
 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

 

 كلية أصول الدين 

 مخبر الدراسات االتصالية والدعوية

 قسم الدعوة واإلعالم واالتصال

 ينظمون ندوة علمية 

 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 

الفضاء الرقمي: مستوياتها  في  "حرية التعبير بعنوان 

  "ومحدداتها

 2019ماي 5يوم 

 بقاعة المحاضرات الكبرى 

 برنامج الندوة
: أ. د السعيد الرئيس الشرفي للندوة: مدير جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

  دراجي
 

 09.00االفتتاح: 
 د/ أحمد عبدليأ.كلمة السيد عميد كلية أصول الدين: 

 د/ يوسف العابد : بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية نائب العميد لما كلمة
 محمد البشير بن طبة/: دكلمة رئيس قسم الدعوة واإلعالم واالتصال

 ليلى فياللي/: دورئيس الندوة  مدير المخبركلمة 



 
 10:30-09:15الجلسة األولى 

 محمد البشير بن طبة/رئيس الجلسة د

 تقديم عنوان المداخلة التوقيت

 ميلود مراد د.  م للحريات ....أم قفز عن حواجزهايالسلطة الخامسة...تدع 09:30 -09:15
 3جامعة قسنطينة 

في االتصال و حرية التعبير اإللكتروني في العصر  األبعاد الجديدة للحق 09:30-09:45
 الرقمي
 

 
 مهيرة بثينةط.د 

جامعة األمير عبد القادر 
 للعلوم اإلسالمية

 لكترونيإغالف ب " اإلشاعة" : ( fake news)يك نيوزاف" 09:45-10:00

 

 اإلعالمية نرجس كرميش
 جريدة النصر

: قراءة في الضوابط  لكترونية الجزائريةحرية التعبير في الصحافة اإل  10:00-10:15
 القانونية

 منال قدواحد. 
 3جامعة قسنطينة 

واقع التواصل االجتماعي : من حرية التعبير الى توجيه الرأي العام _ م 10:15-10:30
 نموذجا الهاشتاغ 

 صليحة العابدد. 
األمير عبد القادر  جامعة

 للعلوم اإلسالمية

 11.00-10:30تعقيبات ومناقشة 
 

 12.30-11.00: الجلسة الثانية
 ةرئيس الجلسة:  د/إياس طلح

 أحمد عبدلي د.أ. أداء وسائل اإلعالم اإللكترونية الجزائرية خالل الحراك الشعبي 11:00-11:15
األمير عبد القادر للعلوم  جامعة

 اإلسالمية
دراسة   :تأثيرهقاموس الحراك الجزائري عبر الفايسبوك ومظاهر  11:15-11:30

 استطالعية تحليلية
 لهامل ب مفيدة أ.د

جامعة األمير عبد القادر للعلوم 
 اإلسالمية

بين ضمان الحق في التعبير وحماية  اإلعالم االجتماعي وتطبيقاته:  11:30-11:45
 الخصوصية "

 د.ليلى فياللي
جامعة األمير عبد القادر للعلوم 

 اإلسالمية



 أخالقيات الممارسة اإلعالمية عبر اإلعالم الجديد 11:45-12:00

 

 د.حميد بوشوشة
 3جامعة قسنطينة 

12:00-12.15  
 اإلعالم الجديدالمسؤولية األخالقية لحرية الرأي و التعبير في ظل 

 د. سلمى حميدان
 ط.د بدر الدين حميدان

جامعة سوق أهراس/ جامعة األمير 
 عبد القادر للعلوم اإلسالمية

رؤية  ممارسة حرية التعبير عبر مواقع التواصل االجتماعي :  ضوابط 12:15-12.30
 إسالمية

 زكية منزل غرابة  أ.د
 د.عائشة كعباش

األمير عبد القادر للعلوم  جامعة
 اإلسالمية

  13.00-12.30 ةتعقيبات ومناقش 

 13:00اختتام ، الندوة 
 


