
 دعوة لتقديم أوراق بحثية:
 قسم الصحف:

 
  الموضوع:

 لوسائل اإلعالم اإلخبارية في القرن الحادي والعشرين.والدور الُمتغير التحول الرقمي 

 التاريخ:
 .2014أغسطس  13،14

 :المكان
 سويسرا.)، جنيف، ITU( االتحاد الدولي لالتصاالت

 الُمنظمون: 
 .قسم اإلفال للصُحف

 الفرعية: الموضوع األساسي والموضوعات 
تُطور وسائل رقمنة هذه المصادر من إمكانية استخدامها. ، وتُضاعف تاريخية عالية القدر والقيمةمصادر إن الصُحف 

إلى عملية عملية نقل األخبار وتُحول الُمستفيدين أدوار جميع تعريف وتُعيد ية قنوات ووسائل تواصل جديدة لالحااإلعالم الرقمية 
 ال ُمتناهية.

 أُسست رقمية من األساس. وسائل اإلعالم الُمرقمنة والتي تغير كالً من على أوجه يُركز مؤتمر ما قبل اإلفال 

بارية في القرن الحادي خاإللوسائل اإلعالم والدور الُمتغير الرقمي "التحول موضوع المؤتمر األساسي: 
يجب أن تتناولها العروض واألبحاث الُمقدمة ولكنها ال تقتصر على التي الموضوعات الفرعية والعشرين"، أما 

 التالي:

على صناعة االتجاهات الحديثة وآثارها لتواصل االجتماعي والعالم الرقمي: في عصر وسائل انقل األخبار  •
 المعلومات. 

  الصُحف إلكترونيًّا. بحفظ وإتاحة  والتكنولوجيات ذات الصلةآخر الُمبادرات  •
 وسائل اإلعالم اإلخبارية. الدعاية وأثرها على صناعة  •
 نصوص الُصحف ومحتوى األخبار.تحليل  •
 األخبار والصحف اإللكترونية.شؤون اإليداع اإللكتروني القانوني:  •
 الخدمات القائمة على مجموعات الصُحف الرقمية.  •
 في مجال رقمنة التراث الثقافي. دراسات حالة  •
 الُصحف الرقمية.مجموعات البحث القائم على  •
 مدى إمكانية استخدامها. مجموعات الُصحف الرقمية، وتوقعات مع الُمستخدمين وتجارب خبرات  •
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ا في غير ذلك من الُمقترحات ذات الصلة بموضوع المؤتمر األساسي.   سيُنظر أيّضً

 إرشادات التقديم: 
o  في ملف وورد.باللغة اإلنجليزية الُمقترحات ُملخصات يجب تقديم 
o  باللغة اإلنجليزية وتحتوى بوضوح على التالي:، 2014يناير  31قبل يجب تقديم الُملخصات 

o .عنوان العرض الُمقَدم 
o  كلمة). 300ُملخص البحث الُمقدم (فيما ال يزيد عن 
o  العارضين ووظائفهم. أسماء 
o .المؤسسة التابعين لها 
o  :ورقم التليفون. عنوان البريد اإللكتروني بيانات التواصل معهم، بما فيها 
o .نبذة ُمختصرة عن سيرة أصحاب البحث الذاتية 
o  .اللغة التي سيُعرض بها البحث 

 تُقدم األبحاث لألربع التالي ذكرهم جميّعًا:

Krista Kiisa  
 krista.kiisa@nlib.eeالبريد اإللكتروني:  

Mona Lokas  
 mona.lokas@nb.noالبريد اإللكتروني: 

Ulrich Hagenah  
 hamburg.de-hagenah@sub.uniالبريد اإللكتروني: 

Frederick Zarndt  
  frederick@frederickzarndt.comالبريد اإللكتروني: 

 .2014مارس  10سيتم إخطار أصحاب األبحاث الُمختارة في 

 األبحاث المقبولة:
 قد نُشرت في أي مكان آخر.كلمة، وأال تكون  6000و 3000تتراوح بين  •
 على األكثر.  2014في آخر يونيو بها العروض التقديمية األبحاث الكاملة ُمرفق يجب إرسال  •
 األبحاث باللغة اإلنجليزية.يجب كتابة  •
 دقيقة لعرض البحث. 25-20يُسمح بمدة  •
 ستُحمل األبحاث على موقع المؤتمر اإللكتروني.  •
 

 ناقشة أي شيء يتعلق بهذه الدعوة، برجاء التواصل مع: لمُ 

Krista Kiisa. Frederick Zarndt, Ulrich Hagenah, Mona Lokas,  
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 تواريخ هامة:

 

 

 

 

 

 

 التقديم:
 .2014يناير  31يجب أن تصلنا كل الُمقترحات قبل 

 برجاء ُمالحظة: 
أن كل التكاليف، بما في ذلك رسوم التسجيل في المؤتمر والسفر واإلقامة...إلخ، هي مسؤولية أصحاب األبحاث، وال 

ا ماديًّا، فقط يُمكنها إصدار دعوة لصاحب البحث.   تُقدم اإلفال أي دعّمً

 منح لحضور المؤتمر: 
لقد عملت كالً من اللجنة الوطنية الفرنسية واإلفال جاهدتين لتوفير تمويل لمنح حضور المؤتمر. تجدوا كل المعلومات 

 . في المؤتمر بمنح الُمشاركةالُمحدثة  عنها على موقعنا الخاص 

 مع تحيات مركز اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربية

 

2014يناير  31   آخر موعد لتقديم الُملخص  

2014مارس  10   اإلخطار بقبول األبحاث 

2014مارس  20   بداية التسجيل  

2014يونيو  30   إرسال األبحاث والعروض التقديمية النهائية  

http://conference.ifla.org/ifla80/conference-participation-grants
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