
 جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية

 كلية أصول الدين

 الدعوية والاثصاليةمخبر الدراسات 

 الاثصال إلاعالم و قسم الدعوة و

افق لـ   أكحوبر  22بمناسبة اليوم الوطني للصحافة املو

  بعنوان: ZOOMبحقنية عن بعد  وطنيةهدوة علمية ينظمون 

 إلاعالم الرقمي في الجزائر

افية واملصداقية "   بين  إشكالياجي " الاحتر

افق  2021أكحوبر24 يوم:  ه1443ربيع ألاول  11لـ املو
 عن بعد برانمج الندوة

 10.00اجللسة االفتتاحية:
 السعيد دراجي /أ.د األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية الرئيس الشريف للندوة: مدير جامعة 
 كلمة السيد عميد كلية أصول الدين: أ. د/ أمحد عبديل 
 :دمحم البشري بن طبة/د أ. كلمة رئيس قسم الدعوة واإلعالم واالتصال. 
 :ليلى فياليل/ دأ. كلمة مديرة خمرب الدراسات الدعوة واالتصالية. 
 مرمي رمحاين: د.منسقها  و كلمة رئيس الندوة 

 00:01-01:01 اجللسة األوىل
 د.بوفدح بديسي وحيدة رئيس اجللسة:

 حقديم عنوان المداخلت الخوقيج



واقع ادلمارسة الصحفية يف اإلعالم اإللكرتونيك حتوالت  01:11-01:01
 وتعقيدات

 جالل مناد
ادلنتدى الوطين  ومستشار إعالمي وعض

 اإلعالمي اجلزائري
اإلعالم الرقمي يف اجلزائر جدل احلرايت ادلهنية يف مقابل  01:01-01:01

 ادلسؤولية األخالقية والقانونية
 د.حسينة بوشيخ

 عنابة -جبامعة ابجي خمتارأستاذة صحفية و 
 واقع اإلعالم الرقمي يف اجلزائر.. سؤال ادلصداقية واالحرتافية 01:01-01:01

 -منصة أوراس منوذجا -
 د. دمحم لعالمة

 03امعة اجلزائر جبأستاذ و  مبنصة أوراسصحفي 
 

استعانة اإلعالم  التقليدي ابإلعالم اجلديد لضمان االحرتافية  01:01-01:01
 اإلذاعة اجلزائرية  منوذجاradio net يف األداء: 

 دمحم صبيحي
-وطمكلف بتسيري إذاعة أم البواقي  -صحفي

 جبامعة العريب بن امهيدي د
لكرتونية وفقا للمقاربة مستوايت مصداقية الصحافة اإل 01:01-01:01

 ادلؤسساتية

 د.ليلى فياليلأ/
 جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 11:10-10:00تعقيبات ومناقشات 
 12:00-11:10 ةاجللسة الثاني

  د.مرمي رمحاينرئيس اجللسة:
00:01-00:01  

 
 والتحدايت اليت تواجههاواقع الصحافة االلكرتونية اجلزائرية 

 مسيكة  لشهب
رئيسة ادلكتب الوالئي لالحتاد الوطين 

 وصحفية بـ-CNJA -للصحفيني اجلزائري 

ATLAS    TIMES ، وANA NEWS 
 

 

منصات اإلعالم الرقمي: مسائلة  ادلمارسة اإلعالمية عرب 00:01-00:01
 ادلصطلحات والضوابط ادلهنية

 د.ميلود مراد
رئيس خلية اإلعالم االتصال جبامعة استاذ و 

 1احلاج خلضر ابتنة
واقع ادلمارسة الصحفية وضوابطها يف ادلنصات  00:01-00:01

 وادلواقع اإللكرتونية
 

 د. رمضان بن خبمة
 األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعة

 د.مرمي رمحاين حتدايت ادلمارسة الصحفية يف البيئة الرقمية يف اجلزائر 00:01-00:01
 جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

  00:11-00:01  حعقيباث ومناقشاث  

http://www.atlas-times.com/
http://www.atlas-times.com/


 00:00-00:11الندوة وحوصياث  خخخا اال

 طبة دمحم البشري ن/د.بأ رئيس اجللسة:
  

 


