
اإلصدار السادس عشر  -  تموز ٢٠١٧نشـرة إخباريــة

لتطبيق  اتفاقية  يوقعان  وأبوغزاله  الفايز 
مؤسسة  الى  األعيان  مجلس  تحول  مشروع 

ذكية نموذجية

رئيس  الفايز  فيصل  الدكتور  دولة  وقع   - عمان 
أبوغزاله  طالل  الدكتور  وسعادة  األعيان  مجلس 
مجلس  تحول  مشروع  تطبيق  إلى  تهدف  اتفاقية 

نموذجية.  ذكية  مؤسسة  الى  األعيان 

الـخدمات  وتطوير  تنمية  إلى  االتفاقية  وتهدف 
وتنمية  وتحفيز  األعيان،  مجلس  يقدمها  التي 
المعلومات  تكنولوجيا  حقل  في  األنشطة  سائر 
الـخدمات  وتطوير  وتنمية  وتماشياً  والتدريب 
المجلس.  في  البشرية  والكوادر  والتقنية  المهنية 

أن  الفايز  فيصل  األعيان  مجلس  رئيس  وقال 
نحو  السعي  إطار  في  يأتي  االتفاقية،  توقيع 
األعيان،  مجلس  يقدمها  التي  الخدمات  تطوير 
من  والتخلص  فيه،  العاملين  كفاءة  وزيادة 
وتصحيح  األداء،  تقيم  وتسهيل  التقليدي،  العمل 
ألكثر  الوثائق  ونشر  بسرعة،  الحاصلة  األخطاء 

ممكن. وقت  أقل  في  جهة  من 

في هذا اإلصدار:

الفايز وأبوغزاله يوقعان اتفاقية لتطبيق مشروع 
تحول مجلس األعيان الى مؤسسة ذكية نموذجية

اختيار أبوغزاله لالنضمام إلى المجلس االستشاري 
رفيع المستوى لصندوق األمم المتحدة للتأثير 

االجتماعي

جمعية المذيعين األردنيين تنتخب طالل أبوغزاله 
رئيساً فخرياً لها

لجنة الشباب في ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي 
تباشر عملها

لجنة اإلعالم اإللكتروني في ملتقى أبوغزاله تبحث 
في مستقبل اإلعالم األردني
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وأضاف أن من أهداف االتفاقية، تذليل المصاعب 
للوقت  األمثل  االستخدام  اإلدارية،  والمشاكل 
مجلس  في  إليه  نسعى  ما  وهو  والجهد،  والمال 
إلى  وتحويله  المجلس،  أعمال  فحوسبة  األعيان، 
التوجه  هذا  في  يصب  ونموذجية،  ذكية  مؤسسة 
الدولة  توجهات  مع  ويتواءم  إليه  نسعى  الذي 

اإللكترونية. الحكومة  نحو  األردنية 

لمجموعة  الشكر  األعيان  مجلس  رئيس  وقدم 
الدكتور  العين  بسعادة  ممثلة  أبوغزاله،  طالل 
التي  طالل أبوغزاله، مثمنا دورها الوطني، وهي 
ستقوم تطوعا منها بتنفيذ هذا المشروع، الذي من 
على  العمل  إطار  في  نوعية  نقلة  يحقق  أن  شأنه 
وتنمية  المجلس،  يقدمها  التي  الخدمات  تطوير 
المعلومات،  تكنولوجيا  حقل  في  األنشطة  سائر 
الخدمات  تطوير  على  أيضا  المشروع  وسيعمل 
في  العاملة  البشرية  والكوادر  والتقنية  المهنية 

األعيان.   مجلس 

أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  أعرب  جانبه  من 
عن سعادته بهذا التوقيع الذي من شأنه أن يخدم 
هذه  مواكبة  أهمية  إلى  مشيرا  األعيان،  مجلس 
لمؤسسة ذكية  التطور وتتحول  العريقة  المؤسسة 
الدولة.  مؤسسات  لباقي  نموذجا  وتكون  نموذجية 

استغالال  يعد  لم  التطور  مواكبة  أن  على  وأكد 
ضرورة  أصبحت  وإنما  للجهد،  وتوفيرا  للوقت 
ونواكبه،  معه  ونتعايش  نعيشه  وأن  البد  وواقع 

بالمعرفة.  إال  يكون  لن  فالمستقبل 

طالل  مجموعة  تقوم  أن  على  االتفاقية  وتنص 

التحول  مشروع  مقترح  وتنفيذ  بتقديم  أبوغزاله 
نموذجاً  ليصبح  األعيان  لمجلس  الرقمي  المعرفي 
 Knowledge( معرفية  كمؤسسة  الدولة  لدوائر 

.ICT Institution( تدار بوسائل ال 

زمني  وإطار  عمل  خطة  المشروع  ويتضمن 
 ICT based مؤسسة  إلى  المجلس  لتحويل 
االلكتروني  للبريد  استخدام  سياسة  وضع  تشمل 
البريد  عبر  المرسل  المحتوى  نوعية  تحدد 
البريد  مع  والتعامل  الرد  وكيفية  االلكتروني 
واإلدارة  المجلس  أعضاء  بين  ما  االلكتروني 
موقع  وتطوير   ،)Usage Guidelines(
ما  كل  واضافة  بالمجلس  خاص  جديد  إلكتروني 
مواد  فيديو،  صور،  أخبار،  من  بالمجلس  يتعلق 

وغيرها. القوانين،  المعلومات،  إعالمية، 

الكتروني  منتدى  تطوير  المشروع  ويشمل 
Discussion Platform  لحضور االجتماعات 
في حال السفر أو الغياب، وتطوير بورتال داخلي 
اآلراء  وتبادل  للنقاش  ومساحة  بالمجلس  خاص 
محاضر  من  الخاصة  الملفات  على  واالطالع 
االعمال.  وجداول  االجتماعات  ودعوات  الجلسات 

يبين  لالتفاقية  وفقا  مشروع  مقترح  تقديم  وسيتم 
األرشفة  مع  التعامل  وطريقة  وجدوى  ميزات 
التدريب  وتقديم  المجلس،  لملفات  اإللكترونية 
بحيث  الرقمي  للتحويل  األعيان  للسادة  الخاص 
والكمبيوتر،  اإلنترنت  استخدام  من  يمًكنهم 
اإللكتروني  التعليم  برامج  توفير  سيتم  كما 
TAGIUNI لمن يريد أن يستفيد أكثر من برامج 

المجاالت.  جميع  في  أبوغزاله  جامعة طالل 
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ومديرة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  لمنصب  المرشحة  من  مقدمة  رسمية  دعوة  على  بناء   - عمان 
آسيا  لمنطقة  اإلقليمي  المكتب  ومدير  كالرك،  هيلين  السيدة  للتنمية  المتحدة  األمم  برنامج 
في  عضوا  ليكون  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  اختير  تشو،  هاوليانج  السيد  الهادئ  والمحيط 

االجتماعي. ثير  للتأ المتحدة  األمم  لصندوق  المستوى  رفيع  االستشاري  المجلس 

قيادته وحكمته وخبرته والتي ستساعد  أبوغزاله بفضل  الدكتور  اختيار  الدعوة، جاء  لرسالة  ووفقا 
باإلضافة  واالقتصادي  االجتماعي  ثيره  تأ تعزيز  في  االجتماعي  ثير  للتأ المتحدة  األمم  صندوق 
الدعوة:«باعتبارك  في  وجاء  المالي.  والقطاع  المتحدة  واألمم  للحكومات  المقدمة  السياسات  إلى 
لصياغة  الفرصة  لديك  سيكون  االجتماعي،  ثير  للتأ المتحدة  األمم  لصندوق  وصديقا  مستشارا 
إلى  جنبا  ثير  والتأ االستثمار  واستراتيجيات  الصندوق،  بسياسات  المتعلقة  المبادرات  وجهة 

المعروفين.« القادة  من  مجموعة  مع  جنب 

تنشئة  في  الخصوص  وجه  وعلى  المجتمعات  تحسين  في  التزامك  »إن  الرسالة:  في  جاء  كما 
تعمل  قيادتك،  وتحت  الهام.  مصدر  بالفعل  يشكل  للجميع،  المتوفرة  الفرص  وزيادة  الشباب 
القادمة،  األجيال  وقلوب  عقول  تنوير  على  فاونديشن  أبوغزاله  وطالل  أبوغزاله  طالل  مجموعة 
ناجح  نموذج  قيادة  في  خبرتك  أن  كما  المعرفة.  على  قائم  قوي  القتصاد  األساس  وترسيخ 
المتحدة  األمم  لصندوق  قيمة  ذات  ستكون  اجتماعية  مهمة  ذات  ربحية  غير  لمنظمة  »مختلط« 
العالم  حول  األعمال  رجال  لدعم  مختلط  تمويل  استخدام  إلى  تتطلع  والتي  االجتماعي  ثير  للتأ

قوي.« عالم  خلق  في  يساهمون  فيما 

في  وفخره  سعادته  عن  األردني  األعيان  مجلس  في  عضو  أيضا  وهو  أبوغزاله  الدكتور  وأعرب 
االنضمام إلى المجلس االستشاري رفيع المستوى لصندوق األمم المتحدة للتأثير االجتماعي، مؤكدا 
األمم  الفريق  نائب رئيس  وباعتباره  أبوغزاله،  الصندوق هي محور عمل مجموعة طالل  أهداف  أن 
واالتصاالت  المعلومات  لتقنية  العالمي  االئتالف  ورئيس  واالتصاالت  المعلومات  لتقنية  المتحدة 

األهداف.« تحقيق  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  اقترح   )UN-GAID( والتنمية 

وتعزيز  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  إلى  الحاجة  استمرار  أبوغزاله  الدكتور  وأكد 
الدولة. اقتصاد  بنية  ركائز  من  يعتبر  والذي  استخدامها 

المتحدة كما  14 فريق عمل ومبادرة في األمم  أكثر من  أبوغزاله ترأس  الدكتور  العين  أن  إلى  يشار 
لمنظمة  خاصا  سفيرا  ليكون  اختياره  آخرها  وكان  المتحدة  األمم  برامج  من  العديد  في  عضو  أنه 

المتحدة. لألمم  تابعة  متخصصة  وكالة  وهي  العالمية  السياحة 

المتحدة  األمم  لصندوق  المستوى  رفيع  االستشاري  المجلس  إلى  لالنضمام  أبوغزاله  اختيار 
للتأثير االجتماعي

خطة  مشروع  تقديم  على  االتفاقية  وتشمل 
المجتمع  مع  التواصل  كيفية  يوضح  إعالمية 
باستخدام  اإلعالم  وسائل  طريق  عن  المحلي 
في  معرفي  مركز  وإنشاء  الوسائل،  جميع 
والمعدات  باألثاث  وتجهيزه  األعيان  مجلس 
وظيفي  توصيف  إعداد  إلى  باإلضافة  والبرامج، 
الرقمي  بالتحول  يتعلق  ما  وخصوصاً  للمجلس 

وتقييم   ،Organizational Structure
ودراسة  ومعدات  خوادم  من  الراهن  الوضع 
المجلس  وربط  والتحسين  الترقية  إمكانية 

القبة. تحت  السرعة  عالي  بإنترنت 

h t t p : / / w w w . t a g - f o r u m . o r g / n e w s .

aspx?id=3403&group_key=news&lang=ar



www.tag-forum.org4

وفي عام 2016، كرم برنامج األمم المتحدة للتنمية الدكتور أبوغزاله لدوره في تعزيز األهداف وذلك 
األردن. في  عملها  لبدء  األربعين  والذكرى  لتأسيسه  الخمسين  بالذكرى  االحتفال  خالل 

وعلى  البرامج،  من  العديد  في  للتنمية  المتحدة  األمم  برنامج  مع  أبوغزاله  طالل  مجموعة  وتتعاون 
للشباب  المستدامة  التنمية  تحقيق  إلى  تهدف  التي  القدرات  بناء  مجاالت  في  الخصوص  وجه 
حول  دراسة   2016 عام  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  أطلقت  كما  السوريين  والالجئين  األردنيين 
وقام  البرنامج  مولها  والتي  األردني  االقتصاد  على  السوريين  الالجئين  ألزمة  المباشر  غير  التأثير 

لالستشارات. أبوغزاله  شركة  بإعدادها 

للتأثير االجتماعي تمويال ألجندة  ويدعم المجلس االستشاري رفيع المستوى لصندوق األمم المتحدة 
.2016 الثاني  تشرين  في  أنشئ  والذي  المستدامة  التنموية  األهداف 

جمعية المذيعين األردنيين تنتخب طالل أبوغزاله رئيساً فخرياً لها

عمان - رعى سعادة الدكتور طالل ابوغزاله االحتفال بـ »يوم المذيع االردني« الذي نظمته جمعية المذيعين 
المذيعين األردنيين بحضور مجموعة من  االردنيين في ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي لتكريم كوكبة من 

اإلعالميين والمعنيين في القطاع.

في  البالغ  لدوره  تقديرا  لها،  فخريا  رئيسا  أبوغزاله  الدكتور  سعادة  انتخاب  الجمعية  أعلنت  الحفل  وخالل 
االهتمام بكافة القطاعات وخاصة القطاع اإلعالمي، والمؤسسات اإلعالمية. 

المذيعين بشكل خاص واإلعالميين  لكافة  الشكر  التكريم موجها،  بهذا  أبوغزاله عن شكره واعتزازه  وعبر 
الضوء على مختلف  وتسليط  الحقائق،  وفي كشف  والمواطن،  الوطن  في خدمة  بشكل عام على جهودهم 

النشاطات التي من شأنها أن تسهم في تنمية وتطوير االقتصاد والمجتمع.  

ودعا أعضاء جمعية المذيعين االردنيين، إلى التركيز في برامجهم على التعريف بالجمعية، وغاياتها واطالع 
المجتمع عليها، كما دعا المعنيين إلى إعادة النظر بتعريف اإلعالمي، لتشمل كافة العاملين في اإلعالم 
من المرئي والمسموع والمقروء، كما دعا إلى تغيير اسم نقابة الصحفيين لتكون نقابة اإلعالميين حيث أنها 
تشمل كافة العاملين في القطاع، موضحا أن مصطلح صحفيين تقتصر على العاملين في الصحف األمر 

الذي يظلم اإلعالميين اآلخرين العاملين في قطاع اإلعالم. 
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وأوضح أن التنبؤات والواقع الملموس يشير إلى أن العمر المتبقي للصحافة الورقية عشر سنوات تقريبا، وذلك 
في ظل االنتشار الواسع لإلعالم اإللكتروني، داعيا إلى ضرورة مواكبة اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية 

التطور السريع الذي يشهده العصر في مجال التكنولوجيا الرقمية. 

ونظرا ألهمية العمل اإلذاعي وضرورة أن يصل إلى كافة مناطق المملكة، أشار أبوغزاله إلى أنه أنشأ إذاعة 
طالل أبوغزاله لالقتصاد والثقافة )من معان إلى عمان( انطالقا من حبه الشديد لمحافظة معان بشكل خاص 

ومناطق البادية بشكل عام، نظرا ألهمية إذاعة شاملة تصل لجميع محافظات ومناطق المملكة.

من جانبه عبر رئيس جمعية المذيعين األردنيين السيد محمد العضايلة عن شكره وتقديره لما يقدمه الدكتور 
طالل أبوغزاله في دعم ومؤازرة للجميع، ودوره في خدمة مختلف القطاعات، األمر الذي من شأنه أن يكون 

حافزا للجميع لتقديم أفضل ما لديهم، واالنتقال إلى مرحلة اإلبداع. 

األردنيين،  للمذيعين  الوحيد  الممثل  وتعتبر   ،2002 عام  تأسست  االردنيين  المذيعين  جمعية  أن  إلى  ولفت 
وتسعى للدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم.

أحمد،  لؤي  حامد،  طارق  اآلغا،  ماهر  الشوبكي،  عساف  الدكتور  هم  المذيعين  من  مجموعة  تكريم  وتم 
آيرس جرار، شاكر حداد، مروان بشابشة، منى  الحميدات،  فايز  المعارك، سمر غرايبة،  أمل دهاج، فضل 
الشوابكة، فادي القدومي، دياال الدباس، سهير عبدالقادر، عيسى محادين، يوسف العمري، إبراهيم العظمات، 
نانسي عفيشات،  الخاليلة، رشا عصفور، أحمد اآلغا،  فهيم، زيد  الرواشدة، أحمد  أبوفيصل، هديل  جيسي 
علي حياصات، حاتم الكسواني، محمد الطراونة، محمد الصرايرة، محمد المعيدي، نسيم أبوخضير، هاشم 

مشربش، ناصر الرحامنة، سمراء عبدالمجيد، إيمان ظاظا، نشأت ساليطة، رؤى عربيات، ولينا أبوغزاله.

http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=3400&group_key=news&lang=ar

لجنة الشباب في ملتقى طالل أبوغزاله المعرفي تباشر عملها

حول  اقتراحات  لتقديم  اجتماعاتها  المعرفي  أبوغزاله  طالل  ملتقى  في  الشباب  لجنة  باشرت   - عمان 
المملكة.  الشباب في  القرار، بهدف تحسين واقع  الوسائل والقوانين واإلجراءات لصانعي  أفضل 

وخالل االجتماع تم اختيار األستاذ فادي الداوود رئيس مبادرة شباب منتدى تطوير السياسات االقتصادية/ 
اليه  وصلت  لما  استكماال  سيكون  اللجنة  عمل  أن  على  أكد  حيث  للجنة«  »رئيسا  واداري  مالي  خبير 
الجهود الكبيرة والعمل المتواصل منذ انطالق منتدى تطوير السياسات االقتصادية واستثمارا واستكماال 
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لمبادرة »شباب« السياسات التي أطلقها سعادة الدكتور طالل أبوغزاله احتفاًء بيوم الشباب العالمي في 
أب عام  201٥ وبحضور مبعوث األمين العام للشباب في األمم المتحدة احمد الهنداوي، مشيرا إلى أن 

أبوابها ألي شاب مبدع لديه أفكار واقتراحات ومواهب ولتبنيها. اللجنة تفتح 

المنتدى  تقرير  مثل  اإلصدار،  حديثة  دولية  دراسات  اللجنة  رئيس  قّدم  للجنة،  الثاني  االجتماع  وفي 
الهجرة  ومنظمة  االسكوا  عن  الصادر   201٥ لعام  األخير  الدولية  الهجرة  وتقرير  العالمي  االقتصادي 

الدولية. 

ألمانيا  جاءت  حيث  للشباب  للعيش  مالءمة  األكثر  الدول  العالمي  االقتصادي  المنتدى  تقرير  وصنف 
على رأس القائمة، واليابان عاشراً، بينما احتلت االردن المركز 140 من بين 1٨٣. 

الدولية فقد أظهر أن االردن ما زال يشكل جهة تستقطب الطالب الستكمال دراستهم  الهجرة  أما تقرير 
الجامعية، في حين أن دول عربية أخرى لم تكن وجهات تعليمية تستقطب الطالب دخلت على الساحة 
للطالب  جذبها  في  االردن  ثبات  مع  األخيرة  السنوات  في  مضاعفة  بأعداد  الطالب  تستقطب  وأصبحت 

العرب. 

المدارس والجامعات  الشباب واهتماماتهم وتوجهاتهم في  يقيس أراء  تنفيذ مسح وطني  اللجنة  واقترحت 
علمية  دراسة  في  عليها  واالعتماد  واالستشارات  للدراسات  أبوغزاله  طالل  مع  بالتعاون  العمل  وأماكن 

اللجنة.  بها  التي ستبحث  الرئيسية  المحاور  بناء توصيات حول  تساهم في 

وسيتم عرض الدراسة ونتائجها خالل مؤتمر صحفي يعقد في ملتقى طالل أبوغزاله بحضور األطراف 
القرار. ويسلم ألصحاب  المعنية 

ومحور  والتشغيل،  التوظيف  ومحور  المهني،  والتدريب  التعليم  محور  اللجنة  عمل  محاول  وتشمل 
واإلبداع. الريادة  للشباب، ومحور  الداعمة  والحكومية  الرسمية  والتشريعات  السياسات 

الشباب  ان  حيث  واألردن،  الشباب  لخدمة  الجميع  خبرات  من  االستفادة  من  البد  أنه  المجتمعون  وأكد 
معرض لتهديدات كبيرة من أهمها المخدرات واإلرهاب، كما أنه البد من االستفادة من األفكار والتجارب 

الشقيقة.  الدول  من 

استراتيجية  خطط  وجود  وعدم  التنفيذ  سوء  الرئيسي  سببها  األردن  مشاكل  أن  إلى  المشاركون  ولفت 
االخذ  مع  اإليجابي،  والتغيير  التحديات  مختلف  مواجهة  على  األردن  قدرة  على  مؤكدين  األمد،  طويلة 
الشباب وتحد  تمنع  التي  القوانين  تغيير  تقييد حريتهم والعمل على  الشباب وعدم  بعين االعتبار توعية 

السياسية. مشاركاتهم  من 

يشار إلى أن قطاع الشباب يشكل النسبة األعظم من السكان حيث أن االردنيين الذين تقل اعمارهم عن 
االحصاءات  دائرة  عن  الصادرة  األخيرة  للدراسات  وفقاً  السكان  مجموع  من  ال-٧0٪  يتجاوز  عاماً   ٣0

.USAID الدولية للتنمية  األمريكية  الوكالة  وتقرير  العامة 

http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=3395&group_key=news&lang=ar
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لجنة اإلعالم اإللكتروني في ملتقى أبوغزاله تبحث في مستقبل اإلعالم األردني

اإللكتروني،  اإلعالم  لجنة  عقدت   - عمان 
األردني؛  اإلعالمي  لمستقبل  ا فاق  وآ
له  بوغزا أ طالل  ملتقى  في  األول  اجتماعها 
اإلعالم  أهمية  على  كيد  لتأ با لمعرفي،  ا
وخطورته  لحاضر  ا لوقت  ا في  اإللكتروني 

لوقت.  ا ذات  في 

التل  أحمد  تحسين  األستاذ  اللجنة  رئيس  وقدم 
بداية  منذ  اإللكتروني  اإلعالم  عن  شاملة  نبذة 
التي  والمراحل  المملكة،  مستوى  على  ظهوره 

الماضية.  السنوات  خالل  بها  مر 

اإلعالم  أن  على  ركون  لمشا ا تفق  وا
اإللكتروني  لتطور  ا ئج  نتا أحد  اإللكتروني 
لذي  ا لعشرين  وا لواحد  ا لقرن  ا في  لحاصل  ا
اإلعالم  وات  د أ تغيير  في  كبير  بشكل  أسهم 
ر  نتشا ا في  ساهم  لوقت  ا ذات  وفي  لرئيسية  ا
مما  وأكبر  أسرع  بشكل  لمعلومة  وا لخبر  ا
األخرى،  اإلعالمية  ئل  لوسا ا عليه  هي 
األداة  هذه  خطورة  على  يؤكد  لذي  ا األمر 
سلبي.  ثر  أ من  مغلوطة  معلومات  لنشر  لما 

الدقة  توخي  ضرورة  على  المشاركون  وشدد 
من  مجموعة  واضعين  النشر،  في  والحذر 
شأنها  من  التي  األولية  والتوصيات  المقترحات 
اإللكتروني  اإلعالم  مستقبل  وضع  في  تسهم  أن 

السليم.  الدرب  على 

وتضمنت المقترحات:
الوطنية  اإلنجازات  على  الضوء  تسليط  أوالً: 
ملك  الحسين  بن  هللا  عبد  الملك  جاللة  عهد  في 
فيما  وخصوصاً  الهاشمية،  األردنية  المملكة 
عاماً.  1٧ اإلعالم خالل  وتطور  بالحريات  يتعلق 

ووسائل  اإللكتروني،  اإلعالم  استثمار  نياً:  ثا
لم  العا لتحويل  االجتماعي،  التواصل 

ومثمر. منتج  عملي  واقع  الى  االفتراضي 

للعمل  الناظمة  القوانين  مراجعة  لثاً:  ثا
حرية  تعزيز  يضمن  بما  واإلعالمي  الصحفي 
إعالم  هناك  يكون  أن  نضمن  حتى  الكلمة، 
لألجيال  معرفي  مجتمع  لبناء  حر  وطني 

المستقبل. وألجيال  لية  الحا

السليم  لالستخدام  الوعي  نشر  رابعاً: 
دور  على  والتركيز  المعلومات،  لتكنولوجيا 
اإلعالم  خالل  من  األسرة  تنظيم  في  المرأة 

االجتماعي. التواصل  ومواقع  االلكتروني، 

شرف  ميثاق  الستصدار  السعي  خامساً: 
والعاملين  الصحفية،  المهنية  يخدم  إعالمي، 
وتعديل  اإللكترونية،  والمواقع  الصحف،  في 
البند  يلغى  بحيث  والنشر  المطبوعات  قانون 
موقع  لكل  تحرير  رئيس  بتعيين  يتعلق  الذي 
له  لما  بة  النقا أعضاء  من  إخباري  الكتروني 
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اإللكتروني. اإلعالم  استقالل  في  أهمية  من 

الدويري  لدين  ا ل  جما األستاذ  للجنة  ا وتضم 
لنهار،  ا نويران  لية  عا والسيدة  للجنة،  ا مقرر 
لبلقاء،  ا جمعية  ورئيسة  اجتماعية،  ناشطة 
ناشطة  لبدة،  أبو  زكي  فريال  والسيدة 
الزينات،  شمس  علي  لدكتور  وا إعالمية، 

ومدرس  ليرموك،  ا فة  صحا تحرير  مدير 
واألستاذ  اإلعالم،  قسم  ليرموك  ا جامعة  في 
من  حجات  محمد  واألستاذ  عامر،  بني  يحيى 

ليرموك. ا فة  صحا

http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=3394&group_

key=news&lang=ar
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