
 

Arab Media & Society (Issue 21, Spring 2016) 

 تقديم العدد
١

 
 تقديم العدد

 

  •••• السفير نبيل فهمي

 نصف ة االلكترونيةول من الدوريللعدد األة كتب المقدمه االفتتاحيأن أسعادتي  نه لمن دواعي       إ

ة  والتلفزيونية االلكترونيةدهم للصحافأعن مركز كمال ة الصادر Arab Media & Societyة سنويال

 النشر ىلة إضافباإلة، العربية  باللغةول مروالتي تنشر ألة، اسات العاموالسية الشئون الدولية التابع لكلي

  . ت تصدر بهالوالتي كانت ومازاة، نجليزياإلة باللغ

ول والصادر باللغه ا احتفالي بظهور العدد األولًأ: نان ثمينامنبعها في اعتقادي شيئة وهذه السعاد    

سهم الدكتور إبراهيم صالح أ رى عل،ين والخبراء الممارسينكاديمياألة ساتذ من األةكوكبة بمشاركة العربي

والدكتور عمر الفرماوي عميد كلية ر،  اإلسالمية ورئيس جامعة األزهالهدهد عضو مجمع البحوث

 والدكتور سامي الشريف عميد كلية اإلعالم ،الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة األزهر األسبق

بجامعة شريف درويش اللبان وكيل كلية اإلعالم   والدكتور، والمعلوماتبالجامعة الحديثة للتكنولوجيا

 ،حنان يوسف أستاذ اإلعالم بجامعة عين شمس ورئيس المنظمة العربية للحوارة القاهرة، والدكتور

عالم في جامعة الغرير بدبي ثريا السنوسي أستاذ مساعد ورئيس قسم العالقات العامة بكلية اإلة والدكتور

هويدا مصطفى أستاذ وعميد كلية اإلعالم بأكاديمية ة  وكذلك الدكتورة،المتحدة مارات العربي اإلةبدول

شارك بجامعة الملك فيصل  والدكتور حسن نيازي الصيفي أستاذ العالقات العامة واإلعالن الم،الشروق

علياء داود ة  والدكتور،حمد أستاذ اإلعالم بجامعة المنياوالدكتور حسن علي مة، السعودية العربية بالمملك

  . وغيرهم،المدرس بكلية اإلعالم في الجامعة الحديثة للعلوم واآلداب

مية لن تكون ذات جدوى أو مردود إيجابي لمكتسبات العلا ف؛ مهميءلشة بالعربيAMS  نشرةن بداي   إ

ن دورها يكون ذا حيث إ، بقيت حبيسة الجدرانعلى المجتمع العربي أو مشاركة في دفع عجلة تقدمه إذا 

رفع من شأن الدول إذا دخلت دائرة التطبيق وتم نشرها وتداولها بين أصحاب القيمة عالية وفعاالً في 

  .الشأن

                                                 

•
 .قسبووزير خارجيه مصر األ ةوالسياسات العامة الشئون الدولية عميد كلي 
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 أن يستفيد منه ن يمكنر ويصل إليه كل منشَبد من أن يلى المجتمع العربي البحث أثر علكي يكون للو    

على الدول إنما ينعكس باللغة العربية  للنشر العلمي ة واالجتماعيةن التأثيرات االقتصاديأفي المجتمع، كما 

 ةا في االشتراك والمشارك نفسها، واألدوار المنتظرة من الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية بهةالعربي

 سوف ةطوير النشر العلمي باللغة العربي العربية والمحاوالت العربية لتةفيها لالرتقاء بالمجالت العلمي

  .يجابي العربي البينييسهم في التفاعل العلمي اإل

ي تدور في شكاليات الت واإل،رهابعالم واإل اإلةفهو اختيار موضوع العدد عن ثنائي الثاني ءما الشي    أ

 ة وخاص- جعل من شاشات التلفزيون ،اا كاسحا وانشارا كونيخذت شكلًأ والتي ربما نهما، بيةالعالق

  . ةحداث المروع واألةخبار الدمويا من األ تحمل كثير-ةالعربي

 من خالل مضامين ،ا مع مكوناتهارهاب وتعاطي اإلةظاهرلا ا قيمول تناولً في العدد األىرأنني     إ

تهدف   وماةسباب الظاهرأ البحث في ىلإ التي تتطرق ة،كاديميدراسات والمقاالت األ والةبحاث العلمياأل

 وبيان الدوافع ةساليب المواجهأ و،ي العامأواختراق الرل  العقوىلإ من الوصول ةرهابيليه الجماعات اإلإ

  . ةرهابي اإلةنشط لألةعالمي اإلة التغطيةوشرعي  ة،سباب للظاهرواأل

ة العربية  باللغAMS ة العلميةول للدوريفي العدد األو بالجهد أالفكر شكر كل من ساهموا بأ

  .دهاراز لها كل ىتمنأو

  …………………………… 

 

 


