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   برنامج جديد في   الدراسات اإلعالمية   ماجيستير في :  األميرآية
  

الدراسات    بيروت أنها ستطلق برنامج ماجيستير جديد هو الماجيستير في   أعلنت الجامعة األمريكية في
بعدد محدود من     البرنامج   سُيحصر القبول فيو    . 2012   من شهر أيلول القادم   وذلك ابتداًء   اإلعالمية،
   .  نيسان   30   أن آخر موعد لتقديم طلبات االنتساب هو   علمَا   الطالب،

  
وبعد تسجيل    مجلس شيوخ الجامعة ومجلس أمنائها عليه،   قرار البدء بالبرنامج الجديد بعد موافقة   ويأتي

  بعد تقييم البرنامج من قبل   والية نيويورك،   إدارة التعليم في   في   البرنامج لدى مكتب التعليم الجامعي
برنامج    في   إطالق البرنامج الجديد بعد اإلقبال الكبير للطالب على االنخراط   ويأتي .  مقيمين مستقلين 

   . 2010   العام   بوشر به في   الذي   وسائل اإلعالم واالتصاالت،   الدبلوم في
  

يشّدد على البحث    متعدد االختصاصات   الجديد مدته عامان ويوفر للطالب برنامجًا   ماجيستيروبرنامج ال
ونطاق  .  استعمال الوسائط الرقمية الحديثة   مواده المهارات في   وتغّطي   والتعليم والتفكير النقدي،

  المجتمع العربي   لتقليدية والرقمية فيويرآز على دور وسائط اإلعالم ا   وعالمي   إقليمي      الجديد   البرنامج
ومستقبل    االنتفاضات العربية،   ودور المواقع االلكترونية االجتماعية في   ويتناول قضايا حرية الصحافة، 

   . وأخالقيات اإلعالم والمسؤولية االجتماعية   الصحافة العربية،
  

   أساليب البحث والتفكير النقدي،   اإلعالمية وفيالنظريات    وباإلضافة إلى تطوير قاعدة معرفية صلبة في
مجال السياسات    يتحّلون بالمناقبية األخالقية وبالكفاءة في   يهدف البرنامج إلى تخريج باحثين أآّفاء 

   . االعالمية وإدارة وسائل االعالم
  

للحصول على معلومات إضافية حول الدراسات اإلعالمية والمعلومات المتعلقة بتقديم طلبات االنتساب 
  http://www.aub.edu.lb/mediastudies  : الرجاء زيارة الموقع االلكتروني

  
    
  لليبراليا   األميرآي   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،   للحصول على البكالوريوس، يناهز مائة برنامج   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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