
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



أحدثت تغريات نوعية يف العديد من اليت  االتصالتكنولوجيا يشهد عادلنا ادلعاصر ثورة ىائلة يف     
مجع وختزين  إمكانية، فقد أاتح التطور يف تكنولوجيا االتصال احلياة ويف مجيع اجملاالت أوجو

وتلقي حجم ىائل من ادلعلومات والبياانت والرسائل  وإرسالواسًتجاع ومعاجلة ونشر وتوزيع 
 عن طريق يو والصوت مع بعضها البعضعلى اندماج النص والصورة والفيد عتمدت ، بتقنيةاإلعالمية

 .وبدرجة فائقة من الدقة والسرعةاالتصال االلكًتوين الرقمي، 

واتساع نطاق استخدامها،  واالتصال اإلعالموسائل  إثراء من لقد مكنت تكنولوجيا االتصال    
كياان مسيطرا حتمي التواجد يف كل القطاعات واذليئات  يف العصر الراىن ياإلعالم ادلشهد غداحىت 

، فضاء يصعب إغالق القبضة عليوفضاء رحبا احلديث  اإلعالملقد أصبح وادلؤسسات واألسر، 
 .للكينونة والتواصل وادلعلومة الالزلدودة يف الزمان وادلكان

 زلاصرا بكم ىائل من الوسائل اإلعالمية يف عصر ثورة تكنولوجيا االتصالكما أصبح الفرد    
استخدام متعدد من  لتتميز بو تكنولوجيا ىذه الوسائ بكل ما ديةةمنها واحلالتقليدية   االتصاليةو 

من الرسائل  ىائال اكممن خالذلا  ويتبادل يتلقى ، وسهولة االستخدام ، وتفاعلية،جاذبية، و الوسائط
حتمل  األحيان، بل جندىا يف كةري من تتعارضاليت قد تتفق مع قيمو وثقافتو، وقد  وادلضامني

 للمجتمع ككل. والقيمية  األخالقيةمضامني تعمل على تزييف الواقع وتغيري ادلنظومة 

 فرص وسلاطر وما أفرزتو من واقع إعالمي جديد مبا حيملو من تكنولوجيا االتصال تطور إن     
تكنولوجيا االتصال، األمر لابالستخدام اآلمن واالجيايب  عن السبل الكفيلةضرورة البحث فرض 

مبادئ وآليات التعامل مع وسائل م مبختلف فئاهتالذي يستدعي ضرورة االىتمام بتعليم أفراد اجملتمع 
حرصا على سالمة ضمن أسس الًتبية والتنشئة االجتماعية السليمة  ،ادلختلفة اإلعالم واالتصال

 "الرتبية اإلعالمية".لقيمي واألخالقي للمجتمع، وىو ما اصطلح على تسميتو بـالبناء ا

، بل ىي تطوير حسبإن اذلدف األساسي للًتبية اإلعالمية ليس التلقني والتعليم والتوعية ف     
هور خاصة ماجل فئاتدلهارات التفكري النقدي حنو مضامني وسائل اإلعالم واالتصال لدى سلتلف 

ما حىت دتكنهم من حسن االستخدام واالختيار والتعامل مع  وادلراىقني والشباب منهماألطفال 



تعزيز احلكم الذايت وخلق ، وفضال عن ذلك فإن الًتبية اإلعالمية تعمل على تقدمو ىذه الوسائل
ثقافة الرقيب وتطوير قدرات الفرد الفكرية حىت يصبح قادرا على مواجهة مساوئ وسلبيات اإلعالم 

     يد.اجلد

 ألغراضإشكالية الًتبية اإلعالمية من ىذا ادلنظور ليست يف كيفية التوظيف اإلعالمي إن       
للحماية من سلاطر اإلعالم، عن  وأركاهنا الًتبية أسسىي مرتبطة بكيفيات توظيف  الًتبية بقدر ما

، ومن ىنا واالتصالاإلعالم وسائل تكنولوجيا مع  السليمالتعامل من آليات  األفراددتكني  طريق
تتأتى أمهية تناول موضوع الًتبية اإلعالمية والبحث يف مفاىيمها وأبعادىا، وتشخيص واقعها يف 

على  ا، قادر مًتبيا إعالمياسياق تكنولوجيا االتصال، سعيا وراء ىدف ادلسامهة يف بناء جيل جديد 
 ة السيل اإلعالمي اجلارف.  دلختلف ادلضامني اليت يتلقاىا، متمكنا من رلاهب االنتقاء السليم

 الكتابحماور 

      

 .احملور األول: الرتبية اإلعالمية مقاربة معرفية يف املفاهيم والسياقات  

 ادلفهوم والنشأة - 

 األمهية واألىداف -

 واجملاالت واألمناط بعاد األ -

 ادلقارابت النظرية والتطبيقية وادلنهجية للًتبية اإلعالمية -

 ةأسس التطبيق العمليو النظري الًتبية اإلعالمية بني التأصيل  -

 )اإلعالم الًتبوي والًتبية اإلعالمية( الًتبية ابإلعالم والًتبية على اإلعالم -

 



   . اإلعالمو تكنولوجيا االتصال تطبيقات استخدام  ترشيدالرتبية اإلعالمية و  احملور الثاين:  

 .اإلعالم اجلديدالًتبية اإلعالمية يف مواجهة سلاطر  -

 الًتبية اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي: آليات االستخدام وآاثر التعامل. -

 . األلعاب االلكًتونيةحتدي سلاطر اإلدمان على الًتبية اإلعالمية و  -

 .التعليم الرقمي )االلكًتوين( والًتبية اإلعالمية -

 الثالث: مؤسسات اجملتمع والرتبية اإلعالمية ضمن متطلبات التنشئة االجتماعية.احملور    

يف   (، ادلسجد.. دور احلضانة، ادلدرسة )األسرة، الرمسية وغري الرمسية ادلؤسسات الًتبوية مسامهة -
 .الًتبية اإلعالمية

يف سياق ادلسؤولية االجتماعية وادلهنية )ادلؤسسات  ادلؤسسات اإلعالمية وبرامج الًتبية اإلعالمية -
 الصحفية، واإلذاعية والتلفزيونية ...( 

 التحدايت األخالقية والفكرية اليت يفرضها اإلعالم اجلديد.و دور مؤسسات اجملتمع ادلدين  -

 احملور الرابع: تشخيص واقع الرتبية اإلعالمية يف اجملتمع اجلزائري. 

 يف اجلزائر الواقع والتحدايت.الًتبية اإلعالمية  -

 احلفاظ على اذلوية الةقافية الوطنية.لتحقيق األمن الفكري و  كآليةالًتبية اإلعالمية    -

 .من خالل التشريعات والقواننييف اجلزائر  اإلعالميةالًتبية  -

  .الًتبية اإلعالمية  يف ادلدارس واجلامعات اجلزائرية: تصورات مقًتحة يف ادلنهج وادلقرر -
 احملور اخلامس: عرض التجارب واخلربات يف جمال الرتبية اإلعالمية.   

 الناجحة وطنيا وعربيا وعادليا.عرض النماذج  -
 الدراسات االستشرافية يف رلال الًتبية اإلعالمية. -



  اللجنة العلمية

   
 :اللجنة العلميةرئيس 

 هيبة شعوة.د 

  :اللجنة العلمية أعضاء 
 /جامعة األمري عبد القادر -د. ليلى فياليلأ    

 جامعة األمري عبد القادر - د. بن طبة بشري    

 جامعة األمري عبد القادر -د. مرمي رمحاين    

  3جامعة قسنطينة -د.أحالم ابي  

 جامعة األمري عبد القادر - د.وهيبة روابح    

 2جامعة سطيف  – د.ليلى زادي    

 جامعة األمري عبد  -د.وحيدة بوفدح بديسي
    القادر

  

  جامعة األمري عبد القادر -أ/د. زكية منزل غرابة      

 جامعة األمري عبد القادر -  أ/د. رقية بوسنان       

  .جامعة األمري عبد القادر -  ايمسينة بونعارةد    

 جامعة األمري عبد القادر -  د. عائشة كعباش    

 جامعة األمري عبد القادر -  د. نعيمة هاليل   

   .جامعة األمري عبد القادر - الياس طلحةد 

 جامعة األمري عبد القادر - -أ/ أمساء عبادي 

  3جامعة قسنطينة  -د. سكينة العابد   

  

 شروط املشاركة

 الكتاب زلاور أحد يف ادلقال يكون أن.   

 وأن  ،أو نشاط علمي من قبل تظاىرة أيادلقال أصيال حبيث مل يتم ادلشاركة بو يف  يكون أن
 أطروحة. من مأخوذاال يكون 

 صفحة 30 عن البحث صفحات عدد تزيد أال (A4 )وال وادلراجع ادلالحق ذلك يف مبا ،
 .صفحة 51تقل عن 

 البحث آخر يف ادلراجعقائمة و  ادلالحقاذلوامش و  إدراج. 

 ( يكتب ادلقال بصيغة ووردMicrosof Word وبنوع ،)اخلط :Traditional 

Arabic ، 51واذلوامش بـ  غامق، أسود 51 ـب العنوانو  ،للمنت 51 حجم. 



 مقبول مقال بكل ادلتعلقة التوصيات إرفاق يطلب كما. 

  الباحث  إىلبعد حتكيم ادلقال من اللجنة العلمية للكتاب، ترسل التعديالت وادلالحظات
 .أايم من اتريخ استالمها 50للقيام هبا يف أجل ال يتعدى 
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