
 

 4من  1صفحة 

 
 

 تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة ريم علي 
 

 معهد اإلعالم األردني
 

 بالتعاون مع
 

 معهد الصحافة النرويجي

  

 مؤتمر

 البث اإلذاعي والتلفزيوني

 السياسات، التحوالت، التحديات

 األردن –عمان 
 مارك فندق الند

 2015يار أ 6 – 5
 
 

  



 

 4من  2صفحة 

 2015أيار  5 :اليوم األول

10:00–10:45  التسجيل 

11:00  االفتتاح 
 السالم الملكي 

 باسم الطويسي .د :كلمة معهد اإلعالم األردني 

 فروده ركفيه :كلمة معهد الصحافة النرويجي 

11:30–13:00  
  الجلسة االفتتاحية

 األولى

 باسم الطويسي .د :رئيس الجلسة 

 بي بي "لرئيس السابق إعالمي وا مستشار – حسام السكري
 "سي العربية

 تحيا الصحافة ...اإلعالمات م

 رئيس تحرير في قناة  – سليمان زغدورTV 5 في معهد ، باحث
 الدراسات الدولية، باريس 

 إلى األساسياتالعودة 

 (مناقشة)

 غداء استراحة 14:00–13:00

14:00–15:30  الجلسة الثانية 

 فيصل الشبول :رئيس الجلسة 

 مدير هيئة اإلعالم – القاضيأمجد  .د 

 ث اإلذاعي والتلفزيون في األردنالتشريعات وواقع صناعة الب

 مدير المدينة اإلعالمية األردنية – راضي ألخص .م 

 مار في قطاع التلفزيون في األردنتحديات االستث

 مجلس النواب األردنيعضو  – الحروبروال  .د 

 التطبيقات والفجوات :اإلعالمية األردنيةلتشريعات ا

 جامعة البتراء، األردن – تيسير مشارقة .د 

 :معيقات التنمية واالستثمار في قطاع المرئي والمسموع
 المنظور القانوني

 (مناقشة)
  



 

 4من  3صفحة 

 استراحة 16:00–15:30

16:00–17:30  الجلسة الثالثة 

 رمضان الرواشدة :رئيس الجلسة 

 جامعة قطر – جمال زرن .د 

 :الخدمة العامة التحول إلى نموذج ضائي العربي وقضاياالفالبث 
  دراسة مقارنة

 معهد الصحافة النرويجي – فروده ركفيه 

 خدمة العامة في نشر الديموقراطيةدور تلفزيون ال

 اعة خبير إعالمي، االتحاد األوروبي وهيئة اإلذ – جيتونكوالس ني
 البريطانية، المملكة المتحدة

التي تواجه التحول البث التلفزيوني  التحديات والمشكالت
 االذاعي إلى نموذج الخدمة العامةو

 اتحاد اإلذاعات األوروبية، كاديمية يوروفيجينأ – جاستن كنغز 

 المهنية التحدياتو غرف األخبار الرقمية

  (مناقشة)
 

 2015أيار  6 :ياليوم الثان

10:00– 11:30   الجلسة الرابعة 

 صخر الخصاونة .د :رئيس الجلسة 

 المركز الملكي للدراسات الدينية – الحافيعامر  .د 

 لتلفزيوني العربي والتطرف الدينيالبث اإلذاعي وا

 الجامعة الهاشمية – الشلبيجمال  .د .أ 

 بين األيديولوجيا والتكنولوجيا :الجهاد اإللكتروني
 عالم األردني، الجامعة األردنيةمعهد اإل – حلمي ساري .د .أ 

 التلفزيون والتطرف

 (مناقشة)

  استراحة 12:00 –11:30
  



 

 4من  4صفحة 

 

12:00–13:30  الجلسة الخامسة 

 ساريحلمي  .د .أ :ةرئيس الجلس 

 اتحاد اإلذاعات األوروبية، كاديمية يوروفيجينأ – زستن كنغجا 

استهالك  ستوىماإلعالم االجتماعي و االتجاهات فيحدث أ
 الجمهور لإلعالم

 بريطانيا /ة في الصحف البريطانيةكاتبة وصحافي – نبيلة رمضاني 

 تواجه الصحفيات في الميدانالصعوبات التي 

 خرابيش – الشريك المؤسس – وائل العتيلي 

 الصناعة التلفزيونية الجديدة في األردن والعالم العربي

 ذاعات اتحاد اإل –مدير العالقات الدولية  – جياكمو مازوني
 وروبيةاأل

من منظور  واإلطار القانوني تلفزيون الخدمة العامةفهوم م
 ةاتحاد اإلذاعات األوروبي

 (مناقشة)

 استراحة غداء 13:30-14:30

14:30–16:00  الجلسة السادسة 

 زريقاتهالة  :رئيس الجلسة 

  تبة ومديرة مؤسسة إعالم بال أكاديمية وكا – فاضلماجدة أبو
 حدود

 من يحدد المعايير :أخالقيات البث التلفزيوني

 جامعة اليرموك – ماريان تادرس .د 

دراسة مقارنة بين  :المعايير األخالقية للبرامج الحوارية التلفزيونية
 قنوات الحكومية والخاصة في األردن

 جامعة الشرق األوسط – سارة ناصر الدين 

دور الجامعات ومراكز التدريب في الموائمة مع سوق العمل وبناء 
 القدرات

 (مناقشة)

16:00–17:00   الجلسة الختامية 
 باسم الطويسي .د 
 حلمي ساري .د .أ 

 


