
دبلوم جامعي
في »األديان واإلعالم«

جامعة القدي�س يو�سفكلّية العلوم الدينّية

1- التَّنشئة
اإّن دور االإعالم ال يقت�رص فقط على نقل اخلرب، بل ي�ساهم يف 

بني  واحلوار  والتوا�سل  الق�سايا،  وخلق  العام،  وتوجيه الراأي  تكوين 

حاجة  على  لتجيب  التن�سئة  هذه  تاأتي  وال�سعوب.  واجلماعات  االأفراد 

هذه  ا�ستعمال  لُتح�سن  اليوم  واالإ�سالمّية  امل�سيحّية  الدينّية  املوؤ�س�سة 

النظرّي  االإدراك  بني  ما  التن�سئة  هذه  جتمع  عالية.  بتقنيَّة  الو�سائل 

باللغة  وُتعطى  االإعالم  و�سائل  لتقنيَّات   
ّ
العملي والتعلُّم   

ّ
والتحليلي

العربيَّة.

2- أهداف التَّنشئة
ن  �سة الدينيَّة والتمكُّ •��فهم الدور اال�سرتاتيجي للتوا�سل داخل املوؤ�سَّ

خل  من و�سع النظم املالئمة لل�سيا�سة االإعالميَّة ومن ا�ستخدام اأدوات تداولها  ا د

�سة. داخل املوؤ�سَّ

•��حت�سري اأ�سخا�س للعمل مبهنّية عالية يف االإعالم الديني وتطوير املهارات 
حول  ة  عامَّ وثقافة  ة  نظريَّ معرفة   : الكت�ساب  حماور  ثالثة  �سمن  لديهم 

االأديان والظاهرة الدينيَّة، وحتليل نقدي للواقع، وتقنيَّات املمار�سة املهنيَّة. 

3-  الكفايات 
التلفزيون   : و�سائل  اأربع  دينيَّة يف  زاوية  االإعالميَّة من  التقنيَّات  •��فهم خ�سائ�س 

�س على كيفيَّة ا�ستخدام 
ّ
واالإذاعة وال�سحافة املكتوبة وال�سحافة االإلكرتونية والتمر

كلٍّ منها.

اخلرب  لنقل  واملعطيات  البيانات  املقابالت وجمع  واإجراء  بالتحقيقات  القيام  على  •��القدرة 
 والتَّعليق عليه.

ّ
الدِّيني

4- الجهات المعنيَّة بهذه التَّنشئة هي
- اأّي �سخ�س ح�سل على �سهادة االإجازة اأو البكالوريو�س يف اإحدى االإخت�سا�سات.

اهرة الدِّينيَّة من خالل الو�سائل االإعالميَّة. -  اأّي �سخ�س يرغب يف نقل الثَّقافة الدِّينيَّة ومقاربة الظَّ

�سات الدِّينيَّة واجلمعيَّات.  - العاملون والفاعلون يف املوؤ�سَّ

�سات االإعالميَّة. - العاملون يف املوؤ�سَّ



5- مواعيد الدروس
ا يوَمي االأربعاء واخلمي�س من ال�ساعة الثالثة وحتى  ابتداًء من 13 �سباط لغاية 21 حزيران، اأ�سبوعيًّ

تني يف ال�سهر يوم ال�سبت من ال�ساعة التا�سعة �سباًحا وحتَّى الثالثة بع�س 
َّ
الثامنة والربع م�ساًء ومر

الظهر.

6- التسجيل
الت�سجيل مفتوح ل�سنة 2013 لغاية 1 �سباط.

7- البرنامج

ةاملحور املدرِّ�ساملادَّ
عدد 

الأر�صدة

اأن  ة يف ال�صَّ ثقافة عامَّ

والواقع الدِّينّي

ّ
2االأخت غرا�سيا ماجيزيعلم االإجتماع الدِّيني

ة  2 نايلة طبارةثقافة دينيَّ

1االأب اأوليفر بورغ الكني�سة وو�سائل االتِّ�سال

التوا�صل واأنواعه

3االأخت كاتيا رّيااأنواع التَّوا�سل ومكوِّناته ودوره

حافة املكتوبة وتقنيَّاتها 2مي�سال توماال�سَّ

2�رصبل ماروناالإذاعة وتقنيَّاتها 

2االأب كرمي غريغوار حدادالتلفزيون وتقنيَّاته

ة  حافة االإلكرتونيَّ  ال�سَّ

وتقنيَّاتها 
2االأخت كاتيا رّيا

اأن  ة يف ال�صَّ ثقافة عامَّ

الإعالمي

ة يف  م�سغل حول ق�سايا هامَّ

و�سائل االإعالم : 

ّ
 امل�سيحي

ّ
احلوار االإ�سالمي

االأ�رصار واملنا�سبات 

الق�سايا االإجتماعيَّة

ال�سيا�سة والدين

ريتا اأيوب

االأب جوزيف جبارة

 هيام اأبو �سديد 

اعي 
َّ
 االأب با�سم الر

2

2�ساندرا جنيماأخالقيَّات وقانون االإعالم

20

لالإ�ستعالم والت�سجيل : 

كلّية العلوم الدينية يف جامعة القدي�س يو�سف

العنوان : حرم العلوم االإن�سانّية – بريوت، طريق ال�سام

الهاتف :  01-421572

 katia.raya@usj.edu.lb  اأو  betsa.estephano@usj.edu.lb  :الربيد االإلكرتوين


