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العرب اليوم
تعقد جامعة عمان األهلية مؤتمرها العلمي الخامس    ، الذي تنظمه آلية اآلداب بالتعاون مع برنامج التنمية االجتماعية واألسرية            ، في 

جامعة القدس، بين األول والثالث من نيسان المقبل بعنوان اإلعالم والمجتمع. 
يير         حداث التغ في إ ثر اإلعالم  عدة      ، مثل : أ ساؤالت  يحاول المؤتمر بحسب د    . حفيظة أحمد  ، مقررة اللجنة التحضيرية    ، اإلجابة على ت
المرغوب في المجتمع، ومكانة اإلعالم في ظل المتغيرات التكنولوجية الهائلة المستخدمة فيه    ، مدى قدرة المؤسسة اإلعالمية على      
ية           ، واآلثار المترتبـة علـى هـذا الـزخم اإلعالمـي فـي مجتمـع يتسـم ببـطء           ية عال شاآله بمهن شة م مع ومناق جات المجت تلمس احتيا

استعداده للتغيير، ودور اإلعالم في تنمية المسؤولية المجتمعية لألفراد والمجتمعات.
ته بـالمجتمع     ها        : اإلعالم وعالق من القضايا من عة  يير   ) يتضمن مجمو لت أحمد        : أن المحور األول  (اإلعالم والتغ مر قا حول محاور المؤت و
المتغير وواقع التغيير، واإلعالم بين نقل الحدث والتحريض عليه وصنعه، ودور اإلعالم في بناء الفرد والمجتمع والدولة، وإعالم التغيير بين
نه اإلعـالم والتشـريعات وتنـدرج تحتـه القضـايا التاليـة            : البيئـة التشـريعية  : ضـمان  ثاني فعنوا ما المحور ال صال     ، أ سائط االت الفضائيات وو
شرف اإلعالم بين النظرية والتطبيق        )، ومدى  للسلطة أم حماية لحرية اإلعالم، واإلعالم بين أخالقيات المهنة وحرية التعبير أو     (ميثاق 
جاء المحور    توافق الخطط الدراسية في آليات اإلعالم والواقع         ، والبرامج اإلعالمية بين حاجة المتلقي وسياسة المحطة اإلعالمية          . و
لرأي      شكيل ا سلطة        ، واإلعالم وت ين اإلعالم وال شكالية العالقة ب ها      : إ الثالث بعنوان اإلعالم والسلطة     ، وتدرس فيه موضوعات عدة من
العام، ونجوم اإلعالم بين الرقيب الذاتي والرسمي، ودور اإلعالن في اإلعالم . وتناول المحور الرابع المعنون ب     ¯ (اإلعالم والعولمة  ) دور
الصورة في اإلعالم، والعالقة بين اإلعالم والثقافة والتربية، واإلعالم والمرأة، ومستقبل اإلعالم الورقي أمام هجمة اإلعالم اإللكتروني        .
في تنمية اإلحساس            سيرآز على دور اإلعالم  لذي  ية     )، ا حول          (اإلعالم والمسؤولية المجتمع خامس خصص  في حين أن المحور ال

بالمسؤولية المجتمعية لدى المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة.
وأآدت حفيظة أحمد أن تعليمات المشارآة في المؤتمر تنص على إرسال ملخص في أحد المحاور السابقة، وإرسال البحث آامًال في
فت اللجنة التحضيرية       قد تأل تاب        ، و في آ شره  لى ن آي يتسنى للجنة العلمية تحكيمه      ، ليصار إ شباط الحالي    ،  صاه    25 من  عد أق مو
للمؤتمر من د. عزمي منصور رئيسا للمؤتمر، ود. حفيظة أحمد مقررة اللجنة  ، ود. عبد الحميد الكردي    ، ود. أحمد البالصي عضوين في     

اللجنة من جامعة عمان األهلية، ود. عماد اشتية ود. ثامر سهيل ولوسي حشمة أعضاء في اللجنة من جامعة القدس المفتوحة.
شهادات                          ية و بأوراق بحث جه  من األردن وخار ين  باحثين واإلعالمي من ال بير  وختمت حفيظة من المتوقع أن يشارك في المؤتمر عدد آ

تغني هذا الموضوع، علًما بأن الجامعة ستتكفل بتوفير اإلقامة للمشارآين من خارج األردن وبنفقات الضيافة لجميع المشارآين.




