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 ــرنامــج التدريبب

 8102سنـة ل التحاد إذاعات الدول العربية 
 

 الجمهور املستهدف أهداف الدورة املوضوع الفترة

 

 

January 

 ينــاير

 

 

 

 

 

   

   

Radio Automation 

 االذاعي أتمتة وتخطيط وبرمجة البث
مها لتؤهلهم إلى اعطاء املعلومات الضرورية عن أنظمة ألاتمتة إلاذاعية والوظائف التي تقد  

 اتخاذ القرار املناسب في اختيارهم عند اقتناء هذه املنظومات
في مجال الانتاج الاذاعي مع معرفة  العاملون  التقنيون و  املهندسون 

 ليزية.جو إلاملام باللغة إلان بالحاسوب والشبكات

Story Telling 
 فن كتابة القصة الخبرية

 التدريب على أساليب الرواية العصرية في القصص إلاخبارية -

 استعمال البرمجيات ذات العالقة -

 صحافيون  -
رو مواقع الواب إلاخبارية -  محر 

 

 

 

 

February 

 فبرايــــــر

 

 

 

 

 

 

 

NLE Editing for TV Production 

 للبرامج التلفزيونية المونتاج
 

 
التدرب العملي على املونتاج الالخطي واملكساج وإضافة الغرافيك و خطي ال فهم قواعد املونتاج ال

 باستخدام برمجيات عاملية
 في التلفزيون في مجال املونتاج، مع خبرة تزيد عن ثالث سنوات العاملون 

Verification of Digital News 

 الرقميةالتحقق من األخبار 
ق من مصادر وصحة ألاخبار على الشبكات الرقمية

 
 تقديم أساليب وتقنيات التحق

 رؤساء تحرير إلاذاعات والتلفزيونات -
 صحفيون من كل وسائل إلاعالم -
رو مواقع الواب إلاخبارية -  محر 
 

ASBU Menos  
 نظام المينوس 

 )مركز التدريب بدمشق(

الهيئات ألاعضاء في الاتحاد الستخدام نظام املينوس في التبادالت الاستمرار في تأهيل الكوادر  في 

الاخبارية والبرامجية ، ومواكبة التطورات التقنية لهذا النظام ، واستخدام شبكات الانترنيت في 

 التبادالت من خالل الشبكة السحابية الخاصة باالتحاد

في مجال التبادل الاخباري  العاملون املهندسون والتقنيون واملنسقون 

 والبرامجي

Values of Public Service 

 قيم المرفق العمومي

Master Class 

هي القيم ألاساسية التي يجب أن يحافظ عليها القطاع العمومي في ظل  منافسة القطاع  ما

 الخاص؟

 مديرو القنوات إلاذاعية والتلفزيونية في القطاع العام -

 ورؤساء تحريرمديرو برامج  -

 مسؤولون عن ألاقسام البرامجية وإلاخبارية -
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 الجمهور املستهدف أهداف الدورة املوضوع الفترة

 

March 

 مــــارس

   

Mastering High Definition 
Cameras 

 تكنولوجيا وتشغيل كاميرات عالي الدقة

ألاساسية عن نظام التلفزيون عالي الدقة وكذلك شرح وتعريف اعطاء املتدربين املعلومات 

باملكونات التكنولوجية للكاميرات عالية الدقة والوظائف ألاساسية اضافة الى املسائل التشغيلية 

 للكاميرا

  في مجال الانتاج التلفزيوني العاملون  كذلكو   التقنيون و  املهندسون 

 والاستوديوهات والكاميرات

Development of Distribution 
Platforms of Digital TV 

 منصات توزيع التلفزيون الرقمي تطور
 )مركز التدريب بدمشق(

التعريف  بتقيسات الاشارة التلفزيونية املختلفة ومنصات توزيعها باستخدام تكنولوجيا الشبكات 

 وآفاق تطور هذه املنصات

في التلفزيون في مجال في مجال البث  العاملون  املهندسون 

 والاستديوهات التلفزيونية

Digital Archives 
 معالجة األرشيف الرقمي

 تقديم منهجية وتقنيات املحافظة على ألارشيف السمعي البصري واملرور إلى رقمنته
املسؤولون عن ألارشيف السمعي البصري في إلاذاعات والتلفزيونات 

 العربية

TV Reporting 

 الريبورتاج التلفزيوني
 من الفكرة إلى املونتاج مرورا بالتصوير امليدانيالعصري تقنيات وأساليب الريبورتاج التلفزيوني 

 صحفيون بالتلفزيونات العربية -

 مراسلون محليون ملحطات التلفزيون  -

    

April 

 أفريـــل

Shooting Creative Images Using 
Portable Documentary Lighting 

الصور اإلبداعية باستخدام اإلضاءة تشكيل 
 الخارجية

بين املعلومات ألاساسية حول إلاضاءة والتعريف باألنواع املختلفة  لتجهيزات إلاضاءة اعطاء املتدر  

للمساهمة في الخلق الابداعي لتصوير الخارجية،  والتدرب العملي على استخدام الاضاءة الخارجية 

 هد الخارجية ملختلف البرامج التلفزيونية.املشا

 )مهندس إضاءة  العاملون في
ً
منفذ  –التلفزيون في مجال إلاضاءة حصرا

               مدير إضاءة( سواء الداخلية  )استوديوهات( أو الخارجية  – إضاءة 
 (دراما – ) نقل خارجي

 ة .ليزيجباللغة الانمع خبرة تزيد عن ثالث سنوات في مجال العمل وإلاملام 

Radio Reporting                                      
 الريبورتاج اإلذاعي

 تقنيات وأساليب الريبورتاج إلاذاعي من الفكرة إلى إلانجاز مرورا باملونتاج
 صحفيون باإلذاعات العربية -

 مراسلون محليون للمحطات إلاذاعية -

Arab Radio and TV Festival 

 مهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيونال
  

May 

 مــــــاي

DVB-T 

 البث التلفزيوني الرقمي األرضي

ناته ألاساسية و و  DVB- T/T2التلفزيوني الرقمي ألارض ي  نظام البث  فهم كيفية التعر ف على مكو 
إجراء القياسات الخاصة و  صة باستخدام البرمجيات املتخص   MFN/SFNالتخطيط لشبكات 

  DVB-Tالـ  بإشارة

في مجال البث التلفزيوني ألارض ي الرقمي وكذلك  العاملون  املهندسون 

لتماثلي إلى البث الرقمي افي مجال التخطيط للتحول من البث 

 DVB-Tوإدخال تقنية الـ 

 - Ramadan شهر رمضــان المعّظم 

 جوان 51 -ماي  51
  

          ل                             
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 الجمهور املستهدف أهداف الدورة املوضوع الفترة

 

June 

 جوان

Ramadan  -  جوان 51 -ماي  51شهر رمضــان 

+ 
 Aid Holidays  عطلة العيد

  

HF Transmission Coordination Tools 
أدوات تنسيق البث اإلذاعي على الموجات 

 القصيرة
 )مركز التدريب بدمشق(

ذاعية على هذه املوجات مواصفات محطات البث إلا و فهم خصائص انتشار املوجات القصيرة 
 والتدرب  دي في هذا املجال الختيار الترددات ألانسب وحل مشاكل التداخالتوالتخطيط الترد  

 على البرمجيات ذات الصلة باملوضوع

ي فأو   ذاعي للموجات القصيرةإلا  البثفي مجال  العاملون  املهندسون 

 .مجال التخطيط للموجات القصيرة

 

 

 

July 

 جويلية

 

 

 

Marketing Management 

 إدارة تسويق البرامج التلفزيونية

 تقنيات تسويق إلانتاج السمعي البصري الوطني
املسؤولون عن تسويق البرامج وإلاعالنات التجارية في إلاذاعات 

 والتلفزيونات

Multi Channel Digital Audio 
 الرقمي متعدد القنواتالصوت 

والكوادر العاملة في مجال تقانة الصوت على فهم الجانب النظري ألنظمة  التقنيون تدريب 
-ميتاداتا  -ترميز (في إلانتاج وما بعد إلانتاج   Dolbyالصوت الرقمية والصوت متعدد القنوات/

نظمة الصوت متعدد أاملعايرة والقياسات املرتبطة في وإجراء   )مواصفات...الخ -استقبال 
 القنوات

تاج والبث الاذاعي نفي مجال الصوت و إلا  العاملون  املهندسون 
والكوادر ألاخرى العاملة في مجال تقانة الصوت املراد تأهيلها  والجودة

 نتاج والبث ي إلا في مجال استخدام أنظمة الصوت الرقمية الحديثة ف

Training Of Trainers 
 تــدريب المدّربيــــن

ن من مناهج تدريب الكبار وأدواته
 
 * التمك

ن من تشخيص الاحتياجات التدريبية
 
 * التمك

ن من انجاز وتنشيط وحدة تدريبية وتقييمها 
 
 * التمك

بون من كل مجاالت القطاع السمعي البصري  -  مدر 
 سنوات 01صحفيون ومهندسون وبرامجيون تفوق خبرتهم  -
 مسؤولون عن التدريب داخل الهيئات -

T-DAB+ 
 البث اإلذاعي الرقمي األرضي

 )مركز التدريب بدمشق(

والتعرف على مكوناته ألاساسية   DAB-Tنظام البث إلارسال إلاذاعي الرقمي ألارض ي  + فهم
باستخدام البرمجيات املتخصصة  وإجراء القياسات  MFN/SFNوكيفية التخطيط لشبكات 

 T-DAB الخاصة  بإشارة الـ +

 ) محطات البث  مجالالعاملون في 
ً
 - تخطيط –البث إلاذاعي حصرا

 زيةليجولديهم خبرة في التقنية الرقمية ومعرفة باللغة إلان (دراسات

August 

 أ و ت

 
 المراسل الشامل والتغطية الميدانية لألحداث 

 

تعريف املشاركين بأساليب التغطية امليدانية والقواعد املوضوعية لتأمين تفاصيل ألاحداث 
 الواقعة في امليادين املختلفة )حوادث،  إلخ...( 

رون العاملون في أقسام البرامج وألاخبار  املحر 

Annual Holidays 
 اإلجازات السنوية

  

Aid Idha 
 عيد األضحى
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 الجمهور املستهدف أهداف الدورة املوضوع الفترة

 

September 

 سبتمبر

 المراسل الحربي
 

تحاكي ظروف  املشاركين على ظروف تغطية املعارك وطرق حماية أنفسهم مع إعداد تقارير تدريب 

 تغطية املعارك
رون العاملون في أقسام ألاخبار والبرامج السياسية   املحر 

 
Graphic For Branding 

الغرافيك النتاج الهوية البصرية وشارات 
 البرامج التلفزيونية

استيعاب مفاهيم  تصميم الهوية البصرية وشارات البرامج والتدرب على استخدام برمجيـات 

 ذات الصلة بهذا املوضوعالغـرافيــك املختلفـة 

من أقسام أخرى في في أقسام  الغرافيك أو  ما يماثلها  العاملون 

 التلفزيون 

 الصحافــة البّنـــاءة

Constructive Journalism 

م لجماهير وسائل إلاعالم رؤية مختلفة حول ألاخبار  - اءة أو صحافة الحلول لتقد 
 
تأتي الصحافة البن

زان ال تشمل فقط على الكوارث والحروب والعنف 
 
عة بنظرة أكثر ات

 
راتها املتوق وخلفياتها وتطو 

م الحلول للمشاكل املطروحة وتبعث على وألازمات بل تشمل أيضا قصصا  إخبارية إيجابية تقد 

 التفاؤل 

 مديرو ألاخبار باإلذاعات والتلفزيونات -

 رؤساء التحرير ورؤساء الفترات إلاخبارية  -

 صحفيون من كل وسائل إلاعالم -

DVB-S/S2/X 
 البث التلفزيوني الساتلي

 

ناته ألاساسية  X /DVB-S/S2فهم نظام البث الساتلي  وحساب موازنة الوصالت والتعر ف على مكو 
 
 
مسائل التداخل في البث   وكيفية حل  ة قية للمحطات ألارضيالصاعدة وفهم الاختبارات التحق

 الساتلي مع تدريب عملي على هذه املواضيع

العاملون في تركيب وتشغيل محطات البث الفضائي وكذلك  العاملون 
 اسات ملشاريع البث الفضائيفي مجال التخطيط والدر 

   

October 

 أكتوبر

 

HD/SDI Measurement 

 القياسات الرقمية لالشارة التلفزيونية

 ودورها في رفع جودة  SD/HDفهم  ألاسس النظرية للقياسات التلفزيونية الرقمية 
 ب على  عملية قياس مواصفاتأجهزة القياس والتدر  على ف الصورة التلفزيونية  والتعر  
 وقياسات معايرة الجودة    HDو   SDإلاشارة الرقمية التلفزيونية 

 املون العوالسيما   في مجال التشغيل التلفزيوني العاملون  املهندسون 

 
 
 ديوهات التلفزيونيةو م والاستفي غرف التحك

 اإلذاعي الشامل )المعد والمقدم والمنتير(
نهم من إعداد ومونتاج وتقديم أعمالهم تعريف املشاركين بوسائل العمل إلاعالمي الجديدة 

 
التي تمك

 باستخدام هذه الوسائل التقنية

 رؤساء التحرير وصحفيون باإلذاعات العربية -

 صحفيون إذاعيون  -

Digital Rights Management 
 حقوق التأليف في العهد الرقمي

Master Class 

 حقوق التأليف السمعية البصرية في العهد الرقمي
 مسؤولون عن ألاقسام القانونية -

 مسؤولون عن شراء وبيع البرامج -

 إعداد وتقديم برامج األطفال في التلفزيون

 تدريب املشاركين  -

تطوير آليات إعداد وتقديم برامج ألاطفال واستخدام آليات جديدة تجعل برامج ألاطفال أكثر قبول -

 ومتعة وفائدة

مون لبرامج  ون واملقد   ألاطفال في التلفزيون املعد 
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 الجمهور املستهدف أهداف الدورة املوضوع الفترة

 

 

 

 

November 

 نوفمبر

 

 

 
IP Based Radio Studios Design 
 IPتصميم االستديوهات اإلذاعية بتقنية الـ 

 

ووضع  IP عمل  بتقنية الـالذي ي  ذاعي الرقميمكونات الاستديو إلا على ف  التعر  و  IPفهم تقنية الـ  

 املواصفات ملكونات هذه الاستديوهات

مجال دراسة وتخطيط وتشغيل املهندسون العاملون في 
 الرقميةذاعية الاستوديوهات إلا 

 

TV Talk Show 

 البرامج الحوارية في التلفزيونإدارة 
 

قون للحوارات التلفزيونية إعداد وتنشيط البرامج الحوارية في التلفزيون   صحفيون ومنس 

 

HDTV Studios Design 
تطور األنظمة التلفزيونية وتخطيط 

 عالي الدّقة االستديوهات

 فهم ألا 
 
وتخطيط الاستوديوهات  UHDTVوالفائقة الدقة  HDة نظمة التلفزيونية عالية الدق

 التلفزيونية لهذه ألانظمة وكيفية وضع متطلبات ومواصفات هذه الاستوديوهات.

مجال الدراسات والتخطيط وتشغيل  في العاملون  املهندسون 

 الاستديوهات التلفزيونية

December 

 ديسمبر

TV Automation 

 أتمتتة البث التلفزيوني

ا لتؤهلهم مهبين املعلومات الضرورية عن أنظمة ألاتمتة التلفزيونية والوظائف التي تقد  عطاء املتدر  إ

 
 
 رهم عند اقتناء هذه املنظوماتاخاذ القرار املناسب في اختيالى ات

 

ملام و إلانتاج التلفزيوني في مجال إلا  العاملون  التقنيون و  املهندسون 

 ليزية وخبرة تزيد عن ثالث سنواتجباللغة إلان

 

ASBU   

ASBU   

 

                            

 Online Trainingالتدريب عن بعد  
صحــافـــة 
 الموبايــل

 إدارة مخاطر المشاريع

  Decentralized Sessions الدورات الالمركزية
تـــدريب 
 المتدّربيــن

 دورات حسب الطلب

 عدة دورات بالتعاون مع إدارة التكنولوجيا والتطوير    Cloud الشبكة السحابية 


