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 "حول السياسات العاّمة Google برنامج الَزمالة مع"

 في معهد عصام فارس في الجامعة األميركيّة في بيروت

 
  (AUB)يسّر معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدوليّة في الجامعة األميركيّة في بيروت

حول السياسات العاّمة"، حيث يستضيف المعهد زميالً  (Google) اإلعالن عن "برنامج الَزمالة مع جوجل

  .2019بحثيًا لفترة عام واحد ابتداًء من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 

 

يتمحور عمل الباحث الزميل في مجال السياسات العاّمة المتعلّقة باإلنترنت والحكومة اإللكترونيّة 

والتكنولوجيا والتنمية ووسائل التواصل االجتماعي ومراقبة المحتوى وجمع البيانات والخصوصيّة وحريّة 

التعبير، ويُنتظر تقديم مشاريع وتقارير بحثية في مجال السياسات العاّمة، باإلضافة إلى المشاركة في 

 .اجتماعات تتعلّق بقطاَعي الحكومة والصناعة أنشطة أخرى ُمختلفة

 

َوَصف مدير معهد عصام فارس بالوكالة الدكتور ناصر ياسين، هذه الشراكة الَجديدة بأنّها َمشروع ُمبتكر وقد 

يَستجيب للحاجة المستجدّة في لبنان والمنطقة إلدارة قِطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الُمتنامي، 

ارات فعّالة وأكثر شفافيّة. كما وأَضاَف أّن وأهّمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في كيفيّة اتخاذ الحكومات لقر

هي فرصة عظيمة للعالََمين األكاديمي والتكنولوجي  Google الشراكة مع شركة تكنولوجيا عالمية مثل

  .لاللتقاء وِصياغة السياسات المستقبليّة المتعلّقة باإلنترنت

 

في الشرق األوسط وشمال  Googleمية لدى ِمن جانبه، قال سليم إدّه، رئيس السياسة العامة والعالقات الحكو

إفريقيا: "نحن متحّمسون للغاية لإلعالن عن "برنامج الَزمالة مع جوجل حول السياسات العاّمة" الرابع في 

المنطقة، إذ يوفّر هذا البرنامج للطاّلب والمهنيّين الُمبتدئين الفُرصة بالمساهمة في تكوين وإنشاء الحوار العاّم، 

 صالح أكاديميّة ومهنيّة جديدة في الُمستقبل."واستكشاف مَ 
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توفّر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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