
 

 

 

للمدربين )ذكر/أنثي/متنوع(   للصحفيات في العراق –الشروط المرجعية   وحدات تدريبية 

مستقلين في العراق إلجراء وتنفيذ وحدات تدريبية لعشرين صحفية في إطار عمل   DW Akademieتعمل   مدربين  على استقطاب 

 المشروع التالي.  

 المشروع: 

يتم تدريب الصحفيات في كل من العراق، اليمن والسودان على المهارات  س. يهدف المشروع إلى تعزيز حضور المرأة في الخطاب العام 

 .ة وكذلك في القطاعات المتخصصة لتعزيزهم في سوق العمل الذي يتحكم به الذكوراألساسية في الصحاف

الصحفيات يُِجدن التعامل مع األزمالمشروع: " •  "ةوجهات نظر نسائية: 

  وزارة الخارجية لجمهورية ألمانيا االتحادية:  تكليف من •

 DW Akademieتنفيذ:  •

 أربيل:  الموقع •

 :أهداف المشروع •

 

، سيتم تدريب  العراق  في  إلكترونيا  وجاهيا  والمنفذة  التناظرية  التدريبات  مع   التأهيل  إجراءات  من  األول  الجزء  من خالل  

نخطط في مرحلة الحقة من المشروع لعقد دورات تدريبية في مجاالت الصحافة .  المشاركات على المهارات الصحفية األساسية

 .ةالمتخصص

   

 تقديم 

DW Akademie    هي مركزDeutsche Welle  مشاريعنا على    تعمل.لتطوير وسائل اإلعالم الدولية، التدريب الصحفي ونقل المعرفة

التعبير والوصول دون عائق إلى المعلومات م    DW Akademieكما تعمل  .  تعزيز حق اإلنسان في حرية  ل على تمكين األشخاص حول العا

 .من اتخاذ قرارات مستقلة بناء على الحقائق الموثوقة والحوار البناء

 

 



 

 

 

 

 

 

 موضوعات الوحدات التدريبية: 

 .لسرد القصصي، أخالقيات الصحافة وغيرهاالبحث، مهارات الكتابة الصحفية، ا

 

 :المدربات/أدوار ومسؤوليات المدربين 

ه في سيقوم المدربون ومن خالل التنسيق الوثيق مع مدير المشروع ، بتنفيذ المهام التالية ضمن اإلطار الزمني المتفق عليه والذي سيتم تحديد

 .  العقد

 .  اإلنترنت مع مدرب خبيرتصميم وتطوير نموذج  لوحدات الجلسات عبر  •

 تصميم مصفوفة التدريب بالتعاون مع المدرب الخارجي وتحديد األهداف ونتائج التعلم بوضوح من كل ورشة عمل في الدورة  •

 إعداد وتوفير مواد تعليمية ممتعة •

 لمساعد أو الميسر اإللكترونيتنفيذ وقيادة الوحدات التدريبية ، وذلك  باللغتين اإلنجليزية والعربية ، وبالتعاون مع المدرب ا •

 توجيه المشاركات خالل  إنتاج محتوى إعالمي خاص به •

 

 الملف الشخصي للمدرب/ة:

 خبرة في مجال الصحافة ومجال التدريب  مع خبرة مثبتة في الموضوعات المذكورة أعاله    •

رار في تقديم برنامج تدريبي مرن وموجه مساعدة المدربين المساعدين والميسرين اإللكترونيين على تبسيط المهام مع االستم •

المختلفة للمشاركات في التدريبات   ومخصص لالحتياجات 

 القدرة على العمل ضمن فريق عمل مدرب   •

 مهارات تنظيمية قوية واالهتمام بالتفاصيل   •

 خبرة في تنفيذ  الدورات التدريبية في المواضيع المحددة، وعبر اإلنترنت أيضًا   •

 معرفة واسعة  في قطاع تطوير وسائل اإلعالم    •

 مهارات تواصل ممتازة بما في ذلك خبرة في تيسير الدورات التدريبية وورش العمل •

 يزية والعربية ستكون اضافة مميزةمهارات عالية في االتصال والتواصل ومهارات كتابية باللغتين اإلنجل •

 نشجع بقوة المدربات على تقديم الطلبات  •

 

 

 الموعد النهائي وتقديم طلبات االهتمام: 

 طلب إبداء االهتمام و والذي يجب أن يتضمن المستندات التالية:  –نتطلع إلى استالم طلباتكم 

مناسبًا لهذا التدريب ، بما في ذلك أي وصف يلخص المنهجية المنوي تطبيقها و يبرز : رسالة تغطية  - كيف  تجعل منك مهاراتك وخبراتك 

الناجح لهذا التدريب  .اعتبارات منهجية وتحليلية باإلضافة إلى الجوانب األخرى التي تراها ذات صلة بالتنفيذ 

 (.مع التركيز على الخبرات خبرات العمل والمؤهالت ذات الصلة بهذه المهمة)السيرة الذاتية   -

 .لمحة عامة عن مواضيع التدريب الخاصة بك   -

 (.ثماني ساعات عمل)معدل سعر اليوم التدريبي    -

 



 

 

 

 

 

 

مساء على عنوان   23:59, الساعة  2022سبتمبر  21المدربين المهتمين لتقديم المستندات المطلوبة حتى تاريخ   DW Akademieتدعو   

 البريد اإللكتروني التالي:  

@dw.comiraq.akademie-dw 

 Iraq – Trainerعنوان الرسالة: 

 

 للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

 ماريا أنا ويرث
 ادارة المشروع

DW Akademie 

maria.wirths@dw.com  
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