Call for Papers

دعوة للنشر بمجلة إعالم الشرق األوسط
العدد الثالث عشر2017
األوسط  JMEMدورية أكاديمية محكمة تصدر سنويا ً منذ العام 2004
دورية إعالم الشرق
ِ
باللغتين :العربية واإلنجليزية.
اإلتصال والدراسات االعالمي ِة في الدول العربية والشرق
تھتم الدورية بشكل خاص ببحوث
ِ
األوسط.
ِ
توجد الدورية على قاعدة بيانات Communication and Mass Media Complete
وترقيمھا الدولي للنشر اإلليكترونيISSN 2152-629X :
تصال في كافة أنحاء أفريقيا،
تَ ْدعو المجلة أعضاء ھيئة التدريس وخريجي كليات اإلعالم واال
ِ
والشرق األوسط ،وآسيا ،وأوروبا والواليات المتّحدة لتَقديم أبحاثھم للنشر بالعدد الثالث عشر
لمجلّ ِة إعالم الشرق األوس ِط ) ،(JMEMوھي المجلّة الدولية المحكمة التي تصدر عن الجمعية
العربية األمريكية ألساتذة االتصال ).(AUSACE
األوسط – التي تنشر في خريف كل عام-األبحاث باللغتين :العربية
تَ ْقب ُل مجلّةَ إعالم الشرق
ِ
واإلنجليزية ،المرتبطة بالموضوعات والقضايا التالي ِة:
 .1دور أجھز ِة اإلعالم واالتصال الجديد ِة )بما في ذلك شبكات التواصل االجتماعي Social
ت والترفي ِه
نشر
األخبار والمعلوما ِ
ِ
 (Media Networksفي ِ
 .2القنوات الفضائية الدولية وتأثيرھا الثقافي واإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي
 .3التخطيط ورسم سياسات االتصال في عصر التقنيات الحديثة
 .4اإلذاعات العربية الدولية
 .5اإلعالم والمرأة
 .6إعالم الربيع العربي.
 .7تأثير وسائل اإلعالم الحديثة على اتجاھات وسلوك الجمھور
 .8المنظمات غير الحكومية وأجھزة اإلعالم
أو أي موضوعات ذات صلة بأحد مجاالت اإلعالم واالتصالي بشقيه :التقليدي والجديد.
الموعد نھائي إلرسال األبحاث للنشر في العدد القادم للمجلة )خريف 31 (2017مارس .2017

ترسل األبحاث العربية إلكترونيا ً كملحقات مايكروسوفت وور ِد إلى أ.د/عبد الرحمن الشامي
محرر القسم العربية بدورية إعالم الشرق األوسط على العنوان التالي:
aalshami@qu.edu
للنشر بأ ّ
ي دورية أخرى.
األوسط يَجبُ أال ترسل
 األبحاث المرسلة لدوري ِة إعالم الشرق
ِ
ِ
 توثق المراجع وفق نظام )) (APAالطبعة السادسة(.
 أال يزيد البحث عن  9000ألف كلمة بما في ذلك المراجع والجداول والمالحق.
 أن يكتب البحث بخط  ،Time New Romanحجم الحرف .12

للتقديم ،نرجو زيارة
لمزيد من المعلومات حول دورية إعالم الشرق األوسط والتعليمات العامة
ِ
موقع الدورية على شبكة اإلنترنت/http://jmem.gsu.edu :

