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 في املجال الصحفي واإلعالمي  مدربات/دعوة للمدربين

 برنامج تدريبي للصحفيين في اليمن  -الشروط املرجعية 

أكاديمية دويتشه فيله األملانية ترغب في توظيف مدربي إعالم وصحافة في اليمن إلعداد برنامج تدريبي لعدد 

 صحفي يمني في إطار املشروع أدناه:   12-15

 GIZ PPSY IIإسم املشروع: اإلعالم من أجل التعايش، ضمن مشروع  •

 لجمهورية أملانيا اإلتحادية والتنمية االقتصادي  وزارة التعاون بتكليف من:   •

 تنفيذ: أكاديمية دويتشه فيله األملانية •

يساعد البرنامج التدريبي الصحفيين اليمنيين ومطوري املحتوى في إنتاج محتوى إبداعي ذو موثوقية. سيتم 

 تدريب املشاركين على املهارات الصحفية األساسية والكفاءات التخصصية.  

 بالنسبة   15-12سيتم إختيار عدد  
ً
صحفي وسيتم عمل تقييم إبتدائي لهم ملعرفة إحتياجاتهم األكثر إلحاحا

لضمان التطبيق    لحزمة البرنامج التدريبيللتدريب. املعلومات التي سوف يتم تجميعها ستساعد في التصميم  

 :  مواضيعثالث  في اآلني ملخرجات التدريب. بعد ذلك سيتم التدريب 

من صحة  امل .1 التحقق  الصحفي،  السرد  املقابالت،  أساليب  البحوث،  األساسية:  الصحفية  هارات 

 األخبار 

 السالمة الجسدية واألمن الرقمي   .2

 مقدمة حول الديمومة اإلعالمية    أوصحافة الحلول    أوأعداد التقارير الحساسة للنزاعات   .3

مشاركين بحسب مكان إقامتهم وسيتم    6- 2للحد من سفر املتدربين فسوف يتم تقسيمهم إلى مجموعات من  

توجيه كل مجموعة بواسطة مدرب محلي. ستتقابل املجموعات مع مدربهم املحلي من أجل التدريب الذي 

ن بعد عن  سيكون هجين )تدريب حضوري مع تدريب عن بعد( بمعنى أنه سيكون هناك بعض التدريبات ع

طريق الفيديو متبوعه بفروض إضافية حيث ستقوم كل مجموعة بإتمامها بشكل منفصل بواسطة املدرب  

 املحلي وسيقوم مدرب أكاديمية دويتشه فيله بحضور التدريب اإلفتراض ي عن بعد ملساندة املدرب املحلي.  
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 مسئوليات ومهام املدرب:  

 العقد:    بنود  طر الزمنية املتفق عليها فيمع مدير املشروع سيقوم املدرب باملهام اآلتية بحسب األ   بالتنسيق

 عمل خطة للتدريب عن بعد بالتعاون مع خبير أكاديمية دويتشه فيله  •

تصميم مصفوفة تدريب تحدد األهداف واملخرجات العملية لكل جلسة بالتعاون مع خبير أكاديمية  •

 دويتشه فيله 

 وتقديم مواد تعليمية جذابة    إعداد •

 تيسير الحلقات التدريبية بالتعاون مع خبير أكاديمية دويتشه فيله  •

 تقييم الحلقات التدريبية ورفع تقارير عنها  •

 توجية املشاركين في التدريب ومساندتهم في إنتاج املحتوى اإلعالمي الخاص بهم   •

 

 ة:/امللف الشخص ي للمدرب

 وتدريبية مع إطالع واسع في موضوعين على األقل من املواضيع أعالهخبرة صحفية   •

 حضورية أو عن بعد   •
ً
 خبرة في عقد الدورات التدريبية سواءا

 القدرة على العمل ضمن فريق من املدربين  •

 مهارات تنظيمية عالية و إهتمام بالتفاصيل  •

 معرفة قوية بالوضع اإلعالمي الحالي في اليمن   •

 مهارات إتصال شخصية عالية تشمل الخبرة في تيسير الحلقات والورش التدريبية   •

•  
ً
 يفضل وجود لغة إنجليزية.    -إجادة مهارات اللغة لعربية كتابة ونطقا
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 : DW AKADEMIE معلومات عن  

DW AKADEMIE   مركز  هي Welle Deutsche   التدريب الصحفي ونقل    و  لدوليةاإلعالم التطوير وسائل

إلى املعلومات. كما   اإلنساناملعرفة.تعمل مشاريعنا على تعزيز حق   التعبير والوصول دون عائق  في حرية 

حول العالم من اتخاذ قرارات مستقلة بناء على الحقائق   األشخاصعلى تمكين     DW AKADEMIE تعمل

 .اءاملوثوقة والحوار البن  

 

 كيفية التقديم: 

 :والذي يجب أن يتضمن املستندات التالية طلباتكم  إستالمنتطلع إلى  

 

تطبيقها و يبرز كيف تجعل منك مهاراتك وخبراتك    التي تنوي رسالة تغطية: وصف يلخص املنهجية   •

 مناسًبا لهذا التدريب

 ذات الصلة بهذه املهمة   واملؤهالتمع التركيز على خبرات العمل  :  السيرة الذاتية •

   خبراتك في عقد الدورات التدريبية ومواضيعها  ملحة عامة عن    •

 نماذج من أعمالك الصحفية )مقاالت، روابط فيديو، وغيرها(  •

 عمل( معدل سعر اليوم التدريبي )ثمان ساعات •

 

 :  2022  ديسمبر  7مجمع واحد إلى البريد اإللكتروني التالي في موعد أقصاه    PDFيرجى تقديم الطلبات في ملف  

dw-akademie.yemen@dw.com  
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