دور االعالم في تعزيز البيئه وحمايتها
 11 - 10اكتوبر  2018فندق جود باالس  -ديره  ،دبي

نبذه عن دوررة اإلعالم البيئي

الجمهور المستهدف:

هي دورة تصقل خبرات االعالميين العامليين في
الدوائر البيئيه والصحيه بالدوله والمؤسسات التي تعنى
بالكوارث البيئيه والدفاع المدني و الزراعه والتشجير
والبلديات  ،حيث أن الدوره تعزز مفهوم االعالم
البيئي وتعامل االعالميين مع المؤسسات المتخصصه
في هذا المجال وتطوير وتحديث خطاب االعالم
البيئي على خارطة البث االذاعي والتلفزيوني والنشر
الصحفي وااللكتروني بطريقه حديثه وعصريه .

وزارة البيئه والتغيير المناخي –وزارة الصحه
– كافة بلديات الدوله – وزارة الداخليه – هيئة
الكوارث –هيئة البيئه بأبوظبي – هيئة المحميات
الطبيعية بالشارقه – هيئة البيئه براس الخيمه -
المؤسسات االعالميه

االهداف االستراتيجيه للدوره :
• تزويد االعالميين في المؤسسات االعالميه المحليه
بمهارات وفنون االعالم البيئي .
• تعزيز كفاءات ادارات االعالم والعالقات العامه
بالدوائرالمعنيه بالبيئه .
• ترسيخ قيمه االعالم البيئي باعتباره تخصص هام .

نظم بواسطة
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دور االعالم في تعزيز البيئه وحمايتها
سوف تبدأ الجلسات فورا كل يوم في تمام الساعة
 08:30صباحاً وتنتهي في الساعة  2:00مساءً.
وسوف تكون هناك فترات راحة قصيرة لتناول
المرطبات وسيتم تقديم وجبة الغداء.

خلفية عن المحاضر:

المواد المقدمه في الدوره :
• كلمه ترحيبيه من اشاره بالحضور .
• مفهوم اإلعالم البيئي .
• االستراتيجيه الصحفيه كيف تخدم البيئه .
• منهجية الفضائيات واالعالم خدمه لالستدامه .
• فنون وقواعد المحطات االذاعيه في بلورة توعويه
بيئيه محكمه .
• اإلعالم المقروء وكيفية استثماره في خدمة البيئه .
• مواجهة الكوارث البيئيه والطبيعيه عبر خطاب
إعالمي فعال .
• كيفية إعداد برامج بيئيه صحفيه وإزاعيه وتلفزيونيه
وفقا ألدق المعايير .
• االعالم التربوي والمدرسي ودوره في غرس ثقافه
بيئيه متوازنه لدى الطالب والطالبات .
المخرجات :
• إكتساب مهارات اإلعالم البيئي المعاصر .
• غرس الثقافه البيئيه واإللمام باإلسلوب السليم لتوصيل
برامج التوعيه البيئيه .
• استقطاب طالب وطالبات المدارس في منظومة
التطوع خدمة للبيئه عبر الرساله االعالميه .
• رفع كفاءة العامليين في مؤسسات المجتمع المدني في
مجال البيئه و اإلستدامه والنماء مما ينعكس ايجابيا على
الخطاب اإلعالمي المقدم للجمهور

د.أبوبكر حسين
هو المختص في دولة االمارات في االعالم البيئي
والتنموي والصحي بالدوله  ،حائز على درجة الماجستير
بعنوان االعالم البيئي من منظور إسالمي  ،ودرجة
الدكتوراه مع مرتبة الشرف األولى في دراسه بعنوان
االستراتيجيه اإلعالميه خدمة للبيئه من جامعة الخرطوم
 ..وهو أستاذ جامعي بكليات اإلعالم بالدوله وله أكثر
من  25مؤلف وكتاب وهو المستشار اإلعالمي لجائزة
الشيخه لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم  ،والخبير
اإلعالمي لمنظمة األسره العربيه المنبثقه من جامعة الدول
العربية  ،كما طرح العديد من المبادرات والمشروعات
التي حققت نجاحات كبيره في مجال البيئة واإلستدامه .
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)Participation Fee for two days ( AED. 2000/-
رسوم المشاركة ليومين ( 2000درهم إماراتي)
مالحظة  :تشمل الرسوم مواد الدراسة والمرطبات.
وسيحصل المشارك على شهادة المشاركة

خصومات جماعية 10% :لمجموعة 3-++

ISHARA CONSULTANTS
BANK : Emirates NBD
ACCOUNT #: 101-13139241-01
DEIRA BRANCH , DUBAI - UAE
SWIFT CODE: EBILAEAD
IBAN: AE58 0260 0010 1131 392 4101

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية +971563218564,:
Further details call us at+9714 2955581 , +971501555684
سياسة اإللغاء
عفوا يرجى العلم أنه في حالما إذا لم يتمكن المرشح من الحضور لسبب من األسباب يمكنه أن يرشح شخصا آخر بدال عنه  ،وفي حالة
اإللغاء النهائي فللمنظمين خصم  20%من المبلغ المدفوع تحويل المبلغ المذكور لحضور دورة أخرى أو مؤتمر آخر أو غير ذلك من
الفعاليات المشابهة التي تنظمها إشارة لإلستشارات  ،وذلك مقابل كتاب من المؤسسة تفيد بهذا  .وعلى كل حال يرجى إخبارنا عن أي
تغيير قبل عشرة أياما على األقل .
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