تأهيل ُمرشدي االنترنت
اآلمن والحذر

دورة تأهيل جديدة ستمنحكم المعرفة واألدوات الضرورية
لتقديم المحاضرات حول اإلنترنت اآلمن في المدارس ،أماكن
العمل ،المراكز الجماهيرية ،دورات لألهالي وما شابه.
سيشارك في تدريس الدورة مجموعة من المحاضرين البارزين في هذا المجال:
ُ
أمير سالمة  -أخصائي نفسي متخصص ،د .عامر جرايسي  -معالج نفسي وموجه
مجموعات ،د .ميخال دوليب  -كوهين -مديرة المركز لتعليم ودراسة اإلساءات في
الحيز الرقمي في كلية أورانيم ،د .ميران بونيئيل نيسيم  -مستشارة ،وباحثة في
مجال سيكولوجية اإلنترنت ،أحالم عابدي ،جمعية "المرأة وكيانها" لدعم وتطوير الصحة
والجنسانية السليمة للنساء والفتيات وغيرهم..

تعالوا واكتسبوا األدوات والتأهيل لتصبحوا محاضرين ورواد التأثير على
محيطكم القريب .الدورة ،التي تتكون من  8لقاءات ،هي بمبادرة اتحاد اإلنترنت
اإلسرائيلي وكلية أورانيم ،تمنحكم التأهيل المطلوب لتقديم المحاضرات
واإلرشاد للمجتمع العربي في البالد ،في أكثر المواضيع أهمية  -موضوع
األمان والحماية في شبكة اإلنترنت والسلوكيات اآلمنة ،األخالقية والحذرة.

من يمكنه المشاركة في الدورة؟

ما تكلفة الدورة؟

طالب الجامعات والكليات ،المعلمون/ات ،عاملون/
ات في مجال الهايتك ،المعنيين والراغبين في
اكتساب المعرفة والمهارات المطلوبة لتقديم
اإلرشاد والمحاضرات في مواضيع اإلنترنت اآلمن
للجمهور في المجتمع العربي.

رسوم اشتراك بقيمة  490ش.ج  -يشمل
ض.ق.م

متطلبات القبول للدورة
•القدرة على الوقوف والتحدث أمام الجمهور
•التمتع بمهارات تكنولوجية
•خبرة في تقديم المحاضرات أو اإلرشادات
 -أفضلية

أين ستنعقد دورة التأهيل؟

المبكر للمتنمرين ولضحايا
•التشخيص ُ
الشبكة
• التطبيقات ،الشبكات االجتماعية والجنسانية
في الشبكة
•هل يمكن ً
حقا اإلدمان على الشبكة وماذا
يمكن العمل؟
•تأثيرات الشبكة على الفتيات
•كيف نحافظ على السلطة الوالدية والتصرف
بمسؤولية في العصر الديجيتالي

عبر الزوم (بسبب ظروف هذه المرحلة)

ما الذي ستكسبه من الدورة؟
شهادة تأهيل من كلية أورانيم واتحاد اإلنترنت
اإلسرائيلي  -لتقديم المحاضرات واإلرشاد
في هذا المجال

سيتم تدريس
الدورة
بالعربية والعبرية

ماذا تتضمن الدورة؟

•ماذا يقول القانون؟ مخالفات الشبكة،
المسؤولية الجنائية وحماية القانون في
الشبكة
•الحماية من هجمات السايبر الشخصية
•فعاليات وألعاب لتمرير المضامين التربوية

موعد فتح الدورة:
 11تشرين أول/
اكتوبر 2020

القبول للدورة
مشروط بمقابلة
شخصية (بالعبرية)

يجب إرسال السيرة الذاتية بالعبرية حتى تاريخ  31.8.20لإليميلsafe-course@isoc.org.il :

