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الثالعربي "الملتقى 
 
 الد  لطلبة  الث

 
 صال"راسات العليا في علوم اإلعالم واالت
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 ، جامعة منوبة، تونسخبارمعهد الصحافة وعلوم اإل 

 دعوة للمشاركة:

 تقديم:  -2

ّت
 
ّنظ

 
ّبكةّالعربيّ مّالش

 
ّوّصالّةّلعلومّاإلعالمّواالت بالجمهوريةّالتونسيةّّ،ّبجامعةّمنوبة،حافةّوعلومّاإلخبارمعهدّالص 

الثّعربيالّلتقىّالعلميمال
 
ّالدراساتّالعلياّفيّعلومّلطلبةّّالث

 
ّويهدف.0200ّّديسمبر00ّ-02-02ّأيامّّصالاإلعالمّواالت

ّّهذاّالملتقى
 
مّفيّلثّاالث

 
وبةّشرفّاستضافةّبعدّأنّكانّلمعهدّالصحافةّوعلومّاإلخبارّبجامعةّمنّ ّ-،ّتونسالذيُّينظ

ّّّ-0222ّرّمنّسنةّالنسخةّاألولىّمنهّفيّشهرّيناي ّثمّمخبرّالد 
 
صاليةّواإلعالميةّبجامعةّمستغانمّبالجزائرّفيّراساتّاالت

راساتّالعلياةّمشتركةّبينّةّبحثيّ توفيرّأرضيّ ّإلىّ-منهالنسخةّالثانيةّاستضافةّ
ّبلدانالّفيّنظرائهمساتذتهمّّوأّوّطلبةّالد 

ّوسيُّ.ّعلىّوجهّالخصوصّالعربية
 
لبةّفيّاختصاصّنّهذاّالملتقىمك

 
فيّمستوىّالماجستيرّعلومّاإلعالمّواالتصالّّالط

راتهمّّومواضيعّّمنّتقديموالدكتوراهّ
 
اءةّوتبادلّاآلراءهمّأطروحاتمذك صّحولهاّّواألفكارّالبن  ةّمنّأساتذةّالتخص 

 
معّثل

ةّ ةّوأجنبي  ةّّعبرّعرضاإلضافةّلتقديمّّحّاملجالسيفساّمم ّمنّبلدانّعربي  ةّاألجنبي  ماّجاءتّبهّعديدّالمدارسّالفكري 

ّ ّمجالّعلومّاإلعالم ّفي أصيلّلبداياتالمشتغلة ّوالت  صال،
 
ّعلومّاإلعالمّتأسيسّلبراديغماتّمستقّواالت ّفي ّناشئة بلية

ّ
 
ّّ.علىّمستوىّالوطنّالعربيّصالواالت

ّّّ

ّ ّيميّ ّإن  ّما از
 
ّالث سخة

 
ّالملتقىّّلثةالن ّالفرصةّلهوّمنّهذا ّإعطاء

 
ّبحوثّعلومّاإلعالمّواالت ّفي صالّفيّطلبةّالماجستير

ّلل ّالعربي ّّمشاركةالعالم ّعبر
 
ّالل ّمن ّإيمانا ّبحوثهم ّمشاريع ّتقديم ّالعلمية ّبجنة ّباحثّطاّأن  ّهو ّاليوم لبّالماجستير
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لينّبالهكذاّيمكنّلطلبةّالماجستيرّّودكتوراهّغدا.ّّ بحوثهمّوهيّنواة،ّكماّيمكنّّمقترحاتىّمنّتقديمّولاأّلسنةّالمسج 

فيّّهناسدّاإلضافةّالنوعيةّوتتج ّعلىّمناقشتها.ّوهمّيشارفونّّوثهمطلبةّالسنةّالثانيةّماجستيرّمنّتقديمّمسودةّبحل

ّخمّالفكريّالذيّستوفرهّالنّ لزّ االستفادةّمنّا
 
ّ.ّالدوليّثّهذاّالملتقىدواتّواملحاضراتّوالورشّالتيّستأث

ّ

الثة: سياق يفرض-0
 
ة الملتقى في نسخته الث  ؟"أعلمة جائحة أمإعالم الجائحة " :إشكالي 

ّ
ُ
مت

 
ّّنظ صال

 
ّواالت ّاإلعالم ّلعلوم ّالعليا راسات

ّالد  ّلطلبة ّالعربي ّالملتقى ّمن الثة
 
ّالث سخة

 
ّّفيالن ّما ّالعالمّسياق يشهده

ّ.ّوقد0222ينّفيّنهايةّالصّ ظهرتّفيّّكوروناّالتينتيجةّلجائحةّالتّجيوسياسيةّكبرى،ّاتّوتحوّ نّهزّ مّةاملجتمعاتّالعربيّ ّو

ّ
 
ّتجل ّوذلكّلجسامةّاملخاطرّالمصاحبةّلهتّالحاجةّالماس  الوباءّّذاةّإلىّقيمةّاالتصالّفيّإدارةّهذهّالجائحةّوتطويقها

ّ
 
ّوقدّتراوحّالتّ ّلةوالمتمث عاملّمعّاالتصالّواإلعالمّأثناءّهذهّاألزمةّالصحيةّالكونيةّبينّتوفيرّفيّتهديدهاّلحياةّالناس.

ّترفيهيّ  ّيوميا ّفقطّخبزا ّواإلعالم ّاالتصال ّيعد ّلم ّ ّوتجاهلها. ّوتوظيفّالجائحة ّوتزييفه ّالخبر ّونشر ّوحجبها اّالمعلومة
ّّاّلجمهورّسلبيّوالّهوّأداةّإلدارةاستهالكيّ 

 
مشاكلّّداّفيّحل ّراعّالسياس يّفقطّبلّعنصراّمحد ّةّوالصّ اتّاالنتخابيّ املحط

ّ.جائحةّكوروناّخيرّمثالّعلىّذلكلناّفيّّلعل ّ؛ّّوولّبمجتمعاتهاةّفيّعالقةّالد ّحدثةّألزماتّهيكليّ ةّطارئةّمُّةّوكونيّ محليّ 

ّهلّ ّعايشناهّمنّتغطياتّإعالميةّأن  ّليما اّتنز  ّالمتلق ّّإعالمّفيّخدمةّفيّسياقّحق  ةّالمواطنّفيّمعلومةّصحيّ ّيّوحق 
ّوعلميّ 

ُ
ّت ّشر ّجنّ ة ّّبه ّكانتّفيها ّلجائحة ّأعلمة ّهو ّشاهدناه ّأنّما ّأم جنداتّوسائلّاإلعالمّأّلالمرضّمنّفيروسّقاتل

ّوبيّ لول ّ ياسةّالكلمةّالفصل؟اتّالمالّوالس 
 
ّالث ّالدورة ّبالتحديدّإشكالية ّهي ّّلتقىالثةّللمهذه ّالد  راساتّالعربيّلطلبة

ّ.لعلياّفيّعلومّاإلعالمّواالتصالا
ّالتّ  ّأظهرت ّلقد ّكورونا ّلجائحة ّاإلعالمية ّظهورهاّ-غطية ّفيّّ-ّمنذ ّبعيدا ّاإلعالم ّتذهبّوسائل ّأن ّيمكن ّمدى ّأي إلى

فسيةّكسندّفيّإقناعّنّ ىّوإنّوصلّاألمرّإلىّاالستعانةّباألخبارّالكاذبةّوالحربّالمحاصرةّحاضرّاالنسانّومستقبلهّحتّ 

ّّالناسّبما ّوج ّإنّالتّ ّ.دّلهمنريدّأنّنحد 
 
صالّهوّمنزعّقاصرّيريدّااللتفافّعلىّإدارةّهّالذيّيسعىّإلىّإدارةّاألزمةّعبرّاالت

ّاألزمةّوتوجيهّالرّ 
 
ّأيّالعامّعنّأثارّاألزمةّوأسبابها.ّولعل

 
ةّفيّأغلبّدولّفّالبنيةّالصحيّ ناّلمسناّطيلةّجائحةّكوروناّتخل

ّأمتطوّ ّعالمال ّكانت ّّمرة
 
ّّفة،متخل ّوشهدنا ّميزانيّ كذلك ّهشاشة ّقياسا ّالعلمي ّالبحث ّبالة ّالجمعيات شهيرةّالرياضية

ّّوتساءلنا ّاألزمةّاهتماماتعن ّقبل ّاإلعالم ّّوسائل ّالتي ّعلى ّاهتماماتها ّكل  ّوالتسليةّكانتّتصب  ّواإلثارة ّالنجوم حياة

ّوالسريع ّالسطحي ّوالتفكير ّّ؛والترفيه ّبأن  ّالقول ّيمكن ّبالتحديد ّتّوهنا ّاألزمةاألزمة ّقبل ّفيما ّاإلعالمّّكمن ّتجاهل أي

ّ
 
ّ.ّقهّبالعوارضلألسبابّوتعل

هلّيمكنّاليومّالحديثّعماّقبلّاألزمةّإذاّماّكانتّالعولمةّهيّأزمةّدائمة،ّتسعىّبدورهاّإلىّعولمةّاألزمات،ّشعارهاّالّ

ّأدا ّيكون ّأن ّاإلعالم ّتتوقفّوعلى ّأال ّيجب ّالتي ّاألزمات ّأسير ّبل ّحرا ّاإلنسان ّلترك ّتحتّوقت ّلها ّالمثلى ّالتسويق ة

لعلّمنّمقاومةّاإلرهاب.ّّو،ّ.البيئةّوحقوقّاإلنسان،ّّوالصحة،ّّولسلمّالعالمي،ّّواألمنّالدولي،ّّومسوغات:ّحريةّالتجارة،ّ

ّالسلعّ ّوعولمة ّالعالمية ّمنتصفّالتسعينات ّفي ّالتجارة ّتأسيسّمنظمة ّمع ّأي ّالعولمة ّمع ّولدت ّالتي ّاألولى األشياء

عولمةّاإلنترنتّمعّبدايةّهذهّاأللفية.ّمنذّذلكّالتاريخّوبعدهاّمعّعولمةّالبثّالفضائيّتزامناّإلعالمّوالتجارةّهيّعولمةّا
ّمعولمةّمثلدوليةّّوإلىّأزماتّّيتخفىّوراءّثورةّاالتصالّلّبفعلّفاعلبدأتّكلّاألزماتّالتيّكانتّمحليةّأوّإقليميةّتتحوّ 

  .وغيرهاّمنّالقضاياّاألثنيةالصراعاتّالحروبّّوّواالنتخابات،ّّوّاألقليات،ّواألديان،ّمسائل

ّ ّهذا ّفي ياق ّلإلعالمالس  ّالوظيفي ّالدور ّتقص ى ّال ّتصحيحية ة ّنقدي  ّمقاربة ّالميتنزّ ّوضمن ّمحور ّل ّلطلبةّلتقى العربي

ـــدتّاللجنةّالعلميةّموضوعهّبالدراساتّالعلياّفيّدورتهّالثالثةّوالذيّحد ّ ـــــ ــ لسي".ّّوإعالمّالجائحةّأمّأعلمةّجائحةّ"ــ
 
ّمث

ّالموضوعّ ّّاإلطارّالذيّسيتفاعلّمنّخاللههذا سبرّأغوارّإشكاليةّاالتصالّواإلعالمّلالجيلّاألكاديميّالعربيّالناش ئ
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ّّو ّكورونا ّجائحة ّّالوقوفّعندأثناء ّالعربي ّيُّّالبحثياالسهام ّما ّيقارنّمع ّدوليّ ّستجد ّضمنّمنهج صا. الندوةّّوسُتخص 

ّسيللملتقىّلدراسةّهذالعلميةّاالفتتاحيةّ ّالموضوع،ّكما ّحاضّرموضوعّكونّا فيّأغلبّورشّوندواتّّاجائحةّكورونا
ظريةّلعلومّاإلعالمّواالتصالّالمقارباتّالنّ ّامنّخاللهّونماذجّنختبرّوأمثلةحثّامبّمنّخاللّاعتمادّالملتقىاتّاليّ وفعّ 

ّأ
 
أمّوروناّوالعالقاتّالعامةّالدوليةّقّبقضاياّالعالقاتّالعامةّواالتصالّالسياس يّأثناءّأزمةّجائحةّككانّذلكّفيماّيتعل

ّ.دورّشبكاتّالتواصلّاالجتماعيّفيّدفعّالناسّإلىّفهمّأصولّوتشعباتّهذاّالوباءّأوّتضليلهم

ّ:ّفيّاآلتيالمؤتمرّّسوفّيناقشهااملحاورّالتيّّتلخيصويمكنّّ

 السياقّالنظريّوالتاريخيّلتحليلّعالقةّاإلعالمّبجائحةّكورونا. -

 فهمّجائحةّكورونا:ّنظريةّاإلشباعاتّواالستخدامات،ّنظريةّاالعتمادّعلىّوسائلّاإلعالم،ّّالمقاربةّالوظيفيةّفي -

 المقاربةّالنقديةّفيّدراسةّجائحةّكورونا:ّالتالعبّوالتضليل،ّودورّسلعنةّالجائحة. -

 نظرياتّتحليلّالخطابّوجائحةّكوروناّبينّالشعبويةّوالنخبوية. -

 والقائمّباالتصالّوالوسيلةّأثناءّجائحةّكورونا:ّتفاوتّاألدوارّواختاللها.الجمهورّوالتلقيّ -

 دورّالنخبةّواإلعالمّالمتخصصّفيّفهمّجائحةّكورونا. -

 االتصالّالسياس يّزمنّجائحةّكورونا:ّتجاهلّالجائحة،ّالتضليلّثمّاالعترافّبها. -

 دورّاالتصالّالحكوميّوالمؤسساتيّفيّإدارةّأزمةّجائحةّكورونا. -

ّجماهيرّيّبين - ّاتصال ّوسيلة ّبوصفه ّالتقليدي ّّواإلعالم ّالدورّ، ّومحدودية ّوالجائحة ّاالجتماعي ّالتواصل شبكات

 اإلعالمي.

 األخبارّالزائفةّوالمضللةّبينّهشاشةّمنظومةّاإلعالمّالتقليديّوالتوظيفّالسياس ي. -

 منّأجلّبروتوكولّللتحريّفيّاألخبارّالزائفة. -

 يد.صحافةّالبياناتّوالجائحة:ّمبحثّجد -

 اإلعالمّوإدارةّاألزمات:ّالصحيحّالمهجور. -

 أخالقياتّاإلعالمّأثناءّتغطيةّاألزمات:ّجائحةّكوروناّمثاال. -

 الدرسّاإلعالميّاألكاديميّالعربيّوجائحةّكورونا:ّقراءةّفيماّيجبّتدريسه. -

ّشرق.اإلعالمّوجائحةّكوروناّوالمنهجّالمقارن:ّأوروبا،ّأمريكا،ّدولّالمغربّالعربي،ّالخليجّالم -

ّ

ّاملحاضراتّ ّفي ّأو ّالعلمية ّالندوة ّللتحليلّوالنقاشّكانّذلكّأثناء ّخصبة ّيمكنّأنّتكونّمادة ّوغيرها ّاملحاور كلّهذه

الموجهةّأوّالورشّأوّأيضاّفيّالنقاشاتّاليوميةّالتيّعلىّالشبابّالعربيّالباحثّفيّعلومّاإلعالمّواالتصالّأنّيتفاعلّ

ّديدّللوصولّإلىّأجوبةّومقارباتّعلميةّتعودّبالنفعّعلىّاملجتمع.معهاّويسعىّجاهداّإلىّاالبداعّوالتج

ّ

 أهداف الملتقى:  -3

ّ الثّلطلبةّالد 
 
ّالعربيّالث الباحثينّالعربّرؤىّفرصةّلتالقحّراساتّالعلياّفيّعلومّاإلعالمّواالتصالّيعتبرّالملتقىّالعلمي 

ّالتخصّ  ّهذا ّفي ّبهدفصّالمتنامي، ّاإلطارّوذلك ّهذاّلتفّالمناسبّتوفير ل
 
ّيمث ّكما ّمباشر. ّبشكل ّزمالئهم ّمع اعلهم

ّدةّليتعرفّطلبةّالدراساتّالعلياّعلىّاالتجاهاتّالبحثيةّالسائدة،ّوكذلكّالمستجدةّعربياّودوليا.ّالملتقىّمناسبةّجيّ 

ّ:اآلتيفيّّلثةويمكنّإيجازّأهدافّالملتقىّفيّنسختهّالثا

ّتثمينّالتبادلّالعلميّبينّالباحثينّالعربّفيّعلومّاإّل -
 
 صالّوتطويره.ّعالمّواالت

ةّبينّالمشتغلينّفيّتخصصّعلومّاإلعالمّواالتصالّفيّمختلفّالدولّالعربية. -  تقليصّواقعّالفجوةّالبحثي 
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ّالبحثيّ  - ّالمواضيع ّعلى ّقرب ّعن ّالُمّالتعر ف ّعرضّستجد ّة ّخالل ّمن ّودوليا ّعربيا ّواالتصال ّاإلعالم ّعلوم ّفي ة
 والماجستير.ّطلبةّالدكتوراهاتّالبحثيةّالتيّيشتغلّعليهاّاإلشكاليّ 

ستجدةّفيّالبيئةّللمقارباتّالبحثيةّاملختلفةّوخاصةّتلكّالتيّلهاّعالقةّبالقضاياّالُمّّالفكريةّقاطعاتتّ الّفيالبحثّ -

ةاإلعالميةّالعربيةّ راتّفيّمجاالتّعد  واصلّّعلىّضوءّماّيشهدهّالعالمّالعربيّمنّتغي  كاالتصالّالسياس ي،ّوشبكاتّالت 

ّوا ّاجتماعي، ّواالتصالالالتصال ّوأخالقياتّاإلعالم ّواالتصال، ّلإلعالم ّالجديد ّوالتنظيم ّالبيانات، ّوصحافة ّعمومي،

 ...الخ.ّأزمةّجائحةّكوروناّو

ّ

لطلبة الدراسات العليا في علوم اإلعالم  لثإجراءات المشاركة في الملتقى العلمي  العربي الثا-4

 واالتصال.

- ّ ّتيرّفيّتخصّ كتوراهّوطلبةّالماجسيمكنّلطلبةّالد 
 
صالّفيّالعالمّالعربيّأوّالدارسينّفيّذاتّصّعلومّاإلعالمّواالت

مواّبمقترحّلعرضّ مهمّفيّالجوانبّالمشاريعّالتيّيشتغلونّعليهاالتخصصّبالجامعاتّاألجنبيةّأنّيتقد  ،ّوبيانّمدىّتقد 

ة،ّوالببليوغرافي ةّواالبستيمولوجية،ّوالنظري  ةّبمختلفّالقضاياّالمنهجي   .بحوثهملةّالخاص 

 المشاركة على ما يلي:  نبغيي -
 
 أن يحتوي ملف

ّتتضم ّ - ّالّيتجاوزّصفحةّأولى 02ّّنّعنوانا ّثمّاسمّالباحثّومؤس  ّوعنوانّسةّاالنتسابّاكلمة، لبحثيةّواألكاديمية،

 .ّورقمّالواتسابّإنّأمكنّاإللكترونيّالبريد

- ّ ّيتجاوز صّال
 
ّويعرضّهذا2222ّملخ ّوالمصادر. ّالمراجع ّباعتبار ّالبحثّّكلمة ّوإطار ّالبحث، صّإشكالية

 
الملخ

ّ تهالنظري، ّومنهجي  ّّوأسئلته ّالباحثّالمعتمدة، ّرصدها ّالتي ّالعلمية ّالمصادر ّفي ّجاء ّمراحلّوملخصّألهمّما وأخيرا

ليةّإنّوجدت. رّالبحثّونتائجهّاألو   تطو 

ّمالحظة:  -
ُ
ّالدكتوراهت ّرسائل ّمشاريع ّّقبل ّوالماجستير ّالملتقى ّلجنة ّإلى مة  المقد 

 
غات العربية والفرنسية بالل

 واإلنجليزية. 

ح -تحكيم البحوث: سيتم تحكيم المقترح -5
 
مين، وستكون  -بعد حجب هوية المترش

 
من قبل محك

 معايير التقييم كاآلتي: 

يةّموضوعّرسالةّالماجستيرّأوّالدكتوراه.ّ -  أهم 

 جودةّعرضّاإلشكاليةّوأسئلةّالبحثّالرئيسية.ّ -

بعةّوت - اتّالبحث.ّوضوحّالمنهجيةّالمت   وافقهاّمعّفرضي 

 جودةّصياغةّالمقترحّووضوحه.ّ -

 أهميةّالنتائجّالتيّتوصلّإليهاّالباحث. -

التيّّيمكن للطلبة المشاركة في الندوات، والورشالّتقتصرّالمشاركةّعلىّتقديمّمشاريعّالماجستيرّوالدكتوراهّبلّ

ّتأمينهاّخاللّالملتقى،ّوحضورّعروضّمناقشةّمشاريعّزمالئهم ّ.سيتم 

 : ؤتمرالممحاور  -6
- ّ

ُ
حكيم.ّعروضّمشاريعّرسائلّطلبةّالماجستيرّوالدكتوراهّالتيّق  بلتّمقترحاتهمّمنّقبلّلجنةّالت 

ةّبعنوان:ّإعالمّالجائحةّأمّأعلمةّجائحة -  ؟ندوةّعلميةّفكري 

ةّالبحثّوإعدادّرسائلّالماجستيرّوالدكتوراه. -  ورشّنوعيةّفيّمنهجي 

 ةّواإلبستيمولوجيةّفيّعلومّاإلعالمّواالتصالّاليوم.ّاتّالفكريمحاضراتّعنّاإلشكاليّ  -
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ّتقديممالحظة:  - غاتّّيتم 
 
ّعددّالمسجلينّ العربيةّوالفرنسيةّواإلنجليزيةالورشّالخاصةّبالمنهجيةّبالل ّيقل 

 
علىّأال

 طلبة.22ّّفيهاّعنّ

 رسوم المشاركة:  -7

فر. - لّالمشاركونّنفقاتّالس   يتحم 

 واالعاشة.ةّقامنفقاتّاإللّالمشاركونّتكف ّي -

ّأوّماّيعادلهاّبالدينارّالتونس يّدوالرا52ّّرسومّالمشاركةّ - عندّالتسجيلّفيّّلشبكةّالعربيةّلعلومّاالتصالهاّلدفعيتم 

 ّ.لتغطيةّالمصروفاتّالملتقى

- ّ
ُ
مّشهادت

 
ّّاتسل  الياتّالملتقي.فعّ /طالبةّحضر)ت(ّطالبمشاركةّلكل 

 مواعيد هامة:-8

ّّتقديمآخرّأجلّل -
 
 0202نوفمبر5ّّّالمشاركات:ملف

 0202نوفمبر12ّّرسالّنتائجّالتقييم:ّإ -

 0202نوفمبر30ّّّ:تأكيدّالمشاركة -

 0202ديسمبر00ّّ-02ّ:تنظيمّالملتقى -

 

 ترسل المشاركات على العنوان البريدي التالي:

  Doctoral.forum@amcn.online يةّعلىّالبريدّااللكترونيّاآلتي:ترسلّالمشاركاتّإلىّاللجنةّالعلم

 

 :ات الملتقىهيئة المشرفة على فعالي  ال -

ّ.)عنّمعهدّالصحافةّوعلومّاإلخبارّ/جامعةّمنوبةّتونس(لتقىّرئيسةّالمّ،حميدةّالبوّرّد.ّ-

ّ.ّلتقىالمنسقّالعلميّللمّ،جمالّزرنّد.ّ-

ّ.اإلعالمّواالتصالالشبكةّالعربيةّلعلومّّرئيس،ّدّنورّالدينّالميالديّ-

ّ.مستغانمّبوعمامة:ّجامعةدّالعربيّّ-

ّ:ّجامعةّقطر.معزّبنّمسعودّدّ-

ّ

 جنة العلمية للملتقى:للا -

ّجامعةّمنوبةّ(ّ–)معهدّالصحافةّوعلومّاالخبارّّدّجمالّزرن

ّجامعةّمنوبةّ(ّ–)معهدّالصحافةّوعلومّاالخبارّّدّسلوىّالشرفي

ّجامعةّمنوبةّ(ّ–االخبارّّ)معهدّالصحافةّوعلومّد.ّحميدةّالبوّر

ّ)جامعةّمستغانمّ(ّدّالعربيّبوعمامة

ّ)جامعةّقطرّ(ّدّنورّالدينّالميالدي

ّ)جامعةّقطرّ(ّد.ّالمعزّبنّمسعود

 )جامعةّمستغانمّ(فاطمةّالزهراءّّمالأدّصفاحّ

ّ)جامعةّباجيّاملختارّعنابةّ(ّّسعديّوحيدةّ.د

ّجامعةّمنوبةّ(ّ–)معهدّالصحافةّوعلومّاالخبارّد.ّالصادقّالحماميّ

mailto:Doctoral.forum@amcn.online
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ّجامعةّمنوبةّ(ّ–)معهدّالصحافةّوعلومّاالخبارّد,,زهرةّالغربيّ

ّجامعةّمنوبةّ(ّ–)معهدّالصحافةّوعلومّاالخبارّد.ساميّالمالكيّ

ّجامعةّمنوبةّ(ّ–)معهدّالصحافةّوعلومّاالخبارّد.منصفّاللواتيّ

ّد.ّكاروالّريشترّ)الجامعةّالحرةّبرلينّ(

ّ(3ّلوزّد.ّكارولينّغصنّ)جامعةّتّو

ّد.ّمحمدّبنّدحانّ)جامعةّمحمدّالخامسّالرباطّ(

ّد.ّعيس ىّمراحّ)جامعةّبجايةّ(

ّد.ّمحمدّقيراطّ)جامعةّالسلطانّقابوسّ(

ّد.ّعبدّالكريمّالزيانيّ)جامعةّالبحرينّ(

ّد.ّرونوّديّالّبروسّ)جامعةّليننيوسّالسويديةّ(

ّ

 


