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يستعد املعهد لتخريج الدفعة الرابعة نهاية شهر ايلول
( سبتمرب) القادم  ،حيث من املتوقع ان تضم هذه الدفعة 20
خريجا وخريجة بعد ان انهوا املتطلبات االكاديمية النظرية
والتطبيقية للحصول على درجة املاجستري يف الصحافة
واإلعالم الحديث بالتعاون مع الجامعة األردنية حيث انهى
الطلبة مناقشة مشاريع تخرجهم التي شملت اعمال تطبيقية
يف الصحافة املطبوعة والتلفزيونية وااللكرتونية .
ويذكر ان املعهد خرج ثالث دفعات ( 56طالبا وطالبة )
يف درجة املاجستري يف الصحافة واإلعالم الحديث  ،وبلغ
عدد الذين حصلوا على عمل منهم يف مجاالت الصحافة
واإلعالم يف األردن والخارج  36خريجا وخريجة  ،حيث يقوم
املعهد بمساعدة الخريجني يف الحصول على فرص عمل من
خالل شبكة العالقات التي اقامها مع العديد من املؤسسات
اإلعالمية املحلية والعربية واإلقليمية والدولية.
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نشرة أخبار المعهد

JMI NewsLetter

انهى املعهد االجراءات االكاديمية واالدارية الخاصة بقبول
الدفعة الخامسة من طلبة ماجستري الصحافة واإلعالم الحديث
وبلغ عددهم ( )26طالبا وطالبة .وتوزع الطلبة الجدد حسب
الجنس اىل ( )12طالبة و( )16طالبا  ،منهم ( ) 16طالبا وطالبة
اردنيني و( )10طالب من الجنسيات الفلسطينية واالمارتية
والعراقية واملصرية .
ويحتاج املتقدمني للقبول يف برنامج املاجستري اجتياز
سلسلة من اختبارات القبول تضم مهارات الكتابة والتحرير
والحاسوب والثقافة الرقمية والثقافة العامة واملقابلة الشفوية .

إبتداء من
قرر مجلس إدارة المعهد تعيين الدكتور باسم محمد الطويسي عميدا للمعهد
ً
شهر تموز .2013
الدكتور باسم الطويسي حائز على درجة الدكتوراه في الدراسات اإلعالمية وهو استاذ مشارك
في اإلعالم .شغل منصب مدير مركز الدراسات واالستشارات وتنمية المجتمع في جامعة
الحسين بن طالل ،ومستشار رئيس الجامعة للشؤون الثقافية واإلعالمية .وهو معلق وكاتب
صحفي في صحيفة الغد اليومية األردنية ،وباحث وخبير إعالمي وتنموي معتمد لدى عدة
جهات علمية وتنموية وطنية ودولية .كما انه عضو سابق في المجلس األعلى لإلعالم .وقد
صدرت له ستة كتب ،والعديد من البحوث في دوريات علمية عالمية .وهو عضو مؤسس لعدد
من الهيئات ومنظمات المجتمع المدني في األردن والشرق األوسط.

قام طلبة الدفعة الرابعة من املعهد برحلة أكادميية إلى النرويج ملدة أسبوع اشتملت على زيارات ولقاءات مع العديد من
املؤسسات الصحفية والثقافية والرسمية النرويجية .حيث استضاف معهد الصحافة النرويجي في العاصمة أوسلو طالب
عمان.
معهد اإلعالم األردني ،ونظمت الزيارة بالتعاون مع سفارة النرويج في ّ
بدأت الرحلة بزيارة لنقابة الصحفيني النرويجيني حيث اطلع الطلبة على دور اإلعالم والنقابة في النرويج ،كما استمعوا إلى
محاضرات متنوعة حول األخالقيات اإلعالمية والقواعد املهنية وقابلوا نقيب الصحفيني النرويجي ،كما اشتملت الرحلة على
زيارات لبعض وسائل اإلعالم والبرملان النرويجي
ووزارة اخلارجية ومعهد نوبل للسالم ومتحف
الفايكنج وكلية اإلعالم في جامعة أوسلو
وعددا ً من الصحف النرويجية ،التقوا فيها
بالقائمني على هذه املؤسسات  ،كما قاموا
بإجناز بعض املهمات الصحفية اثناء وجودهم
في اوسلوا .
وعبر الطلبة عن الفائدة التي حتققت من
هذه الرحلة في التعرف على خبرة متقدمة في
العمل اإلعالمي اضافة الى اهمية هذا التبادل
الثقافي في اثراء جتربتهم املهنية واملعرفية ،
وعلق الطالب محمد خريسات بعد عودته
عمان “ :الفائدة كبيرة من االحتكاك
الى ّ
بصحفيني من ثقافة اخرى والتعرف على ماذا
تعني لهم الدقة واملوضوعية ،وأجمل شيء في
النرويج هو شبكة املواصالت العامة املنتظمة
والقائمة على احترام الوقت بشكل كامل).
ويذكر في هذا اإلطار أن طالب معهد اإلعالم األردني قاموا بإنتاج العديد من التغطيات الصحفية خالل زيارتهم للنرويج والتي
ميكن اإلطالع عليها على موقع أقالم املعهد حيث تنشر أعمالهم بشكل منتظم فيه.
http://www.aqlamjmi.com/?cat=20
http://www.aqlamjmi.com/?cat=6&paged=4
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أعلن المعهد بالتعاون مع السفارة األسترالية في عمان  ،عن اطالق مشروع “الكشف
عن انتهاكات حقوق اإلنسان من خالل اإلعالم” ،والذي ينظمه معهد اإلعالم األردني
بالتعاون مع الوكالة األسترالية للتنمية الدولية .AusAID
وجاء ذلك في الحفل الذي اقيم تحت رعاية وحضور سمو األميرة ريم علي ،مؤسس
معهد اإلعالم األردني ،والسفيرة األسترالية السيدة هايدي فينامور .وتخلل حفل
اإلطالق جلسة نقاشية تحدث فيها الصحفيان محمد شما وعبدالكريم الوحش عن الخبرات
والمهارات التي يجب أن يمتلكها الصحفي وأهمية الوعي بقضايا الجندر وحقوق المرأة
في األردن وعن متى وماذا وكيف تنشر األخبار عن إنتهاكات حقوق اإلنسان .ويشتمل
المشروع على تنظيم سلسلة من الورش التدريبية في عدد من محافظات المملكة .

نظم المعهد  ،وبالتعاون مع السفارة األلمانية في عمان ورشة عمل تقصي الحقائق والبحث في تغطية قضايا حقوق اإلنسان والمعايير القانونية
واألخالقية الناظمة لعمل الصحافيين.
شارك في الورشة مجموعة من االعالميين وصحافيين من مؤسسات إعالمية محلية  ،منها :الدستور والرأي ومؤسسة اإلذاعة والتلفزيون
وقناة التغيير الفضائية وإذاعة فرح الناس وراديو البلد وحياة ف م ووكالة عمون وهوا األردن اإلخبارية وإذاعة اليرموك  ،إستمراراً لدور
المعهد الحيوي في تنشيط وتعزيز االلتزام بمعايير المهنة األخالقية لخدمة الصحافة المحلية.
واشتملت الدورة التدريبية على عدد من الموضوعات منها تقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان والمبادىء المهنية واألخالقية التي
تقوم عليها عمليات تقصي الحقائق ومنهجيات التفكير في قضايا حقوق االنسان وتوثيق الحقائق والبحث وتقييم المعطيات المتوفرة واالستنتاج
والتنظيم في ضوء المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير واألحكام القانونية الخاصة بالبحث عن المعلومات .
نظم المعهد أعمال اربع ورش عمل تدريبية في كل من محافظات معان والعقبة والمفرق
ومأدبا ،ركزت على تدريب مجموعة من الشباب على مهارات العمل الصحفي وتمكينهم
من تغطية مشكالت مناطقهم المحلية من خالل األخبار والتقارير الصحفية المستقلة،
خصوصا في قضايا االنتخابات البلدية والمشاركة السياسية ضمن برنامج بدأه معهد
اإلعالم األردني بدعم من منظمة اليونسكو ،ويطبق بالتعاون مع الصندوق األردني
الهاشمي .
ويهدف المشروع إلى تدريب صحفيين على التغطية المستقلة والحيادية لإلنتخابات
وتطوير استراتيجية تشاركية لدعم اإلعالم في األردن لتمكينه من القيام بدوره بمهنية
في العملية اإلنتخابية ،وتقديم دعم مهني لعدد من المؤسسات الصحفية لتطوير أدائها
في تغطية اإلنتخابات.
استضاف المعهد ورشة عمل تدريبية استمرت لمدة ثالثة أيام بعنوان “األدوات الرقمية
لجمع األخبار وإعداد التقاريرعبر الثقافات”.وأتت هذه الورشة في إطار التعاون بين
جوجل ومؤسسة األمم المتحدة لتحالف الحضارات وباالشتراك مع معهد البنك الدولي .
وقالت سمو األميرة ريم علي مؤسس معهد اإلعالم األردني في كلمتها االفتتاحية التي
ألقتها على المشاركين “اإلنسانية يجب أن تكون جوهر التعليم الصحفي ،حتى في مجال
اإلعالم الرقمي .والتغيير اإليجابي يكون في سبيل بناء مجتمعات ديمقراطية تحترم
التعددية باإلضافة الى ضمان الحريات”.
وعقدت الورشة التدريبية في أول يومين لمجموعة من الصحافيين والمحررين
والمدونيين من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،شملت مشاركين من اليمن ومصر
والعراق ولبنان واألردن وفلسطين وعُمان والبحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة
وليبيا ،كما عقدت في اليوم الثالث ورشة تدريبية خاصة لطلبة الماجستير في المعهد.
وشارك في التدريب في الورشة خبراء مرموقين من جوجل واألمم المتحدة لتحالف
الحضارات و معهد البنك الدولي وقناة العربية وكلية اإلعالم في جامعة ميزوري ومعهد
اإلعالم األردني .
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واصل مشروع رصد وتحليل قضايا النوع االجتماعي في وسائل اإلعالم المحلية
عملية الرصد والتحليل لقضايا النوع االجتماعي  .2012واوضحت المؤشرات
الجديدة استمرار تفوق الصحافة المطبوعة على الصحافة االلكترونية في تغطية
قضايا المرأة اضافة الى ايجابية التغطية اإلعالمية لشؤون المرأة األردنية.
اطلق المشروع في بداية عام  2012بشراكة مع سفارة مملكة هولندا في عمان
ويستمر على مدى عامين لمراقبة وتحليل قضايا النوع اإلجتماعي في الصحافة
المحلية ليغطي القضايا المتعلقة بالنوع اإلجتماعي والقوالب النمطية بين الجنسين،
مع االخذ بعين اإلعتبار المسائل القانونية والتشريعات والتعليم والرعاية والقضايا
اإلجتماعية وحقوق اإلنسان والصور وأعمال الكاريكاتير واألعمدة والتعليقات.
وتم انشاء موقع إلكتروني خاص لنشر األمثلة المختارة من قبل فريق العمل ،من
طلبة وخريجين وخريجات معهد اإلعالم األردني ،ويتضمن هذا الموقع تقارير
شهرية باللغتين العربية واإلنجليزية لعرض الحاالت واألمثلة التي تم رصدها،
ويمكن للمهتمين اإلطالع على رابط المشروع اإللكتروني:
www.jmigendermonitoring.jo

سينظم المعهد أربعة ورشات تدريبية ضمن برنامج اليونسكو لإلعالم واإلنتخابات الذي ينفذه المعهد مع شركاء محليين وبالتعاون
مع الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية .تستهدف الدورات الصحفيين المواطنين في العقبة ،البترا ،مفرق ،ومادبا ،وتركز
على التغطية الصحفية لعملية اإلنتخابات البلدية ودور الصحفي والمجتمع خاللها.

يستضيف المعهد ورشة تدريب متخصصة بالتعاون مع المركز الدولي للصحافيين (واشنطن) ،وهي الدورة التدريبية الخامسة التي
ينظمها المركز الدولي في األردن حول استخدام األدوات اإللكترونية في تغطية قضايا الخدمات العامة وستستمرلمدة خمسة أيام
ويشارك فيها مجموعة من اإلعالميين والصحفيين من مصر والعراق واألردن ولبنان وفلسطين والمغرب واليمن .

يشارك اربعة من طلبة المعهد في أكاديمية التربية الرقمية واإلعالمية في بيروت والتي ينظمها قسم الدراسات اإلعالمية في
الجامعة االمريكية في بيروت وتهدف إلى تطوير وتعزيز االرتقاء بالتربية الرقمية واإلعالمية في العالم العربي وبمشاركة عدد من
اإلعالميين وطلبة الدراسات العليا واساتذة اإلعالم .

يعقد االمتحان الشامل لطلبة برنامج الماجستير الدفعة الرابعة  ،وهو االمتحان النهائي ويشتمل على ثالثة مجاالت اساسية ضمن
الخطة الدراسية للبرنامج .
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تزداد شبكة خريجي معهد االعالم االردني نموا عاما بعد عام .يعمل العديد منهم مع كبريات المؤسسات االخبارية المحلية واالقليمية والدولية.
يقوم برنامج الفرص التدريبية في المعهد بترشيح المؤهلين من الطلبة الذين استوفوا المتطلبات االكاديمية لفرص تدريبية في مؤسسات اخبارية
اقليميا ودوليا بعد التخرج مباشرة .وذلك لصقل المهارات المكتسبة في البرنامج وتطبيقها في جو مهني .ويعتمد برنامج الفرص التدريبية على
ت تطبق اعلى المعايير المهنية واالخالقية.
الجدارة ونوعية العمل الجاد في مؤسسات تعّرض المتدربين لممارسا ٍ
ومن بين المؤسسات التي قامت باختيار مرشحي المعهد للتدريب وكالة االنباء الفرنسية  AFPفي باريس و  DWفي برلين ووكالة األنباء
اإلسبانية  EFEفي القاهرة وقناة العربية والسي ان ان بالعربية وغيرها من المؤسسات االخبارية المرموقة.

مصطفى اخلطيب
تدرب مع قناة العربية اإلخبارية بعد التخرج مباشرة وتم تعيينه بعد
إنتهاء مدة التدريب للعمل مع هذه القناة .
“ كانت أعظم فائدة لي مستمدة من معهد االعالم االردني من النهج العملي لمواد
التدريس التي دفعتني بالتأكيد إلى األمام .باإلضافة الى استفادتي من الفرصة
التدريبية التى أتيحت لي من خالل المعهد .ما تعلمته في المعهد سواء في
الصحافة المطبوعة أو اإلذاعة والبث عزز مهاراتي ومعرفتي حيث هيئت للعمل
االحترافي .برامج معهد االعالم االردني المكثفة العملية والمهنية هو ما أتاح
لي الدخول في مجال العمل جاهزا ومستعدا”.

نادين اجليطان
تدربت مع قناة الجزيرة العربية في رام هللا ومن ثم عملت مع مكتب
شبكة  ABS Networkفي رام هللا كمعدة برامج لمدة سنة واحدة.
“التأقلم مع الحياة العملية غير سهل بعد التخرج ،فقد قدم لي المعهد المساعدة
على اكثر من صعيد مثل التأهل لفرصة تدريبية مع قناة الجزيرة العربية في وقت
كان سوق العمل في حالة كساد ،فقد كانت هذه الفرصة التدريبية الباب الذي
مكنني من دخول سوق العمل بشكل دائم مع شبكة  .ABSدراستي في المعهد
عززت أهمية الموضوعية وخصوصا خالل هذه الفترة الحرجة بالنسبة لمصداقية
وسائل اإلعالم في الشرق األوسط .معهد االعالم االردني عزز إيماني بالصحافة
باعتبارها مهنة أخالقية.
التحقق من المعلومات والمصادر والدقة والموضوعية في التقارير ركائز
صحافية تعلمتها في المعهد وهي مهارات ظاهرة في عملي اليوم “.

نظّم مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية “سكايز” اللبناني بالشراكة مع “مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية” ،وبدعم من
االتحاد األوروبي و”قناة فرنسا الدولية” ،مؤتمره الدولي الخامس بعنوان “الحرّية ،الصحافة والدين” على مدى ثالثة أيام في  5و 6و 7تموز/
يوليو  ،2013في بيروت ،بهدف تحليل التغطية اإلعالمية للشؤون الدينية .وقام بتمثيل المعهد الصحفي أيمن الحنيطي ،الحاصل على درجة
الماجستير في الصحافة واإلعالم الحديث من معهد اإلعالم األردني ،من خالل مشاركته في المؤتمر في بيروت.
تشارك الطالبة شهد بني عودة إحدى
طلبة الماجستير في المعهد ،في
البرنامج الصيفي ألكاديمية سالزبورغ
في النمسا على وسائل اإلعالم والتغير
العالمي .هذا البرنامج مدته ثالثة
أسابيع ،يركز على دراسة وسائل
اإلعالم الرقمية ،ومناقشة القضايا
العالمية الملحة ،وإنتاج وحدات
الوسائط المتعددة ،واالنخراط في
شهد بني عودة
البحث والنقاش مع طالب من جنسيات
متعددة وأعضاء هيئة تدريس من مختلف أنحاء العالم .

شارك خمسة من طلبة المعهد بالتعاون مع جامعة بيليرماين
األمريكية وجامعة رفيق الحريري اللبنانية في دراسة مشتركة
بعنوان “ اإلعالم الدولي وبناء السالم” والتي اطلع فيها الطلبة
على دور وسائل اإلعالم في تشكيل األفكار حول الهوية
الثقافية والصراعات في حوار ثقافي شارك فيه طلبة من
جنسيات متعددة بواسطة إستخدام تقنيات التواصل الحديثة عبر
اإلنترنت.
www.jmi.edu.jo
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يُقال ان الخطأ طبيعة بشرية  ،لكن التشبث به هو الخطيئة بذاتها .
كلي اعتزاز بأعضاء هيئة التدريس في معهد اإلعالم األردني الذين يولون
جل اهتمامهم لتحديد وتشخيص األخطاء وتقويمها فيما يتعلق بالمواد اإلعالمية
التي تتناول قضايا النوع االجتماعي او الجندر وحقوق األنسان .
ونحن نحرص في معهد اإلعالم األردني على ان يخوض طلبتنا تجربة التعلم
من اخطائهم خالل سنة دراستهم في المعهد  ،ايمانا منا بأن تعلمهم من
األخطاء سيجنبهم أرتكابها مستقبال في اعمالهم .
وينطبق األمر ذاته على مهارات الكتابة واعداد التقارير واجراء المقابالت واألخالقيات اإلعالمية ،كما ينطبق بشكل
خاص على الموضوعات التي تتربع على سلم اولويات برنامج التدريب وبرنامج الماجستير في المعهد اال وهي
قضايا حقوق االنسان والنوع االجتماعي .
ومما ال شك فيه ان األردن خطا خطوات واسعة وهامة بفضل همة وجهود مجموعة كبيرة من األردنيات الرائدات
اللواتي عملن على مدى عقود لألرتقاء بحال المرأة األردنية وحياتها .
ومع التطور الحاصل في هذا العصر المعلوماتي على وسائل اإلعالم التي غدت في متناول الجميع  ،وحيث اصبح
بامكان أي فرد ان يصبح مواطنا صحفيا  ،كان البد من تعزيز هذه الجهود بما يلفت انتباه الكتاب والقراء من الجنسين
على حد سواء ألسلوب الحديث عن المرأة واألشارة اليها في وسائل اإلعالم وتسليط الضوء عى أهمية الدور الكبير
الذي تلعبه النساء في مجتمعاتهن .
ويحدوني األمل ان يكون لهذه الجهود اثارا مستقبلية اذ ارجو ان يتم اعتماد نتائج هذا المشروع كخطوة أولى اتجاه
تحديد افضل الممارسات واألساليب المرجو اتباعها عند الحديث والكتابة عن المرأة والنوع االجتماعي ( الجنس او
الجندر ) بحيث يعتمدها الإلعالميين كافة في شتى وسائل اإلعالم مرجعا في هذا المجال .
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