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 السياسات، التحوالت، التحديات: البث اإلذاعي والتلفزيوني مؤمتر

  األردن –عمان 

 2015يار أ 6 – 5

 أمساء املشاركني واملتحدثني

 املتحدثون

مستشار إعالمي والرئيس السابق "بي بي  حسام السكري
 "العربيةسي 

 غرف األخبار التلفزيونية الرقمية 

 ، باحث يف معهد الدراسات الدولية، باريسTV5رئيس حترير يف قناة  سليمان زغدور

التشريعات وواقع صناعة البث اإلذاعي   مدير هيئة اإلعالم يأجمد القاضد. 
 والتلفزيون يف األردن

حتديات االستثمار يف قطاع التلفزيون يف   األردنيةمدير املدينة اإلعالمية  املهندس راضي أخلص
 األردن

معيقات التنمية واالستثمار يف قطاع املرئي   ، األردنءجامعة البرتا تيسري مشارقةد. 
 )املنظور القانوني( واملسموع

 واقع االستثمار اإلعالمي يف األردن  هيئة االستثمار، األردن بالل أبو زيد

البث الفضائي العربي وقضايا التحول إىل   جامعة قطر مجال زرند. 
 : دراسة مقارنةمنوذج اخلدمة العامة

دور تلفزيون اخلدمة العامة يف نشر   معهد الصحافة النروجيي فروده ركفيه
 الدميوقراطية

خبري إعالمي، االحتاد األوروبي وهيئة  نكوالس نيوجيت
 اإلذاعة الربيطانية، اململكة املتحدة

  التحديات واملشكالت اليت تواجه
ذاعي إىل التحول البث التلفزيوني واإل

 منوذج اخلدمة العامة

التحديات املهنية يف غرف األخبار   خبري إعالمي، اململكة املتحدة جاسنت كنغز
 الرقمية

  كيف خيدم اإلعالم االجتماعي والرقمي
 البث التلفزيوني
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البث اإلذاعي والتلفزيوني العربي   للدراسات الدينيةاملركز امللكي  عامر احلايفد. 
 والتطرف الديين

اجلهاد اإللكرتوني: بني األيديولوجيا   اجلامعة اهلامشية مجال الشليبأ. د. 
 والتكنولوجيا

 التلفزيون والتطرف  معهد اإلعالم األردني، اجلامعة األردنية حلمي ساريأ. د. 

 – كاتبة وصحافية يف الصحف الربيطانية نبيلة رمضاني
  بريطانيا

  الصعوبات اليت تواجه الصحفيات يف
 امليدان

الصناعة التلفزيونية اجلديدة يف األردن   خرابيش –الشريك املؤسس  وائل العتيلي
 والعامل العربي

ذاعات احتاد اإل –مدير العالقات الدولية  جياكمو مازوني
 االوروبية

  البث التلفزيوني من منظور حتوالت قطاع
 احتاد اإلذاعات األوروبي

أكادميية وكاتبة ومديرة مؤسسة إعالم بال  ماجدة أبو فاضلد. 
 حدود

  أخالقيات البث التلفزيوني: من حيدد
 املعايري

املعايري األخالقية للربامج احلوارية   جامعة الريموك ماريان تادرسد. 
مقارنة بني قنوات التلفزيونية: دراسة 

 احلكومية واخلاصة يف األردن

دور اجلامعات ومراكز التدريب يف   جامعة الشرق األوسط سارة ناصر الديند. 
 املوائمة مع سوق العمل وبناء القدرات

 

 رؤساء اجللسات

 عميد معهد اإلعالم األردني باسم الطويسيد. 

 األردني، اجلامعة األردنيةمعهد اإلعالم  فيصل الشبول

 األردنية مدير عام مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون الرواشدة رمضان

 معهد اإلعالم األردني، اجلامعة األردنية صخر اخلصاونةد. 

 معهد اإلعالم األردني، اجلامعة األردنية عجيالت لينا

  رؤياإعالمية، تلفزيون  مستشارة زريقات هالة

 


