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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2سطيف الدكتور محمد لمين دباغين  جامعة
 مخبر علم النفس اإلكلينيكي

 ينظم باالشتراك مع والية سطيف
 

 :ملتقى مغاربي حول
 

 "   السلوك االتصالي للمنتخبين في المجالس المحلية والتنمية"    
  2102أفريل  13و 12: يومي                            

 
 قاعة المحاضرات بالجامعة

 
 :الملتقىإشكالية 

تهاوت الحدود التقليدية بين الدول، وأصبح العالم قرية صغيرة، جراء ثورة المعلومات  بعدما    
غير المسبوقة، التي عرفتها البشرية مع نهاية القرن الماضي، لم يعد هناك فرد أو مؤسسة أو 

بل أن االتصاالت ما فتئت في عصرنا هذا تكرس . مجتمع يستطيع العيش والعمل في عزلة
 .الواقع اليومي لسكان المعمورةنفسها كجزء من 

إن الكثير من شواهد الواقع تؤكد أن من يملك معلومات أكثر أصبح هو األقوى في وقتنا     
الراهن، طالما أن فرصة اتخاذ القرارت المبنية على معرفة أدق بالواقع الذي يتعامل معه هي 

تسويقها تصبح على قدر كبير لذلك فأهمية االتصال سواء لتحصيل المعلومات أو ل. في متناوله
 . من األهمية

ذا كان االتصال حاجة إنسانية، ال يمكن ألي فرد أن يستغني عنها في حياته االجتماعية       وا 
فهو ال يتواصل مع غيره أثناء العمل ضمن . فإن حاجته إلى التواصل في حياته المهنية أكبر

أيضا يتبادل مع من يعمل معهم، مختلف  ضرورات القيام بالمهمة الموكلة إليه فحسب، و لكنه
وهذه الرسائل تلعب دورا في ضبط التفاعل . الرسائل الذاتية االيجابية منها والسلبية باستمرار
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وتوازن العالقات بين أعضاء فريق العمل، وبالتالي فهي تساعده على بلوغ األهداف المسطرة، 
اإليجابية عن المؤسسة  أو الهيئة التي  كما أنها يمكن أن تستغل لتسويق الصورة. هذا من جهة

 .ينتمي إليها هذا الفريق من جهة أخرى
وبالنظر لطبيعة المهام الملقاة على عاتق المنتخبين في المجالس المحلية، فإن اتصالهم     

الجيد مع أعضاء الفريق الذي يعملون معه والسعي للتفاعل اإليجابي مع أفراد المجتمع الذين 
عوا فيهم ثقتهم، يصبح من صميم مهامهم اليومية، بل و يتوقف عليه نجاحهم في انتخبوهم ووض

 .القيام بتلك المهام
يحاول تشخيص واقع السلوك االتصالي للمنتخبين في المغاربي  الملتقىلذلك فإن هذا      

المجالس المحلية قصد الوقوف على معوقاته واقتراح الحلول لتجاوزها من جهة، والبحث في 
براز أهمية نيليب تفعيل قنوات االتصال المتاحة لترقية السلوك االنتخابي عند المواطأسا ن، وا 

  .االتصال ودوره في تعبئتهم لالنخراط في مجهودات التنمية المحلية من جهة أخرى
 :محاور الملتقى

 .ببلدان المغرب العربي واقع السلوك االتصالي للمنتخبين في المجالس المحلية  -1

 .ببلدان المغرب العربي وتفعيل أداء المنتخبين في المجالس المحليةاالتصال  -2

 .االتصال وترقية قيم المواطنة في المجتمعات المغاربية -3

 .ة في البلدان المغاربيةتنمية المحليالاالتصال و  -4

 :الملتقىأهداف 
 (.إدارة، منتخبين، مواطن)العلمية لدور االتصال على المستوى المحلي  تقديم الرؤية -1

قييم واقع االتصال في المجالس المحلية، واقتراح أنجع الطرق لتفعيل السلوك االتصالي ت -2
 .للمنتخبين ورفع مستوى أدائهم

 . في المجتمعات المغاربية قيم المواطنةتوظيف قنوات االتصال المتاحة لترقية   -3

المحلية مجهودات التنمية إبراز أهمية االتصال ودوره في تعبئة المواطنين لالنخراط في  -4
  (.ستشرافيةنظرة ا) 
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 :الرئيس الشرفي للملتقى
 .2سطيفالدكتور محمد لمين دباغين رئيس جامعة  ،قشي الخير/ د .أ

 :رئيس الملتقى

 2سطيف.جامعة الدكتور محمد لمين دباغين ،شرفي محمد الصغير/ د .أ
 :اللجنة العلمية للملتقىرئيس 

 .2سطيف لمين دباغينالدكتور محمد  بوقشور محمد، جامعة/ د
 :العلمية أعضاء اللجنة

 .2سطيف الدكتور محمد لمين دباغين محمد الصغير شرفي، جامعة/ د.أ

 .2سطيف الدكتور محمد لمين دباغين ميلود سفاري، جامعة/ د.أ
 .2سطيف الدكتور محمد لمين دباغين عبد الغاني بارة، جامعة/ د.أ
 .2سطيف لمين دباغينالدكتور محمد  السعيد كسكاس، جامعة/ د.أ
 .2سطيف الدكتور محمد لمين دباغين يس علي ، جامعةــلون/ د.أ
 . عبد الكريم بن أعراب، جامعة قسنطينة/ د.أ

 بلعيور الطاهر، جامعة جيجل/ د.أ

 .مسعودان أحمد، جامعة برج بوعريريج/ د.أ

 .زردومي محمد، جامعة الجزائر/ د.أ
  الجزائربلعربي الطيب ،جامعة / د.أ
 .لوكيا الهاشمي، جامعة قسنطينة/ د.أ
 .2بخوش أحمد، جامعة قسنطينة/ د.أ

 .2أوقاسي لونيس، جامعة قسنطينة/ د.أ

 .دبلة عبد العالي، جامعة بسكرة/ د.أ
 باتنة . جامعة الحاج لخضر . جبالي نور الدين / د.أ
 جامعة وهران , تيليوين حبيب / د.أ

 .إبراهيم السعداوي، تونس/ د.أ

 .د يعلى، المغربمحم/ د.أ
 .2جامعة الدكتور محمد لمين دباغين ، سطيف نوي الجمعي ،/ د
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 خنشلة . معروف لمنور ، جامعة عباس لغرور / د
 . حديد يوسف، جامعة جيجل/ د

 

 :اللجنة التنظيمية للملتقىرئيس 
 .يس عليــــــــــــلون/ د.أ

 :التنظيمية أعضاء اللجنة
 .خالد عبد السالم/ د -
 .الطيب بلوصيف/ د -
 .نويصر بلقاسم/ د -
 .غزالي عادل/ أ -

 .حرودي علي/ أ -

 .بوصلب عبد الحكيم/ أ -

 .عبد اهلل صحراوي/ أ -

 .ذراع عبد اهلل/ أ -

 .يعلى فاروق/ أ -
 .دريس نوري/ أ -
 .عبد الرزاق قربوع/ أ -
 السيد العيد زادي  -
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 : شروط المشاركة في الملتقى
، تحترم فيها المعايير simplified arabic) 41 :(ترسل المداخلة كاملة مكتوبة بخط   

اللغة العربية واللغة الفرنسية أو ) ترفق بملخص عنها باللغتين المنهجية المتعارف عليها، و 
مع استمارة المشاركة في صفحة ، 41يزيد عدد الصفحات عن  ال أنعلى  ( اإلنجليزية
إلى  2141فيفري  22قبل  مع سيرة ذاتية مختصرة عن صاحب المداخلة و ذلك  الملتقى،

 :السيد رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور محمد بوقشور على العنوان اإللكتروني التالي
         moltakasetif@yahoo.fr    ،      frthaniosdz@yahoo.    

، توجه الدعوات ألصحاب  بعد إخضاع المداخالت الواردة في اآلجال المحددة للتحكيم العلميو 
 .2141مارس41 بتاريخ المداخالت المقبولة قصد المشاركة في أشغال الملتقى 

 
  :مالحظة

إلى جامعة ( داخل الوطن أو من خارجه) في الملتقى تكاليف السفر من يتحمل المشاركون  -
 .2سطيفالدكتور محمد لمين دباغين 

إلى / 11/ 11 السبت ابتداء من مساء )يستفيد المشاركون من اإليواء واإلطعام طيلة أيام الملتقى  -
 (. 2141/ 11/ 14 الثالثاءغاية صباح 

 : االتصال على األرقام التاليةلمزيد من المعلومات يمكن  -
 .196664432:الثابت  
 .1664163122+ 1229213261:المحمول  
 . 196664432:الفاكس  
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