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الدكتور جاسم محمد جابر، عميد كلية بيان )مسقط 
- عمان(، القائم بأعمال رئيس لجنة تنسيق الجمعية.

jassimjaber@yahoo.com 
 اليمن: 

الدكتور عبد الرحمن الشامي، عميد كلية اإلعالم، 
جامعة صنعاء.

aalshami8@gmail.com 
 قطر: 

الدكتور محمود جلندر، قسم االتصال الجماهيري، 
جامعة قطر.

galander@qu.edu.qa
 تونس: 

الدكتور معز بن مسعود، معهد الصحافة وعلوم 
األخبار، جامعة منوبة.

bms.moez@yahoo.fr
 مصر: 

الدكتورة حنان بدر، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة. 
 hanan.badr@cu.edu.eg

 فلسطين: 
السيد صالح مشارقة، مركز اإلعالم والتنمية، جامعة 

بيرزيت. 
smasharqeh@birzeit.edu

 ألمانيا /أوروبا:
الدكتورة كاروال ريشتر، معهد دراسات االتصاالت، 

جامعة برلين الحرة.
 carola.richter@fu-berlin.de

االنضمام إلى عضوية الجمعية 

االتصال بالمنسقين اإلقليمين للجمعية

اإلعالم  أساتذة  لجميع  متاح  الجمعية  عضوية  إلى  االنضمام 
الــدراســات  مجال  فــي  العليا  الــدراســات  وطلبة  والباحثين، 
ممن  األوروبية  الــدول  أو  العربي  العالم  من  ســواء  اإلعالمية 
يرغبون في اجراء البحوث المشتركة والتبادل العلمي، كما 
إلى  االنضمام  في  يرغب  ممن  ويرجى  مجانية.  العضوية  أن 
اللتي  العضوية  استمارة  بملء  يقوم  أن  الجمعية  عضوية 

www.areacore.org :توجد على موقعنا
الفيسبوك  على  مجموعتنا  إلى  االنضمام  أيضا  يرجى  كما 

للتواصل مع األعضاء اآلخرين: 
 www.facebook.com/groups/AREACORE

If you also wish to join the network as an institution, 
please contact us.



ــة  ــي ــعــرب ــة ال ــي ــع ــم ــج ــدف ال ــهـ تـ
واالتصال  اإلعالم  لباحثي  األوروبية 
أفاق  تعزيز  إلــى   )AREACORE(
التعاون بين علماء االتصال العرب 
واألوروبيين وتقويتها، وبخاصة ما 
اإلعالمي  البحث  بتسهيل  يتعلق 
العربية،  الدول  من  الباحثين  بين 

وبين العلماء العرب واألوروبيين. 
الجمعية  فــســتــنــظــم  ــة  ــغــاي ال هــــذا  ولــتــحــقــيــق 
المتصلة  البحثية  واألنشطة  العلمية  المؤتمرات 
بمجال اإلعالم واالتصال، باإلضافة إلى اإلسهام في 
الخبرات  وتباد  العلمية،  والدراسات  األبحاث  نشر 

والتدريب.

الفعاليات المقامة في العام 2014 
 :)DAAD برعاية منظمة الـ(

وقد تأسست الجمعية العربية األوروبية لباحثي 
يوليو  شهر  من  السادس  في  واالتــصــال  اإلعــالم 
استضافتها  التي  الــورشــة  أعــمــال  بنهاية   2013
جامعة برلين الحرة بالتعاون مع المنظمة األلمانية 

للتبادل األكاديمي.  

لباحثي اإلعالم  األوروبية  العربية  الجمعية  تهدف 
بعمل مؤسسي في مجال  القيام  إلى  واالتصال 
ــاإلضــافــة إلــى  الــبــحــوث اإلعــالمــيــة الــمــشــتــركــة، ب
تفضلت  2014؛  عــام  ففي  ــتــدريــب.  وال الــتــدريــس 
المشاريع  من  العديد  بدعم   )DAAD(الـ منظمة 
ضمن برنامجها »الحوار في مجال التعليم العالي 

 برلين: ندوة منسقي الشبكة - مارس 2014.مع العالم اإلسالمي«.

 بــيــروت/لــبــنــان: الــمــدرســة الــصــيــفــيــة حـــول: 
»وسائل اإلعالم و محو األمية الرقمية األكاديمية«- 

أغسطس 2014.

في  مشترك  تدريسي  مقرر  والقاهرة:  برلين   
التواصل  »شبكات  حــول:  البكالوريوس  مرحلة 
سبتمبر-  والمرأة«،  العالمي  والتحول  االجتماعي 

ديسمبر 2014.

االجتماعي  التواصل  »شبكات  مؤتمر  تونس:   
العالم  من  دروس  المتغيرة:  اإلعــالم  بيئات  في 

العربي«- أكتوبر 2014.

التواصل  »شبكات  الشتوية  المدرسة  برلين:   
هنا؟«-  مــن  نذهب  أيــن  والتعليم-  االجتماعي 

ديسمبر 2014.
بوصفها  الجمعية  فإن  ذلك،  ومع 
الباحثين  لجميع  مفتوحة  شبكة 
المهتمين باإلعالم واالتصال سوف 
منصة  بمثابة  تكون  أن  يسعدها 
مشاريع  إلطــالق  األعــضــاء  لجميع 

بحثية وعلمية مشتركة.


