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وقعت اتفاقية تعاون بين معهد اإلعالم األردني وصندوق الملك
عبدهللا للتنمية ،بحضور ســــمو االميرة ريم علـــي ،مؤسس
المعهـــــد ،لتنفـــيذ مشـــروع مرصـــد مصداقيـــة اإلعــــالم
األردنـــي”حقائـــــــق األردن“ ،وذلك ضمن محــــاور برنامج
التمكـــين الديمقراطي الذي أطلقــــه جـــاللة الملك عبدهللا الثاني
ابن الحسين المعظم ،وكلف صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية
بتنفيذه .
وقال الدكتور عــــمر الرزاز ،رئــــيس مجلس أمناء الصنــــدوق،
إن توقيع هذه االتفاقيـــة جــــاء تنفيــــذا ألحــــد أهداف برنامج
التمكين الديمقراطي المتمثل في تعزيز الرقابة الشعبية ،ونشر ثقافة
المساءلــــــة اإلعالمية وسط وسائل اإلعـــــــالم والصحفيين
والمجتمع ،ما يدفع الجمهور إلى تبني ممارسات يومية في التحقق
من األخبار التي تتدفق من وسائل اإلعالم ،والتحول من التلقي
السلبي إلى التلقي اإليجابي .
وأضاف الرزاز أن المرصد سيساهم في إيجاد مرجعية وطنية
مستقلة ،لتطوير معايير المصداقية ،وجودة المعلومات الصحافية،
من خالل ما يصدر عنه من وثائق وتقارير.
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وقال السيد راضي الخص ،رئيس مجلس إدارة معهداإلعالم
األردني ،إن المعهد سيكون الجهة التنفيذية ،وسيتولى احتضان
المرصد في مقره ،واإلعداد واإلشراف على كافة انشطته
التدريبية والتوعوية ،وإصدارات المرصد ومنشوراته ،بالتعاون
مع الشركاء المساهمين في العمل.
وأضاف الخص أنه سيكون هناك فريق عمل متخصص ومؤهل
إلدارة المرصد ،باإلضافة إلى مجلس أمناء المرصد ،تكون مهمته
متابعة عمل المرصد ،وتقديم الرأي والمشورة ،والعمل على
حماية استقالليته ،وضمان نزاهة ما يقوم به من أعمال ،والعمل
على توفير اسباب استدامة عمله ،وسيكون هناك لجنة خبراء
تضع المعايير العلمية والمهنية للرصد اإلعالمي ،وتحدد المنهجية
التفصيلية للرصد وتحديد قضايا الرصد الشهرية.
وأوضح عميد معهد اإلعالم األردني ،الدكتور باسم الطويسي ،أن
المرصد سوف يُدخل ممارسة جديدة لإلعالم األردني ،تعمل على
نشر ثقافة جودة األخبار ،والتحقق من المعلومات ،حيث ستقوم
آلية العمل في المرصد على منهجية علمية ومهنية ،تستفيد من
التجارب وأفضل الممارسات في العالم .

رعت األميرة ريم علي ،مؤسس معهد اإلعالم األردني ،حفل تخريج الفوج الرابع من طلبة برنامج الماجستير في الصحافة واإلعالم
والحديث ،بحضور اإلعالمي العربي المعروف ،حمدي قنديل ،الذي كان المتحدث الرئيسي في الحفل .
ودعا قنديل في كلمته الصحافيين أن ال يتحولوا إلى دعاة سياسيين ،ويتركوا المهنة وراء ظهورهم ،مضيفا “أوصيكم بعدم االنضمام
إلى األحزاب والجماعات السياسية ،حتى تحافظوا على استقاللكم الشخصي ،ومكانتكم المتجردة عن االنحيازات والمصالح” .وقال
قنديل “ :إن الرسالة األولى ألي مبدع هي التحريض على التغيير واإلصالح” ،مؤكدا ضرورة محاربة الفساد ومقاومة القمع والتسلط.
وحث الخريجين ،في الحفل الذي حضرته شخصيات أكاديمية وإعالمية ودبلوماسية محلية وعربية ودولية ،على بذل جهدهم لتثبيت
استقالل اإلعالم ،وحريته ،وحقه في الحصول على المعلومات ،وتحري الدقة واالهتمام بالتفاصيل ،والتفريق بين اإلعالم واإلعالن،
مؤكدا أهمية المحافظة على مبادئ األديان ،واألخالق العامة ،واالنتماء الوطني ،والهوية القومية ،ونشر العلم ،ونبذ إعالم اإلثارة
والدجل والجنس والفضائح.
واإلعالم في
تعليم الصحاف ِة
تخليص
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العربي“ ،شهدنا كيفَ غرقنَا في ٍ
وفي الكلمة التي ألقتها نيابة عن الخريجين قالت الطالبة آية عليان “لن نرضى إال بالتميز” ،مقدمة الشكر لسمو األميرة ريم علي
لرعايتها المستمرة للطلبة والخريجين ،وللمانحين على دعمهم السخي الذي ع ّدته سببا من أسباب نجاح المسيرة التعليمية للمعهد.
وفي نهاية الحفل الذي أدارته الصحفية عنود الزعبي ،سلمت سمو االميرة ريم علي بحضور رئيس الجامعة األردنية الدكتور اخليف
الطراونة الشهادات على الخريجين والخريجات.
وكان عشرون طالبا أمضوا ،خالل عام دراسي مكثف ،معظم أوقاتهم في البحث الميداني ،وإنتاج التقارير الصحفية ،والقصص
اإلخبارية ،واألبحاث العلمية ،في مجاالت الصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة واإللكترونية ،أظهروا خاللها التزاما بالدقة
والمهنية خالل تقصي الحقائق ضمن المعايير األخالقية الدولية.
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نظم المعهد ورشة تدريبية متخصصة بإنتاج البرامج الوثائقية المسموعة ،بالتعاون مع معهد الصحافة النرويجي ،استمرت أسبوعاً.
وشارك في الورشة صحفيون من مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون ،وراديو البلد ،وإذاعة حياة إف إم ،وإذاعة القوات المسلحة األردنية،
ومستقلون ،تعرفوا خاللها على كيفية ترجمة الواقع من خالل رواية
قصة جيدة ،والعناصر التي يحتاجها إعداد الوثائقيات اإلذاعية.
وسجّل المشاركون في الورشة مشاهد حيّة من قصص واقعية ،من
أجل إكسابهم مهارات استخدام “المايكروفون” كعدسة تصوير،
وأساليب عمل مقابالت البرامج الوثائقية ،وكيفية تأثير اللغة
التصويرية ،واللوحات التعبيرية الصوتية على المنتج النهائي
للبرامج.
ودرّب في الورشة ،الخبيرة في إنتاج البرامج الوثائقية في هيئة
اإلذاعة النرويجية ،بيريت هدمان ،التي عملت ما اليقل عن أربعين
سنة في هذا المجال ،ومدير معهد الصحافة النرويجي فرودة
ركفة ،المتخصص ،والصحفي المرموق في مجال إنتاج األخبار
والقصص الوثائقية.
وأكد مدير التدريب في المعهد ،يسار درّة ،أهمية الورشة في تطوير مهارات العاملين في اإلذاعات المحلية ،في مجال إنتاج برامج وثائقية
مسموعة ،بجودة عالية ،عبر تحويل الكلمات المسموعة إلى صور في ذهن المتلقي ،وتمكينهم من معالجة مواضيع على درجة عاليه من
األهمية ،عبر سرد ورواية القصص الواقعية ،والبرامج الوثائقية ،إلثراء المستمعين بالمعلومات.
أما المشاركة عنود الزعبي ،فأكدت على أهمية نقل الواقع عبر قصص إنسانية مشوقة ،من خالل رسم صور إذاعية في ذهن المستمعين،
بدال من الكلمات المجردة ،مشيرة إلى أن الراديو هو وسيلة إعالمية ،يمكن من خاللها رؤية صور جميلة عبر اعتماد المستمع على خياله،
وأن العملية التدريبية خالل الورشة مكنتهم من المهارات التي تساعدهم على فعل ذلك.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في سياق تعاون معهد اإلعالم األردني مع معهد الصحافة النرويجي ،الذي سبق أن استضاف طلبة الماجستير
في المعهد ،خالل السنتين الماضيتين في النرويج ،بقصد تبادل الخبرات والثقافات.

نظم معهد اإلعالم األردني ،بالتعاون مع معهد الصحافة النرويجي ،ورشة متخصصة في مجال إنتاج التقارير اإلخبارية اإلذاعية ،شارك
فيها  14صحفيا يعملون في إذاعات مجتمعية في المحافظات ،واستمرت أسبوعاً.
ناقشت الورشة ،التي دربت فيها الصحافية النرويجية المحترفة،
نينا بول ،مع إذاعيين يعملون في إذاعات صوت الكرك واليرموك
إف إم وصوت الجنوب وإذاعة إربد ،كيفية مساهمة اإلذاعات
المجتمعية في مجال الديمقراطية والتنمية المحلية.
هدفت الورشة التي أشرف عليها مدير معهد الصحافة النرويجي،
فرودة ركفة ،إلى تمكين المشاركين من أدوات ومهارات تساعدهم
على المساهمة في تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية ،واالستجابة
إلى احتياجاتهم ،إضافة إلى تشجيع التغيير االجتماعي ،وتعزيز
الحكم الديمقراطي ،وحقوق المرأة ،ومشاركة الشباب ،وايصال
صوت األشخاص المهمشين.
تدرّب المشاركون ،خالل أعمال الورشة ،على كيفية إنتاج تقارير
إخبارية مسموعة ،ضمن معايير وقيم العمل الصحفي ،وقاموا بتطبيقات عملية لمهارات إجراء المقابالت الصحافية ،وكيفية تأثير اللغة
التصويرية واللوحات التعبيرية الصوتية على المنتج النهائي للبرامج.
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بدأ العام الدراسي الجديد في المعهد ،2014 – 2013،في
الخامس عشر من شهر أيلول ،حيث استقبل المعهد طلبة الفوج
الخامس في برنامج الصحافة واإلعالم الحديث ،وعددهم 26
طالبا وطالبة ،من األردن وفلسطين والعراق واإلمارات العربية
المتحدة ومصر.
وتضم الدفعة الخامسة من طلبة المعهد  12طالبة و 14طالبا ،منهم
 16طالبا وطالبة أردنيين ،و( )10طلبة من الجنسيات العربية.
واجتاز المتقدمون للقبول في برنامج الماجستير سلسلة من
اختبارات القبول ،تضم مهارات الكتابة والتحرير والحاسوب،
والثقافة الرقمية ،والثقافة العامة ،والمقابلة الشفوية  ،بينما تشمل
الخطة الدراسية لبرنامج الماجستيرعلى  33ساعة ،معتمدة خالل
ثالثة فصول دراسية.

استقبلت األميرة ريم علي ،مؤسس معهد اإلعالم األردني،السفيرة السويدية في عمان ،السيدة هيلينا جروندال ريتز.
واستمعت السفيرة إلى شرح عن مراحل تطور المعهد ،والبرامج التي يقدمها ،ودوره في تطوير اإلعالم األردني ،من خالل رفد هذا القطاع
بالخريجين المؤهلين ،سواء من برنامج الماجستير في الصحافة واإلعالم الحديث ،أو من خالل برامج التدريب ،وبناء القدرات التي ينفذها
المعهد .
وجالت السفيرة على مرافق المعهد،حيث زارت غرفة األخبار واألستديوهات االذاعية والتلفزيونية ،ومكتبة المعهد.

يوم تفاعلي بين طلبة المعهد وجامعة كوفنتري
استقبل معهد اإلعالم األردني  14طالبا من جامعة كوفنتري البريطانية في يوم تدريبي تفاعلي ،اشتمل على أنشطة تدريبية وحوارات
مفتوحة بين طلبة المعهد والجامعة ،بهدف تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين
واشتمل البرنامج الذي يأتي ضمن مشاركة طلبة كوفنتري في برنامج “ماجد الساعدي لتغيير مسارات الحياة” الثالث ،على تبادل اآلراء
ووجهات النظر بين طلبة المعهد وجامعة كوفنتري حول مجموعة من الموضوعات والقضايا التي تهم كل من األردن والمملكة المتحدة
وناقش الطالب بعض القضايا البيئية في البلدين من حيث أوجه التشابه واالختالف ،وبحثوا في الدروس التي يمكن االستفادة منها لتقديم
توصيات حول كيفية التغلب على مشاكل التلوث البيئي
وحظيت قضية الالجئين السوريين في األردن باهتمام المشاركين ،حيث تشاركوا األفكار والمعلومات عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية
ألزمة الالجئين السوريين على االقتصاد األردني ،باإلضافة إلى تأثيراتها على الموارد الطبيعية كالمياه والبنية التحية والتعليم .

وفد عسكري يزور المعهد
قام وفد من ضباط مدرسة االستخبارات العسكرية بزيارة الى المعهد  ،واشتملت الزيارة على جولة على مرافق المعهد  ،واالستماع الى
محاضرة قدمها عميد المعهد حول دور اإلعالم في التنمية وبناء الديمقراطية ،حيث اوضح فيها ان حرية التعبير هي احدى ضمانات االمن
واالستقرار  ،وان اإلعالم المسؤول هو اداة فاعلة في بناء الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية .
كما التقى الوفد مدير التدريب في المعهد السيد يسار درة الذي قدم شرحا عن برامج التدريب التي يقدمها المعهد  ،موضحا حرص المعهد
على جودة التدريب والجوانب التطبيقية .
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نظم المعهد حفل استقبال ألصدقاء وشركاء معهد اإلعالم
األردني ،على شرف مدير معهد الصحافة النرويجي ،الدكتور
فرودة ركفة ،المتخصص والصحفي المرموق في مجال إنتاج
األخبار والقصص الوثائقية ،والخبيرة في إنتاج البرامج الوثائقية
في هيئة اإلذاعة النرويجية ،بيريت هدمان ،وبحضور سمو
األميرة ريم علي ،ورئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة المعهد.
وحضر حفل االستقبال مجموعة من أصدقاء المعهد ،من سفراء
الدول العربية والصديقة ،وشركاء المعهد في تنفيذ البرامج
والمشاريع ،وعدد من مدراء الشركات ،كما حضره مجموعة من
خريجي المعهد خالل السنوات السابقة.
وفي نهاية الحفل قدمت سمو األميرة ريم علي ،درع المعهد والهدايا التذكارية للضيوف النرويجيين .

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ،الدكتور خالد الكاللدة
إن معالجة مشاكل الديمقراطية ال تتم إال بمزيد من الديمقراطية،
وإن العدالة وتكافؤ الفرص تتقدم على كل األولويات لتكريس
مفهوم الدولة المدنية.
ولفت الكاللدة ،خالل المحاضرة التي ألقاها في معهد اإلعالم
األردني ،لطلبة الماجستير في الصحافة واإلعالم ،إلى أن
األردن انتهج في كل األزمات خيار الحوار ،وعدم الدخول في
أي صدامات.
وبين الكاللدة أن األردن تميز ،خالل فترة ما يسمى بالربيع
العربي ،بالتعامل مع الحراكات والمطالب الشعبية من خالل
تغليب لغة الحوار ،واالستجابة للعديد من المطالبات ،حيث أنجز حزمة من اإلصالحات السياسية .وأكد الوزير أن النظام السياسي
األردني تميز عبر تاريخه بأنه ليس دمويا ،وانتهج في غمرة االحتجاجات والمسيرات أسلوب األمن الناعم ،وفي المقابل كان الحراك
ناعما ،ويسجل للطرفين الحفاظ على األمن ،والمصالح الوطنية العليا.
واستعرض الكاللدة الخطوات اإلصالحية التي أنجزها األردن ،من أهمها التعديالت الدستورية ،وإنجاز قوانين األحزاب ،واالنتخاب،
وإنشاء المحكمة الدستورية ،والهيئة المستقلة لالنتخاب .غير أنه عاد ليؤكد أن قانون األحزاب ،بصيغته الحالية ،ال يعزز من دورها،
مشيرا إلى أن اساس العمل الحزبي هو اإلباحة .وقال الوزير إن قانون االنتخاب ليس عليه إجماع ٍ،وأن أي حوار حول أي قانون جديد،
سيتم بعد إنجاز صيغة قانونية ،تعرض للنقاش ،وصوال إلى أكبر قدر ممكن من التوافق.
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ماذا في تشرين الثاني :
 4تشرين الثاني :
م�ؤمتر احلرية  ،ال�صحافة والدين  ،ينظمه معهد الإعالم الأردين بالتعاون مع املعهد امللكي للدرا�سات الدينية وم�ؤ�س�سة فريدري�ش ناومان من اجل
احلرية ومركز الدفاع عن احلريات الإعالمية والثقافية .
 5تشرين الثاني :
ور�شة عمل تدريبية بعنوان ( حت�سني التغطية الإعالمية لل�ش�ؤون الدينية ).
 14 -11تشرين الثاني:
ور�شة عمل تطوير قدرات طلبة اجلامعات يف الدعاية االنتخابية با�ستخدام ادوات الإعالم .
 17تشرين الثاني :
معهد االعالم االردين واملجل�س االعلى لل�سكان يوقعان مذكرة تفاهم االحد
يف �إطار اهتمام معهد الإعالم الأردين واملجل�س االعلى لل�سكان بتنفيذ مبادرات تهدف �إىل زيادة الوعي بالفر�صة ال�سكانية و�أثر البعد ال�سكاين
على قطاعات التنمية املختلفة� ،سيتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا اخل�صو�ص يوم الأحد املوافق  2013/11/17يف مقر معهد الإعالم الأردين.
 20–17تشرين الثاني:
ور�شة عمل حول تطوير مهارات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي يف معهد الإعالم الأردين
ينظم معهد الإعالم الأردين ور�شة عمل بعنوان "تطوير مهارات ا�ستخدام �شبكة التوا�صل االجتماعي" يف الفرتة من  20-17ت�شرين الثاين يف
مقر املعهد .وي�شارك يف هذه الور�شة  ١٢طالبا من جامعة القد�س يف فل�سطني ،و�ستت�ضمن زيارات تعريفية �إىل املدينة الإعالمية وبع�ض و�سائل
الإعالم الأردنية.
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