
 تـــــــــــــــــــــــــــــوطئة
أثر التطور  العلمي في تكنولوجيا المعلومات واالتصال الرقمي بشكـ  
مباشر على حياة اإلنسان االقتصادية واالجتماعيـة والـاـيـا ـيـة   ـمـا 
ساهم في تشكي  توجهات المجتمع تجاه اليضايا المختلفة  إذ تـلـعـ  
ثيـافـة الصـورة دورا  ـ ـيـرا فـي تشـكـيـ  الـرأ  الـعـا  نـ ـو مـخـتـلـ  
الموضوعات أيضا   ما ساهمت التكنولوجيا في تـعـمـيـم اـيـم الـ ـوار 
بين الشعوب  بما في ذلك دعم الِسلم المجتمعي من خـلل مـا تـ ـاـ  

 من معان حضارية مميزة.
وبالتالي أن ال فاظ على الِسـلـم الـمـجـتـمـعـي عـامـ  أسـا  لـتـوفـيـر 
األجواء اآلمنة  وحرية ال ر ة ت ت مظلة األمن المجتمعي واإلنسـان 

وبناًء علي  ُتعد قطاعات التنمية األكار حساسية في صـنـاعـة  األعم 
السياحة  إذ تتأثر بشك  مباشر بـاـيـافـة الصـورة بشـيـيـهـا االيـجـابـي 

 والسل ي:
ففي األولى )االيجابي( تسويق نـاجـو واهدهـار لـلـتـنـمـيـة مـن خـلل  

التوسع في عناواين السياحة اآلمنة  واستيدا  المـزيـد مـن الـمـعـار  
والايافات االنسانية والعملت الصعـبـة ايضـًا  وبـالـتـالـي الـمـسـاهـمـة 
الفعلية في ح  مشكلتي الفير والِبطالـة  خصـوصـا فـي الـمـجـتـمـعـات 
الم لية التي ت تضن المواقع السـيـاحـيـة  والـتـي تـرتـبـ  بـ ـسـاسـيـة 

 مفرطة بالجوان  األمنية وبالِسلم المجتمعي أثرًا وتاثيرأ بشك  جلّي. 

 رؤيتنا: 

ا  ا وعالمي  مي  لت 
ق 
ا وا  ي  ة  وطي  ماعي  ت  ال العلوم الاج  ي  مج 

ة  ف  ز  مي 
ة  مت  حو كلي 

 ن 

 الم ور األول: ثيافة الصورة وصناعة السياحة
بنية وتصميم الصورة ودقة النص)الصورة  الفـيـديـو  الـكـار ـتـيـر..(    -

 وتأثيرها البصر  على حوا  المتليي  السائو او المشاهد.
 صناعة واستامار الصورة  رسالة سياحية جاذبة  للزائر. -
 ثيافة الصورة والتسويق السياحي. -
ثيافة الصورة والـتـنـمـيـة السـيـاحـيـة الـمـسـتـدامـة ... االسـتـمـراريـة  -

 والتغيير.
  

 الم ور الااني: صناعة السياحة في ظ  العولمة
 الايافة السياحية م ليا وإقليميًا )الماد  والشفاهي(  -
 الربيع العربي وتأثيرات  المصاحبة على السياحة واألمن المجتمعي. -
 التطر  واإلرهاب  مهدد لصناعة السياحة والتنمية المستدامة. -
 السياحة العربية والمنافسة الدولية. -
شهادات موثية عن السياحة  أداة  لـلـ ـوار الـاـيـافـي والـ ـضـار     -

 دراسات نظرية أو تط يقية.
السااحا  تمّييز األمكنة/ أ  الجغرا يا السياحية وأثـارهـمـا فـي جـ ب  -

 مع توفر السلم املجتمعي االشمل
ً
  ترابطا
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 وبالتعاون 
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 أهداف املؤتمر

أثـر الصـورة والـتـكـنـولـوجـيـا والـفـيـديـوهـات ووسـائـ  رصد وت لي   -
 اإلعل  األخرى في التأثير على الرأ  العا  والسلم المجتمعي.

 التعر  على مهددات السلم المجتمعي وصناعة السياحة. -
الوقو  على الواقع السياحي العالمي واإلقليمي والم ـلـي والـتـعـر   -

 على المستجدات ال دياة في صناعة وتسويق السياحة.
  . يفية المساهمة في إحداث وت ني تنمية سياحة مستدامة وآمنة -
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 اللجنة التوجيهية العليا 
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 أ.د. حسين طه  المحادين       عميد كلية العلوم االجتماعية 

 اسامة عيسى مهاوش     عميد البحث العلمي  أ.د. 

 

  سكرتاريا المؤتمر

 جامعة مؤتة            رئيس ديوان الكلية                              السيدة ايمان الحمايدة

 جامعة مؤتة         سكرتيرة قسم االثار والسياحة                    السيدة صباح الفقراء

 جامعة مؤتةسكرتيرة قسم التاريخ                                     السيدة ازدهار الهواري

 جامعة مؤتة سكرنيرة قسم العلوم السياسية                        السيدة عطاف الصرايرة
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 اللجنة التقنية 

  الجغرافيا / رئيس اللجنة قسم                  عامر شفيق الخطيبالسيد 
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 مركز الحاسوب   / جامعة مؤتة                            السيد عماد قلجة   

 

 اللجنة  المالية

  السيد  يعقوب الصياغ                      رئيس اللجنة المالية  

 السيد  محمد جميل الصرايرة                دائرة اللوازم 

   االلجنة االعالمية

 الناطق االعالمي باسم المؤتمر أ.د حسين طه  المحادين                         

 دائرة العالقات الثقافية والعامةالسيد وليد الرواضية                            مدير

 د/ة. ميساء الرواشدة                            الجامعة االردنية   

  معنا على االيميل: ملزيد من املعلومات يرجى التواصل

modmas@mutah.edu.jo 

remah.conference@gmail.com 

 أو زيارة موقع املؤتمر اإللكتروني على الرابط:

www.mutah.edu.jo 

 أو االتصال على هاتف رقم:

00962_0799222279 

00962_0799424774 

mailto:modmas@mutah.edu.jo

