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 بـرنـــــــامج املـــلتــقى 
 40سا09 – 00سا 09  الجلسة االفتتاحية :

 . تالوة آيات بّينات من القرآن الكريم. 

 . االستماع للنشيد الوطني. 

 : أ.د. مختار مزرق 3. كلمة مدير جامعة الجزائر 

 . كلمة عميدة الكلية :أ.د. مليكة عطوي 

 صفوان عصام . كلمة رئيس املجلس العلمي :أ.د. حسيني 

 . كلمة رئيس امللتقى : د. كريم دواجي

 . عرض فيديو وثائقي. 

 )تنشيط الطالب : حسام بن سكايم( 

 سا(12-سا10) الجلسة العامة األولى :

 د. سعاد جواهرة الجلسة :ة  مقرر  رئيس الجلسة: د. عبد الحميد ساحل  

ائر  .النجومية والشهرة في العصر الرقمي: خريطة مفاهيمية جديدة. د. بن مكي فطومة )ج املداخلة األولى:  (.   3الجز

اقع التواصل االجتماعي: الفاعلون  املداخلة الثانية : قراءة حول التغير في   - الجدد في قيادة الرأي العام مؤثرو مو

 البواقي( . د. نبيلة جعفري )جامعة أم املفاهيم واألدوار

قراءة سوسيولوجية   –ظاهرة املؤثرين على شبكات التواصل االجتماعي ما بين التضخيم واإلنكار    املداخلة الثالثة : 

ائر  .في األدوار الوظيفية للنخب الشبكية. د. نور الدين بكيس )ج  ( 3الجز

: الرابعة  البياملداخلة  في  الجدد  الالعبون  الرأي  قادة   : االجتماعيون  الجديدة  املؤثرون  الرقمية  مساءلة    –ئة 

 مفاهيمية تحليلية في ضوء نظريتي الزار سفيلدوإيفرت روجرز. أ. يوسف بلعباس )جامعة غليزان(. 

ال العملية، األسباب واملستويات     :  خامسةاملداخلة  املؤثرين االجتماعيين  فهم  النظرية    –في  في ضوء منهج  دراسة 

 املجذرة. د. صابر بقور )جامعة غرداية(.   

ـــــــــاش  عام نـــــــقـــــــــــــــ

 امللتقىالوطني 
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 (00سا14-30سا12) : الثانيةالجلسة العامة 

 د. صباح ساكر الجلسة :   ةمقرر                       د مهدي زعموم:أ. رئيس الجلسة

ائر   املداخلة األولى :  (.3سيكولوجية املؤثر وقبائل املتأثرين في البيئة الرقمية. د. أمينة بصافة )جامعة الجز

: الثانية  الواب  املداخلة  الجدد على  الرأي  قادة  أو  الذات   –  2.0املؤثرون  والتأثير وعرض  السلطة  في مفاهيم  قراءة 

ائر   ( 3والسمعة الرقمية. د. حورية شريط )جامعة الجز

: الثالثة  ثنائي  استراتيجيةاملداخلة  بين  التأثيري  نتجةالتسويق 
م

واُل ؤثر 
م

ا- اُل في  الحديثةملقراءة  واملقاربات  د.  فاهيم   .

 إغالون نورة )املدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم(.

دراسة تحليلية لعينة من مضامين   –تجليات العمل الخيري عبر صفحات املؤثرين االجتماعيين     املداخلة الرابعة :

ائر   ةصفحة مؤثر اجتماعي. د. فريد  د. محمد رضا العيفة )جامعة الوادي(.   -(3صغير عباس )جامعة الجز

 : الخامسة  الجزائرية  املداخلة  التلفزيونية  البرامج  في  املؤثرون  أعداد   –أخبار  من  لعينة  تحليلية  وصفية  دراسة 

. أ. إبراهيم ساحي )جامعة املسيلة(،   2022الى مارس    2021من أكتوبر    -حصة اليف املشاهير بقناة الشروق العامة  

ائر    (.3أ. محمد بطاش )جامعة الجز

 عام  نـــــــقــــــــــــــــــــــــاش

 

 45سا 14 – 15سا 14 امية : الختالجلسة

 . قراءة التوصيات من رئيسة اللجنة العلمية للملتقى : د. وهيبة بوزيفي. 

 . توزيع شهادات املشاركة. 

 . كلمة رئيس امللتقى : د. كريم دواجي. 

 عطوي. . الكلمة الختامية لعميدة الكلية :أ.د. مليكة 

 الوطني امللتقى
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 30سا12 – 00سا11برنامج الورشة العلمية 

 د. نور الهدى عبادة :   ورشةالة  مقرر                       د. نصيرة سحنون : رئيسة الورشة

 الباحث)ة(  عنوان املداخلة  --

 رؤية نقدية حول جدلية من يصنع من؟ –املؤثرون االجتماعيون وجمهور املستخدمين  1
)جامعة   خراب ء زكريامحمد د. 

 ( 3الجزائر 

2 
The impact of promotion by social media influencers on a restaurant 

sales (a case study of "barshabenna" restaurant) 

Pr. BouazizNacer, Saadi 

Zinneddine(Guelma 

university) 

3 
Social media influencers at the 2.0 era toward content making and public 

opinionmanipulating;- An over view on Algerian reality. 

Dr. RedouaneMokhtari 

(Algiersuniversity) 

4 
اقع التواصل االجتماعي للتسويق املعاصر )من  طبيعة األساليب  اإلقناعية عبر مو

 منظور تحليل( 

د. أمال ميراد/د. نسيمة حدوني  

 ( 3)جامعة الجزائر 

 أ. إبتسام طالب )جامعة عنابة( في إدارة السمعة اإللكترونية للشركات  2.0أثر احتراف املؤثر الرقمي على الواب  5

 (3أ. نصيرة بدري )جامعة الجزائر  املدونون نموذجا –املؤثرون والترويج للعالمات التجارية  6

7 
التسويق التأثيري عبر منصات التواصل االجتماعي... أي دور لصناع املحتوى  

 قرار الشراء عند املتابعين؟  الجزائريين في اتخاذ
 3أ. نبيلة دحو )جامعة الجزائر 

8 
مستخدمي تويتر مع حملة مقاطعة صناع املحتوى التافه عبر منصات التواصل  تفاعل 

ابوني_التفاهة-االجتماعي   . ”هاشتاغ “# ديز

د. بومشطة نوال )جامعة أم  

 البواقي(

9 
ائري  عرض لبعض النماذج الجادة   –صناعة املحتوى الهادف في الفضاء الرقمي الجز

 والناجحة 

د. راضية بن جاوحدو )جامعة  

 ( 3الجزائر 

 

 امللتقىالوطني 


