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  مدير تحرير األهرام سيحاضر في األميرآية عن التغطية االعالمية للربيع العربي 

 
دعا صندوق نديم المقدسي التذآاري في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في 

مدير تحرير صحيفة األهرام هاني الجامعة األميرآية في بيروت إلى محاضرته السنوية التي سيلقيها 
أيار الجاري عند الرابعة بعد الظهرفي القاعة أ في مبنى وست هول في  21شكر اهللا، وذلك يوم اإلثنين 

 ."الخرافات واألآاذيب والحقائق: تغطية الربيع العربي"وستكون المحاضرة بعنوان . الجامعة
  .يةلعربلستكون المحاضرة باالنكليزية مع ترجمة فورية و
  

باالضافة الى خدمته آمدير تحرير األهرام، الصحيفة األهم في مصر، يذآر أن السيد شكر اهللا هو 
الذي نشرته مؤخرَا " مصر والعرب والعالم، تأمالت في مطلع القرن الواحد والعشرين"مؤلف آتاب 

افة العربية في آما أنه المدير التنفيذي لمؤسسة هيكل للصح. مطبعة الجامعة األميرآية في القاهرة
وقد آتب دوريًا في عدة صحف . القاهرة  ورئيس تحرير الموقع اإلخباري باالنكليزية األهرام أونالين

وهو عضو . اقليمية وعالمية منها الغارديان البريطانية وآان أستاذًا زائرًا في جامعة بيرآلي األميرآية
  .مؤسس في المنظمة المصرية لحقوق االنسان

وذلك في آانون ’ أن نورا بستاني ألقت محاضرة صندوق نديم المقدسي التذآاري األولى الجدير بالذآر
ومحاضرة السيد شكر اهللا . ، وآانت حول التحديات التي تواجه الصحفيين العرب2010الثاني من العام 

 .هي محاضرة الصندوق الثانية
   

نديم أنيس المقدسي   الصحافي بإسم تأسيس منحة تذآارية  2009وآانت الجامعة قد أعلنت في حزيران 
  تبّرع رتشارد المقدسي،وقد . 2007توفي في العام  والذي   والكاتب والمدافع عن قضايا لبنان والعرب، 
التذآارية آل سنة   ستسمح بتقديم محاضرة نديم المقدسي   لتأسيس المنحة التي   بالمال الالزم  نجل الراحل، 

وسترآَّز أنشطة المنحة  .  االعالم واالتصال   بارز وستسمح باجراء أبحاث في   يأو أجنب   عربي   إلعالمي
 الجامعة حيث ستقّدم المحاضرة األولى في   معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في   في

التذآارية عدة منح    وستشمل منحة نديم المقدسي .  وحيث سُتجرى األبحاث   2010 - 2009   خريف العام 
  . االعالم واالتصال   زمالة دراسية لطالب دراسات عليا في

  
   وهو ابن .  وباألدب واللغة   بالجامعة،   هو سليل عائلة ارتبطت طويًال   راحل نديم المقدسييذآر أن ال

حين آانت    1906   العام   تخرج من األميرآية في   الذي    ) 1977 -  1885 (    البروفسور أنيس المقدسي 
  . وخدم آأستاذ ثم آأستاذ شرفتدعى الكلية السورية االنجيلية وعّلم وترأس دائرة اللغة العربية فيها 

 
 



     
  الليبرالي   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  ليمية منتضم هيئة تع 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   زها الطبيمرآ   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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