Welcome to AREACORE's conference on

Stereotypes and Ethical reporting:
Journalism Studies and Practices
~ 21.-22. October 2021~
The Arab-European Association for Media and Communication Researchers
(AREACORE) was founded in 2013. The association’s goal is to strengthen
and expand horizons among Arab and European scholars in the field of
communication. In particular, it strives to facilitate communication
research across Arab countries and between Arab and European scholars.
Therefore, AREACORE organizes conferences and research related activities
and participates in the dissemination of research and studies, exchanging
experience and training. This conference aims to investigate textual and
visual dimensions of ethical reporting focusing on manifestations of
stereotypes. We aim to uncover biased language to find alternatives to
promote inclusive and sensitive writings. Stereotypes can keep identities in
place and re-manifest power hierarchies in a society, but also on the global
level, i.e. in foreign reporting. Awareness of and the study about
stereotypes and their deconstruction can be considered an important
dimension of Media Literacy and is ultimately an important step towards
more peaceful societies for all.
The conference will be held online via Zoom. Please register at
contact@areacore.org.
We will provide English-Arabic translation.

مرحبا بكم في اللملتقي

الصور النمطية و أخالقيات المهنة في
اإلنتاج الصحفي
~2021  أكتوبر22  و21~

وللتذكير فقد تأسست الجمعية العربية األوروبية للباحثين في اإلعالم واالتصال
 وتهدف الجمعية إلى تعزيز آفاق التعاون. في برلين2013  ) سنةAREACORE(
ات العرب واألوروبيين في مجال اإلعالم واالتصال/البحثي والعلمي بين الباحثين
وتوسيعها عبر تنظيم المؤتمرات واألنشطة البحثية وتشارك في نشر البحوث
 وبخصوص الملتقى المزمع تنظيمه فيهدف. وتبادل الخبرات والتدريب، والدراسات
إلى دراسة األبعاد األخالقية في اإلنتاج الصحفي انطالقا مما يمكن أن يحتويه من
 ويهدف الملتقى أيضا إلى الكشف عن استخدام الخطاب.مظاهر التنميط المختلفة
القائم على التنميط في اإلعالم مع محاوالت لطرح بدائل عن هذا الخطاب لتعزيز
 فالصور النمطية ّ تكرس هويات.الكتابات الشاملة والحساسة لمثل هذه الظواهر
معينة وتبرز علوية بعضها على البعض اآلخر في المجتمع وحتى على المستوى
 وتكتسي درجة الوعي و اإلدراك بخطورة.العالمي من خالل تغطية األخبار الدولية
التنميط في الخطاب اإلعالمي وبضرورة دراسته ومحاولة تفكيكه أهمية كبرى في
مجال التربية على وسائل اإلعالم وتمثل في نهاية المطاف خطوة نحو ضمان
. مجتمعات يسودها السالم وتتسع للجميع
contact@areacore.org  يرجى التسجيل على.Zoom سيعقد المؤتمر عبر اإلنترنت عبر
.سوف نقدم ترجمة من اإلنجليزية إلى العربية
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21. October 2021

Panel I

Stereotypes on ethnic, racial or
religious minorities

Panel II

Stereotypical reporting in a
Pandemic

22. October 2021

Panel III

Stereotypes on Gender and
Class
Analysis of Gender and Class during times of Corona

Panel IV

Stereotypes and othering in
Foreign reporting
Reporting in Conflict and War: The case of Yemen

~2021  أكتوبر22  و21~

الصور النمطية عن األقليات اإلثنية أو
العرقية أو الدينية
التغطية النمطية خالل وباء عالمي
الصور النمطية المبنية عىل النوع
االجتماعي

2021  أكتوبر21

I حصة

II حصة
2021  أكتوبر22

III حصة

تحليل النوع االجتماعي والطبقي زمن تفشي فيروس كورونا

الصور النمطية في تغطية األخبار
العالمية
 دراسة حالة اليمن:تغطية الصراعات والحروب

IV حصة

21. October 2021
All indicated times are Tunisian times.

Opening
10.00am
10.30am

Panel I
10.30am
12.30pm

Chair:
Zohra Gharbi

Welcome note
Hamida el Bour (Institute of Press and
Information Sciences (IPSI), University of Manouba, Tunis)
Anna Antonakis (Institute for Media and
Communication Studies, Freie Universität Berlin)
Carola Richter (Institute for Media and
Communication Studies, Freie Universität Berlin)

Stereotypes on ethnic, racial or
religious minorities
Emad Alasfar (Birzeit University, Media Development
Center, Palestine) on: The Al-Nour-Minority in
Palestinian media
Amine ben Messaoud (IPSI, University of Manouba):
Amine
ben
(IPSI
Manouba, Tunis, Tunisia)
Amazigh
in Messaoud
Algerian Print
Media

on: Amazigh in Algerian Print Media

Arrak Ghanim Mohammed (Al Farabi University College,
Baghdad): The Role of Social media in changing
stereotypes
Break 12.30pm-12.45pm

2021  أكتوبر21
.جميع األوقات المشار إليها هي األوقات التونسية

الكلمات الترحيبية
 جامعة,)IPSI(حميدة البور(معهد الصحافة وعلوم اإلخبار
) تونس, منوبة
آنا أنتوناكيس (معهد دراسات اإلعالم واالتصاالت
)الجامعة الحرة في برلين
,كاروال ريشتي (معهد دراسات اإلعالم واالتصاالت
الجامعة الحرة في برلين

الصور النمطية عن األقليات اإلثنية أو
العرقية أو الدينية
:) فلسطين, مركز تطوير اإلعالم,عماد األصفر (جامعة برزيت
اقلية الَن ور في اإلعالم الفلسطيني
 تغطية اإلعالم:) تونس,  جامعة منوبة,IPSI( أمين بن مسعود
الجزائري المطبوع ل"دسترة" اللغة األمازيغية
:) بغداد,عراك غانم محمد (كلية الفارابي الجامعة
مواقع التواصل االجتماعي كعامل تغيير في الصورة النمطية
12.30pm-12.45pm استراحة

كلمات
االفتتاح
10.00am
10.30am

I حصة
10.30am
12.30pm

:رائسة جلسة
زهرة الغربي

21. October 2021
Panel II
12.45pm
2.45pm
Chair:
Salwa Charfi

Stereotypical reporting in a
Pandemic
Falak Sabira & Amani Ahmad (University of Damascus - Fourth
College of Education): Representation of coronavirus patients in the
media and its relationship to social stigma and mental health

Soheir Othman Abdel Haleem (Cairo University – Faculty of
Mass Communication): Stereotypes in Covid Coverage in
the Egyptian Press
Hanen Melliti (IPSI University of Manouba): Social Stigma
in the Pandemic
Arwa Kooli (IPSI, University of Manouba):
Age Discrimination in the context of Covid 19 in the
Tunisian Press

Ending of the first day of conference

2021  أكتوبر21
التغطية النمطية خالل وباء عالمي
 تمثيل مرضى:)فلك صبيرة و أماني اسكندراني (جامعة دمشق
فيروس كورونا في وسائل اإلعالم وعالقته بالوصمة االجتماعية
والصحة النفسية
 الصورة:)سهير عثمان عبد الحليم (كلية اإلعالم جامعة القاهرة
النمطية لمرضي األوبئة في تغطية الصحافة المصرية
""دراسة حالة علي وباء كورونا المستجد
:) تونس, جامعة منوبة,IPSI( حنان المّل يتي
:وسائل اإلعالم ووباء الوصم االجتماعي والّت نميط زمن الوباء
أّي أدوار وأّي أخالقيات؟
 صورة كبار السن في:) تونس, جامعة منوبة,IPSI( أروى الكعلي
19-النشرة الرئيسية لألنباء على الوطنية األولى زمن كوفيد

نهاية اليوم األول للملتقى الدولي

II حصة
12.45m
2.45pm

:رائسة جلسة
سلوى الشرفي

22. October 2021
Panel III
9.00am
10.45pm
Chair:
Jamel Zran

Stereotypes on Gender and
Class
Mennatullah Hendawy & Yasmin Tarek
(Technische Universität Berlin) & Co-author: Journalism for
Spatial Justice: Addressing housing related gender and class

Inas Abouyoussef & Inas Abdel Hamid (Ahram Canadian
University in Cairo): Egyptian married women images,
a socio-psychological comparative study

إيناس أبو يوسف و إيناس عبدالحميد (جامعة االهرام
 صور المرأة المصرية المتزوجة دراسة مقارنة:)الكندية
اجتماعية نفسية

Coffee Break

Chair:
Sihem Najjar

الصور النمطية المبنية على النوع
االجتماعي

 لصحافة من:)مناتالله هنداوي وياسمين طارق (جامعة تقنية برلين
 مخاطبة النوع االجتماعي والطبقة المرتبطة:أجل العدالة المكانية
باإلسكان

Naouel Boumechta (University of Oum El Bouaghi, Algeria):
Gender balance in the election coverage in Algeria

11.00am
12.00pm

2021  أكتوبر22

Analysis of Gender and Class during
times of Corona
Soumaya Berjeb (IPSI, University of Manouba): Stereotypes of poor social groups in the Tunisian media discourse
during the outbreak of Corona: facts, practices and ethics
Bairaq Al-Rubaie (College of Mass Communication,
Baghdad University) & Zena Saad (Al Farahidi University
College of Communication): Violence within Families
during times of Corona
Break 12.00pm-1.00pm

III حصة
9.00am
10.45pm

:رائس جلسة
جمال الزرن

:) الجزائر- نوال بومشطة (علوم اإلعالم واالتصال جامعة أم البواقي
التوازن الجندري في التغطية الصحفية النتخابات البرلمان الجزائري
استراحة

تحليل النوع االجتماعي والطبقة في أوقات
كورونا

 الصور النمطية للفئات:) تونس, جامعة منوبة,IPSI( ُس مية برجب
االجتماعية الفقيرة في الخطاب إلعالمي التونسي أثناء تفشي
 الحقائق والممارسات واألخالق:كورونا
بيرق حسين جمعة الربيعي(كلية االعالم جامعة بغداد ) و زينة سعد
 النمطية في التقارير:)نوشي ( كلية االعالم جامعة الفراهيدي
اإلخبارية إزاء موضوعات العنف
 استراحة12.00pm-1.00pm

11.00am
12.00pm

:رائسة جلسة
سهام النجار

22. October 2021
Panel IV
1.00pm
3.00pm
Chair:
Sadok
Hammami

Stereotypes and othering in
Foreign reporting
Abderrahim Chalfaouat (Hassan II University of Casablanca)
Distorting the inescapable neighbors: How the
Moroccan- Algerian rift plays out in press representations

Reporting in Conflict and War:
The case of Yemen
Abdullah Bakhash (IPSI, University of Manouba):
Othering in the discourse of the Yemeni electronic press:
Manifestations of hatred in times of conflict
Abdulrahman Al Shami & Abdu Hussein (Qatar University):
Discriminatory Terms and Expressions Used in Yemeni
Online Journalism
Thank you
and Wrap up
3.15pm
3.30pm

Hamida el Bour ( Institute of Press and Information
Sciences, University of Manouba)

We thank the DAAD for financial support

2021  أكتوبر22

الصور النمطية في تغطية األخبار
العالمية

 مشوهة:)عيد الرحمن كلفت (جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء
 كيف يظهر الخالف المغربي الجزائري في:الجيران الذي ال مفر منه
التمثالت الصحفية

IV حصة
1.00pm
3.00pm

:رائس جلسة

صادق الحمامي

 حالة اليمن:اإلبالغ في الصراع والحرب
 اآلخر في خطاب:) تونس, جامعة منوبة,IPSI( عبد هللا عمر بخاش
 تمظهرات الكراهية في زمن الصراع:الصحافة االلكترونية اليمنية

-عبدالرحمن محمد الشامي (جامعة قطر) و عبده حسين أحمد (االكوع
 األلفاظ والتعبيرات التمييزية المستخدمة في:)جامعة صنعاء
الصحافة اليمنية اإللكترونية

 معهد الصحافة وعلوم,حميدة البور
 جامعة منوبة,اإلخبار
 على الدعم الماليDAAD نشكر

كلمة الختام
3.15pm
3.30pm

