 23 – 22ديسمرب 2021
رابط التسجيل يف
الربنامج التدرييب

9:00صباحاً إىل

https://forms.gle/BxiMKBHf1HZrLjBH6

1:00ظهرا

فندق مسايا  -دبي

نبذة عن الربنامج التدرييب
يادا هذا المرنامج التدريمي ال ص
الملديات والص

مرات اإلعالميين ومو في اإلعةالم والةتةسةوية

الة ةامةلةيةن فةي

ال ام واالستدام والزراع ومؤسسات إدارة الكوارث وا زمات ومؤسسات المجتمة الةمةدنةي

في الدوائر الميئيه والص ي ع يث أن المرنامج ي زز مفاوم اإلعالم الميئي و يساعدهم في الت را عل الفةلةسةفة
واإلستراتيجيات اإلعالمي لت ي اإلستدام التنموي ع ورف الوعي ممفاوم اإلستدام الميةئةية وطةرس وأسةالةيةا
ت ام اإلعالميين م المؤسسات المت صصه في هذا المجا ع وتطوير وت ديث طاا اإلعالم الميئي عل

ةارطة

المث اإلذاعي والتلفزيوني والنشر الص في واإللكتروني مطري ه ديثه وعصريه .

خمرجات الربنامج التدرييب :

أهداف الربنامج التدرييب :


تزويد المشاركين في المؤسسات ذات الصلة مةمةاةارات
وفنون اإلعالم الميئي.



إلمام المشاركين ممفاوم اإلستدام الميئي مةن مةنة ةور
إعالمي .



إكسةةاا الةةمةةشةةاركةةيةةن مةةاةةارات الةةت ة ةةام ة م ة ا دوات
واإلستراتيجيات اإلعةالمةية الةمةسةتة ةدمة فةي تة ة ةية
اإلستدام الميئي عمر الوسائ اإلعالمي .
ت زيز كةفةاتات الة ةامةلةيةن مةادارات اإلعةالم والة ةال ةات
ال امه مالدوائرالم نيه مالميئه.



ترسيخ يمه اإلعالم الميئي وصناع التغةيةيةر اإليةجةامةي
والت ديات التي تواجاه.





اإلعالمي

مجمي المؤسسات الماتم ممجا اإلستدام الميئي
مالمدن ال رمي .



إجادة الت ام م ت نيات كتام الت ي ات الص افي الميئي

وإكتساا ماارات عالي في م الج المشكالت المطرو

.



إجادة وإت ان ماارات الت ام م ا دوات واإلسةتةراتةيةجةيةات
اإلعالمي المست دم في تة ة ةية اإلسةتةدامة الةمةيةئةية عةمةر
الوسائ اإلعالمي .



إست دام مناجيات تاثير اإلعالم الميئي الر مةيةي فةي الةمةوا ة
الميئي االلكتروني وعمر شةيةمة ةات الةتةواصةيةية االجةتةمةاعةي
لت ي التنمي المستدام .



إت ان ماارات إست دام وسائ وأليات اإلعالم الميئي وكةيةفةية
التسوي للف اليات التنموي الكمرى لتغطي دث ميئةي دولةي
كمير " إكسمو مثال" .

مقدم الربنامج :

الفئة املستهدفه :
جمي الماتمين والم تصين في ال



إمتالك المعرفة الجيدة وإت ان ماارات وفنون اإلعالم الميئي.

املستشار د.أبوبكر حممد حسني
من ال مرات الم تصين في اإلعالم الميئةي واإلسةتةدامة
التنموي والصة ةية مةدولة اإلمةارات ع ةائةز عةلة درجة
الماجستير في اإلعالم الميئي من من ور إسةالمةيع ودرجة

لغة الربنامج التدرييب :

الدكتوراه م مرتمة الشةرا ا ولة فةي تاإلسةتةراتةيةجةيةه
اإلعالميه دم للميئه) وهو أستاذ جام ي مكةلةيةات اإلعةالم

مالدوله عوالمستشار اإلعالمي لجائزة الشي ه لطةيةفة مةنةت


اللغ ال رمي .

م مد من راشد آ مكتوم وله أكثر من  25مؤلا .وكةتةاا.

أجندة الربنامج التدرييب
اليوم التدرييب األول :


اليوم التدرييب الثاين :


م دم في اإلعالم الميئي.

توافر المصادر ا ساسي للم لومات وكيفي مة ةارمة



ما هي الص اف الميئي .



ما هي الفروس مين الص اف الميئي والص اف ا




المشكل المطرو
رى.

ما هي م و ات ممارس الص اف الميئي .

أهمي اإلعالم الميئي في التأثير وصناع التغيير اإليجامي
والت ديات التي تواجاه





نتائج است صائي ودراسات في اإلعالم الميئي.



م ارن في جدوى است دام الوسائ واالستراتيجةيةات
اإلعالمي ودورها في التأثير وصناع التغيير.

الممارسات ال المي .

ترسيخ ممادئ اإلعالم الةمةيةئةيع مةن ا ةتةيةار الةمةوا ةية



لتغطي

مادة إعالمي تام المواطنين وتساعةد فةي زيةادة الةوعةي
الميئي لت سين و

الميئ م ليا.



دور اإلعالم الميئي في التأثير عل صناع ال رار و ةثةاةم
عل تمني سياسات إنةمةائةية مةتةوازنة تة ة ة



الميئة واإلعةالم واالتصةا – دروس مةن الةمةا ةي
الش مي والتراثي وال

ومستادفاتاا.

التنمي المستدام ودور الشماا واالعالم الر مي الميئي.

واري من ممث مركز

الميئ للمدن ال رمي :


إمراز الةجةاةود اإلعةالمةية لةلةمةركةز فةي الةمةوا ة
والمجالت الميئي .

المةيةئةية االلةكةتةرونةية

وعمر شيم ات التواصيي االجتماعي ودوره فةي تة ة ةية

فةن رمةط الةثة ةافة

ايا الميئي .

ورش عم فني ومدا ل



الةتةنةمةية

م ال فا عل الميئ ومواردها.

اإلعالم الميئي الر ميي في الموا

دث ميئي دولي كمير ”إكسمو مثاال ا“ .

للت طيط للمةسةتة ةمة عةن طةرية

الةةتة ةةريةةا مةةأجةةنةةدة الةةتةةنةةمةةية والةةمةةسةةتةةدامة و ةةايةةاتةةاةةا

الطمو

اإلعةةالم الةةمةةيةةئةةي وتسةةوي ة

الةةف ة ةةالةةيةةات الةةتةةنةةمةةوي ة

الكمرى إلكساا الم رف المفيدة والماارات الم سنة

الميئي وجم اا من مصادرها الموثو ة وتة ةريةرهةا إلة



مؤشرات عةلة اإلعةالم الةمةيةئةي الةمةتة ةدم – أف ة



الميئي .



من جمي الزواياع مفاتيح النجاح

في صناع اإلعالم الميئي الناجح .

ه هناك اج ال وسائ اعالم ميئي مت ةصةصة م ومةا
جدوى وجود إعالم ميةئةي مسةتة ة فةي إيصةا الةرسةالة



ت نيات كتام الت ي ات الص افي الةمةيةئةية وأهةمةية



ورش فني إلعداد استراتيجي إعالمي ميئي من م
مجموعات ال م إلعداد استراتيجي إعالمي ميئي .

استمارة التسجي Registration Form
رسوم المشارك ليومين  400دوالر أمريكي ت 1.472درهم إماراتي)
 :تشم الرسوم مواد الدراس والمرطمات والغدات .سي ص المشارك عل شاادة مشارك .

مال

رابط التسجيل يف الربنامج التدرييب

https://forms.gle/BxiMKBHf1HZrLjBH6

صومات جماعي  %10 :ل دد  4 –3أش اص و  %15ل دد  7-5أش اص و %20ل دد  8أش اص أو أكثر
الشروط :يتم تطمي ال صومات الجماعي في ال

جز الم اعد م ا وعل فاتورة وا دة ف ط.

Contact Person Details:
الوظفية _________________________Desg.اإلسم ______________ ______________________ Name:
المؤسسة ____________________________________________________________________Organisation
الرمز البريدي_______________ Zip codeالعنوان _________________________________________ Address:
الدولة __________________ riyadh________Countryالمدينة _ City:ص ب ______________ PO Box
رقم الفاكس ________________________________ Fax No.رقم الهاتف_________________ Tel. No:
البريد اإللكتروني____________________________________________________________ E-mail:

المريد اإللكتروني Email

Designation

اإلسم مالكام Full Name

الو يف

Elegates
No
1st Delegate
2nd Delegate
المشارك الثاني
3rd Delegate
المشارك الثالث
4th Delegate

المشارك الرام

يرج تصوير هذه االستمارة في ال مشارك أكثر من  4أش اص.

طريقة الدفع


شيك بنكي



حتويل يف احلساب



دفع اونالين " كريدت كارد"



دفع نقدي "مباشر".

بيانات الدفع
FEE to be paid prior to the event
Please / Telex Transfer the fee to:
ACCOUNT NAME : I shara consultants
Bank: Em irates N B D,
Account No: 101-13139241-01,
Swift Code: EBI LAEDAD ,
IBAN: AE 58 0260 0010 1131 392 4101
Deira Branch, Dubai-UAE

يرج م ت هذه االستمارة وإرسالاا أو االتصا عل ا ر ام والمريد اإللكتروني المو

أدناه

Please fill the registration form And further details or call us at these Numbers

