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 طلبة كلية االتصال في جامعة العين يشاركون في منتدى االتصال الحكومي

 

 

في إطار سعيها الدائم لغرس الثقافة واالطالع على كل ما هو جديد في عالم اإلعالم، نظمت كلية االتصال واإلعالم في جامعة العين 

زيارة علمية لطلبة الكلية للمنتدى الدولي لالتصال الحكومي في إكسبو / الشارقة، بإشراف كل من  -نمقر العي–للعلوم والتكنولوجيا 

 الدكتور خزيم الخزام عميد كلية االتصال واالعالم والدكتور رياض جلجلي عضو هيئة التدريس في الكلية.

من المنتدى والتي كانت بعنوان االتصال الحكومي  حيث شارك الوفد الطالبي في أعمال المنتدى، حيث حضر الطلبة الجلسة األولى

 وبناء مجتمعات المعرفة، والجلسة الثانية التي كانت تحت عنوان مواجهة التطرف )االتصال الحكومي وصناعة الثقافة اإلنسانية(.

جتماعية، واالتصال بورشتي عمل متخصصتين باالتصال و اإلعالم و هما: استراتيجيات وسائل اإلعالم اال شارك الطلبة  كما 

 الحكومي ووسائل التواصل اإلجتماعي.
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وقد التقت طالبات كلية االتصال واإلعالم في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بسمو الشيخة جواهر القاسمي، رئيسة المجلس األعلى 

لبات كليات االتصال واإلعالم من كافة لشؤون األسرة في إمارة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث التقت سموها بطا

 دول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن منتدى االتصال الحكومي يعقد سنوياً ويجتمع فيه نخبة من اإلعالميين اإلماراتيين والعرب والعالميين ورواد الفكر الحكومي 

 ل مع رواد الفكر في صناعة اإلعالم واالتصال.في إمارة الشارقة، باإلضافة إلى تنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العم

 

http://aau.ac.ae/ar/news/2016/students-of-college-of-communication-in-aau-visits-

international-government-communication-forum/ 
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