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منّسقة  بحسب  يوسف،  القّديس 
الدبلوم ندى عيد.

ــلـــوم الـــــذي انــطــلــق  مـــا يــمــّيــز الـــدبـ
عام 2019 عن غيره من دبلومات 
»الصحافة  أو  الرقمية«  »الكتابة 
ي 

ّ
الرقمية«، هو »جمعه ملواد تغط

3 محاور تسعى إلى إعداد طالب 
ــلـــى ابــــتــــكــــار مــحــتــوى  قـــــادريـــــن عـ
صحيح لغويًا وتحريريًا، وعميقًا 
من حيث املعنى والهدف، ويحترم 
القواعد األخالقية« على ما تقول 
ــذه املـــحـــاور هـــي: الــكــتــابــة  عــيــد. هـ
ــيـــة ســلــيــمــة وتـــحـــريـــر  ــربـ بـــلـــغـــة عـ
ــمـــي مـــنـــاســـب لـــــــأداة الــرقــمــيــة  رقـ
الرقمية  األداة  إدارة  املستخدمة، 
وتـــغـــذيـــتـــهـــا بـــاملـــحـــتـــوى املــــالئــــم، 
ــادة وضـــع االســتــراتــيــجــيــات  ــ وإجــ
األداة،  هــــــذه  لــطــبــيــعــة  ــة  ــمــ املــــالئــ
والــــحــــرص عـــلـــى تـــوفـــيـــر تــكــويــٍن 
ــرز مــــا يــحــتــاج  ــ ــ تـــقـــنـــي شــــامــــل ألبـ
إليه من دون الغوص في الجانب 
الــتــقــنــي املــتــخــّصــص، واإلضـــــاءة 
على املبادئ األخالقّية للعمل في 
الحقل الرقمي، وهي مستمدة من 
املهنية  الــصــحــافــيــة  األخـــالقـــيـــات 
مــتــهــا مـــع احــتــيــاجــات  بــعــد مــالء

التحرير الرقمي.
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يتألف الدبلوم من 30 

 على 

ّ

رصيدًا ويمتد

ين

ّ

فصلين جامعي

اختصاص

يارا سعد

أوجد اإلعالم الرقمي مهنًا لم تكن 
الباب  الــزمــن، وفتح  قبل عقد مــن 
واســـعـــًا أمــــام انــتــشــار املــعــلــومــات 
ــعــــي  ووصـــــــــــولـــــــــــهـــــــــــا. ورغـــــــــــــــــم ســ
الــجــامــعــات والــكــلــّيــات إلـــى وضــع 
التطور،  تــواكــب  تعليمية  بــرامــج 
الرقمي  العربي  »املــحــتــوى  أن   

ّ

إ
ــزال يــعــانــي مــشــاكــل بــنــيــويــة  ــ ال يـ
وشــكــلــيــة، إضـــافـــة إلـــى نــقــص في 
املــكــتــوبــة باللغة  الــرقــمــيــة  املـــــواد 
العربية«. من هنا جــاءت مبادرة 
إطالق برنامج »الدبلوم الجامعي 
في املحتوى الرقمي العربي« في 
معهد اآلداب الشرقية في جامعة 

ُ

يــتــألــف الـــدبـــلـــوم مـــن 30 رصــيــدًا 
ويــمــتــّد عــلــى فــصــلــن جــامــعــّيــن. 
األشخاص  »جميع  إلى  ويتوّجه 
الــراغــبــن فــي االلــتــحــاق بــالــعــالــم 
الــرقــمــي أو املــشــاركــة فــي وســائــل 
 

ً

الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مــشــاركــة
ديـــــنـــــامـــــيـــــة وفــــــاعــــــلــــــة بـــــصـــــورة 
يــحــصــل  أن  عــــلــــى  إيـــــجـــــابـــــيـــــة«، 
ــايـــة  ــب املــــــــتــــــــدّرب مــــــع نـــهـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الـ
ــبــــرات إلدارة  خــ ــلـــى  »عـ الــــــــدروس 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل، ومــــؤهــــالت 
لـــإشـــراف عــلــى مــحــتــوى وســائــل 

اإلعالم الرقمية«.
املـــعـــهـــد  أن  إلـــــــــى  ــد  ــ ــيـ ــ عـ ــــت  ــفـ ــ ــلـ ــ وتـ
فــتــح بــــاب الــتــســجــيــل بــالــدبــلــوم، 
ــــالق دورة جــديــدة  ويــســتــعــّد إلطـ
مــع دفــعــة جــديــدة مــن الــطــالب في 
تشرين الثاني املقبل. ولاللتحاق 
على  الحصول  يشترط  بالدبلوم 
ــادة اإلجـــــــازة بـــصـــرف الــنــظــر  شـــهـ
يملك  أن  »املهم  االختصاص،  عن 
ــة املـــتـــخـــّصـــصـــة  الــــطــــالــــب املــــعــــرفــ
املناسبة  الــطــرائــق  عــلــى  للتركيز 
ــقـــاربـــات الــخــاصــة بــالــتــحــريــر  واملـ
االستراتيجيات  ووضـــع  الــرقــمــي 
وتـــغـــذيـــة الـــوســـائـــط مــهــمــا كــانــت 

طبيعة محتواها التقني«.
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»المحتوى الرقمي العربي« 

دبلوم في »اليسوعية«

ال




