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 مختبر الدراسات األدبية والسانية وعلوم اإلعالم والتواصل
 ينظم

   ا دولي ا مؤتمر 
اعات الدولية موضوع ف    مواكبة الب  

: *اإلعالم الرقم  ودوره ف 

 .*الصحية الطارئةواألزمات 
 

 فكرة المؤتمر: 
 

  تسليط الضوء عىل مختلف  ب اإلعالم الرقم  بمختلف وسائلهيلع
 ف 
ً
 بارزا

ً
دورا

  يعرفها العالم 
اعات الدولية واألزمات الصحية الطارئة الت  الجوانب المرتبطة بالب  

عالم الكالسيك  عدة بي   الفينة واألخرى، ويوفر اإلعالم الجديد بخالف اإل 
ات   معالجة األحداث المتسارعة والمواكبة المستمرة والموازية لكل كال  ممب  

نية ف 
 لدى . ستجدات الميدانية عىل أرض الواقعالم

ً
وتعد مواده المصورة مرجعا أساسيا

  إنجاز األعمال والتقاريرالنشطاء والمنظمات الدو 
أثناء االشتباكات المسلحة  لية ف 

اعات بي   الناجمة عن  أو ما يرتبط بتدبب  األزمات الصحية  ،طرفي   أو أكب  تطور الب  
 .* (19الطارئة *)أزمة كوفيد 

 
 : المؤتمرأهمية *
 

  مواكبة 
  تبيان الدور المحوري لإلعالم الرقم  بمختلف وسائله ف 

ز أهمية المؤتمر ف  تبر
اعات الدولية بمختلف ربوع العالم، وأيضا كل ما يرتبط باألزمات الصحية العالمية  الب  

 .الطارئة
 
 
 
 
 
 
 



 : المؤتمرأهداف *
 

 :يىل  يهدف المؤتمر إىل تحقيق ما 
 
اته عن اإلعالم الكالسيك   -  .التعريف باإلعالم الرقم  وتسليط الضوء عىل ممب  
 
 .اإلعالم الرقم  وتشكيل الرأي العام -
 
اعات  -   مواكبة الب  

 .الدوليةتسليط الضوء عىل دور وأهمية اإلعالم الرقم  ف 
 
  مواكبات األزمات  -

إبراز الدور الذي يمكن أن يلعبه اإلعالم الرقم  بمختلف وسائله ف 
 .أنموذجا( 19الصحية الطارئة )كوفيد 

 
-   

اعات الدولية خاصة ف    تدبب  الب  
تبيان طرق وآليات التضليل االعالم  الممارسة سواء ف 

اعات المسلحة، وآليات مكافحتها، وأيضا فيما يخص تدبب  ا الزمات الصحية الطارئة، الب  
 .وسبل مواجهتها

 
 : المؤتمر محاور  -*
 
  : األولالمحور  -
 

اعات الدولية وتشكيل الرأي العامـــــــــ   - 1   مواكبة الب  
 .دور اإلعالم الرقم  ف 

 
اعات الدولية المسلحة - 2   مواكبة الب  

 .تحديات اإلعالم الرقم  ف 
 

 .وأخالقيات المهنةالمراسل الحربر  ـــــــــ   - 3
 

اعــــــ   - 4   مناطق الب  
  المواكبة اإلعالمية ف 

 .الصورة وأهميتها ف 
 

اعــــــــ   - 5   مناطق الب  
 .الحماية القانونية والدولية للصحفيي   ف 

 
  مناطق ـــــــ   - 6

 .االشتباكاتالتدابب  الوقائية أثناء عمل الصحفيي   ف 
 
 
 



  المحور  
  :الثاب 
  

اع - 1   مناطق الب  
 .اإلعالم الرقم  والتضليل اإلعالم  ف 

 
اع - 2   مناطق الب  

اتيجية التضليل اإلعالم  ف    .اسب 
 

اعات الدولية - 3  .آليات مكافحة التضليل اإلعالم  أثناء الب  
 

 .التضليل اإلعالم  وتشكيل الرأي العام - 4
 

  كشف الحقائق ومحاربة  - 5
  .التضليل اإلعالم  المراسل الحربر  ودوره ف 

 
 :الثالثالمحور 

 
  مواكبة األزمات الصحية الطارئةــــــ   -1

 .أهمية اإلعالم الرقم  ف 
 

  مواكبة االزمات الصحية الطارئةـــــ   -2
 .تحديات اإلعالم الرقم  ف 

 
  إرساء تدابب  الوقاية أثناء األزمات ـــــ   -3

  المساهمة ف 
 .الصحيةاالعالم الرقم  ودوره ف 

 
  حمالت التوعية بمخاطر كوفيد ـــــــــ   -4

 .19اإلعالم الرقم  واسهاماته ف 
 

 .اإلعالم الرقم  واالخبار الزائفة عند مناولة االزمات الصحية الطارئةـــــــ   -5
 

  .اإلعالم الرقم  والتصدي للتضليل أثناء األزمات الصحية الطارئةـــــــ   -6
 
وط -*  * : المشاركةشر
 
وط البحث العلم  ب   له، وأن يأن يكون البحث أصيال، ولم يسبق نشر  - م فيه الباحث بشر

 .المتعارف عليها
  حدود  -

كلمة، ويتلق  الباحثون اشعارا بالتوصل من طرف إدارة   500تبعث الملخصات ف 
 .المؤتمر

-   
وب    حالة قبول البحث يتم اشعار الباحث عبر رسالة عىل بريده االلكب 

 .بالموافقةف 
ية أو الفرنسية -  .يتم قبول المشاركة إما باللغة العربية أو االنجلب  



م الباحث بأن ال تتعدى صفحات بحثه  - لهوامش صفحة كحد أقىص، تشمل ا 20يلب  
 . والمالحق والئحة المراجع

 .ترقيم كل الهوامش أسفل كل صفحة بشكل أىل   ــــــــــ
 .العلم  جميع البحوث للتحكيم تخضع   -
 
 * : المشاركةرسوم -*
 
تحكيم البحث+ نشر البحث+ شهادة المشاركة ما  الحضور أونالين+ :  األولالخيار  -

.  .أو ما يعادلهأورو  200مجموعه   بالدرهم المغربر 
-   

الحضور+ تحكيم البحث + نشر البحث + شهادة المشاركة+ التغذية طيلة   :  الخيار الثاب 
 .بالدرهم المغربر   أو ما يعادلهأورو  300   أيام المؤتمر 

 كلية الداب والعلوم اإلنسانية سايس فاسالحساب البنك  ل : لفائدة
 الخزينة العامة للمملكة ــــــ ح  األطلس فاس ـالمغرب ــــــ: البنكاسم 
 310270100502400421060114: الحسابرقم 

 
  
وب  يد االلكب  بعد تحويل رسوم المشاركة يرسل الباحث صورة من شهادة التحويل عبر البر

 310270100502400421060114: التاىل  

mohamed.elkassmi@usmba.ac.ma 

  * :مهمةمواعيد  -*
 
 2022/11/30 ــــــــ  29  : تاريــــخ انعقاد المؤتمر  -
  2022/8/15 أخر موعد لتسليم ملخص البحث -
  2022/9/01 تاريــــخ الرد عىل الملخصات -
 .يتم منح رسالة القبول والمشاركة بعد تحويل الرسوم -
  2022/10/20 : آخر موعد لقبول البحوث -
 
 * : واالستفسارللمراسالت -*

  التاىل  
وب  يد االلكب    :ترسل الملخصات والبحوث ووصل أداء الرسوم إىل البر

mohamed.elkassmi@usmba.ac.ma 

 :والمتابعةللتواصل  
/ مدير مختبر الدراسات األدبية واللسانية وعلوم اإلعالم والتواصل  الدكتور محمد القاسم 

 .  بكلية الداب والعلوم اإلنسانية سايس / جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس
 :الهاتفرقم 



00 212 636353197 
 

 :اللجنة التنظيمية
  
 ـــــ الدكتور المصطق  عمراب 
  
 ـــــــ الدكتور محمد كنوب 

  
 ــــــ الدكتور عبد هللا الغواسىل  المراكشر
 ــــــ الدكتور أحمد العلوي العبدالوي

 ـــــــ الدكتور يونس لوليدي
 ـــــــ الدكتور محمد يعيش

  
قاب   ـــــــ الدكتور محمد الشر

 ـــــــ الدكتور بوشعيب راغي   
 ـــــــ الدكتور الحسان حجيج
 ـــــــ الدكتور ادريس الدهتر  
 ـــــــ الدكتور عبد اإلله تيد
 ـــــــ الدكتورة نجية نشيط

 ـــــــ الدكتور محمد الصفريوي
 

 :  الطلبة الدكاترة
 ـــــــ هشام المدراوي

 ـــــــ عادل اقليع  
 ـــــــ محمد الشنتوف 

 ـــــــ ندى ناحر  
 ـــــــ عبد العزيز الطوىل  

 الرابوىل  ـــــــ فاطنة 
 سندس لمرســـــــ 
 

  :اللجنة العلمية
  
 ـــــــ الدكتور المصطق  عمراب 

 ـــــــ الدكتور بلقاسم السهىل   
 ـــــــ الدكتور هشام المك  

 ـــــــ الدكتور يونس الضعيف
 ـــــــ الدكتور محمد الزوهري
  خيطار

ف   ـــــــ الدكتور الشر
 ـــــــ الدكتور محمد الركراك  
 ـــــــ الدكتور ميمون الداودي


