
 السرد القصصي الرقمي

 ة كوينينظرة عامة على الدورة الت

 

المجتمعية ورابطة خريجي ميبي ع تعمل  القيادة  تعزيز  القيادي    خريجيمجتمع  لدى    ريادة األعماللى  التبادل  لمبادرة برامج 

أوسطية   الشرق  األمريكية  في  ل  برامج مخصوصةمن خالل  الشراكة  دولدولة    13لخريجين  رابطة  المنطقة.    من  تعمل  كما 

مجتمعاتهم.    فيتأثيرهم    نطاقمن أجل توسيع    ميبي المختلفةخريج من برامج    2000  أكثر من  تعدشبكة    قويةتالخريجين على  

على اختالف  مجموعة واسعة من الخريجين  حاجيات  تلبي    افتراضية و  ميدانيةأنشطة  رابطة الخريجين  قدم  ت لتحقيق هذه الغاية،  

 .العمريةفئاتهم المهنية اهتماماتهم 

 يالهدف من السرد القصصي الرقم 

الرقمي إلى االستفادة من ظهور أدوات اتصال ديناميكية متعددة لتوفير فرصة تطور مهني قيّمة   يسرد القصصاليهدف مشروع 

يبي  ممن بين خريجي  المحتوى الرقمي    صانعيمجموعة من  في تكوين  الدورة التدريبية أيًضا    سوف تسهم هذهميبي.   لخريجي

 .في المنطقةعمل ميبي وخرجيها  إشعاعالمخضرمين لزيادة 

 أهداف رواية القصص الرقمية 

 :بعد االنتهاء من خريجي مشروع رواية القصص الرقمية سيكون لديهم

 المتنامي  ميبي متصل بمجتمع خريجي ❖

 المشتركة مع الجماهير الخارجية ؛ و  MEPI نجاحات خريجي ❖

ومهارات االتصال لالنخراط في القوى  اكتسبت مهارات قابلة للتحويل في الحياة الواقعية بما في ذلك إنتاج الوسائط   ❖

 .العاملة في القرن الحادي والعشرين

 :تتكون الدورة من المكونات التالية

 تدريب

. سيُطلب كانفاس  بوابة إدارة التعلمعبر اإلنترنت التي تتم عبر  التدريبية    الحصصمن    عينفي عدد م  ةلمشاركخريجي ميبي ايمكن ل

في نهاية كل وحدة. يمكن للمشاركين الحصول على تعليقات حول عملهم وأدائهم من قبل الميسرين   مهمة  إنجاز من المشاركين  

 وبعد الجلسات األسبوعية. و/أقبل 

 خطة عمل

  " التعليم المستمر وحدات  "  الحصول علىإذا كانوا يرغبون في  آيريكس  خطة عمل بالتشاور مع    المشاركون في التدريبسيضع  

(CEU)  الذي    النهائيمشروع  تحتوي على تفاصيل الشهادة مشاركة. خطة العمل    باإلضافة إلىجامعة جورج ماسون    قبل  من

بعد    سينجزه تقديم    إنهاء مشاركاته فيالمشارك  يمكن  التدريب.  أو مقاالت   الفروضوحدات  فيديو  أو مقاطع  كمقاالت مكتوبة 

في مجاالت   ة والمهني  ةالشخصي  معارفهم  فردية لتطوير   حصصحضور    يمكن للخريجين كذلك.  بالتنسيق مع آيريكس  مصورة

 . المشاركة وشهادةوحدات التعليم المستمر لحصول على محددة دون اختيار إكمال الدورة الكاملة ل

 المشاريع النهائية 

مطلوب من المشاركين تقديم مشروع نهائي إذا ما أرادوا االستفادة من وحدات التعليم المستمر والحصول على شهادة مشاركة  

من جامعة جورج مايسون. سيتبع المشروع النهائي خطة العمل التي طورها المشارك طوال فترة البرنامج التدريبي. قد يركز  

باإلتفاق  ومواضيع أخرى  ألخريجين المثاليين،  قصة ألحد اأو  ،  أنفسهم كخريجينديث عن  الح  وأالمشروع على إبرازأنشطة ميبي،  

. تفق عليه مع آيريكسكمقاالت مكتوبة أو مقاطع فيديو أو مقاالت مصورة كما هو مالمشاريع النهائية . يمكن إرسال مع آيريكس



يكون نسخة متطورة ومحسنة برنامج التدريب ولكن يجب أن  خالل  التي سبق تقديمها  يستلهم المشروع النهائي من أحد الفروض  قد  

 عنه.

من جامعة جورج  مشاركة  وشهادة  (  CEU)على وحدات التعليم المستمر    المشاركون، سيحصل  بنجاحمتطلبات الدورة    إتمامعند  

الدورة بدون الحصول على  من  خرجون  تجميع متطلبات الدورة التدريبية الكاملة سوف ي ميسون. الخريجين الذين ال يستوفون  

 .ر وحدات التعليم المستم

 الجلسة األولى

 ، التعارف بين المشاركين والميّسرين. كسر الجليدتمرين 

 للسرد القصصي الرقمي دخل: م1الوحدة 

 األهداف | في نهاية هذه الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

 معرفة متطلبات الدورة وما هو متوقع منها أثناء الدورة 

 بدأت في إعداد خطة العمل التي ستبلغ عملهم على مدار البرنامج.

 إعالنه الحقا ضيف الحصة: سيتم 

 : األخالق في رواية القصص 2الوحدة 

 األهداف | في نهاية هذه الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

 صص؛ فهم أهمية األخالق في رواية الق 

 أن يكونوا قادرين على شرح الخطوات التي ينبغي عليهم اتخاذها لضمان الحفاظ على المعايير األخالقية في رواية قصصهم ؛ و 

 تعرف على سمات القصة األخالقية وكيفية تحديد المصادر غير األخالقية. 

بهم  المشروع، واألشخاص  موضوع  خطة عمل تتضمن    ين وضعالمشارك  على:  المهمة سيحتاجون لالتصال  )الذين  المعنيين 

ال  كان  )إذا  والموقع   ، بنجاح(  مشروعهم  يخططون   تنقلإلكمال  الذي  والشكل  هناك(،  إلى  الوصول  كيفية  وخطة  ضروريًا، 

 الرقمي  يسرد القصصالالستخدامه لقصتهم، وأنشطة المشروع والوقت المقدر إلكمالها، والمهارات التي سيتعلمونها في دورة  

 تي يخططون الستخدامها في مشروعهم، وأي عوائق قد يواجهونها في تنفيذ مشاريعهم.الو

 

 2الجلسة 

 تمرين كسر الجليد، مراجعة المهام 

 قصة والتقاطها ال: من الفكرة إلى الواقع: تطوير 3الوحدة 

 األهداف | في نهاية هذه الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

 قيمهم وهوياتهم   التي تعكسكيفية سرد قصتهم  بناءمن خالل  يالقياددورهم ممارسة 

 التواصل بشكل فعال حول كيفية إلهامهم من تجاربهم واتخاذ قرار بشأن اتخاذ إجراءات إيجابية في مجتمعاتهم. 

 ضيف الحصة: سيتم إعالنه الحقا 

 



 دقيقة(  30: استخدام تقنيات مختلفة في رواية القصص )4الوحدة 

 نهاية هذه الوحدة ، سيتمكن المشاركون من:األهداف | في 

 فهم الفرق بين القصة الخطية وغير الخطية؛

 تحديد كيفية استخدام المحتوى الرقمي لسرد قصة أكثر فعالية )مثل الصور ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك( ؛ و 

 فهم الفرق بين أنواع الوسائط لرواية القصص. 

 ضيف الحصة: سيتم إعالنه الحقا 

)المهمة أو قصة سمعية بصرية متحركة  أو فيديو  إنشاء قصة صوتية  ، حيث تستخدم   MEPIدقيقة( حول نجاح شبكة    1-2: 

أو قصة    IREXالخاص بـ    Flickrفي حساب    MEPIالصوت والفيديو والنص. يمكنك استخدام إحدى قصص نجاح خريجي  

 من اختيارك. إليك بعض األمثلة لإللهام إذا لزم األمر: 

https://youtu.be/876Sxw_CTM8 

https://youtu.be/6znSLaz9dYI 

 Storyboardthat.comيمكنك استخدام أداة إنشاء الرسوم المتحركة المجانية هذه لرسم قصتك 

 

 3جلسة ال

 كاسر الجليد + مراجعة المهام 

 : كيفية إجراء مقابلة فعالة 5الوحدة 

 األهداف | في نهاية هذه الوحدة ، سيتمكن المشاركون من:

 فهم التحضير الالزم إلجراء مقابلة فعالة بما في ذلك البحث عن الخلفية وتطوير األسئلة واختيار التنسيق ؛ 

 فعالة من أجل بناء القصة واستخراج معلومات أكثر وضوحا من المستجوب ؛ وتحديد التقنيات لطرح أسئلة 

 التعرف على وظائف وتقنيات المكونات الرئيسية الثالثة للمقابلة: االفتتاح والجسد والختام.

 : تحرير قصتك6الوحدة 

 األهداف | في نهاية هذه الوحدة ، سيتمكن المشاركون من:

 )من وماذا ولماذا وكيف( ؛  تحديد العناصر األساسية للقصة

 فهم تقنيات تحرير األعمال المكتوبة إلنشاء قصة موجزة ومثيرة لالهتمام ؛ و

 فهم تقنيات تحرير مقاطع الفيديو إلنشاء قصة موجزة ومثيرة لالهتمام.

 ضيف الحصة: سيتم إعالنه الحقا 

كاميرا كما لو كنت تجري مقابلتك: قدم نفسك ، والمبادرة  دقائق تتحدث فيه إلى ال  3المهمة: سّجل مقطع فيديو مدته دقيقتين إلى  

ثانية مع    60-50)المبادرات( التي تعمل عليها ، و / أو فكرتك األساسية. بعد االنتهاء ، حاول تعديل الفيديو الخاص بك حتى  

قيام بذلك ، يرجى استخدام هذا االحتفاظ فقط بأهم األجزاء في قصتك. إذا كنت ال تستطيع تسجيل نفسك أو ال تشعر بالراحة في ال

https://youtu.be/876Sxw_CTM8
https://youtu.be/6znSLaz9dYI


أو قصة من اختيارك    MEPIإذا كنت تفضل العمل على قصة مكتوبة ، فال تتردد في اختيار إحدى قصص نجاح خريجي    الفيديو.

 كلمة.  150وتعديلها إلى 

 4الجلسة 

 كاسر الجليد + مراجعة المهام 

 اإلنترنت لمشاركة قصة واستخدام وسائل اإلعالم عبر  2.0: الويب 7الوحدة 

 األهداف | في نهاية هذه الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

 التعرف على األنواع المختلفة من المنصات المتاحة لمشاركة القصة بشكل فعال عبر اإلنترنت؛ 

 فهم الكلمات الرئيسية ومفهوم الجماهير المستهدفة ؛ و 

 للسرد طبقات ورؤية شاملة.تدرب على أدوات وموارد مختلفة بحيث يمكن أن يكون 

،  2و  1المهمة: لديك اآلن أسبوعان للعمل على حجر األساس الخاص بك ، وذلك باستخدام خطة العمل التي وضعتها بعد الوحدة 

 والمعرفة والمهارات المكتسبة الجديدة طوال الدورة. يرجى الرجوع إلى توجيهات مشاريع كابستون.

 )كابستون(المشاريع النهائية 

قصة تجمع كل ما تعلموه في هذه الدورة، بما في ذلك مراجعة الجدول إنجاز  ل هذين األسبوعين، سيعمل المشاركون على  خال

الزمني لخطة العمل الخاصة بهم، والتحضير للمقابلة، وإجراء المقابلة، واالستفادة من أدوات الوسائط المتعددة المختلفة من أجل  

 في روايتها. القصة التي يرغبون عناصر  تشكيل


