
 

  بيان صحفي
  
  

  2010-11- 18: بيروت
    

  دورة تدريبية صحافية لموظفين في مجلس النواب: األميرآية
  

نظم برنامج التدريب الصحافي في الجامعة 
االميرآية في بيروت دورة جديدة لتدريب 
موظفين في المجلس النيابي على التواصل 
االعالمي لتغطية االخبار والنشاطات وذلك 

وستمنستر "سة بتمويل من مؤس
البريطانية وبالتعاون مع " للديموقراطية

".رويترز-طومسون"مؤسسة   

استغرقت خمسة    تولت ادارة الدورة التي
مديرة ) تشرين الثاني 12الى  8(ايام 

برنامج التدريب الصحافي السيدة ماجدة ابو 
فاضل وعاونتها الخبيرة والمدربة السيدة 

.ربى آبارة  

شخاص يعملون آمساعدين المناء سر لجان برلمانية او آباحثين في وحدة شارك في الدورة تسعة ا
. الدراسات  

وتمحورت جلسات العمل على سبل تعزيز التواصل مع مختلف وسائل االعالم المرئية والمسموعة 
والمقروءة والتفاعلية بهدف توسيع دائرة اهتمام القراء والمشاهدين والمتصفحين بما ينجزه المجلس 

وترآز التطبيق على آيفية صياغة االخبار والنشاطات وعرض . في مجال التشريع او الرقابة النيابي
.القوانين او مشاريع القوانين بطرق تبرز ما يهم المواطنين  

وتضمنت اعمال الدورة عرضا مفصال الخالقيات المهنة مع الترآيز على آيفية التعامل عند تضارب 
افة الى آيفية تحديد االعالمي لمصادر معلوماته واشكالية الحفاظ المصالح بين المؤسسة واالعالم اض

آما تناول البحث التمييز بين االنواع الصحافية من خبر وراي . الدقة والتوازن والموضوعية  على 
.وتحليل وجرى التشديد على ضرورة توفر خطط مسبقة لمعالجة االمور عند حدوث ازمة طارئة  

وني لمجلة سيدتي ابراهيم عرب للمشارآين في الدورة مبادىء واصول وعرض مسؤول الموقع االلكتر
آما قدم لهم مندوب الشؤون البرلمانية والمحرر في صحيفة . الظهور امام الكاميرا او الميكوفون

.المستقبل اآرم حمدان امثلة تطبيقية الستخالص االخطاء الشائعة في التغطية الصحافية بهدف تحسينها  

ورة في حرم الجامعة االميرآية وحصل في نهايتها المشارآون، اسوة بالدورات السابقة، على جرت الد
.السيد هوفيغ ونس" وستمنستر للديموقراطية"شهادات وزرعها عليهم مدير مكتب لبنان لمؤسسة   

   



  الليبرالي   ياألميرآ   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم الجامعة      . طالب وطالبة   7500   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا   606   تضم هيئة تعليمية من 

  والدآتوراه في   والدآتوراه،   والماجيستر،   للحصول على البكالوريوس، يناهز مائة برنامج   ما   حاليًا
. سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   
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Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 

  
  

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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