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كلمة االعددد  

مرحبا بكم في االعددد االحادديي عشر من ددوورريیة إإعالمم االشرقق ااألووسط.   

يیتضمن قسم االدررااساتت ااإلعالميیة باللغة ااإلنجليیزيیة ددررااستيین. االدررااسة ااألوولى أأجرتهھا ستيیفاني  ٬،في هھھھذاا االعددد

دداافيیسونن من جامعة جنوبب االمسيیسيیبي ااألمريیكيیة ووتضمنت مقابالتت متعمقة مع عيینة من ااألشخاصص في االدوولل 

ئل االتوااصل حولل مفهھومم االخطر في إإططارر ااستخداامهھم لوسا "االتي شهھدتت موجة ما يیسمى "االربيیع االعربي

ااالجتماعي. أأظظهھرتت نتائج االدررااسة أأنن هھھھؤالء ااألفراادد ااستخدمواا تلك االوسائل لتنظيیم مظاهھھھرااتت وولتشجيیع أأفراادد 

آآخريین لالنضمامم إإليیهھم٬، كما أأنهھم خاططروواا لالنضمامم لهھذهه االمظاهھھھرااتت.  

لمصاددرر ااألخبارر  في االدررااسة االثانيیة٬، قامم ررووبرتت ميیدزز من جامعة قطر بتحليیل االمتغيیرااتت في ااألنماطط االسلوكيیة

ً أأساسيی ااً أأظظهھرتت االنتائج أأنن االتلفازز ال يیزاالل مصدرر جمهھورر االقطريي على مدىى ثالثث سنوااتت.االتي تتمتع بثقة اال  ا

لألخبارر االمحليیة وواالعالميیة بالنسبة للموااططن االقطريي ووااألجنبي االذيي يیعيیش ددااخل قطر٬، إإال أأنن االدررااسة ررصدتت 

رر االعالميیة. كمصدرر لألخبا ترااجعا في ااالعتمادد على االتلفازز  

كما تضمن االقسم ااإلنجليیزيي عرضا لكتابيین: االعرضض ااألوولل لكتابب بعنواانن: قانونن ااإلعالمم في ددوولة ااإلماررااتت  

االعربيیة االمتحدةة للكاتب ماتت ضفي. يیلقي هھھھذاا االكتابب٬، االذيي قامت بعرضهھ نائلة حمديي من االجامعة ااألمريیكيیة 

ريیع ااإلعالمي وواالثقافة االصحفيیة في ددوولة ااإلماررااتت.بالقاهھھھرةة٬، االضوء على االخريیطة ااإلعالميیة وومصاددرر االتش  

د للمصطلحاتت ااإلعالميیة باللغاتت االعربيیة ووااإلنجليیزيیة حأأما االعرضض االثاني فهھو لمعجم بعنواانن االمعجم االمو

وواالفرنسيیة. كتب االمعجم أأحمد حيیدااسس ووقامم بعرضهھ ليیونارردد تيیل من جامعة وواليیة جوررجيیا.   

ً يیتضمن االقسم االعربي بحث ً ووعرض ا لكتابيین حديیثيیيین في االمكتبة االعربيیة ااإلعالميیة.  ا  

حنانن كامل حنفي مرعي٬، بكليیة االتربيیة االنوعيیة  وواالباحثةممدووحح االسيید عبداالهھادديي شتلة  للباحث االبحثيیتناوولل 

ااستخدماتت االشبابب االجامعي لموااقع االشبكاتت ااالجتماعيیة على شبكة ااإلنترنت٬، بجامعة كفراالشيیخ بمصر. 

ددررااســة ميیداانيیــة على أأجرىى االباحثانن ٬، 2014نتخاباتت االرئاسيیة االمصريیة لسيیاسيیة في ااالووعالقتهھ بالمشارركة اا

أأنن أأبرزز ااستخدااماتت االشبابب لموااقع االشبكاتت عيینة من االشبابب االجامعي االمصريي٬، ووتوصلت االدررااسة إإلى 

ااإلشباعاتت  ووأأنن, 2014ااالجتماعيیة كانن للمتابعة وواالمشارركة في أأحدااثث ااالنتخاباتت االرئاسيیة االمصريیة 

تحققت لدىى كانت أأهھھھم  ااالشباعاتت االتي  ووما دداارر حولهھا من نقاشاتتاالسيیاسيیة٬، وومتابعة االعمليیة ااالنتخابيیة 
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٬، كما ووجدتت عالقة ااررتباططيیة بيین تقيیيیم االشبابب لدوورر موااقع االشبكاتت ااالجتماعيیة في ااالنتخاباتت االشبابب

ااقع.االرئاسيیة٬، ووااإلشباعاتت االمتحققة لديیهھم من ااستخداامم تللك االمو  

ااالعالمم االعربي االرقمي وواالتحديیاتت االرااهھھھنة من تأليیف عصامم سليیمانن ووتضمن االقسم االعربي عرضا لكتابب 

تبرزز أأهھھھميیة االكتابب في كونهھ ليیة ااإلعالمم بالجامعة االعرااقيیة. االموسى ووقامت بعرضهھ يیسرىى خالد اابرااهھھھيیم بك

اقش االكتابب . يیناررعة غيیر مسبوقةلل من تغيیيیرااتت متسيیناقش ما فرززتهھ االتقنيیة االرقميیة ووتكنولوجيیا ااالتصا

من تحديیاتت يیوااجهھاالعالمم االعربي نتيیجة ااستخداامم هھھھذهه االتقنيیاتت ااالتصاليیة االذكيیة  هھااالتصالل االرقمي ووما يیحمل

االتي مكنت االفردد االعادديي من ااالبحارر عبر قنوااتهھا االمفتوحة متفاعال مع قوااعد االمعلوماتت لدررجة أأنن االبعض 

في االتغيیيیر  أأططلق على كل من ااستخدمهھا ااسم االموااططن االصحفي٬، ااذذ يیربط االمؤلف بيین ددوورر تكنولوجيیا ااالتصالل

وواانتشارر االديیمقرااططيیة ووحريیة االتعبيیر.  

 وويیعرضهھيیمنى عاططف  من تأليیفاالتنظيیم ااإلدداارريي للقنوااتت االفضائيیة  عرضا لكتابب االقسم االعربي كما يیتضمن

أأسبابب إإططالقق االقنوااتت االفضائيیة يیناقش االكتابب  ٬، بجامعة ددميیاطط بمصر.عبداالرحيیم أأحمد سليیمانن ددرروويیش

ددررااسة ااألنظمة ااإلدداارريیة االتي تحكم نظم االعمل ووتطوررهھھھا ددااخل ووأأهھھھميیة يیة٬، االمصريیة عبر ااألقمارر االصناع

لتطويیر ووتبسيیط ااإلجرااءااتت وواالتنسيیق بيین االوحدااتت ااإلدداارريیة االمختلفة٬، لاالقنوااتت من أأجل ووضع خطط شاملة 

ااستفاددةة من االطاقاتت االبشريیة بما يیضمن أأقصى ووووضع معايیيیر موضوعيیة للتوظظيیف وواالتدرريیب وواالتقويیم 

وواالمادديیة من خاللل قوااعد مرنة كما يیضمن ااستمراارريیة االتقيیيیم بما يیتواافق مع االمستجدااتت االمتالحقة لعمل هھھھذهه 

.حاليیا وومستقبالاالقنوااتت لضمانن جوددةة ااألددااء ااإلعالمي   

ة االمستمر ووتشجيیعهھم نأمل أأنن يینالل هھھھذاا االعددد ررضا االقرااء٬، وويیسعدنا تقديیم االشكر لكل أأعضاء االهھيیئة االتحريیريی

االداائم.   
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