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مدة الجلسة الّتدريبية

آلية إدارة الجلسة التَّدريبية

املعاي� الخاصة باملدرب

18



األساليب التَّدريبية املستخدمة

• أساليب العرض

• أساليب املشاركة









الوحدة الّتدريبية ا�ولى





الفرصة السكّانية... مفهوم وسياسات

الهدف العام للربنامج:

األهداف التفصيلية

املحاور الرئيسية للربنامج

الفئات املستهدفة



األساليب التَّدريبية

الوسائل واملعينات التَّدريبية

الفرصة السّكانية... مفهوم وسياسات

مدة الربنامج الّتدريبي:

التقييم



الربنامج الّتدريبي
الوحدة التدريبية األوىل: الفرصة السكّانية.. مفهوم وسياسات



الفرصة السّكانية... مفهوم وسياسات



اإلطار الّنظري للفرصة السكّانية

مفهوم الفرصة السكّانية

مراحل الفرصة السكّانية



سياسات تحقيق الفرصة السكّانية واستث�رها

الفرصة السّكانية... مفهوم وسياسات





الفرصة السّكانية... مفهوم وسياسات
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الفرصة السّكانية... مفهوم وسياسات34
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االنعكاسات املتوقعة للفرصة السكّانية



الفرصة السّكانية... مفهوم وسياسات 36
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الوصول إىل الفرصة السكّانية



الفرصة السّكانية... مفهوم وسياسات 38



39دليل املتدرب�

الفرصة السكّانية والهجرة



الفرصة السّكانية... مفهوم وسياسات 40



اإلعالم املطبوع ..
                               الفنون الّصحفية يف خدمة الفرصة السكّانية

الوحدة الّتدريبية الثانية



حفية يف خدمة الفرصة السّكانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ 42
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حفية يف خدمة الفرصة السكّانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ

الهدف العام للربنامج

األهداف التفصيلية

املحاور الرئيسية للربنامج



حفية يف خدمة الفرصة السّكانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ 44
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الفئات املستهدفة

األساليب التَّدريبية

الوسائل واملعينات التَّدريبية

مدة الربنامج التَّدريبي:

التقييم



حفية يف خدمة الفرصة السّكانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ 46
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الربنامج التَّدريبي

الوحدة التدريبية الثانية: اإلعالم املطبوع .. الفنون الصحفية يف خدمة الفرصة السكّانية



حفية يف خدمة الفرصة السّكانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ 48
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حفية يف خدمة الفرصة السّكانية50 اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ

حفية (اإلعالم املطبوع) اإلطار النظري للفنون الصَّ

حفي ... املعرفة يف خدمة الفرصة السكّانية الخرب الصَّ
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• عنارص الخرب الصحفي

• أجزاء الخرب الصحفي



حفية يف خدمة الفرصة السّكانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ 52

• أشكال الخرب الصحفي

• عنوان الخرب الصحفي ورشوطه
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حفية يف خدمة الفرصة السّكانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ 54

• كيفية كتابة التقرير الصحفي

• أجزاء التقرير الصحفي

التقرير الصحفي: د�ومة الحركة والنجاح يف الفرصة السكّانية
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• أنواع التقارير الصحفية



حفية يف خدمة الفرصة السّكانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ 56
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حفية يف خدمة الفرصة السّكانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ 58
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التحقيق الصحفي ....االتجاه إىل الحقيقة



حفية يف خدمة الفرصة السّكانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ 60

موضوعات أمام اإلعالمي�
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القصة اإلخبارية ... الجاذبية يف قصص النجاح

• مميزات القصة اإلخبارية

• مصادر القصة اإلخبارية



حفية يف خدمة الفرصة السّكانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ 62

• محاور كتابة القصة اإلخبارية

• أجزاء القصة اإلخبارية

• أنواع مقدمة القصة اإلخبارية
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• كتابة القصة اإلخبارية



حفية يف خدمة الفرصة السّكانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ 64
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حفية يف خدمة الفرصة السّكانية66 اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ

املقال الصحفي: الخربات الصحفية يف خدمة الفرصة السكّانية

• أنواع املقال الصحفي

• عنارص املقال الصحفي
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• وظائف املقال الصحفي



حفية يف خدمة الفرصة السّكانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ 68

• مراحل املقابلة الصحفية

املقابلة الّصحفية ... الفرصة السكّانية وجها لوجه
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فن الكاريكات�



اإلعالم املسموع .. جاذبية وتأث� الصوت 70



71دليل املتدرب�

اإلعالم املر� . . .
                                قصص النجاح يف الصورة

الوحدة الّتدريبية الثالثة



اإلعالم املسموع . . جاذبية وتأث� الصوت 72
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اإلعالم املر�... قصص النجاح يف الصورة

الهدف العام للربنامج:

األهداف التفصيلية

املحاور الرئيسية للربنامج

الفئات املستهدفة



اإلعالم املر� .. قصص النجاح يف الصورة 74

األساليب الّتدريبية

الوسائل واملعينات الّتدريبية

مدة الربنامج الّتدريبي:

التقييم
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الربنامج الّتدريبي

الوحدة الّتدريبية الثالثة: اإلعالم املر� .. قصص النجاح يف الصورة



اإلعالم املر� .. قصص النجاح يف الصورة 76
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اإلطار النظري لإلعالم املر�

• الرسالة اإلعالمية مفهومها وكيفية إعدادها



اإلعالم املر� .. قصص النجاح يف الصورة 78
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• صياغة الرسالة اإلعالمية

¯اذج لرسائل إعالمية



اإلعالم املر� .. قصص النجاح يف الصورة 80

• التقرير اإلخباري التلفزيوين
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• خطوات إعداد التقرير التلفزيوين



اإلعالم املر� .. قصص النجاح يف الصورة82
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• اإلنفوجرافيك والرسوم البيانية



اإلعالم املطبوع ... الفنون الّصحفية يف خدمة الفرصة السّكانية 84



اإلعالم املسموع  .. 
                                    جاذبية وتأث� الصوت

الوحدة الّتدريبية الرابعة
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اإلعالم املسموع .. جاذبية وتأث� الصوت

الهدف العام للربنامج:

األهداف التفصيلية

املحاور الرئيسية للربنامج



اإلعالم املسموع .. جاذبية وتأث� الصوت 88

الفئات املستهدفة

األساليب التدريبية

الوسائل واملعينات التدريبية

مدة الربنامج التدريبي:

التقييم:
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الربنامج الّتدريبي
الوحدة الّتدريبية الرابعة: اإلعالم املسموع .. جاذبية وتأث� الصوت



اإلعالم املسموع .. جاذبية وتأث� الصوت 90
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• التقارير اإلذاعية

• الرسائل القصرية لإلذاعة

اإلطار النظري لإلعالم املسموع



اإلعالم املسموع .. جاذبية وتأث� الصوت 92



الوحدة الّتدريبية الخامسة

املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجت�عي ...

                                                           االستفادة من الربيق اإلعالمي
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املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجت¤عي ... االستفادة من الربيق اإلعالمي

الهدف العام للربنامج

األهداف التفصيلية

املحاور الرئيسية

الفئات املستهدفة



املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجت�عي 96

األساليب التَّدريبية

الوسائل واملعينات التَّدريبية

مدة الربنامج التدريبي:

التقييم:
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الربنامج الّتدريبي
الوحدة التَّدريبية الخامسة: املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل اإلجت�عي



املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجت�عي98
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• الصحافة اإللكرتونية

• خصائص الصحافة اإللكرتونية

اإلطار النظري للصحافة اإللكرتونية ومواقع التواصل اإلجت�عي



املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجت�عي 100

• الكتابة للصحافة اإللكرتونية

• مميزات الكتابة اإللكرتونية
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املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجت�عي 102

• واقع املواقع اإللكرتونية

• تقييم محتوى املواقع اإللكرتونية
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املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجت�عي 104
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• اإلعالم االجتامعي



املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجت�عي 106

• استخدام املواقع االجتامعية

• الجوانب األخالقية للشبكات االجتامعية
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املراجع واملصادر



املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجت�عي 108
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ملحق رقم (1)

¡وذج تقييم الجلسات التدريبية

عنوان الجلسة التدريبية

اسم املدرب

قدرة املدرب عىل جذب انتباه املتدرب¢

قدرة املدرب عىل النقاش وإدارة الحوار والتواصل

درجة االستفادة من موضوع الجلسة التدريبية

مدي مشاركة املدرب¢ يف الجلسة

القدرة عىل استخدام وسائل اإليضاح

القدرة عىل التعامل مع املواقف الصعبة

مدي انضباط وجدية الجلسة

القدرة عىل ربط املوضوعات النظرية بالواقع

التمكن من املادة العلمية

قدرة املدرب عىل استخدام الوقت بكفاية

مدى عالقة املوضوع املطروح بالهدف املحدد

ضعيفمقبولجيدجيد جداممتازالبند
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ملحق رقم (2)

¡وذج تقييم الربنامج التدريبي حول الفرصة السكّانية
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ملحق رقم (3)

املشهد التمثييل
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