
، التابع للصحيفة اليومية السلوفاكية التي تم تأسيسها "dennikn.skN" ( Denník(توماس بيلال شريك مؤسس ومدير موقع 
 .2014عام 

، كما كان شريك مؤسس ورئيس مجلس إدارة sme.skكان قد عمل قبل ذلك كرئيس تحرير ألكبر موقع اخباري في سلوفاكيا 
 ".paywall"التي تعنى بتنزيل برنامج " بيانو"

مبتكر في مجال الصحافة واإلعالم، وحاز على جائزة الصحافة السلوفاكية ألفضل تقرير  50وقد تم إدراجه ضمن قائمة أبرز 
 .2015عام 

 

http://dennikn.sk/
http://sme.sk/


تاتيانا ريبكوفا هي مؤسسة نادي مدراء االعالم، المورد العالمي للمشاركة عبر اإلنترنت ، وشبكة اجتماعية إلدارة وسائل 
 .  اإلعالم اإلخبارية

في  (WAN-IFRA) المديرة السابقة لبرنامج ادارة البحوث والمعلومات في الرابطة العالمية للصحف وناشري األنباءهي 
 .  فرنسا-باريس
ندوات وورشات تدريب حول ادارة االعالم، كما عملت كمستشارة اعالمية في اوروبا، البالقان، القوقاز، آسيا الوسطى، أجرت 

 .شرق أفريقيا، والصين
 



 أبو بكر جماعي
يحاضر في االعالم والنزاع، السياسة الحديثة . IAUبكر جماعي هو عميد كلية ادارة االعالم والعالقات الدولية في جامعة أبو 

يعمل في العديد من المنظمات العالمية كمستشار في ادارة االعالم في العديد من البلدان . للشرق االوسط وادارة االعمال الدولية
 Le Journalكان كاتب ومحرر في الصحف المغربية  2007حتى  1997من . في الشرق الوسط وشمال افريقيا

hebdomadaireكان محرر مساعد في الموقع االلكتروني  2013حتى  2010من عام . ، والصحيفة االسبوعية
lakome.com .لقد تم نشر مقاالته فيThe New York Times,  

Time Magazine, El Pais, Le Monde, Le Monde Diplomatique  . 
كما نه حائز . على جائزة حرية الصحافة الدولية، وجائزة مركز تالي لحرية التعبير، كما حاز على جائزة جبران التونيحاز 

 .على ماجستير فب إدارة االعمال من جامعة اوكسفرد، وماجستير في االدارة العامة من جامعة هارفرد كينيدي



 بيتر جوغيغان 
، وهو Ferretهو مؤسس ومدير موقع . West of Scotlandبيتر جوغيغان هو صحفي استقصائي ومحاضر في جامعة 

على جوائز عديدة وتم التعاون مع العديد من الصحف  2015حاز الموقع منذ تاسيسه عام . موقع استقصائي مقره اسكتلندا
حاز على منحة مبادرة  2016ان تمويل الموقع يعتمد اساساً على االشتراكات، وفي عام . Guardian  Theالمحلية منها 

 .االخبار الرقمية من غوغل لبناء اول موقع للتحقق من المعلومات في اسكتلندا



 جاي جاي روبنسون  
 

 Minivan‘سنوات كمحرر لـ  4عمل لمدة . Open Societyهو مدير برنامج الصحافة الحرة مع منظمة 
News’من منشوراته. ، او وكالة اخبار مستقلة في المالديف :Islamic Republic و ،Tropical Autocrac .

 .تخرج من جامعة كولومبيا للصحافة. لديه خبرة واسعة في مجال االعالم 



 علي رمال 
 

شغل منصب مدير كلية اإلعالم .  Bordeauxعلي رمال حائز على دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال جامعة 
 .دراسة 30انه محاضر، مدرب في االعالم واكاديمي ، عمل على نشرأكثر من . والتوثيق



 فيرونيك أبو غزاله
  

كان لها تجربة ". الحياة"و" صدى البلد"سنوات، عملت في العديد من الصحف المحلية والعربية مثل  10صحافية منذ 
خاصة في إطالق شركة ناشئة خاصة بها لتوفير المحتوى اإلعالمي، حيث تعاملت مع أهم المؤسسات اإلعالمية العربية 

كما أنّها . أنوثة، صّحتي ولوليا: وتشغل فيرونيك اليوم منصب مديرة التحرير في مواقع إلكترونية ناشئة. وتحديداً الخليجية
هي حائزة على شهادة الماستر البحثي في  .تشارك كمدّربة في ورش عمل مع المنّظمات المدنية حول اإلعالم اإللكتروني

علوم اإلعالم واإلتصال من الجامعة اللبنانية، وتعّد أيضاً ألطروحة الدكتوراه حول دور اإلعالم اللبناني في صنع القرار 
 .التنموي



 نيلي باز
نيلي باز من العمل في مجال التسويق، االعالن والتصميم الجرافيكي الى التطرق الى التحديات االجتماعية وحل انتقلت 

 Makeعملت مع  . في إيطاليا Politecnico Di Milanoالمشاكل بعد الحيازة على ماجستير في التصميم االستراتيجي من 
A Cube  في ميالنو للوصول الى حلول مستدامة للمؤسسات الناشئة خاللExpo Milan 2015  بهدف تحويل المدينة الى

انطالقا من شغفها في منهجية التفكير التصميمي، عملت كمستشارة  مع العديد من الشركات لتطوير . مدينة ذكية مستدامة
 2014انتقلت الى بيروت عام . رؤيتهم بما يتماشى مع متطلبات العصر كي يبقوا سباقين في هذا العالم التكنولوجي المتنامي

ترأست لجنة البرامج في  2016عام . hbr creative platform، كما كانت الشريك المؤسس في OuiShareوعملت مع 
ISOC-LB وتم انتخابها كعضو مجلس ادارة في ،Internet Society | Lebanon Chapter . تعمل حاليا كمصممة

 .استراتيجية ومستشارة في تطوير الحلول من خالل نظم مبتكرة لتأمين االستدامة



  
 جيسي أبو حبيب
، موقع LBCIتعمل على ادارة الفريق الرقمي، موقع الـ . LBCI TVرئيسة القسم الرقمي في جيسي أبو حبيب 

leading entertainment  في لبنان، ومواقع التواصل االجتماعي التابعة لـLBCIوبرامجها. 



 نسرين ماري سلهب 
 

ان مجاالت خبراتها االساسية تتضمن . Salhab Partners Law Firmنسرين محامية مستقلة، أسست الشركة القانونية 
القانون التجاري والشركات، مع خبرة واسعة في مجال االستمالك المحلي وعبر الحدود، وهيكلية االستثمار ، باالضافة 

.  كما تعمل كمستشارة ومساهمة في شركة لبنانية رائدة في مجال المحاسبة والضرائب. الى المنظمات التي ال تبغى الربح
حيث درست (، وخبرتها العملية في فرنسا )قانون، اعالم، والوساطة(تتمتع نسرين بخلفية علمية متعددة التخصصات 

باالضافة الى مهارات الوساطة التي تتمتع بها التي تخولها . ولبنان حيث اكتسبت النهج الشامل للمسائل المعقدة) القانون
ان اهتمامات نسرين بالتكنولوجيا الحديثة ادت الى ان تعمل كمستشار قانوني للعديد من . تقييم القضايا التي على المحك

 .المنصات الناشئة



 راي يزبك 
 

ركز في مهمته االخيرة على البرامج . 2012راي يزبك يعمل كمستشار قانوني في القسم القانوني في مصرف لبنان منذ 
، والتي تهدف الى تطوير وتعزيز قطاعات اقتصاد المعرفة Circular 331المالية الناشئة لمرصف لنان المعروفة بـ 

هو ايضا محام، حائز على شهادة قانون من جامعة القديس يوسف وماجستير في القانون من جامعة . واالبتكار في لبنان
 .جورج تاون في واشنطن
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