
 

 

 دعوة للمشاركة 
 برنامج التكوين والمواكبة في مجال االعالم الرقمي  

  i-mediaمشروع 
 2022/ 05/ 19الرباط في 

 السياق 
اقتصادي -المنجز تحت شعار : االعالم أداة لإلدماج السوسيو   i-mediaفي اطار مشروع  

فيله   دويتشه  اكاديمية  والمنظم من طرف  للشباب،  السياسية   و  (DWA)والمشاركة 
، وبتمويل (e-joussour)من خالل قطبه اإلعالمي جسور    (FMAS)منتدى بدائل المغرب  

والشباب   الشابات  لفائدة  المشاركة  طلب  دعوة  اطالق  تم  األوروبي،  االتحاد  من 
طنجة  / القاطنين جهات:  بست  فاسات  الحسيمة،  الرباط-تطوان  -سال-مكناس، 

مراكش  سوس-القنيطرة،  ودرعة-اسفي،  باألساس - ماسة،  موجهة  وهي  تافياللت، 
أعمارهم المتراوحة  والشباب  بين  / للشابات  ما  الراغبين  35و  18هن  في / سنة،  ات 

الرقمي، إضافة الى أنشطة   التواصل  و  االستفادة من تكوين ومواكبة في مجال االعالم
شاب وشابة،    150المتكون من    الثانيعلى ان هذه الدفعة ستكون هي الفوج    أخرى،

 لهذا المشروع.   ( ة) خريج 200على ان نصل في نهاية المشروع الى 

 تفاصيل حول البرنامج
الرقمي، يهدف الى المساهمة في دعم مسار   والتواصل  البرنامج التكويني حول االعالم

السوسيو  المهارات -االدماج  تطوير  عبر  وذلك  والمستفيدين،  للمستفيدات  اقتصادي 
 واالندماج المهني.

 
انتقائهم سيتم  الذين  والشباب  البرنامج،  / الشابات  هذا  من  األولى  للدفعة  هن 

سيستفيدون من مجموعة من األنشطة التكوينية واللقاءات المهنية من طرف منظمي 
 ، وخاصة في المواضيع التالية: FMASو DWAالبرنامج 

ضمنها )   DWAسلسلة ورشات تكوينية معتمدة من طرف اكاديمية دويتشه فيله   •
 ( Summer Schoolالتدريب الصيفي 

 سلسلة ورشات تكوينية حول المهارات الشخصية  •
 مواكبة في البحث عن العمل  •
 فرص للتطوير المهني  •



 

 

تعين البرنامج يتضمن أيضا أنشطة أخرى تكميلية، مرتبطة ارتباطا وثيقا به، والتي سي
هن المشاركة فيها وتنفدها وفق اشكال  / على الشابات والشباب الذين سيتم انتقائهم

 محددة، ومنها: 
انتاج محتويات إعالمية حول المشاركة السياسية للشباب والنساء، المساواة بين   •

 ؛ اقتصادي- الجنسين، االندماج السوسيو
الديمق • واليات  المنتخبة،  المجالس  اشغال  تتبع  التشاركية  المشاركة في  راطية 

 على صعيد جماعات الجهات الست المستهدفة.

 شروط التقديم للبرنامج
للتقديم لهذا البرنامج، الشابات والشباب ينبغي ان يستجيبوا لشروط المشاركة، والتي  

 هي كالتالي: 
 سنة   35و  18السن يجب ان يكون ما بين  •
 بواحدة من الجهات الست االتية:  ( ة ) قاطن  •

o  ؛الحسيمة-تطوان-طنجة 
o  ؛ مكناس –فاس 
o ؛ القنيطرة -سال -الرباط 
o  ؛ اسفي-مراكش 
o ؛ ماسة -سوس 
o تافياللت -درعة . 

 طريقة التقديم  
ات في التقديم / الراغبين  ( سنة  35و  18هن ما بين  / البالغة أعمارهم) الشابات والشباب  

ات الى تعبئة استمارة طلب المشاركة من خالل الرابط التالي / لهذا البرنامج، مدعوين 
HAjyje689NpKAfjc8/https://forms.gle    يونيو  ( 01)   فاتح  األربعاءوذلك قبل متم يوم 

2022 . 
 

 ألي استفسار او تساؤل المرجو التواصل معنا عبر العناوين االلكترونية التالية:  
oussama.fmas@gmail.com  أوk.mahmoud@forumalternatives.org 

 

هن / مالحظة: سيتم فقط التواصل مع الشابات والشباب التي سيتم انتقائهم
 خالل هذه الدفعة. 

https://forms.gle/HAjyje689NpKAfjc8
mailto:oussama.fmas@gmail.com
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