
 

 

 

 "في البلدان العربية "التغطية الصحفية في ظل النزاعات واالستقطاب المجتمعي
 2018أغسطوس /آب 28-30

 ، لبنانالجامعة األميركية في بيروت
 

 برنامج التدريب

 

2018آب  28اليوم الأول:   
 

 التجّمع في بهو فندق للانطلاق إلى الجامعة الأميركية في بيروت          - 08:30

09:30 – 09:00 

 

 وتعريف المدّربين  إفتتاحيةالجلسة ال

 مديرة مركز الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة دينا الخواجة،-

 ،ومشروع التماسك الاجتماعي للتنمية العربية البوابة مشروع مديرة ،شقيرح فر -

 الإنمائي المتحدة الأمم برنامج  العربية، للدول الإقليمي المكتب

 

، مدير الإعلام في الجامعة "آسر مارتن جون أوين"يلقيها  الترحيبكلمة 

 الأميركية في بيروت

 

 التوقعات والتحدياتنقاش مفتوح للتعارف والتباحث:  11:00-09:30

 )قهوة وشاي(

11:00-13:00 ، التغطية الصحفية والكتابة عن قضايا وحالات التمييز والتعّصب : 1/3 المحور الأّول 

 بيسان الشيخ

تعريف "التماسك الاجتماعي" من منظور صحافي الجزء الأول، ستقوم الشيخ ب في 

 الأسئلة التالية، وتناول في تحقيقه وترسيخه  نقاش حول دور الاعلامفتح و

 من هي الفئات الاجتماعية التي يمارس ضدها التمييز والتعصب؟ وكيف؟ -

كيف يحقق الاعلاميون التوازن بين دورهم في تديعم قيم التماسك   -

الاجتماعي من جهة وكشف المشكلات الاجتماعية وعدم تجميل الواقع 

 ؟من جهة أخرى



 

نات سوف يمتزج الجانب "النظري" بالامثلة الحية والعي في هذا المحور،

ركين بالاضافة الى إتاحة المجال للمشا، الصحافية التي ستطرح للنقاش

 .بتقديم حالات من بلدانه

13:00-14:00   غداءإستراحة  

14:00-16:00 ، التغطية الصحفية والكتابة عن قضايا وحالات التمييز والتعّصب:  2/3 المحور الأّول 

 بيسان الشيخ

تقنيات الكتابة الصحافية ودور اللغة في الجزء الثاني، ستقوم الشيخ بالبحث في 

  .في تشجيع و/أو تفادي نشر خطاب الكراهية والمساهمة في التطبيع معه

 

16:00-16:30  استراحة قهوة 

16:30-17:30 التغطية الصحفية والكتابة عن قضايا وحالات :  2/3 المحور الأّول: 3/3المحور الأّول  

 ، بيسان الشيخالتمييز والتعّصب

 مرين عملي. تالأخير من اليوم الأول مخّصص لالجزء 

 

 

2018آب  29اليوم الثاني:   
 

 التجّمع في بهو فندق للانطلاق إلى الجامعة الأميركية في بيروت          - 08:30

09:30 – 09:00 

 

 : الأكاديمي في المجال الصحفي(to be confirmed"..." )الضيف دردشة مع 

Q& A 

 انطباعات حول اليوم الأول 10:00-09:30

10:00-12:00  ، لينا عطاهللالجندر والمرأة: التغطية الصحفية والكتابة عن قضايا  1/3 الثانيالمحور  

تأطير المقاربة الجندرية  " فيلينا عطا هللا في هذا المحور، سوف تقوم المدّربة "

وفتح باب لنقاش نظري ولكنه مدّعم بأمثلة بشكل تقاطعي  في الكتابة الصحفية

 عملية. 

12:00-12:30   قهوةإستراحة  

12:30-14:00  قضايا الجندر والمرأة، لينا عطاهلل التغطية الصحفية والكتابة عن :  2/3 الثانيالمحور  

 



 

بعرض كيفية نقد المحتوى ستقوم عطاهلل في الجزء الثاني من المحور الأول، 

الإعلامي العربي المعاصر من منظور جندري تقاطعي مستعينة بمقالات وتغطيات 

  ن الصحافة العربية. م

 

14:00-15:00  غداءاستراحة  

 الكتابة عن قضايا الجندر والمرأة، لينا عطاهلل التغطية الصحفية و: 3/3 الثانيالمحور  

 

ستخّصص عطاهلل الجزء الثالث للبحث في كيفية تقديم أطروحات منختلفة في 

 إطار المقاربة الجندرية المتقاطعة مع قضايا أخرى عبر تدريب عملي. 

 

 عشاء المجموعة          20:00

 

2018آب  30اليوم الثالث:   
 

 التجّمع في بهو فندق للانطلاق إلى الجامعة الأميركية في بيروت          - 08:30

09:30 – 09:00 

 

 (: الناشط في المجال الصحفيto be confirmedدردشة مع الضيف "..." )

Q& A 

 انطباعات حول اليوم الأول 10:00-09:30

10:00-12:00 : التغطية الصحفية والكتابة عن قضايا المساواة والعدالة  1/3 المحور الثالث 

 ، لينا عجيلاتالاجتماعية-الاقتصادية

حول المدربة باستعراض نظري من أجل تأطير النقاش في هذا المحور، سوف تقوم 

الاجتماعية من الناحية  -كيفية مقاربة قضايا اللامساواة والعدالة الاقتصادية

  الصحفية.

12:00-12:30   إستراحة قهوة 

12:30-14:00 : التغطية الصحفية والكتابة عن قضايا المساواة والعدالة  2/3 المحور الثالث 

 ، لينا عجيلاتالاقتصادية-الاجتماعية

لمدربة بتقديم إيضاحات عملية لكيفية الثالث، ستقوم افي الجزء الثاني من المحور 

لذي تّم تقديمه في الجزء الأول، الصحفية لتراعي الإطار ا إعادة التفكير بالقصة



 

تحديد خلل هذا الجزء تمرين عملي لبلورة زوايا القصص الصحفية ووسوف يت

 الأسئلة المناسبة التي على الصحفي طرحها. 

 

14:00-15:00  استراحة غداء 

15:00-0017: ة والكتابة عن قضايا المساواة والعدالة : التغطية الصحفي 3/3 المحور الثالث 

 ت، لينا عجيلاالاقتصادية-الاجتماعية

يتبعها نقاش  على قراءات معينةسيتّم التركيز في الجزء الأخير من المحور الثالث 

ى نصائح للصحفيين لتجنب صحافة من أجل الوصول إلمصّغرة في مجموعات 

 في قوالب يغيب عنها المقاربة الحقوقية وقيم إنسانية.  الاستجداء أو تنميط الفقر

 

 نقاش مفتوح للتقييم وملء استمارة التقييم       17:00-18:00

 توزيع الشهادات والصورة الجماعية 18:00

 

  



 

  

 

 عرّف على المدرباتت                  
 

كمراسلة ميدانية  2018و  2001عملت في صحيفة "الحياة" اللندنية بين 
االستقصائية, ثم كاتبة مقال متخصصة في التغطيات المعمقة التحقيقات 

اسبوعي. غطت الحروب والنزاعات في العراق ولبنان وسوريا وأنجزت 
يران وتركيا ومعتقل غوانتامو  تغطيات ومقابالت خاصة من تونس واالردن وا 
وغيرها, باالضافة الى كونها مسؤولة ملحق "شباب" االسبوعي, الذي يضم 

 البلدان العربية. مراساًل موزعين على كافة  15فريقًا من 
صدر لها باالشتراك مع حازم صاغيه كتاب "شعوب الشعب اللبناني: مدن 

  2014الطوائف وتحوالتها في زمن الحرب السورية", الساقي, 
(, 2014كتبت وأنتجت فيلمين وثائقيين بعنوان "طريق المهاجرين" )لبنان, 

 (2010و"إيمان وسناء, توأما القاعدة" )المغرب, 
شيخ تخصص "الصحافة االستقصائية" في الجامعة اللبنانية دّرست ال

في مجال االستشارات والتدريب  2006( كما تعمل منذ 2015االميركية )
االعالمي لدى منظمات عربية ودولية مثل "اريج" و"انترنيوز", و"معهد الحرب 

 (,IWPRوالسلم" )
 ت.وهي مرشدة متطوعة ضمن شبكة "ماري كولفن" للصحافيا

  تقيم الشيخ في اسطنبول, تركيا. 2016منذ 

 صحافية وكاتبة لبنانية. بيسان الشيخ

 
 

 

 

 

 

رئيسة تحرير . شغلت سابقا منصب ومن مؤسسيه رئيسة تحرير موقع مدى مصر

كتبت في المصري اليوم )النسخة . 2013إليجيبت إنديبانديت قبيل إغالقها عام ا

  .bbcال مع  2005إلنكليزية(، دايلي ستار، رويترز وعملت عام ا

 افة في الجامعة األميركية في القاهرة. درست الصح

 

 لينا عطاهلل، صحافية مصرية 

 



 

 

. والمحررة التنفيذية للموقع 7iber.comلينا عجيالت إحدى مؤسسي موقع حبر 

حاصلة على شهادة الماجستير في الصحافة من جامعة كولمبيا في نيويورك وشهادة 

البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة األردنية. عضو الهيئة التدريسية 

لمعهد اإلعالم األردني حيث تدّرس مادّة اإلعالم الرقمي ضمن برنامج الماجستير 

 .2010منذ عام 

 

 ررة التنفيذية لموقع حبر )األردن(.لينا عجيالت، المح 

 

 

 

 

http://7iber.com/
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