
 دورة تدريبية على السرد القصصي الرقمي 

الدورة هي  الرقمي. هذه    يسرد القصصعلى ال  دريبيةتالدورة  الفي    طلبات المشاركة  قبولباب  فتح  اإلعالن عن    ميبي خريجي رابطة  سري 

يصبحوا    حتىمن أجل سرد قصصهم و  ،موهبتهمصقل  نشاط الخريجين وتدعم    تهدف إلىوعبر اإلنترنت  المستمّر  مهني  التطوير  للفرصة  

ي  .ميبي  صانعي محتوى التدريب  للهذا  للمرةقدم  التوالي ولكن  الثانية على  العربية.   سنة  باللغة  رابطة    األولى  تقدمها  التدريبية  الدورة  هذه 

 ) تنفذه آيريكس.ميبيالشرق أوسطية ( -ة الشراكة األمريكية  خريجي ميبي وهو برنامج تابع لمبادر

 :لى المواضيع التاليةإ تم التطرق، سيالتدريب األربعأسابيع  خالل

 قصصيالسرد ال ▪

 أخالقيات السرد القصصي  ▪

 قصة اللتقاط إتطوير و ▪

 استخدام تقنيات مختلفة في رواية القصص ▪

 إجراء مقابلة فعالة  ▪

 القصة تحرير  ▪

 على االنترنت  لمشاركة قصةالمتعددة االستفادة من الوسائط  ▪

 !خريجي ميبي صناع المحتوى منإنظم اآلن إلى 

مشاركة الدروس ،  عليه  ون، مشروع تعملمحياتكغير  قد  عن إنجاز    قصة)   مفي إتقان رواية قصتك  بونترغ  مسواء كنتلكم  هذه الدورة مهمة  

. في نهاية الدورة، سيكون  ةملهمالمسيرة  ال  يذوميبي    ي أو خريجاتخريجأحد  قصة    واأن ترو  ونتريد( أو  األخرى  مأو نجاحاتك  المستفادة

. سيتم تقديم  الجمهورمع    لنشرها ومشاركتهاالتي ستكون جاهزة    ميبرز قصتك  متطور  محتوىالمثيرة ومشروع    المهارات  العديد من  ملديك

بامكان من جامعة جورج ميسون، ومشاركة مصادق عليها  على شهادة  المشاركون    حصليسو  "كانفاس"موقع     الدورة باللغة العربية على

 جامعة  جورجمن التعليم المستمر    من   ساعات معتمده   /وحدات  على أن يحصلوا  م جميع المهام  يجميع الجلسات وتقد من يلتزم بالمشاركة في

 كذلك.  ميسون

يتعذر  سالذين    للمشاركين. سيتم تسجيل الجلسة أيًضا  المواضيع المذكورة سالفامن    كل حصة موضوعين  في سنتناول  خالل أربع أسابيع،  

بعد إنتهاء الحصص . تقييم للمهام التي تنجز كل أسبوعتدوم الحصة الواحدة حوالي الساعة والنصف ويتخللها . اشرعليهم المشاركة بشكل مب

 .على المشروع النهائيفردي بشكل للعمل  األسبوعين األخيرينسيتم تخصيص التدريبية األربع، 

 الترشح  كيفية

  26األحد  منتصف ليلة  اإلنجليزية. الطلبات مفتوحة اآلن، والموعد النهائي للتقديم هو  تين العربية وعبر اإلنترنت باللغ  ةمتاحإستمارة الترشح 

 .2020 جوان/يوليو

لن يتم   أدناه.  المرفقةمواد  ال، يرجى مراجعة  وغيرهاحول عملية التقديم، متطلبات األهلية، معايير االختيار،  اكثر    معلومات  للحصول على  

 .سيتم توجيه الدعوة فقط للترشحات المقبولةو النظر في الطلبات غير المستوفاة

 هنا انقر.الدورة التدريبية، هذه حول محتوى  لمزيد من المعلومات

 للتقديم  هنا إضغط

ر شيوعا  األسئلة األكث 

 الزمني  مسارال

 2020يوليو  26الموعد النهائي للتقديم:  ❖

 2020أغسطس  17: المختارين نيالمشارك إعالم ❖

 2020سبتمبر  -برنامج التدريب: أغسطس  ❖

 2020أكتوبر  -: أغسطس "كابستون"النهائية مشاريع ال فترة إنجاز ❖

 2020أكتوبر  3: يةموعد تقديم المشاريع النهائ ❖

 

https://www.irex.org/project/mepi-alumni-connection
https://www.instructure.com/
https://www.irex.org/sites/default/files/AR%20overview.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/mepidst
https://www.irex.org/sites/default/files/FAQ%20AR.pdf


 متطلبات األهلية:

األشخاص ذوي   نشجع بشكل خاصبغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو األصل اإلقليمي أو الجنس.  النظر في كل الترشحاتسيتم 

 اإلعاقة على التقديم. 

 : ترشحينالم علىيجب 

 ميبيخريجي أن يكونوا من  ✓

 أن يتقدموا بتطلب ترشح متكامل  ✓

 :همو لدي

 القدرة على استخدام اإلنترنت بشكل منتظم؛ الثقة و ✓

 وسائل اإلعالم و / أو مهارات االتصال؛ باكتساب  اهتمام ✓

 ؛ و رابطة خريجي ميبيالتزام واضح بأهداف  ✓

 . مع مجتمع الخريجين الموسع تواصلال ✓

 

 : هذه الدورة التدريبيةغير مؤهلين لهم  الظروف التالية  تشملهمون الذين ال الخريج

o الجزائر والبحرين والعراق وإسرائيل واألردن والكويت ولبنان والمغرب والمملكة   في الغير مقيميين المواطنون والمواطنات

 العربية السعودية وسوريا وتونس واليمن.

o  ليسوا في وضع جيد.الذين الخريجين 

 

في إرسال    واالرقمي! ال تتردد  يالقصصالسرد  لتطوير مهاراتهم في    من الخريجين الجاهزينواختيار مجموعة  ترشحاتكم  نتطلع إلى تلقي  

 mepialumni@irex.org إلكتروني  نابريدأي أسئلة أو إستفسارات على 

 

mailto:mepialumni@irex.org

