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استمارة التقديم  -كيف تصبح صحفًيا علمًيا؟
كيف تصبح صحفًيا علمًيا؟
برنامج تدريبي حول الصحافة العلمية
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.
من يمكنه التقديم؟
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
•

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)

للمشاركة في البرنامج التدريبي ،برجاء ملء استمارة التقديم في موعد أقصاه  23أكتوبر .2021
* Required
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: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 دولًيا .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 أيًضا تقديم شكوى إلى منظم الخصوصية .للحصول على معلومات مفصلة ،يرجى الرجوع
أو االتصال بفريق العلوم بالمجلس الثقافي ، www.britishcouncil.org/privacyإلى قسم الخصوصية على موقعنا على اإلنترنت
: Science.Egypt@britishcouncil.org.egالبريطاني
إشعار خصوصية – نموذج موافقة على استخدام الصور الفوتوغرافية والتسجيالت المكتوبة والمرئية والسمعية
الرجاء قراءة هذا الطلب بتمعن .نحن المجلس الثقافي البريطاني سوف نستخدم هذا الطلب إلظهار اننا قمنا بأخذ االذن منك باستخدام بياناتك
الشخصية .هذا يعني انه بإمكاننا استخدام (بدون دفع أي رسوم) أي صورة ،أو تسجيل مكتوب ،أو مرئي ،أو سمعي سبق وقمنا بالتقاطه يتضمن
اسمك الستخدامه في المواد الدعائية أو أي برامج ،دعاية ،مواقع إلكترونيه ،دعاية إلكترونية ،خدمات مواقع التواصل االجتماعي تم انتاجها من
).قبل المجلس الثقافي البريطاني أو بالنيابة عنه .بإمكانك سحب هذه الموافقة في اي وقت عبر التواصل مع (البريد االلكتروني ،العنوان البريدي

حماية
البيانات

الرجاء تعبئة النموذج حتى تتمكن من استكمال ملء استمارة التقديم
:بموجب هذا النموذج
أوافق على إعطاء المجلس الثقافي البريطاني اإلذن لتصويري صور فوتوغرافية و/أو تسجيالت واستخدام هذه الصور والتسجيالت في حالة•
.امتالكي حقوق النشر
أؤكد على أن المجلس الثقافي البريطاني بإمكانه استخدام الصور و/أو التسجيالت الخاصة بي ،مجانا ،في حالتهم األصلية ،أو المعدلة ،أو•
المالئمة ،أو المتغيرة في المواد الدعائية والترويجية للمجلس الثقافي البريطاني وألي برامج ،دعاية ،مواقع إلكترونية ،دعاية إلكترونية وخدمات
.التواصل االجتماعي حول العالم التي تصدر عن أو بواسطة المجلس الثقافي البريطاني
أوافق أن المجلس الثقافي البريطاني بإمكانه نشر الصور الفوتوغرافية و/أو التسجيالت وأسمي إلى الصحافة الخارجية ومؤسسات اإلعالم•
والناشرين والمذيعين والمشاركين وأطراف ثالثة يتعامل معها المجلس الثقافي البريطاني في أي مكان بالعالم لألغراض المذكورة في نموذج
.الموافقة

* االسم بالكامل

1.

.االسم الثالثي أو الرباعي باللغة العربية كما بالبطاقة الشخصية

* رقم الهاتف المحمول

2.

* البريد اإللكتروني

3.

* .أوافق على الشروط المذكورة أعاله

4.

Mark only one oval.
أوافق
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* تاريخ الموافقة

5.

Example: January 7, 2019

استمارة التقديم

* االسم بالكامل

6.

.االسم الثالثي أو الرباعي باللغة العربية كما بالبطاقة الشخصية

* النوع

7.

Mark only one oval.
أنثى
ذكر

* السن

8.

* عنوان اإلقامة

9.

المنطقة ،المحافظة(،
)البلد
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* البريد اإللكتروني

10.

* رقم الهاتف المحمول

11.

* الوظيفة

12.
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* جهة العمل

13.

).اسم جهة العمل التابع لها .في حال العمل كمستقل برجاء كتابة (مستقل

* مجال العمل

14.

Check all that apply.
توصيل العلوم عبر ورش العمل والبرامج التدريبية لألطفال
توصيل العلوم عبر ورش العمل والبرامج التدريبية للكبار
توصيل العلوم عبر تقديم عروض أو محاضرات علمية لغير المتخصصين
الكتابة عن العلوم عبر موقع على اإلنترنت
الكتابة عن العلوم عبر منصات التواصل االجتماعي
توصيل العلوم باستخدام الفيديو عبر المنصات الرقمية
توصيل العلوم عبر البودكاست
توصيل العلوم عبر التلفزيون
توصيل العلوم عبر الراديو
الصحافة العلمية الرقمية عبر اإلنترنت
الصحافة العلمية الورقية
Other:

* نوع العمل

15.

Mark only one oval.
دوام كامل
دوام جزئي
مستقل

* عدد سنوات الخبرة
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* أعلى مؤهل دراسي

17.

Mark only one oval.
في السنة النهائية من الليسانس أو البكالريوس
الليسانس أو البكالريوس
الماجستير
الدكتوراة

* تخصص المؤهل الدراسي

18.

)العلوم ،اإلعالم ،الخ(

* برجاء إرفاق السيرة الذاتية

19.

)بحد أقصى  3صفحات ،يجب أال يتجاوز حجم الملف  10ميجابايت(

Files submitted:

* برجاء إرفاق نموذج واحد إلحدى أعمالك في مجاالت التواصل العالمي

20.

)يمكن إرفاق نص مكتوب أو ملف صوتي أو ملف فيديو ،يجب أال يتجاوز حجم الملف  10ميجابايت ،في حال الكتابة عن العلوم من قبل يفضل إرفاقها(

Files submitted:

* خطاب الدافع

21.

)لماذا ترغب في حضور هذا البرنامج التدريبي حول الصحافة العلمية؟ وكيف سيؤثر ذلك على مستقبلك المهني؟ (بحد أقصى  1500حرف باللغة العربية

* مدى إتقان اللغة اإلنجليزية

22.

.البرنامج التدريبي باللغة العربية ،لكنه يتطلب معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية

Mark only one oval.
بسيط
متوسط
متقدم

5/6

https://docs.google.com/forms/d/1ssY15NUJsreK39ahGG70-vMRUXteG8tIERoJfhuUHhY/edit

9/21/21, 12:18 PM

استمارة التقديم  -كيف تصبح صحفًيا علمًيا؟

* هل قمت بالكتابة عن العلوم من قبل؟

23.

Mark only one oval.
نعم
ال

* هل شاركت بأي برنامج تدريبي حول الصحافة العلمية من قبل؟

24.

Mark only one oval.
نعم
ال

.في حال اإلجابة عن السؤال السابق بنعم ،برجاء ذكر البرامج التدريبية التي شاركت بها

25.

* .سوف التزم بالحضور والمشاركة في كافة فعاليات وأنشطة البرنامج التدريبي

26.

يتضمن البرنامج ورش عمل وحلقات نقاشية في المواعيد المذكورة أعاله .كما يتطلب إتمام التدريب إجراء مقابلة مع عالم أو باحث وكتابة موضوع علمي واحد
.على األقل .يجب الدخول على منصة التدريب باستخدام حاسب آلي مكتبي أو محمول باستخدام وصلة إنترنت مستقرة

Mark only one oval.
نعم
ال
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