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نظم املعهد ورشة تدريبية متخصصة تحت عنوان "بناء بوابة إلكرتونية لحياة أفضل" ،بالتعاون مع املركز الدولي للصحافيني
واستمرت ملدة خمسة أيام.
وشارك يف الورشة اإلعالميني والصحافيني واملدونني من مصر والعراق ولبنان واملغرب واليمن باإلضافة إىل األردن ،لتطوير الدور
الحيوي الذي يقوم به املعهد لتعزيز املعايري املهنية واألخالقية خدمة ألبناء املنطقة العربية.
تعرّف املشاركون خالل أعمال الورشة على مهارات التغطية الحيّة لألحداث عرب الفيديو والصوت والنص املكتوب ،وكيفية
استخدام األدوات التفاعلية لتعزيز مكانة املواقع اإللكرتونية ،واستخدام املصادر املفتوحة لتطوير التقارير اإلخبارية ،باإلضافة إىل
السالمة األمنية للصحافيني وأخالقيات التدوين.
ركزت الورشة على تمكني املشاركني من استخدام خرائط جوجل يف التحقيق الصحايف ،ومهارات رواية وبناء القصة اإلخبارية
املرئية ،فضال عن بناء وجود فعّال على مواقع التواصل االجتماعي ،وأخالقيات التصوير ومواضيع أخرى مرتبطة بالصحافة
اإللكرتونية.
وتأتي أعمال الورشة استكماال لسعي معهد اإلعالم األردني يف توفري بيئة تعليمية مالئمة لتشجيع النقاشات والحوارات
املفتوحة البناءة ،واملساهمة يف تحسني مخرجات التدريب اإلعالمي محليا وعربيا من خالل تنظيم برامج تدريبية متطورة.

نظم معهد اإلعالم األردني سلسلة من الورشات التدريبية
التي تستهدف الشباب الناشطني يف املجتمعات املحلية يف كل
من العقبة ،الطيبة (البرتاء) ،مادبا واملفرق.
تم التنسيق للورشات بالتعاون مع الصندوق األردني الهاشمي
للتنمية البشرية من خالل مراكزه املوجودة يف املحافظات
واملناطق السابقة  ،وتأتي سلسلة الورشات التدريبية هذه
ضمن مشروع “اإلعالم واالنتخابات” الذي ينفذه املعهد مع
شركاء محليني تحت إشراف منظمة اليونسكو وبدعم من
االتحاداألوروبي.
استمرت كل ورشة عمل ملدة يومني ،حيث تم تدريب املشاركني
على إعداد وكتابة التقارير املتخصصة عن اإلنتخابات البلدية واملشاركة السياسية وأثرها على املجتمع املحلي ،وعلى أهمية اإلعالم
يف رفع وعي املواطن كونه العب فاعل يف اإلنتخابات البلدية .كما تضمن التدريب العديد من األنشطة والتمارين العملية عن
كيفية توثيق اإلنتخابات وآراء الجمهور عن اإلنتخابات والتوعية بدور البلدية ودور املواطن الفاعل يف مراقبة اإلنتخابات ومراقبة
أداء البلدية بعد انتخابها .كما تم التعرف على التشريعات الناظمة للعملية اإلنتخابية وكيفية التفريق بني الحقيقة والرأي،
باإلضافة اىل التعرف على قيم وفنون العمل الصحفي وتطبيقاته.

وافقت إدارة املشروع البحثي ( دراسة الصحافة يف العالم)  WJSومقره جامعة ميونخ يف املانيا على انضمام األردن كإحدى الدول
املشمولة يف مسح الصحافة لفرتة ما بني  2014 – 2013وذلك من خالل عضوية معهد اإلعالم األردني يف املشروع الدراسي .
ويشتمل املشروع على اجراء دراسات مسحية لقطاع اإلعالم يف الدول االعضاء من خالل مؤسسات وباحثني مستقلني تتضمن
التعرف على األحوال املهنية للصحفيني وقدرتهم يف الحصول على املعلومات واحوال التنظيم الذاتي  ،وتشارك يف عضوية املشروع
 80دولة يف العالم منها يف الشرق االوسط وشمال افريقيا مصر  ،لبنان  ،األردن ،قطر  ،عمان والسعودية .
ويفيد املشروع يف تطوير مؤشرات حديثة حول واقع اإلعالم يف األردن وفق منهجيات متعددة اىل جانب تنويع مصادر املعلومات
التي تقيس احوال اإلعالم يف األردن .

بدأ معهد اإلعالم األردني اإلعداد لوضع خطة لضمان الجودة تشمل الجودة االكاديمية واإلدارية بهدف تطوير مخرجات املعهد
التعلمية والتدريبية .
ويأتي ذلك ضمن سعي املعهد اىل تحقيق التميز االكاديمي واالداري وتحقيق الكفاءة والفاعلية ورفع قدرة املعهد على املنافسة
االقليمية من خالل القدرة على التحسني املستمر وااللتزام بأفضل املعايري واملمارسات الجيدة يف مؤسسات التعليم والتدريب
اإلعالمي .
وتشتمل الخطوط االساسية لسياسة الجودة تطوير رؤية املعهد ووضع خطة اسرتاتيجية طموحة وواقعية للسنوات القادمة  ،وتطوير
الربنامج التعليمي والربنامج التدريبي بما يشتمل على املناهج واالداء االكاديمي واملخرجات  ،والعمل على تطوير الخدمات
الطالبية والبيئة التعلمية كذلك التحسني املستمر ألداء اعضاء الهيئة التدريسية كما تهتم سياسية الجودة بالحاكمية اإلدارية
وتحسني مستوى اإلدارة املالية .
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شارك مجموعة من طلبة املعهد يف اكاديمية الرتبية اإلعالمية والرقمية التي نظمها برنامج الدراسات اإلعالمية يف الجامعة
األمريكية يف بريوت واشرف عليها الدكتور جاد ملكي استاذ اإلعالم الرقمي يف الجامعة االمريكية ويف معهد اإلعالم األردني .
اشتمل الربنامج التدريبي الذي استمر ثالثة اسابيع على محاضرات وورش تدريبية اهتمت باملفاهيم األساسية يف موضوع الرتبية
اإلعالمية وبالتطبيقات العملية يف مجال اإلعالم الرقمي  ،وركز الربنامج على ضرورة نشر الوعي بدور الرتبية الرقمية يف تطوير
الحس النقدي لدى املجتمع واالسر واألفراد يف التعامل مع وسائل اإلعالم .
وقام الطلبة املشاركون بإعداد مشاريع يف نهاية الربنامج شملت موضوعات متعددة يف الرتبية اإلعالمية مثل تحليل الخطاب
الديني والطائفي يف وسائل اإلعالم وصورة املرأة يف االعالنات التلفزيونية.

التقى عميد معهد اإلعالم األردني الدكتور باسم الطويسي ،يف مقر املعهد ،أمني عام املجلس األعلى للسكان الدكتورة سوسن
املجالي لبحث اوجه التعاون املشرتك بني الطرفني.
وتم يف اإلجتماع ،مناقشة التعاون يف مجاالت تطوير الدعم اإلعالمي للسياسات السكانية يف األردن وذلك من خالل البحث
العلمي والتدريب وبناء القدرات ،وال سيما فيما يتعلق بالفرصة السكانية التي سيدخلها األردن قريب ًا والتي تحتاج اىل نشر الوعي
السكاني حيث تلعب وسائل اإلعالم دوراً هام ًا يف هذا املجال.
وإتفق الفريقان على توقيع مذكرة تفاهم مشرتكة تنظم التعاون وتفتح املجال لتنفيذ مشاريع وبرامج مشرتكة.
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استعرض طلبة الدفعة الرابعة يف معهد اإلعالم األردني مشاريع تخرجهم على مدى ثالثة ايام أمام لجنة مناقشة املشاريع بحضور
العميد د .باسم الطويسي وأعضاء الهيئة التدريسية وخرباء من قطاع اإلعالم وطالب املعهد .
وتهدف مشاريع التخرج اىل إثبات قدرة الطالب على الدمج بني النظرية والتطبيق ،من خالل البحث الكامل يف موضوع صحايف
من إختياره.
تنوعت املواضيع املطروحة ومنها امللف الصحفي
للطالبة فرح مرقة بعنوان "قانون االنتخاب الحالي"
وامللف الصحفي للطالب عيسى املصري "شح املياه
يف األردن نقص موارد أم سوء إدارة؟"  ،حيث طرح
فيه بعض نقاط الضعف يف األردن ملواجهة العجز
املائي ،منها الدعم املالي لسعر املياه وبيعها بأقل من
التكلفة سواء للشرب أو القطاعات اإلنتاجية .أما
سامر رويشد فكان مشروعه عن ثالث مهن مهددة
باالنقراض وهي الحلواني والفرواتي والفسيفساء.
كما ناقش بعض الطلبة مواضيع محلية مثل "دور
محمية عجلون يف دعم املجتمع املحلي” على شكل
حزمة الكرتونية للطالب محمد خريسات ،يف حني
تحدثت أمنية اسعد يف فيلمها الوثائقي “مرآتي التي
ترافقني” عن منتخب املالكمة النسوي والتحديات التي تواجه العباته خصوصا نظرة املجتمع لهن .أما عالء الشماع فطرح أسئلة
عديدة يف فيلمه الوثائقي “حق ولكن” الذي يتحدث عن الحراك الشعبي يف اربد ومطالبه.
امتدت املناقشات اىل معاناة الالجئني السوريني أثناء عبورهم نقاط الحدود األردنية طرحتها مريفت أحمد يف مشروعها  ،أما
محمد عمر فقد تحدث عن وادي رم وتأثر بيئته النادرة بسوء إستخدام بعض السائحني للموقع السياحي األردني.

تدربت في سي ان ان عربي
وهي االن سكرتيرة تحرير في
مجلة وموقع سيدتي في االمارات
كما انها تقدم فقرة اسبوعية على
تلفزيون روتانا الخليجية.
هالة سرور حبازي
“ استفدت من جميع مواد برنامج معهد اإلعالم األردني وتحديدا
مواد البث واإلعالم الرقمي .كما ان التدريب في سي ان ان زودني
بجو تطبيقي للتدريب على كيفية اختيار الموضوع والكتابة االخبارية
ا لمو ضو عية ”
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مقدم برنامج اراء ومواقف في
التلفزيون األردني.

انس اجملالي
“ معهد اإلعالم األردني عبارة عن حاضنة تعليمية متميزة .وجود العناصر
الرئيسة من اساتذة متمرسين وبيئة مناسبة للتعليم ووسائل علمية وتقنية
متطورة كلها تسهم باعتقادي بتكريس برنامج عملي وتعليمي ليس له نظير
في المنطقة”

يستقبل معهد اإلعالم األردني ،ضمن سعيه
إلثراء معارف طالبه وتطوير مهاراتهم يف
العمل الصحايف واإلعالمي املتخصص ،العديد
من الضيوف املحاضرين من مختلف املجاالت
وذلك ضمن سلسلة املحاضرات التي ينظمها
املعهد بهدف توفري الفرص لطالبه للقاء
والتحاور مع العديد من الخرباء.
ويف هذا املجال استضاف املعهد الدكتور هانز
بليكس ،الدبلوماسي والسياسي السويدي،
للحديث عن العالقات الدولية يف القرن
الواحد والعشرين بما يتعلق بنزع السالح
واإلنفاق العسكري.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور هانز بليكس
شغل منصب وزير للخارجية السويدية
 1978-1979باإلضافة إىل عمله كمدير
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،1981-1997
وقد شارك يف فريق البحث عن أسلحة الدمار
الشامل يف العراق عام  .2002واستعرض
الدكتور بليكس خالل الجلسة ،التي حضرها عدد من الصحافيني باإلضافة إىل طالب املعهد ،تجربته يف العراق خالل البحث عن
أسلحة الدمار الشامل ،باإلضافة إىل سبل نزع السالح من أجل إحالل السالم العاملي وبأقل الخسائر والتكاليف.
كما استقبل املعهد طلبة من جامعة كوفنرتي الربيطانية يف ورشة عمل وتبادل ثقايف ،ويأتي هذا النشاط ضمن مشاركة طلبة
كوفنرتي يف برنامج “ماجد الساعدي لتغيري مسارات الحياة” .واشتملت الزيارة على أنشطة وحوارات بني طلبة املعهد وجامعة
كوفنرتي تبادلوا من خاللها آرائهم حول مجموعة من املوضوعات والقضايا يف األردن ومقارنتها مع قضايا يف اململكة املتحدة ،وشكل
الطلبة مجموعتي عمل ملناقشة قضية تطوير النظام التعليمي وقضية الالجئني السوريني يف األردن.
وزار جيم كالنسي ،الصحفي املعروف دوليا والذي يعمل مع سي إن إن الدولية ،معهد اإلعالم األردني وكان يف إستقباله سمو
األمرية ريم علي ،مؤسس معهد اإلعالم األردني ،حيث جال كالنسي مرافق املعهد وتحدث مع طالب املاجستري يف الصحافة
واإلعالم الحديث عن خرباته وحياته املهنية الغنية يف مجال الصحافة واإلعالم.

 5-1أيلول :
ينظم معهد اإلعالم األردني دورة تدريبية بعنوان إنتاج الربامج الوثائقية اإلذاعية بالتعاون مع معهد الصحافة النرويجي .
 4أيلول :
بحضور سمو االمرية ريم علي ينظم املعهد حفل استقبال على شرف مدير معهد الصحافة النرويجي ومرافقته يف مقر املعهد وقد
وجهت الدعوات لعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي واملؤسسات الراعية لإلعالم واصدقاء املعهد .
 11 -9أيلول:
اسبوع استقبال وتعريف طلبة الدفعة الخامسة باملعهد .
 12ايلول :
تعقد الدورة الثانية لالمتحان الشامل لطلبة املعهد للعام الدراسي . 2013-2012
 15أيلول :
بدء الدراسة للعام الدراسي . 2014 -2013
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يسمح اتحاد الصحفيين في النرويج لكل صحفي بأن يسجّل فيه حتى لو كان “صحفيًا حرًا أو طالب أو يعمل بدوام جزئي في
أي مؤسسة اعالمية  ،فيكفي أن يقضي %50من وقت عمله في مجال الصحافة و يكسب  %50من دخله منها ويدفع رسوم
االشتراك بالنقابة .
شاهد طالب معهد اإلعالم األردني هذا األمر في النرويج ،بالتزامن مع صدور قرار حكومي أردني بحجب أكثر من  300موقع
الكتروني من بينها مواقع صحفية ،في حين لم تستجب نقابة الصحفيين األردنيين لمطالب الصحفيين االلكترونيين في تعديل
نظامها الداخلي ليسمح لهم بااللتحاق بها ،في الوقت الذي يمثل اتحاد الصحفيين النرويجيين أكثر من  %90من الصحفيين
العاملين في النرويج .
ويهدف االلتحاق بالنقابة حسب رئيس اتحاد الصحفيين ” الين فلوبيرجاجن  ” Elin floberghagenليس تحديد
من هو الصحفي و من ليس صحفيًا بل االرتقاء بمستوى الموضوعية و والمصداقية لكل صحفي وحمايتهم في حال اضطروا
لالمتثال للقضاء.
بينما ال يحق ألي صحفي بأن يسجل في نقابة الصحفيين األردنيين الاّ اذا كان يعمل في احدى الصحف الرسمية المطبوعة
 ،ما يستبعد صحفيي المواقع االلكترونية واالذاعة والتلفزيون.
و من يرتقي في وظيفته فيصبح من هيئة التحرير فعليه أن ينتقل من االتحاد الى جمعية المحررين تجنبًا للتناقض ،كون االتحاد
معني بالدفاع عن الصحفيين في وجه محرريهم و مشغليهم في حال نشب نزاع بين الطرفيين وممارسة الدور الرقابي .
الخوف من خطر انقراض الصحيفة الورقية المطبوعة بات ه ّمًا عالميًا  ،فعلى الرغم من ان هناك أكثر من  200صحيفة تتوزع
في أنحاء النرويج  ،فان انخفاض اإلقبال عليها تجلّى في اقبال الق ّراء على تصفّح مواقع األخبار االلكترونية بواسطة أجهزتهم
الخلوية المتطورة و اللوحات الحاسوبية  ،مما دفع الحكومة الى خفض نسبة الضرائب المفروضة على الصحف المطبوعة مقارن ًة
بقرينتها االلكترونية ،حتى يحافظوا عليها أطول فترة ممكنة.
رئيس نقابة المحررين و رئيس اتحاد الصحفيين تحدثا عن أهمية دور كل منهما و النظام الذي يحكم كل منهما.
أن ألي شخص على أرض النرويج الحق في الحصول على
في ما يخص حق الحصول على المعلومة فالمفارقة تكمن في ّ
أي معلومة كانت من دون أن يكون هناك دا ًع البراز السبب أو الغرض من ذلك ،اّمأ في األردن فيجب على المتق ّدم
للحصول على أي معلومة أن يكون أردني الجنسية مع تبيان سبب وهدف الحصول على المعلومة بكل وضوح و على
األغلب ال يحصل عليها بذريعة أن الوثائق المطلوبة مصنّفة “بالسريّة“.
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