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تقرير حول الدورة التكوينية لفائدة المكلفين بنقط االرتكاز
ركز االستقبال القدس بفاس من  31الى  31نونبر 7131

تقرير حول الدورة التكوينية لفائدة المكلفين بنقط االرتكاز
ركز االستقبال القدس بفاس من  31الى  31نونبر 7131
في إطار البرنامج السنوي لوزارة الشباب والرياضة في مجال التكوين المستمر برسم سنة
 ،7102نظمت مديرية الموارد البشرية دورة تكوينية في موضوع "التواصل والتقنيات
السمعية البصرية" ،وذلك بمركز االستقبال القدس بفاس في الفترة الممتدة بين  01و02
نونبر  ، 7102لفائدة المكلفين بنقط االرتكاز بالمديريات الجهوية واإلقليمية بجهتي فاس-
مكناس والشرق.
وافتتحت هذه الدورة بكلمة للسيد
العربي

القصاوي

هندسة

رئيس

وبرمجة التكوين ،ممثال لمديرية
الموارد البشرية ،عبر فيها على أهمية
التواصل المؤسساتي في انجاح برامج
الوزارة والتعريف بها ،من خالل
المواقع

االلكترونية

الخاصة

بالمديريات ،مشيرا بذات السياق أن
المديرية سطرت برنامجا هاما لتنمية القدرات التدبيرية والتقنية لهذه الفئة سيمتد الى نهاية
سنة .7102
بعد ذلك تناول السيد حسن صابر ،المكلف
بتسيير المديرية الجهوية لجهة فاس -مكناس،
الكلمة أكد من خاللها على الدور الريادي الذي
اصبحت يلعبه التواصل السمعي البصري
بصفة عامة والصورة على وجه التحديد في
ضل الثورة الرقمية التي يعرفها العالم اليوم.
كما عبر من شكره إلختيار المديرية لمدينة فاس لتنظيم هذه الدورة معربا عن تجند أطر
المديرية الجهوية لفاس النجاحه  ،كما عبر عن ترحيبه للمشاركات وللمشاركين فيها.

السيد محمد جنان ،ممثل مديرية التعاون والتواصل والدراسات القانونية ،أكد في كلمته
االفتتاحية رغبة المديرية في الرقي بالمواقع االلكترونية  ،كما حث المشاركين والمشاركات
لبذل الجهود لبلوغ االهداف المتوخاة من هذه الدورة.
وتضمن برنامج الدورة محورين أساسيين.
وخصص المحور االول لتقنيات الصورة
والصوت عبر برنامج برنامج

Adobe

 Photoshop CSوكذا معالجة الفيديو
والصوت ( Montage vidéo
 )et Montage Sonoreمن خالل
برنامج ( ،) Adob Premierفيما خصص
المحور الثاني لتقنيات الكتابة الصحفية واإلعالمية.
وقد تمكن المشاركون خالل الثالثة أيام األولى من الدورة التكوينية التعرف على برنامج
"فوطوشوب" ومميزاته وكيفية األشتغال عليه  .حيث تطرق السيد هشام عبد المومن الى
النقط التالية:
 لتعرف على واجهة فوتوشوب ومكوناتها
 الطبقات في فوتوشوب ،الكتابة،
النصوص ،التأثيرات
 األلوان
 األشكال
 الصور
 نموذج تصميم كرافيكي من البداية حتى
النهاية .
وقد تضمن هذا المحور عدة ورشات وأشغال تطبيقية كما هو مبين من خالل النموذج على
الرابط التالي :

http://delegation.mjs.gov.ma/hajeb/index.php/chabab/2013-10-22-04-27-25/556-2017-11-15-21-44-38

وقد خصص اليومين االخيرين من الدورة ،
والتي اشرف عليهما األستاذ جواد مفتي
زادة ،األستاذ بالمعهد العالي للصحافة،
لموضوع " تقنيات

التحرير

الصحفي

واالعالمي " على اعتبار أن المحورين
متكاملين،
هذا وقد تطرق المشاركون من خالل هذا المحور ،لتقنيات التحرير الصحفي واإلعالمي في
الجوانب المتصلة تحديدا من جهة ،بالخبر الصحفي والكتابة الصحفية ( التعريف ،أسس
االختيار ،األسئلة المرجعية ،القالب الفني ،قواعد الكتابة ) ومن جهة ثانية بإجراء المقابلة
الصحفية أو الحديث الصحفي ( األصناف األساسية  ،مراحل االنجاز ) تلته بعد ذلك
تدخالت ومناقشات المشاركين الذين انخرطوا عقب ذلك في ورشات تطبيقية.
واختتمت هذه الدورة التكوينية المنظمة
من طرف مديرية الموارد البشرية لوزارة
الشباب والرياضة ،لفائدة األطر المكلفة
بنقط االرتكاز بالمصالح الخارجية في
موضوع يوم الجمعة  02ابريل 7102
بتوزيع شواهد على االطر المشاركة.
وقد عبر جميع المشاركون عن ارتياحهم
لما اكتسبوه من تقنيات ستمكنهم من الرفع
من مستوى أدائهم المهني.

