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لمحو األميّة  أستاذ في الجامعة األميركية في بيروت ينال جائزة اليونسكو العالمية

 2015اإلعالمية والمعلوماتية للعام 

نال البروفسور جاد ملكي، األستاذ المشارك في الصحافة والدراسات االعالمية في الجامعة 

لمحو األميّة اإلعالمية  )اليونسكو( األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  منظّمةاألميركية في بيروت، جائزة 

لدوره في تعزيز وتطوير تعليم التربية   وقد نال البروفسور ملكي الجائزة .2015والمعلوماتية، للعام 

األميركية في اإلعالمية وبحوثها في العالم العربي. وهو مدير برنامج الدراسات اإلعالمية في الجامعة 

، وقد حاز على الجائزة (MDLAB)بيروت ومؤّسس أكاديمية التربية اإلعالمية والرقمية في بيروت 

مشاركة مع الدكتورة تّسا جولز، الرئيسة التنفيذية لمركز المعرفة اإلعالمية، وهو منظمة تربوية في الواليات 

 المتحدة األميركية تكافح األمية اإلعالمية حول العالم.

تكّرم المربّي الذي يحقّق تأثيراً دوليّاً لمحو األميّة اإلعالمية والمعلوماتية  اليونسكو العالميةجائزة و

إيجابيّاً على المتعلّمين من خالل التربية اإلعالمية والمعلوماتية. وقد تسلّم الدكتور ملكي الجائزة رسمياً خالل 

إلعالمية في فيالدلفيا في الواليات المتحدة األميركية في المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية لتعليم المعرفة ا

األسبوع الماضي. وقد ُمنح الدكتور ملكي هذه الجائزة تقديراً لعمله كأكاديمي دأََب على دمج التربية اإلعالمية 

مية والمعلوماتية في المناهج واألبحاث بطريقة خالّقة، وال سيّما من خالل عمله في أكاديمية التربية اإلعال

 والرقمية في بيروت.

وقد تحّدث الدكتور ملكي خالل حفل تسليم الجائزة عن الجهود الحثيثة الرامية إلى نشر التربية اإلعالمية 

في العالم العربي. وقال أن التربية اإلعالمية تتوّجه إلى أفراد المجتمع كافةً وترّكز على التفكير النقدّي وتمكين 

وأضاف: "هدفُنا أن يصبح في كل بلد عربي خالل السنوات الخمس المقبلة مدرسة المواطن في العصر الرقمي. 

واحدة وجامعة واحدة على األقل تعتمد تدريس التربية اإلعالمية كماّدة ضمن منهجها الرئيسي. ونأمل أن نستمر 

موت التي هل والفي نشر مبادئ التربية اإلعالمية في العالم العربي كوسيلة للتصّدي لثقافات الكراهية والج

 تحيط بنا".

( وموقع المونيتور أكاديمية التربية اإلعالمية والرقمية في OSFوترعى مؤّسسة المجتمع المفتوح )

بيروت التي توفّر للطالب واألكاديميين فرصةً فريدة لدراسة التربية اإلعالمية والرقمية خالل أسبوعين في 

، استطاعت األكاديمية إدخال مناهج 2013إطالقها في العام فصل الصيف بإشراف خبراء عرب ودوليين. ومنذ 

 التربية اإلعالمية إلى أربع وعشرين جامعة عربية. 



 للحصول على لتفاصيل عن أكاديمية التربية اإلعالمية والرقمية في بيروت، يرجى زيارة الموقع اآلتي: 

aub.edu.lb/mdlab  

عالمية والمعلوماتية انطلقت بمبادرة من التحالف العالمي لمحو العالمية لمحو األميّة اإليُذكر أن الجائزة 

كجزء من أسبوع التربية اإلعالمية والمعلوماتية العالمية. وهي  (GAPMIL)األميّة اإلعالمية والمعلوماتية 

ثمرة تنسيق مستمر بين التحالف والشبكة الجامعية للتربية اإلعالمية والمعلوماتية والحوار بين الثقافات 

(MILID Network)  اليونيسكو وبرنامج األمم المتحدة لتحالف الحضارات. وتشّكل نشاطاُت وتحظى بدعم

أسبوع التربية اإلعالمية والمعلوماتية والمؤتمر المرافق له فرصةً مهمة ألعضاء التحالف والشبكة لتبادل 

وضة ل اإلعالم الرقمية والمطبوعة والمعراألفكار مع المساهمين المعنيّين بالتربية المعلوماتية والرقمية وبوسائ

  على الشاشة.

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من 

تقّدم الجامعة حالياً ما يناهز مائة برنامج   طالب وطالبة. 8000أعضاء وجسماً طالبياً من حوالي  700 أكثر من
للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً وتدريباً في 

 سريراً. 420  مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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