
 
 

 
 

أعمل حالياً في مجال الصحافة المكتوبة و أعد  .درست في مدرسة سيدة الجمهور، اسمي نادين عيسى
كما . ائقية عبر القنوات التلفيزبونيةثم بث هذه البرامج الوودة و يقدبرامج وثائقية لشركات انتاج متع

  .  سية في الجامعة اليسوعيةاأعد رسالتي في دكتوراه العلوم السي
 

  عندما كنت صغيرة ماذا كنت تحبين أن تكوني في المستقبل؟: ١س 
كنت أتمنّى أن أكون صحافية قريبة من الناس وكنت أشاهد دائما على القنوات  ،عندما كنت صغيرة

 .االنسانيةو ،الجتماعيةوا ،سلين الذين كانوا يغطّون المواضيع السياسيةاالمر التلفزيونية
 

  ؟ و أين ؟  ةهل درست الصحاف:٢.س 
من بعد نهاية دراستي في العلوم المرئية السمعية البصرية في جامعة القديس يوسف . نعم درست الصحافة

  .سيةناون مع السفارة الفرعأكملت دراستي دراسة عالية في الصحافة في جامعة اللبنانية بالت
  

  بدأت تمارسين مهنة الصحافة؟ في أي سنة: ٣.س
 ٢٠٠٦بدأت أمارس مهنة الصحافة سنة 

  
 

 

 

 



  المهمة في لبنان؟ وفي العالم؟ من تحبين ان تقابلي من الشخصيات:٤س 
أما في . احب ان أقابل السيد انطوان ملتقى الذي هو من رواد و مبتكري المسرح في لبنان, في لبنان

 .كانيالجديد فرنسيس األول الذي تم انتخابه منذ بضعة أيام قي الفاتفأحب أن أقابل البابا , العالم

  من من األشخاص الذين فارقوا الحياة تحبين أن تجري معهم مقابلة ؟ لماذا؟: ٥س
الرئيس الراحل فؤاد , الرئيس االمركي الراحل أبرهم لينكولن, كنت أتمنّى أن أقابل شي أرنستو غيفارة
شهاب والبابا الراحل يوحنّا بولس الثاني.  

  
 ؟األعلى في الحياةمن مثلك :٧س

بات التي واجهتها كون أبي توفي عندما كنت في العاشرة من وبتربيتنا بالرغم من الصع توالدتي التي قام
 .العمر

 
  ما هي هوايتك ؟ و ما هي رياضتك المفضلة؟ :٨س 

و االستماع تجمع اللياقة البدنية ألنّها في الوقت نفسه و رياضتي المفضلة هي الرقص  ،أحب القراءة جدا
 .سيقىوالى الم

 
  ما هو انجازك المفضل؟: ٩س

   Le prêt a porterقمت باعداد كتاب الذي كان أطروحتي في الصحافة في اللغة الفرنسية تحت اسم 
Confessionnel.  ة لألذهان من خالل وسائل االعالن وتمتدز حول البرمجة الطائفيالكتاب يتمي

: أحداث حصلت في تاريخ لبنان ٥وتتحدث في هذا السياق عن  ٢٠٠٩الى سنة  ١٩١٤الدراسة من سنة 
, ١٩٧٥الحرب اللبنانية سنة , ١٩٥٢االنتخابات البلدية في البقاع سنة , ١٩١٤الحرب العالمية االولى سنة 

بعد استشهاد الرئيس السابق رفيق الحريري حتّى الوضع السياسي  ٢٠٠٥الوضع السياسيقي لبنان سنة 
  .بعد انتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان ٢٠٠٩سنة 

  نور خيراهللا
  شيلسي كرم

  ميريم خوري
  اندرو كساتلي

  تاتیانا خوري

 

س٦: حل حققت سبقا صحافّیا تفتخرین بھ؟ ما ھو؟
اللبنانّیة وھذا موضوع دقیق في لبنان كونھ لقد حققت سبقا صحافّیا وأجریت تحقیقا مع الطائفة الیھودّیة , نعم

.ینفي حرب مع اسرائیل وان اللبنانّیین ال یعترفون بالیھود اللبنانّی


