كلية البيان تشارك في األكاديمية اإلعالمية و الرقمية في
بيروت للسنة الثالثة على التوالي

كـلـيـة الـبـيـان  ......لـمـسـتـقـبـل أفـضـل
إٔطاللب ِٓ اإلطززار١د١خ اٌز ٟرجٕزٙب وٍ١خ اٌج١بْ ف ٟرٛف١ز أفضً اٌفزص اٌزأ٘١ٍ١خ  ٚاٌزذر٠ج١خ ٌطالثٙب ِٛ ٚظفي١يٙيب
 ٚأطبرذرٙب داخً اٌظٍطٕخ  ٚخبرخٙب ٌزط٠ٛز أداءُ٘ اٌّ ، ٟٕٙشبرن ٚفيذ ِيٓ بيالة  ٚأطيبريذح لظيُ اٌيذراطيبد
اإلػالِ١خ ف ٟاٌىٍ١خ ف ٟاألوبد١ّ٠خ اإلػالِ١خ  ٚاٌزلّ١خ اٌزٔ ٟظّزٙب اٌدبِؼخ اٌٍجٕبٔ١خ األِي١يزوي١يخ في ٟثي١يزٚد ٚ
ثّشبروخ أطبرذح  ٚبٍجخ ِٓ خبِؼبد  ٚوٍ١بد ػزث١خ ِٓ طٍطٕخ ػّبْ  ٚاٌّغزة  ٚاٌدشائز ِ ٚصز  ٚاٌي١يّيٓ ٚ
فٍظط ٚ ٓ١األردْ  ٚطٛر٠ب  ٚاٌؼزاق ٌ ٚجٕبْ .
ٚرؼزجز ٘ذٖ اٌّشبروخ اٌثبٌثخ ػٍ ٝاٌزٛاٌٌ ٟطٍجخ  ٚأطبرذح وٍ١خ اٌج١بْ ف ٟاألوبد١ّ٠خ اٌز ٟرٙذف إٌئ ٝشيز اٌيزيزثي١يخ
اإلػالِ١خ ٚاٌزلّ١خ ف ٟإٌّطمخ اٌؼزث١خ ِٓ خالي رذر٠ت خ ِٓ ً١أطبرذح  ٚبالة اٌذراطيبد اإلػيالِي١يخ ٚثيٕيبء
ِٕٙح زذ٠ش ٌٍززث١خ األػالِ١خ ٕ٠جغ ِٓ زبخبد اٌّدزّغ اٌؼزث ، ٟخبصخ  ٚأْ اٌززث١خ اإلػالِ١خ ِؼيٕي١يخ ثيزيؼيش٠يش
لذرح اٌفزد ف ٟاٌسصٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد ٚرسٍٚ ً١فٚ ُٙإٔزبج اٌزطبئً اإلػالِ١خ.
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ػٓ ٘ذٖ اٌّشبروخ رسذس اٌذوزٛر خّؼخ ثٓ صبٌر اٌيغي١يالٔيِ ٟيسطيض ويٍي١يخ اٌيجي١يبْ  ٚػضيِ ٛيديٍيض إدارريٙيب
إٌّزذة ٠ ":ؼزجز اٌزط٠ٛز اٌٌّ ٟٕٙألطبرذح  ٚاٌطالة ِٓ اٌّٛاض١غ اٌزٙ١ٌٛٔ ٟب إ٘زّبِب ثبٌغب ف ٟوٍ١خ اٌج١بْ ٌيذٌيه
ززصٕب ِٕذ اٌجذا٠خ ػٍ ٝسج األطبرذح  ٚاٌطالة ثّخزٍف اٌفزص اٌزذر٠ج١خ  ٚاٌزأ٘١ٍ١يخ ِيٓ ِيسريّيزاد ٚٚرع ٚ
غ١ز٘ب داخً اٌظٍطٕخ  ٚخبرخٙب ٔ ٚسٓ ٔظؼ ٝاٌ ٝخٍك ث١ئخ رؼٍ١ّ١خ ِزطٛرح رٙذف اٌ ٝخذِخ اٌّدزّيغ اٌيؼيّيبٔيٟ
ِٓ خالي رفذ طٛق اٌؼًّ ثىٛادر ِسٍ٘خ ِٓ اٌشجبة اٌؼّبٌٍّٔ ٟظبّ٘خ ف ٟػٍّ١خ اٌزّٕ١خ اٌشبٍِخ اٌز٠ ٟمٛد ٌٛائٙيب
زضزح صبزت اٌدالٌخ اٌظٍطبْ لبثٛص ثٓ طؼ١ذ " زفظٗ هللا  ٚرػبٖ" .
أضبف اٌذوزٛر خّؼخ " ٌٓ رأٌٛا اٌىٍ١خ خٙذا ف٘ ٟذا اٌّدبي ز١ش ززصٕب ػٍ ٝإرطبي ػذد ِٓ بالة  ٚأطيبريذح
وٍ١خ اٌج١بْ طٕ٠ٛب ٌسضٛر ِسبفً د١ٌٚخ ف ٟثزٌ ٚ ٓ١ث١زٚد  ٚػ َّبْ  ٚاٌذٚزخ  ٚرٔٛض  ٚاٌمب٘زح  ،ثبإلضبفخ اٌيٝ
اٌفؼبٌ١بد اٌز ٟرمبَ داخً اٌظٍطٕخ  ،ضّٓ خطزٕب األطززار١د١خ ف ٟرط٠ٛز اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟاٌىٍ١خ ".
اشزًّ اٌجزٔبِح اٌزذر٠ج ٟاٌذ ٞاطزّز ػشزح أ٠بَ ػٍِ ٝسبضزاد ٚٚرع رذر٠ج١خ إ٘زّذ ثبٌّفب٘ ُ١األطبط١يخ فيٟ
ِٛضٛع اٌززث١خ اإلػالِ١خ ٚثبٌزطج١مبد اٌؼٍّ١خ فِ ٟدبي اإلػالَ اٌزلّٚ ، ٟروش اٌجزٔبِح ػيٍي ٝضيزٚرح ٔشيز
اٌٛػ ٟثذٚر اٌززث١خ اٌزلّ١خ ف ٟرط٠ٛز اٌسض إٌمذٌ ٞذ ٜاٌّدزّيغ ٚاسطيز ٚاألفيزاد في ٟاٌيزيؼيبِيً ِيغ ٚطيبئيً
اإلػالَٚ .لبَ اٌّشبرو ْٛثإػذاد ِشبر٠غ فٙٔ ٟب٠خ اٌجزٔبِح شٍّذ ِٛضٛػبد ِزؼذدح ف ٟاٌززث١خ اإلػالِ١خ ِثيً
إٌشبب اٌزلّ ٚ ٟاٌؼاللخ ث ٓ١اإلػالَ ٚاٌشجبة ٚاٌزطزف.
اٌدذ٠ز ثبٌذوز أْ وٍ١خ اٌج١بْ طزطزذ ِمزر اٌززث٠ٛخ اإلػالِ١خ ضّٓ ِٕٙبخٙب اٌيذراطيٌ ٟيٍيؼيبَ اٌيميبدَ  ،ضيّيٓ
أ٘ذافٙب ف ٟرأ٘ ً١خ ً١شبة ِٚثمف ٚٚاع إػالِ١ب لبدر ػٍ ٝرصذ األزذاس ٔٚمٍٙب ػٍ ٝزم١مزٙب ٌ ٚ ،يزيىيِ ْٛيٓ
أٚائً اٌىٍ١بد  ٚاٌدبِؼبد اٌؼزث١خ اٌز ٟرذرص ٘ذا اٌّٛضٛع فِ ٟمزر ِظزمً .

