بيان صحفي

بيروت2013-82-82 :

برنامج جديد في الجامعة األميركية في بيروت للتربية الرقمية واالعالمية
دشُّد اندايؼح األيٛشكٛح ف ٙتٛشٔخ تشَايداً عًُٕٚا خذٚذاً نهرشتٛح انشلًٛح ٔ اإلػاليٛحْٔ .زا انثشَايح
يخصّص نهؼانى انؼشتٓٚٔ ٙذف إنٗ ذؼضٚض ٔذُشٛط ٔذطٕٚش ذؼهٛى انرشتٛح انشلًٛح ٔاالػاليٛح فٙ
انًُطمح.
ْٔزا انثشَايح ْٕ يدٕٓد يشرشن ت ٍٛتشَايح انذساعاخ االػاليٛح ٔانثشايح االلهًٛٛح انخاسخٛح ،فٙ
اندايؼح.
ٚذػٗ انثشَايح "أكادًٛٚح انرشتٛح انشلًٛح ٔاالػاليٛح ف ٙتٛشٔخ" ْٕٔ ٚؼمذ عُٕٚاً ٔذغرًش دٔسذّ
ثالثح أعاتٛغ ْٕٔ .تشػاٚح يؤعغاخ انًدرًغ انًفرٕذ ْٙٔ ،يؤعغاخ يمشْا ف ٙانٕالٚاخ انًرسذج
ٔذمٕو تاػطاء يُر نرشدٛغ انسٕكًح انذًٕٚلشاطٛح ٔاالصالذ االخرًاػٔ ٙلذ أعغٓا سخم األػًال
انُاشط ف ٙانًدال االَغاَ ٙخٕسج عٕسٔط.
ٔعٛكٌٕ انثشَايح يخصصًا تشكم أعاع ٙنألعاذزج ٔانطالب ف ٙانؼانى انؼشت.ٙ
ٔف ٙدٔسذّ األٔنٗ ْزِ انغُّ ضىّ انثشَايح خًغ ٍٛأعراراً ٔطانثاً يٍ خايؼاخ ف ٙانؼشاق ٔاألسدٌ
ٔنثُاٌ ٔفهغطٔ ٍٛعٕسٚا.
ٔٚشأط تشَايح "أكادًٛٚح انرشتٛح انشلًٛح ٔاالػاليٛح ف ٙتٛشٔخ" ْزا انؼاو األعراراٌ انًغاػذاٌ خاد
يهكٔ ٙي ٙفشذ ،يٍ تشَايح انذساعاخ االػاليٛح ف ٙاندايؼح .أيا يذٚشج انثشَايح ْزِ انغُح فٓٙ
خشٚدح اندايؼح نثُٗ يؼانٛم.ٙ
ٔلال انذكرٕس يهك ْٕٔ ٙأٚضاً يذٚش تشَايح انذساعاخ االػاليٛح ف ٙاندايؼح" :نمذ أصثسد انرشتٛح
انشلًٛح االػاليٛح سكٛضج نهرؼهٛى زٕل انؼانى كهّ تاعرثُاء انًُطمح انؼشتٛحَٔ .سٍ َأيم ف ٙعذ ْزِ
انثغشج خاصح أٌ انرشتٛح االػاليٛح شذٚذج األًْٛح نهًغاػذج ف ٙزم انؼذٚذ يٍ انًشاكم االخرًاػٛح
ٔانثمافٛح انرَٕ ٙاخٓٓا ف ٙانًُطمح".

ٔأضاف يهك ٙأٌ انرشتٛح االػاليٛح ْ ٙزشكح أكادًٛٚح ػانًٛح ْذفٓا ذًك ٍٛانًٕاطُ ٍٛػثش ايرالكٓى
نًٓاساخ انرفكٛش انُمذ٘ نٛفًٕٓا كٛف ٚؤثش االػالو ف ٙزٛاذٓى ٔيدرًؼاذٓى .كًا أَٓا ذغاػذ ف ٙذسٕٚم
انًٕاطُ ٍٛانٗ يغرٓهكَ ٍٛالذٔ ٍٚيُرد ٍٛنالػالو ،تسٛث ٚشاسكٌٕ تفؼانٛح ف ٙانسٕاساخ انٕطُٛح
ٔانؼانًٛح تاعرؼًال اإلػالو انشلًٔ .ٙػُذْا ،لال يهك ،ٙعٛرًكٌُٕ يٍ األداء كًٕاطُ ٍٛػانًٍٛٛ
يغؤٔنٔ ٍٛيشاسك ٍٛف ٙثمافاذٓى.
ذغرًش انذٔسج ثالثح أعاتٛغ ٔذمذّو تانؼشتٛحٔ .ذؼرًذ أعاذزج ٔيسرشف ٍٛسائذ ٍٚنرهم ٍٛيثادٖء يرمذيح فٙ
انرشتٛح انشلًٛح ٔاالػاليٛح ،تاالضافح إنٗ يٓاساخ انرسأس ،ألعاذزج شثاٌ ٔطالب دساعاخ ػهٛا
ػشب عُٛششٌٔ فًٛا تؼذ ْزِ انًؼشفح ف ٙيؤعغاذٓى ٔأٔطآَى.
ٔٚضى يذست ٙانثشَايح ٔيساضش ّٚانذٔن ٍٛٛسْٕ ُّٛٚتظ يٍ خايؼح سٔد آٚالَذٔ ،أزًذ انشأ٘ يٍ
خايؼح اٚشاصيٕطٔ ،عٕصاٌ يٕنش يٍ خايؼح ياسٚالَذٔ ،تٕل يٓٛاٛٚهٛذٚظ يٍ يؼٓذ إيشعٌٕ،
ٔيٕصط شٕيٕف يٍ خايؼح فهٕسٚذا انذٔنٛحٔ ،عرفٍ شاٚهش سئٛظ َذٔج عانضتشؽ انؼانًٛح.
ٔعٛؼًم تشَايح "انرشتٛح انشلًٛح ٔاالػاليٛح ف ٙتٛشٔخ" أٚضاً كساضُح نألفكاس اندذٚذج ٔتٕذمح
نشثكح يٍ اندايؼاخ االلهًٛٛح ٔيؼهً ٙاالػالؤ .لال يهك" :ٙيا َأيهّ ْٕ أٌ ٚمٕو األعاذزج انًشاسكٍٛ
ف ٙانثشَايح تُمم يؼاسفّ ٔتشايدّ انٗ خايؼاذٓى ٔيذاسعٓى ٔتهذآَىٔ ،ف ٙانٕلد راذّ ٚغرفٛذ انطالب
يٍ انرؼهٛى ٔانرذسٚة".
ٔلذ اَرح تشَايح انذساعاخ االػاليٛح ف ٙاندايؼح تشَايح "أكادًٛٚح انرشتٛح انشلًٛح ٔاالػاليٛح فٙ
تٛشٔخ" تؼذ عُٕاخ يٍ انُداذ ف ٙذؼهٛى دسٔط ف ٙانرشتٛح االػاليٛح ٔانشلًٛح ٔاشرشاكّ ف ٙتشايح
يرؼهمح تٓا نهذساعح ف ٙانخاسج ،يثم يؤذًشاخ أكادًٛٚح عانضتشؽ نهرغٛٛش االػالئ ٙانؼانًٔ ،ٙتؼذ
ذُظٛى يساضشاخ ػايح ٔيؤذًشاخ زٕل ْزا انًٕضٕع ،تًا فٓٛا يؤذًش انؼاو  3122نهدًؼٛح انؼشتٛح
– األيٛشكٛح نًؼهً ٙاالػالو ف ٙانٕالٚاخ انًرسذج.
ٔٚرشافك اطالق تشَايح "أكادًٛٚح انرشتٛح انشلًٛح ٔاالػاليٛح ف ٙتٛشٔخ" يغ اطالق تشَايح
تكانٕسٕٚط خذٚذج ف ٙاالػالو ٔاالذصال ف ٙاندايؼح األيٛشكٛح ف ٙتٛشٔخٚٔ .مذو تشَايح انذساعاخ
االػاليٛح زانٛاً ف ٙاندايؼح شٓاداخ تكانٕسٕٚط ٔياخٛغرش ٔدتهٕو ف ٙانذساعاخ االػاليٛح،
ٔعٛرغًش ف ٙذٕعٛغ ذمذًٚاذّ ٔيُسّ.
ًٚكٍ انسصٕل ػهٗ يؼهٕياخ اضافٛح ػٍ تشَايح انذساعاخ االػاليٛح ف ٙاندايؼح ػثش صٚاسج يٕلؼّ
االنكرشَٔ:ٙ
www.aub.edu.lb/mediastudies
كًا ًٚكٍ االذصال تًذٚش انثشَايح األعرار خاد يهك ٙػهٗ انثشٚذ االنكرشَٔ:ٙ
mediastudies@aub.edu.lb

جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً بٍسًت فً العبم ً 6611جعحود النظبم الحعلٍوً األهٍسكً اللٍبسالً
للحعلٍن العبلً كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيبً .الدبهعة ىً خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،
جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن أكثس هن  600أعضبء ًخسوبً طالبٍبً هن حٌالً  8000طبلب ًطبلبة .جقدّم
الدبهعة حبلٍبً هب ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌسً ،الوبخٍسحسً ،الدكحٌزاهً ،الدكحٌزاه
فً الطب .كوب جٌفّس جعلٍوبً طبٍبً ًجدزٌببً فً هسكزىب الطبً الري ٌضن هسحشفىً فٍو  024سسٌساً.
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