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 ال��نامج التدر��ي " اإلعالم البيئي ودوره �� التغي�� اإليجا�ي " 

 ينظمھ مركز البيئة للمدن العر�ية بالتعاون مع مؤسسة إشارة لالستشارات والتدر�ب 

افق   2019أكتو�ر    3و   2يومي األر�عاء  وا�خميس املو

بفندق جود باالس / ديرة / د�ي  -بمناسبة يوم البيئة العر�ي    

 

 

 

 

 

 

 

لعر�ية ومؤسسة إشارة لالستشارات يأ�ي هذا ال��نامج التدر��ي �� إطار التعاون ب�ن مركز  البيئة للمدن ا

 منا بأهمية الرسالة اإلعالمية وضرورة دعمها للعمل 
ّ
والتدر�ب و�دعم من بلدية د�ي ومنظمة املدن العر�ية إيمانا

البيئي ، ملا لإلعالم من تأث�� هام �� التوعية والتثقيف البيئي وتزو�د ا�جتمع بالدراسات والتغطيات اإلعالمية 

ا�ختلفة ، وكذلك ��دف ال��نامج إ�� التعرف ع�� مهارة كتابة التقار�ر لل�حافة البيئية و�يان  بمواضيع البيئة

أهمية املعلومات اإلحصائية للتوعية بالقضايا البيئية االستقصائية والتفك�� الناقد للمعلومة اإلحصائية وكيفية 

 ع�� البحث عن أفضل السبل للتوعية باملباديء األساسية للمحافظة ع�� ا
ّ
  كب��ا

ّ
لبيئة ال�ي يمكن أن �ش�ل خطرا

�حة ا�جتمع من أجل العيش �� مجتمع ص�� وأمن ، والتوعية بأهمية البيئة �� حياتنا حيث �ش�ل الوسط الذي 

�عيش فيھ " نتأثر بھ و�ؤثر فينا "، والتوعية با�خاطر البيئية ، باإلضافة إ�� تطو�ر خطاب بيئي مستن�� ومستوعب 

 لبيئية من تلوث  ومحدودية �� املوارد الطبيعية والتغ�� املنا�� .للتحديات ا

 

 

 



 

 اإلعالم البيئي ودوره �� التغي�� اإليجا�ي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ا�حاور العامة لل��نامج 

والتنمية املستدامة ��  دور اإلعالم �� حماية البيئة • 

املسموع واملقروء بجميع أش�الھ املرئي و املدن العر�ية 

 . وااللك��و�ي 

الهادفة لنشر الو��  ال��امج  البيئيةإعداد وتقديم • 

 .  والتعليم البيئي ل�افة شرائح ا�جتمع البيئي

صياغة األخبار البيئية والتحقيقات أساليب وأدوات • 

 .لألحداث واملشاريع واملبادرات البيئية ال�حفية 

 لألحداث سو�قيةوالتإدارة ا�حمالت اإلعالمية •  

 .البيئية   واملبادرات

 .االستقصائي  ئي اإلعالم البي•  

التوعية ��   الك��و�ي الرق�يإلاإلعالم ادور   •

 . ة واستدامة املدنيبالقضايا البيئ

دور وسائل التواصل االجتما�� �� حماية البيئة  •

 و�شر التوعية بالتعليم البيئي .

و�عداد  ئية ا�حوار�ةيإعداد و�دارة ال��امج الب•  

والوثائقية وطرق إجراء األفالم البيئية القص��ة 

إستطالعات الرأي حول املواضيع البيئية الهامة 

 للمجتمعات .

 .ر�ط  األخبار والتوعية الببيئة باألرقارم اإلحصائية • 

 . أفضل ممارسات اإلعالم الببيئي للمؤسسات  •
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 د. ابو�كر محمد حس�ن

م البيئي والتنموي عال إل هو ا�ختص �� ا  

، حائز ع��  العر�ية املتحدةمارات إل اة  والص�� بدول

عالم البيئي من منظور إل درجة املاجست�� �عنوان ا

إسالمي ، ودرجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف األو�� 

�� دراسھ �عنوان االس��اتيجيھ اإلعالميھ خدمة 

ستاذ جام�� للبيئھ من جامعة ا�خرطوم .. وهو أ

 امؤلف 25ولھ أك�� من  ة ،ب�ليات اإلعالم بالدول

 ةوهو املستشار اإلعالمي �جائزة الشيخ اوكتاب

لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ، وا�خب�� 

من جامعة  ةاملنبثق ةالعر�ي ةاإلعالمي ملنظمة األسر 

الدول العر�ية ، كما طرح العديد من املبادرات 

�� مجال  ةنجاحات كب�� واملشروعات ال�ي حققت 

 . ةالبيئة واإلستدام

 ا�جهات املس��دفة :

العاملون �� قطاع اإلعالم �ش�ل عام  

وكذلك �� ا�جهات ا�حكومية وا�خاصة ومؤسسات 

ا�جتمع املد�ي البيئية وأخصائيو التوعية 

والتثقيف  والتعليم البيئي وخ��اء التثقيف 

عية �� والتعليم البيئي وخ��اء املسؤولية ا�جتم

 . القطاع�ن العام وا�خاص   

 



 

  ال��نامج اليومي ل�جلسات

 

 2019أكتو�ر   2اليوم األول : األر�عاء  2019أكتو�ر   3اليوم الثا�ي:  ا�خميس 

 9.00  –صباحا  8.30الت�جيل 

 9.40إ��  9.00من :  ا�جلسة األو��

ة يبالقضايا البيئالتوعية ��   الك��و�ي الرق�يإلاإلعالم ادور  

 . واستدامة املدن

 10.20 إ��  9.40من : ا�جلسة الثانية 

دور وسائل التواصل االجتما�� �� حماية البيئة و�شر التوعية 

 بالتعليم البيئي 

 11.20إ��   10.20 من : ا�جلسة الثالثة

 عالم البيئي للمؤسساتعرض أفضل ممارسات اإل 

 12.00إ��  11.20ا�جلسة الرا�عة  من 

و�عداد األفالم البيئية  ئية ا�حوار�ةيإعداد و�دارة ال��امج الب

القص��ة والوثائقية وطرق إجراء إستطالعات الرأي حول 

 املواضيع البيئية الهامة للمجتمعات .

 12.50إ��  12.00أس��احة للصالة من 

 1.30إ��   12.50 خامسة : منا�جلسة ا�

 .ر�ط  األخبار والتوعية الببيئة باألرقارم اإلحصائية 

 2.00إ��  1.30 تكر�م الرعاة واملشارك�ن وتوزيع الشهادات من 

 2.30إ��  2.00الغداء من 

 

 8.40 –صباحا  8.00الت�جيل 

 9.00إ��  8.40من   فتتاحآل ا

 9.25إ��  9.00�لمات ترحيبية من 

 10.20إ��  9.25من : ا�جلسة األو�� 

والتنمية املستدامة �� املدن العر�ية  دور اإلعالم �� حماية البيئة 

 . بجميع أش�الھ املرئي واملسموع واملقروء وااللك��و�ي 

 11.00إ�� 10.20من : ا�جلسة الثانية 

 عرض أفضل ممارسات اإلعالم البيئي للمؤسسات

 11.30إ��  11.00س��حة من ا

 12.00إ��  11.30من  : ا�جلسة الثالثة

الهادفة لنشر الو�� البيئي والتعليم  ال��امج  البيئيةإعداد وتقديم 

 . البيئي ل�افة شرائح ا�جتمع 

 12.40إ��  12.00من : ا�جلسة الرا�عة 

 صياغة األخبار البيئية والتحقيقات ال�حفية أساليب وأدوات 

 .لألحداث واملشاريع واملبادرات البيئية

 1.00إ��  12.40اس��احة من 

 1.30إ��  1.00من  : ا�جلسة ا�خامسة

 البيئية   واملبادرات لألحداث والتسو�قيةإدارة ا�حمالت اإلعالمية 

 2.00إ��  1.30من : ا�جلسة السادسة 

 اإلعالم البيئي االستقصائي

 2.30إ��  2.00الغداء من 
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 إستمارة الت�جيل

علمية والتدر�ب + شهادة املشاركة + الضيافة املادة ال شاملة دوالر )  502( رسوم املشاركة   

 االسم بال�امل 

لك��و�ياإلال��يد    

 رقم الهاتف 

 املس�ى الوظيفي 

 اسم املؤسسة 

 الدولة  

 املدينة  

 العنوان 

 التوقيع 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 50 00971 6464 640– رقام :أل التواصل ع�� املز�د من املعلومات نرجو 
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 اإلعالم البيئي ودوره �� التغي�� اإليجا�ي

 :سياسة اإللغاء 

ما إذا لم يتمكن املر�ح من ا�حضور لسبب من األسباب يمكنھ أن ير�ح �خصا آخر بدال عنھ ، و�� حالة  ل عفوا ير�� العلم أنھ �� حا

 تحو�ل املبلغ املذكور �حضور دورة أخرى أو مؤتمر آخر أو غ�� ذلك من  أو  من املبلغ املدفوع %20 اإللغاء ال��ائي فللمنظم�ن خصم

ستشارات ، وذلك مقابل كتاب من املؤسسة تفيد ��ذا . وع�� �ل حال ير�� إخبارنا عن أي ال الفعاليات املشا��ة ال�ي تنظمها إشارة ل

 �غي�� قبل عشرة أيام ع�� األقل  .

 بيانات الدفع

ISHARA CONSULTANTS 
BANK : Emirates NBD 

ACCOUNT #: 101-13139241-01 
DEIRA BRANCH - DUBAI - UAE 

SWIFT CODE:  EBILAEAD 
IBAN: AE580260001011313924101 

 

www.isharaonline.com 

 

� الفنادق وتذاكر السفر يتحملها الضيافة واإلقامة �

مكننا �سهيل مهمتھ با�حجز املناسب املتدرب ولكن ي

 املتاح حسب الوقت 


