمر أسامة                                جامعة سيدي بلعباس   الجزائر
 د. سعيد بعÂ                                     جامعة مستغانم     الجزائر
د . عبد الكريم بن عيشة                       جامعة بجاية         الجزائر
د .فوزي بومنجل                                 جامعة سكيكدة     الجزائر
 د . مصطفى بن طيفور                          جامعة بشار         الجزائر
د. قدواح منال                                    جامعة قسنطينة 3  الجزائر
د.حسان حجاج                                   جامعة قسنطينة 3  الجزائر
  د .سليم بولحية                                   جامعة قسنطينة 3  الجزائر
 د .سم± مرداõ                                  جامعة قسنطينة 3  الجزائر
د .عادل جربوعة                                 جامعة قسنطينة 3  الجزائر
د .مفيدة طاير                                    جامعة قسنطينة 3  الجزائر
د . ابتسام دراحي                                جامعة قسنطينة 3  الجزائر
د. مريم زع®                                      جامعة قسنطينة 3  الجزائر
د. آمنة قجا�                                     جامعة قسنطينة -3 الجزائر
د. توفيق عمري                                  جامعة قسنطينة 3  الجزائر
د. يعقوب بن الصغ±                            جامعة قسنطينة 3  الجزائر
         د. بن رقية حسينة                               جامعة قسنطينة 3  الجزائر
د .ريان مبارك                                     جامعة قسنطينة 3  الجزائر
د . أح�م بولكعيبات                             جامعة قسنطينة 3  الجزائر

 أ.د. عÌد الدين جابر                  جامعة الشارقة  ا�مارات العربية ا�تحدة
 د. اليزابيت فري                        جامعة أوسلو مات                    ال÷ويج
 د. رو�ن دو�بروس                     جامعة لينيوس– كا�ار               السويد
 د. حميدة البور                          معهد الصحافة وعلوم ا�خبار       تونس
 د. كÌل حميدو                                                              جامعة قطر
 د . صادق رابح                                                               جامعة قطر
� د. عبد الواجد أم¨                     جامعة ا�زهر                             م
 �د.حسن عÂ                             جامعة ا�نصورة                         م
 د. أãف فاتح الزعبي                 الجامعة ا�ردنية                        ا�ردن
 د . جÌل الزرن                         معهد الصحافة وعلوم ا�خبار        تونس
د. عايدة الفيتوري                     معهد الصحافة وعلوم ا�خبار        تونس
 د. حبيب بن بلقاسم                  معهد الصحافة وعلوم ا�خبار        تونس
 د. فاتن ب�غ                             جامعة السلطان قابوس                عÌن
� د. م±ال ص�ي                          جامعة  ا�ستقبل                         م
 د. نهى بلعيد                           معهد الصحافة وعلوم ا�خبار        تونس
  د. ابتسام مركيش                      جامعة تولوز                             فرنسا

اللجنة التنظيمية للملتقى

          د . عبد الله دراع                       جامعة قسنطينة 3                   الجزائر
             د. نور ا�س�م غدار                    جامعة قسنطينة 3                    الجزائر
 د. بوروô عبد الهادي                 جامعة قسنطينة 3                    الجزائر
 د . عبد القادر بلعرô                 جامعة قسنطينة 3                    الجزائر
 د.  نارÒان حداد                       جامعة قسنطينة 3                    الجزائر
 د. ãيفة جودي                       جامعة قسنطينة 3                    الجزائر
 د. صادقي فوزية                       جامعة قسنطينة 3                    الجزائر
 د .فتيحة كيحل                         جامعة قسنطينة 3                    الجزائر
 ط.د برهان بوش�غم                  جامعة قسنطينة 3                    الجزائر

                         رئيس اللجنة التنظيمية : د .لطفي عÂ قó   رئيس قسم السمعي الب�ي   جامعة قسنطينة 3

 أمانة الملتقى
 د . أنور  بوالشحم                    جامعة قسنطينة 3                     الجزائر

 زب± في��                               ا�م¨ العام للكلية
 عفاف زÒوش                           رئيسة مصلحة الوسائل العامة



:Äل�ستفسار يرجى التواصل ع

nm.audiovisuel@univ-constantine3.dz    : Þال�يد ا�لك®و 

 213.68.29.16.60+ أرقام الهاتف:
+213.31.78.51.34
+213.31.78.51.38


