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املحتوى الرقمّي العربّي يف معهد اآلداب الشرقّية

أطلق معهد اآلداب الشرقّية في جامعة القّديس 
يوسف في بيروت برنامج "الديبلوم الجامعّي في 

المحتوى الرقمّي العربّي"، والهدف منه توفير تكوين 
متين في الكتابة باللغة العربّية لألداة الرقمّية، 

وإجادة التحرير بتلك اللغة؛ التمّكن من إدارة األداة 
 فّعالة وتزويدها المحتوى المالئم 

ً
الرقمّية إدارة

ووضع اإلستراتيجّيات الموافقة؛ والتكوين التقنّي
المتين للعمل في الحقل اإلعالمّي الرقمّي وتزويد 
ف التكوين من 

ّ
بالمبادئ األخالقّية الضرورّية. يتأل

ثالثين رصيًدا تشمل عشر مواّد، وهو يمتّد طوال 
ين. ويستفيد من هذا الدبلوم الجامعّي ين جامعيَّ

َ
فصل

ا كان حقل  جميُع العاملين في المواقع الرقمّية أّيً
سات التربوّية  استخدامها: اإلدارات الرسمّية، والمؤسَّ

أو الثقافّية أو التجارّية أو اإلعالمّية، وغيرها. كما يمكن الصحافّيين الذين يقتضي 
عملهم إعداد تقارير خاّصة بوسائل التواصل المختلفة االستفادة من البرنامج. 
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