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ٗ ٍساظيِٞ ئىٚ ٍ٘اقع  األٗائو ٍِ عَبه اإلّقبذ ٗاىْغدح ٗئزظبه صؾفِٞٞ

 .األؽداس ثعسعخ ىنٜ ٝزبثع٘ا اىزط٘زاد ثأّفعٌٖ

ٗأمضس ٍصبدز األخجبز ٗظ٘ؽب فٜ مضٞس ٍِ ٍنبرت اىزغسٝس ٕ٘ اىغدٗه 

ٍ٘خ ٗافزبػ اىٍٜٞ٘ ىألؽداس فٜ اىَدْٝخ، اىرٛ ٝزعَِ اعزَبعبد اىؾن

ّٗشبغبد اىَغزَع اىَؾيٜ. ٗفٜ ؽِٞ أُ قبئَخ اىْشبغبد  األٍبمِ اىزغبزٝخ 

األؽٞبُ اىنزبة اىٍٜٞ٘ ىٞعذ أّجبء عدٝسح  ِٕرٓ اىزٜ ردعٜ فٜ اىنضٞس ٍ

ثبىْشس ثص٘زح أٗرٍ٘برٞنٞخ، ئال أّٖب ر٘فس ّقطخ ثداٝخ عٞدح ْٝطيق ٍْٖب 

 اىصؾفُٞ٘ ٗاىَساظيِٞ اىجبؽضُ٘ عِ األخجبز.

َٝنِ ىيجٞبّبد اىصؾفٞخ أُ رشنو ٍصدزا آخس ىألخجابز، ٗىنْٖاب ٕاٜ أٝعاب ٗ

ىٞعاذ ظاا٘ٙ ّقطااخ اّطااال . ٗرصااو ئىاٚ ٍنبراات اىزؾسٝااس عشااساد اىجٞبّاابد 

اىصؾفٞخ مو ًٝ٘ عِ غسٝق اىجسٝاد أٗ اىفابمط أٗ ؽزاٚ أةاسغخ اىفٞادٝ٘ عاِ 

غسٝاااق األقَااابز اىصاااْبعٞخ. ٗٝصااادز اىَعاااإٗىُ٘ اىؾنٍ٘ٞاااُ٘ ٗاى٘مااابالد 

اىنضٞاااس ٍاااِ ٕااارٓ اىجٞبّااابد اىصاااؾفٞخ، ٗىناااِ اىَْ َااابد اىنجٞاااسح اىؾنٍ٘ٞاااخ 

األخااسٙ مبىشااسمبد اى بصااخ ٗاىَإظعاابد حٞااس اىسثؾٞااخ رصاادز ٕااٜ أٝعااب 

ثٞبّبد صؾفٞخ إلغالع ٗظبئو اإلعالً عيٚ أّشطزٖب ٗأعَبىٖب. ٗفٜ ؽِٞ أُ 

اىجٞبُ اىصؾفٜ قد ٝنُ٘ ٍشبثٖخ ىيْجب اإلخجبزٛ ئال أّٔ ٍاِ حٞاس اىَاسعؼ أُ 

ح ٍزناابٍال ٍااِ عَٞااع اىْاا٘اؽٜ ّ ااسا ىنّ٘اأ صاابدزح عااِ عٖااخ ىٖااب ٝقاادً خجااس

ٍصيؾخ ة صٞخ ثبىَ٘ظ٘ع. فقد رناُ٘ اىجٞبّابد اىصاؾفٞخ دقٞقاخ ٍاِ ّبؽٞاخ 

صؾخ اىؾقبئق اىزاٜ رزعاَْٖب، ٗىنْٖاب رزعاَِ عابدح فقاػ ريال اىؾقابئق اىزاٜ 

 ٜرقاادً صاا٘زح ئٝغبثٞااخ عااِ اىشاا م أٗ اىَْ َااخ اىَسرجطااخ ثبىجٞاابُ اىصااؾف



 

 

جاادٗ اىجٞاابُ اىصااؾفٜ عاارٝسا ثااأُ ٝصااجؼ خجااسا ٝزعااِٞ عيااٚ ٗؽزااٚ عْاادٍب ٝ

أُ ٝزؾقق أٗال ٍِ صؾزٔ، صٌ ٝجدا ٝطسػ األظئيخ ىزؾدٝد  اىصؾفٜ اىَؾزسف 

 .ئذا مبُ عدٝسا ثاصدازٓ م جس اى جس اىفعيٜ قجو أُ ٝقسز ٍب 

ٗاألؽااداس اىَعاادح ٍعااجقب مبىَ اابٕساد َٝنااِ أُ رعاافس عااِ أخجاابز، ئال أّاأ 

اىَساظيِٞ أُ ٝز٘خا٘ا اىؾارز ىناٜ ال ٝعاز يٌٖ ٍْ َا٘ ٝزعِٞ عيٚ اىصؾفٜ ٗ

اىَ بٕساد اىرِٝ ٝج ُ٘ عسض ٗعٖخ ّ اسٌٕ فقاػ فاٜ ٍاب ٝزعياق ثبىقعاٞخ. 

ّشابغبد ٗقاسا اىزقابغ اىصا٘ز   ٌٗقد أصجؼ اىعٞبظاُٞ٘ ثابزعِٞ فاٜ رْ اٞ

ىغرة اىز طٞخ ىْشابغبرٌٖ، ؽزاٚ عْادٍب ر يا٘ ٍاِ أٛ قَٞاخ ئخجبزٝاخ ؽقٞقٞاخ. 

ٜ عيااٚ اىصااؾفِٞٞ رغبٕااو ٕاارٓ األؽااداس، ٗىنااٌْٖ ٕٗاارا ال ٝعْااٜ أّاأ ْٝج اا

 اىَعيٍ٘بد ىز طٞخ أخٞس مبٍال.  ٝؾزبعُ٘ ئىٚ عَع ٗرقدٌٝ ٍصٝد ٍِ

ٗٝق٘ه ٍع ٌ اىصؾفِٞٞ ئُ أفعو رقبزٝسٌٕ اإلخجبزٝخ رأرٜ ّزٞغخ ٍجبدزارٌٖ 

بء، ثسحٗعٖ٘دٌٕ اىش صٞخ. ٗرأرٜ االقزساؽبد اىَزعيقخ ثبألخجبز أؽٞبّب ٍِ 

ٗزُٗ ٍنزاات اىزؾسٝااس أٗ ٝغااسُٗ ارصاابالد ٕبرفٞااخ أٗ ٝسظاايُ٘ ٍَااِ قااد ٝااص

زظاابئو عجااس اإلّزسّااذ ىيشاان٘ٙ أٗ اىزعجٞااس عااِ قيقٖااٌ أٗ ئٕزَاابٌٍٖ. ٗرعااعٚ 

ثعااط اىَإظعاابد اىصااؾفٞخ ٗاالذاعٞااخ ٗاىزيفصّٝ٘ٞااخ ثْشاابغ ىيؾصاا٘ه عيااٚ 

أفنبز ٍِ اىْبض اىرِٝ ٝعٞشُ٘ فٜ اىَغزَعبد اىزٜ ر دٍٖب عِ غسٝق ر٘فٞس 

أٗ عْاا٘اُ ئىنزسّٗااٜ ىزقاادٌٝ االقزساؽاابد. َٗٝعااٜ اىصااؾفُٞ٘ زقااٌ ريٞفااُ٘ 

اىنضٞس ٍِ اى٘قذ فٜ ئقبٍخ عالقبد ٍع األةا با اىارِٝ َٝناِ أُ ٝاصٗدٌٕٗ 

ٗمضٞسا ٍب ٝعضس اىصؾفُٞ٘ ٗاىَساظيُ٘ عيٚ اى جس اىرٛ ظٞدٗز  دثبىَعيٍ٘ب

ؽ٘ىاأ رقسٝااسٌٕ ٍااِ ٍغااسد االىزفاابد ئىااٚ ٍااب ٝاادٗز ؽاا٘ىٌٖ ٗاإلصاا بء ئىااٚ 

ؽدس زٝبظاٜ أٗ أصْابء ٗق٘فال فاٜ  ٜأؽبدٝش اىْبض. ٗقد ٝزؾ٘ه ٍب رعَعٔ ف

اىطاابث٘ز فااٜ ٍنزاات اىجسٝااد ئىااٚ ٍ٘ظاا٘ع ئخجاابزٛ. اظااأه األةاا با اىاارِٝ 



 

 

رأدٝزال ىعَيال عَاب ٝغاسٛ فاٜ ؽٞابرٌٖ أٗ فاٜ أؽٞابئٌٖ ٗقاد ريزقٜ ثٖاٌ خابزط 

 .رعضس عيٚ قصخ ئخجبزٝخ ىٌ ٝقٌ أٛ ة م آخس ثز طٞزٖب

ْٕٗبك غسٝقخ أخسٙ ىيعض٘ز عيٚ األخجبز ٕٜٗ اىعإاه عَب ؽدس ٍْر آخس 

ٍسح ّشس فٖٞب خٞس ٍب فٜ اىغسٝدح أٗ رٌ ثضٔ عيٚ اىٖ٘اء. ٗمضٞسا ٍب رق٘د 

رنُ٘ أمضس إَٔٞخ ٍِ اىْبؽٞخ اإلخجبزٝخ ٍِ  اىَزبثعخ ئىٚ رط٘زاد ٍفبعئخ

اىْجب األصيٜ. فَضال، قد ٝطيعل ّجأ عِ ؽسٝق فٜ اىًٞ٘ اىرٛ ٝيٜ ٗق٘عٔ 

عيٚ عدد األة با اىرِٝ زاؽ٘ا ظؾٞزٔ ٍٗدی األظساز اىزٜ ظججٖب. ئال 

أُ اىَزبثعخ ثعد عدح أظبثٞع قد رنشف أُ خيال فٜ االرصبه اىالظينٜ ععو 

ه اإلغفبء االظزغبثخ ثعسعخ مبفٞخ إلّقبذ ٍصٝد ٍِ ٍِ اىَعزؾٞو عيٚ زعب

 .األزٗاػ

بء ٕبٍخ أٝعب. ذىل أّٔ جاىجٞبّبد ٗاىعغالد اىعبٍخ ئىٚ أّٗقد رإدٛ اى٘صبئق ٗ

َٝنِ ىيصؾفِٞٞ اظز داٍٖب ىيجؾش عِ االرغبٕبد اىعبٍخ أٗ المزشبف 

ٍِ اىؾَو عٖدا أمجس، ٗىنِ اىْزبئظ رنُ٘ بىفبد. ٗٝزطيت ٕرا " اىْ٘ع ٍ 

ٗٝنُ٘ األٍس أظٖو ثنضٞس ثبىطجع ؽِٞ  ددائَب رقسٝجب عدٝسح ثرىل اىَغٖ٘

رنُ٘ اىجٞبّبد ٍز٘فسح ثبى٘ظبئو اإلىنزسّٗٞخ ٗىنِ ٍِ اىَعسٗف عِ 

اىصؾفِٞٞ أٌّٖ ٝدخيُ٘ اىجٞبّبد ٍِ ظغالد اىصؾف ئىٚ ثساٍظ قبعدح 

اىجؾش عِ إٌٔ اىَعيٍ٘بد اى٘ازدح فٜ مٌ ثٞبّبد اىؾبظ٘ة ىنٜ ٝزَنْ٘ا ٍِ 

ٕبئو ٍِ اإلؽصبءاد. فَضال، قد رإدٛ قبئَخ ثأظَبء األة با اىرِٝ 

ظجط٘ا ٝق٘دُٗ ظٞبزارٌٖ ٍزغبٗشِٝ ؽد اىعسعخ اىقص٘ٙ ئىٚ قصخ 

ئخجبزٝخ ئذا رٌ رصْٞفٖب ثبإلظٌ ثدال ٍِ اىزبزٝخ. ٗقد مبّذ ٕرٓ ٕٜ اىطسٝقخ 

ىزيفصّٝ٘ٞخ ّبّعٜ ئَٝ٘رص ٍِ امزشبف أُ اىزٜ رَنْذ ٍِ خالىٖب اىَساظيخ ا

ظبئقب فٜ ٍدْٝزٖب ظجػ ٍ بىفب ىق٘اِّٞ اىعٞس اصْزٜ عشسح ٍسح خاله صالس 



 

 

ظْ٘اد ٗظجت ؽبدصب أدٙ ئىٚ ٍقزو ظبئق آخس دُٗ أُ ٝفقد زخصخ اىقٞبدح. 

ٗعْدٍب ؽققذ فٜ اىَ٘ظ٘ع اعزسف اىَعإٗىُ٘ فٜ ٍدْٝزٖب ثأٌّٖ أخفق٘ا 

 ٌفٜ أداء ٗاعجٖ

 يرير االراعي والتلفزيىناوجه التح

 يقع التحرير اإلراعي والتلفزيىني في عذة أوجه منهب :

 تحرير األخببر - 

 تحرير التقبرير اإلخببريت  - 

 تحرير المجالث المسمىعت أو المصىرة  -

 تحرير الشريط التلفزيىني -

 عنبوين األخببر - 

 التحرير التحليلي للخبر - 

 وضع أسئلت الضيىف - 

 تاالستطالعيتحرير المبدة  - 

 رببتحرير األخ ال:او

ٍؾزبط ّؾسز األخجبز ئىٚ ٍعسفخ اىي خ اى بصخ ثبألخجبز ٕٜٗ فٜ اى بىت 

ق٘اىت صبثزخ رْزظ ٍجبةسح فٜ اإلعداد ٗرزقٞد ثبىفبظ ٍؾددح ٗعَو ٍؾف٘د 

ٍٗعَٞبد األؽداس ٗىنِ اىقبىت ٗاؽد ٗاىي خ  ر زيف، ّٖٞب فقػ. األظَبء 

رعزَد عيٚ اىنيَبد اىغبفخ ٗاىجعٞدح عِ اإلخجبزٝخ اىزٜ ٝعز دٍٖب اىَعد 

 .اىزَْٞق



 

 

ٗٝ زيف رؾسٝس اىجساٍظ اىزيفصّٝ٘ٞخ ٗاإلذاعٞخ عِ اىزؾسٝس االخجبزٛ فٜ 

اىصؾف زحٌ ر٘ؽد اىي خ ٗاىنيَبد اىَعز دٍخ ألُ اىَؾسز اىصؾفٜ َٝيل 

ؽسٝخ أمجس فٜ اىنزبثخ أٍب اىَؾسز اإلذاعٜ ٗاىزيفصّٜٝ٘ فزقٞدٓ ئٍب اىص٘زح 

فزسظخ ىيَرٝع فٜ ؽبىخ اىزيفصّٜٝ٘ أٗ ٍعبؽبد اىقساءح ٗاىزْفط ٗاى٘قفبد اىَ

 .فٜ ؽبىزٜ اإلذاعخ ٗاىزيفصُٝ٘

ؽٞبرٌٖ ثبىزؾسٝس اىصؾفٜ ٗىنْٖب ىٞعذ  ٝجدؤُٗسزٗ األخجبز ٍؾٍٗع ٌ 

قبعدح فنضٞسُٗ ّغؾ٘ا ٗقد ثدأٗا ؽٞبرٌٖ ٍجبةسح ثبإلعداد اإلذاعٜ أٗ 

ٗفٜ اى بىت الٝؾزبط ٍؾسز األخجبز عٖدا خبزقب فبألخجبز ٍؾيٖب  ٜاىزيفصّٝ٘

 .ّجبء ٗاىص٘ز أٝعبعبٕصح ٍِ ٗمبالد األ

 تثبنيب :تحرير التقبرير االخببري

اىزقبزٝس اإلخجبزٝخ ىٞعذ ثعٞدح ثَعبفبد مجٞسح عِ اىزؾسٝس اإلخجبزٛ ٍِ 

ّبؽٞخ اىي خ اىغبفخ ٗىنْٖب رزطيت ٍِ اىَعد ثغبّت األخجبز اىغبٕصح ٍعسفخ 

ى جس اؽٞش أُ اىزؾسٝس اى سٛ فٜ األخجبز ٕ٘ ّقو ٍغسد  سث يفٞبد األؽدا

أٝخ ئظبفبد، حٞس أُ "قسٝس اإلخجبزٛ ٝؾزبط ٍِ اىَعد اظزدعبء دُٗ 

اىَ٘اقف ٗاألؽداس اىعبثقخ اىَسرجطخ ثَبدح اىزقسٝس ئظبفخ رساثٔ اى با 

ٕ٘ قبدً ؽزٚ ٗى٘ فٜ ص٘زح رعبؤالد ٍجَٖخ ٕٗ٘  اىرٛ َٝضو قساءح ىَب

أةجٔ ثبىَ٘اد اى٘صبئقٞخ اىقصٞسح فٜ اإلعداد ٍِٗ اىََنِ أُ ٝؾز٘ٛ اىزقسٝس 

 صِٞ داعَِٞ ىيؾدس حٞس أّٔ فٜ اى بىت الؾدخجبزٛ عيٚ ظٞ٘ف أٗ ٍزاإل

ٝؾز٘ٛ حٞس ظسد ىيؾقبئق اىعبثقخ اىزٜ رٖدف ىسٝػ اىؾدس ٍبظٞٔ ثؾبظسٓ 

 .وثقساءرٔ ىيَعزقج


