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على النوع  ينّظم دورة حول العنف القائم   األميرآية   في   برنامج التدريب الصحفي
 االجتماعي

     
الحد من العنف القائم  "  حول بيروت دورة   الجامعة االميرآية في   في   يرنامج التدريب الصحفي   ينّظم

مبنى البرامج    في   2011   تشرين الثاني   4تشرين األول و   31   ا بينوذلك م "  على النوع االجتماعي
 . بيروت   الخارجية بالجامعة االميرآية في االقليمية

  
 . لبنان   والدورة تقام بدعم من صندوق االمم المتحدة للسكان في

  
لدورة إرسال نسخة عن سيرتهم ا   يوّدون االشتراك في   يطلب من الصحفيين واالعالميين اللبنانيين الذين

 على عنوان البريد )  مرفق   PDFآملف (  الذاتية و ثالثة نماذج لعمل منشور أومذاع من تأليفهم
  25   بتوقيت بيروت في   ظهرًا   12   الساعة    موعد أقصاه   في   ma145@aub.edu.lb : االلكتروني

 . جاء التقيد بتاريخ تقديم الطلباتلذا الر األماآن محدودة .  تشرين األول الجاري 
  

  في   الصحافي   برنامج التدريب الجدير بالذآر أن الجامعة وقسم البرامج االقليمية الخارجية فيها أطلقا
وقد سعت الجامعة إلى اعالء مستوى  .  الشرق األوسط وشمال أفريقيا   لصالح الصحفيين في   2007   أيار 

من    تشرين الثاني   مختلفة منها اقامة معرض صورالصحافة العالمية في عبرأنشطة   الصحافي العمل
وافتتاح    2004   أيار من العام   في    للصحافة األميرآية "  غايتكيبرز "  وعقد لقاء مع برنامج   2000   العام

األطفال  واقامة معرض صحافة   2006   حزيران من العام   لمعلومات األعمال في مرآز رويترز
منتدى الجمعية العالمية للصحف    في   والمشارآة في   2007   من العام    أيار   ومجالت الكومكس في

وقد أقيمت دورات تدريبية للصحافة االستقصائية ولالنتخابات   . 2010   حزيران   والمحررين في
 . رات لصحفيين بارزينآما قدمت الجامعة محاض .  وتغطية نشاطات مجلس النواب وصحافة األعمال

    
    

  
  
  
  
  
  



  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  نتضم هيئة تعليمية م 

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