
                                                       

 الشؤون الدينية واالوقاف   الدكتور محمد  عيسى تحت الرعاية السامية لمعالي وزير

 وزارة الشوؤن الدينية واالوقاف  تنطم

 بتنسيق مع مخبر دراسات االعالم واالتصال

 مستغانم لجامعة عبد الحميد بن باديس 

 حول االعالم الديني االول دولي الملتقى ال

 م1025/ماي /00/ 05ايام  

 في اطار  قسنطينة  عاصمة  الثقافة االسالمية  

 

 : اإلشكالية

من  اإلعالموسائل  أصبحت أينمن قرية كونية ،  أكثر إىلحولته  إعالميةيشهد العامل اليوم ثورة اتصالية و 
 إيصالالدائمة يف  اإلنسانو بناء للتصورات و تشكيال لالجتاهات تعكس رغبة يف السلوكيات  تأثريااملنابر  أكثر

 .بكافة الوسائل املتاحة أفكاره



و رسالة شاملة تستغرق كافة جماالت احلياة ،كانت احلاجة بطبيعته  إعالمدين دعوة و  اإلسالم ملا كان
مبادئه  مستمداو اجلمعية البشرية  اإلنسانميثل فاعلية الصدارة يف بناء الذي الديين  اإلعالمظهور  إىلماسة 

 . أحسنباحلكمة و املوعظة احلسنة و اجلدل باليت هي  اإلسالميةمن روح الشريعة وابطه الشرعية و ضاملنهجية 

تطور سيقة أضمن املختلفة حضورا الفتا  بأشكاله -منذ البعثة احملمدية -الديين اإلعالم تسجل جتربة
العديد من  أثارما ، اإلعالمييف ظل االنفتاح  األخريةال ميكن التغاضي عنه خاصة يف السنوات  اإلنساينالتواصل 

على املستوى الفردي و  املختلفةوسائل ال عرب رسالتهو واقع فاعلية  اإلعالمالتساؤالت البحثية حول طبيعة هذا 
 اإلعالميف الوقت الذي حتولت فيه وسائل الطموحات اليت تصنع املغايرة و االختالف  مدى بلوغاجملتمعي و 

العام خاصة الغريب بتشويه  للرأيو تظليل ،داخل األمة الديين و الثقايف  االغرتابو معاول للهدم  إىلاحلديثة 
 بأساليبالديين يف تفعيل اسرتاتيجياته من خالل تقدمي البدائل  اإلعالمما يزيد من مسؤولية  ، اإلسالمصورة 

    .اإلسالم حيث قضت بذلك تعاليمو فاعلية  تأثريا أكثرمبتكرة جتعله 

الديين من خالل هذا امللتقى يتقصد البحث يف مكامن القوة و الضعف ضمن  اإلعالماخلوض يف حبث  إن
 اإلعالمو  اإلسالميةالذي يستدعي بواعث الدراسة ضمن منطق الدعوة  اإلعالمهلذا النوع من  األصيلةالطبيعة 
كمنهاج أخالقي   اإلسالمبتقدمي  األمةو قضايا للمشكالت  عالجو  اإلصالح إىلالذي يضطلع  اهلادفالرسايل 
 .اجيابية أكثرادوار  ألداء ةالديني اإلعالميةللمؤسسات املستقبل  آفاقرسم لو حضاري يف حماولة سلوكي 

 :نقرتح احملاور التالية: محاور الملتقى

 .ديني ، و المفاهيم المقاربة لهال لإلعالم المدخل المفاهيمي: أوال

 الديين  اإلعالمماهية  -1

 (مفاهيم مقاربة ) أزمة املصطلح  -2

 الديين  اإلعالم نشأة -3

 الديني  اإلعالمفلسفة : ثانيا

 الديين  اإلعالمخصائص  -1

 على املستوى الفردي و اجملتمعي  أهدافهو وظائفه  -2

  اإلسالميةالديين يف الدعوة  اإلعالممسؤولية  -3



  اإلسالمية األمةالديين يف خدمة قضايا  اإلعالمأمهية  -4

 . الديين اإلعالم مبادئمنهج و  -5

 (البحث في الواقع و المشكالت ) الديني  اإلعالمتحديات : ثالثا

 (،العوملة ، االستعمار ، الرتاجع احلضاري اإلعالم، التغريب عرب وسائل  االستشراق:  التحديات -1

 (..غياب اخلطط و االسرتاتيجيات  ،، قلة الكوادر املؤهلة  األداءقلة التمويل ، ضعف :  المشكالت -2

 (نظرة تقييمية ) و الربامج الدينية  اإلعالمواقع اخلطاب الديين يف وسائل  -3

 واقع اإلعالم الديين باجلزائر  – 4

 الديني  و آفاق اإلعالمطموحات : رابعا

 (حمليا ، اقليميا و دوليا ) الديين الناطق بالعربية و غري العربية  اإلعالمجتارب رائدة يف  -1

  (اخلطابة ، الوسائل املكتوبة ، السمعية ، الفضائيات ، مواقع االنرتنت )  الديين اإلعالمنظرة تقييمية لعمل  -2

 .لإلعالم الديين إسرتاتيجية فاعلةو  حتديث أسسحنو  -3

 الدراسات المرتبطة باإلعالم الديني : خامسا 

 (كمية و كيفية ميدانية ،   نظرية،) الديين  لإلعالم اإلعالميةواقع الدراسات  -1

 (تعدد الوسائل و املناهج) الديين  باإلعالمالدراسات املرتبطة  أفق -2

 :المشاركة شروط. 4

ّدة فيه املقدَّم البحث يكون أن. 1  يف قّدم أو نشره، تَّ  قد اليكون وأن واضحة، معرفية إضافة وحيمل واجلديد، اجلج
 .سابق مؤمتر

 وعالقته البحث، عنوان: أشياء أربعة يتضمن البحث، بلغة واحدة صفحة يتجاوز ال ملخصا   الباحث يقدم. 2
 بسريةعلمية مرفقا   اإللكرتوين، الربيد عرب امللخص ويرَسل   البحث، وهيكل وأهدافه، وأمهيته، املؤمتر، مبحاور

 .شخصية وصورة خمتصرة،



 .واملراجع املصادر شاملة صفحة، 22 عن تزيد وال صفحة، 15 عن البحث صفحات تقل ال. 3

 يف( 14)و املنت، يف( 11) حجم ،(Traditional Arabic) خبط ،(وورد) بربنامج البحث يكتب. 4
( Times New Roman: )خبط تكون( واإلنكليزية املاليوية: )باللغتني البحوث وخبصوص اهلامش،

 .اهلامش يف( 12)و املنت، يف( 12: )حجم

 .املستقلة هوامشها أرقام صفحة كل أسفل يف توضع. 5

 .واملراجع املصادر قائمة ويف اهلوامش يف مؤلفه اسم على الكتاب عنوان يقدَّم  . 1

 .املعجم حروف على مرتبة   البحث آخر يف مستوفاة   واملراجع املصـادر قائمة ت ثبَّث. 7

 .العلمي للتحكيم البحوث مجيع ختضع.  8

 الفرنسية .واإلجنليزية  العربية،: اآلتية اللغات بإحدى البحوث تقبل. 9

  خاص، علمي كتاب يف تنشر سوف السابقة، للشروط واملستوفية علميا   احملكَّمة البحوث.12

 :املشاركني من املستهدفة الشرائح. 5

 .الرمسية وغري الرمسية الدينية املؤسسات يف املسئولون   .األكادمييني 

 الباحثني 

 . العليا الدراسات طلبة 

 .جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن   :املؤمتر مكان. 1

 :املنظم. 7

 :مهّمة مواعيد. 12

 م1025/ماي /00/ 05_ايام      . المؤتمر موعد 

 .م1025/   02 /28: البحوث ملخصات الستالم أجل آخر 

 .التسليم موعد من أسبوعين بعد الملخصات رفض أو قبول عن اإلعالن سيتم 

 .م5/4/1025: كاملة البحوث الستالم أجل آخر 



 .البحث على الموافقة برسالة الباحث سيخطر 

 .قبوله عدم إىل يؤدي البحث تسليم يف التأخري 

 :واملراسلة االتصال. 11

 labomosta3@gmail.com       :اإللكرتوين الربيد -

 :هيئـة الملتقـى
 د محمد عيسى  ا معالي وزير الشوؤن الدينية واالوقافتحت  رعاية   السيد         

 بلحاكم مصطفى  رئيس جامعة عبد الحميد بن باديس اد      الرئيس الشرفي للملتقى 

 د بومدين بوزيد مدير الثقافة االسالمية  .ا:                    رئيس الملتقى

 قسم اإلعالم واالتصال جامعة مستغانم    العربي بوعمامة . د     :               الملتقىمنسق 

        بدرالدين زواقة جامعة  باتنة. د    رئيس اللجنة العلمية للملتقى  

 

 أعضاء اللجنة العلمية
 crasc  مدير الجياللي اد الحاج سماحة 

                 د زهير احدادن   جامعة الجزائر              .ا 

 جامعة الشارقة  عميد كلية االعالم  ا د عزي عبد الرحمن

 د السعيد بومعيزة عضوا  رئيس جامعة العفرون  البليدة   .أ

 االجتماعية  العلوم  د براهيم احمد  عميد الكلية 

  د بوعلي نصير عضوا جامعة الشارقة.أ

 جامعة وهرانعمر بن د حمدادو 

 و االوقاف الشؤون الدينيةوزارة  بلمهدي يوسف  د

 و االوقاف د منية سليم  مستشارة االعالم وزارة الشؤون الدينية 

 و االوقاف  وزارة الشؤون الدينية عيسى  ريميغا   د

       حمد عيساوي عضوا جامعة باتنةا. دا

 د بلخيري رضوان  جامعة تبسة 

 االغواط سعيدات الحاج عيسى جامعة . د 

 مالفي عبد القادر جامعة مستغانم. د

  د ساعد سعد  جامعة   الملك خالد ابها 

 د كمال الغربي جامعة البحرين 

 جامعة مستغانمد غالم عبد الوهاب 

 د عبدلي احمد  جامعة االمير عبد القادر 

 

 د بوجالل  عبد هللا جامعة االمير عبد القادر قسنطينة .ا

 د فضيل  دليو جامعة قسنطينة .ا

المنسق العلمي لكرسي   محمد الخضر عبد الباقي . د 

 إلعالم اليونسكو 

 اد دحو فغرور جامعة وهران

 اد عبد هللا الثاني قدور جامعة وهران

 ناد بوعرفة عبد القادر جامعة وهرا  

 جامعة مستغانم  اد حمداوي محمد

 جامعة مستغانماد بن جدية محمد 

 بن سبيع عبد الحق جامعة مستغانم. د

 د  احسن خشة جامعة قالمة 

 د الحمدي الفاتح جامعة االغواط

 د الصافي الحبيب  جامعة وهران 

 ة وهران د برقان محمد جامع

 جامعة باتنة د باديس لونيس 

 جامعة باتنةة هدى حمادوش د 

 اد سعدي وحيدة جامعة عنابة 

 ران الكريم قا محمد عوادي  مدير تلفزيون ال

 رئيس اللجنة التنظمية   االستاذ حجار جلول   مدير الشؤون الدينية واالوقاف 

 التنظميةاعضاء اللجنة 

 سالمي اال مدير المركز الثقافي  محمدزبار . ا  

 عبد هللا،ا بن عجمية بوصالح فالق شبرة ،  اا بعلي محمد السعيد 

  عبد هللا الثاني النذير، ا العماري بوجمعة اة بخاري خفيظة    ، 

mailto:labomosta3@gmail.com


 المكلف باالعالم  ا محمد مرواني  

 

     

 


