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وقضايا  المجتمع

الرئيس الشرفي
للملتقى

السيد رئيس الجامعة
األستاذ الدكتور صالح العقون

المشرف العام
للملتقى

السيد عميد الكلية
الدكتور محمد فوزي معلم 

اإلشراف على
الملتقى

السيدة مديرة المخبر
الدكتورة منية دحدوح

الحضور النسوي في
الفضاء االفتراضي

الملتقى الوطني االفتراضي



تواريخ مهمة

11 ديسمبر

ساهمت الثورة االتصالية والتكنولوجيا الجديدة لوسائل اإلعالم االلكترونية وعلى رأسها 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  دور  تراجع  ومع  جديد،  اجتماعي  عام  فضاء  ظهور  في  االنترنت 
المواطنين من تشكيل  المجتمع على نطاق تمكين  العام في  المجال  المشاركة في  في 
العام المشترك حيث منح  النقاش حول المجال  ، دعمت االنترنيت فكرة ساحات  أراءهم 
رؤية  االفتراضي  الفضاء  شكل  وبذلك  بها  يهتمون  التي  القضايا  حول  التفاعل  إمكانية 
جديدة لمفهوم الحوار والتواصل وأعاد صياغة بنية العالقات وبذلك تكون وسائل اإلعالم 

الجديدة قد ساهمت في خلق آليات جديدة للتفاعل .
والتواصل  االتصال  دورها مقتصرا على  يعد  لم  االجتماعي  التواصل  ومع تطور شبكات 
فقط، بل تحول إلى وسيلة تستخدم للتعبير عن اآلراء وطرح األفكار والقضايا المختلفة 
المتعلقة بجميع جوانب الحياة االجتماعية، ومحاولة إيصال هذه األفكار واآلراء والقضايا 

لآلخرين في فضاء تعبيري حر أو فضاء رقمي حر يمكن من خالله توجيه أو خلق اتجاهات نحو حدث معين أو قضية 
أيضا من  المرأة  األخرى، أضحت  الرقمية  بالمجتمعات  الحاصلة واالحتكاك  التكنولوجية  للتطورات  معينة. واستنادا 
مستخدمي هذه التقنيات الحديثة ومستعملي شبكات التواصل االجتماعي، فكانت البداية ألجل االتصال والتواصل 
واعتبارها  بلغتها،  التعبير عن قضاياها  للمرأة  يتيح  إلى مجال  الوسائط  تحولت هذه  ثم  االجتماعية  الفئات  بمختلف 
اجتماعي  واقع  عليها، وهروبًا من  الخوض فيها محرما  كان  رأيها في قضايا طالما  للتعبير عن  إليه  تهرب  متنفسًا 

يحظر على المرأة المشاركة حتى في الرأي.
وعليه سنحاول في هذا الملتقى تسليط الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا بطريقة فعالة لتمكين المرأة على 
مختلف األصعدة لكي يكون لها تأثيرا اكبر في الحقل العام. فضال عن أهمية التكنولوجيا في إعطاء مساحة اكبر للنساء 
للتعبير عن قضاياهن وإلسماع صوتهن وآرائهن السيما في مختلف القضايا، من خالل رصد تجارب نساء نجحن في 
تعزيز حضورهن في الحياة العامة من خالل التكنولوجيا، من خالل عدة محاور ابرزها: الفرص المتاحة عبر االنترنت لتطوير 
ريادة األعمال للنساء، تعزيز المشاركة السياسية للنساء عبر االنترنت، والفرص التي توفرها مواقع التواصل االجتماعي 

لخلق قضايا مرتبطة بالشأن العام.
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المحور األول:
والوطن  العالم  في  النسوي  الحضور  تطور  مراحل  و  المعرفية  الخلفية 

العربي

المحور الثاني: 
أنماط واتجاهات المرأة في الفضاء االفتراضي

المحور الثالث: 
مضامين الحضور النسوي في التدوين على الفضاء االفتراضي

المحور الرابع: 
خصوصية ومميزات الحضور النسوي في الفضاء االفتراضي

المحور الخامس: 
تحديات ومعوقات الحضور النسوي في الفضاء االفتراضي

المحور السادس: 
آفاق وتداعيات الحضور النسوي االفتراضي على الواقع االجتماعي واالقتصادي
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د. حموش عبد الرزاق          جامعة 8 ماي 1945 - قالمةرئيس اللجنة العلمية

أ. مرزوقي حسام الدينرئيس اللجنة التنظيمية

طلبة الدكتوراه بقسم أعضاء اللجنة التنظيمية
علوم اإلعالم واالتصال

وعلم المكتبات

أعضاء اللجنة العلمية

جامعة باجي مختار  - عنابةد. عيوني نجم الدين
جامعة 8 ماي 1945 - قالمةد. غالب صليحة
جامعة 8 ماي 1945 - قالمةد. حمدي بثينة

جامعة 8 ماي 1945 - قالمةد. عبادنة محمد أمين
جامعة 8 ماي 1945 - قالمةد. بن زرارة أمينة
جامعة باجي مختار  - عنابةد. عالق عصام

جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقيد. عالق أمينة
جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقيد. رحموني لبنى

جامعة ابراهيم سلطان شيبوط - الجزائر 3د. بوهاني فطيمة
جامعة باجي مختار  - عنابةد. بوقرة سامية

جامعة 8 ماي 1945 - قالمةد. جاهمي عبد العزيز
جامعة 8 ماي 1945 - قالمةد. بن حسان زينة

جامعة 8 ماي 1945 - قالمةد. حمالوي حميد
جامعة 8 ماي 1945 - قالمةد. نايلي خالد 

جامعة صالح بوبنيدر - قسنطينة 3د. بوشوشة حميد
جامعة صالح بوبنيدر - قسنطينة 3د. جربوعة عادل

جامعة 8 ماي 1945 - قالمةد. شعابنية سعاد
جامعة 8 ماي 1945 - قالمةد. منية دحدوح 

جامعة باجي مختار  - عنابةأ.د. عراب عبد الغني
جامعة 8 ماي 1945 - قالمةأ.د. عسوس عمر 
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1. ندعو الباحثات والباحثين إلى إرسال ملخص لمقترحاتهم في حدود 300 كلمة يوضح 
إشكالية بحثهم ومنهجيتهم وأهم النتائج المتوقعة وبيبليوغرافيا مختصرة شرط أن 

يتسم البحث بالجدية واألصالة، وأن يتصل بأحد محاور الملتقى.
2. تضم الصفحة األولى عنوان المداخلة، اسم المشارك، بريده اإللكتروني والجامعة التي 

ينتمي إليها (تقبل المداخالت الفردية والثنائية).
3. تقبل المداخالت باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية وُتقّيم المقترحات من طرف 

عضوين من اللجنة العلمية دون االطالع على هوية صاحب المقترح.
4. يجب أال يكون قد سبق تقديم هذا البحث أو نشره في ملتقيات أو فعاليات علمية 

أخرى.
5. يجب أال تتجاوز عدد صفحات البحث 15 صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والمالحق.

 Times New Romans حجم 14 بالنسبة للمداخالت باللغة العربية، وخط Simplified Arabic 6. تتم كتابة البحث بخط
حجم 12 للمداخالت باللغات األجنبية مع تباعد أسطر 1,15.

7. يجب أن يكون التهميش وفق نظام APA اإلصدار السابع، على أن توضع قائمة المراجع في آخر الورقة البحثية
8. ترسل الملخصات والمداخالت إلى البريد اإللكتروني الخاص بالملتقى: 

womens.presence@gmail.com
9. ينعقد الملتقى عن بعد، على أن تنشر التفاصيل التقنية لاللتحاق الحقا.
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الرد على الملخصات المقبولة
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للتواصل معنا


