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أريج" ورشت عمم حىل منهجيت شبكت "زكيت ينظم مع يقسم االعالم في انجامعت االم
 صحافت االستقصاء ألساتذة إعالم في جامعاث عزبيت

 
شكٍخ فً ثٍشٔد ثبنزعبٌٔ يع شجكخ إعاليٌٍٕ يٍ أعم ٍَظى لغى انذساعبد االعاليٍخ فً انغبيعخ االي

اعزبرا عبيعٍب يٍ كهٍبد  81انٍٕو انخًٍظ ٔسشخ عًم ثًشبسكخ  "أسٌظ"صبئٍخ عشثٍخ صحبفخ اعزم
االعالو فً نجُبٌ حٕل رطٌٕش يٕاد نزذسٌظ أعظ انصحبفخ االعزمصبئٍخ نطالة انجكبنٕسٌٕط 

 ٔانذساعبد انعهٍب.
 

ضٍخ" ٔعٍششف عهى انزذسٌت كجٍش يؤنفً دنٍم أسٌظ "عهى دسة انحمٍمخ" انزي ٌعزًذ يُٓغٍخ "انفش
كًُٓغٍخ نهجحش فً يب ٔساء انخجش، صحبفً انزحمٍمبد األيٍشكً ٔأعزبر اإلعالو فً عبيعخ إَغٍبد 

 يبسن ُْزش. 
 

ٔلبل انذكزٕس عبد يهكً، يذٌش لغى انصحبفخ ٔاالعالو فً انغبيعخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد انزً اعزضبفذ 
االعاليٍخ ٔانصحبفٍخ يٍ خالل  ٔسشخ انعًم، أٌ ْذف انمغى ْٕ أٌ ٌصجح يشكضا إلهًٍٍب نهذساعبد

رذسٌت األعبرزح ٔخشٌغً االعالو عهى يٓبساد االعالو انًزطٕسح، ْٔزِ انٕسشخ ًْ انخطٕح األٔنى 
 .فً ْزا االرغبِ

 
ٔلبنذ سَب انصجبغ، انًذٌشح انزُفٍزٌخ نشجكخ "أسٌظ"، اٌ انًضٌذ يٍ كهٍبد االعالو انعشثٍخ ثذأد رزشغع 

الو رخصص صحبفخ اعزمصبئٍخ كًب حبل أل ثشَبيظ ٌُطهك فً يعٓذ عهى اَشبء ثشايظ يبعغزٍش اع
، أ رذسٌظ صالس 3182انزبثع نغبيعخ يُٕثخ فً رَٕظ َٓبٌخ  ) IPSIانصحبفخ ٔعهٕو االخجبس )

عبعبد يعزًذح نطالة ثشَبيظ انذساعبد االعاليٍخ ٔٔعبئم االرصبل ثذل يٍ انزطشق نٓزا انضشة يٍ 
 يغبق فٌُٕ كزبثخ انزحمٍك االخجبسي.  انعًم االعاليً انًزًٍض ضًٍ

 
انعبنى انعشثً كشفذ ضشٔسح رشعٍخ صمبفخ شٓذْب ٔأشبسد انصجبغ انى أٌ انزغٍشاد األخٍشح انزً 

انزًٍض اإلعاليً َظشٌب ٔرطجٍمٍب ثٍٍ انصحبفٍٍٍ، ٔانًحشسٌٍ، ٔألغبو اإلعالو فً انغبيعبد انعشثٍخ 
غشف انزحشٌش ٔلبعبد انزذسٌظ فً غبنجٍخ انًؤعغبد ٔطالثٓب، حٍش يب صال ْزا انًفٕٓو ثعٍذا عٍ 

 انحكٕيٍخ ٔانخبصخ ألعجبة عٍبعٍخ، ٔلبٍََٕخ ٔيٍُٓخ ٔيبدٌخ.
 
عهى رمٍُبد رعشٌف انصحبفخ االعزمصبئٍخ أٌبو  2انعًم انزً ثذأد انٍٕو ٔ رغزًش عزشكض ٔسشخ ٔ

انمبئًخ عهى انجحش فً انعًك ٔرٕصٍك انًعهٕيبد ثطشٌمخ يُٓغٍخ يٕضٕعٍخ ثٓذف كشف لضبٌب رٓى 



انشأي انعبو نزفعٍم دٔس انغهطخ انشاثعخ ثبالعزُبد إنى يُٓغٍخ انفشضٍخ، ٔانزً  رُفشد ثٓب شجكخ أسٌظ 
 إلهًٍٍب. 

 
ٓبساد إداسح يشبسٌع انطالة ٔأعبنٍت انٕصٕل إنى إعذاد رمبسٌش ززطشق انٕسشخ إنى ثُبء يعكًب 

اعزمصبئٍخ خالل انفصم انذساعً، عهى أٌ رزُبفظ انزحمٍمبد انًُغضح عهى عبئضح رخّصصٓب أسٌظ 
 . 3182عٌُٕب نطهجخ انغبيعبد ثذاء يٍ َٓبٌخ 

 
كزبة ٌصذس عٌُٕب زغزعشض انٕسشخ أٌضب ًَبرط يٍ رحمٍمبد أعذْب "أسٌغٌٍٕ" ٔرى رٕصٍمٓب فً ٔ ع

ثعُٕاٌ "أفضم انزحمٍمبد االعزمصبئٍخ االسٌغٍخ" ٔانزً رغبْى فً رطٌٕش انحشكخ االعزمصبئٍخ فً انعبنى 
 انعشثً ثبالضبفخ انى يحبرٌش لبٍََٕخ ٔأخاللٍخ.

 
، انزً رذسة ٔرًٕل ٔرششف عهى اَغبص رحمٍمبد اعزمصبئٍخ فً أالسدٌ، عٕسٌخ، "أسٌظ"ٌزكش أٌ 

حشٌٍ، رَٕظ، انًٍٍ، انعشاق ٔفهغطٍٍ، ثصذد ٔضع آنٍبد انزعبٌٔ يع انغبيعبد انزً نجُبٌ، يصش، انج
رطًح إلدخبل صحبفخ اإلعزمصبء كًُٓظ يزخصص ضًٍ خطزٓب انذساعٍخ نطالة كهٍبد ٔألغبو 

 االعالو.
 
   

 
  انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرعزًذ انُظبو انزعهًًٍ   8111انعبو    ثٍشٔد فً   رأعغذ انغبيعخ األيٍشكٍخ فً 
  عبيعخ ثحضٍخ رذسٌغٍخ،   ٔانغبيعخ ًْ  . كًُٕرط نفهغفزٓب انزعهًٍٍخ ٔيعبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزعهٍى انعبنً 
رمّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8000   حٕانًيٍ    طالثًٍب   أعضبء ٔعغًًب  600  ٍي شضكأ  رضى ٍْئخ رعهًٍٍخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبعٍغزش،   يظ نهحصٕل عهى انجكبنٕسٌٕط،ٌُبْض يبئخ ثشَب   يب   انغبيعخ حبنًٍب
  . عشٌشًا   031    فٍّ   ٌضى يغزشفًى   انزي   يشكضْب انطجً   فً   ٔرذسٌجًب   طجًٍب   كًب رّٕفش رعهًًٍب  . انطت   فً
 

 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, 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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