أكــاديميـة التـدريــب اإلعـالمــي
دورة تكنولوجيا وتشغيل الكامريات عالية الدقة
Mastering High definition Cameras
تـونس  12-08 :أبريل/نيسان 2019

مكان انعقاد الـــدورة :
مقــر أكــاديـمـيــة التـدريــب
اتـحاد إذاعـات الدول العـربـيـة
نهـج  – 8840الـمركز العـمـراين
الشمـــايل  1080 -تــونــس
الجمهور املستهدف :
المـهندسون والتقـنيون وكذلك
العاملـون فـي مجـال االنـتـاج
التلفزيوني واالسـتـوديـوهات
والكاميـرات مـع خـبـرة تـزيـد
عـــن ثـــالث ســـنـوات فــي
مـجـال الـعمـل وإتـقان اللغة
اإلنجليزية .
لغة العمل :
اللغة اإلنجليزية.
عدد املقاعد املتاحة :
 14متـــد ّربا
وسـيتـ ّم قبول املرشحني الذين
يحقّـقون رشوط املشـاركة
بناء عىل أسبقـية وصـول
ترشيحاتهم.

رشوط الـمشاركة يف الدورة :
يجب ان يكون لدى الـمشاركني :
•املعارف األساسية عن الكامريات
•خربة ال تقل عن  3سنوات
•اتقان اللغة اإلنجليزية.
الهـدف مـن الدورة :
إعطاء املتدربني املعلومـات األساسية عن نظام التلفزيـون عــايل
الدقة وكذلك رشح وتعريف باملكونات التكنولوجية للكامـيـرات
عالية الدقة والوظائف األسـاسية إضافة إىل املسـائل التشـغيـلية
للكامريا ،بحيث يتمكن املتد ّربون يف نهاية الدورة من :
•فهم تقييسات التلفزيون عايل الدقـة
•التعرف عىل املكونات التقنية للكامريات عالية الدقـة
•التعرف وفهم الوظائف األساسية واالختيارية يف الكاميـرات
عالية الدقة
• اتقان استعامل قوائم الكاميـرات
•اتقان التشغيل والتصوير بالكامريات عالية الدقـة.

آخر موعد
للرتشح
 25مارس/آذار
2019

الحصول عىل تأشرية الدخول إىل تونس :
تـو ّجه األكادميية عند الحاجة دعـوة شخصيّة إىل الـمرشّ ح
قصـد تقديـمها إىل السفارة التونسية يف البلد الذي يعيش
فيه ملنحـه تأشرية الدخول إىل تونس خالل مدة الدورة.

تغطية استثنائية لإلقامة خالل سنة 2019
يتح ّمل االتحاد تكاليف اإلقامة (فقط غرفة مفردة
مع فطور الصباح) خالل كامل مدة انعقاد الدورة
وبحد أقىص يوم قبل انطالقها  ،ويوم بعد انتهائها
كـل بلـد يف السنة ،يف حني
 ،بواقع  15مشاركا من ّ
تتح ّمل الهيئات بقية نفقات سفر ومه ّمة متد ّربيها.
رسوم املشاركة بالدورة:
•مجانية لجميع املرشّ حني من أ ّي من الهيئات األعضاء يف االتـحاد
•مائـة ( )100دوالر أمرييك عن كلّ يـوم تدريبي أل ّي مـرشّ ـح مـن
الهيئات غري األعضاء يف االتحاد أو أ ّي مرشّ ح شخيص

التسجيل واالفتتاح الرسمي :
يــوم االثــنــيـن 2019/04/08
فـي السـاعـة 08:30
أوقات العمل :
14:30 - 09:00

السفر واإلقــامــة يف الحــاالت العــامة :
تكون تكاليف السفر واإلقامـة والطـعام عـىل نـفقـة الـمتد ّرب
نفسـه .وتقـوم العالقات العـامة فـي االتحاد بإجراءات حجــز
الفندق عـنـد طـلـب الـمتـد ّرب واستـقبـال الـمتـد ّربيـن فـي
املطار ونقلهـم إىل مـكان السـكن وتوفري املواصالت من مكان
اإلقامة إىل مق ّر األكـادمييـة بشكل يومي.

محاور الدورة :
•تقييسات التلفزيون عايل الدقـة
•املكونات التقنية للكامريات عالية الدقـة
•الوظائف األساسية واالختيارية يف الكامريات عالية الدقـة
•تدريب عميل عىل التشغيل والتصوير بالكامريات عالية الدقـة
•تنفيذ مشاريع تصوير من قبل املتدربني وتقييمها من قبل املـدرب.
مد ّرب الدورة :
 Jan Paul Campmanالخبري الهولندي الذي يعمل منـذ أكثـر من
 40عاما يف مجال الكامريات باختصاصات مختلفة مثل  :تحضيـرات
املصنع و التطوير و االسـتالم والخـدمـات األخرى ،ويـعمــل حاليـا
مديرا للتدريب ومدربا لكامريات عالية الدقة والشاشـات مـتعـدّدة
العـرض والسـريفارات اىل آخره من منتـجات غـراس فـالـي يف هذا
املجال( .مرفق السرية الذاتية)

طریقة تسدید رسوم الدورة :
تدفـع رسوم االشرتاك حسـب إجراءات التسديــد املالية
املعتدة يف االتحاد ويت ّم تحویل املبلغ إىل حسـاب اتحاد
إذاعات الدول العربیة تونس عىل العنوان التايل :
)Amen Bank (USD
Branch : La Soukra
La Soukra Tunisia
IBAN N° TN59 07024008914104001843
Swift Code : CFCTTNT
ألي سبـب ،يـمكن للمشارك تسـديـد
ويف حال تعذّر التحويل ّ
مبلغ الرسوم املطلوبة نقدا بالدوالر األمريــيك أو مـا يـعادله
بالديـنار التونيس لدى إدارة الشؤون املالية باالتحاد.

لالتصـــــــــال

اتحاد إذاعات الدول العربية
د.عدنان سلهب
 a.salhab.asbu@gmail .comأكادميية التدريب اإلعالمي
 GSM +216 21 91 31 79الهاتف )+216(71849000
()Ext.502- 504
asbu.hq@gmail.com
املركز العمراين الشاميل
ص.ب  - 250تونس 1080
املوقع اإللكرتوين
www.asbu.net

