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 -2تقديم:
تنظّمّالشّبكةّالعربيّةّلعلومّاإلعالمّواالتّصالّوّمعهدّالصّحافةّوعلومّاإلخبارّ،بجامعةّمنوبةّ ،بالجمهوريةّالتونسيةّ
الملتقىّالعلمي ّالعربي ّالثالث ّلطلبةّالدراساتّالعلياّفيّعلومّاإلعالمّواالتّصال ّأيامّّ 00-02-ّ 02ديسمبر ّّ.0200ويهدفّ
ُ
الذيّينظمّفيّتونسّ -ّ،بعدّأنّكانّلمعهدّالصحافةّوعلومّاإلخبارّبجامعةّمنّوبةّشرفّاستضافةّ
هذاّالملتقى ّالثّالثّ
النسخةّاألولىّمنهّفيّشهرّينايرّمنّسنةّّّ-ّ0222ثمّمخبرّالدّراساتّاالتّصاليةّواإلعالميةّبجامعةّمستغانمّبالجزائرّفيّ
استضافةّالنسخةّالثانيةّمنهّ-إلىّتوفيرّأرضيّةّبحثيّةّمشتركةّبينّطلبةّالدراساتّالعلياّ ّوأساتذتهمّ ّونظرائهمّفيّالبلدانّ
وسيمكّنّهذاّالملتقى ّالطلبةّفيّاختصاص ّعلومّاإلعالمّواالتصالّفيّمستوى ّالماجستيرّ
العربية ّعلىّوجهّالخصوصُّ ّ.
والدكتوراهّمنّتقديم ّمواضيعّمذكراتهمّ ّوأطروحاتهمّوتبادلّاآلراء ّواألفكارّالبناءة ّحولهاّمعّثلةّمنّأساتذةّالتخصصّ
منّبلدانّعربيةّوأجنبيةّممّاّسيفسحّاملجال ّلتقديمّاإلضافةّعبرّعرض ّماّجاءتّبهّعديدّالمدارسّالفكريةّاألجنبيةّ
المشتغلةّفيّمجالّعلومّاإلعالمّواالتصالّ،والتأصيلّلبدايات ّتأسيسّلبراديغماتّمستقبليةّناشئةّفيّعلومّاإلعالمّ
واالتّصالّعلىّمستوىّالوطنّالعربيّ ّ.
ّّ ّ
إنّ ّماّيميّزّالنسخةّالثالثة ّمنّهذاّالملتقىّهوّإعطاءّالفرصةّلطلبةّالماجستيرّفيّبحوثّعلومّاإلعالمّواالتّصالّفيّ
العالم ّالعربي ّللمشاركة ّعبر ّتقديم ّمشاريع ّبحوثهم ّإيمانا ّمن ّاللّجنة ّالعلمية ّبأنّ ّطالب ّالماجستير ّاليوم ّهو ّباحثّ
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دكتوراهّغداّ ّّ.وهكذاّيمكنّلطلبةّالماجستيرّالمسجلينّبالسنةّا ّألولىّمنّتقديمّمقترحاتّبحوثهمّوهيّنواةّ،كماّيمكنّ
لطلبةّالسنةّالثانيةّماجستيرّمنّتقديمّمسودةّبحوثهم ّوهمّيشارفون ّعلىّمناقشتهاّ.وتتجّسدّاإلضافةّالنوعيةّهنا ّفيّ
االستفادةّمنّا ّلزخمّالفكريّالذيّستوفرهّالنّدواتّواملحاضراتّوالورشّالتيّستأثّثّهذاّالملتقىّالدوليّ ّ.
ّ

-0الملتقى في نسخته الثالثة :سياق يفرض إشكالية" :إعالم الجائحة أم أعلمة جائحة؟"
ُ
ّتنظم ّالنسخة ّالثالثة ّمن ّالملتقى ّالعربي ّلطلبة ّالدراسات ّالعليا ّلعلوم ّاإلعالم ّواالتصال ّفي ّسياق ّما ّيشهده ّالعالمّ
اتّوتحوالتّجيوسياسيةّكبرىّ،نتيجةّلجائحةّكوروناّالتيّظهرتّفيّالصّينّفيّنهايةّّ.0222وقدّ
ّ
نّهز
ّواملجتمعاتّالعربيّةّم ّ
تجلّتّالحاجةّالماسّةّإلىّقيمةّاالتصالّفيّإدارةّهذهّالجائحةّوتطويقهاّوذلكّلجسامةّاملخاطرّالمصاحبةّلهذا ّالوباءّ
والمتمثّلة ّفيّتهديدهاّلحياةّالناسّ.وقدّتراوحّالتّعاملّمعّاالتصالّواإلعالمّأثناءّهذهّاألزمةّالصحيةّالكونيةّبينّتوفيرّ
المعلومة ّوحجبها ّونشر ّالخبر ّوتزييفه ّوتوظيف ّالجائحة ّوتجاهلهاّ ّ .لم ّيعد ّاالتصال ّواإلعالم ّفقط ّخبزا ّيوميا ّترفيهيّاّ
استهالكيّاّلجمهورّسلبيّوالّهوّأداةّإلدارة ّاملحطّاتّاالنتخابيّةّوالصّراعّالسياس يّفقطّبلّعنصراّمحدّداّفيّحلّ ّمشاكلّ
ةّطارئةّمحدثةّألزماتّهيكليّةّفيّعالقةّالدّولّبمجتمعاتها؛ّ ّولعلّّلناّفيّجائحةّكوروناّخيرّمثالّعلىّذلكّ .
ُّ
محليّةّوكونيّ
هلّأن ّماّعايشناهّمنّتغطياتّإعالميةّيتنز ّل ّحقا ّفيّسياق ّإعالمّفيّخدمة ّالمتلقّيّوحقّ ّالمواطنّفيّمعلومةّصحيّةّ
ُ
وعلميّة ّّتجنّبه ّشرّ ّالمرض ّمنّفيروس ّقاتل ّأم ّأن ّما ّشاهدناه ّهو ّأعلمة ّلجائحة ّكانت ّفيهاّ ّألجندات ّوسائلّاإلعالمّ
وللوبيّاتّالمالّوالسّياسةّالكلمةّالفصل؟ هذهّهيّبالتحديدّإشكاليةّالدورةّالثّالثةّللملتقى ّالعربيّلطلبةّالدّراساتّ
العلياّفيّعلومّاإلعالمّواالتصالّ .
لقد ّأظهرت ّالتّغطية ّاإلعالمية ّلجائحة ّكورونا ّّ -منذ ّظهورها ّّ -إلى ّأي ّمدى ّيمكن ّأن ّتذهب ّوسائل ّاإلعالم ّبعيدا ّفيّ
محاصرةّحاضرّاالنسانّومستقبلهّحتّىّوإنّوصلّاألمرّإلىّاالستعانةّباألخبارّالكاذبةّوالحربّالنّفسيةّكسندّفيّإقناعّ
الناسّبماّنريدّأنّنحدّدّلهمّ.إنّالتّوجّهّالذيّيسعىّإلىّإدارةّاألزمةّعبرّاالتّصالّهوّمنزعّقاصرّيريدّااللتفافّعلىّإدارةّ
األزمةّوتوجيهّالرأيّالعامّعنّأثارّاألزمةّوأسبابهاّ.ولعلّناّلمسناّطيلةّجائحةّكوروناّتخلّفّالبنيةّالصحيّةّفيّأغلبّدولّ
ّ
متطورة ّكانت ّأم ّمتخلّفةّ ،وشهدنا ّكذلك ّهشاشة ّميزانيّة ّالبحث ّالعلمي ّقياسا ّبالجمعيات ّالرياضية ّالشهيرةّ
العالم ّ ّ
وتساءلنا ّعن ّاهتمامات ّوسائل ّاإلعالم ّقبل ّاألزمة ّالتي ّكانت ّتصب ّكل ّاهتماماتها ّعلى ّحياة ّالنجوم ّواإلثارة ّوالتسليةّ
والترفيه ّوالتفكير ّالسطحي ّوالسريع؛ ّوهنا ّبالتحديد ّيمكن ّالقول ّبأنّ ّاألزمة ّتكمن ّفيما ّقبل ّاألزمة ّأي ّتجاهل ّاإلعالمّ
لألسبابّوتعلّقهّبالعوارضّ ّ.
هلّيمكنّاليومّالحديثّعماّقبلّاألزمةّإذاّماّكانتّالعولمةّهيّأزمةّدائمةّ،تسعىّبدورهاّإلىّعولمةّاألزماتّ،شعارهاّالّ
وقت ّلترك ّاإلنسان ّحرا ّبل ّأسير ّاألزمات ّالتي ّيجب ّأال ّتتوقف ّوعلى ّاإلعالم ّأن ّيكون ّأداة ّالتسويق ّالمثلى ّلها ّتحتّ
مسوغاتّ:حريةّالتجارةّ ّ،واألمنّالدوليّ ّ،ولسلمّالعالميّ ّ،والصحةّ ّ،وحقوق ّاإلنسانّ ّ،والبيئةّ ّ،.ومقاومةّاإلرهابّ.لعلّمنّ
األشياء ّاألولى ّالتي ّولدت ّمع ّالعولمة ّأي ّمع ّتأسيس ّمنظمة ّالتجارة ّفي ّمنتصف ّالتسعينات ّالعالمية ّوعولمة ّالسلعّ
والتجارةّهيّعولمةّاإلعالمّتزامناّمعّعولمةّالبثّالفضائيّوبعدهاّعولمةّاإلنترنتّمعّبدايةّهذهّاأللفيةّ.منذّذلكّالتاريخّ
بدأتّكلّاألزماتّالتيّكانتّمحليةّأوّإقليميةّتتحولّبفعلّفاعلّيتخفىّوراءّثورةّاالتصالّإلىّأزماتّدوليةّ ّومعولمةّمثلّ
ّ
مسائلّاألقلياتّ،واألديانّ ّ،واالنتخاباتّ ّ،والحروبّ ّوالصراعاتّاألثنيةّوغيرهاّمنّالقضايا .
يتنزل ّمحور ّالملتقى ّالعربي ّلطلبةّ
في ّهذا ّالسياق ّوضمن ّمقاربة ّنقدية ّتصحيحية ّال ّتقص ى ّالدور ّالوظيفي ّلإلعالم ّ ّ
الدراساتّالعلياّفيّدورتهّالثالثةّوالذيّحدّدتّاللجنةّالعلميةّموضوعهّبـ ـ ـ ـ" ّإعالمّالجائحةّأمّأعلمةّجائحة"ّ ّ.وسيمثلّ
هذاّالموضوعّاإلطارّالذيّسيتفاعلّمنّخالله ّالجيلّاألكاديميّالعربيّالناش ئّلسبرّأغوارّإشكاليةّاالتصالّواإلعالمّ
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أثناء ّجائحة ّكورونا ّ ّوالوقوف ّعند ّاالسهام ّالعربيّالبحثي ّضمن ّمنهج ّيقارن ّمع ّما ُّّيستجدّ ّدوليّاُ ّ .
وستخصص ّالندوةّ
جائحةّكوروناّحاضرا ّفيّأغلبّورشّوندواتّ
ّ
العلميةّاالفتتاحيةّللملتقىّلدراسةّهذاّالموضوعّ،كماّسيكون ّموضوعّ
وفعّاليّاتّالملتقى ّمنّخاللّاعتماد ّمباحثّوأمثلة ّونماذجّنختبر ّمنّخاللها ّالمقارباتّالنّظريةّلعلومّاإلعالمّواالتصالّ
أكانّذلكّفيماّيتعلّقّبقضاياّالعالقاتّالعامةّواالتصالّالسياس يّأثناءّأزمةّجائحةّكوروناّوالعالقاتّالعامةّالدوليةّأمّ
دورّشبكاتّالتواصلّاالجتماعيّفيّدفعّالناسّإلىّفهمّأصولّوتشعباتّهذاّالوباءّأوّتضليلهمّ .
ّويمكنّتلخيصّاملحاورّالتيّسوفّيناقشهاّالمؤتمرّفيّاآلتيّ ّ:
 السياقّالنظريّوالتاريخيّلتحليلّعالقةّاإلعالمّبجائحةّكورونا. المقاربةّالوظيفيةّفيّفهمّجائحةّكوروناّ:نظريةّاإلشباعاتّواالستخداماتّ،نظريةّاالعتمادّعلىّوسائلّاإلعالمّ، المقاربةّالنقديةّفيّدراسةّجائحةّكوروناّ:التالعبّوالتضليلّ،ودورّسلعنةّالجائحة. نظرياتّتحليلّالخطابّوجائحةّكوروناّبينّالشعبويةّوالنخبوية. الجمهورّوالتلقيّوالقائمّباالتصالّوالوسيلةّأثناءّجائحةّكوروناّ:تفاوتّاألدوارّواختاللها. دورّالنخبةّواإلعالمّالمتخصصّفيّفهمّجائحةّكورونا. االتصالّالسياس يّزمنّجائحةّكوروناّ:تجاهلّالجائحةّ،التضليلّثمّاالعترافّبها. دورّاالتصالّالحكوميّوالمؤسساتيّفيّإدارةّأزمةّجائحةّكورونا. بين ّاإلعالم ّالتقليدي ّبوصفه ّوسيلة ّاتصال ّجماهيريّّ ّ ،وشبكات ّالتواصل ّاالجتماعي ّوالجائحة ّومحدودية ّالدورّاإلعالمي.
 األخبارّالزائفةّوالمضللةّبينّهشاشةّمنظومةّاإلعالمّالتقليديّوالتوظيفّالسياس ي. منّأجلّبروتوكولّللتحريّفيّاألخبارّالزائفة. صحافةّالبياناتّوالجائحةّ:مبحثّجديد. اإلعالمّوإدارةّاألزماتّ:الصحيحّالمهجور. أخالقياتّاإلعالمّأثناءّتغطيةّاألزماتّ:جائحةّكوروناّمثاال. الدرسّاإلعالميّاألكاديميّالعربيّوجائحةّكوروناّ:قراءةّفيماّيجبّتدريسه. اإلعالمّوجائحةّكوروناّوالمنهجّالمقارنّ:أوروباّ،أمريكاّ،دولّالمغربّالعربيّ،الخليجّالمشرقّ .ّ
كل ّهذهّاملحاور ّوغيرها ّيمكنّأن ّتكون ّمادة ّخصبة ّللتحليل ّوالنقاش ّكان ّذلك ّأثناء ّالندوة ّالعلمية ّأو ّفي ّاملحاضراتّ
الموجهةّأوّالورشّأوّأيضاّفيّالنقاشاتّاليوميةّالتيّعلىّالشبابّالعربيّالباحثّفيّعلومّاإلعالمّواالتصالّأنّيتفاعلّ
معهاّويسعىّجاهداّإلىّاالبداعّوالتجديدّللوصولّإلىّأجوبةّومقارباتّعلميةّتعودّبالنفعّعلىّاملجتمعّ .
ّ

 -3أهداف الملتقى:
يعتبرّالملتقىّالعلميّالعربيّالثالثّلطلبةّالدّراساتّالعلياّفيّعلومّاإلعالمّواالتصالّفرصةّلتالقحّرؤىّالباحثينّالعربّ
في ّهذا ّالتخصّص ّالمتناميّ ،وذلك ّبهدف ّتوفير ّاإلطارّالمناسب ّلتفاعلهم ّمع ّزمالئهم ّبشكل ّمباشرّ .كما ّيمثل ّهذاّ
الملتقىّمناسبةّجيّدةّليتعرفّطلبةّالدراساتّالعلياّعلىّاالتجاهاتّالبحثيةّالسائدةّ،وكذلكّالمستجدةّعربياّودولياّ ّ.
ويمكنّإيجازّأهدافّالملتقىّفيّنسختهّالثالثةّفيّاآلتيّ :
 تثمينّالتبادلّالعلميّبينّالباحثينّالعربّفيّعلومّا ّإلعالمّواالتّصالّوتطويرهّ. تقليصّواقعّالفجوةّالبحثيةّبينّالمشتغلينّفيّتخصصّعلومّاإلعالمّواالتصالّفيّمختلفّالدولّالعربية.3

ّالمستجدّة ّفي ّعلوم ّاإلعالم ّواالتصال ّعربيا ّودوليا ّمن ّخالل ّعرضّ
 التعرف ّعن ّقرب ّعلى ّالمواضيع ّالبحثيّة ُّاإلشكاليّاتّالبحثيةّالتيّيشتغلّعليهاّطلبةّالدكتوراهّوالماجستير.
ُ
للمقارباتّالبحثيةّاملختلفةّوخاصةّتلكّالتيّلهاّعالقةّبالقضاياّالمستجدةّفيّالبيئةّ
ّ
 البحثّفي ّالتّقاطعات ّالفكرية ّاإلعالميةّالعربيةّعلىّضوءّماّيشهدهّالعالمّالعربيّمنّتغيراتّفيّمجاالتّعدة ّكاالتصالّالسياس يّ،وشبكاتّالتواصلّ
اجتماعيّ ،واالتصال ّالعموميّ ،وصحافة ّالبياناتّ ،والتنظيم ّالجديد ّلإلعالم ّواالتصالّ ،وأخالقيات ّاإلعالم ّواالتصالّ
ّوأزمةّجائحةّكورونا...الخّ.
ّ

-4إجراءات المشاركة في الملتقى العلمي العربي الثالث لطلبة الدراسات العليا في علوم اإلعالم
واالتصال.
 يمكنّلطلبةّالدّكتوراهّوطلبةّالماجستيرّفيّتخصّصّعلومّاإلعالمّواالتّصالّفيّالعالمّالعربيّأوّالدارسينّفيّذاتّالتخصصّبالجامعاتّاألجنبيةّأنّيتقدمواّبمقترحّلعرضّالمشاريعّالتيّيشتغلونّعليهاّ،وبيانّمدىّتقدمهمّفيّالجوانبّ
الخاصةّبمختلفّالقضاياّالمنهجيةّواالبستيمولوجيةّ،والنظريةّ،والببليوغرافيةّلبحوثهم.
 ينبغي أن يحتوي ملف المشاركة على ما يلي: صفحةّأولىّتتضمّنّعنواناّالّيتجاوزّّ 02كلمةّ،ثمّاسمّالباحثّومؤسّسةّاالنتسابّالبحثيةّواألكاديميةّ،وعنوانّالبريدّاإللكترونيّورقمّالواتسابّإنّأمكنّ.
 ملخص ّال ّيتجاوز ّّ 2222كلمة ّباعتبار ّالمراجع ّوالمصادرّ .ويعرض ّهذا ّالملخص ّإشكالية ّالبحثّ ،وإطار ّالبحثّالنظريّ،وأسئلتهّومنهجيته ّالمعتمدةّ،وملخصّألهمّماّجاءّفيّالمصادرّالعلميةّالتيّرصدهاّالباحثّوأخيراّمراحلّ
تطورّالبحثّونتائجهّاألوليةّإنّوجدت.
ُ
 مالحظةّ :تقبل ّمشاريع ّرسائل ّالدكتوراه ّوالماجستير ّالمقدمة ّإلى ّلجنة ّالملتقى ّباللغات العربية والفرنسيةواإلنجليزية.

 -5تحكيم البحوث :سيتم تحكيم المقترح -بعد حجب هوية المترشح -من قبل محكمين ،وستكون
معاييرالتقييم كاآلتي:
 أهميةّموضوعّرسالةّالماجستيرّأوّالدكتوراهّ. جودةّعرضّاإلشكاليةّوأسئلةّالبحثّالرئيسيةّ. وضوحّالمنهجيةّالمتبعةّوتوافقهاّمعّفرضياتّالبحثّ. جودةّصياغةّالمقترحّووضوحهّ. أهميةّالنتائجّالتيّتوصلّإليهاّالباحث.الّتقتصرّالمشاركةّعلىّتقديمّمشاريعّالماجستيرّوالدكتوراهّبلّيمكن للطلبة المشاركة في الندوات ،والورش ّالتيّ
سيتمّتأمينهاّخاللّالملتقىّ،وحضورّعروضّمناقشةّمشاريعّزمالئهمّ .

 -6محاور المؤتمر:
-

ُ
عروضّمشاريعّرسائلّطلبةّالماجستيرّوالدكتوراهّالتيّقبلتّمقترحاتهمّمنّقبلّلجنةّالتحكيمّ.
ّ
ندوةّعلميةّفكريةّبعنوانّ:إعالمّالجائحةّأمّأعلمةّجائحة؟
ورشّنوعيةّفيّمنهجيةّالبحثّوإعدادّرسائلّالماجستيرّوالدكتوراه.
محاضراتّعنّاإلشكاليّاتّالفكريةّواإلبستيمولوجيةّفيّعلومّاإلعالمّواالتصالّاليومّ.
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 مالحظة :يتم ّتقديم ّالورشّالخاصةّبالمنهجيةّباللغاتّالعربيةّوالفرنسيةّواإلنجليزية علىّأال ّيقل ّعددّالمسجلينّفيهاّعنّّ22طلبةّ.

 -7رسوم المشاركة:
 يتحملّالمشاركونّنفقاتّالسفر. يتكفّلّالمشاركونّنفقاتّاإلقامةّواالعاشة. رسومّالمشاركةّّ 52دوالراّأوّماّيعادلهاّبالدينارّالتونس يّيتم ّدفعهاّللشبكةّالعربيةّلعلومّاالتصال ّعندّالتسجيلّفيّالملتقىّلتغطيةّالمصروفاتّ.
ُ
ّ -تسلمّشهاداتّمشاركةّلكلّطالب/طالبةّحضر(ت)ّفعّالياتّالملتقي.

-8مواعيد هامة:
-

آخرّأجلّلتقديمّملفّالمشاركاتّ5ّ:نوفمبرّ0202
إرسالّنتائجّالتقييمّ12ّ:نوفمبرّ0202
تأكيدّالمشاركةّ30ّ:نوفمبرّ0202
تنظيمّالملتقىّ00-02ّ:ديسمبرّ0202

ترسل المشاركات على العنوان البريدي التالي:
ترسلّالمشاركاتّإلىّاللجنةّالعلميةّعلىّالبريدّااللكترونيّاآلتيDoctoral.forum@amcn.online :

 الهيئة المشرفة على فعاليات الملتقى:ّدّ.حميدةّالبورّّ،رئيسةّالملتقىّ(عنّمعهدّالصحافةّوعلومّاإلخبارّ/جامعةّمنوبةّتونس)ّ .ّدّ.جمالّزرنّ،المنسقّالعلميّللملتقىّ ّ.ّدّنورّالدينّالميالديّ،رئيسّالشبكةّالعربيةّلعلومّاإلعالمّواالتصالّ .ّدّالعربيّبوعمامةّ:جامعةّمستغانمّ .ّدّمعزّبنّمسعودّ:جامعةّقطرّ .ّ

 اللجنة العلمية للملتقى:دّجمالّزرنّ(معهدّالصحافةّوعلومّاالخبارّ–ّجامعةّمنوبةّ) ّ
دّسلوىّالشرفيّ(معهدّالصحافةّوعلومّاالخبارّ–ّجامعةّمنوبةّ) ّ
دّ.حميدةّالبورّّ(معهدّالصحافةّوعلومّاالخبارّ–ّجامعةّمنوبةّ) ّ
دّالعربيّبوعمامةّ(جامعةّمستغانمّ) ّ
دّنورّالدينّالميالديّ(جامعةّقطرّ) ّ
دّ.المعزّبنّمسعودّ(جامعةّقطرّ) ّ
دّصفاحّأمالّفاطمةّالزهراءّ(جامعةّمستغانمّ)
دّ.سعديّوحيدةّّ(جامعةّباجيّاملختارّعنابةّ) ّ
دّ.الصادقّالحماميّ(معهدّالصحافةّوعلومّاالخبارّ–ّجامعةّمنوبةّ) ّ
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د,,زهرةّالغربيّ(معهدّالصحافةّوعلومّاالخبارّ–ّجامعةّمنوبةّ) ّ
د.ساميّالمالكيّ(معهدّالصحافةّوعلومّاالخبارّ–ّجامعةّمنوبةّ) ّ
د.منصفّاللواتيّ(معهدّالصحافةّوعلومّاالخبارّ–ّجامعةّمنوبةّ) ّ
دّ.كاروالّريشترّ(الجامعةّالحرةّبرلينّ) ّ
دّ.كارولينّغصنّ(جامعةّت ّولوزّّ )ّ3
دّ.محمدّبنّدحانّ(جامعةّمحمدّالخامسّالرباطّ) ّ
دّ.عيس ىّمراحّ(جامعةّبجايةّ) ّ
دّ.محمدّقيراطّ(جامعةّالسلطانّقابوسّ) ّ
دّ.عبدّالكريمّالزيانيّ(جامعةّالبحرينّ) ّ
دّ.رونوّديّالّبروسّ(جامعةّليننيوسّالسويديةّ) ّ
ّ
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