
   
 
 امللتقى

 الكشفى العربى األول لإلعالمى الصغري
 حتت شعار )صناع اإلعالم اجلدد(

 1122يونيو )حزيران(  12-12
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 امللتقى الكشفى العربى األول لإلعالمى الصغري

 شعار )صناع اإلعالم اجلدد(حتت 

 1122يونيو )حزيران(  12-12

 اليوم

 األول
 الجهة المنفذة الموضوع التوقيت

 

 السبت 

12/6 

استقبال املشاركني والقادة  طوال اليوم 

 املرافقني 

 األمانة العامة 

 األمانة العامة  تعارف  -عشاء مجاعى  مساًء 8-9
 املطعم 
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 امللتقى الكشفى العربى األول لإلعالمى الصغري

 شعار )صناع اإلعالم اجلدد(حتت 

 1122يونيو )حزيران(  12-12

 اليوم
 الثانى

 المنفذالجهة  الموضوع التوقيت

 

 

 

 األحد

11/6 

 األمانة العامة  جلسة متهيدية 9-01

 فتتاححفل اإل 01-00
اجمللس  –األمانة العامة 

جملة  –العربى للطفولة 
 عالء الدين 

 املطعم  بريك 00-00:11

00:11-03:11 
 من حنن ؟

 وإىل أى مؤسسة ننتمى ؟

 د عاطف عبد اجمليد
 األمني العام 

  واملدير اإلقليمى

 اإلعالم وحقوق الطفل 03:11-0:11

 أ/ اميان البهى 
 مدير اإلعالم 

اجمللس العربى للطفولة 
 والتنمية 

4-5 
 ورشة عمل

 اإلعالم والتواصل
 ليلى علم الدين 

 مدير اإلعالم واالتصال 

5-6 
 ورشة عمل

 اخلرب الصحفى
 العامةاألمانة 

 
7-9 

 بيت السحيمىزيارة 
 خيال الظلعرض 
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 امللتقى الكشفى العربى األول لإلعالمى الصغري

 شعار )صناع اإلعالم اجلدد(حتت 

 1122يونيو )حزيران(  12-12

 

 

 اليوم

 الثالث
 الجهة المنفذة الموضوع التوقيت

 

 

 

 األثنين

12/6 

 األمانة العامة زيارة األهرامات 6:11-9:11

 التواصلمهارات  01-00
 والتنمية  العربى للطفولةاجمللس 

 د. نادية النشار

 املطعم بريك 00-00:11

 جتماعيةالشبكات اال 00:11-03:11
  والتنمية اجمللس العربى للطفولة
 د. نادية النشار

03:11-0:11 
جتنب املخاطر على 

 نرتنتاإل

   والتنمية  اجمللس العربى للطفولة
 د. نادية النشار

 شبكة سوا أون الين 4-7
   والتنمية  اجمللس العربى للطفولة

 أ/ كمال الفكى 
 أ/ أمنية زينهم
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 امللتقى الكشفى العربى األول لإلعالمى الصغري

 شعار )صناع اإلعالم اجلدد(حتت 

 1122يونيو )حزيران(  12-12

 اليوم

 الرابع
 الجهة المنفذة الموضوع التوقيت

 

 

 الثالثاء 

12/6 

 

 ليلى علم الدين أ/ العاملى  الكشفى الشعار 9-01

التصوير مهارات  01-00.11

 غرافىوالفوت

  أ/ سيد عبد القادر

  بريك  00:11-03.11

كيف ميكن أن أسجل   0.11 – 03.11

 ؟حدثًا بالفيديو

 أ/ منتصر

  غذاء وراحة 4.11 – 0.11

 منتصر أ/سيد +أ/ تصوير خارجى 7.11 – 4.11

تقييم  –املونتاج  8.11- 7.11

 األعمال

 أ/سيد +أ/ منتصر
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 امللتقى الكشفى العربى األول لإلعالمى الصغري

 شعار )صناع اإلعالم اجلدد(حتت 

 1122يونيو )حزيران(  12-12

 اليوم

 الخامس
  ةالمنفذالجهة  الموضوع التوقيت

 

 

 

 األربعاء

12/6/1122  

8:11-9:11 
تقديم احلركة 

 الكشفية

 األمانة العامة 

01-00 
 تعارف باألهرام

 القصة املصورة

 أ/حممد ثابت 

رئيس حترير جملة عالء 

 الدين 

 أ/حممد ثابت كتابة السيناريو 21  -22  

  بريك 03-03:11

 فريق جملة عالء الدين ورشة عمل 03:11-3

3-1: 
زيارة صالة التحرير 

 واملطبعة

 العالقات العامة باألهرام

4.11 -5.11 
عرض نتائج الورشة 

 وحوار مفتوح

 أ/ حممد ثابت

 ةالعاماألمانة 
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 الكشفى العربى األول لإلعالمى الصغريامللتقى 

 شعار )صناع اإلعالم اجلدد(حتت 

 1122يونيو )حزيران(  12-12

 اليوم

 السادس
 ةالمنفذالجهة  الموضوع التوقيت

 

 

 الخميس

16/6/1122 

 

 

 

مؤمتر صحفى مع  9-01

 األمني العام

 اإلعالميون الصغار

تقييم امللتقى  01-00

 واالستعداد للختام

 املشاركون

  بريك 00-00:11

افتتاح معرض املنتجات  00:11-03

 للملتقىاإلعالمية 

 املشاركون

حفل اخلتام وتوزيع  0 – 03

 الشهادات 

 املشاركون

 العامةاألمانة 
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 الكشفى العربى األول لإلعالمى الصغريامللتقى 

 شعار )صناع اإلعالم اجلدد(حتت 

 1122يونيو )حزيران(  12-12

المنفذةالجهة  عالموضو   اليوم التوقيت 

لسابعا  
العامةاألمانة  بسالمة هللاالمغادرة    

 

 

 الجمعة

12/6/1122  

 

 E-mail:arab@scout.org          الكشفية العربيةاملنظمة 
 Web:www.scout.org/arab    الكشفى العربىاإلقليم 

 


