برنامج تدريبي حول الصحافة العلمية
إرشادات للمتقدمين
اإلصدار  1.0أكتوبر 2021
الخلفية
يقوم المجلس الثقافي البريطاني ببناء العالقات ،والتفاهم ،والثقة بين الناس في المملكة المتحدة والبلدان
األخرى من خالل الفنون ،والثقافة ،والتعليم ،واللغة اإلنجليزية .نحن نعمل في مصر منذ عام .1938
نتواصل كل عام مع آالف الطالب والمعلمين وصانعي السياسات والعلماء والمبدعين ورجال األعمال في
مصر
نعم ل في ثالثة مجاالت رئيسية أال وهي التعليم والمجتمع والفنون .ويدعم عملنا ضمن هذه المجاالت في
مصر موضوعي "التوظيف" و"الصوت" ،بحيث نُحدث فرقا ً حقيقيا ً في حياة األشخاص الذين نعمل معهم.
وتكمن مهمتنا في بناء عالقات قوية وحيوية تتيح الفرص للشباب لدعم طموحنا المشترك نحو تحقيق مستقبل
أكثر استقراراً وازدهاراً.
يركز عملنا في مجال العلوم في مصر على دعم التعاون في البحث العلمي والتبادل بين المملكة المتحدة
ومصر ،باإلضافة إلى الترويج لمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتوفير فرص التدريب
لتطوير قدرات ومهارات ال علماء الشباب .باإلضافة إلى تقديم أنشطة متنوعة للتواصل العلمي لضمان
مشاركة الجمهور ،وزيادة وعيهم بأهمية العلم في حياتنا ،وتعزيز الموضوعات والمناقشات العلمية.
النطاق
ينظم المجلس الثقافي البريطاني في مصر برنامج تدريبي عبر اإلنترنت حول الصحافة العلمية ،وذلك في
إطار رؤيته التي تستهدف بناء القدرات في مجاالت اإلعالم والتواصل العلمي في مصر .يستهدف هذا
البرنامج المتخصصين/ات في مجاالت التواصل العلمي المصريين/ات الذين لديهم اهتمام في الصحافة
العلمية والكتابة عن العلوم  .حيث يهدف التدريب إلى إكساب المشاركين المعرفة والمهارات الالزمة حول
الصحافة العلمية من خالل مجموعة من ورش العمل عبر اإلنترنت .تتناول ورش العمل عددا من
الموضوعات األساسية حول تغطية المواضيع العلمية والكتابة عن العلوم مثل إيجاد القصص العلمية ،وتقديم
المقترحات للمحررين ،وإجراء المقابالت مع العلماء والباحثين ،وكتابة قصص علمية جذابة .يتيح البرنامج
التدريبي الفرصة للمشاركين إلنتاج قصص علمية من خالل توفير الدعم والتوجيه من متخصصين بالصحافة
العلمية .كما يوفر الفرصة للتواصل مع علماء وباحثين مصريين ،مما يمكن المشاركين من بناء شبكتهم
االحترافية في مجال الصحافة العلمية.

معايير األهلية للتقديم
التقديم للبرنامج التدريبي للصحافة العلمية مفتوح ل:
•
•
•
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المتخصصين/ات في مجاالت التواصل العلمي المقيمين في مصر(بدوام كامل أو جزئي ،والمستقلين)
خبرة تتراوح بين  2إلى  7سنوات في مجاالت التواصل العلمي (يمكن لطالب الجامعات التقديم ،فقط لدى
التحاقهم بالسنة النهائية)
السن بين  20و 35عام

•
•

إجادة اللغة العربية ومعرفة جيدة باللغة اإلنجليزية
االهتمام بتغطية المواضيع العلمية والكتابة عن العلوم

كيفية التقديم
• يتم التقديم إلكترونيا خالل فترة اإلعالن من  03.10.2021وحتى  23.10.2021الساعة
 23:59بتوقيت القاهرة
• على المتقدمين ملء استمارة التقديم ()https://bit.ly/ScienceJournalismBC
• رفع الوثائق المطلوبة كما هو مذكور أدناه عند ملء االستمارة:
o
o
o

السيرة الذاتية بحد أقصى  3صفحات
نموذج واحد إلحدى أعمالك المنشورة ( نص مكتوب أو ملف صوتي أو ملف فيديو)
خطاب الدافع (بحد أقصى  1500حرف) لتوضيح لماذا ترغب في حضور هذا البرنامج التدريبي
حول الصحافة العلمية؟ وكيف سيؤثر ذلك على مستقبلك المهني؟

األهداف
• يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تقديم الصحافة والكتابة العلمية للمتخصصين/ات في مجاالت
التواصل العلمي المصريين/ات ،من خالل ورشة عمل عبر اإلنترنت مع إتاحة الفرصة لمقابلة
علماء مصرين لكتابه قصة علمية.

النتائج
تم تصميم ورشة العمل التفاعلية عبر اإلنترنت لتزويد المشاركين بما يلي:
•
•
•
•

المعرفة النظرية األساسية والمهارات العملية لتغطية العلوم من خالل الوسائط المكتوبة إلشراك
المجتمع في العلوم بشكل فعال.
يوفر البرنامج للمشاركين الفرصة لكتابة موضوع علمي من خالل إجراء مقابلة مع علماء
وباحثين ،باإلضافة إلى تلقي الدعم واإلرشاد إلنتاج الموضوع ونشره.
إتاحة الفرصة للمشاركين لمقابلة صحفي علمي ومحرر علوم ذوي خبرة.
سيحصل متخصصو التواصل العلمي المشاركين بالبرنامج التدريبي على دليل باللغة العربية حول
أساسيات الصحافة والكتابة العلمية ،والذي يتضمن أفضل الممارسات وأهم النصائح حول تغطية
العلوم.

معايير التقييم
سيتم فحص الطلبات المقدمه وفقًا لـ
• معايير األهلية المحددة في الدعوة لتقديم الطلبات
• خطاب الدافع المقدم

التنوع
• المجلس الثقافي البريطاني ملتزم بتكافؤ الفرص والتنوع في جميع أنشطته .ويشمل ذلك تجنب
التحيز بسبب الجنس أو اإلعاقة أو األصل العرقي أو اإلثني أو الميل الجنسي أو المعتقد الديني.
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• لمعرفة المزيد عن نهج المجلس الثقافي البريطاني  ،انظر سياسة المساواة لدينا على:
https://www.britishcouncil.org/about-us/how-wework/policies/equality-diversity-inclusion

حماية البيانات
تجميع البيانات:
سوف يستخدم المجلس الثقافي البريطاني المعلومات التي تقدمها ألغراض تقييم استمارة التقديم لالشتراك
بتدريب الصحافة العلمية.
إذا كنت من بين المشاركين الناجحين في تدريب الصحافة العلمية ،فسنحتفظ ببيانات االتصال الخاصة بك
لمدة  7سنوات من نهاية التدريب ،حتى نتمكن من تضمينك في األحداث والمشاريع المستقبلية .بالنسبة
للمتقدمين غير الناجحين ،سنحتفظ بتفاصيل طلبك لمدة عام ( )1من تقديم طلبك للمشاركة في تدريب الصحافة
العلمية.
قد نستخدم معلوماتك ألغراض البحث وتحسين الخدمة ،وقد نرسل لك مواد بحثية مثل االستبيانات أو
االستطالعات من وقت آلخر؛ ويتم هذا ضمن مصلحتنا المشروعة.

حقوقك:
يلتزم المجلس الثقافي البريطاني بقانون حماية البيانات في المملكة المتحدة والقوانين في البلدان األخرى
التي تلبي المعايير المقبولة دوليًا .لديك الحق في طلب نسخة من المعلومات التي نحتفظ بها عنك ،والحق
في مطالبتنا بتصحيح أي أخطاء في تلك المعلومات .إذا كانت لديك مخاوف بشأن كيفية استخدامنا لمعلوماتك
الشخصية ،فيحق لك أيضًا تقديم شكوى إلى منظم الخصوصية .للحصول على معلومات مفصلة ،يرجى
الرجوع إلى قسم الخصوصية على موقعنا على اإلنترنتwww.britishcouncil.org/privacy ،
أو االتصال بفريق العلوم بالمجلس الثقافي البريطانيScience.Egypt@britishcouncil.org.eg :

تواريخ أساسية
النشاط

التاريخ

تاريخ بدأ اإلعالن

 3أكتوبر 2021

التاريخ النهائي لتقديم الطلبات إلكترونيا

 23أكتوبر  2021في تمام الساعة 23:59
بتوقيت القاهرة

فحص وتقييم االستمارات المقدمة

 30 - 24أكتوبر 2021

إخطار المرشحين الناجحين

 31أكتوبر 2021

نقطة االتصال
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في

حال

وجود

أية

أسئلة

أو

استفسارات،

يرجي

إرسال

بريد

إلكتروني

إلى:

Science.Egypt@britishcouncil.org.eg

مواعيد ورش العمل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ورشة العمل األولى :الجمعة  12نوفمبر ( 2021من  2:00إلى  6:00مساءا بتوقيت القاهرة)
ورشة العمل الثانية :السبت  13نوفمبر ( 2021من  2:00إلى  6:00مساءا بتوقيت القاهرة)
حلقة نقاشية – مقابلة مع محرر علمي :الخميس  18نوفمبر ( 2021من  6:00إلى  8:00مساءا بتوقيت
القاهرة)
ورشة العمل الثالثة :الجمعة  19نوفمبر ( 2021من  2:00إلى  6:00مساءا بتوقيت القاهرة)
ورشة العمل الرابعة :السبت  20نوفمبر ( 2021من  2:00إلى  6:00مساءا بتوقيت القاهرة)
حلقة نقاشية – مقابلة مع صحفي علمي مرموق :الثالثاء  23نوفمبر ( 2021من  6:00إلى  8:00مساءا
بتوقيت القاهرة)
مقابلة مع علماء وباحثين مصريين :الخميس  25نوفمبر ( 2021من  7:00إلى  8:00مساءا بتوقيت
القاهرة)
جلسة فردية للدعم والتوجيه :السبت  4ديسمبر ( 2021من  1:00إلى  4:00مساءا بتوقيت القاهرة)
ملحوظه :سيتم تقديم كل جلسات ورش العمل باللغة العربية .يجب الدخول على منصة التدريب باستخدام
حاسب آلي مكتبي أو محمول باستخدام وصلة إنترنت مستقرة.

المدرب

محمد السنباطي
صحفي علمي حائز على جوائز ،ومدرب في مجال اإلعالم والتواصل العلمي ،ومؤسس منصة ملتقى العلم واإلعالم،
ومؤسس مشارك للمنتدى العربي لإلعالم والتواصل العلمي .يمتلك السنباطي  9سنوات من الخبرة المهنية كصحفي
علمي مستقل في العديد من المواقع والمجالت المرموقة منها للعلم (ساينتفك أمريكان) وشبكة العلوم والتنمية
(سايديف.نت) والعلوم للعموم (بوبيوالر ساينس) .السنباطي عضو في لجنة التطوير المهني باالتحاد العالمي
للصحفيين العلميين .كما يحمل السنباطي درجة الماجستير في التواصل العلمي من جامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة
من خالل منحة تشيفينينغ.
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