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    أكاديمية التدريب اإلعالمي 

الهدف من الدورة: 

انطالقا من أرشطة وثائقية أنجزت يف نطاق االنتاج العريب املشرتك 
لسنة 2022 التحاد إذاعات الدول العربية )إدارة الربامج التلفزية(.

تهدف الدورة إىل تحسني إنتاج األرشطة الوثائقية التلفزيونية وذلك 
من كل جوانب الرشيط الوثائقي من حيث: 

- التوثيق واملعلومات، املوضوع والزاوية
- السيناريو والقالب

- الصورة والصوت واإلضاءة واملونتاج
- املؤثرات والعناوين التحتية...

- االستعامل عىل الشبكات االجتامعية

محاور الدورة : 
أهمية الوثائقي يف الربامج التلفزيونية. 1
مشاهدة ونقاش حول األرشطة املنجزة. 2
كيفية تحسني العنارص األساسية من حيث الشكل واملضمون: . 	

املحتوى والصورة والصوت واإلضاءة واملونتاج واملؤثرات.

الرشيط الوثائقي والشبكات االجتامعية. 	

مدربا الدورة:
)INA, France( مدرب مختص من املعهد الفرنيس لألرشيف -

- مدرب مختص من تونس
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رشوط الرتشيح للدورات التدريبية

الهيئات األعضاء باتحاد إذاعات الدول العربية:
• خطاب الرتشيح الرسمي واستامرة الرتّشح

• احرتام سامت الجمهور املستهدف وآجال الرتشيح
الهيئات  من  أّي  من  ثالثة  أو  اثنني  ملرتّشحني  التدريب  مجانية   •

األعضاء املعنية

 اإلستقبال واإلقامة والتنّقل الداخيل :
تقوم العالقات العامة يف االتحاد بإجراءات حـجز الفنـدق 

واستقبال املشاركني يف املطار ونقلهم إىل مكان السكن وتوفـري 
الـمواصالت من مكان اإلقامة إىل مقّر االكادميية بشكل يومي.

 الحصول عىل تأشرية الدخول اىل تونس :
توّجه األكادميية عند الحاجة دعوة شخصيّة إىل املرّشح قصد 
تقدميها إىل السفارة التونسية املعتمدة يف بلده للتحّصل عىل 

تأشرية الدخول إىل تونس خالل مّدة الدورة.
 

الرشوط الصحية : 
يشرتط أن يكون املشارك حامالً لجواز التلقيح الكامل ضد 

الكورونا.
ويجب عليه الرجوع بانتظام لتحيني املعلومات الرسمية 

املتعلقة بالوضع الصحي يف البلد املقصود )تونس( ويف البلد 
األصيل أيضاً قبل العودة.
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- تعطى األولوية لعنارص 
فريق الهيئات التي أنجزت 
رشيط وثائقي يف نطاق 
االنتاج العريب املشرتك 

لسنة 2022 )الصيغة 5( 
الذي تُنظمه إدارة الربامج 
التلفزيونية التحاد إذاعات 

الدول العربية بعنوان 
"شباب مخرتعون" وهي: 
 األردن، الجزائر، فلسطني، 

 مرص واملغرب


