
   2017برنامج األكاديمية   
  

 تاريخ وقت محاضرة  محاضر  مكان

آب ٦األحد،  الوصول    

8:00 – 9:00 تسجيل وتوجيه  الحرم السفلي  

آب ٧ ،اإلثنين  

الجامعة اللبنانية األمريكية - لبنى معاليقي  مسرح اروين : التوقعات، القواعد و االنظمةالتوجيهات     03:10 – 00:9  

اروينمسرح    الجامعة اللبنانية األمريكية - جاد ملكي 
أهداف ومهمة أكاديمية التربية االعالمية والرقمية: محاضرة: 

 برنامج للتربية االعالمية والرقمية متجذر في العالم العربي
:3011 – :3001  

03:11 استراحة قهوة كافيتيريا  – 00:21  

كلية إميرسون - بول ميهايليديس مسرح اروين  
: التوجيهات والمناهج المختلفة في التربية اإلعالمية محاضرة
 والرقمية

12:00 - 13:30 

ستراحة الغداءا كافيتيريا  :13 30 – :14 30 

كولورادو ميساكلية  -مايجن فروم   مسرح غلبنكيان الهوية الثقافية وحرية التعبير ورشة عمل:   14:30 - 15:30 

 17:00 - 15:30 تعارف سريع واستراحة قهوة كافيتيريا

جامعة فلوريدا الدولية - موسيس شوموي مسرح اروين "من يمتلك ماذا؟" اإلقتصاد السياسي لإلعالم :محاضرة   9:00 - 10:30 

آب ٨ ،الثالثاء  

 11:00 - 10:30 استراحة قهوة كافيتيريا

كلية إميرسون - بول ميهايليديس مسرح اروين اإلتجاهات المختلفة للتربية اإلعالمية والرقمية محاضرة:   11:00 - 12:30 

ستراحة الغداءا   كافيتيريا  12:30 - 13:30 

كلية كولورادو ميسا -مايجن فروم   مختبر التعامل مع األخبار الوهمية ورشة عمل:   13:30 - 16:00 

 16:30 - 16:00 استراحة قهوة  كافيتيريا

تطبيق فيلمورا جو و بيكسلر ورشة عمل: الفرقة الرقمية مختبر  16:30 - 18:00 

 مسرح اروين

)الجامعة اللبنانية األمريكية(.  كلوديا كوزمان رئيسة الجلسة:
)منظمة تبادل جيسيكا دير ، ناي الراعيالمحاورون/ات: 

)المؤسسة العربية  مهدي شرف الديناإلعالم اإلجتماعي(، 
 للحريات والمساواة(

الرقابة واألمن في العصر الرقميحلقة نقاش:   9:00 - 10:30 

 
آب  ٩األربعاء،  
 

 11:00 - 10:30 استراحة قهوة  كافيتيريا

 مسرح اروين
جامعة فلوريدا الدولية - موسيس شوموي "وسائل االعالم االجتماعية": الخصوصية، المراقبة  محاضرة: 

 واألمن
11:00 - 12:30 

ستراحة الغداءا    كافيتيريا  13:30 - 12:30  

محمد نجم, جيسيكا دير: منظمة تبادل اإلعالم اإلجتماعي مختبر السالمة الرقميةورشة عمل:    13:30 - 15:00 

 15:30 - 15:00 استراحة قهوة  كافيتيريا

محمد نجم, جيسيكا دير: : منظمة تبادل اإلعالم اإلجتماعي مختبر السالمة الرقميةورشة عمل:    15:30 - 17:00 



   

 مسرح اروين
أماندا و واين )جاي آر( أوزبورن  وجينيفر روزاليس 

جامعة جورجتاون - فيليبس  
باإلعالم التفكير إعادة: عمل ورشة  10:30 - 9:00  

آب ١٠الخميس،   
 
 

 11:00 - 10:30 استراحة قهوة  كافيتيريا

 مسرح اروين
أماندا و واين )جاي آر( أوزبورن  وجينيفر روزاليس 

جامعة جورجتاون - فيليبس  
إعادة التفكير باإلعالمورشة عمل:   11:00 - 12:00 

ستراحة الغداءا كافيتيريا  12:00 - 13:00 

مونتاج الصوت بواسطة أوداستي: ورشة عمل الفرقة الرقمية جامعة جورجتاون  13:00 - 14:30 

14:30 – 15:00 استراحة قهوة  كافيتيريا  

مونتاج الصوت بواسطة أوداستي مواصلة ورشة عمل: الفرقة الرقمية مختبر  15:00 - 17:00 

تلفزيون لبنان مايا مجذوب مسرح اروين 17:00 -  18:30 عرض فيلم وثائقي: تلفزيون وائع   

اروينمسرح  الجامعة اللبنانية األمريكية -كلوديا كوزمان   وسائل اإلعالم اإلجتماعية والتأطير محاضرة:   10:30 – 09:00  

آب ١١الجمعة،  

10:30 – 11:00 استراحة قهوة كافيتيريا  

 مسرح اروين
الجامعة اللبنانية األمريكية - جاد ملكي  

  جامعة والية فلوريدا - عزة المصري 
تصميم االتصاالت في عصر اإلرهاب الحديث: محاضرة: 

 إستراتيجية داعش اإلعالمية
12:30 – 11:00  

ستراحة الغداءا كافيتيريا  13:30 – 12:30  

تصوير ومونتاج األفالم ورشة عمل: الفرقة الرقمية مختبر  15:00 – 13:30  

15:00 – 15:30 استراحة قهوة كافيتيريا  

تصوير ومونتاج األفالممواصلة ورشة العمل:  الفرقة الرقمية مختبر  17:00 – 15:30  

الجامعة اللبنانية األمريكية - مونيكا هالكورت مسرح اروين  
إعادة النظر في أخالقيات إدارة البيانات في : قوة البيانات محاضرة:

 ظل األزمات اإلنسانية وإغاثة الالجئين
10:30 – 09:00  

آب ١٢السبت،  

الجامعة اللبنانية األمريكية - مونيكا هالكورت مختبر الماك عرض البيانات ورشة عمل:   
12:00 - 10:30  

الجامعة اللبنانية األمريكية - حسين كساب غرفة الصحافة عرض البيانات ورشة عمل:   

ستراحة الغداءا كافيتيريا  13:00 – 12:00 

األمريكيةالجامعة اللبنانية  - مونيكا هالكورت مختبر الماك عرض البيانات ورشة عمل:   

13:00 - 14:30 
الجامعة اللبنانية األمريكية - حسين كساب غرفة الصحافة عرض البيانات ورشة عمل:   

آب ١٣األحد، رحلة اختيارية: أرز تنورين وحرم الجامعة اللبنانية في جبيل والسوق القديم في جبيل  



   

جمعية كفى -مايا عمار  مسرح اروين العنف الجندري في وسائل اإلعالم محاضرة:   9:00 - 10:00 

آب ١٤اإلثنين،  
 

 10:30 - 10:00 استراحة قهوة كافيتيريا

 مسرح اروين
)الجامعة اللبنانية األمريكية(. جاد ملكي رئيس الجلسة: 

مجلة )باتريسيا شرفان )ستيب فيد(، نادين مظلوم المحاورات: 
)فنانة(فايا يونان , )سراب(نادرة عساف (، هوم  

المرأة وقطاع اإلعالمحلقة نقاش:   10:30 - 12:00 

ستراحة الغداءا    كافيتيريا  12:00 - 13:00 

الجامعة اللبنانية األمريكية - جاد ملكي مسرح اروين  13:30 – 13:00 تعريف الطالب والطالبات بالمشاريع النهائية 

بورنموثجامعة  - جوليان مكدوجال مسرح اروين تعليم وتدريس وتقييم التربية اإلعالمية اجتماع هيئة التدريس:   
13:30 - 15:30 

 عمل الطالب والطالبات على مشاريعهم النهائية الفرقة الرقمية مختبر

 16:00 - 15:30 استراحة قهوة  كافيتيريا

جامعة بورنموث - وات -كارين فاولر مختبر  
االتصال وإعادة بناء الثقة من خالل : إعادة اجتماع هيئة التدريس

 17:00 - 16:00 إعادة تخيل تعليم الصحافة

 عمل الطالب والطالبات على مشاريعهم النهائية الفرقة الرقمية مختبر

 مسرح اروين
 )تلفزيون لبنان(. المحاضرات: مايا مجذوبرئيسة الجلسة: 
 فوازيمنى )الجامعة اللبنانية األمريكية(،  علياء إبراهيم

)تلجراف( لونا صفوان)الجديد(،    

دور الصحافيات ومراسالت األخبار في تغطيات  حلقة نقاش:
 الحروب والنزاعات

9:00 - 10:30 

آب ١٥الثالثاء،   
 

 11:00 - 10:30 استراحة قهوة  كافيتيريا

جامعة ماستشوستس أمهرست -سات جالي  مسرح اروين   
عالم في العصر ال. دراسات التقنية الرقمية واإلدمان محاضرة:

  الحديث
11:00 - 12:30 

ستراحة الغداءا    كافيتيريا  12:30 - 13:30 

الجامعة اللبنانية األمريكية - منى نبهاني مختبر  
كيفية بناء وتطوير منهج للتربية اإلعالمية  اجتماع هيئة التدريس:

 15:30 - 13:30 والرقمية

الطالب والطالبات على مشاريعهم النهائيةعمل  الفرقة الرقمية مختبر  

 16:00 - 15:30 استراحة قهوة  كافيتيريا

الجامعة اللبنانية األمريكية - منى نبهاني مختبر  
كيفية بناء وتطوير منهج للتربية اإلعالمية  اجتماع هيئة التدريس:

 17:30 - 16:00 والرقمية

والطالبات على مشاريعهم النهائيةعمل الطالب  الفرقة الرقمية مختبر  

 مسرح اروين
)الجامعة اللبنانية األمريكية(. جاد ملكي رئيس الجلسة: 

 (، ميرنا أبو زيد)جامعة المعارفعلي طقش المحاورون: 
)الجامعة اللبنانية( (، رامي نجمالكسليك -)جامعة الروح القدس   

الدراسات اإلعالمية في الوطن العربيحلقة نقاش:   10:30 – 09:00  

آب ١٦األربعاء،   

10:30 – 11:00 استراحة قهوة كافيتيريا  

جامعة ماستشوستس أمهرست -سات جالي  مسرح اروين الدعايات ونهاية العالممحاضرة:     12:30 – 11:00  

ستراحة الغداءا كافيتيريا  13:30 – 12:30  

الجامعة اللبنانية األمريكية - منى نبهاني مختبر  
كيفية بناء وتطوير منهج للتربية اإلعالمية  اجتماع هيئة التدريس:

13:30 – 15:30 والرقمية  
 عمل الطالب والطالبات على مشاريعهم النهائية الفرقة الرقمية مختبر

15:30 – 16:00 استراحة قهوة كافيتيريا  



   

الجامعة اللبنانية األمريكية - منى نبهاني مختبر  
كيفية بناء وتطوير منهج للتربية اإلعالمية  التدريس:اجتماع هيئة 

16:00 – 17:00 والرقمية  

 عمل الطالب والطالبات على مشاريعهم النهائية الفرقة الرقمية مختبر

 مسرح اروين

)منظمة الواليات المتحدة للسالم(. دارين الحاج رئيسة الجلسة: 
)منظمة العدالة اإلجتماعية وحل عماد سالمة  المحاورون:
منال عمر )جامعة سيدة اللويزة(، إيلي الهندي النزاعات(، 

)وار شايلد ماي عون )منظمة الواليات المتحدة للسالم(، 
)ر ف ف(علي شاهين )إسكوا(،  يونس أبويوبهوالند(،   

جمع التدريب المهني مع الوسط األكاديمي حلقة نقاش:  10:30 – 09:00  

آب ٧١الخميس،   

10:30 – 11:00 استراحة قهوة كافيتيريا  

 مسرح اروين

المحاورون:  ,)منظمة العفو الدولية( سحر مندور رئيس الجلسة:
)جمعية  غنوة سمحات)جامعة برلين الحرة(،  آنا أنتوناكس

مايا عمار  ,بيروت( )الجامعة األمريكية في هيثر جابرحلم(، 
(كفى جمعية)  

تصوير المرأة والجنسانية واألقليات في اإلعالم حلقة نقاش:  12:30 – 11:00  

ستراحة الغداءا كافيتيريا  13:30 – 12:30  

 عمل األساتذة على مشاريعهم/ن النهائية فريق عمل تدريب األساتذة مختبر
15:30 – 13:30  

 عمل الطالب والطالبات على مشاريعهم النهائية الفرقة الرقمية مختبر

15:30 – 16:00 استراحة قهوة كافيتيريا  

 عمل األساتذة على مشاريعهم/ن النهائية فريق عمل تدريب األساتذة مختبر
17:30 – 16:00  

 عمل الطالب والطالبات على مشاريعهم النهائية الفرقة الرقمية مختبر

جامعة ماستشوستس أمهرست -سات جالي  مسرح اروين   
حرب العالقات العامة  :إحتالل الفكر األمريكي عرض فيلم وثائقي:

 اإلسرائيلية في أمريكا
:0020 – 17:30  

  مختبر
عمل األساتذة والطالب والطالبات والتدرب على تقديم المشاريع 

 النهائية
10:30 – 09:00  

آب، ١٨الجمعة،   

ستراحة الغداءا كافيتيريا  11:00 – 10:30  

النهائية لألساتذةعرض المشاريع   مسرح اروين  12:30 – 11:00  

12:30 – 13:30 استراحة قهوة كافيتيريا  

13:30 – 15:30 عرض المشاريع النهائية للطالب والطالبات  مسرح اروين  

ستراحة الغداءا كافيتيريا  16:00 – 15:30  

16:00 – 17:30 توزيع الشهادات  مسرح اروين  

19:00 – 21:00 حفل اختتام األكاديمية    

آب، ١٩السبت،  المغادرة     

   

 


