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األميرة ريم علي تحصل على دكتوراه فخرية
من جامعة بريطانية

منحت جامعة كوفنتري البريطانية األميرة ريم علي ،مؤسس معهد اإلعالم األردني درجة الدكتوراه الفخرية في اآلداب ،وقد ُمنحت سموها
هذه الدرجة الفخرية لمساهمتها الفعالة في مجال الصحافة واإلعالم ،ولدورها في تأسيس معهد اإلعالم األردني الذي يرتبط بعالقات وطيدة
وتواصل مع جامعة كوفنتري.
وقد تم تكريم سمو األميرة من قبل الجامعة في حفل التخريج السنوي الذي أقيم في كاتدرائية كوفنتري يوم الجمعة الموافق  22تشرين الثاني
 ،2013وضم مجموعة من الشخصيات الثقافية واألكاديمية المعروفة .وسيتم خالل هذا األسبوع منح أكثر من  7000طالب وطالبة شهادات
تخرج من هذه الجامعة المرموقة.
وعبرت البروفيسور مادلين أتكينز ،نائب رئيس جامعة كوفنتري ،عن سرورها وترحيبها بسمو األميرة ،مؤكدة أن الجامعة تمنح الدرجات
الفخرية للمتميزين ليكونوا نماذج قدوة في االلتزام والتفوق للطلبة والخرجين.
ومن الجدير بالذكر أن سمو األميرة ريم علي حاصلة على درجة الماجستير في الصحافة من جامعة كولومبيا وعلى شهادة عليا من معهد
الدراسات السياسية في باريس ودرجة الماجستير في األدب اإلنجليزي من جامعة السوربون .وقد عملت سموها مع العديد من المؤسسات
الصحافية العالمية البارزة من ضمنها محطة سي إن إن ( ،)CNNوشغلت منصب عضو في مجلس مفوضي الهيئة الملكية األردنية لألفالم.
كما نالت األميرة ريم ،في تموز  ،2011جائزة “أفضل صحافية دولية” في الدورة الثانية والثالثين لجوائز جزيرة إسكيا اإليطالية للصحافة
الدولية.
وتعتبر جامعة كوفنتري البريطانية إحدى الجامعات المتميزة حيث نالت لقب “الجامعة العصرية” في دليل “ذا تاميز” و “صاندي تايمز”
ألفضل الجامعات لعام .2014

المعهد ينظم مؤتمر الحرية ،الصحافة والدين

نظم معهد اإلعالم األردني والمعهد الملكي للدراسات الدينية مؤتمر ( الحرية ،الصحافة والدين ) بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان
ومركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية “سكايز” ،تناول المؤتمر مناقشة عدة محاور ابرزها تأثير االشكالية الدينية – العلمانية على
الحريات اإلعالمية والدين وحرية التعبير ،وإدارة مجتمع تعددي ،والفكاهة والدين في وسائل اإلعالم وذلك بحضور نحو  150مشاركا من
الخبراء والمهتمين.
قال مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتور كامل أبو جابر “إن الدين عنصر فاعل ومهم في جميع المجتمعات ،حتى في تلك التي تعلن
أنها ال دينية أو علمانية؛ ألنه مكون أساسي مهما جرى نكرانه في هوية اإلنسان والمجتمع وتعريفه لنفسه”.
واوضح إن األصل والقصد من ربط الفكاهة مع الدين ليس االستخفاف بأهمية الدين ومحوريته في حياة اإلنسان ،بل التأكيد على إنسانية
الدين ،مبينا أن الدين أمر في غاية الجدية واألهمية ،كونه الوسيلة والنافذة المعينة لإلنسان على تحمل حياته ،ويعمل على اتمام مكارم
األخالق ،لكن ذلك ال يعني أن يكون اإلنسان عبوسا متجهما في تصرفاته وعالقاته ال يعرف طعم االبتسامة والضحك واالرتفاع عن احداث
الحياة المؤلمة.
وقال عميد معهد اإلعالم األردني الدكتور باسم الطويسي إنه يجب إثبات ثالث حقائق ،األولى تؤكد أن الثقافة أكبر من السياسة واالقتصاد ،إذ
يتمثل ذلك في إعادة االعتبار لوحدة الثقافة العربية ،والثانية الدور الكبير للقوة الناعمة للدول والمجتمعات ،ورأسمال هذه القوة يكمن في قوة
اإلعالم وحساسيته التي تشكل الجهاز العصبي لهذه المجتمعات بالوقت الحالي ،والثالثة التطرف السياسي الذي حرك الراكد الديني وأخرجه،
وجعل من الصحافة ووسائل اإلعالم في أوقات كثيرة أدوات بأيدي المتطرفين السياسيين والدينيين.
التنوع ،ما يتطلبُ المزي َد من الجهو ِد
توطين الصحاف ِة االندماجي ِة في العالم العربي؛ أي الصحافةَ القائمةَ على
واكد الحاجة إلى جهو ٍد كبير ٍة في
ِ
ِ
والتطرف .وهذا يتطلبُ تطوي َر
ب الكراهي ِة
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المعايير المهني ِة
للنشر والب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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من جهته ،قال ممثل مؤسسة فريدريش رالف إربل ،إن السبب في تمزق المجتمعات العربية ليس عدم ثقة المواطنين بالحكام ،بل بسبب عدم
ثقة المواطنين في بعضهم ،مشيرا إلى ثالث زوايا تناولها المؤتمر ،هي عالقة بين الدين والعلمانية والدولة ،والصحافة التي فشلت إلى حد
كبير في توفير منبر للحوار والتواصل ،والحرية فبدون حرية التعبير ال يمكن أن ينشأ مجتمع تعددي.
من جانبه ،قال المدير التنفيذي لسكايز أيمن مهنا إن الصحافة في بعض الدول “تفتقد كليا ً للحرية” ،في حين الحريات اإلعالمية مصانة قانونا ً
في دول أخرى إالّ أنها تواجه ضغط المحظورات غير المكتوبة ،من تدخل بعض األجهزة وضرورة تحييد القوى العسكرية والهيئات الدينية
عن التحقيقات الصحفية.
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سيباستيان يزور معهد اإلعــــــالم األردني
في إطار سعيه لدعم وتعزيز ثقافة الحوار والفن التناظري ،زار اإلعالمي
والصحفي البريطاني المخضرم ،تيم سيباستيان ترافقه اإلعالمية المصرية
المعروفة مي الشربيني معهد اإلعالم األردني ،وألقى محاضرة لطلبة الماجستير
حول خبرته الطويلة في مجال الصحافة واإلعالم ونشر ثقافة المناظرات.
واستهل سيباستيان حديثه في هذا اللقاء عن دور الصحافة والصحفيين في إحداث
التغيير وربط طبقات المجتمع المختلفة مع بعضها البعض ،موضحا ان الصحفي
يلعب دور الوصي في مجتمعه ،وهي مسؤولية ثقيلة تقع على كاهله .وهناك أمثلة
كثيرة من الشخصيات الصحفية في العالم العربي التي لعبت دوا كبيرا في تخطي
واختراق الحواجز من أجل إبراز الحقيقة.
وقدم سيباستيان خالل هذه المحاضرة شرحا وافيا عن مفهوم الحوار الحر،
وأهميته وأساليبه وخاصة في التعبير عن الرأي وتوسيع أفق المعرفة وتوعية المجتمع بأهم القضايا المحلية والعالمية .مؤكدا ان “الحوار الحر
هو طريق نحو التغيير ،وإن كان هذا التغيير ال يأتي بين ليلة وضحاها بل بصورة تدريجية ،فالتقدم لألمام هو ما نصبو إليه”.
وردا على سؤال أحد الطلبة ،قال سيباستيان” إن العمل الجاد ،والبحث والتحضير المسبق باإلضافة إلى تقصي الحقائق هي أهم األدوات التي
يجب أن يتسلح بها الصحفي ليتسم بالمهنية ،وتعتبر الحقائق الموثقة العماد األساسي للعمل الصحفي”.
وقد عمل سيباستيان ،الذي يحمل شهادة جامعية في اللغات الحديثة من جامعة اكسفورد والمؤلف لثماني روايات ،صحفيا لدى تليفزيون هيئة
اإلذاعة البريطانية (البي بي سي) ألكثر من  30عاما في نحو  25دولة .وقد اشتهر كأول مقدم لبرنامج “هارد توك  -كالم قاس “ الشهير
والذي حصل بفضله على جائزة “جمعية التليفزيون الملكي” ألفضل محاور مرتين .كما حاز على عدة جوائز في مجال الصحافة واإلعالم.
ومن الجدير بالذكر أن تيم سيباستيان هو مؤسس ورئيس “مناظرات الدوحة” و “المناظرات العربية الجديدة” – التي تعقد مناظراتها حاليا
في كل من مصر وتونس واألردن  -حيث جاءت فكرة تأسيسها عقب االضطرابات السياسية واالجتماعية التي سادت مصر وتونس مطلع
عام .2011

معهد اإلعالم األردني يستضيف الدكتور خالد طوقان
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان ،إن تنفيذ البرنامج النووي
األردني سيخفض كلف إنتاج الطاقة الكهربائية من  18قرشا إلى نحو  5قروش،
في بلد تبلغ فاتورة الطاقة فيه نحو  4مليارات دينار يذهب نصفها إلنتاج الكهرباء.
وأضاف طوقان خالل محاضرة له لطلبة برنامج الماجستير في معهد اإلعالم
األردني ،أن وجود مزيج من الطاقة يحمي من الصدمات ،خصوصا في ظل
االرتفاع غير المسبوق على أسعار النفط وعدم انتظام ضخ الغاز المصري إلى
األردن الذي يكلف أعباء إضافية على الموازنة.
وبين طوقان أن المشروع النووي المتوقع إنجازه عام  ،2021يرتبط بمشاريع استراتيجية كبرى مثل تحلية المياه الذي يحتاج إلى نصف إنتاج
المملكة من الكهرباء ،خصوصا وأن مشروع مياه الديسي يغطي فترة زمنية محدودة.
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وأكد طوقان أن قطاع الطاقة هو عامل يؤرق الحكومات األردنية المتعاقبة ،ويشكل خطرا على االقتصاد الوطني في ظل الظروف الحالية،
و”علينا أن نستفيد من وجود  35ألف طن من اليورانيوم والذي يكفي األردن لمائة سنة ،ناهيك عن توفر كميات استراتيجية وفي الفوسفات
وفي اعماق االرض”.
وقال ان البدء بمراحل إنشاء المشروع سيوفر عشرة آالف فرصة عمل لألردنيين ،كما سيوفر ألفي فرصة عمل عند بدء التشغيل.
وردا على سؤال حول تخوفات البعض من المشروع ،أكد طوقان أن االردن وضع حزمة من المعايير البيئة والسالمة العامة وفق أفضل
الممارسات الدولية ،وأنه لن يتم استخدام المياه الصالحة للشرب للتبريد واالستعاضة عنها بمياه خربة السمرا العادمة.
ولفت طوقان إلى أن العالم ما زال متمسكا بخيار إنتاج الطاقة النووية كبديل نظيف للطاقة ،مشيرا إلى وجود أكثر من  70محطة نووية تحت
اإلنشاء في مناطق مختلفة من العالم.

مذكرة تفاهم بين المعهد و المجلس األعلى للسكان
ُوقعت في معهد اإلعالم األردني مذكرة تفاهم بين المجلس األعلى للسكان
والمعهد ،بهدف تنسيق العمل في مجال القضايا السكانية والتنموية .ووقعها عن
المجلس األمين العام د .سوسن المجالي ،وعن المعهد عضو مجلس اإلدارة السيدة
ندى دوماني.
وبينت أمين عام المجلس اهتمام المجلس بتنفيذ مبادرات مشتركة مع المعهد -
باعتباره مرجعية علمية في مجال سياسات االتصال واإلعالم -تهدف إلى زيادة
الوعي بالفرصة السكانية وأثر البعد السكاني على قطاعات التنمية المختلفة.
وأوضحت أن توقيع هذه المذكرة يأتي انطالقا ً من كون المجلس جهة وطنية
مرجعية للقضايا السكانية المتعلقة بالتنمية والمعني من خالل التنسيق مع الشركاء
بوضع السياسات واالستراتيجيات السكانية وخطط العمل الخاصة بها ،بما فيها
تلك المتعلقة بجانب االتصال واإلعالم وكسب التأييد ،والعمل على نشر الوعي حولها وكسب التأييد للسياسات والقرارات السكانية ذات الصلة.
من جانبها بينت السيدة دوماني أن هذه االتفاقية تأتي ثمرة تعاون بين المؤسستين ،حيث يسعى المعهد إلى المساهمة في تطوير قدرات اإلعالم
المحلي في مجال االتصال السكاني وتحديداً في الوقت الذي اقترب فيه األردن من فترة الفرصة السكانية.
وأضافت أن المعهد سوف يعمل على دعم دور اإلعالم في هذا المجال من خالل التدريب وبناء القدرات ،باإلضافة إلى البحث العلمي وتقديم
االستشارات للجهات التنفيذية المعنية.
وتتضمن المذكرة  -التي سيتم تنفيذها العام المقبل من خالل خطة تنفيذية مشتركة  -تنفيذ مبادرات خاصة باالتصال السكاني والفرصة السكانية،
عن طريق عقد المجلس لقاءات دورية حول الفرصة للهيئة التدريسية والطلبة الدارسين في المعهد.
كما يعمل المعهد وفقا ً للمذكرة على أخذ البعد السكاني باالعتبار عند إعداد مشاريع التخرج واألبحاث والدراسات والتقارير والبرامج اإلعالمية
من قبل المتدربين والطلبة الدارسين لديه ،إضافة إلى عمل المعهد على تطوير البحث العلمي في مجال السياسات السكانية من المنظور
االتصالي واإلعالمي وتنفيذ استطالعات رأي متخصصة حول القضايا السكانية بالتركيز على الفرصة السكانية.
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ورشة عمل حول تحسين التغطية اإلعالمية للشؤون الدينية
نظم معهد اإلعالم األردني ورشة عمل حول تغطية الشؤون الدينية في الصحافة
بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينية ومؤسسة سمير قصير وبدعم من
مؤسسة فردريش ناومان من اجل الحرية .وقال عميد المعهد الدكتور باسم
الطويسي إن المعهد يركز في هذا الوقت على التغطية المتخصصة واالهتمام
بجودة المعلومات واألخبار ومنها مسألة الشؤون الدينية في الصحافة على الرغم
من أنها قضية شائكة وحساسة .وأضاف خالل الورشة التي حضرها مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتور كامل أبو جابر ،إن هذه
الورشة تأتي ضمن أهداف وفلسفة المعهد في تطوير مهنية اإلعالميين وتحسين مستوى التغطية اإلعالمية في واحدة من المجاالت التي ازدادت
أهمية في الفترة األخيرة.
وبين مسؤول اإلعالم واألنشطة والمؤتمرات بالمعهد الملكي للدراسات الدينية مروان الحسيني أن هذه الورشة اشتملت على جانب تطبيقي تمثل
بلقاء مع  150خبيرا في اإلعالم والدين وتم خالله طرح جملة واسعة من القضايا الفكرية التي تمس الحريات الصحافية الدينية.
وشارك في اعمال الورشة المدربة اإلعالمية سوسن زايدة ،والدكتور سليم عبد الرحيم والدكتور صخر الخصاونة وقدموا نماذج تطبيقية على
تغطيات الشؤون الدينية في وسائل اإلعالم العربية.
ورشة تدريبية حول استخدام اإلعالم في االنتخابات الطالبية
نظم معهد اإلعالم األردني فعاليات ورشة تدريبية بعنوان بناء قدرات الطلبة في
استخدام اإلعالم في االنتخابات الطالبية ،بدعم من المفوضية األوروبية وبالتعاون
مع منظمة اليونسكو (.)UNESCO
وتهدف هذه الورشة التدريبية التي شارك فيها  28طالبا ً وطالبة من كليات وأقسام
الصحافة واإلعالم في جامعة اليرموك والبتراء والزرقاء ،إلى تعزيز ورفع الوعي
الطالبي لدى الطلبة حول أهمية االنتخابات الطالبية ،باإلضافة إلى تدريبهم على
مهارات التخطيط للحمالت االنتخابية وكسب التأييد من خالل االتصال واإلعالم،
ومهارات المناقشة في القضايا المثيرة للجدل ،وخطاب الكراهية وتأثيره المدمر
على المصلحة العامة ،باإلضافة إلى حث وتشجيع الطلبة على المشاركة في اتخاذ
قرارات مسؤولة وبناءة.
وشملت الورشة التدريبية على عدة مواضيع ونشاطات تركزت حول كيفية إعداد
الحمالت اإلعالمية لالنتخابات والمعايير األخالقية المرتبطة بها ،باإلضافة إلى مراقبة العملية االنتخابية والتدريب حول االستخدام األمثل
لوسائل التواصل االجتماعي مثل Facebookو .twitter
وقد قام الطلبة من خالل التدريب بصياغة مجموعة من التوصيات واآلراء حول تطوير انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات وتفعيل دورها
البناء في الحياة الطالبية وترسيخ قيم المشاركة والشفافية في الحياة الطالبية.
جاءت هذه الورشة التي استمرت لمدة ثالثة أيام انطالقا ً من إدراك معهد اإلعالم األردني أهمية مجالس الطلبة في الجامعات في تأهيل الطلبة
لممارسة الحياة الديمقراطية وأهمية تمكين الطلبة من أدوات االتصال اإليجابي للحد من أعمال العنف التي اندلعت في الجامعات في اآلونة
األخيرة.
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ورشة تدريبية بعنوان توظيف اإلعالم الجديد في العمل الصحفي
نظم معهد اإلعالم األردني فعاليات ورشة تدريبية حول توظيف اإلعالم الجديد
في العمل الصحفي .وشارك في هذه الورشة ،التي استمرت أربعة أيام)11( ،
طالبا ً وطالبة من معهد اإلعالم العصري في جامعة القدس – أبو ديس.
وتناولت الورشة عدة محاور أبرزها مقدمة لإلعالم االجتماعي ،واستراتيجية
اإلعالم االجتماعي ،وصناعة محتوى مناسب وتهيئة المواقع لمحركات البحث،
باإلضافة إلى تطبيقات عملية إلدارة المحتوى على وسائل اإلعالم االجتماعي ،وأساسيات التصوير الفوتوغرافي ،وتطبيقات الهواتف الذكية
الفوتوغرافية والفيديوية ،وصناعة القصة عن طريق شرائح الصور المدمجة مع الصوت .كما قدمت الورشة شرحا ً عن األدوات المستخدمة
في هذا المجال مثل التويتر والفيسبوك وشبكة التواصل المهني.
كما تضمنت الورشة زيارات ميدانية عدة شملت المدينة اإلعالمية األردنية ،وقناة رؤيا الفضائية ،باإلضافة إلى صحيفة الغد األردنية حيث
التقى الطلبة المشاركون برئيس تحرير الصحيفة السيدة جمانة غنيمات ،التي قدمت بدورها شرحا ً مفصالً عن تاريخ الصحيفة ،وطريقة عملها
باإلضافة إلى نشاط الصحفيين العاملين لديها.
وقالت إسراء دار حسن ،إحدى الطلبة المشاركين في الورشة“ :لقد أضافت لي هذه الورشة الكثير من المعلومات الجديدة والمهمة ،فاستطعت
من خاللها فهم كيفية استخدام اإلعالم اإللكتروني في مجال الصحافة واإلعالم ،وتوصيل رسالتي إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور”.
من جهته ،عبر الطالب جعفر كنس ،من مدينة جنين الفلسطينية ،عن شكره الجزيل لمعهد اإلعالم األردني ولطاقم التدريب الذين بذلوا قصارى
جهدهم لتقديم مادة اإلعالم االجتماعي بشكل متميز.
ومن الجدير بالذكر أن معهد اإلعالم األردني يقدم برامج تدريبية متخصصة في مجال الصحافة واإلعالم تهدف إلى توسيع أفق الصحفيين
والطالب في المجاالت الصحفية واإلعالمية والمساهمة في تطوير مهاراتهم باستخدام أحدث التقنيات المتاحة.

الخريجون في الميدان
من خريجي الفوج األول للمعهد
عام  ،2010يعمل حاليا ناطقا
إعالميا لشركة المدن الصناعية
األردنية ،و قد حاز على جائزة
أفضل قصة إخبارية حول
سرطان الثدي.

تدربت في قناة العربية بعد
التخرج وقامت بتغطية ذكرى
الثورة الليبية  ١٧فبراير لقناة
سكاي نيوز عربي حيث تعمل
كمنتجة وسائط متعددة.

نوشين الكيالني

«كون الربانمج مكثف ويسمح بإهناء املاج�ستري ب�سنة واحدة اكن امر معيل ابلن�سبة
يل .وفرصة التدريب اكنت من اكرب الفرص اليت قدهما املعهد واكنت كبوابة مفتوحة
عىل مرصعهيا لفرص معل اخرى بذات املهنية والقدرة الصحفية والمتزي»
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محمد نواف الدويري

« أ�ضاف معهد الإعالم ا ألردين يل الكثري؛ فقد تعلمت معىن العمل حتت الضغط
وبروح الفريق ،كام معل عىل تقوية همارات أ�ساليب البحث دلي ،ومجع املعلومات
بشلك منظم ،ابلإضافة �إىل صقل همارايت الصحفية املرئية واملكتوبة ،لقد اكن املعهد
نقطة انطالق افتخر هبا»

ماذا في كانون األول :

 4كانون األول 2013
•محاضرة تلقيها اإلعالمية نسرين أبو صالحة حول تغطية أخبار ذوي االحتياجات الخاصة لطلبة معهد اإلعالم
األردني.
•محاضرة يلقيها الدكتور أسعد عبد الرحمن ،عضو المجلس الوطني الفلسطيني ،للحديث عن مفاوضات القضية
الفلسطينية.

 24كانون األول 2013
•لقاء د .سوسن المجالي ،أمين عام المجلس األعلى للسكان ،مع طالب الماجستير في المعهد حول الوضع السكاني
في االردن والفرصة السكانية.

االردن -عمان
طريق المطار ،خلف وزارة الخارجية
تليفون +962 5713306-6-/ 04
البريد االلكترونيinfo@jmi.edu.jo :
www.jmi.edu.jo

