تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد اهلل

مؤتمر المبادرة الوطنية لتطوير اإلعالم
الذي ينظمه مركز تطوير اإلعالم  -جامعة بيرزيت ونقابة الصحافيين

األربعاء  ٢٢شباط 2017
الوقت

9:30 – 9:00

الفقرة
التسجيل
االفتتاح:

10:15 -9:30

·كلمة الرتحيب – السيدة نبال ثوابتة /مديرة مركز تطوير اإلعالم
·كلمة رئيس الجامعة – د .عبد اللطيف أبو حجلة
·كلمة نقابة الصحافيني – السيد نارص أبو بكر
·كلمة رئيس الوزراء – د .رامي الحمد الله
·كلمة اإلعالم الرسمي – السيد أحمد عساف
·كلمة وزارة اإلعالم – د .محمود خليفة
الجلسة األولى

ميرس الجلسة :األستاذ عامد األصفر /منسق املتابعة والتقييم يف مركز تطوير اإلعالم
11:15 -10:15

محور اإلصالح القانوني

·قانون املجلس األعىل لإلعالم – د .محمود دودين /مدير برنامج ماجستري القانون يف جامعة بريزيت
·قانون نقابة الصحافيني -السيد منترص حمدان /عضو هيئة عامة يف نقابة الصحافيني
·قانون املريئ واملسموع وقانون املطبوعات والنرش – د .محمد الخرض /خبري قوانني اإلعالم
·قانون حق الحصول عىل املعلومات -السيد موىس الرمياوي /مدير عام مؤسسة مدى للحريات اإلعالمية

 11:30- 11:15استراحة

الجلسة الثانية

ميرسة الجلسة :األستاذة جامن قنيص /رئيسة دائرة اإلعالم يف جامعة بريزيت
محور التطوير األكاديمي

11:30-12:30

·مساق اإلعالم والقانون ،عرض د .سعيد عياد /رئيس دائرة اللغة العربية يف جامعة بيت لحم
·مساق أخالقيات اإلعالم ،عرض األستاذ سعيد أبو معال /أستاذ اإلعالم يف الجامعة العربية األمريكية
·مساق اإلعالم والجندر ،عرض األستاذة روال أبو دحو /أستاذة يف معهد دراسات املرأة
محور البنية التحتية

املهندس سامر عيل /املرشف عىل ملف التحول الرقمي يف وزارة االتصاالت
محور التدريب االعالمي

السيدة هانيا البيطار /مديرة مؤسسة بياالرا
الجلسة الثالثة

ميرسة الجلسة :السيدة خلود عساف /رئيسة تحرير وكالة وفا
محور النوع االجتماعي

األستاذة فاطمة ردايدة /مديرة اإلدارة العامة للتأثري واالتصال واإلعالم يف وزارة شؤون املرأة
محور التنظيم الذاتي

1:30 – 12:30

السيد خالد أبو عكر /مدير شبكة أمني اإلخبارية
محور اإلعالم والمجتمع

الرائد نائل العزة /مدير العالقات العامة يف الدفاع املدين
محور اإلعالم العمومي

السيدة نور عودة /صحافية وعضو لجنة األخالقيات يف نقابة الصحافيني

محور السالمة المهنية

السيدة ريم الجمرة /عضو نقابة الصحافيني
2:30 - 2:00
3:00 - 2:30

عرض توصيات املؤمتر – معز كراجة /إعالمي مختص بالشأن السيايس
غــــداء

