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في المنطقة واالعالمية التربية الرقمية  لنشر ي الجامعة األميركية في بيروتفأكاديمية 

 العربية

 

ًّ انهزٌٍفً خعى انحشة ٔانصشاع  ل االػالو يٍ دبٌ فً يٕكبدًٌٍأ لبويُؽمخ انششق األٔعػ،  بٌٌؼ

نًٕاخٓخ سعبئم انكشاٍْخ ٔاالَمغبو ٍم أكبدًٌٍخ عٌُٕخ ثزشكنجُبٌ ٔعٕسٌب ٔانؼشاق ٔاالسدٌ ٔفهغؽٍٍ 

 ٔانذيبس انًُزششح، ٔالَزبج سعبئم ٔسٔاٌبد سلًٍخ يجٍُخ ػهى االيم ٔانٕحذح. 

   

 أكبدًٌٍخ انزشثٍخ انشلًٍخ ٔاالػاليٍخ فً ثٍشٔد رحًم ْزِ األكبدًٌٍخ اعى

     Media and Digital Literacy Academy of Beirut (MDLAB)  

  .آة اندبسي 32نى إ ش انذٔسح أعجٕػٍٍ،رغزًآة اندبسي. ٔ 01فً  دٔسرٓب انغٌُٕخ انثبٍَخ ثذأد ذٔل

إنى رؼضٌض ٔرًكٍٍ انزشثٍخ اإلػاليٍخ ٔانشلًٍخ فً انًُؽمخ انؼشثٍخ يٍ خالل األكبدًٌٍخ رٓذف ٔ

 ،انؼشثً جُبء يُبْح اػالو حذٌثخ يزدزسح فً انٕالغنرذسٌت خٍم يٍ االكبدًٌٍٍٍ ٔؼالة االػالو 

  ؽٌٕش فكش َمذي. نزٔ، زغخٍش لٕح ٔعبػذ االػالؤن

 

ًغبػذ فً لغى انذساعبد انعزبر األانذكزٕس خبد يهكً،  لبلػٍ رأعٍظ األكبدًٌٍخ  ٔفً كاليّ 

خ ٍأكبدًٌ أؼهمُب"نمذ  :شكٍخ فً ثٍشٔدٍياالػاليٍخ ٔيذٌش ثشَبيح انذساعبد االػاليٍخ فً اندبيؼخ األ

نمذ أصجحذ َُب شؼشَب اٌ ُْبن ثغشح فً انزؼهٍى انؼشثً. ألفً ثٍشٔد ػاليٍخ انزشثٍخ انشلًٍخ ٔاال

 "ثبعزثُبء انًُؽمخ انؼشثٍخ. ،انؼبنى كهّ فًانزشثٍخ انشلًٍخ االػاليٍخ سكٍضح نهزؼهٍى 

 

ٌزًكٍ خالنٓب انؽالة ٔاالعبرزح ٔ ،ثؼشٔض ٌمذيٓب كجبس انخجشاء انؼشة ٔانذٔنٍٍٍ األكبدًٌٍخ ضٔ رزًٍّ

ّٔ انًؼبسفانزؼهى ٔرجبدل يٍ  ٌٕانًشبسك د ثبنًٓبساد انالصيخ ٔانزً عزغبػذْى ػهى إدسان ٔانزض

 انزشثٍخ اإلػاليٍخ ٔانشلًٍخ فً َٓعخ االػالو انؼشثً. ٔدٔسأًٍْخ 

 

خ ػهى دساعخ يٕاظٍغ  رزؼهك ثبنزغؽٍخ االػاليٍخ الَزٓبكبد حمٕق ٍكبدًٌْزا انؼبو رشكض األٔ

فً رأخٍح انصشاع فً يخزهف أَحبء انًُؽمخ انؼشثٍخ.  ِ ذ ٔدٔساالَغبٌ، ٔانخؽبة انؽبئفً انحبل

رؽجٍمٍخ ٔٔسشبد ػًم ٌٕيٍخ فً يدبالد انزذٌٍٔ، ٔانجٕدكبعذ، ٔرحشٌش  ًبٔرزعًٍ األكبدًٌٍخ دسٔع



ٔرحهٍم ٔيمبسَخ انشجكبد االخزًبػٍخ يٍ خالل اعزخذاو ثشايح يخزهفخ ٔانجث، ٔانصٕسح،  ،انصٕد

 خهغخ خبصخ نزغؽٍخ انزصٌٕش انجٍبًَ ٔرٌٕزش.ُرؼمذ ٔعٕف  و.إٌُغزبخشأيثم ٔسد ثشط، 

 

االنكزشًَٔ  انًٍَٕزٕسيٕلغ يؤعغبد انًدزًغ انًفزٕذ، ٔثشػبٌخ  3102ؼبو هكبدًٌٍخ نٔرُؼمذ األ

(www.al-monitor.comًًٔانٍٓئخ االنًبٍَخ نهزجبدل انؼه ،) (DAAD ،)ٔخجشاء دٔنٍٍٍ فً  رعّى

ٔانزغؽٍخ اإلػاليٍخ  انجشٔثبغُذا د خبنًبانذكزٕس ع ٔعٍزُبٔل خ.يدبل انزشثٍخ االػاليٍخ ٔانشلًٍ

فً رٕثٍك  حغزحبظش ػٍ لٕح انصٕسفانذكزٕسح عٕصاٌ يٕنش أيب نهصشاع انفهغؽًٍُ اإلعشائٍهً، 

انؼاللخ ثٍٍ انزشثٍخ اإلػاليٍخ، ػٍ ظ ٌذٍهبٌٍٓانذكزٕس ثٕل يفًٍب عٍزكهى اَزٓبكبد حمٕق اإلَغبٌ، 

يثم يؼشٔفٌٕ ٌ ػشة ٕاالكبدًٌٍخ ثبحثٔعٍشبسن فً انًٕاؼُخ انؼبنًٍخ. ٔانًشبسكخ انًذٍَخ، ٔ

 .دٔس ٔعبئم االػالو االخزًبػً فً االَزفبظبد انؼشثٍخعٍُزمذ انذكزٕس َجٍم انذخبًَ انزي 

انذكزٕسح ػجٍش أيب صٕسح انًشأح انؼشثٍخ فً ٔعبئم اإلػالو،  ػٍانذكزٕسح إسادح صٌذاٌ عزحبظش ٔ

 ضاد ٔانمٍٕد انًفشٔظخ ػهى انصحبفخ ٔاألخجبس.ٍّانزح فغززُبٔل انُدبس

 

يششق ػجبط )انؼشاق( ٔػهً  يٍ يثم ٔثؼط انًغبًٍٍْ فٍّاالنكزشًَٔ انًٍَٕزٕس يٕلغ  يحّشسٔ

حهمخ َمبػ رذٌشْب فً عٍشبسكٌٕ  ،ذ صجشي )يصش(ْبشى )نجُبٌ(، ثبالظبفخ انى ٔالء حغٍٍ ٔيُّٓ

 ٍشٔد. فً ث انًٕلغيبسٌزب لغٍظ، يذٌشح رحشٌش 

 

نى يٕاظٍغ يخزهفخ يٍ ظًُٓب انزشثٍخ اإلػاليٍخ إانؼذٌذ يٍ انخجشاء انؼشة ٔاالخبَت ٔعٍزؽّشق 

ٓبكبد حمٕق زانزغؽٍخ االػاليٍخ الَٔدٔس اإلػالو انشلًً فً انًُؽمخ، ٔٔانشلًٍخ ٔحمٕق االَغبٌ، 

ًّٔأًَبغ يهكٍخ ٔعبئم اإلػالو انؼشثٍخ، ٔاالَغبٌ،  شخ، رصٌٕش ٔعبئم االػالو نهًدزًؼبد انًٓ

 ٌٕخ، ٔاندُغٔاندُذسخؽبة انكشاٍْخ انؽبئفٍخ ٔحشٌخ انزؼجٍش، ٔاإلػالو، ٔعبئم اإلػالو ٔانذٌٍ، ٔٔ

 .ٔصٕسح اندغى

 

انذكزٕس خبد يهكً  ٓبٌزشأعٔ ،فً ثٍشٔدشكٍخ ٍياألفً اندبيؼخ  انجبحثٌٍٍذٌش االكبدًٌخ فشٌك يٍ 

فً شكٍخ ٍياألاندبيؼخ  األعزبرٌٍ فًنى إنجُى يؼبنٍمً، ثبالظبفخ ْب ٌشٔانذكزٕسح يً فشذ، ٔ رذ

 جشي.ٓشي ٔانذكزٕس حبرى انًٌَٕ أؼثٍشٔد 

 

فً يؼٓذ ػصبو فبسط نهغٍبعبد انؼبيخ ٔانشؤٌٔ األكبدًٌٍخ  ػًم بدؼمذ يحبظشاد ٔٔسشزع

 ًٕٓس: انزبنٍخ يفزٕحخ نهد األَشؽخانذٔنٍخ فً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد. ٔعزكٌٕ 

 

يششق ػجبط،  ، ٌشبسن فٍٓبانزمبسٌش يٍ انًٍذاٌ حٕل إسعبل همخ َمبػح -

. زذٌش انُمبػ يبسٌزب لغٍظٔعيُٓذ صجشي. ٔ ٔالء حغٍٍ،ٔػهً ْبشى، ٔ

 لجم انظٓش. 00:11، انغبػخ  3102آة  03انثالثبء 

 



انذكزٕس عبد ب مذيٌٓ "،صُبػخ االػالَبد ٔ َٓبٌخ انؼبنىثؼُٕاٌ " بظشحيح -

 لجم انظٓش. 00:11، انغبػخ  اندبسيآة  02االسثؼبء  خبنً.

 

رمذيٓب انذكزٕسح يً  ،رصٌٕش انًشأح ٔانشخم فً ٔعبئم االػالويحبظشح ػٍ  -

 صجبحًب. 0:11، انغبػخ  اندبسيآة  02فشذ ٔانذكزٕسح اسادح صٌذاٌ. انخًٍظ 

 

 ٌمذيٓب "انششق االٔعػ، ٔحمٕق االَغبٌٔ، انجشٔثبغُذا " ثؼُٕاٌحبظشح ي -

 ثؼذ انظٓش. 0:21، انغبػخ  اندبسي آة  01انذكزٕس عبد خبنً. اندًؼخ 

 

انصشاع، ٔاَزٓبكبد حمٕق ٔرغؽٍخ ٔرٕثٍك انحشة، " ثؼُٕاٌ حبظشحي -

 جبحًب.ص 0:11، انغبػخ  اندبسيآة  01رمذيٓب عٕصاٌ يٕنش. االثٍٍُ  "االَغبٌ

 

ٕصٍخ، انخصٔانثٕسح، ٔٔعبئم االػالو االخزًبػٍخ، " ثؼُٕاٌ بظشحيح -

ٌمذيٓب انذكزٕس خبد يهكً ٔ انذكزٕس َجٍم  "ٔانًشالجخ فً انؼصش انشلًً

 جبحًب.ص  0:11، انغبػخ اندبسيآة  00انثالثبء . دخبًَ

 

انًذًَ، ٔانًٕاؼُخ  ٔاالَخشاغانزشثٍخ االػاليٍخ ٔانشلًٍخ، " ثؼُٕاٌ ظشحيحب -

، انغبػخ 3102آة  00ٌمذيٓب انذكزٕس ثٕل يٍٓبٌهٍذٌظ. انثالثبء  "انؼبنًٍخ

 لجم انظٓش. 00:11

 

لجم  00:21، انغبػخ 3102آة  33ض انًشبسٌغ انُٓبئٍخ. اندًؼخ ػش -

 انظٓش.

 

 

  . 3102فً صٍف لذ ُأؼهمذ كبدًٌٍخ األ ْزا ٔكبَذ

 

  انًٕلغ االنكزشًَٔ:  ، ٌشخى صٌبسح3102ؼبو ههًضٌذ يٍ انزفبصٍم ػٍ انجشَبيح ٔانًشبسكٍٍ فٍّ نن

http://mdlab2014.wordpress.com/ 

 

ًْ يجبدسح يٍ ثشَبيح انذساعبد  أكبدًٌٍخ انزشثٍخ انشلًٍخ ٔاالػاليٍخ فً ثٍشٔدٔانًؼشٔف أٌ 

 ، ٔيٕلؼّ االنكزشًَٔ ْٕ: اإلػاليٍخ فً اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد

www.aub.edu.lb/mediastudies  
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  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  ٍة هنجضن ىٍئة جعلٍو 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   الطبً هسكزىب   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 

 
 

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