
(اإلعالم والمجتمع) مؤتمر في (عمان األهلية)

ترة من         1- 3 نيسان المقبل المؤتمر العلمي الخامس الذي تنظمه آلية             ة في الف  عمان  - الرأي  - تعقد جامعة عمان األهلي
اآلداب بالتعاون مع برنامج التنمية االجتماعية واألسرية في جامعة القدس بعنوان «اإلعالم والمجتمع».

ة    ية والتربوي ة والسياس اده االجتماعي ع ) بأبع الم والمجتم وع     (اإلع ارب موض ه يق ي ان ر علم د مؤتم ة عق درج اهمي وتن
ير                    ، والتشريعية وغيره   ، في محاولة للبحث عن إجابات ألسئلة هامة تتمحور حول دور اإلعالم آمحرك للمجتمع نحو التغي
وتشكيل رؤية واضحة لإلعالم في تلمس دوره نحو إحداث التغيير المطلوب والذي يسعى إلى تطوير المجتمع                   ، مع ازدياد   
ة، وفي ظل التطور ات                 واطنين المدني ة الم اء دول ة و بن ة و التعددي ة و الحري الحراك الشعبي العربي من أجل الديمقراطي
ه                  أثيره وخطورت ه و ت اظم أهميت ي منظومة المجتمع، و تع المتسارعة للثورة المعلوماتية وظهور اإلعالم آمحور رئيس ف
على المجتمعات العربية، وما يلعبه من دور فاعل في تشكيل الوعي واتجاهات الرأي العام نحو القضايا المتعددة والشائكة. 
ذآرت مقررة اللجنة التحضيرية د. حفيظة أحمد عن محاور المؤتمر: إن المحور األول (اإلعالم والتغيير) يتضمن مجموعة   
من القضايا منها: اإلعالم و عالقته بالمجتمع المتغير وواقع التغيير، واإلعالم بين نقل الحدث و التحريض عليه و صنعه،             

ودور اإلعالم في بناء الفرد و المجتمع و الدولة، وإعالم التغيير بين الفضائيات و وسائط االتصال.
ة التشريعية  : ضمان للسلطة أم   ة    : البيئ ه القضايا التالي درج تحت نه       « اإلعالم و التشريعات  » وتن ثاني فعنوا  أما المحور ال

حماية لحرية اإلعالم، واإلعالم بين أخالقيات المهنة.
الم   ن اإلع ة بي كالية العالق ا  : إش دة منه وعات ع ه موض درس في وان     « اإلعالم و السلطة   « وت  والمحور الثالث فجاء بعن

والسلطة، واإلعالم وتشكيل الرأي العام، ونجوم اإلعالم بين الرقيب الذاتي والرسمي، ودور اإلعالن في اإلعالم.
 وتناول المحور الرابع المعنون بـ      (اإلعالم و العولمة   ) دور الصورة في اإلعالم، والعالقة بين اإلعالم و الثقافة و التربية،            
ي حين أن المحور الخامس خصص حول       تروني          ، ف ام هجمة اإلعالم اإللك تقبل اإلعالم الورقي أم واإلعالم و المرأة، ومس
(اإلعالم والمسؤولية المجتمعية)والذي سيرآز على دور اإلعالم في تنمية اإلحساس بالمسؤولية المجتمعية لدى المواطنين

و الهيئات والمؤسسات المختلفة.
ثم إرسال البحث آامالً           قادم  وتنص تعليمات المشارآة في المؤتمر على إرسال ملخص في أحد المحاور السابقة قبل شباط ال

في موعد أقصاه 25 من شباط القادم ، آي يتسنى للجنة العلمية من تحكيمة ، ليصار إلى نشره في آتاب .
وتتألف اللجنة التحضيرية للمؤتمر من د. عزمي منصور رئيسا للمؤتمر ، ود. حفيظة أحمد مقررة اللجنة، ود      . عبد الحميد   
ثامر سهيل ولوسي حشمة      الكردي ود . أحمد البالصي عضوين في اللجنة من جامعة عمان األهلية ، ود             . عماد اشتية ود   . 

أعضاء في اللجنة من جامعة القدس المفتوحة.




