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 يةاالجتماع والعلوم اإلنسانية العلوم آلية

   علوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتبات :قســم

 رحمـاني سميـر: برئاسة الدآتور

صورة اإلسالم والمسلمين في وسائل اإلعالم في ظل 
 المتغيرات الراهنة



 

  :اإلشكالية

لقد عرف العالم مع بداية األلفية الجديدة العديد من األحداث المؤثرة على مستوى العالم اإلسالمي 
إلى غاية األحداث التي ...، مرورا بغزو العراق و أفغانستان2001سبتمبر  11خصوصا، بدايةبأحداث

بعض الدول اإلسالمية اليوم خاصة على مستوى الشرق األوسط، وما صاحب هذه األحداث  تعرفها
الميدانية على مستوى اإلعالم بشتى وسائله التقليدية و الحديثة، والتي عملت على تسليط الضوء على 
ا ما يجري بناء على توجهاتها اإليديولوجية، وأهدافها السرية و المعلنة، التي جعلت من معالجته

  .لألحداث تبرز على شكل أجندات مختلفة
وعلى هذا األساس يعتبر اإلسالم أحد أهم العناصر التي تحضى بحصة مهمة من االهتمام اإلعالمي 
على اعتباره  الدافع أو الـمسبب لهذه األحداث في نظر وسائل اإلعالم التي أضحت تسوق مفاهيم 

ها اإليديولوجية وهو ما يؤدي إلى بناء مفاهيم مختلفة و متناقضة عن هذا الدين بناء على مصالح
ومعان ذهنية تتراآم لدى المتلقين لما تعرضه هذه الوسائل لتشكل صورا و مدرآات ذهنية تعمل في 

  .النهاية على إنتاج سلوآات علنية قد تكون مع أو ضد اإلسالم
  :وعليه سنحاول في هذا اإلطار اإلجابة على التساؤل التالي

  عن اإلسالم؟ ومصادره  التي يسوقها اإلعالم بشتى وسائلههي الصور  ما

 أهداف الملتقى:
  .الوقوف على أهم األبعاد التي تشكل الصورة الذهنية لإلسالم في وسائل اإلعالم -1
إبراز أوجه االختالف بين وسائل اإلعالم المحلية واألجنبية في معالجتها للقضايا واألحداث  -2

  .المرتبطة باإلسالم
  .حديد األساليب التقنية و الموضوعاتية المعتمدة في تسويق هذه الصورت -3
 .الوقوف على أنسب الطرق و النماذج في تسويق المعاني الصحيحة لإلسالم -4

 محاور الملتقى:
 .تسويق الصورة الذهنية عبر وسائل اإلعالم حول يمفاهيماإلطار النظري وال -1
 في اإلعالم الغربي معالم الصورة الذهنية لإلسالم والمسلمين -2
 . واقع صورة اإلسالم والمسلمين في اإلعالم العربي واإلسالمي بمختلف وسائله -3
 .دور اإلعالم الجديد في تشكيل معالم صورة اإلسالم والمسلمين -4
 .ماذج وتجارب، عن المواد اإلعالمية المساهمة في رسم الصورة الصحيحة لإلسالمن -5
 .في وسائل اإلعالم المختلفة آفاق صناعة صورة اإلسالم والمسلمين -6

  :هيئة الملتقى
   1مدير جامعة باتنة: د عبد السالم ضيف.أ: الرئيس الشرفي 
  سمير رحمانـي/د:رئيس الملتقى 
  .هادف مصطفى/ د: منسق الملتقى 

  :اللجنة العلمية

  رئيسا. 1واالجتماعية باتنة  اإلنسانيةعميد آلية العلوم : د نور الدين جبالي.أ 
  .3جامعة قسنطينة: اهرداجغيم الط.أ 



  .1جامعة باتنة : قـارش محمد. د 
  . 1جامعة باتنة  احمد عبد الحكيم بن بعطوش. د 
  1جامعة باتنة: صالح الدين العمرواي.د 
  جـامعة تبسة: الطاهر بن أحمد.د 
  .جامعة تبسة: رضوان بلخيري. د 
  .1جامعة باتنة: لزهر وناسي. د 
  .1جامعة باتنة : باديس مجاني.د 
  1جامعة باتنة : سيدهم خالدة هناء. د 
  1جامعة باتنة : عبد الرزاق تومي. د 
  1جامعة باتنة: زينب بن الطيب.د 

  :اللجنة التنظيمية
. 1باديس  لونيـس جامعة باتنة .أ 

  اــرئيس
  .1جامعة باتنة  فدول  محمد.أ 
  .1منـال  آبـور  جامعة باتنة .أ 
  .1جامعة باتنة  جلـول  بوربابـة.أ 
 .1النـواري جامعة باتنة  دبـي .أ 
  .1شـرقي  اسماعيل  جامعة باتنة .أ 
  .1بوزيدي  سهـام  جامعة باتنة .أ 
  .1حسيـن  سميـة جامعة باتنة  
  .1شباح سـالف جامعة باتنة .أ 
 .1يحيـاوي  رشيـد جامعة باتنة .أ 

           ناريمان حداد جامعة بسكرة.أ 
       

                1بن مدور نبيل جامعة باتنة .أ 
  بوفنينزة بالل جامعة باتنة .أ 
  1 باي أمال جامعة باتنة. أ 
 1بشريف وهيبة جامعة باتنة .أ 
 1عساسي آريمة جامعة باتنة . أ 
        1فهيمة قابوش جامعة باتنة . أ 
 1برش بشرى جامعة باتنة . أ  

 شروط المشارآة:

v ىأن يكون موضوع البحث جديدا أصيال متصال بأحد محاور الملتق. 
v  صفحة من حجم  25أال يتجاوز البحثA4شاملة المراجع والمالحق ،. 
v وضع الهوامش والتعليقات في نهاية آل صفحة، والمراجع والمالحق في نهاية البحث. 
v  تكتب البحوث بخط)Traditional arabic ( بالنسبة للغة العربية، وبخط 16حجم ،)Time 

new roman (بالنسبة للغة األجنبية. 
v استمارة التسجيل، ملخص البحث، مع ترجمته إن أمكن باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية في يرفق ب

 .آلمة 200حدود 

 مواعيد هامة:

v 2016/ 10/ 31:آخر أجل الستقبال الملخصات. 
v 2016/ 11/ 06: الرد على الملخصات 



v 2016/ 11/ 30: آخر أجل الستقبال البحوث آاملة 
v 2016/ 11/ 06: الرد على البحوث. 

  .بقاعة المحاضرات آلية العلوم اإلسالمية  2016ديسمبر  13و 12: اريخ انعقاد الملتقىت
  

  :مالحظة
  :ترسل الملخصات والمداخالت إلى البريد االلكتروني التالي

samirrahmani90@yahoo.fr 
 

  
  

  
  


