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: أخر تطورات مشروع شباب اليف
ماذا حدث منذ اجتماعنا األخير؟



الجديد؟مااألردن

شباب نيوزما أنجز مؤخرا
عمان-رؤيا : تنفيذ ن من الشباب والشابات من أصل ٦بعد ورش عمل مكثفة، تم اختيار • .متقدم٣٠٠مشاركي 

امج• ن ، وعملتدرب حول تقديم البر .ات/المراسل، واإلنتاج للمشاركي 
ات األخبار األردنية واحتياجات المجموعة• ،المستهدفةورشة عمل حول تطوير التنسيق وتقييم نشر

.للفريق الشابADWأجراها مستشار 
نت " أخبار الشباب"بث الحلقات األوىل من • هناعىل اإلنبر

النشاطات القادمة
المجموعة لضمان عرض األخبار العامة عىل نحو يناشد ،التطوير المستمر لمفهوم أخبار حركة الشباب•

.المستهدفة الشابة
ي سيتم بث: منتصف ايار. نهاية الموسم األول: منتصف نيسان•

ي والتر
يوتيوبها عىل بداية الموسم الثانن

مشروع الخيميائي
ناالرد-دربزين للتنمية البشرية :  تنفيذ

ما أنجز مؤخرا
ي ٥٠دعوة الختيار •

ين الثانن ي تشر
ن
.طلبا١٥٠من أصل ٢٠١٩مرشحا ف

النشاطات القادمة

فيسبوك ي 
ونن الموقع االلكبر

ي 
ونن فيسبوكالموقع االلكبر

ن الشباب والشابات • وعددهم خمسونتنظيم جلسة توعوية للمشاركي 
ي •

ن والمشاركات عىل مبادئ اإلنتاج السينمان  تدريب المشاركي 
ي ليتم بثها عىل يوتيلحلقاتوالمفاهيمفرق إنتاج للعمل عىل صياغة األفكار٦تشكيل •

وبالخيميان 

حكايا بلدك
االردن-مسرح البلد :  تنفيذ ما أنجز مؤخرا

، شارك فيها • ي األردن٥شابا وشابة من ٧٢عقدت خمس ورش عمل حول اإلنتاج اإلعالمي
ن
.مناطق ف

.شابا وشابة٦٠تم تشكيل خمس لجان تحريرية تتكون من •

النشاطات القادمة
.ررينعن الموضوعات الثقافية والفنية من قبل المح( بودكاست-فيديو )إنتاج محتوى إعالمي •
ي الدورة التدريب•

ن
ن الشباب والشابات عىل إنتاجاتهم ف ة للمشاركي  .يةوضع اللمسات األخب 

ي نيسان•
ن
ي والتطبيق ف

ونن .رفع المنشورات األوىل عىل الموقع اإللكبر
ي ورشة •

ن
ي سينظمها مركز الجتن MILالمشاركة ف

ي .التر
ونن فيسبوكالموقع االلكبر

كاء ن الشر :التنسيق بي 
ي ورشة •

ن
كاء والمنظمات غب  الحكومية ف ن الشر بية اإلعالمية المشاركة بي  ي شهر آذار  ( MIL)البر

ن
ي سوف تعقد ف

ي عمان٢٠٢٠التر
ن
.ف

ي •
كاءلقاء تنسيقر ن الشر Online-Offline Events–لمناقشة فعاليات بي 

https://roya.tv/program/943
https://www.youtube.com/channel/UCM832bb9a7hgqEcME3sRRNA
http://www.facebook.com/AcademyRoya
http://www.royanews.tv/
http://www.drabzeen.org/jo-en-2
http://www.facebook.com/DrabzeenHD
http://www.al-balad.org/
http://www.al-balad.org/
http://www.facebook.com/AlBaladTheatre


الجديد؟ما نفلسىطي

شباب كافيه
فلسطين-وكالة وطن لألنباء 

فيسبوك ي 
ونن الموقع االلكبر

ما أنجز مؤخرا
ن عن اختيار المواضيع /شباب٦تتكون من " شباب كافيه"أنشئت لجنة توجيهية للشباب • ات مسؤولي 

ي 
ي تعالج مشاكل واحتياجات الشباب الفلسطيتن

.التر
ة ويدور موضوعها حول إساءة استخدام المخدرات وبطال" شباب كافيه"إطالق الحلقة األوىل من •

ي الحلقة نائب رئيس وزارة  العمل، و .  الشباب
ن
ي شارك ف

ن
طة المحلية، وضيوفمسؤول ف من لجنة الشر

هناط لمشاهدة الحلقة اضغط عىل الراب. الشباب المحلية وعامل اجتماعي يعمل مع ضحايا المخدرات
ي مجال اإلنتاجDWالحصول عىل الدعم من مستشار •

ن
.ف

ن • ي فلسطي 
ن
هناالرابط لمشاهدة الحلقة اضغط عىل.  الحلقة الثانية حول نظام التعليم وسوق العمل ف

ي الحكومة•
ن
هنالمشاهدة الحلقة اضغط عىل الرابط . الحلقة الثالثة حول تمثيل الشباب ف

النشاطات القادمة
نامج• ي البر

ن
ن الشباب من المداخلة والمشاركة ف تطوير مفهوم الوسائط االجتماعية لتمكي 

نت بعنوان • "أصوات الشباب الحرة"إدارة حملة عىل اإلنبر

نُفيدُ  ما أنجز مؤخرا
وع ٢٦اختيار • هناللمزيد اضغط ". مجاورات رقمية"شابا وشابة لمشر
ن حول رسد القصص الرقمية• هناللمزيد اضغط . تنظيم ورشة عمل للمشاركي 
ي عىل المونتاج والتصميم والتحرير•

هناللمزيد اضغط . تدريب تقتن
اعاتمهارات تدريب عىل • ن هناللمزيد اضغط . حل البن

النشاطات القادمة

ي 
ونن فيسبوكالموقع االلكبر

ي المجتمع٢٦سيتشارك المشاركون والمشاركات الـ •
ن
ي . مهاراتهم الجديدة المكتسبة مع أقرانهم ف

ن
إنتاج والبدء ف

. مواد اعالمية
من قبل كل مجموعةإعالمي إنشاء وإنتاج محتوى•

فلسطين  -تعاون لحل لصراع 

ما أنجز مؤخرا
مية شاًبا وشابة من غزة والضفة الغربية لديهم خلفية إعال ١٤لجنة توجيهية للشباب والشابات من إنشاء •

ي المجتمعإضافة لنشطاء 
ن
ح. ف وع وتقدم مقبر ف اللجنة عىل التنفيذ الشامل للمشر .اتستشر

ي غز •
ن
ي واإلذاعي ف

ن بعد دعوة مفتوحة لتقديم طلبات لإلنتاج التلفزيونن هناللمزيد اضغط . ةاختيار المشاركي 
ي الضفة الغربية•

ن
.دعوة مفتوحة إلنتاج قصص عبر الهاتف الذكي ف

النشاطات القادمة
ي غزة/مشارك١٦تدريب •

ن
ي واإلذاعي ف

ة عىل اإلنتاج التلفزيونن
حلقة إذاعية مصحوبة بتدريب مكثف١٢حلقة تلفزيونية و ١٢إنتاج •
ي الضفة الغربية/مشارك١٦تدريب •

ن
ة عىل إنتاج القصص عبر الهاتف الذكي ف

فضاء شبابي
فلسطين-فلسطينيات 

ن المشاريــــع :التنسيق بي 
كاء • وع نفيد بحضور الشر .فلسطينيات ووطن-إطالق مشر
.مشاركة وتنسيق للنشاطات•
بية اإلعالمية• ي ورشة البر

ن
كاء ف ن الشر .( (MILالمشاركة بي 

ي 
ونن فيسبوكالموقع االلكبر

http://www.facebook.com/WattanWebTV
http://www.wattan.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=8KLvcavDMc8&t
https://youtu.be/Mz2xoQAAhBk
https://www.youtube.com/watch?v=NS9BXu0xWpY&
https://www.facebook.com/Nofeedo/photos/a.414945650274/10157403559560275/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/Nofeedo/photos/?tab=album&album_id=10157619089300275
https://www.facebook.com/Nofeedo/posts/10157825909995275
https://www.facebook.com/Nofeedo/posts/10157664446400275
http://www.facebook.com/Nofeedo/
http://www.taawon4youth.org/
https://www.facebook.com/YouthMediaSpace/photos/a.141989650529685/159624418766208/%D8%9Ftype=3&theater
http://www.al-balad.org/
https://filastiniyat.org/
https://www.facebook.com/YouthMediaSpace


الجديد؟ما لبنان

ما أنجز مؤخرا
إطالق

مطالب الشباب : يركز عىل.  طاولة مستديرة أسبوعية حية تبث عىل الراديو والفيسبوك" مجلس الشباب"•
ي أحدثتها الثورة

ات التر ، أو التغيب  ي
هناللمزيد اضغط . من الحكومة، الزواج المدنن

افة الشباب والثق: يركز عىل. دقائق عبر فوكس بوب٥؟ تقرير إخباري يذاع يوميا مدته "شو رأي الشباب"•
هناغط السياسية، إدمان وسائل اإلعالم االجتماعية، مفهوم التدريب أو الشباب والرياضة، للمزيد اض

ي تهم الشباب٢٠أسبوعية مدتها " مجلة شبابية"•
يد للمز .  ات/دقيقة تغطي المواضيغ واألنشطة التر

هنااضغط 
وعاتهم برنامج حواري أسبوعي يقدم الشباب أو رواد األعمال للحديث عن تجربتهم أو مشر " عامل فرق"•

ي 
ا سواء عىل مستوى مجتمعاتهم أو عىل المستوى الوطتن

ً
هنامزيد اضغط لل. الناشئة وأي فكرة أحدثت فرق

DWجلسة تدريب مع مستشار •

النشاطات القادمة
ي عملية اإلنتاج•

ن
ن أسلوب المراسلة وتعزيز مشاركة الشباب ف تحسي 

ورش عمل داخلية حول كيفية الوصول إىل جمهور الشباب بشكل أفضل•
ي التقديم•

ورشة عمل مع مستشار حول برنامج ثنان 

فيسبوك ي 
ونن الموقع االلكبر

صوت الشباب
لبنان  -اذاعة صوت لبنان 

ما أنجز مؤخرالبنان-ستوري اليب 
.ات/من صناع اإلعالم الشباب١٦دعوة مفتوحة الختيار •
.ات المختارين عىل رسد الوسائط المتعددة/أيام للشباب٤ورشة تدريبة لمدة •
ن • ي /ات الشباب/جلسات متابعة أسبوعية فردية مع المشاركي 

ن
وع لمرافقتهم ف ي المشر

ن
.إنتاج قصصهمات ف

النشاطات القادمة
ن • ن مع المشاركي  .سيتم عقد اجتماع عام للتقييم لمدة يومي 
ن • .ات للعمل عىل القصص الخاصة بهم/استمرار جلسات المتابعة الفردية للمشاركي 

فيسبوك

StoryLeb

ما أنجز مؤخرا
هناللمزيد اضغط . ة  من مناطق مختلفة بعد دعوة مفتوحة للمشاريــــع/شاب٢٥اختيار •
ن • بية اإلعالمية والصحافة المتنقلة/تدريب المشاركي  قصة وما هي كيف تختار : ات عىل حقوق اإلنسان والبر

القصة الجيدة؟

النشاطات القادمة
.ة بإنتاج مقطع فيديو و فوكس بوب/سيقوم كل مشارك•
بية اإلعالمية• افية والبر .تدريب عىل تقنيات تسجيل الفيديو بطريقة احبر

قصصهم لبنان-دوائر 

فيسبوك

ن المشاريــــع :التنسيق بي 
كاء عىل إذاعة صوت لبنان• .لقاء إذاعي مع الشر
كاء لمناقشة فعاليات • ن الشر ي  بي 

Online-Offline Events–لقاء تنسيقر

https://vdl.com.lb/program/frontend/web/index.php?r=site/episodes&ID=169&page=1&per-page=12
https://vdl.com.lb/program/frontend/web/index.php?r=site/episodes&ID=167
https://vdl.com.lb/program/frontend/web/index.php?r=site/episodes&ID=170
https://vdl.com.lb/program/frontend/web/index.php?r=site/episodes&ID=168
http://www.facebook.com/Voixduliban
http://www.vdl.com.lb/
http://www.facebook.com/StoryLEB/
https://www.facebook.com/DawaerNGO/photos/a.1613078682338563/2358508027795621/?type=3&theater
http://www.facebook.com/pg/DawaerNGO/


الجديدما تونس

من الجامعات التونسية
تونس  -اكسبرس اف ام

فيسبوك ي 
ونن الموقع االلكبر

ما انجز مؤخرا

النشاطات القادمة
ي •

ن
اير مع أكاديمية١٩انتاج حلقة خاصة من االستوديو المتنقل ف وجمعية الخط وممثىلي االتحاد DWفبر

ي تونس
ن
ي ف األورونر

دقيقة ، ومناقشة وارتجال اكبر داخل االستوديو المتنقل١٢٠إىل ٩٠زيادة طول االحلقة من •
ي الجديد سيتم إطالقهما قريًبا•

المزيد من االنتاجات من جامعات مختلفة والمعرض الصيقن

ي جامعات مختلفة١٠تم بناء استوديو متنقل وتم تنفيذ •
ن
هناللمزيد اضغط . برامج ف

للمزيد . مل المستقلتم إنتاج فيديوات تدريبية  موجهة للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل والع•
هنااضغط 

وع• ويــــج للمشر تم إطالق حملة إعالنية رقمية واسعة النطاق للبر
ي حدث •

ن
س اف ام ف وع  شباب اليفEU4YOUth#مشاركة اكسبر كممثل لمشر

اهنللمزيد اضغط . افتتاح مسابقة لطلبة الجامعات لتقديم طلبات حول  فكرة برنامج جديد•

Shabab on Air
صفاقس-ديوان اف ام  ما  انجز مؤخرا

ن الختيار • . وتم تدريبهم عىل مدى شهرين, شباب١٠تم االنتهاء من ورشة عمل مدتها يومي 
هناللمزيد اضغط 

هناللمزيد اضغط Samstag“”إطالق برنامج الجديد •
نتSamstag“ ”عدة حلقات من • ة الحلقات الكامل, هناللمزيد اضغط . موجودة عىل اإلنبر

whistle-blowerتنشر فقط عبر الراديو ومنصة 
نتYess’In & Omarإنتاج ونشر العديد من حلقات • هناهناهناللمزيد اضغط .  عبر اإلنبر

النشاطات القادمة
إنتاج وبث المزيد من الحلقات•

فيسبوك ي 
ونن الموقع االلكبر

ما انجز مؤخرا

النشاطات القادمة

وسائط بديلة,
تونس-منظمة أنا يقظ 

فيسبوك ي 
ونن الموقع االلكبر

iblog.tnحفل إطالق منصة   •

ن ٣تنفيذ • دورات تدريبية للمدوني 
وع• اكة مع محطات إذاعية مهتمة بالمشر توقيع المزيد من اتفاقيات الشر
دورات تدريبية للمؤثرين عىل اليوتيوب٢تنفيذ •

http://www.facebook.com/fromuniversity
http://www.radioexpressfm.com/
https://www.facebook.com/fromuniversity/videos/1428094967366249/
https://www.facebook.com/fromuniversity/videos/485034615703849/
https://www.facebook.com/fromuniversity/posts/171794137528670
https://www.facebook.com/shabOnAir/videos/599063633966615/
https://www.facebook.com/pg/shabOnAir/photos/?tab=album&album_id=164087728282406&ref=page_internal
https://www.facebook.com/shabOnAir/
https://www.facebook.com/shabOnAir/videos/771835193314814/
https://www.youtube.com/watch?v=aglizNeKU4c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pahgsT9axSkEKa-E_yVIvsAKPvo0JwFVyJufkXEhdNgjMVYoIrBe2E_I
https://www.facebook.com/shabOnAir/videos/778792289278631/?__xts__[0]=68.ARBQgNQgRBulRSyDehQP2I9YkL5-82ryUmhx8WcsIoOmydkRjLs7LYtj8G2BiZy4Ds8n0d_zWY6hKM5C9CXa_CmhOwtQeZ4PIUD1aOTaDQpxlZHHObz7PcmVIKCOxe8cUH_bVbkA5lXu22rTeQnw2z7KWZOU8bFW4drENkcgRqclwPoXv5CwR-aFHVYfa_dsOZ0lay6vRjAExgxnTuU0isPh-NgstTZfo-wrTJEyVCBysFKGPHxV6m6k3omf5FqS5C4d0jJhGRvVq3UO210pYCrWTIu-id8FLU9TPwOHxt2FC8Q2T8zsRnbkqyQOJVQq0dyXsVJOQZOpzQaP5ho0lI1Hwob0ssGmE4w&__tn__=-R
http://www.facebook.com/shabOnAir/
http://www.diwanfm.net/
http://www.facebook.com/I.WATCH.Organization/
http://www.iwatch.tn/


الجديدما تونس

سيني شباب
ما انجز مؤخرا

النشاطات القادمة
ي شكل نقاش عام•

ن
تنظيم حدث عام أوف الين ، يكون ف

ن الشباب• ن للمخرجي  إعداد دورات تدريبية حول التحرير والمزج و التحسي 
ي •

تصوير حلقات برنامج تلفزيونن
إنشاء قناة يوتيوب•

ن الشباب بعد إطالق دعوة للمشاركة• منشطي نوادي سينما ١٢تم اختيار  : اختيار المشاركي 
.  مخرج شاب٢٠شباب و 

ة السيناريو تدريب الشباب الذين تم اختيارهم عىل اللغة السينمائية وتحليل األفالم وكتاب•
هناللمزيد اضغط .     والخطابة

الجامعة التونسية لنوادي السينما، تونس 

فيسبوك ي 
ونن الموقع االلكبر

ن المشاريــــع :التفاعالت بي 
اير١٩• نامج اإلذاعي : فبر ي طبعة خاصة للبر

ن
لعرض ومناقشة مشاريعهم" من الجامعات"مشاريــــع شباب اليف يشاركون ف

اير• ي تونس بقيادة اكادمية: نهاية فبر
ن
ي صفوف الشباب ف

ن
بية اإلعالمية ف ي شباب ووسائطDwتدريب عىل البر

و جمعية الخط ألعضاء مشاريــــع سيتن
بديلة

ك• اجتماعات مسبقة التخطيط  لمناقشة امكانية تنظيم حدث عام مشبر

https://www.facebook.com/102266147805769/videos/1325713507601397/?
http://www.facebook.com/Cin%C3%A9-Shabab-102266147805769
http://www.ftcc.org.tn/


الجديدما المغرب

ما انجز مؤخرا
للوسائط المتعددة JOOJتمديد منصة شباب •
لمقابلة فريق التحرير واإلنتاجDWالزيارة األوىل لمستشار أكاديمية •
ي تتكون من •

ي ٤تم إنتاج الحلقة األوىل التر
ن
مقاطع فيديو حول تغب  المناخ وتم إصدارها ف

.كانون األول/ديسمبر 
تحدي–مناقشة–من الميدان –تفسب  

ي المغرب•
ن
هناللمزيد اضغط . إنتاج الحلقة الثانية حول النظام التعليمي ف

النشاطات القادمة
ي المغرب"مواضيع الحلقات القادمة ستكون •

ن
ي امرأة ف

"الهوية اإلفريقية"و " أن تكونن
ي مارس ، بالتعاون مع جمعية المواطنون•

ن
تم التخطيط لمناسبة عامة أوف الين  ف

ما انجز مؤخرا
ن الذين اداروا الحديث• ي الدار البيضاء بمشاركة صحفيي 

ن
هناللمزيد اضغط . انطالق مؤتمر ف

ن الشباب• دعوة لتقديم الطلبات الختيار المشاركي 
وع • www.paroleauxjeunes.maإطالق موقع المشر
ي الشمال موجهة  للشباب لبناء وتعزيز قدراتهم•

ن
:ورش عمل ف

ي •
ونن عىل الموقع اللكبر

عىل صفحة الفيسبوك•
كلمة للشباب: إنتاج سجالت الفيديو•

النشاطات القادمة
ي جنوب ووسط وغرب المغرب•

ن
حلقات عمل لبناء قدرات الشباب ف

ة من قبل الشباب• طة فيديو قصب  إنتاج أرسر

ما انجز مؤخرا
نامج • Ach“ اإلنتاج والبث األسبوعي لبر # tari_7dak " دوزيمكل يوم سبت عىل القناة الثانية
ن الشباب وأجهزة الراديو من المناطق الري• حات تستهدف الصحفيي  فيةدعوة عامة لتقديم مقبر

النشاطات القادمة
ي واإلذاعي •

ن الذين تلقوا منح عىل اإلنتاج التلفزيونن تدريب المشاركي 
تنظيم يوم دراسي حول الميديا والشباب•
ي • ية للمؤسسات اإلعالمية  والمرصد الشبانر اجتماعات تحضب 

؟بانليكومآش 
الدار البيضاء  -دوزيمالقناة الثانية  

فيسبوك انستغرام

الكلمة للشباب
جمعية المواطنون ، الدار البيضاء

فيسبوك ي 
ونن الموقع االلكبر

امباكتراديو 
منتدى البدائل ، الرباط

امج اإلذاعية بعد دعوة عامة ل ة إلنتاج البر .  تقديم الطلباتاختيار الشباب المستفيدين من المنح الصغب 
هناللمزيد اضغط 

فيسبوك ي 
ونن الموقع االلكبر

https://www.facebook.com/Joojmedia/videos/vl.2568302740120723/2876767645666708/?type=1
about:blank
about:blank
https://www.instagram.com/stories/highlights/17852484058768471/
https://www.facebook.com/Joojmedia/videos/177341583483747
https://www.facebook.com/paroleauxjeunescitoyens/videos/2537982999779951/
http://www.paroleauxjeunes.ma/
http://paroleauxjeunes.ma/2020/01/16/formation-zone-nord-atelier-1-avec-abdellah-tourabi/
https://www.facebook.com/pg/paroleauxjeunescitoyens/photos/?tab=album&album_id=181889519862421
https://www.facebook.com/paroleauxjeunescitoyens/videos/2682235571869599/
http://www.facebook.com/Joojmedia/
https://www.instagram.com/joojmedia/
http://www.facebook.com/watch/paroleauxjeunescitoyens/
http://www.paroleauxjeunes.ma/
https://www.e-joussour.net/fr/appel-a-projets-de-productions-radiophoniques/
http://www.facebook.com/achtari7dak/
http://www.e-joussour.net/fr/


الجديدما المغرب

Agadir MediaLab
الوضوح الطموح الشجاعة ، أغادير

ما انجز مؤخرا
نت وبعد إجراء المقابالت• ي قدمت عبر  اإلنبر

من 3بمساعدة االختيار المسبق لـمئة مرشح من الطلبات التر
ي عىل , أعضاء لجنة التحكيم

شاًبا34تم االختيار النهان 
وع بحضور • ل شاًبا وتضمن حفل االطالق  مناقشات وعروض سينمائية وألعاب من أج34اطالق المشر

نامج ككل ن وطرح األفكار الجديدة وعرض البر هناط للمزيد اضغ. اضافة الحماس واإلثارة  للمشاركي 

النشاطات القادمة
ي •

ن
اير سيتم  تنظيم ورشة عمل حول وسائل اإلعالم ووسائل اإلعالم والمشاركة المدن١٥ف ية فبر

ي 
ي الصحقن

كالس حول اإلطار القانونن وماسبر
ي •

ن
اير ستنظم ورش عمل حول كيفية بناء المجتمعات و حول أخالقيات ومعايب  الص٢٢ف حافةفبر

الجديدماالجزائر

Association AGIR, Bouira
Nedjma –TV

ما انجز مؤخرا
وع• اخيص الالزمة لتنفيذ المشر ن البر .عدة اجتماعات مع السلطات العامة والمحلية لتأمي 
يكة• سلسلة من االجتماعات مع الجامعات والجمعيات الشر
.لتقديم طلباتهم( الواليات)دعوة مفتوحة لمنظمات الشباب المحلية من المناطق الريفية •

ن .  كاء المختارون عىل دعم ماىلي إلنشاء نوادي إعالمية لفرق الشباب والمدربي 
.سيحصل الشر

النشاطات القادمة
ا شاًبا من ٢٥اختيار •

ً
منظمات محلية مختلفة٥مشارك

دورات تدريبية للفرق حول اإلعالم السمعي البرصي وإدارة وسائل اإلعالم•
بية اإلعالمية والفيديو وإنتاج البودكاس• ن الشباب عىل البر تدورات تدريبية للمشاركي 

ن المشاريــــع :التفاعالت بي 
وع  دوزيممشاركة قناة • ي حدث إطالق مشر

ن
.لجمعية المواطنون" كلمة للشباب"ف

ي آذار •
ن
ن آش بان ليكوم و / التخطيط ف ك بي  "  كلمة للشباب"مارس لحدث عام مشبر

ي صفوف الشباب  من قبل أكاديمية  : مارس، الرباط٥-٢•
ن
بية اإلعالمية ف وع DWتدريب حول البر وجمعية الخط ويستهدف هذا التدريب فريق المشر

بالرباطامباكتومستفيدي راديو 
ي صفوف الشباب  من قبل أكاديمية  : مارس ، مراكش١٩-١٦•

ن
بية اإلعالمية ف و " كلمة للشباب"وجمعية الخط لفرق مشاريــــع DWتدريب حول البر

"Agadir MediaLab"

فيسبوك

https://www.facebook.com/agadir.medialab/posts/194807225248896
https://www.facebook.com/agadir.medialab/


تّم إعداد هذا المنشور بدعم

مالّي من االتحاد األوروبي

ويتحّمل الشركاء المسؤولية

الكاملة لمحتواها الذي ال

يعكس بالضرورة مواقف
االتحاد األوروبي


