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 يةتعزيز فرص السالم من خالل المؤسسات االعالممشروع أنشطة استمارة طلب المشاركة في  
  

   First: An introductory summary of the project idea and the implementing agencyThe:المنفذة  والجهةاوال: ملخص تعريفي عن فكرة المشروع  

 .اإلعالميةتعزيز فرص السالم من خالل المؤسسات   : اسم المشروع .1

 (GIZالوكالة االلمانية )  -الممول : .2

 .منظمة الشباب للتنمية والديمقراطية :المنفذة  اسم المنظمة .3

 .المسراخ( –مشرعة وحدنان  –صبر الموادم  - القاهرة -المظفر –مديريات )صالة  –محافظة تعز  موقع المشروع: .4

 Project objective هدف المشروع: .5

يهدف المشروع بشكل عام الي تصميم الية عمل تعاونية دائمة  في مجال االعالم وبناء السالم في محافظة تعز   
 من خالل تحقيق االهداف الفرعية التالية: 

 .تعزيز دور قسم االعالم في جامعة تعز واذاعة تعز اف ام في بناء السالم وتحقيق التعايش السلمي -1
في جامعة تعز في مواجهه خطاب الكراهية والعنف علي مستوى مديرياتهم  تفعيل دور طالب قسم االعالم   -2

 . ومناطقهم وبناء قدراتهم لتمكينهم من القيام بهذا الدور
تصميم دليل للصحافة الحساسة للنزاعات وتدريب قسم الصحافة بكلية االعالم   علي استخدامه وجعلة   -3

 . جزء من المنهج الدراسي في الكلية

 ثانيا: أنشطة المبادرات واألفالم القصيرة والحلقات االذاعية المطلوب اشراك الشباب فيها 
 

المجال األول : سيتم تقديم ثالث جوائز مالية  قيمة كل جائزه مبلغ )300( ألف لاير وذلك ألفضل فالشه توعوية تخدم فكرة السالم 
 والتعايش السلمي في اطار القضايا ذات األولوية للمعالجة في المديريات المستهدفة  .

 
 

وسيتم نشرها علي نطاق واسع علي   طالب قسم االعالم بكلية اآلداب بجامعة تعزهذه الفالشات القصيرة سيتم انتاجها من قبل    -
الف مستفيد للوصول   120موقع المنظمة علي االنترنت وقناة اليوتيوب ومن خالل اعالنات ممولة يستهدف المشروع الوصول الي  

يتم نشر تلك الفالشات علي القنوات المحلية اليمنية والسماح لهم بنشرها من خالل قنواتهم اليهم من خالل هذه الفالشات كما س
وستركز الثالثة الفالشات علي ابرز اسباب النزاعات في سيتضمن كل فالش فقط ثالثين ثانية توعوية  كمساهمة في تعزيز السالم  

  )مرفق قائمة بالقضايا والمديريات(بداية المشروع .  بناء علي نتائج المسح الذي نفذه المشروع فيوحلها محافظة تعز 
 

المجال الثاني : تنفيذ حلقات اذاعية عدد 14 : سيشترك في انتاج الحلقة الواحدة عدد )3(طالب  : سيحصل كل طالب من  
 الطالب الثالثة على )30.000( لاير في كل حلقة وسيتم ذلك من خالل التالي: 

 

 
حلقة اذاعية عن السالم والتعايش السلمي والتماسك االجتماعي بناء علي نتائج االستبيان    14سيقوم طالب كلية االعالم بتصميم    -

والمسح الذي تم تنفيذه في بداية المشروع ومعرفتهم بأهم القضايا المحلية المثيرة للنزاع  سيستفيد الطالب من المعمل الذي تم 
سيتم دراسة    مجال الصحافة الحساسة للنزاع.في الجامعة ومن خالل التدريبات التي حصلوا عليها في  تجهيزه من قبل المشروع  

فكرة الحلقة التي سيقدمها كل ثالثة طالب وتقييمها من ناحية ارتباطها بهدف المشروع والتزامها بحساسية النزاع  وبالقضايا ذات 
 األولوية والتي تم تحديدها بنتائج المسح في بداية المشروع )مرفق قائمة بالقضايا والمديريات(

والتجهيزات اللوجستية للحلقات  حلقة من قبل المشروع ستخصص التمويالت للنفقات االدارية لإلذاعة   14سيتم التعاقد مع اذاعة تعز لتمويل  -
  م تلقي االتصاالت من الجمهور والتعرف علي ردود فعلهم حول المواد والبرامج التي يقدمها المتطوعين من شباب الجامعة قسم الصحافة واالعالو

. التعرف علي ردود فعل الناس وتقييم المواد التي ينتجها الطالب وسيساعدهم علي تحسين االداء  وهذا سيساعد المستفيدين من الطالب علي   

 

Application form for participation in the activities of the project to promote peace opportunities through media institutions 

The  Second: Initiatives activities, short films and radio episodes, in which young people are required to be involved 

The first field: Three financial prizes, each prize amounting to (300) thousand riyals, will be presented for the best awareness flash that 

serves the idea of peace and peaceful coexistence within the framework of priority issues for treatment in the targeted directorates. 

The second field: Implementation of 14 radio episodes: (3) students will participate in the production of one episode: each of the three 

students will receive (30.000) riyals in each episode and this will be done through the following: 
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 المجال الثالث :  تمويل  مبادرة واحدة بمبلغ  500 الف لاير. 
The third field: Financing one initiative with an amount of 500 thousand riyals. 

المتقدمة واختيار افضل االفكار لمبادرة تساهم في التخفيف من النزاعات المحلية على سبيل  سيتم تقييم األفكار 
المثال تهدف الى حل نزاع محلي قائم أو نزاع محلي على وشك الوقوع )متوقع الحدوث( ، سيتم تمويل المبادرة  

. وفق عقد سيوقع مع المنظمة  
  applicant's personal dataThird: the The:   الثا: البيانات الشخصية للمتقدمث

 البيانات الشخصية االساسية -أ

 العنوان  المديرية  المحافظة 

 
 

  

 الحالة االجتماعية محل الميالد تاريخ الميالد   االسم الرباعي 

 
 

   

 المؤهل الدراسي  جهة االصدار  تاريخ االصدار رقمها/  نوع الهوية

 
 

   

 رقم الهاتف للتواصل  سنة التخرج  جهة التخرج  التخصص 

    
 

 الواتس اب   االيميل   للمتقدمين في مجال الحلقات االذاعية يرجى ذكر أسماء الزميلين المشتركين بالتنفيذ 

 
 

  

 

 الدورات التدريبية الحاصل عليها )يفضل التركيز علي دورات بناء السالم ان وجدت( -ب
Training courses obtained (preferably focus on peace building courses, if any) 

 عدد االيام تاريخ الدورة   المنفذة  الجهة عنوان الدورة 

    

    

    

    

 Community activities in which you participated : االنشطة المجتمعية التي شاركت فيها -ج
 تذكر اي انشطة لها عالقة باي وساطات او حل مشكالت او منازعات ولو كانت علي مستوى اسر صغيرة  

 اذكر ملخص من عشر كلمات عن النشاط او المبادرة   اين تم التنفيذ   النشاط او المبادرة او العمل 
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 الحلقة االذاعية الذي تنوي تنفيذها والتي تتطلب دعم المشروعالفالش او  ا: فكرة بسيطة عن مبادرة اوثالث 
The Third: A simple idea about the initiative, flash, or radio episode that you intend to implement and that requires project support   

الوضع الحالي الغير مرغوب  
الذي تريد تغييرة في منطقتك  

العايش  والذي يؤثر علي 
  100السلمي في المنطقة) 

 كلمة(
 
 
 
 
 
  

 

من خالل  ي/كيف ستغير
او الفالش او الحلقة   مبادرتك 

هذا الوضع ماهي فكرة 
كلمة علي  100مبادرتك  )

 االكثر (
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اين ستنفذ فكرتك في حال  
 حصولك علي الدعم 

 

  من سيستفيد من تنفيذها  

 بأهدافماهي عالقة فكرتك 
 المشروع 

 

 بصحة البيانات وااللتزام بالتنفيذ اقرار المتقدم  
 The applicant’s declaration of the validity of the data and the commitment to implementation 

 
جاء في هذه االستمارة  اقر باني قد اطلعت علي كل ما.......بطلب الحصول علي الدعم انا/...............................................اتقدم 

 ,ي وعلي مسؤوليتكما اقر بان جميع البيانات التي اوردتها في االستمارة صحيحة –واوافق عليها 
 

 2021التوقيع /                        التاريخ     /       /............................................................... ...... االسم /  
 

 : رابعا: مواعيد ارسال الطلبات والمرفقات المطلوبة وعناوين االتصال ومواعيد ابالغ المتقدمين بالنتائج
applications, required attachments, contact addresses, and dates for informing applicants of the resultsFourth: Dates for sending The    

 
 ( السيرة الذاتية-  المرفقات المطلوبة بالطلب )نسخة من البطاقة الشخصية-أ

الوارد في   الرقم يرسل الطلب علي االيميل الوارد ادناه كما سيتم االجابة علي اي استفسارات مطلوبة من خالل كيفية ارسال الطلب : -ب
 أو عبر جروب الوتس أب الخاص بطالب قسم االعالم . الجدول ادناه

The request is sent to the email below, and any required inquiries will be answered through the number listed in the 
table below or via the WhatsApp group for students of the Media Department . 

 Basheer.yodd@gmail.com بي دي اف  االيميل الذي ترسل علية الطلبات بصيغة

 04221480 اي اسئلة خالل فترة الدوام الرسمي   الهاتف الخاص بالرد عليرقم 

 7/11/2021 اخر موعد الستقبال الطلبات  

   10/11/2021 سيتم ابالغ المقبولين النهائيين بتاريخ  

 
 بتسليم االستمارة باليد الي مقر منظمة الشباب للتنمية العنوان :  يرغب / ترغبلمن 

 أو لألستاذة/ بشيرة العريقي كلية اآلداب جامعة تعز .  الدور الثاني –تعز شارع الزراعة امام البنك الزراعي مبني معهد الدراسات واللغات 


