دعوة لتقدمي ا ألحباث للمؤمتر العلمي الس نوي الثالث والعرشين للجمعية العربية
ا ألمريكية ألساتذة االتصال AUSACE
املقام يف جامعة لويزايان -الفاييت ابلوالايت املتحدة ا ألمريكية
يف الفرتة من  ٢٥اىل  ٢٨أأكتوبر ٢٠١٨
موضوع املؤمتر :التواصل الثقايف Connect. Tawasal. Communicate
ان االتصال عرب الثقافات هو جوهر اجملمتع العاملي ،ويف الوقت اذلي تتغري فيه تقنيات وبرجميات االتصال
بني عش ية وحضاها لتسهيل االتصال عرب احلدود  -وعرب القارات  -يصبح من اليسري اما ان نتغاىض عن أو نضخم
من دور تكنولوجيات االتصال اجلديدة .هذا العرص القامئ عىل املعلومات اللحظية -كام تناولته ادلراسات املقدمة
ملؤمتر الوساس  AUSACEيف عامه املايض ابلقاهرة -حيمل يف طياته تغيريات معيقة يف طبيعة االتصال البرشي،
ويواجه ابحيث االتصال واالعالميني بتحدايت حتهثم عىل اعادة التفكري يف طبيعة همهنم .ولقد صار لزام ًا الآن عىل
لك من الباحثني يف االتصال ،والصحفيني ،واملش تغلني ابلعالقات العامة واالعالن أن يبينوا التحدايت والفرص
ٍ
اليت تتيحها وسائل االتصال اجلديدة؛ مفا هو دور التعددية الثقافية يف املشهد االعاليم احلايل؟ وكيف تتواصل
وسائل االعالم مع مجهورها يف جممتع عاملي متعدد الثقافات؟ كيف يس تخدم اختصاصيو االعالن والعالقات العامة
وسائل االتصال يف حتفزي مجهورمه عىل املشاركة والتواصل؟ ما تأثري وسائط االعالم وبيئة االتصال اجلديدة عىل
خلق وتشارك املعىن يف اجملمتع العاملي اجلديد؟ ما يه أفضل الطرق دلراسة ظواهر التواصل اجلديدة؟ ما املشالك
املس تحدثة اليت تواجه ابحيث االتصال يف املشهد االعاليم اجلديد؟
ومن مث فاننا ندعومك للتفكري يف مثل هذه الس ئةل وتبادل أفاكرمك مع جممتع متنا ٍم من العلامء خالل مؤمتر الوساس
لهذا العام ،واذلي يرشف قسم االعالم جبامعة لويزايان -الفاييت ابس تضافته يف الفرتة من  ٢٥اىل  ٢٨أكتوبر
 ،٢٠١٨وندعو ً
الك من أعضاء هيئة التدريس و الطالب املهمتني لتقدمي ملخصات أو أوراق حبثية متسقة مع
موضوع هذا العام اذلي يغطي احملاور التالية (دون أن يكون قارص ًا علهيا):

•
•
•
•
•
•

التواصل عرب الثقافات من خالل االنرتنت
االتصال الاسرتاتيجي عاملي ًا :االعالن والعالقات العامة عرب الثقافات
أثر الثقافة عىل اللغة والتواصل
ادلبلوماس ية الثقافية
أجندات الخبار :وسائل االعالم العاملية ومجهورها
تقدمي الثقافات الجنبية يف وسائل االعالم احمللية

ارشادات التقدمي:
•

•
•
•
•
•

أنمت مدعوون لتقدمي اما أوراق حبثية مكمتةل أو ملخصات .وجيب أن تتكون الوراق املكمتةل يف حدود
 ٦٠٠٠اىل  ٨٠٠٠لكمة ،خبالف صفحة العنوان وقامئة املراجع .أما امللخصات فيجب أن ترتاوح ما
بني  ١٥٠اىل  ٣٠٠لكمة.
املوعد الهنايئ للتقدمي ١ :مايو  ،٢٠١٨واذا مقمت بتقدمي ملخصات ،فريىج تقدمي الورقة املكمتةل يف موعد
ال يتجاوز  ١٥أغسطس  ،٢٠١٨حىت يتس ىن تضميهنا يف برانمج املؤمتر.
جيب أن تكون امللفات املقدمة يف صيغة  . PDFوسيمت اخطار الباحثني املقبوةل أحباهثم عرب الربيد
االلكرتوين حبلول  ١٥مايو .٢٠١٨
يرىج توجيه الطلبات ابللغة االجنلزيية اىل .AUSACE.English@louisiana.edu :كام يرىج توجيه
الطلبات ابللغة العربية اىل .AUSACE.Arabic@louisiana.edu
جيب كتابة واخراج الحباث املقدمة طبق ًا للنسخة اا ألحدث لطريقة  ، APAوكذا كتابة الاقتباسات
داخل النص وقامئة املراجع يف هناية البحث طبقاً لتكل الطريقة.
يرىج التأكد من تقدمي املعلومات التالية:
 oعنوان الورقة
 oالامس اكم ًال
 oامس هجة العمل
 oالوظيفة

 oالعنوان الربيدي
 oالربيد الاكرتوين
 oرمق الهاتف
 oامللخص

رسوم التسجيل:
 ١٥٠دوالر أمرييك لعضو هيئة التدريس ،و ١٠٠دوالر أمرييك للطالب

معلومات عن الفاييت:
الفاييت يه مدينة متوسطة احلجم يسكهنا حوايل  ١٢٧،٠٠٠نسمة ،وتقع يف جنوب لويزايان ابلوالايت
املتحدة المريكية ،ويه تقريب ًا تتوسط الطريق ما بني نيو أورليانز وهيوسنت .تدمع املدينة جممتع ًا مزدهر ًا من الفنون
واملوس يقى ،وهبا مطار مطار اقلميي تأتيه رحالت مبارشة من املطارات ادلولية املركزية يف أتالنتا ودالاس
وهيوسنت .كام تقع مدينة نيو أورليانز عىل بعد  2.5ساعة ابلس يارة عرب حوض أتشافاالاي  Atchafalayaامجليل
 وهو واحد من أكرث املناظر الطبيعية الفريدة والرائعة يف البالد .اكن املس توطن الرئييس ملنطقة الفاييت مهالاكجن  Cajunsاذلين اكنوا يف التارخي المرييك أول "النازحني ابلقوارب"  Boat peopleبعد أن طردمه
الربيطانيون من نوفا سكوتيا قبل  ٢٦٣عاما .ومتزي الثقافة الفرنس ية جنوب لويزايان عن لك مناطق اجلنوب
المرييك ،حيث ال تزال الفرنس ية مس تخدمة يف املدن الصغرية واملطامع وحمالت احلالقة .وتلعب اجلامعة دورا
رئيس يا يف توثيق وحفظ ثقافة الاكجن و الزايديكو  Zydecoالفريدة للمنطقة .مت انتخاب الفاييت كفضل مدينة
تضم جامعة  College Townيف البالد يف اس تطالع عام  ٢٠١٤اذلي أجرته جمةل يو اس توداي .أما الثقافات
البرز اليت حيتفي هبا حرم جامعة لويزايان يف الفاييت فتشمل المريكيني من أصل أفريقي ،والكريول ،Creole
واللبنانيني ،وذوي الصول الالتينية ؛والكوريني ،والفيتناميني  ،مما جيعل جممتع اجلامعة بيئة متنوعة حقا للتعلمي
العايل.

