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احتفلت أكادميية التدريب اإلعالمي التحاد إذاعات الدول العربية يوم 14 يونيو 

2022 مبرور خمس سنوات عىل تأسيسها )أبريل 2017 – أبريل 2022( ،وأقامت 

باملناسبة ندوة دولية واكبت فعاليات االجتامع 107 للمجلس التنفيذي لالتحاد.

وقد ملس الجميع بكّل اعتزاز مدى حجم املكتسبات التي حققتها األكادميية  خالل 

الصعيدين  لها صورة مرشقة عىل  تبني  الوجيزة، حيث استطاعت أن  الفرتة  تلك 

فيها  الجودة، من خالل 130 دورة شارك  عايل  تدريباً  تقّدم  العريب والدويل، وأن 

عربية  بني  وتلفزيونية  إذاعية  هيئة   152 يف  يعملون  ومتدّربة،  متدرّب   2210

وأجنبية وينتمون إىل 51 بلداً.

كام تجدر اإلشارة إىل شبكة الرشاكات املهنية املمتازة التي أرست األكادميية مع 

 INA أو   EBU Academyالـ مثل  العاملية  املهنية  التدريبية  املؤسسات  أعرق 

France أو  HBS Academy أو االتحادات العاملية املهنية مثل االتحاد العاملي 

لالتصاالت )ITU( عالوة عىل أكرب الرشكات املصنعة يف املجال السمعي البرصي.

ويعكس هذا اإلنجاز، الذي كان إذّاك من قبيل الحلم، إميان االتحاد الراسخ باألهّمية 

بها  ميّر  التي  الرسيعة  التحّوالت  ظّل  يف  املستمر،  التدريب  يكتسيها  التي  البالغة 

املجال السمعي البرصي يف هذا العهد الرقمي. وقد أضحى قطاع التدريب أساسياً 

واسرتاتيجيا لدى مؤسساتنا اإلعالمية التي تعيش حركية مهنية ال تعرف التوقّف.

تناولت  األكادميية،  تأسيس  عىل  سنوات  خمس  مبرور  االحتفايل  الطابع  ومع 

خمس  يف  أنجز  الذي  التدريب  مردود  ملدى  تقييمياً  جانباً  الدولية  الندوة  هذه 

سنوات، واسترشاف املستقبل لهذه األكادميية عىل كّل املستويات الهيكلية واملالية 

توالّه  خارجي  تقييم  منها  دراسات،  أربع  التقييم  لهذا  أعّدت  وقد  والتدريبية. 

خبريان مستقالّن وثالث دراسات متابعة أنجزتها األكادميية لدى كّل من الهيئات 

األعضاء واملتدّربني واملدّربني.

وال يسعنا إالّ أن نوّجه تحيّة تقدير إىل األكادميية التي حّققت هذا الرصيد الرثّي 

بفريق قليل العدد، ونحن نتطلّع بنظرة متفائلة إىل أن تشهد يف املستقبل انطالقة 

التي ما فتئت  للمتغرّيات  اللصيقة  التدريبية ومواكبتها  بها رسالتها  جديدة تعّزز 

تطرأ عىل مهن اإلعالم واالتصال الحديثة.

لهيئاتنا األعضاء  قوياً  به االتحاد، سنداً  الذي يفتخر  وليكن هذا الرصح اإلعالمي 

ولغريها من الجهات الراغبة يف االستفادة من خدماتها املتّنوعة يف تدريب املوارد 

البرشية وإعادة تأهيلها يف املجال السمعي البرصي العريب.    

حلم تحّقق

املهندس. عبد الرحيم سليامن

 املدير العام 

التحاد إذاعات الدول العربية 
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أكاديمية التدريب اإلعالمي
ASBU ACADEMY

مهّمتنا
ومهّمتها  ربحي،  هدف  أّي  اإلعالمي  التدريب  ألكادميية  ليس 

السمعي  املجال  يف  العربية  بالكفاءات  االرتقاء  هي  األساسية 

املستمر.  التدريب  بفضل  عاّمة  اإلعالمي  واملجال  البرصي 

وتتمحور أهدافها األساسية حول: 

املساهمة يف تحسني جودة الربامج واألخبار والخدمات	 

التي تقّدمها الهيئات األعضاء يف االتحاد ؛

عمومية     	  العربية،  الهيئات  يف  العاملني  مختلف  متكني 

أو خاّصة، من مواكبة التطّورات التكنولوجية التي تؤثّر 

إنتاج ومعالجة وتوزيع  بشكل عميق عىل كامل عملية 

وحفظ واستقبال الربامج واألخبار املرئية واملسموعة ؛ 

تقديم أفضل املامرسات والتجارب املهنية يف هذا املجال ؛ 	 

توفري فضاء للتبادل والخربة والتواصل للمهنيني العرب ؛	 

متـابـعـة يـقـظـة للـتـحـّوالت الـتـكـنولوجية وتـأثريها                                     	 

عىل املامرسات املهنية و اختيار األنظمة الحديثة.

قيمنا  

رؤيتنا وطموحنا
رؤية أكادميية التدريب التحاد إذاعات الدول العربية مستوحاة 

مبارشة من رؤية وقيم اتحاد إذاعات الدول العربية نفسه ، وقد 

عمل االتحاد باستمرار منذ 50 عاماً عىل أن يبقى منظمة مهنية 

السياسية  التقلبات  فوق  وحاجياتهم،  أعضائها  مصالح  تخدم 

للتبادالت  فضاء  يُوفر  حيث  العربية،  بالدول  أحياناً  متّر  التي 

وباقة من الخدمات التي يتّم تحسينها بصفة دورية، من خالل 

مواكبة  مع  املتسارعة،  التكنولوجية  للتحّوالت  دائم  استرشاف 

القطاع  مجال  يف  وخاصة  العاملية،  املهنية  املامرسات  أفضل 

العمومي يف الخدمة السمعية البرصية.

أعمدة  أحد  ميثّل  والتلفزيوين  اإلذاعــي  التدريب  ظّل  ولقد 

االتحاد وذلك منذ بداية الثامنينات، حيث أنشأ االتحاد املركز 

العريب للتدريب اإلذاعي والتلفزيوين يف دمشق.

 ،2011 منذ  العربية  املنطقة  تعيشها  التي  الصعوبات  وأمام 

لإلذاعة  العمومي  القطاع  تواجه  التي  التحديات  إىل  وبالنظر 

والتلفزيون يف جميع أنحاء العامل، ويف العامل العريب عىل وجه 

تونس،  يف  مبقرّه   ،2017 أبريل  يف  االتحاد  أنشأ  الخصوص، 

تدريب  توفري  إىل  تطمح  املستمر  للتدريب  جديدة  أكادميية 

لتصبح والتلفزيونية  اإلذاعية  املهن  مختلف  يف  الجودة  عايل 

بذلك مركز تدريب إقليمي مرجعي يف مجال السمعي البرصي.

الجامهري املستهدفة 
لجميع  التأهيل  وإعادة  التدريب  فرص  االتحاد  أكادميية  توفر 

سواء  واإلعالمي،  البرصي  السمعي  الحقل  يف  العرب  العاملني 

يف  أو  االتحاد  يف  األعضاء  العمومية  بالهيئات  يعملون  كانوا 

الهيئات الخاصة،

 ويهتّم  التدريب باملحاور االسرتاتيجية التالية:

اإلعالم الجديد	 

الهندسة واإلنتاج	 

الربامج واألخبار والرياضة واألرشيف	 

الريادة والترصف 	 

من أجـل االرتـقـاء بالكفـاءات العربـيـة فـي الـمجال اإلذاعي والتلفزيـوني
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فضاءات األكادميية وتجهيزاتها
وخّصص  تونس،  يف  مبقرّه  جديداً  خامساً  طابقاً  االتحاد  شيّد 

لفضاءات األكادميية التدريبية. ويشتمل هذا الطابق عىل :

والكامريات 	  التقنيات  بأحدث  مجّهز  تلفزيوين  استوديو 

،)HD( عالية الجودة

منّصة 	  إىل  يستند   IP بتقنية  رقمي  إذاعــي  استوديو 

نظام  عىل  باالعتامد  الربامج  وتوزيع  وإنتاج  تشغيل 

،)Winmedia(

قاعة للتدريب متعّددة االختصاصات، 

قاعة للملتيميديا مجّهزة بشبكة حواسيب متطّورة، 	 

مكاتب وفضاءات مكّملة، مثل قاعات الرتجمة الفورية 	 

والتسجيل الصويت أو املونتاج.

 وستضاف إىل هذه اإلمكانيات قاعة تحرير مندمجة الوسائط.

املدّربون والرشكاء
تعتمد األكادميية عىل فريق عمل محدود العدد لتنظيم وتسيري 

التدريبية  الدورات  تنفيذ  تتعاقد يف  التدريب، وهي  نشاطات 

مع خبـراء ذوي كفـاءة عـالية ومـعـرتف بهم عىل الـصعيدين  

العريب والدويل.

كام اختارت رشكاء تعاون من بني أفضل مؤسسات التدريب املهني 

األوروبية  اإلذاعات  اتحاد  أكادميية  مثل  العاملي،  املستوى  عىل 

اآلسيوي  واملعهد   ،)INA( البرصي  للسمعي  الفرنيس  واملعهد 

للتنمية اإلذاعية وأكادميية Broadcast Academy HBS، واالتحاد 

الدويل لالتصاالت )ITU( وبعض الرشكات الرائدة  املتخّصصة.

التدريب  أكادميية  تحرتم  املستهدف،  التميّز  تحقيق  أجل  من 

اإلعالمي مجموعة أساسية من القيم التي تُنري الطريق وتوّجه 

أنشطتها التدريبية:

الصـرامـة الـمـهـنـيـة فـي تـصمـيم وتـنـظـيم وتـقـييم 	 

األنشطة التدريبية 

الشفافية يف الخيارات واملامرسات ؛	 

الدفاع عن األسس واألخالقيات املهنية ؛	 

 التقييم الدائم وثقافة الجودة.	 

مُيّكن التقييم الذايت الدائم من املتابعة اليقظة ألداء األكادميية، 

أنفسهم  املشاركني  قبل  من  تدريبية  دورة  كّل  تقييم  يتّم  إذ 

بواسطة استبيان خفّي الهويــة، ويغطّي هــذا التقييـم الجزء 

اإلحصايئ للنشــاط )املشاركــة، البلــدان، الهيئـــات( والجانب 

الطريقة  ومّدتها،  الدورة  شكل  املدّربني،  )املحتوى،  الرتبوي 

البيداغوجية املتّبعة، التفاعل...(، والجانب اللوجيستي )اإلعالم، 

التنظيم والخدمات والعالقات مع فريق األكادميية(.

املجلس االستشاري
املامرسات  وأفضل  والتطّورات  التحّوالت  مواكبة  عىل  حرصاً 

األكادميية  أرست  البرصي،  السمعي  املجال  يف  العاملية  املهنية 

مجلساً استشارياً متكّوناً من تسعة خرباء عرب وأجانب يعيّنون 

حضوريا،       السنة  يف  مرّة  املجلس  هذا  ويجتمع  تلك،  بصفتهم 

و مرّة ثانية عرب اإلنرتنت . 

ويتمثّل دور هذا املجلس االستشاري يف مساعدة األكادميية عىل 

التي يجب  الهامة  التحّوالت  وإبراز  التدريب،  اسرتاتيجية  سّن 

مواكبتها يف املجال.

األستوديو التلفزيوين
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لتدريب  إراديــة  سياسة  األكادميية  تتّبع  ذلك،  إىل  باإلضافة 

املدّربني العرب من خالل : 

وضع مدرّب عريب مع كل خبري أجنبي للمشاركة يف التدريب	 

تنظيم دورات خصوصية لتدريب املدّربني العرب.	 

مّدة الدورات وشكلها 
والجمهور  املوضوع  حسب  التدريبية  الدورات  مّدة  تختلف 

من  نوعني  الحارض  الوقت  يف  األكادميية  تقرتح  املستهدف. 

األنشطة التدريبية : 

دورات قصرية من 2 إىل 4 أيام، وعادة ما تكون ممتازة	 

 )Master Classes(

دورات متوسطة : من 5 إىل 10 أيام 

وتتم هذه الدورات والندوات إّما عن بعد أو حضوريا، 

)حسب الظروف الصحية(.

كما يتّم تنظيم دورات المركزية بناًء عىل طلب الهيئات وفقاً 

الحتياجاتها. 

وبناًء عىل توصية من الجمعية العامة لالتحاد، تنظّم أكادميية 

األعضاء الهيئات  بعض  لفائدة  دورات  كذلك  التدريب 

ذات املوارد املحدودة )جزر القمر وجيبويت والصومال(.

املنهاج التدريبي

بامتياز، يرتكز أساسا  تدريبيا تفاعلياً  تعتمد األكادميية منهاجاً 

البرصية      السمعية  املهن  لكافة  التطبيقية  الجوانب  عىل 

املامرسات،  أفضل  تقديم  حــاالت،  دراســة  مهنية،  )متارين 

استخدام برامج  املحاكاة...( وعىل مساهمة املشاركني أنفسهم 

وتجربتهم املهنية.

باعتامد  أو  بُعد   عن  أو  حضورياً   إماّ  التدريب  إجراء  يتّم 

التدريب املختلط باستعامل الوسيلتني.

الشهائد
الذين  للمشاركني  التدريب  األكادميية شهادة مشاركة يف  متنح 

تابعوا بانتظام عىل األقل 80% من محتوى الدورات.

التدريب عن بُعد

بُعد  عن  التدريب  منّصة  توفّر   ،2019 جوان/حزيران  منذ 

لألكادميية دروس تدريبية مجانية يف مجاالت العمل اإلعالمي 

والسمعي البرصي.

وتوفّـر اليـوم هـذه الـمنـّصة عرش دروس )مـقـّررات(  مجانية:

Mobile Journalism باللّغتي العربية واإلنجليزية	 

بعض األساسيات الهندسية يف معالجة الصوت 	 

أخالقيات املهنة الصحفية 	 

الشبكات اإلجتامعية والتسويق	 

الذكاء اإلصطناعي يف خدمة اإلنتاج السمعي البرصي	 

صحافة البيانات	 

أساسيات الصحافة االستقصائية	 

عرش قواعد ذهبية يف املونتاج )جانفي 2023(	 

وهذا الدرس )عرش قواعد ذهبية يف املونتاج( يكون  مشفوعا

.)Open Badge( بشهادة إلكرتونية

asbuacademy.online : عنوان املنّصة
11

عن توسيع الفائدة لتشمل أكرب عدد من املهنيني العرب، أرست األكادميية منذ جوان/حزيران 2019، منّصة تدريب  بحثاً
عرش  الـمنـّصة هـذه اليـوم عن بُعد تقّدم دورات تدريبية مجانية يف مجاالت العمل اإلعالمي والسمعي البرصي. وتوفّـر

.)Open Badge( مجانية آخرها "عرش قواعد ذهبية يف املونتاج"  يكون  مشفوعا بشهادة إلكرتونية )دروس )مـقـّررات

*صحافة الهاتف الجّوال
 باللّغة العربية واإلنجليزية

Mojo in Arabic &  in English 

عرش قواعد ذهبية يف املونتاج

10 Golden Rules for Editing

أساسيات يف مكساج ومعالجة الصوت

 Basics in sound processing

أخالقيات املهنة الصحافية

Journalism Ethics

التسويق والشبكات اإلجتامعية

                                         Marketing & Social Media

الذكاء اإلصطناعي يف خدمة اإلنتاج 

السمعي البرصي

Artificial Intelligence

أدوات وسائل اإلعالم 

يف مواجهةاإلرهاب

News & Terrorism

صحافة البيانات

Data Journalism

أساسيات الصحافة اإلستقصائية

Investigative Journalism

التـدريــب عـن بـعــد 
asbuacademy.onlineASBU ACADEMY

 e-learning
Platform

قاعة امللتيميديا
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اإلعالم والتسويق

وإحكام  إشعاعها  رقعة  توسيع  إىل  التدريب  أكادميية  تسعى 

التقليدية يف  املسالك  باستعامل  وذلك  نشاطاتها،  اإلعالم حول 

اإلعالم )مراسالت الهيئات األعضاء( مع دعمها بالطرق العرصية 

األكادميية(  )ركن  لالتحاد  الواب  موقع   : والتسويق  للتواصل 

الذي  يُغطّي النشاطات املنجزة وتعلن عن الدورات القادمة.

االستوديو اإلذاعي

وكام   Youtubeو  Twitter عىل  صفحة  األكادميية  فتحت  كام 

عن  تعلن  دورية  ألكرتونية  نرشية  بتوزيع  األكادميية  بادرت 

نشاطاتها الجارية وتقّدم حصيلة انجازاتها كل ثالثة شهور وترسل 

هذه النرشية إىل كل الهيئات األعضاء وكل املتدّربني واملدّربني 

الذين مرّو باألكادميية )باستعامل قاعدة البيانات املحيّنة (.

أولياتنا 
السعي أولوياتها  من  اإلعالمي  التدريب  أكادميية  تعترب 

إىل تحسني نظم وبرامج وخدمات مؤسسات القطاع العمومي 

السمعي البرصي العريب واالرتقاء بجودة أدائها ومصداقيتها.

الجديدة  اإلعــالم  وسائل  مواكبة  أولوياتها  ضمن  تضع  كام 

املهنية املامرسات  عىل  تؤثّر  التي  التكنولوجية  والتغيريات 

يف املجال.

تحدياتنا وأملنا
االتحاد،         أكادميية  تواجهها  التي  التحديات  أكرب  أحد  يتمثّل 

باستمرار، خدماتها  وتجديد  تحسني  إىل  الحاجة  جانب  إىل 

االتحاد  يف  األعضاء  والهيئات  عاّمة  العربية  الهيئات  توعية  يف 

خاّصة بأولوية التدريب املستمر وإعادة التأهيل.

الدورات  يف  أكرب  بكثافة  العربية  الهيئات  تشارك  أن  وأملنا   

املسؤولني من  فّعالة  شبكة  إنشاء  يف  نأمل  كام  التدريبية. 

عن الـتدريـب داخل الـهيـئـات اإلذاعـية التـلفزيـونية الـعربية 

للتخاطب معهم بانتظام.

FacebookTwitter

YoutubeNewsletter
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 مجانية التدريب عىل منّصة التدريب عن بعد
التسجيل مجاين يف دروس التدريب عن بعد عرب منّصة التدريب وال يتطلب إالّ إحداث حساب عىل صفحة املنّصة : 

 asbuacademy.online

لالتصال باألكاديـمية
asbuacademy@asbu.net   

Ext.504 - )+216( 71 849 000: الهاتف

الفاكس : 505 843 71 - 303 843 71 )216+(

www.asbuacademy.net : املوقع

استامرة الرتّشح

ميكن تحميل استامرة 

الرتّشح عىل موقع 

ASBUAcademy@االتحاد 

رشوط الرتشيح للدورات التدريبية
ميّر الرتشح للدورات التدريبية إجباريا عرب الهيئات وحسب املواصفات التالية:

الهيئات األعضاء 
• خطاب الرتشيح الرسمي واستامرة الرتّشح  

• احرتام سامت الجمهور املستهدف وآجال الرتشيح  
• مجانية التدريب ملرتّشحنْي اثنني من أّي من الهيئات األعضاء يف االتحاد.  

الهيئات املنتسبة
• خطاب الرتشيح الرسمي واستامرة الرتّشح  

• احرتام سامت الجمهور املستهدف وآجال الرتشيح  
• مجانية التدريب للمرّشح األّول و 50 دوالر أمرييك لكل مرتّشح إضايف عن كّل يوم تدريب يف نفس الدورة   
الحضورية و100 دوالر أمرييك يف اليوم لكل مرتّشح إضايف عن كل يوم تدريب يف الدورات التدريبية 

عن بعد.

أي جهة أخرى 
• خطاب الرتشيح الرسمي واستامرة الرتّشح  

• احرتام سامت الجمهور املستهدف وآجال الرتشيح  
• الكلفة :  - 100 دوالر أمرييك للمشارك عن كّل يوم تدريب يف الدورات التدريبية الحضورية   
     - 150 دوالر أمرييك للمشاركة عن كّل يوم تدريب يف الدورات التدريبية عن بعد.

ّّالشروط العامة للترشــح للدورات التدريبية 

https://asbu.net/uploads/FCK_files/file/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://asbuacademy.net/
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بحثاً عن توسيع الفائدة لتشمل أكرب عدد من املهنيني العرب، أرست األكادميية منذ جوان/حزيران 2019، منّصة تدريب 
عن بُعد تقّدم دورات تدريبية مجانية يف مجاالت العمل اإلعالمي والسمعي البرصي. وتوفّـر اليـوم هـذه الـمنـّصة عرش 

.)Open Badge( مجانية آخرها "عرش قواعد ذهبية يف املونتاج"  يكون  مشفوعا بشهادة إلكرتونية )دروس )مـقـّررات

*صحافة الهاتف الجّوال
 باللّغة العربية واإلنجليزية

Mojo in Arabic &  in English 

عرش قواعد ذهبية يف املونتاج

10 Golden Rules for Editing

أساسيات يف مكساج ومعالجة الصوت

 Basics in sound processing

أخالقيات املهنة الصحافية

Journalism Ethics

التسويق والشبكات اإلجتامعية

                                         Marketing & Social Media

الذكاء اإلصطناعي يف خدمة اإلنتاج 

السمعي البرصي

Artificial Intelligence

أدوات وسائل اإلعالم 

يف مواجهة اإلرهاب

News & Terrorism

صحافة البيانات

Data Journalism

أساسيات الصحافة اإلستقصائية

Investigative Journalism

التـدريــب عـن بـعــد 
asbuacademy.onlineASBU ACADEMY

 e-learning
Platform

https://www.asbuacademy.online/
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صحافة الهاتف الجوّال
املؤلف : أ. كيفن بردن

الجمهور املستهدف
هذا الدرس موّجه إىل جميع 

الصحافيني الذين يستخـدمون، 
أو يرغبون يف استخدام، الهواتف 
الجّوالة واألجهزة اللوحية لجمع 

ونرش األخبار: 
صحفيون يفكرون يف استخدام • 

الجّوال بأنفسهم
رؤساء التحرير • 
املدراء الذين يدركون تأثري • 

صحافة الهاتف الجّوال عىل  
عمليات جمع األخبار واإلنتاج.

لغة الدرس 
اللغة العربية

الهدف من الدرس
يتيح هذا الدرس التفاعيل التعرّف عىل صحافة الهاتف الجّوال، والتي 
يشار إليها عادة مبصطلح موجو )MOJO(، وهي تتمثل يف استخدام 
األخبار  جمع  أجل  من  اللوحي  الحاسوب  وأجهزة  الذكيّة  الهواتف 

ومعالجتها وتحريرها وتوزيعها عىل جميع املنصات.

عنارص الدرس 
ماهي صحافة الهاتف الجّوال وكيف يتّم استخدامها للتفاعل . 1

والتعامل مع املخرجني
ملحة عن أخالقيات املهنة. 2
رسد القّصة . 3
اإلخراج والتصوير. 4
تسجيل الصوت. 5
تقديم التقارير عىل الشاشة. 	
املونتاج. 7
كتابة التعليق وتسجيله. 8
إضافة النصوص والرسومات.. 9

الهدف من الدرس
This course will introduce to Mobile journalism, frequently 
shortened to MOJO : the use of smartphones and tablet 
devices to gather, edit and publish news on all platforms.

عنارص الدرس 
1. What is mobile journalism and how is it used?
2. A word about ethics
3. Telling the story
4. Filming
5. Directing
	. Recording sound
7. Reporting on screen
8. Editing video
9. Writing and recording commentary
10. Adding text and graphics. 

الجمهور املستهدف 
All journalists who are invit-
 ed to consider using mobile
 phones and tablets to gather
and publish news
• Editors in chief
• Managers who are 
considering the impact of 
mobile journalism on 
news.

لغة الدرس 
اللّغة اإلنجليزية

Mobile Journalism
Author : Mr Kevin Burden
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أدوات وسائل اإلعالم في مواجهة اإلرهاب
املؤلف : أحمد براهيم محمد 

الجمهور املستهدف
صحفيون محّررون• 
صحفيون ومراسلون ميدانيون• 
صحفيون استقصائيون• 
منتجو برامج إخبارية• 

لغة الدرس
اللغة العربية

الهدف من الدرس
مكافحة  يف  للمشاركني  املهني  املستوى  رفع  إىل  الدرس  هذا  يرمي 
الظواهر اإلرهابية واالستفادة من اإلعالم يف نرش الوعي بني الجمهور 
للقضاء عىل جذور اإلرهاب يف املجتمعات العربية باستعامل أدوات، 

مهنية، ملقاومة ما تستعمله املجموعات اإلرهابية من تقنيات
 وفنيات للتأثري عىل الراي العام.

عنارص الدرس 
تحليل العالقة بني اإلرهاب ووسائل اإلعالم . 1
استخدام االرهابيون لإلعالم. 2
االنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي. 3
نصائح لكتابة التقرير املهني حول اإلرهاب . 4
املراجع.. 5

بعض األساسيات الهندسية والفنية في معالـجة الصوت
املؤلف : املهندس إيهاب مرادين

الهدف من الدرس
إن هدف هذا الدرس هو رفع  بعض الغموض املحيط بالصوت ويفهم 
الناحيتني الهندسية والفنية بشكل جيد ميكن من تحليل  الصوت من 

مشاكله واختيار الطرق األنسب للمعالجة .

عنارص الدرس 
الفرق بني األنواع املختلفة للصوت. 1
2 . Sample Rate & Bit( تأثري عمق البت ومعدل أخذ العينات

Depth( عىل جودة ودقة الصوت 
 الضواغط ودورها الفعال يف ضبط تفاوت مطاالت اإلشارة . 3

 )Compressors( الصوتية
التحكم بسوية الصوت يدوياً عن طريق خطوط سوية الصوت . 4

 )Envelopes(
تحسني ومعالجة الصوت بتعديل سويات مركباته الرتددية . 5

 .)Equalizer(

الجمهور املستهدف 
هذا الدرس موجه إىل املشاركني 

الذين هم بطبيعة عملهم اإلذاعي 
أو التلفزيوين عىل متاس مبارش مع 

الصوت: 
	  فنيو املونتاج التلفزيوين

فنيو املونتاج اإلذاعي• 
فنيو تسجيل الصوت• 
املصورون واملخرجون.• 

لغة الدرس 
اللغة العربية
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الهدف من الدرس
بالتعريف  ويبدأ  االلكرتوين  التسويق  لعلم  مدخال  الدرس  هذا  يعترب 
بالتسويق وأدواته وكيف يعمل ثم ينتقل إىل التعريف باملنصات املوجودة 
حاليا وتاريخها ومميزاتها وأخالقياتها عن بعضها البعض. ثم يوضح كيف 

ميكن أن توضع اسرتاتيجية استخدام لهذه املنصات يف التسويق. 

عنارص الدرس 
التسويق . 1
وسائل التواصل االجتامعي. 2
التسويق باملحتوى الفريويس. 3
اسرتاتيجيات استخدام وسائل التواصل االجتامعي. 4
تطور اعامل االعالم. 5
بعض املصادر املفيدة. 	

الجمهور املستهدف
املهتمون بالتسويق • 
املهتمون بأعامل االعالم • 
املهتمون بوسائل التواصل • 

االجتامعي
مطورو املحتوى• 
املسوقون اإلعالميون• 
مديرو العمليات باملؤسسات • 

اإلعالمية

لغة الدرس 
اللغة العربية

الشبكات اإلجتماعية والتسويق
املؤلف : األستاذ أمين صالح

أخالقيات المهنة الصحفية 
املؤلف : أ.د. رضا النجار

الجمهور املستهدف 
إىل  بالخصوص  موّجه  الدرس  هذا 
االطالع  يف  الراغبني  العرب  الصحفيني 
األخالقية  الجوانب  )او مراجعة( عىل 
وتنمية  الصحفية  املهنة  مامرسة  يف 
قدراتهم يف املجال  كام هو موجه لطلبة 
معاهد االعالم واملدونني والناشطني عىل 
الشبكات االجتامعية الراغبني يف احرتام 
ومحتويات  أخبار  بتقديم  جمهورهم 

طبقا ألساسيات املهنة.

لغة الدرس 
اللغة العربية

الهدف من الدرس
بعد ثورة اإلنرتنت، دخل الجميع يف عامل التواصل وأصبح املواطن العادي، 

الذي كان مجرّد مستهلك، منتجاً وموزّعاً لألخبار. 
والنتيجة: انفجار عدد املَصادر، ولكن، يف الوقت نفسه، انحرافات أخالقية 

تسّوقها خاّصة الشبكات االجتامعية، حيث تزدهر األخبار الزائفة.
فاليوم، يجب عىل الصحفيني املحرتفني التميّز يف مهّمتهم بتقديم معلومات 
صادقة وصحيحة للرأي العام، وذلك من خالل تقديم عمل احرتايف يكون 

مرجعيّا ويحرتم أساسيات املامرسات املهنية وااللتزامات األخالقية.

عنارص الدرس 
حرية الصحافة وحقوق اإلنسان . 1
تراجع مصداقية وسائل اإلعالم والصحفيني . 2
أخالقيات املهنة الصحفية: حقوق وواجبات الصحفيني . 3
إضافات العرص الرقمي . 4
أشكال وآليات التنظيم الذايت . 5
بعض املراجع للتوّسع يف املوضوع.. 	
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الهدف من الدرس
األساسية  املعلومات  تقديم  إىل  بعد  التدريبي عن  الدرس  يهدف هذا 
اآللة  وتعلّم  اإلصطـناعي  الذكاء  بتقنات  املتعلّقة  املفـاهيم  وتوضيح 
وخـورزميـات  تطبيقات  عىل  والتعرّف  اإلنتاج  دورة  يف  وإستخدامها 

التعلّم اآليل.

عنارص الدرس 
مقدمة حول تطور الذكاء االصطناعي وتطبيقاته. 1
كشف األغراض والبحث يف الفيديو. 2
3 .)Editing AI & Video( الذكاء االصطناعي وأمتتة تحرير الفيديو
مدخل يف توليد الفيديو وتغيري النمط.. 4

الذكاء االصطناعي في خدمة االنتاج السمعي البصري
املؤلف : أ.د. رؤوف حمدان

الجمهور املستهدف
مهندسو االنتاج • 
املحررون املهتمون باستخدام • 

تقانات الذكاء الصناعي يف تحرير 
املحتوى السمعي البرصي

العاملون يف مجال أرشفة الفيديو • 
والبحث يف األرشيف. 

لغة الدرس 
اللغة العربية واالنجليزية

الهدف من الدرس
يقّدم هذا الدرس الخطوات األساسية التي متّكن الصحفي من تقديم 
عرض مشّوق للبيانات يجذب انتباه الجمهور عوضا عن االقتصار عىل 

رسد األرقام العادي.

عنارص الدرس 
تعريف صحافة البيانات وتطّورها . 1
كيف تصحل عىل البيانات ؟ . 2
كيف تتعامل مع البيانات ؟. 3
كيف تصيغ قّصة صحفية اعتامدا عىل البيانات ؟. 4
متارين تطبيقية. 5

صحافة البيانات
املؤلف :  د. نهى بلعيد  

الجمهور املستهدف
صحفيون مهنيون بكل وسائل• 

اإلعالم ال تقل خربتهم املهنية    
عن 3 سنوات

منتجو األخبار يف التلفزيون      • 
ويف الصحافة األلكرتونية 

أساتذة معاهد وكليات اإلعالم • 
خريجي وطلبة معاهد وكليات • 

اإلعالم.

لغة الدرس 
اللغة العربية
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الهدف من الدرس
يرمي هذا الدرس عن بعد إىل : 

تطوير حس البحث لدى الصحفي والقدرة عىل تجاوز ماهو ظاهر   -
من األمور للتنقيب عن الخفايا.

تدعيم قدرته عىل العمل املنهجي واملنظم واملدعم باألدلة والحقائق.   -
تعلم العمل باعتامد منهجية الفرضيات إلثباتها أو نفيها.  -

اكتساب القدرة عىل تحويل كم كبري من املعلومات إىل قصة مشّوقة    -
ومؤثّرة يف الرأي العام.

عنارص الدرس 
تعريف الصحافة اإلستقصائية والفرق بينها وبني الصحافة التقليدية. 1
معايري اختيار القصة اإلستقصائية الجيدة. 2
العمل باعتامد منهجية الفرضيات. 3
أنواع املصادر )املفتوحة واملغلقة(. 4
البنية الرسدية للتحقيق اإلستقصايئ . 5
أخالقيات العمل الصحفي اإلستقصايئ.. 	

أساسيات الصحافة اإلستقصائية
املؤلف : أ. حنان زبيس  

الجمهور املستهدف
صحفيون محّررون• 
صحفيون ومراسلون ميدانيون• 
صحفيون استقصائيون مبتدئون• 
منتجو أفالم وثائقية• 
مّدونون وناشطون يريدون • 

تعلم الصحافة اإلستقصائية.

لغة الدرس 
اللغة العربية

الهدف من الدرس
فيلمية بشكل  مادة  تقديم  للمساعدة عىل  أصالً  املونتاج  قواعد  ُوجدت 
انسيايب ومريح وممتع للمشاهد، من هنا أتت فكرة هذا الدرس لتسليط 
الضوء عىل بعض القواعد الهامة يف املونتاج يل التقنيات املوجودة يف برامج 

املونتاج والتي تساعد عىل ضبط وتحقيق عمل مهني.
النجاح )Open Badge(: سيُفتح هذا الدرس يف 1 جانفي 2023  شهادة 

ويستمر متوفرّاً طيلة 	 أسابيع فقط إىل حّد 12 فرباير 2023.

عشر قواعد ذهبية في المونتاج
املؤلف : املهندس واملؤلف املوسيقي إيهاب مرادين

الجمهور املستهدف
فنيو املونتاج التلفزيوين :• 

املستهدف األول يف هذا الدرس
املصورون واملخرجون • 
مستعملو صحافة الجّوال النتاج • 

املواد اإلخبارية.

لغة الدرس 
اللغة العربية

عنارص الدرس
احرتام مسافة الرأس. 1

أهمية عيون الشخصيات يف الكادر. 2

كيفية التعبري عن الزمن   واملكان. 3

تأمني االنتقال السلس بني اللقطات. 4

تأمني  استمرارية  الحركة  . 5

احرتام  محور الكامريا ومسارات الحركة. 

أهمية التناوب بني اللقطات . 7

أهمية استخدام املؤثرات الصوتية. 8

املونتاج باالعتامد عن املوسيقى. 9

 أهمية استخدام املؤثرات البرصية. 10
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التاريخاملّدةالفرتةاملوضوعالرقم

1
 شبكات االتصاالت من الجيل الخامس

5G 
يناير/ جانفي

*3 أيام
2

استغالل أدوات وبرمجيات ومنصات اإلعالم الجديد يف اإلنتاج اإلذاعة والتلفزيون
 Tools, Software and new media Platforms in Radio & Television

*3 أيام

3
إدارة املشاريع الهندسية

 Engineering Project Mangement
*5 أيامفرباير/ فيفري

4
االستديو االفرتايض
Virtual Studio 

5
تقنية الـ IP يف األستديوهات التلفزيونية

IP Based TV Studios
*3 أياممارس

6
األمن السيرباين 

Cyber Security

*5 أياممايو/ماي 7
اإلضاءة يف اإلستديوهات التفزيونية

Lighting in TV Studios  

8
شبكة االتحاد السحابية 

ASBU Cloud 

        ** القياسات الرقمية يف االستديوهات التلفزيونية9
  HD/SD TV Signal Measurments

**5 أيامجون / جوان

10
مراقبة جودة امللفات

File Quality Control 
*5 أيامأيلول / سبتمرب

11
البث التلفزيوين الساتيل 

DVBS
*5 أيامأكتوبر

12
أمتتة وتخطيط وبرمجة البث اإلذاعي

Radio Automation

** إدارة املحتوى عىل شبكة االتحاد السحابية13
ASBU Cloud )MAM(  / ترشين الثاين

نوفمرب
*5 أيام

14
 تصميم األستديوهات اإلذاعية بتقنية األيبي

IP based Radio Studios

  * املوعد والتاريخ يحّددان بدّقة الحًقا بالدعوة الخاّصة بالدورة.
**  دورة احتياطية تنفذ يف حال توفر االمكانية

جدول الدورات والندوات لسنة 2023

التدريب الهندسي

Program ASBU ACADEMY  2023 PRINT.indd   19Program ASBU ACADEMY  2023 PRINT.indd   19 12/27/2022   10:51:15 AM12/27/2022   10:51:15 AM
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جانفي  2023
عن بعد

 شبكات االتصاالت من الجيل الخامس

5G

الجمهور املستهدف 
املهندسون والتقنيون العاملون يف
مجال التشغيل والبث التلفزيوين، 

وأصحاب القرار يف متابعة تطورات  
منصـات البث الرقمية والعاملون 

يف مجال التخطيط الدخال شبكات 
البث التلفزيـوين الرقمي املختلفة، 

واملهتمون يف مواكبة آخر التطورات 
يف هذا املجال .

لغة العمل 
اللغة العربية

الهدف من الندوة 
فـهـم تـقنـيـة الجيل الخـامس والتـعرّف عىل مكّونات شبكـات الجيل 
الخامس والخصوصيات التقنية للبث االذاعي والتلفزيوين والتعرف عىل 

املزايا والتحديات.

محاور الندوة 
1 . 5G مدخل اىل تطور الشبكات ، مقدمة حول شبكات  الـ
2 .5G تكنولوجيا شبكات الـ
شبكات الـ 5G  يف البث االذاعي والتلفزيوين ) امليديا (. 3
آفاق تطور شبكات الـ 5G  - تقنيات انرتنت األشياء.  . 4

الهدف من الندوة
عىل  التعرف  من  والربامجي  اإلخباري  التلفزيوين  اإلنتاج  فرق  متكني 
فـي حلقات  لتوظيفها  الجديد  اإلعالم  فـي مجال  وبرمجيات  اآلليات 

اإلنتاج  لدعم املحتويات الربامجية  واإلخبارية.

محاور الندوة 
تقديم اآلليات والربمجيات املتوفّرة لتحقيق الهدف من الندوة. 1
إبراز خصائص ومواصفات البيئة الرضورية للتمكن من مبارشة . 2

عملية اإلنتاج والتشغيل بواسطة أدوات وبرمجيات ومنصات 
اإلعالم الجديد

3 .OBSو Vmix عرض مكّونات برمجيتي
عرض تطبيقي.. 4

الجمهور املستهدف  
فرق اإلنتاج التلفزي يف مجايل 

األخبار والربامج )مهندس تشغيل + 
صحفي + برامجي + مخرج(

لغة العمل 
اللّغة العربية

إستغالل أدوات وبرمجيات ومنصات االعالم الجديد 
يف االذاعة والتلفزيون

 Tools, Software and New Media Platforms
in Radio & TV

جانفي  2023
عن بعد
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 فيفري 2023
حضورية

الهدف من الدورة 
املشاريع  إدارة  وقواعد  وطرق  آليات  عىل  التعرف  إىل  الدورة  تهدف 
الهندسية ومعرفة املراحل األساسية يف إدارة املشاريع الهندسية وكيفية 

التغلب عىل املخاطر وإيصال هذه املشاريع إىل النجاح.

محاور الدورة 
مقدمة عن معايري إدارة املشاريع والتوجيهات الحديثة، مراحل . 1

املرشوع واملامرسات العملية االفضل يف مرحلة اإلعداد للمرشوع 
لضامن النجاح.

2 .  Agile عمليات التخطيط بصورة احرتافية ومفهوم االدارة الرشيقة
للمشاريع.

خطوات ادارة مخاطر املرشوع وعمليات املتابعة والتحكم يف . 3
ادارة املرشوع.

الجمهور املستهدف  
إىل  أسايس  بشكل  موّجهة  الدورة 
إدارة  مبهمة  املكلفني  املهندسني 
املشاريع الهندسية إضافة إىل جميع 
االطراف األخرى التي لها مهام معينة 
يف إدارة هذه املشاريع سواء كانوا من 
التقنييني او املاليني أو االداريني، كام 
أصحاب  إىل  الدعوة  توجه  أن  ميكن 
املشاريع  سياسات  وصانعي  القرار 

الهندسية يف املؤسسات اإلعالمية.

لغة العمل 
اللغة العربية

إدارة املشاريع الهندسية

 Engineering Project Mangement

فيفري 2023
حضورية

االستديو االفرتايض 

Virtual Studio

الهدف من الدورة   
تهدف الدورة اىل التعرف عىل مفاهيم ومصطلحات االستوديو االفرتايض 
وأنواعه ، وأنظمة تتبع حركة الكامريا ، وفهم تصميم االستديو االفرتايض 

Unreal Engine 5 باستخدام

محاور الدورة 
مفاهيم ومصطلحات التي تعرب عن التكنولوجيات التي تدمج . 1

الواقع الحقيقي بالواقع االفرتايض
أنواع االستوديو االفرتايض. 2
3 .Tracking systems أنواع أنظمة تتبع حركة الكامريا
4 .Unreal Engine 5 تصميم استوديو افرتايض باستخدام
تطبيقات عملية عىل استخدام االستديو االفرتايض عىل خلفية خرضاء. 5

الجمهور املستهدف
والعاملون  ،  IT وتقنيواالـ  مهندسوا 

يف  بالجودة  التحكم  مجال  يف 
وكذلك  التلفزيونية  االستديوهات 
العاملون يف أقسام الغرافيك ويفضل 
من لديه خربة يف التصميم واستخدام 

برمجيات الغرافيك.

لغة العمل 
اللّغة العربية
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مارس  2023
عن بعد

الهدف من الندوة 
التلفزيوين  االسـتديـو  مكونات  عىل  والتـعرف   ،  IPالـ تـقنـيـة  فـهـم 

املصمم بهذه التقنـية وتحديد املتطلبـات واملواصفـات.

محاور الندوة 
1. Introduction to IP of production, Networks, protocol
2. Media transport over IP network
3. Standard SMPTE 2110
4. Security, System design, Transition to IP

الجمهور املستهدف  
املهندسون و التقنيون العـاملون يف
مجـال تخـطيـط ودراسـة مشاريع 

وتشغيل األستديوهات التلفزيونية  
.IPبتقنية الـ

لغة العمل 
اللغة اإلنجليزية بدون ترجمة

الجهة املتعاونة
EBU Academy

تقنية الـ IP يف األستديوهات التلفزيونية

IP Based TV Studios

ماي  2023
حضورية

الهدف من الدورة 
واخرتاقها  عليـها  السيطرة  املعلومات وطرق  أمن  وأسس  مبادىء  فهم 

وحاميـتهـا .

محاور الدورة 
1. Basic networks components & concepts: Firewalls Layers

Encapsulation / De-capsulation / Protocols 
2. Confidentially – integrity – availability C.I.A / Security

concepts / Risk / policies & procedures
3. Definition of cyber security / Roles / Types of attacks /

Digital forensics 
4. Cyber security & Covid19 pandemic

الجمهور املستهدف  
املهـنـدسـون والتقـنـيـون فـي 
اخـتــصاص تـقـانة املعلومات 
الـذيـن يـعـملـون فـي اإلذاعة 

والتلفزيون.

لغة العمل 
اللغة اإلنجليزية بدون ترجمة

الجهة املتعاونة
EBU Academy

األمن السيرباين 

Cyber Security
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)GMT(AM09:00 - 10:30

الهدف من الدورة 
العملية  مجـال  يف  وتطوراتها  السحابية  الشبكـات  مبفهوم  التعريف 
والربمجية  املادية  بالتجهيزات  وكذلك  للمحتوى،  والتبادلية  االنتاجية 
وكـيفية  واملستقبلية،  الحـالية  وتطبيقاتها  السحـابية  االتـحاد  لشبكة 
عىل  السحـابية  االتحاد  شبكة  عيل  املحتوى  تبادل  تطبيق  استخدام 

شكل ملفات وبث حي.

محاور الدورة 
مفهوم الشبكات السحابية. 1
شبكة االتحاد السحابية: التجهيزات والتطبيقات و  مخطط العمل . 2
تحميل امللفات والتحليل بالذكاء الصنعي. 3
استخدام أدوات اإلنتاج عن بعد. 4
التسييل عرب الشبكة السحابية. 5
تدريبات عملية.. 	

 ماي 2023
حضورية

شبكة االتحاد السحابية 

ASBU Cloud

الجمهور املستهدف 
املهندسون و املنسقون العاملون يف

مجـال التبـادل االخبـاري والربامجي 
باستخدام شبكات االنرتنيت املتنوعة.

لغة العمل  
اللغة العربية واإلنجليزية بدون

ترجمة

الجهة املتعاونة
Broadcast Soluations رشكة

ماي  2023
حضورية

اإلضاءة يف اإلستديوهات التلفزيونية

 Lighting in TV Studios

الهدف من الدورة   
إعطاء املتدّربني املعلومات واملفاهيم األساسية حول اإلضاءة . 1
التعريف باألنواع املختلفة لتجهيزات إضاءة االستوديو. 2
االستخدام األمثل إلضـاءة األستديـو للمساهمة فـي تـحسني . 3

جمـالية الصـورة وجـودة االشـارة التلفزيـونية.

محاور الدورة 
مدخل إىل مفاهيم األساسية حول اإلضاءة. 1
التعريف بأجهزة اإلضاءة الكالسيكية وملبات اللد واملبدأ الرئييس لها. 2
اسس الجودة التقنية والهندسية إلضاءة الصورة التلفزيونية. 3
مدخل اىل فهم اإلضاءة فنيا وابداعيا . 4
5 .Color Matching  التوافق اللوين
تدريب عميل.. 	

الجمهور املستهدف
العاملون فـي التلفزيون يف مجال
اإلضـاءة حرصاً )مهندس إضاءة – 
منّفذ إضاءة – مدير إضاءة ..الخ (

والتصوير التلفزيوين )إخراج 
الربامج واملونتاج(.

لغة العمل
اللغة العربية
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الهدف من الدورة   
فهم امناط امللفات ، بنية امللفات، أمناط الضغط  الصورة والصوت... 
والتدرب العميل عىل إنشـاء ملفـات خـاصة بالتحقق من معـامالت 

امللفات وإجراء التحقق من جودة امللفات.

محاور الدورة 
خصائص الوسائط املحفوظة كملفات :

 أمناط  املصدر -  أمناط الضغط -  أمناط امللفات - البيانات الوصفية. 1
 ملفات ماكسف وقضايا التشغيل البيني. 2
مراقبة معلامت جودة امللف. 3
تدريب عميل.. 4

 سبتمرب 2023
حضورية

مراقبة جودة امللفات

File Quality Control

الجمهور املستهدف
العاملون  يف  االستديوهات

التلفزيونية  من  املتخصصني 
 ITبالفيديو مع معرفـة جـيّدة بالــ
 ITأو من العـامليـن فـي أقسام الـ

مع معرفة جيدة بإشارة الفيديو.

لغة العمل 
اللّغة العربية

جوان 2023
  إحتياطية

القياسات الرقمية يف االستديوهات  التلفزيونية

HD/SD TV Signal Measurments  

الهدف من الدورة   
فهم أسس إشارة التلفزيون الرقمي SD و HD  و التعرف عىل أجهزة 
القياس التلفزية وكيفية استعـاملها و ترجمة مخرجاتها إىل معلومـات 

تساعد عىل انتاج صورة ذات جودة عالية.

محاور الدورة 
تقديم املفاهيم األساسية لنظام  SD/HD واملعايري واملواصفات. 1
مفهوم Gamut Eye diagram and jitter وكيفية قيسها . 2
تدريب عميل عىل كيفية اجراء القياسات التلفزيونية.. 3

الجمهور املستهدف
املهندسون والتقنيون العاملون يف
مجال : األستديوهات التلفزيونية 
وغرف التحكم ويف مجال االرسال 

التلفزيوين اضافة اىل املهندسني 
املكلفني بالصيانة والدراسات 

وأعامل استالم األجهزة وتركيزها

لغة العمل
اللّغة اإلنجليزية  بدون  ترجمة

الجهة املتعاونة
رشكات مختّصة يف القياسات
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الهدف من الدورة   
العنارص  كل  االحسبان  يف  األخذ  مع  الرقمي،  العمل  سري  كيفية  فهم 
األخرى التي  لها صلة باملحتوى االذاعي ومتكني املتدربني من اكتساب 
املـواد  ومعـالجة  لجمع  تستخدم  التي  املطلوبة  املهارات  من  قاعدة 
احدى  استخدام  عىل  والتدرب  الراديو  برامج  الالزمة إلعداد شبكة 

) ....إلخ  ) وينميديا  االذاعية  برمجيات األمتتة 
محاور الدورة 

مدخل عام إىل أنظمة اإلنتاج والبث اإلذاعي. 1
مخطط سري العمل يف اإلذاعة )Workfolio( ، )إنشاء قاعدة البيانات، . 2

ربط محطّة العمل يف قاعدة البيانات، إنشاء خط الصيانة، تثبيت 
النظام، الوظائف واألدوات(

أدوات . 3 الحامي  الشبكة،  الوظائف،  اإلذاعي:  واإلنتاج  البث  أنظمة 
التسجيل، اإلصرتاد، التصدير، التخطيط، البث، األرشفة، املراقبة واملتابعة 

التقنية. 4 واملواصفات  اإلذاعي  والبث  اإلنتاج  أنظمة  متطلبات 
لكراس الرشوط.

 أكتوبر 2023
حضورية

أمتتة وتخطيط وبرمجة البث اإلذاعي

Radio Automation

الجمهور املستهدف
املهندسون والتقنيون فـي اإلنتاج

والتشغيل االذاعي الذين يعملون 
يف األستديوهات اإلذاعية، والذين 
يشاركون فـي إنتاج الربامـج سواء 

الـمبارشة أو املسجلـة لشبكـات 
برامج الراديو

لغة العمل 
اللغة العربية

 أكتوبر 2023
حضورية

البث التلفزيوين الساتيل 

DVBS

الهدف من الدورة   
علـى  والتعـرّف   )DVB-S/S2/X/Ext( الساتيل  البث  نظـام  فهم 
الوصالت  موازنة  وحساب  األرضية  املحطات  وتكنولوجيا   مكّونـات 

الـصاعدة مع تدريب ميداين عىل بعض املـواضـيـع ذات الصلة.

محاور الدورة 
مدخل اىل األنظمة الساتلية ومكونات املحطات األرضية. 1
2 .Satellite Link(  مقدمة عن دراسة الوصالت الساتلية

  DVB-S/S2/X/Ext و انظمة الـ )budget analysis       
التداخل والتشويش  - مسائل عملية وخربات تشغيلية. 3
تطبيقات عملية.. 4

الجمهور املستهدف
املهـندسون العـاملون يف تركيب

وتشـغيل محـطات البث الفضايئ 
وكـذلتك املهـندسـون العـاملـون 

فـي مجـال التخـطيط والدراسات 
ملشـاريع البث الفـضـايئ.

الجهة املتعاونة
ABUو ARABSAT

لغة العمل 
الللغة العربية واإلنجليزية بدون

ترجمة
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 نوفمرب 2023
إحتياطية

الهدف من الدورة
العملية  مجـال  يف  وتطوراتها  السحابية  الشبكـات  مبفهوم  التعريف 
والربمجية  املادية  بالتجهيزات  وكذلك  للمحتوى،  والتبادلية  االنتاجية 
وكـيفية  واملستقبلية،  الحـالية  وتطبيقاتها  السحـابية  االتـحاد  لشبكة 
استخدام تطبيق تبادل املحتوى عيل شبكة االتحاد السحـابية عىل شكل 

ملفات وبث حي.

محاور الدورة 
مفهوم الشبكات السحابية. 1
شبكة االتحاد السحابية: التجهيزات والتطبيقات و  مخطط العمل . 2
تحميل امللفات والتحليل بالذكاء الصنعي. 3
استخدام أدوات اإلنتاج عن بعد. 4
التسييل عرب الشبكة السحابية. 5
تدريبات عملية.. 	

الجمهور املستهدف 
املهندسون و املنسقون العاملون يف

مجـال التبـادل االخبـاري والربامجي 
باستخدام شبكات االنرتنيت املتنوعة.

لغة العمل  
اللغة العربية واإلنجليزية بدون

ترجمة

الجهة املتعاونة
Broadcast Solutions رشكة

إدارة املحتوى عىل شبكة االتحاد السحابية

 ASBU Cloud

الهدف من الدورة   
املصمم  االذاعي  االسـتديو  مكونات  عىل  والتعرف   IPالـ تقنية  فهم 
العميل عىل  والتـدرب  واملواصفات  املتطلبات  التقنية وتحديد  بهذه 

محاور الدورة النظرية.

محاور الدورة 
1. Basics : classical radio studios, audio over IP
2. AoIP Protocols )AES	7(
3. Build a studio project, create a studio from scratch
4. Practice : configuration of the console
5. Practice : overview of the entire system

الجمهور املستهدف
املهندسون و التقنيون  العـاملون يف
مجـال  تخـطيـط ودراسـة مشاريع 
وتشغيل األستديوهاتاإلذاعية بتقنية 

.IPالـ

لغة العمل 
اللغة اإلنجليزية بدون ترجمة.

 تصميم األستديوهات اإلذاعية بتقنية األيبي 

IP based Radio Studios

 نوفمرب 2023
حضورية
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  التدريب البرامجي
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التاريخاملّدةالفرتةموضوع الدورةالرقم

1
مقاومة   األخبار الزائفة   ) املستوى الثاين(

Fact Checking  )Level 2(
23-42023/01/26 أياميناير/جانفي

2
      صحافة الهاتف الجوال: إنتاج البورتريه )مستوى ثالث(
   Mobile Journalism : The Portrait )Level 3(  

13-52023/02/17 أيامفرباير/فيفري

3
                   اإلخراج املبارش للتظاهرات الرياضية

Sports Live Direction on X-One
06-52023/03/10 أياممارس

4
                  الذكاء االصطناعي يف خدمة جودة األخبار 

How To use Artificial Intelligence to produce high quality news
08-32023/05/10 أياممايو/ماي

5
الرشيط الوثائقي يف التلفزيون

TV Documentary
05-52023/06/09 أياميونيو / جوان

6
مهارات القيادة لتشجيع االبتكار

Leadership Skills to drive innovation
19-42023/06/22 أياميونيو / جوان

7
                 صحافة البيانات لألخبار االقتصادية واملالية

Data Journalism for economic & financial news
17-42023/07/20 أياميوليو / جويلية

8
     تدريب املدربني: التدريب عن بعد املبارش
TOT: Synchronous Online training

11-42023/09/14 أيامسبتمرب

9
                   اإلذاعة : كتابة األخبار اإلذاعية وتقدميها

Radio News : Writing and Presenting
02-52023/10/06 أيامأكتوبر

10
                       املقابالت التلفزيونية يف االستديو

TV Studio Interview
16-52023/10/20 أيامأكتوبر

11
قوالب ومحتويات جديدة لجيل " زاد "

New formats and contents for Generation Z
14-32023/11/16 أيامنوفمرب

12
                  البودكاست اإلذاعي املتقدم )مستوى ثاين(              

   Advanced Radio Podcasting )Level 2(
27-42023/11/30 أيامنوفمرب

13
 صحافة الهاتف الجوال: األساسيات )مستوى أول(

                Mobile Journalism : the Basics )Level 1(
11-52023/12/15 أيامديسمرب

التدريب البرامجي

جدول الدورات والندوات لسنة 2023
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الهدف من الدورة   
األخبار  قاعات  يف  مهنية  رضورة  الجّوال  الهاتف  استعامل  أصبح 
أساسيات  عىل  مناسابات   7 يف  التدريب  فبعد  والرقمية  التلفزيونية 
صحافة الجّوال تهدف هذه الدورة التدريبية إىل الخوض يف نوع خاص 

يف األعامل الصحفية : البورتريه

محاور الدورة 
مراجعة رسيعة ألساسيات صحافة الجّوال . 1
ماهو البورتريه : هدفه ، عنارصه مراحل انجازه... 2
عرض وتحليل أمثلة . 3
عمل تطبيقي فردي . 4
عرض ونقاش األعامل التطبيقية. 5

13 - 17 فيفري 2023
حضورية

صحافة الهاتف الجوال: إنتاج البورتريه )مستوى ثالث(

 Mobile Journalism : The Portrait )Level 3(  

الجمهور املستهدف
صحفيون ومنتجون للمحتوى• 

مختصون يف صحافة الجوال 
صحفيون متمكنون من أساسيات • 

صحافة الجوال

لغة العمل
اللغة العربية

عدد املقاعد املتاحة : 18

آخر آجل للتسجيل  
21 يوًما قبل انطالق الدورة

رشيطة أن يكون 

د تابع 
املرتّشح ق

ورة أوىل 
د

يف املجال

Master Class

23 - 26 جانفي 2023
حضورية

مقاومة األخبار الزائفة – املستوى الثاين

Fact Checking )Level 2(

الهدف من الدورة   
أصبحت مقاومة األخبار الزائفة املرّوجة خاصة عرب الشبكات االجتامعية 

مسؤولية أساسية عند كافة الحرفيني يف مجال اإلعالم.
من  مصادر  الستعامل  األخبار  أرس  ضمن  امللّحة  الحاجة  إىل  ونظرا 
الشبكات اإلجتامعية، وبعد تنظيم 5 دورات يف مجال مكافحة األخبار 
الزائفة، تهدف هذه الدورة الخاّصة إىل تدريب رؤساء تحرير أو صحفيني 
التحرير  قاعات  داخل  زمالئهم  عىل  اإلشعاع  من  يتمّكنون  مختّصني 
بحيث  والفيديوهات،  والصور  األخبار  من  التثبّت  عىل  ومساعدتهم 
يكونون املرجع الداخيل لكّل عنارص أرسة التحرير يف التثبّت من األخبار. 

محاور الدورة 
أدوات التثبّت من املصادر والصور والفيديوهات املزيّفة . 1
األساسيات املهنية يف التعامل مع الشبكات االجتامعية . 2
3 ..)UGC( كيفية  التعامل انتاجات الجمهور
أخالقيات  املهنة. 4
أعامل  تطبيقية.. 5

الجمهور املستهدف
رؤساء التحرير يف كامل وسائل• 

االعالم 
رؤساء فرتات األخبار• 
صحفيون مختصون يف املجال من • 

جميع وسائل اإلعالم.

لغة العمل
اللغة العربية

الجهة املتعاونة
EBU Academy

عدد املقاعد املتاحة: 	1

آخر آجل للتسجيل 
21 يوًما قبل انطالق الدورة

Master Class

رشيطة أن يكون 

د تابع 
املرّشح ق

دورة من املستوى  

األّول
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06 - 10 مارس 2023
حضورية

الهدف من الدورة
االطالع عىل الجديد يف تقنيات االخراج املبارش الريايض وتغطية . 1

املقابالت الرياضية وعىل أفضل املامرسات. 
مواقع وزوايا الكامريات . 2
التفاعل والتعامل بني عنارص الفريق. 3
املبادرة واإلبداع. 4
مواجهة املشاكل التي تعرتض يف املبارش . 5
	 .Unified Live Production System )X-One( التامرين العملية عىل

محاور الدورة 
1. Match TV Direction : Role and Responsability
2. Match Coverage
3. Replay : philosophy and work Flow
4. Other match deliverables
5. New Developments : VAR ,4K, VR, Replay on the cloud
	. Practical exercises on Unified Live Production System

from EVS )X-One(

الجمهور املستهدف 
مخرجو التظاهرات الرياضية• 

املبارشة ال تقّل خربتهم عن سنتني 
ويحسنون اللغة االنجليزية 

لغة العمل 
اللغة االنجليزية

الجهة املتعاونة
HBS Broadcast Academy/EVS

عدد املقاعد املتاحة: 12

آخر آجل للتسجيل 
21 يوًما قبل انطالق الدورة

اإلخراج املبارش للتظاهرات الرياضية

  Sports Live Direction on X-One

08 - 10 ماي 2023
عن بعد 

الهدف من الدورة
ميّكن الذكاء االصطناعي من توفري عّدة وظائف وخدمات للصحفيني 

تتيح لهم إمكانية أمتتة عدد من املهام يف سلسلة انتاج األخبار.
تقّدم هـذه الـدورة إلـى عائلة الصحفييـن مجمـوعة من املعلومـات 
النظرية لفهم الذكاء االصطناعي واالمكانيات التي يوفّرها يف سلسلة 

االنتاج االعالمي السمعي البرصي.

محاور الدورة
انعكاسات الذكاء االصطناعي عىل قاعات تحرير األخبار. 1
كيف يشتغل الذكاء االصطناعي. 2
االنعكاسات عىل كل  مراحل انتاج األخبار من البحث عن املعلومة . 3

إىل التثبت منها ومعالجتها 
األدوات للتثبت من األخبار والصور والفيديوهات . 4
الذكاء االصطناعي واالنتاج السمعي البرصي.. 5

الجمهور املستهدف  
مديرو األخبار بالهيئات اإلذاعية• 

والتلفزيونية
رؤساء التحرير واملسؤولون عن • 

األخبار
صحفيون مهتّمون بتطّور تطبيقات • 

معالجة األخبار 
املسؤولون عن هندسة قاعات األخبار• 

لغة العمل 
اللغة االنجليزية مع الرتجمة الفورية

EBU Academy : الجهة املتعاونة
عدد املقاعد املتاحة: 	1

آخر آجل للتسجيل 
21 يوًما قبل انطالق الدورة

      الذكاء االصطناعي يف خدمة جودة األخبار
How To use Artificial Intelligence to 

produce high quality news 

eMaster Class
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ة للبلدان 
دورة مخّصص

ة التي شاركت يف االنتاج 
التالي

املشرتك لسنة 2022: األردن، 

الجزائر،فلسطني،مرص واملغرب 

ع " شباب 
حول موضو

مخرتعون"

الهدف من الدورة 
انطالقا من 5 أرشطة وثائقية أنجزت يف نطاق التبادل لسنة 2022 يف 
اتحاد إذاعات الدول العربية. تهدف الدورة إىل تحسني إنتاج األرشطة 

الوثائقية وذلك من كل جوانب العمل الوثائقي من حيث:
- التوثيق واملعلومات

- السيناريو
- الصورة والصوت واإلضاءة واملنتاج 

- املؤثرات والعناوين التحتية

محاور الدورة 
أهمية الوثائقي يف الربامج التلفزيونية . 1
مشاهدة ونقاش حول االنتاجات املنجزة . 2
 مراجعة العنارص األساسية من حيث الشكل واملضمون:. 3

املحتوى والصورة والصوت واإلضاءة واملونتاج واملؤثرات.

الجمهور املستهدف
دورة مخّصصة لعنارص فريق الهيئات 
التي أنجزت رشيط وثائقي يف نطاق 
االنتاج املشرتك لسنة 2022 بعنوان 

"شباب مخرتعون" وهي من  البلدان 
التالية: األردن، الجزائر، فلسطني، 

مرص، املغرب، وذلك يف حدود 2 أو 3 
مشاركني من كل بلد )املنتج، املخرج، 

املونتار(.

لغة العمل
اللغة االنجليزية مع الرتجمة الفورية

الجهة املتعاونة: INA , فرنسا

عدد املقاعد املتاحة: 12 - 15

05 - 09 جوان 2023
حضورية

الرشيط الوثائقي يف التلفزيون 

 TV Documentary

آخر أجل لتأكيد مشاركة الفريق 31 مارس 2023

الهدف من الدورة
كّل  يف  واإلبداع  الخلق  عىل  عنارصه  وتحّفز  عمل  فريق  تسرّي  كيف 
مجاالت الترصّف اإلداري أو اإلخباري أو الربامجي؟ تهدف هذه الدورة 
إىل إبراز الطرق الجديدة يف تسيري املجموعات املنتجة بهدف تشجيعها 

عىل الخلق واإلبتكار.

محاور الدورة
قيادة وإدارة التغيري. 1
خلق ثقافة مفتوحة ومناهج لإلبداع واملبادرة. 2
أهميّة االنصات ومعالجة ردود الفعل. 3
إدارة اإلنتاجية والتجديد. . 4

آخر آجل للتسجيل 
21 يوًما قبل انطالق الدورة

الجمهور املستهدف
مسؤولون عىل أقسام إدارية أو• 

إخبارية أو برامجية 
رؤساء التحرير• 
رؤساء مجموعات اإلنتاج• 

لغة العمل
اللغة اإلنجليزية مع الرتجمة الفورية

من وإىل العربية.

الجهة املتعاونة 
Beyond Academy

عدد املقاعد املتاحة : 	1

19 - 22 جوان 2023
حضورية

مهارات القيادة لتشجيع االبتكار

Leadership Skills to drive innovation

DEDICATED
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11 - 14 سبتمرب 2023
حضورية

الهدف من الدورة
أجربت جائحة الكورونا مؤسسات التعليم والتدريب عىل إعتامد 

التدريب عن بعد واكتشف الجميع من خالل هذه التجربة املفروضة 
أن التدريب عن بعد ميكن اعتامده كمكّمل ومرافد للتدريب 

الحضوري.
تتناول هذه الدورة إستعامل التعليم عن بعد املبارش والطرق 

والوسائل الجديدة الذي ينبغي إستعاملها يف هذا النوع.

محاور الدورة
الفرق بني التدريب الحضوري والتدريب املبارش عن بعد. 1
واجبات املدرّب الجديدة يف العهد الرقمي. 2
إقحام الجانب التطبيقي يف التدريب عن بعد املبارش. 3
أساليب التقييم املالمئة. 4
تعزيز الجانب التفاعيل مع املتدّربني. 5
أعامل تطبيقية.. 	

الجمهور املستهدف  

كوادر التدريب يف املؤسسات • 
اإلذاعية والتلفزيونية 

أساتذة كليات ومعاهد اإلعالم• 
مدّربني عن بعد يف مجال • 

الصحافة واإلعالم

لغة العمل 
اللغة العربية

عدد املقاعد املتاحة: 12

آخر آجل للتسجيل 
21 يوًما قبل انطالق الدورة

تدريب املدربني: التدريب عن بعد املبارش

TOT : Synchronous Online training

TOT

الهدف من الدورة   
أصبحت األخبار االقتصادية واملالية متشعبة جّداً وصعبة الفهم 

للجمهور العادي.
وتهدف الدورة إىل أساليب تبسيط ورشح األخبار االقتصادية واملالية 

وطرق تجسيمها عرب تطبيقات صحافة البيانات. 

محاور الدورة 
خصائص الخرب االقتصادي. 1
أساليب رشح وتبسيط األخبار االقتصادية واملالية. 2
صحافة البيانات: استعامل الغرافيك والرسوم. 3
متارين تطبيقية عىل تطبيقات صحافة البيانات ذات املحتوى . 4

االقتصادي واملايل.

17 - 20 جويلية 2023
حضورية

صحافة البيانات لألخبار االقتصادية واملالية
 Data Journalism for Economic 

and Financial News

الجمهور املستهدف

صحفيو التلفزيون املختصون يف • 
األخبار االقتصادية واملالية 

منتجو  الربامج االقتصادية واملالية• 
صحفيو مواقع الواب يف أرس األخبار• 
صحفيون مختّصون من جميع • 

وسائل اإلعالم 

لغة العمل
اللغة العربية

عدد املقاعد املتاحة : 	1

آخر آجل للتسجيل 
21 يوًما قبل انطالق الدورة

جاء إرسال 
الر

منوذج من االنتاج 

الشخيص 
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الهدف من الندوة   
تهدف الدورة إىل تقديم التطّورات الحديثة يف تحرير وتقديم األخبار 

اإلذاعية من حيث القوالب واإليقاع وأساليب التحرير واستعامل 
الفواصل املوسيقية والبودكاست.

محاور الندوة 
القوالب الجديدة يف األخبار اإلذاعية . 1
الكتابة لألذن . 2
تقديم األخبار: الصوت، التنفس، اإليقاع. 3
متارين تطبيقة يف التحرير والتقديم . 4

02 - 06 أكتوبر 2023
حضورية

اإلذاعة : كتابة األخبار اإلذاعية وتقدميها

Radio News : Writing & Presenting

الجمهور املستهدف
صحفيو ومحّررو األخبار اإلذاعية• 
روؤساء فرتات األخبار اإلذاعية• 

الجهة املتعاونة 
France Media Monde 

لغة العمل
اللغة العربية

عدد املقاعد املتاحة : 12

آخر آجل للتسجيل 
21 يوًما قبل انطالق الدورة

جاء إرسال 
الر

رشة 
تسجيل لن

خربية إذاعية كاملة

الهدف من الدورة
تحسني املقابالت التلفزيونية من حيث الشكل واملضمون عىل مستوى 
التحضري والبنية والتسلسل والتفاعل مع مواجهة مشاكل البث املبارش 

وردود الفعل املفاجئة.

محاور الدورة 
اختبار املواضيع والضيوف. 1
التحضري للمقابلة التلفزيونية . 2
فّن االنصات والفطنة. 3
ضغوطات ومشاكل املبارش. 4
أمثلة من أفضل املامرسات وأسوأها. 5
متارين تطبيقية. 	
أخالقيات املهنة.. 7

16 - 20 أكتوبر 2023
حضورية

الجمهور املستهدف  

صحفيو التلفزيونات• 
صحفيون ومنشطون للحوارات • 

التلفزيونية

لغة عمل
اللغة العربية

عدد املقاعد املتاحة: 12 

آخر آجل للتسجيل 
21 يوًما قبل انطالق الدورة

املقابالت التلفزيونية يف االستديو

TV Studio Interviews

جاء إرسال 
الر

منوذج من األعامل 

الشخصية يف املجال 
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14 - 16 نوفمرب  2023
عن بعد

قوالب ومحتويات جديدة لجيل " زاد "

New formats and contents for Generation Z

الهدف من الدورة
للفئة  الكالسيكية  الربامجية واألخبارية  ال تروق املحتويات والفرمات 
العمرية ما بيـن سن املراهقة إىل العرشينـات وقد سمّي هذا الجيل      

. iGeneration أو  Generation z بـ
وإذ فقد البث العمـومـي هذه النـوعية من املستمعيـن واملشـاهديـن 
فكيف ميكن جلبهم من جديد لشبكـة الربامج ؟ كيف ميكن أن تعيد 

ثقتهم يف أخبار القطاع العمومي العام وعرب أي فورمات انتاجية؟

محاور الدورة 
التعرّف عىل عادات ومنصات املشاهدة للشباب . 1
ملاذا ال تروق لهم الفورمات الكالسيكية املعتمدة ؟. 2
5 مراحل للرسد وانتاج القّصة الجالّبة. 3
أمثلة ناجحة. 4
متارين تطبيقية.. 5

الجمهور املستهدف
محّررو األخبار • 
منتجو الربامج• 
مسؤولون عن الربمجة اإلذاعية • 

والتلفزيونية.
مخرجون برامج شبابية• 

لغة العمل 
اللغة اإلنجليزية مع الرتجمة الفورية

من وإىل العربية

الجهة املتعاونة
EBU Academy

عدد املقاعد املتاحة: 12
آخر آجل للتسجيل 

21 يوًما قبل انطالق الدورة

Online Training

الهدف من الدورة
الصوتية، مع توسيع  الـــ Podcast يف اإلذاعة  صقل مهارات منتجي 

املجال إىل التلفزيون والوسائل اإللكرتونية واملكتوبة.
التعرّف عىل أفضل املامرسات يف مجال Podcast، وعىل سبل الكتابة 

الرسدية املبدعة بالصوت.

محاور الدورة 
اسرتاتجية البودكاست. 1
الكتابة الرسدية بالصوت . 2
الجوانب التقنية يف الصوت. 3
4 .)Community building( بناء املجموعات
متارين تطبيقية.. 5

27 - 30 نوفمرب 2023
حضورية

الجمهور املستهدف  
املنتجون يف اإلذاعة الصوتية• 
 •Podcast منتجو
صحفيو مواقع الواب. • 

لغة العمل 
اللغة اإلجليزية مع توفر الرتجمة

الفورية من وإىل العربية.

الجهة املتعاونة
EBU Academy

عدد املقاعد املتاحة: 12

آخر آجل للتسجيل 
21 يوًما قبل انطالق الدورة

البودكاست اإلذاعي املتقّدم ) املستوى 2( 

  Advanced Radio Podcasting )Level 2(

Master Class

يشرتط أن يكون 

د تابع دورة 
املرتّشح ق

أوىل يف املجال 

رشيطة أن يكون 

د تابع 
املرتّشح ق

ورة أوىل 
د

يف املجال

جاء إرسال 
الر

منوذج من االنتاج 

الشخيص
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11 - 15 ديسمرب 2023
حضورية

صحافة الهاتف الجوال: األساسيات )مستوى أول(

Mobile Journalism: The Basics )Level 1(

الهدف من الدورة   
حكمت جائحة الكورونا عىل الصحفيني الشغل عن بعد ومن منـازلهم 
وقطعتهم عن مصادرهم املعهـودة  فاضطر الصحفي عىل التعويل علـى 
نفسه يف التصوير واملونتاج والتعليق  بإستعامل الهاتف الجـّوال لتغطية 

األحداث والرسال مواضيعهم من بيوتهم.
تهدف هذه الدورة التدريبية عن بعد إىل:

التعرّف عىل فوائد استخدام صحافة الهاتف الجّوال • 
فهم التحديات املطروحة• 
استخدام الهاتف الجّوال لتصوير وتركيب املواد الصحفية• 
استخدام الهاتف الجّوال ملراسلة القنوات.• 

محاور الدورة 
االجهزة والربمجيات الالزمة . 1
إلتقاط الصوت باستخدام الهاتف الجّوال. 2
تسجيل وتركيب الصوت والفيديو. 3
متارين تطبيقية شخصية ومناقشتها . 4

الجمهور املستهدف
الصحفيون • 
املراسلون املحليون يف الجهات • 
املحّررون يف حقل الصحافة • 

االلكرتونية أو املواقع اإللكرتونية.

لغة العمل
اللغة العربية

عدد املقاعد املتاحة : 	1

آخر آجل للتسجيل 
21 يوًما قبل انطالق الدورة

 الهاتف 
استخدام

الجوال الشخيص 

ل التطبيقية
لألعام

األخبار والرياضة  
برامج الراديو والتلفزيون  
األرشيف والذاكرة  
الربمجة والجمهور 

الشبكات اإلجتامعية  
الشبكة السحابية 
البودكاستينغ 
صحافة الهاتف الجوال 

تقنيات البث واألستديوهات  
اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوين 
اإلرسال  
أمن البيانات  
تقنيات اإلعالم الجديد 

القيادة والريادة  
املوارد البرشية  
الترصّف املايل 
التسويق 
التعديل والقانون 

المحاور اإلستراتيجية للبرمجة في األكاديمية

األخبار والربامج

التكنولوجيا 
والتطوير

اإلعالم الجديد

الريادة والترصّف

تعتمد سياسة الربمجة عند األكادميية عىل محاور اسرتاتيجية متسح كل مجاالت العمل املهني السمعي 
البرصي مع املواكبة اللصيقة لكل التطورات التكنولوجية الهامة. 
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OrganizationsCountries ParticipantsSessionsDate
1412495 G 2022/11/20-18

131221
How to use artificial Intelligence to produce

high quality news
2022/01/27-25

8715Mobile Journalism2022/02/10-07

7912New formats & contents for generation Z2022/02/17-15

171261OTT2022/02/24-22

658Sport Storytelling2022/03/10-07

9959IP TV Studios2022/03/17-15

1113Branding using Graphics )Comoros(2022/03/24-20

8714Verifying News on Social Media2022/03/24-21

119Adobe Indesign Level 12022/04/14-11

118Adobe Indesign Level 22022/04/21-18

71020 Lighting in TV studios2022/05/21-16

1116Lighting in TV studios )Tunisian TV(2022/05/28-23

121018ASBU Cloud2022/06/03-05/30

9816Investigative Journalism2022/06/24-20

118Graphics in TV studios - VIZRT System )Kuwait(2022/06/13-09

117
Graphics in TV Studios - Chyron system 

)Kuwait( 
2022/06/18-14

117
Graphics in TV Studios - Brainstorm 

system )Kuwait( 
2022/06/23-19

7732DVSB2022/06/23-21

7614Cyber Security2022/07/01-06/27

5511Create New Content with Archives2022/07/07-05

8713File Quality Control2022/07/22-18

111117 TOT : Training online : Steps & Methods 2022/09/15-12

9813 Advanced Podcasting Level 22022/10/27-24

9914 Radio Automation2022/12/02-11/28

3220475    Total  :   25

Participation January - November 2022

إحـصـائـيـات نشاط 2022  
Statistics 2022
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جنسية املشاركني

Participants Nationality

إحـصـائـيـات نشاط يناير - نوفمبر 2022  
Statistics January - November 2022 

رقم
N°

البلد
Country

 عدد املشاركني
Nb.Trainees

1  Algeria - 80الجزائر

2  Bahrain - 19البحرين

3  Comoros - 1جزر القمر	

4 Egypt - 43مرص

5  Iraq - 12العراق

6  Jordan - 20األردن

7  Kuwait - 2الكويت	

8 Lebanon - 2لبنان

9  Libya - 7ليبيا

10  Mauritania - 2موريتانيا

11  Morocco - 4املغرب	

12  Oman - 2عامن	

13  Palestine - 27فلسطني

14  Qatar - 14قطر

15  Saudi Arabia - 24السعودية العربية

16  Sudan - 14السودان

17 Syria - 3سوريا

18  Tunisia - 84تونس

19  UAE - 4اإلمارات املتحدة

20  Yemen - اليمن	

Total : 20 :  475    املجمــــوع
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رقم
N°

البلد
Country

 عدد املدّربني
Nb.Trainers

1Belgium - 1بلجيكيا

2France - 1فرنسا

3Jordan - 1األردن

4Portugal - 1الربتغال

5Saudi Arabia - 1السعودية العربية

6Syria - 5سوريا

7Tunisia - 10 تونس

8United Kingdom - 3اململكة املتحدّة

 Total : 8 : 23املجمــــوع

 Women  13528نــســــاء%

 Men  34072رجــــــال%

 Total  : 475100املجمــــوع%

جنسية املدربني

Trainers Nationality
جنس املشاركني

Participants Gender

إحـصـائـيـات نشاط يناير - نوفمبر 2022  
Statistics January - November 2022 

32

عدد الهيئات 

Number of Organizations

20

عدد البلدان 

 Number of Countries
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89%

83%

80%

76%

69%

81%

90%

90%

90%

95%

87%

83%

83%

90%

82%

88%

85%

88%

77%

89%

90%

89%

91%

89%

82%

5G 

Mobile Journalism

OTT

Verifying News on Social Media

Lighting in TV studios (Tunisian TV)

Investigative Journalism

New formats & contents for generation Z

Sport Storytelling

Branding using Graphics (Comoros)

IP TV Studios

Adobe Indesign Level 1
Adobe Indesign Level 2

ASBU Cloud

Lighting in TV studios 

Graphics in TV studios - VIZRT System (Kuwait)

Graphics in TV Studios - Brainstorm system (Kuwait) 

Cyber Security

File Quality Control

Advanced Podcasting Level 2 

Radio Automation  
AVERAGE

Graphics in TV Studios - Chyron system (Kuwait) 

DVSB

Create New Content with Archives

 TOT : Training online : Steps & Methods 

How to use arti�cial Intelligence to produce high quality news

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

85%

مـؤشـرات المردودية 
Key Performance Indicators 2022

  نسبة الرضا عن الدورات من جانفي إىل نوفمرب 2022
Satisfaction about Sessions: January - November 2022
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91%

88%

91%

93%

85%

84%

93%

92%

90%

90%

90%

95%

95%

86%

98%

98%

90%

87%

88%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

98%

93%

83%

90%

93%

91%

92%

93%5G 

Mobile Journalism

OTT

Verifying News on Social Media

Lighting in TV studios (Tunisian TV)

Investigative Journalism

New formats & contents for generation Z

Sport Storytelling

Branding using Graphics (Comoros)

IP TV Studios

Adobe Indesign Level 1

Adobe Indesign Level 2

ASBU Cloud

Lighting in TV studios 

Graphics in TV studios - VIZRT System (Kuwait)

Graphics in TV Studios - Brainstorm system (Kuwait) 

Cyber Security

File Quality Control

Advanced Podcasting Level 2 

Radio Automation  

AVERAGE

Graphics in TV Studios - Chyron system (Kuwait) 

DVSB

Create New Content with Archives

 TOT : Training online : Steps & Methods 

How to use arti�cial Intelligence to produce high quality news

مـؤشـرات المردودية 
Key Performance Indicators 2022

 نسبة الرضا عن  التنظيم من جانفي إىل نوفمرب 2022
Satisfaction about Logistics : January - November  2022



Period Subject Date

January
5G *

Fact Checking (Level 2) 23-26/01/2023
Tools, Software and New Media Platforms in Radio & Television

February
Engineering Project  Mangement *

Mobile Journalism : The Portrait (Level 3) 13-17/02/2023
Virtual Studio *

March
Sports Live Direction on X-One  06-10/03/2023

IP Based TV Studios *

Mai

Cyber Security *
How To use Artificial Intelligence to produce high quality news 08-10/05/2023

Lighting in TV Studios *
ASBU Cloud *

June
TV Documentary 05-09/06/2023

** HD/SD TV Signal Measurments 
Leadership Skills to drive innovation 19-22/06/2023

July             Data Journalism for Economic and Financial News 17-20/07/2023

September
TOT : Synchronous Online training 11-14/09/2023

File Quality Control *

October

Radio News : Writing & Presenting 02-06/10/2023
DVBS *

TV : Studio Interview 16-20/10/2023
Radio Automation *

November

** ASBU Cloud 
New formats and contents for Generation Z 14-16/11/2023

IP based Radio Studios *
Advanced Radio Podcasting (Level 2)  27-30/11/2023

December           Mobile Journalism:The Basics (Level 1) 11-15/12/2023

*All dates will be confirmed 2 months before the beginning of any session.

**Courses will be held if possibilities are available

Training Program 2023

ASBU ACADEMY

XI
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Our Challenges

Beside the need to continuously upgrade and 
modernize its services, one of the biggest 
challenges the  Academy is facing is to sensitize 
Arab organizations in general, and member 
organizations of the ASBU in particular, to the 
priority it attaches to continuous training and 
rehabilitation. 
It is our hope that Arab organizations will 
participate more actively in training courses, 
and that an effective network of officials 
responsible for training inside Arab broadcasting 
organizations will be created, with which it is 
possible to establish communication on a regular 
basis.

The Academy also took the initiative to distribute 
a periodical electronic newsletter that presents 
its current activities, with a three month survey 
on its executed work plan. This newsletter is sent 
to all member organizations and all trainees and 
trainers who participated and contributed in the 
Academy Training activities. 

Our Priorities

Media Training Academy has made it one of its 
priorities to seek to improve the organization, 
programs and services of Arab public audiovisual 
institutions, and to take its performance and its 
credibility to a higher level.
Keeping pace with the new media and with the 
technological changes that affect the professional 
practices in the field is also placed at the top of 
its priorities. asbuacademy@asbu.net

@asbuacademy

*Mojo in Arabic & in English

10 Golden Rules for EditingNews & Terrorism

 Basics in sound processing

Journalism EthicsInvestigative JournalismData Journalism

Artificial Intelligence

                                          Marketing & Social Media

asbuacademy.online : 10 free Courses 



Media and Marketing

Training Academy seeks to expand its reach 
and to intensify the spread of its activities, 
through conventional channels (regular mailing 
notifications to member organizations) as well as 
through modern technological means to enhance 
visibility: the Union’s website (Academy icon)  
and the Academy pages on social networks 
(Twitter and Facebook) covering the executed 
activities and announcing the upcoming sessions.

e- learning

The Academy has launched on June 2019, a 
distance training platform that offers free training 
courses in the media and audiovisual fields. 
Today, this platform offers free ten courses:

• Mobile Journalism in Arabic and in English*
• Basics in sound processing
• Journalism Ethics
• Marketing & Social Media
• Artificial Intelligence at the service of

audiovisual production
• Data Journalism
• Investigative Journalism.
• News & Terrorism
• 10 Golden Rules for Editing.

This last Course will open in January 2023 and 
will be crowned with certificate of achievement 
(Open Badge).

Certificates

The Academy grants training participation Certificates 
to the trainees who have attended at least 80% of 
the courses at the Training Sessions.

TV Studio Multimedia  RoomRadio Studio

IX

FacebookTwitter

YoutubeNewsletter
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Fake News , Khartoum , December 2019

An integrated news room will be added to 
reinforce the Academy’s resources.

Trainers and Partners  

The Academy relies on a limited team, to 
organize and conduct training activities. To 
implement courses, the Academy contracts 
with highly qualified trainers of renown in the 
Arab countries and elsewhere in the world. It 
also chooses cooperation partners from among 
the best professional training institutions in the 
world, such as the European Broadcasting Union 
(EBU) Academy, the French Audiovisual Institute 
(INA), the Asia-Pacific Institute for Broadcasting 
Development (AIBD), the Host Broadcast 
Services (HBS) Academy, the International 
Telecommunication Union (ITU), and a number 
of specialized companies. 
In addition, the Academy pursues a voluntary 
policy with regard to the training of Arab trainers by:

• having one Arab trainer working with each
foreign expert in the training,

• organizing special training sessions designed
for Arab trainers (TOT).  

Duration and format of sessions  

The length of training courses varies depending 
on the topic and the targeted audience.For the 
time being, the Academy offers three formats:

• Short-term courses ranging from 2 to 3 days;
they are generally Master classes,

• Medium-term courses: 5 to 10 days,
• Long-term courses: 3 to 4 weeks.

Decentralized courses are also delivered at the 
request of the organizations in accordance with  
their priority needs.
On the recommendation of the Union’s General 
Assembly, ASBU Academy holds courses for a 
number of member organizations with limited 
resources (e.g. Comoros, Djibouti).

Training Approach  

The Academy adopts an interactive pedagogical 
approach, based primarily on the practical 
aspects of all the trades in the audiovisual 
sector (vocational exercises, best practices, case 
studies, use of simulation programs…) and on the 
contribution and professional experience of the 
participants themselves.
Training is provided either on a face-to-face basis 
or on a distance-learning basis or by blended 
training using simultaneously both ways .



Sports Live Direction,  March 2019

• Monitor closely technological changes and their
impact on professional practices, and adopt 
state-of-the-art systems.

Our Values

In order to achieve the much sought-after 
excellence, the ASBU Media Training Academy 
upholds a set of fundamental values that light the 
way and guide the training activities it offers:

• Professional rigor in designing, organizing
and assessing training activities;

• Transparency in choosing priorities and
practices;

• Adherence to the basics and ethics of the
profession;

• Permanent assessment and a culture of
quality. 

Permanent self-assessment enables the strict 
monitoring of the Academy’s performance, as 
participants themselves assess each training session 
by answering an anonymous questionnaire. The 
assessment covers the statistical part of the activity 
(participation, countries, and organizations), 
the educational part (content, trainers, format 
and length of the session, pedagogical method 
adopted, interaction…), and the logistical 
part (information, organization, services and 
relationships with the Academy’s team).    

Consultative Council

In order to keep pace with the changes, 
developments, and international best professional 
practices in the audiovisual field, the Academy 
set up a Consultative Council made up of nine 
Arab and foreign experts appointed as such. 
The Council holds a face-to-face meeting once 
a year, and meets a second time via audiovisual 
conference calls.

The role of the Consultative Council is to assist 
the Academy in implementing a training strategy 
and highlighting the significant changes in the 
field with which it must keep up.

Spaces & Equipment

The Union has a new fifth floor built at its 
headquarters in Tunis, reserved for the premises of  
the Training Academy. The floor consists of:

• A television studio equipped with high
definition cameras,

• An IP radio studio with a platform for the
automation, production and distribution 
using Winmedia automation system,

• A multidisciplinary training room,
• A multimedia room equipped with an

advanced computer network.
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ASBU ACADEMY

Our Vision and Ambition

The vision that guides and motivates ASBU 
Training Academy is directly inspired by 
the vision and the values to which ASBU 
itself has always adhered. Indeed, for 50 
years, ASBU has always strived to remain a 
professional organization that best serves the 
interests of its members and meets their needs, 
transcending the political volatility that Arab 
States go through sometimes. ASBU provides a 
cooperation platform, and offers a package of 
constantly refined services by keeping abreast 
of the accelerated technological changes and 
the international best professional practices, 
especially in the public audio-visual sector. 
 
Training in radio and television has been one 
of the cornerstones of the Union since the early 
1980s when it established the Arab Training 
Center in Damascus. In the face of the difficulties 
that the Arab region has been confronted with 
since 2011, and the challenges that the public 
radio and television is facing across the globe 
and, in particular, the Arab world, the Union set 
up a new academy for continuous training  in 
April 2017 at its headquarters in Tunis. 

The Academy aspires to provide high-quality 
training in various radio and television-related 
crafts, thus becoming a regional reference in the 
audiovisual arena.
  

Enhancing Arab Competencies in the Audiovisual Field

Target Audience

ASBU Academy provides opportunities for 
training and rehabilitation to all Arab audiovisual 
professionals, both public and private. 
Training revolves around the following strategic 
axes:

• New media
• Engineering and production
• Programs ,news ,sports and archives
• Leadership and management .

Our Mission
Media Training Academy is a non-profit 
organization, whose basic mission is to promote 
Arab competencies in the field of audiovisual 
media and in the field of information in general, 
through continuous training. 
The Academy aims to:

• Contribute to improving the quality of 
programs, news and services that the Union 
member organizations offer;

• Enable professionals working for Arab 
public or private organizations to keep pace 
with the technological developments that 
deeply influence the production, processing, 
broadcasting, archiving and reception of 
audiovisual programs and news;

• Present the best professional practices and 
experiences in the field;

• Provide a forum for the exchange of expertise 
and communication to Arab professionals;



Eng. Abdelrahim 
Suleiman

ASBU Director General

On June 14, 2022, the Arab States Broadcasting Union Academy 
celebrated its fifth anniversary (April 2017-April 2022). On 

this occasion, it organized an international symposium which has 
been associated to the 107th ASBU Executive Council Meeting’s 
works being held.  Everyone felt very proud of the Academy ‘s 
achievements gained during this short period of time, as far as it has 
been able to forge a luminous image on the Arab and international 
level, and to offer high quality training, through 130 sessions to 
which 2,210 trainees participated from 152 radio and television 
stations, Arabs and foreigners, belonging to 51 countries.
 

It is also worth noting the excellent network of professional
partnerships that the Academy has built with the most prestigious 

international professional training institutions such as the EBU 
Academy, INA France, HBS Academy or international professional 
associations such as the International Telecommunication Union 
(ITU), as well as the most important audiovisual manufacturers.

This achievement, which was only a dream at the time, reflects
the Union's firm conviction in the extreme importance of 

continued training to face the rapid changes that the audiovisual 
field is undergoing in the digital age. The training sector has 
become essential and strategic for our media institutions which are 
experiencing a professional progression that will not stop. 

The seminar covered the performance of the Academy over its
first five years, and discussed the External Evaluation Report 

carried out by two External Independant Experts and three follow-
up survey studies conducted by the ASBU Academy. 

All agreed to praise and pay tribute to the resounding results
achieved by ASBU Academy in a very short time, offering 

continued and rigorous high quality training, succeeding thus to 
build a bright image on the Arab and international levels.
May this media edifice, of which the Union is proud, be a strong 
support for our member organizations and other institutes wishing to 
benefit from its various training and human resource rehabilitation 
services in the Arab audiovisual field.

V

A dream comes true 
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