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ة الرقمية التربي تتابع تعزيزأكاديمية التربية الرقمية في الجامعة األميركية في بيروت 
 واإلعالمية في المنطقة العربية

 
للعام   في الجامعة األميركية في بيروت  MDLAB  تنعقد أكاديمية التربية الرقمية واإلعالمية السنوية

آب. وسُيشرف على األكاديمية فريق  23آب وتستمر أسبوعين، لتنتهي يوم األحد في  9الجاري يوم األحد 
من الخبراء في الجامعة، بينهم رئيس األكاديمية جاد ملكي ومديرة األكاديمية لبنى معاليقي، باإلضافة إلى 

 أويري وسارة مالط. األستاذين في الجامعة توني
 
تقول المديرة معاليقي أن الهدف األساسي لألكاديمية هو تحسين مستوى التربية اإلعالمية والرقمية و

وتعزيزها وتمكينها في المنطقة العربية، وال سيما أن المنطقة تمّر بتغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية 
 وطالب أساتذة اإلعالمجيل من المدّرسين والباحثين ووستحقق األكاديمية هدفها من خالل تدريب  جذرية.

ناء مناهج وب الدراسات العليا، ليستطيعوا بناء كفاءات تساهم في تمكين اإلعالم الرقمي والتفكير النقدي،
 تربوية حديثة متجذرة في الواقع العربي.

 
للطالب واألكاديميين وستشمل األكاديمية عروضاً تقديمية لكبار الخبراء العرب والدوليين، ستتيح 

المنخرطين في األكاديمية فرصة الدراسة والمشاركة واكتساب الخبرات الالزمة في عدد من المواد وورش 
ناء بكاديمية في دورتها للعام الحالي على العمل المتجّذرة في موضوعات التربية الرقمية. وسترّكز األ

حول تغطية النزاعات واإلرهاب والتصنيف النمطي في مشاريع إبداعية تختص بالتربية اإلعالمية وتتمحور 
 المنطقة.

 
وى اج المحتوإنت وسيشارك طالب األكاديمية في ِوَرِش عمل يومية تعمل على تحليل محتوى وسائل اإلعالم

. Pixlrو Meographو Videoliciousو Wordpressمن خالل استخدام عدد من البرامج مثل 
ر. ديو، والتدوين الصوتي، والتصوير البياني، وتحليل البيانات في موقع تويتوسيتلقون دروسا في تحرير الفي

، والسرد القصصي اإلعالمي الرقمي، اإللكترونيدروسا في الحراك المدني واإلعالمي وكما سيتلقون 
 وتأطير األنباء، وعناصر الدعاية اإلعالمية، وتأثيرات الملكية اإلعالمية، والخصوصية والرقابة، وتسليع

، PowerPointالجسد في اإلعالم، ومبادئ التصميم الرقمي، وكيفية إعداد عروض تقديمية على برنامج 
كما ستقام جلسة وغير ذلك من المواضيع المهمة. وكيفية إجراء بحوث في التربية الرقمية واإلعالمية، 

 مية هذا العام.متخصصة ُيطلب فيها من الطالب تحليل خبر يتمحور حول موضوع ُمعتمد في األكادي



 
وسيتوّجب على المشاركين إنهاء العمل على المشاريع النهائية التي تتمحور حول المواضيع المطلوبة وتقديم 

مؤسسات المجتمع المفتوح برعاية هذه المشاريع بانتهاء األسبوع الثاني من األكاديمية، التي ُتقام 
 وموقع المونيتور.  نيلخدمات التبادل األكاديمي األلما األلمانية الوكالةو
 

وستقيم األكاديمية المحاضرات وورش العمل في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في 
  .الجامعة. وستكون الدورات التالية مفتوحة للجمهور

 والمشاركين فيه يرجى زيارة الموقع التالي:  2015للمزيد من التفاصيل عن برنامج العام 
http://mdlab2015.wordpress.com 

، وهي مبادرة من الجامعة 2013  يذكر أن أكاديمية التربية الرقمية واإلعالمية انطلقت في صيف العام
 األميركية في بيروت ويمكن زيارة موقعها على الرابط التالي:

www.aub.edu.lb/mdlab  
 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
يمية من يئة تعلكنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم ه

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
 
 

 
 
For more information please contact: 

Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 96 85 
 
 

Website:            www.aub.edu.lb 

Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 

Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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