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  صحافة السالملبرنامج  2020تم فتح باب التسجيل لفوج 

 ، ومرافقة مهنية إلعداد تقرير صحافي ZOOMمحاضرات وورش عمل من خالل 

 وندوة وجها لوجه لمدة ثالثة أيام

 

 .Peace Journalism :يدعوانك للمشاركة في برنامج بموضوع: صحافة السالم التلفزيون االجتماعيو كلية آدم

، وستلتقون بعدد من المشاركين من األفواج االجتماعيستتعرفون في البرنامج على عرب ويهود يتشاركون شغفهم بالصحافة والتغيير  •

 السابقة للبرنامج، والذين سيتحدثون عن عملهم في شبكات إعالمية رسمية ومستقلة.

حول الصحافة واالعالم في واقعنا المعقد في منطقتنا، من خالل المحاضرين والمهنيين الذين ينتمون فرصة فريدة للحوار والتعلم المتبادل  •

موعات متنوعة من المجتمع في اسرائيل وأنواع وسائل اإلعالم المختلفة؛ تعميق المعرفة بقضايا اعالم السالم والصراع الى مج

اإلسرائيلي الفلسطيني من خالل جولة ميدانية، ومحاضرات خبراء، وورش العمل ميسرة، وعرض المقاالت والتقارير التي أنتجها 

 المشاركون خالل البرنامج.

يتمتع بخبرة ومعرفة متنوعتين في مجال الصحافة المطبوعة والتلفزيون واإلنتاج وإقامة اعالم مستقل عبر اإلنترنت ن ماهر فريق ميسري •

 وتفعيله والمزيد.

 في متنوعة ومعرفة خبرة معه يجلب والذي هرهفريق ميسرين م يضم اجتماعي طاقم كلية آدم والتلفزيوني وتوجيه بإدارة البرنامج •

 .والمزيد اإلنترنت عبر المستقلة وإنشاء سبل اإلعالم اإلنتاج، الصحافة المطبوعة، التليفزيون،

 ماذا في البرنامج:

 .1.7.2020، بدًءا من 19:30وحتى  18:00  والتي ستعقد أيام األربعاء من الساعة ،ZOOM -لقاء أسبوعي بواسطة منصة 16 •

 )الخميس والجمعة والسبت( في دار ضيافة، بيت بيرل.  2020 ثانمن تشرين  7و 6و 5ندوة لمدة ثالثة أيام:  •

 بما في ذلك المصور، المحرر، االستوديو والمرافقة المهنية. اخالل فترة البرنامج وتوفير وسائل تنفيذه مقالةإعداد  القسم العملي: •

 ، ندوة وتوزيع الشهادات.لمشاركين/اتانتاج امختارة من  عرض مقاالت – 2020 كانون أولشهر في الفعالية النهائية ستكون 

يستهدف البرنامج اعالميين/يات مبتدأين/ات وذوي خبرة وطالب وناشطين اجتماعيين الذين يرغبون في التأثير على الخطاب 

 وتعزيز الحوار والسالم.

 participants?tvlang=he-https://tv.social.org.il/series/mict :البرنامج مقاالت خريجي لعرض
 

 شروط التسجيل والقبول:

 لتنسيق التوقعات وفحص المالءمة للبرنامج. مقابلة شخصية .1

، ندوة نهاية ZOOMـاجتماعات ب االلتزام بالمشاركة في جميع مراحل البرنامج: .2

 األسبوع وتنفيذ مهمة نهاية البرنامج التي تتضمن إنتاج تقرير/مقال.

تشمل الرسوم المشاركة في  شيكل. 300دفع رسوم االشتراك في البرنامج:  .3

النقل ، المبيت، المرافقة المهنية إلنتاج التقارير/المقاالت، االجتماعات عبر اإلنترنت

 في الندوة الختامية. واإلقامة الكاملة

 

 اإلنترنت عبر النموذج امأل المشاركة، طلب للتقديم

https://bit.ly/3d14mkR 

 شخصية مقابلة تنسيق سيتم

:  واالستفسارللتفاصيل 

Mediaproject.mict@gmail.com 
 

 ڤدوبروفسور  ، ينزإي ميري( احتياطي) العقيد ، رأس أبو ثابت. د ، جمال أمل بروفسور: 2018-2019 في البرنامج في قائمة جزئية للمحاضرين

 شالوم سامي. د ، عوض نائلة ، ليئيشمو ڤميرا. د بشارة، لينا المحامية ، وبولط عوفير محاميال منصور، عربية ،ڤيهن إيال بروفسور ، رعاشن

 النهائية القائمة نشر سيتم. مان العاد المحامي ل،طبار دانيال بروفسور رونال، سافأ جوالن، جاليا ،عصفور يوسف زمير، اسحق بروفيسور شطريت،

 تموز. في 2020 لعام للمحاضرين
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