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 تلفزيونية رمضانية لهذا العام أفضل دراما   في   استشاريًا   األميرآية أّدى دورًا   أستاذ في
 

  الجامعة األميرآية في   أّدى أستاذ دراسات اإلعالم ورئيس دائرة العلوم االجتماعية والسلوآية في
  ، " دوران شبرا "  بعنوان   تلفزيوني   مسلسل درامي   في   استشاريًا   دورًا   بيروت البروفسور نبيل دجاني 
بالسكان ذات    المكتظ جدًا   الحّي هذا   بين المسلمين واألقباط في   ويتناول هذا المسسل التسامح الديني 

وقام  .  املالمتك   بمجتمعه المسلم المسيحي   والمعروف تاريخيًا   وسط القاهرة،   الدخل المتوسط في
  . ونّصًا   معالجًة   بتقييم مستقل للمسلسل،   دجاني الدآتور

 
هذا المسلسل أفضل دراما  السينما المصرية والعربية والدراما   اعتبر النقاد البارزون في    وقد

  يالتقديم المقنع االجتماع   النقاد أن نجاحه آان في وأشار معظم .  2011   تلفزيونية رمضانية لعام
  . والواقعي 

 
  هذا الحي   تعيش في   وقد تألف المسلسل من ثالثين حلقة وقدم صورة عن الفئات االجتماعية التي

  :   على ويمكن تحميل حلقاته .  وعن العالقات الخاصة بينها 
http://www.youtube.com/watch?v=4SVXiyGREkA&feature=BFa&list=

SP4DCCF8095365C9F5&lf=list_related 
 

 يوسف (  وجاء هذا المسلسل آثمرة إنتاج مشترك بين شرآة أفالم مصر العالمية
غير حكومية تسعى    جمعية   وهي   سي،   بي   والجمعية الخيرية لهيئة االذاعة البريطانية بي )  شاهين

  سي   بي   والمسلسل هو جزء من مشروع جمعية البي .  االجتماعي الستخدام وسائل اإلعالم للتطوير
يهدف إلى    والذي "  العربي العالم   في   وسائل اإلعالم المسؤولة اجتماعيًا "  يحمل عنوان   الذي الخيرية 

واستعمالها لتسهيل الحوار وتعزيز التماسك    العربية، متحسين قدرات البرمجة لدى وسائل اإلعال
  . العربي   المجتمع المدني   التنوع والتسامح في وإبراز   االجتماعي

 
المجتمع مع    في دراسة َدور اإلعالم   وهو متخصص في   الجدير بالذآر أن البروفسور دجاني،

شمل مراجعة المعالجة    استشاريًا   دورًا أّدىالترآيز على وسائل اإلعالم اللبنانية والعربية 
  في "  تذا: " سي   بي   عية الخيرية للبيتلفزيونية ُأخرى رعتها الجم أعمال درامية   والنصوص في

وقد تأخر  ).  على اإلنترنت   عربّي وهو أول مسلسل (  لبنان   في "  شنكبوت "  األردن،   في "  أمل "  مصر، 
  . العالم العربي   االنتفاضات في بسبب "  تذا "  و  " امل "  إنتاج

 

http://www.youtube.com/watch?v=4SVXiyGREkA&feature=BFa&list=SP4DCCF8095365C9F5&lf=list_related


وتتناول حلقاته البحث  .  المهمشين ألصوات   صورة المرأة مصرية مبعدة ويوفر منبرًا "  تذا "  يقدم
  أما موضوع األساسي .  ومتطلبات الحياة العصرية   تقليدي ظل مجتمع   عن الهوية وتقرير المصير في

 .    فهو آسر الحواجز الطبقية والعرقية "  امل "  عية األردنيةاالجتما للدراما 
طرقات بيروت آلها    يدور في   سنة   15   عمره   حول سليمان وهو صبي"شنكبوت "  وتدور أحداث 

  . ليوصل الطلبيات
 

    
  الليبرالي   يرآياألم   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   ة برنامج للحصول على البكالوريوس،يناهز مائ   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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