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إىل القائدات والقادة
قادة الجهات
مسؤويل اإلعالم واالتصال باألفواج والجهات
أعضاء األقسام واللجان املكلفون باإلعالم واالتصال
املوضـــوع  :املشاركة يف الدبلوما العارشة لإلعالم واالتصال والتسويق الكشفي بالقاهرة.
املصاحيــب  :مطــــب مشاركة.
تحية كشفية،
يسعدنا إعالمكم أ ّنه وردت عىل القيادة العامة للكشافة التونسية بتاريخ  4سبتمرب  2017دعوة من املنظمة الكشفية العربية
للمشاركة يف الدبلوما العارشة لإلعالم واالتصال والتسويق الكشفي بالقاهرة والتي تنظمها باالشرتاك مع معهد األهرام اإلقليمي
للصحافة بهدف إعداد قيادات متخصصة يف مجال العالقات العامة واإلعالم والتسويق الكشفي لتكون قادرة عىل تحقيق الرؤية
واملهمة الكشفية ،واسرتاتيجية االتصاالت والتسويق للحركة الكشفية ،وذلك حسب املعلومات التالية :
 التاريخ  :من  24ديسمرب  2017إىل  12جانفي .2018 املكان  :املركز الكشفي العريب ومعهد األهرام اإلقليمي للصحافة بالقاهرة. املشاركون  :يشارك يف الدورة الحاصلني عىل الدبلوما من الدورات السابقة ومسؤويل اإلعالم بالجمعيات الكشفية والخرباء يف مجالاإلعالم واالتصال بعدد خمسة مشاركني عىل األكرث.
 معلوم االشرتاك  :يسدد املشارك  800دوالر شاملة لإلقامة واإلعاشة وتكلفة الدبلوما واملطبوعات واالنتقاالت والربنامج االجتامعي،كام يتحمل املشارك تكاليف بطاقة السفر والتأشرية ومعلوم التأمني والطابع الجبايئ.
رشوط املشاركة :
 أن يكون متحصل عىل دبلوما اإلعالم واالتصال خالل الدورات التسع السابقة. أو متحمال ملهمة مسؤول اإلعالم عىل املستوى الوطني. أو له خربة ودراية تامة مبجال اإلعالم واالتصال وأن يحظى مطلبه مبوافقة املسؤول الوطني عن اإلعالم واالتصال. جواز سفر صالح حتى نهاية شهر جويلية .2018ملف الرتشح :
الخاص بالكشافة التونسية.
املشاركة
 مطلبّ
 نسخة ضوئية من جواز سفرك.  2صور شمسية.عىل ال ّراغبني يف املشاركة إرسال مطلب املشاركة عرب الربيد األلكرتوين  contact.scoutstunisiens@gmail.com :وحدّد يوم 15
أكتوبر  2017كآخر أجل لقبول الرتشحات.
و يف انتظار ذلك ،تقبلوا فائق عبارات التحية والتقدير.

اإلعالم واالتصال وصورة الكشفية :
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مطلب ترشح للمشاركة
في الدبلوما العاشرة
لإلعالم واالتصال والتسويق الكشفي بالقاهرة
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