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نشاطات
ّ
نظمها األمن العام بالتعاون مع الجيش والجامعة األنطونية
 5دورات متخصصة في مجالي اإلعالم والتصوير
ضمن اطار مرشوع اصالح قطاع االمن يف
لبنان املمول من االتحاد االورويب ،نظمت
املديرية العامة لالمن العام بالتعاون
مع الجيش اللبناين والجامعة االنطونية
 5دورات تدريبية متخصصة ،نظرية
وتطبيقية ،يف مجايل االعالم والتصوير
لضباط ورتباء وعنارص من االمن العام
والجيش اللبناين .الدورات التي انجزت
يف كل من حرم الجامعة ومركز التدريب
الوطني الخاص باالمن العام ومكتب شؤون
االعالم يف االمن العام ،يف تواريخ مختلفة
من العام  ،2019هي كاآليت:
 دورة فوتوشوب ( :)Photoshopضمتمجموعتني من الضباط والرتباء والعنارص.
شملت الدورة محارضات وتدريبات
عمالنية يف مجال كيفية دمج الصور مع
ذويها ،كيفية قص الصور من دون الخلفية
ولصقها عىل خلفية اخرى ،كيفية ادخال
نص اىل الصور ،سبل تنقية الصور من
الشوائب ،التحكم يف جودة الصور واجراء
بعض التعديالت بااللوان ،وسواها من
املواضيع ذات الصلة.
 دورة تحليل االخبار (  )Syntheseضمتايضا مجموعتني .وتضمنت استعراض
وتطبيق قواعد استخراج االفكار الرئيسية
من املستند بعد التعرف عىل انواع
املستندات ،ربط االفكار الرئيسية ،تلخيص
املستندات لصياغة تقرير شامل يتضمن
االفكار املستخرجة ،تحليل املستندات
الرقمية واالرقام وربطها بعنوان املستند،
وسواها.
 -دورة تصوير مستوى متقدم :شملت

املشاركون يف احدى الدورات.

تدريبات عىل اصول التصوير ،التقنيات
الحديثة ،اهمية اختيار الصور التي تنسجم
مع مضمون املوضوع ذات الصلة ،كيفية
التعامل مع كل مستويات االضواء الصادرة
من كل االتجاهات...
 دورة تصوير فيديو :شملت عرضمبادئ تصوير الفيديو بكل الكامريات
العادية والرقمية ،اكرث االخطاء شيوعا
يف الكامريات الرقمية ليتمكن املصور من
تجنبها ،معرفة الفرق بني العدسة الواسعة
والعدسة املقربة وتأثريها عىل الفيديو،
كيفية الحصول عىل العزل للخلفية
يف الفيديو ،ضبط الكامريا لتصوير الفيديو،
كيفية التعامل مع االضاءة ومع االضواء
الطبيعية ،مزامنة الصوت مع الصورة يف

املونتاج ،تعديل االلوان يف برنامج املونتاج...
 دورة كيفية عمل وسائل االعالم :ضمتمجموعتني .شملت عرض كل االطر االدارية
والقانونية واملالية واالعالمية التي تحكم
عمل وسائل االعالم ،دور االعالم يف الرأي
العام وتأثريه ،رشوط ومبادئ اختيار
واصول عمل املقدمني واملذيعني واملراسلني
واملحررين ،مصادر االخبار املوثوق بها ،ما
يحظر القانون نرشه...
خضع املشاركون يف ختام كل دورة
المتحان تقييمي ملستوى االداء .وقد تم
توزيع شهادات مشاركة عىل كل الضباط
والرتباء والعنارص املشاركني يف الدورات
خالل احتفال رسمي اقيم للمناسبة يف حرم
الجامعة االنطونية.

