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     ألستاذ من األميرآية وآخرين   آتاب عن االعالم العربي

  
العولمة وصناعات  : " العربي اإلعالم "  برس آتاب باالنكليزية بعنوان   عن دار بوليتي   صدر مؤخرًا

وقد    وخليل رناوي،   دجاني، ونبيل   ومحمد عايش،   من تأليف نهى ميلور،   ، " وسائل اإلعالم الناشئة
 . استغرق إعداده سنتين

الجامعة    هو أستاذ دراسات اإلعالم ورئيس دائرة العلوم االجتماعية والسلوآية في   والبروفسور دجاني 
مع الترآيز على وسائل    المجتمع،   دراسة َدور اإلعالم في   وهو متخصص في .  بيروت   األميرآية في
  أّلفها البروفسور دجاني   وهذا الكتاب هو من المطبوعات الست المنشورة التي .  انية والعربيةاإلعالم اللبن

تلعب فيه وسائل    وموضوع الكتاب وثيق الصلة للغاية بالوقت الراهن الذي  .  تأليفها   أو شارك في 
 . عدد من الدول العربية   التحرك المطالب بالديمقراطية في   في   أساسيًا   اإلعالم الجديدة دورًا

مع ترآيز على    سياق العولمة وتأثيراتها،   إلى صناعات وسائل االعالم الناشئة في   ويقّدم الكتاب مدخًال  
وعبر مناقشات مفّصلة لتنظيمات االعالم  .  النشر والصحافة واإلذاعة والسينما ووسائل االعالم الجديدة

أن التغييرات السياسية والتكنولوجية    ض مؤلفو الكتاب نظريتهم وهييعر   ورآائزه االقتصادية،   العربي
  ويعطون أمثلة على ذلك في .  أّدت إلى اعادة تنظيم ميدان االعالم العربي   االعالم العالمي   والثقافية في

من  التأثيرات على السياسات االعالمية وتكنولوجيا االعالم ومحتواه وأنماطه الخاصة بالجيل الجديد 
  . اإلعالم   مستهلكي
يقدم    فإن الكتاب الجديد   ياسر سليمان،   جامعة آامبريدج   وسائل اإلعالم في   لألستاذ الباحث في   ووفقًا

العالم الناطق بالعربية ويناقش تجارب ومحن وسائل    لمحة مفيدة عن مجموعة من القنوات اإلعالمية في
والتغيرات االجتماعية    والخصومات اإلقليمية بين الدول،   ناء الدولة،ب   ودورها في   االعالم العربية،
يكون ذات فائدة آبيرة للمتخصصين اإلقليميين وغيرهم من    ويقول إن الكتاب سوف .  ومكافحة الهيمنة

 . التخصصات    مختلف
من هذا الكتاب ليتمّكن من البدء بإعداد طبعة    عن سعادته للفروغ   وقد أعرب البروفسور نبيل دجاني 

المشترك مع    لمشروعه البحثي   وليتفّرغ   عن االعالم اللبناني،   1993   العام   جديدة من آتابه الصادر في
  . العالم العربي   عن التربية اإلعالمية في   البروفسور جاد ملكي

دار نشر دولية تختص بالعلوم االجتماعية    هي   1984   العام   تأسست في   برس التي   ُيذآر أن بوليتي
  باالضافة الى التاريخ والدراسات األدبية واإلعالم واالنتروبولوجيا والثقافة وهي   واالنسانيات والسياسة،

مثل  من   مختلف اللغات،   المعة في   وتضم الئحة مؤلفيها أسماًء .  العالم   من أهم الناشرين األآاديميين في 
   . بيار بورديو وجورغن هابرماس وأولريخ بك وروجيه شارتييه

  
 
    



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  بحثية تدريسية،جامعة    والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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