


اإلعالم من أهم 
مرتكزات التنمية 
المعاصرة 

لذا فالحاجة ماسة إلى 
استحداث ودعم وسائل 
وبرامج إعالمية 

تسهم في تحقيق هذه األهداف

وهو إحدى الوسائل 
الفاعلة لتحقيق األهداف 
الكبرى للمجتمعات،



عبر برامج إعالمية تقدم بشكل 

...  إبداعي ومتنوع وجاذب للجمهور
من خالل كوادر إعالمية محترفة ومدربة 

م وقادرة على أن تصنع الفرق وتنافس اإلعال
اآلخر

لقد حان الوقت لتوسيع مفاهيم الخير والبر واإلسهام

.في جوانب التنمية الحيوية والخطيرة كاإلعالم

ويمكن للوقف الذي ساهم في نهضة األمة في 

وتنوعت مصارفه لتشمل أدق ،عصورها المفضلة

مناحي الحياة

 ،
أن ينفق على وسائل إعالمية تتبنى تحقيق أهداف 

األمةوتطلعات 



ز اإلعالالالم اليالالوم قالالادر علالالى تبليالالل ديالالن ح وعلالالى تخطالالي حالالواج

إلالى كالل الجغرافيا وتحطيم أسوار الصد عن سبيل ح، والوصالول

بيالالالت مالالالدر ووبالالالر وإلالالالى كالالالل فالالالرد علالالالى وجالالاله هالالالذه األر  عبالالالر 

انالالات هالالواتفهم الذكيالالة وشالالبكاتهم ايجتماعيالالة، لالالو تالالوفرت لالاله اإلمك

الم وسخر له مالن المالوارد الماديالة والبشالرية عشالر مالا يتالوفر ل عال

اآلخر

مةالمههذهيؤديالوقفغير  وَمن

"الناعمةالقوة"هذهويوفر



كشالالالف التشالالالالويه الالالالالذي تتعالالالر  لالالالاله  وابالالالالت األمالالالالة 

المية وتاريخها وعقيالدتها، وربالط النالاس بهالويتهم اإلسال

وتعزيز ال قة بأصولهم ومورو اتهم ال قافية

مي المالد الصالفوي الالذي يكتسالع العالالم اإلسالالمواجهة 

ن بفعالالل ةلالالة الدعايالالة والهيمنالالة اإليرانيالالة ومالالا تدعمالاله مالال

يالالة وسالالائل إعالميالالة متعالالددة فالالي ك يالالر مالالن الالالدول العرب

واإلسالمية واألفريقية

المجتمالالالع مالالالن زائالالالف ايهتمامالالالات وتسالالالويقتحصالالالين 

ائل الالالوهم والتفاهالالات التالالي تمالالارس فالالي ك يالالر مالالن وسالال

اإلعالم اليوم

إلعالمية قدوات شبابية تجمع بين ايحترافية اصناعة 

والسالالاللوأل األخالقالالالي القالالالويم والحفالالالا  علالالالى مقالالالدرات

الوطن 



واهتماماتهتأسيس كيانات بح ية ومراكز معنية ببحوث الرأي العام لرصد توجهات المجتمع

الوقف على إنشاء مؤسسات تعليمية وتدريبية تحمل رسالة إعالمية هادفة

إنشاء قنوات فضائية بلغات متعددة وتدريب كوادرها من أجل مخاطبة كل العالم

وإدارة حسابات مؤ رة ورائدة( الجديد)ايهتمام بوسائل اإلعالم ايجتماعي 



دور األوقاف حيوي في تأهيل كوادر 

ل إعالمية من هذه البلدان واألقليات، م 

سطين، سوريا والعراق واليمن وليبيا وفل

واألحواز ومسلمي الروهينجا وغيرهم

ي يمكن أن يتم ذلأل عبر منع دراسية ف

التخصصات اإلعالمية المختلفة في

الجامعات المناسبة، أو تبني برامج 

تدريب عن بعد مناسبة ومؤ رة



هي فرصة سانحة قد ي 

دائماتتكرر 

كما أنها خبرة لهم 

يرجعون بها إلى بلدانهم 

إلى جانب شهاداتهم 

الشرعية

فتعليمهم أصول ومهارات 

اإلعالم  يجعل في أيديهم 

صنعة تمكنهم من خدمة 

شعوبهم وقضاياهم



ال هور اإلعالمي المرئي له 

ي بروتوكويته الخاصة ولوازمه ف

اللباس والجلسة والحركة والن ر

...إلخ...ونبرة الصوت

والتدريب عليها ضروري من

ي أجل التأ ير بالجماهير الت

تملأل خيارات ك يرة متعددة

وذائقة عالية جدا  



تعاني ك ير من وسائل اإلعالم 

بها الهادفة من ضعف التمويل، فغال

نشأ بمبادرات شخصية لذا فهي 

ر شحيحة الموارد ي طاقة لها بتطوي

 ل قدرات ومهارات العاملين فيها فت

هزيلة الطرح عديمة الجاذبية 

ها للمتلقي رغم نبل هدف تأسيس

وأصالة محتواها اإلعالمي



" رابطة اإلعالم المرئي الهادف"أدركت 

المؤسسات أهمية العنصر البشري ومدى تأ يره على الكفاءة اإلنتاجية والتنافسية للقنوات و

ت لدى اإلعالمية فجعلت التدريب والتطوير في أعلى سلم أولوياتها، وضعت له الخطط وسع
المانحين لتمويل برامجه 
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تاريخ التأسيس

إبريل18: الموافقهـ 1433جماد األول 27

م2012

الرسالة
السالالالعي لالرتقالالالاء بصالالالناعة اإلعالالالالم المرئالالالي الهالالالادف عبالالالر

نتجاتاله تطوير مؤسساته المتنوعة وتنميالة مالوارده وتحسالين م

وزيالالالادة انتشالالالاره وتع الالاليم أ الالالره ومالالالد جسالالالور التعالالالاون بالالالين

.العاملين فيه

الغاية
تمالالالين أن تكالالالون الرابطالالالة مرجعالالالا  رئيسالالالا  للعالالالاملين والمه

بالالاإلعالم المرئالالي الهالالادف، واإلسالالهام فالالي نشالالر رسالالالة 

.الخير والرحمة عبر تطوير هذا المجال

المستفيدون
فالالي تقالالدم الرابطالالة خالالدماتها لجميالالع المؤسسالالات واألفالالراد العالالاملين

مختلف مجايت اإلعالم المرئي الهادف



من مة عالمية

غير حكومية

غير ربحية

تسعى للحصول على المميزات 

والحصانات الممنوحة للمن مات الدولية

وتقدم خدماتها لمجتمع اإلعالم المرئي 

الهادف
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الهدف األول

تعزيالالز مكانالالة الرابطالالة ومؤسسالالات اإلعالالالم

المرئالالالالالي الهالالالالالادف فالالالالالي المحافالالالالالل المحليالالالالالة 

واإلقليمية والدولية

الهدف ال اني

تطوير الموارد البشرية والمالية للرابطة 

وأعضائها

الهدف ال الث

ايرتقالالالالالالالالاء بالمسالالالالالالالالتوى المهنالالالالالالالالي 

والمؤسسالالالالالالالي والالالالالالالالدعم الحقالالالالالالالوقي 

ألعضاء الرابطة

الهدف الرابع

تفعيل التكامل بين أعضاء الرابطة

الهدف الخامس

ف اإلسهام في تأصيل اإلعالالم الهالاد

.واستشراف مستقبله
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مراكز تدريب

مؤسسة إنتاج

مراكز أبحاث

جهات أخرى

4

4

11

41

قناة فضائية

67
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الشيشانية

البشناق

الروسية

الكازخية

الغاغوازية

األلبانية

الفرنسية

الهوساوية

العربية

اإلنجليزية

الفارسية

األردو

األمهرية

السواحيلية

الكردية

اإلندونيسية
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www.Apvm.ws

رابطة اإلعالم المرئي الهادف

لتقنيالة تعتمد فكرة المشروع علالى اسالت مار ا

فالالي تأهيالالل كالالوادر اإلعالالالم المرئالالي الهالالادف

ز دون الحاجة للحضور المباشالر إلالى مراكال

وسالائل التدريب باستخدام أحالدث التقنيالات و

ايتصال الحدي ة، 

مشالالروع التالالدريب عالالن بعالالد هالالو أحالالد 

مشالالالروعات رابطالالالة اإلعالالالالم المرئالالالي 

الهالالالالالالالادف، حيالالالالالالالث يعتبالالالالالالالر الموقالالالالالالالع 

ب اإللكترونالالي للمشالالروع وحالالدة تالالالدري

إعالمالالالي مالالالن شالالالأنها بنالالالاء نالالالواة مالالالن 

ي اإلعالميالالالين المحتالالالرفين ضالالالمن سالالالع

الرابطالالة لخلالالق منالالا  حاضالالن ل عالالالم

المرئالالالالالي المحتالالالالالرف، وصالالالالالوي  إلالالالالالى 

ايرتقالالالاء بالعمالالالل اإلعالمالالالي الهالالالادف، 

وخاصالالالة لالالالدى اإلعالميالالالين الشالالالباب  

فالي حتى تواكب التطالورات المتالحقالة

. مجال اإلعالم

ويتميز هذا المشروع 

بجملة من الميزات، 

:أهمها

من مراعاة الفروق الفردية بين المتدربين.4

.جهة إتاحة تجاوز مواد وأنشطة يعرفها

ى عدة تنوع الوسائط والوسائل التعليمية عل.5

.برامج في صيل متنوعة

.بالتدريسهولة وتعدد طرق تقييم تطور .6

من خالل حساب خاص الخصوصية .7

.يمهللمتدرب يطلع فيه على نتائجه وتقي

.اختصار التكاليف في المال والجهد والوقت.1

.اعتماده على التعلم الذاتي الذي يعد من أفضل أساليب التعلم.2

الحصول على تغذية راجعة فورية عند أداء الواجبات وايمتحانات.3

.والتمارين، مع إمكانية المراجعة والتحرير والتخزين والتو يق

____________________



19

162%

22%
5%

476%

68%

13%

0

نسبة الزيادة

المستفيدين الجهات المشاركة

الدول المشاركة الساعات التدريبية
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المستفيدين الجهات المشاركة الدول المشاركة الساعات التدريبية األيام التدريبية

ل وهو برنامج يهدف لتدريب وتطوير كوادر اإلعالم المرئي الهادف من خال

أعضاء لكوادر" دراسة ايحتياج التدريبي"خطة تدريبية بنيت على أساس 

.الرابطة ينفذها نخبة من المدربين المتخصصين

تقدم خالل هذا البرنامج دورات إعالمية وفنية متخصصة تخدم الكوادر

2015و 2013بين عامي .البشرية العاملة في المؤسسات األعضاء

2013

2015

2014

مهاراتبرنامج
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القدسمشروع تدريب إعالميي مدينة 

فهم يقعون تحت ايحتالل المباشر وي يتبعون: يعيش المقدسيون حالة ن امية وقانونية خاصة

للسلطة الفلسطينية وي يعاملون 

(48الداخل الفلسطيني )كأبناء فلسطين األصليين 
ذا فهم ي يحصلون على التعليم اإلعالمي سوى في جامعة واحدة صغيرة ذات إمكانات ل

محدودة

لذا كانت الحاجة ماسة لمشروع تدريبي تأهيلي يعتني بإعالميي المستقبل من المقدسيين

:المالمسين لقضية المسلمين األولى من أجل

رفد المسجد األقصى بكفاءات قادرة على تغطية األحداث هناأل بالطرق المهنية
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المملكة- الرياالرئيسمقرهاإلعالميالتدريبمجالفيمتخصصالفضائيةالمجدقنواتشبكةيتبعتدريبمركز

.السعوديةالعربية



دعوة رجال األعمال وأصحاب رؤوس األموال إلى تأسيس أوقالاف 

.مخصصة ل نفاق على األعمال اإلعالمية الهادفة 01

كفالالالالة طالالالالب اإلعالالالالم فالالالي الالالالدول العربيالالالة المنكوبالالالة واألقليالالالات

.اإلسالمية المضطهدة 04

اريع دعوة المؤسسات الوقفية المانحة إلى مزيالد مالن ايهتمالام بالمشال

.اإلعالمية وزيادة حصتها من مصروفات أوقاف هذه المؤسسات 02

تأهيل طالب المنع إعالميا  وإكسابهم الخبرات العملية  05

إعطالالالالاء األولويالالالالة لمشالالالالاريع التالالالالدريب والتأهيالالالالل وبنالالالالاء الكالالالالوادر 

.اإلعالمية
03

.العلمايهتمام بالتأهيل اإلعالمي للمختصين والدعاة وطالب  06
.لهالعناية باإلعالم ايجتماعي وتدريب المؤ رين على مختلف وسائ 07




