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   على تغطية االنتخابات العراقيةعبر اإلنترنت  برنامج تدريب

 استمارة التقديم 

 2021 آب/أغسطس 20  موعد للتقديم:  آخر

_______________________________________________________ 

مع شريكها اإلقليمي "أوان ميديا"، بالتعاون مع قسم   IMSدعم اإلعالم الدولي"  "مؤسسة    تقدم

بير في  األميركية  الجامعة  في  واإلعالم  واألنثروبولوجيا  االجتماع  برنامج  ،   AUBوت علوم 

 .تدريب باللغتين العربية والكردية حول تغطية االنتخابات العراقية

تدريب   المشروع  مكثف ايتضمن  اإلنتر   ا  لصحافيينعبر  وفق    نت  االنتخابات  تغطية  حول  عراقيين 

و  عالمية،  مهنية  إعالمية  معايير  زاوية  من  فيه،  واإلعالم  العراق  بواقع  تتصل  قضايا  يتناول 

التطرق  ي  ة، وكذلك من زوايا نظرعملي   أساتذة  إلية يشارك في  ن في اإلعالم  و وباحثجامعيون  ها 

   .وغيرهاوالعلوم السياسية وعلم االجتماع 

وتشمل المسائل المتناولة، باإلضافة إلى التدريبات العملية على السبل المثلى لتغطية االنتخابات، 

يتصل   ما  بينها  الموضوعات،  من  واسعة  وطرق    باألخبارمروحة  الكراهية  وخطاب  المضللة، 

   عام والنسائي بوجه خاص وسبل توسيعهما.مواجهته، والتمثيل االجتماعي بوجه 

  هم تمكينمن العراق، وإلى  وصحافية  صحافي    ١٠٠ـيهدف البرنامج إلى صقل المهارات المهنية ل

 من خاللقد م  ت    ات مساق  ٣من    يتألفو.  من أداء أدوارهم وتعزيز قدرتهم على إنتاج محتوى مهني

تدريبية اإلنترنت   منصة  مدربين    عبر  أل  ،محترفينبواسطة  يمتد  منها  مع    بالتوازي،  سبوعكل 

استضافة أكاديميين وإعالميين مخضرمين لعرض أفكار وتجارب ومناقشتها مع المشاركين عبر  

  جلسات مباشرة.

كل  ي تفاعلية    مساقشتمل  بصرية  ومواد  مباشرة  ونقاشات  مسجلة  محاضرات  تمارين  و على 

وتوجيه  مكتوبة يحتوإشراف  الذي  الوقت  يقدر  و  بـ.  إلى تخصيصه  المشاركين  إلى   ٧اج كل من 

   .والجلسات المباشرةلتمارين  لبما في ذلك الوقت المخصص وع، ساعة في األسب  ١٠

مشارك/ة تبع ا لتقييم المدربين    ٢٠بعد إتمام المساقات خالل األسابيع الثالثة األولى، سيتم اختيار  

الحدث لنتائجهم في التمارين، وكذلك للقصص الصحافية المقترحة التي يرغبون بإنتاجها لتغطية  

المدربين  االنتخابي إشراف  تحت  البرنامج  هؤالء  وسي كمل  صحافية    بهدف،  مواد  عد ة م  إنتاج 

 مع مخصصات مالية لتغطية عملية اإلنتاج.   ،للنشر
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أتم   من  كل   سينال  البرنامج،  ختام  بنجاحمع  من    المساقات  إكمال  اإلعالم  " مؤسسة  شهادة  دعم 

فيها    ،الدولي" في  ي ذكر  األميركية  الجامعة  في  واإلعالم  واألنثروبولوجيا  االجتماع  علوم  قسم 

قصص   ت بيرو ثالث  أفضل  اختيار  سيتم  كذلك  منف ذ.  كشريك  ميديا"  و"أوان  متعاون  كشريك 

 .  مخص صة لهذا الغرض صحافية، وستنال جوائز 

من   عدد  المشروع  هذا  مع  لـ  يتعاون  الشريكة  اإلعالمية    وهي العراق،  في    IMSالمؤسسات 

"العالم الجديد" و"المنصة" و"أوانه" و"مركز ميترو" و"النقابة الوطنية للصحافيين في العراق" 

و"نيريج   اإلعالمي"  للتدريب  نايا  و"تمكين"    –و"مركز  العراقية"  االستقصائية  الصحافة  شبكة 

 و"برج بابل". 

  نوفمبر / تشرين الثاني   ١٠وتاريخ انتهائه هو    ٢٠٢١  آب/أغسطس  ٣٠تاريخ انطالق البرنامج هو  

٢٠٢١. 

 . ٢٠٢١  أغسطس/آب  20 منتصف ليل الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو

وأن تتوافر لديهم شبكة   ،سنة من الخبرة في العمل الصحافي على األقلعلى المتقدمين أن يمتلكوا  

 إنترنت ذات سرعة كافية ليتمكنوا من المشاركة.

  أسبوع سيتم إبالغ المشاركين بالنتيجة قبل  و باختيار المشاركين.    من الجهات المنظمةستقوم لجنة  

 من عملية االنطالق. 

 

إلى بالكامل  معبأة  االستمارة  إرسال  أ    iraq.onlinetraining@gmail.comي رجى  ن  على 

رجاء إرفاق الوثائق  ال" في عنوان الرسالة.  "برنامج تدريب متبوع ا بـ    اسم الشهرةبكتابة    ي/تقوم 

 التالية مع االستمارة. 

o   :في إتمام التدريب عبر اإلنترنت، وكيف ستحس ن    ين/ يوضح لماذا ترغب بيان بالدوافع

تهدف وكيف  المهنية،  خبراتك  من  هذا    ين/ المشاركة  في  والجهد  الوقت  استثمار  إلى 

 كلمة تقريب ا(.   ٣٠٠(االستفادة منه في المستقبل  ين/التدريب، وكيف تعتزم 

 

o :تفصيلية ذاتية  والخلفية  اإلعالممجال  في  فيها خبراتك    ين/تستعرض   سيرة  التعليمية  ، 

التدريبية   الدورات  من  ذلك  وغير  وموضوعاتها  ومساقاتها  التدريبية  البرامج  يشمل  بما 

)بما يشمل معلومات  بمجال اإلعالم  توفير معلومات لمرجعين أحدهما  ذات الصلة، مع 

 االتصال(. 

 

 

 تاريخ الميالد  سماال

 الجنسية  جنسال
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 العنوان بلد اإلقامة 

 الهاتف الجوال اإللكتروني البريد 

: يجب إرفاق األمثلة المكتوبة في صيغة السابقعن عملك الذي تم إنتاجه في    مثاليُرجى تقديم  

يجب  واإلذاعة،  الفيديو  منتجات  من  لألمثلة  بالنسبة  لزيارتها.  روابط  تقديم  مع  مرفقة  ملفات 

 توفير روابط لزيارتها.

 

؟ إن كانت اإلجابة  IMSارتباطات بمنظمات إعالمية تتعاون مع دعم اإلعالم الدولي    لديكهل  

 نرجو التوضيح. ، نعم

 

 هل قمت بإتمام دورات تدريبية في السابق؟ أين ومتى؟ 

  

 لمعلوماتنا فحسب: كيف عرفت بهذه الدعوة للتقديم؟  

 

 

 

 


