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 إعداد التقارير اإلخباريت وإوتاجها للتلفزيىنعىىان المحاضرة : 

 

، ػِ تىَدذ تىصي يفصثؼٖث إلػدتد خطثخثشٔ  (ٗٗدرٗ ٗييسُ٘)ػْدٍث ُسةو تىربيس تألٍريني تألسدق 

إُ مدثُ خَدس  ، أـصدثغ سسدد٘ػث  ق فإُ مدثُ ػردر دقدثب ، تُ تألٍر يؼصَدد ػيدم ٍددذ تىبطدثجقثه : 

ػررذ دقيقر قد سـصثغ ظالظر سيثً ، ٗإُ مثُ ىْصف سثػر يصطيح تألٍر يٍ٘يِ ٍِ تإلػدتد ، سٍث إُ 

 .  مثُ تىبطثج ٍدشٔ سثػر فأّْي ٍسصؼد تآلُ

في تىَدذ تىَقصرـدر ىيصقريدر تىصييويدّ٘ي تىدجب يؽدح  ّثٍرنير ـقيقير في تىصؼدير ػِ سفنثر ّؽدث رخَ

ٗخؼندس لىدل فثىفقيقدر سّدٔ ميَدث تـصثؼدس تىيندرذ تىدم ش٘ ديؿ فدي دقيقصيِ ّٗصف ،  سال يويد ػيم

دقثبق ٍؼدٗدذ ، ميَث تـصثؼس تىم ٍويدد ٍدِ تىؽٖدد إلػددتدٕث خصد٘رذ ٍر دير ، ٗخدثىطدغ ت دتدز 

 .ير تإلػدتد صؼ٘خر ٗشؼقيد ػَي

 

تىيْير ىْص ٍِ تىْص٘ص ـصم يَنِ شقدئَ خثىطريقر تىصي تىَؼثىؽر  تىدرّثٍػ يُقصد خٔ : إػدتدإُ 

، ٕٗددي شطيددق سـيثّددث  ػيددم خؼددا تىؽ٘تّددح تىيْيددر  شالبددٌ خدد٘تص ٗةديؼددر تىرتديدد٘ ٗتىصييويددُ٘

 .  تىَقثخالز ٗتىْدٗتزٍِٗ لىل خرتٍػ تىف٘تر ، ٗتىصرشيدثز تىَبصيير إلّصثغ خرّثٍػ ٍؼيِ 

 :تإلخدثرير خَث يأشي  ىصقثريرٗيَنِ شفديد تىَٖثً تىصي يقً٘ خٖث ٍؼدٗ ت

 . إػثدذ صيثغر تىصقثرير تإلخدثرير ٗشفريرٕث خثىرنو تىجب يصيق ٍغ ةديؼر تىَربيثز (1

شرؼَر تىَ٘تد تإلخدثرير تىصي شأشي ٍِ ٍصثدرٕث ٗشفريرٕث ٗفق سسي٘ج يصيق ٍدغ ةديؼدر  (2

 .تىصييويُ٘ 

تىقيثً خؼَييثز تىَّ٘صثغ ىيَثدذ تىَص٘رذ خثخصيثر تىيقطثز تىَطي٘خر ٗتسصدؼثد تىيقطثز غير  (3

 .غير تىضرٗرير  تىصثىفر سٗ

 جامعة تكريت     

 أسم المادة: التحرير اإلذاعي والتلفيزني        كلية اآلداب                                                                                    

 صباحي -إذاعة  –المرحلة : الثالثة                                                                          قسم االعالم        

 أ.م.د. يوسف حسن محمودإعداد:                                                            2020-3 -18: المحاضرة اإللكترونية الثانية    

 مدرس المادة: م.م. حميد طه حمد                                                                                              

 



  

2 
 

تىَرددثرمر فددي تىصْسدديق ٗتىصقددديٌ ، سب سُ تألٍددر قددد يفصددثغ إىددم قددرت ذ تألخدددثر ٍددِ قدددو  (4

 .تىَفرريِ ٗشقديَٖث ػيم تىٖ٘ت  ٍدثشرذ  

ث  ٍّ ػَيير شٖدف إىم شف٘يو ٍؽَ٘ػر ٍِ تألفنثر إىم ٍؽَ٘ػر ٍدِ :  د خٔفْقصتإلّصثغ تىصييويّ٘ي س

 َُ رددثٕد خٖدددف تىصددأظير تىصدد٘ر ٗتألصدد٘تز ٍٗددِ ظددٌ ٗ ددؼٖث فددي قثىددح ٍردد٘ا ىص٘صددييٖث إىددم  تى

  .ٗتىصيثػو ٍؼٔ

 مالحظاث مهمت عىد اوتاج التقرير

 

 :شييويّ٘ي ػييْث تُ ّيصوً خثالشي  إخدثربٗىصقديٌ شقرير 

، ال يٖدف تىصقرير إىم خفط سمعر ٍِ قضير في شقرير ٗتـددُ خَؼْم س  :ٗـدذ تىَ٘ ٘ع  (1

، ٗىنِ سـيثّث  يَنِ ىيَرتسو تىؽيد تىرخط خيِ ٍ٘ ٘ػيِ فقط إُ مثّس  ٕٗجت ٕ٘ تألفضو

 .ْٕثك ػالقر ػض٘ير ٍْٗطقير خيَْٖث 

ٕٗدي تىَددذ  يظ٘تّ( 5-3) ٕٗي شسَؿ ىقثرئ تىصقرير خثىصقثة سّيثسٔ مو  :تىؽَو تىقصيرذ  (2

َُ ّي رثٕد الىصقدثة سّيثسدٔ ، فثىؽَدو تىط٘ييدر ٍؼقددذ خطديؼصٖدث ، مَدث تّدٔ سٖث تىصي يفصثؼٖث تى

 .ٍِ تىصؼح قرت شٖث خرنو شيقثبي 

فدثىصقرير تىؽيدد ٍدث خديِ تىصقدثة تىدْيس ٗتآلخدر يؽدح سُ   :في تىصقرير ّصرك ٍؽثال ىيصٖ٘ير  (3

 .يصرك تىص٘ر شصْيس ، ٗص٘ز سّيثس تىص٘رذ ٕ٘ تألص٘تز تىطديؼير تىَصثـدر ىٖث 

 15 مدو ؼدو  شصدرتٗؾ ٍدشدٔ ٍدث خديِ:   Sequencesشقسيٌ تىصقرير تىم سؼوت  ٍْطقير سٗ  (4

د  Sequencesٗتىؽو  سٗ تىسيثا سٗ تىد   ظثّير ، 22تىم  ٍّ ٍ٘ د٘ع ٗتـدد سٗ ٍ٘قدغ ث ٕد٘ س

ؼغرتفي ٗتـد ، دتخدو تىَديْدر ّيسدٖث ، سٗ شَٖيدد ىَقصطدف صد٘شي ، ٗيسدثػد ٕدجت تىصقسديٌ 

 َُ  .رثٕد ػيم فٌٖ تىسيثا تىؼثً ىيقصر تى

دث ٍدِ تألـددض إىدم تألقددً سٗ تىؼندس،   :تىسيثا تىوٍْي يؽح سُ يسدير فدي تشؽدثٓ ٗتـدد  (5 ٍّ س

 .يضو تسصبدتً تالشؽثٕيِ في تىصقرير ّيسٔ ٗاليُ 

سب سُ خدسز ٍِ ٍ٘قغ ٍدث ٗتشؽٖدس إىدم  : تىسيثا تىَنثّي يؽح سُ يسير في تشؽثٓ ٗت ؿ  (6

ٍ٘قغ آخر رخَث يَنْل فقط تىؼد٘دذ فدي ّٖثيدر تىصقريدر إىدم تىَ٘قدغ تألٗه ، ىندِ خثىصأميدد ال 

 .يَنِ تىصفرك سمعر ٍِ لىل 

ص خصؼريدف دتخو تىصقرير يؽدح سُ يدصٌ تىصَٖيدد ألصدفثخٖث فدي تىدْ  :تىَقصطيثز تىص٘شير  (7

إىم سب تشؽثٓ يْصَُ٘ ، ٗفي تىص٘رذ خأُ شرثٕدٌٕ في سٍثمٌْٖ تىطديؼير يَثرسدُ٘ ـيدثشٌٖ 

 .تىيٍ٘ير ٗلىل قدو سُ يددسٗت خثىفديط 

يؽدح سُ يندُ٘ فدي ٕٗدجت   :تىص٘ر تألرشييير )تىنرتفنس( ٗ تسصبدتً تىرسً٘ تىص٘ يفير (8

 ٍٗفدد ٗػْد تىفثؼر .   سيثا ٗت ؿ
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 واإلوتاج ؟َمه يشترك في اإلعداد 

 

، ـصديير ػَدو ؼَدثػي يصطيدح شْ٘ػدث  فدي تىَٖدثرتز ٗتى٘ألدثبف ٗتألشدبثص  تالخدثريدر تىصقثرير

 :ٍِٗ تألشبثص تىَرثرميِ في إػدتدٕث ٗإّصثؼٖث ٌٕ 

 

 المراسل التلفزيىوي  : اوال 

ب يقددً٘ خصغطيصددٔ سدد٘ت  ٍددِ ـيددط جٕٗدد٘ تىَسدداٗه تألٗه ػددِ تىقصددر سٗ تىصقريددر تإلخدددثرب تىدد

تىَؼيٍ٘ددثز تىَصضددَْر فيددٔ ، سٗ ةريقددر شغطيصددٔ ، سٗ تىصؼييددق تىَصددثـح ىيصدد٘ر ٗتىيقطددثز ، سٗ 

ٕٗد٘ ، ٗشفريدر تىصد٘رذ ٗشْقيفدٔ تىصفرير ٗتىجب يصسغ ٍيٍٖ٘ٔ ىيرَو شقييٌ تىبددر ٗمصثخدر تىدْص 

 . تىجب يفدد ـؽٌ تىصغطير ٗفقث  ألَٕير تىبدر سٗ تىصقرير

 رتسددوتألخدددثر تىصييويّ٘يددر فددي تىغثىددح ٗسددرػر شطدد٘رتز تألـدددتض تىصددي يالـقٖددث تىَإُ ف٘ريددر 

 :ٕٗي ، تىصييويّ٘ي شقصضي ٍْٔ سُ يادب ظالظر سدٗتر في آُ ٗتـد

  في دور المحرر:  

خؼد سُ يص٘ىم قيثدذ تىؼَو تإلخدثرب في ٍسرؾ تىفدض خنصثخر ٍقدٍر ٍْثسددر  رتسويقً٘ تىَ

ث فيددٔ ، ظددٌ يبصددثر ػدددد ٍددِ تىَقددثةغ خثىصدد٘ز ٍددِ شيبددص ؼددٕ٘ر تىفدددض ٗشدددر  سٕددٌ ٍدد

تىَقثخالز ٗتىصصريفثز ، ظٌ مصثخر ٗشص٘ير شؼييق يسدصؼر  فيدٔ تىفددض ٗشط٘رتشدٔ ٍدِ 

ٍصدف٘خث  خردريط فيددي٘ يصضدَِ ٍردثٕدتشٔ تىفيدر ٍدِ ؼ٘تّددٔ ، خدتيصٔ ـصم ىفظر إػددتدٓ 

 .ريرٓ تىَصؼددذ ، ظٌ مصثخر ٗشص٘ير تىَالـظثز تىبصثٍير تىصي يبصصٌ فيٖث شق

  في دور اإلعداد:  

سٗ ٍ٘ ٘ع سٗ ـدض ٍيدثؼا غيدر ، خصغطير قضير ٍث  رتسوتىجب يددس ٍِ ىفظر تٕصَثً تىَ

يصؼددثُٗ ٍددغ فريددق تىصصدد٘ير فددي تخصيددثر تىيقطددثز سٗ تىَرددثٕد تىَْثسدددر ىيصغطيددر فٍص٘قددغ ، 

سٗ تإلخدثرير ٗتخصيثر تىَقثةغ خثىص٘ز ـسح سَٕير تىَصفدظيِ سٗ تىَرثرميِ سٗ تىضفثيث 

شددٖ٘د تىؼيددثُ ، ظددٌ يفدددد شرشيددح ػْثصددر تىصقريددر تىَبصييددر ٍددِ ٍقددثةغ خثىصدد٘ز ٍددِ 

تىَقدٍر ٗيص٘رٕث في ٍ٘قغ تىفدض ٗمجىل خثشَر تىصقرير  ٗيٖياتىَقثخالز ٗتىصصريفثز 

 .ٗخؼد لىل يقيو رتؼؼث  إىم تىَفطر ىإلشرتف ػيم تىَّ٘صثغ ، 

  وفي دور المىوتير: 

خإػددثدذ شرشيدح تىَرددثٕد ٗتىيقطدثز ٗتىَقددثةغ خثىصد٘ز ٍددغ تىصؼييدق تىددجب  رتسدويردرع تىَ

سؽئ ٍِ قدو في ٍسرؾ تىفدض ، فيقً٘ خثخصوته خؼا تىَرثٕد ٗسؼوت  ٍِ تىنالً خَدث ال 

يصؽثٗ  تىوٍِ تىَفس٘ج ىنو ٍْٖث خثىع٘تّي ، ٍغ ٗ غ تىَقدٍر تىصفيفر تىصي سؽيٖث في 

ث رٗتيصدٔ ، فقدد يندُ٘ قدد سدؽو سمعدر ٍدِ ٍقدٍدر سٗ خدتير تىصقرير ٗتىبثشَدر تىصدي سخصدصٌ فيٖد
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ّ٘ خؼضددث ٍ خثشَدر ٕٗدد٘ يقددً٘ خصصددفيؿ سخطددث  سٗ ػيددم  دد٘  شدد٘تفر ٍؼيٍ٘ددثز ،  ٓرَددث صدد

 .ؼديدذ خؼد تإلّٖث  ٍِ تىصص٘ير 

 

  التلفزيىوي رمصى  ال  :ثاويا 

ٗيددرك تىَص٘ر تىصييويّ٘ي ٕ٘ تىجب يفسِ تسصبدتً تىنثٍيرت ٍِ ـيط ٍؼرفر مو شقْيثشٖث ٗآىيصٖدث 

تىؽَثه ٍٗ٘ت ؼٔ ٗشْظئَ ، ٗػيم ٍؼرفر ػْثصدر ٍٗنّ٘دثز تىصد٘رذ ٍْٗدثةق تىقد٘ذ ٗتىضدؼف 

 . فيٖث 

ٗػَددو ٍصدد٘ر تىصقددثرير فددي تىصييويددُ٘ ٍنَددو ىؼَددو تىَرتسددو تىصددفيي فددي معيددر ٍددِ تألـيددثُ ، 

فثىَصدد٘ر تىْددثؼؿ ٕدد٘ تىددجب يبصددثر تىيقطددثز تىصددي شبدددً تىَ٘ دد٘ع تىددجب يقددً٘ خصغطيصددٔ ، ففيددثذ 

تىصييويّ٘ي ٍييةر خثألـدتض ٗسُ ػَئ شثا ٗخطر فدي خؼدا تألـيدثُ ، فثىَصد٘ر يندُ٘  تىَص٘ر

  .في تىصف تألٗه ـصم يسصطيغ سُ يص٘ر خؼدسصٔ شيل تىيفظثز تىفرؼر 

خرأُ تىَرثٕد تىصي يؽح شص٘يرٕث ٗألُ  رتسوٗػثدذ  ٍث ينُ٘ ْٕثك ٍص٘ر يصيقم شؼييَثشٔ ٍِ تىَ

ُ ْٕدثك ٍسدثػد ىإل دث ذ ٍٗسدثػد ىيصد٘ز ، ٗيسدَم ٕداال  ٍٖثٍٔ خدٗرٕث ٍصؼددذ ، ىدجت فقدد يند٘

 .ٗتىَص٘ر ٗـدَٕث  رتسوفريق تىصص٘ير ، ٗإُ مثُ ال يَنِ في تى٘تقغ تالقصصثر ػيم تىَ

 

 مىاصفاث المصىر

 :ٗيضغ تىَبصصُ٘ ٍ٘تصيثز ػدذ خثصر خثىَص٘ر ٕٗي 

 .تىقدرذ ػيم تىصفَو ٗتىصدر سظْث  تىصص٘ير  •

 .سرػر تىدديٖر ٗتىجمث  تىَيرة  •

 .شفَو تألخطثر ٗتىؽرسذ ٗتىَؽث فر  •

 .تىصرميو ٗدقر تىَالـظر  •

 .تىفس تىصرنييي ٗتىؽَثىي  •

 

 المىوتاج والمىوتير  : ثالثا 

، ٕدد٘ سسددثس مددو ػَددو فْددي ٗإػالٍددي ٕٗدد٘ ػَييددر شؼْددم خثخصيددثر ٗشرشيددح تىيقطددثز تىَصدد٘رذ 

إػددثدذ شرشيددح تىَرددثٕد  ػيددميؼَددو ، ٗتىَددّ٘صير تىددجب يقددً٘ خؼَييددر تىَّ٘صددثغ يسددَم ٗتىرددبص 

ٍفندً٘ خثىٖددف تىدجب يسدؼم تىؼَدو  ، ٗتىيقطثز تىصي شدٌ تىفصد٘ه ػييٖدث ٗفقدث  ىرويدر ٗخدط ٍؼديِ

ٍٗددث دتٍددس شبضددغ ىبددط ػددثً ٗرويددر شفنددٌ تىؼَددو خثىصددثىي ، فددأُ ػَددو ، ش٘صدديئ إىددم تىَرددثٕديِ 

 .ميِ في تىؼَو سُ ينُ٘ ٍْيصال  ػِ تىنعيريِ ٍِ تىَرثر اليَنِتىَّ٘صير 

ٗتىَّ٘صددثغ تىصدد٘رب ٕدد٘ ػْصددر شفريددرب فددي ٍؽددثه ىغددر تىصدد٘رذ يسددؼم إىددم تّصقددث  تىَرددثٕد 

 .ٗتىص٘ر تألفضو ىْقو تألـدتض ٗشقديَٖث إىم تىَرثٕد في شؼدير دقيق ٗٗت ؿ ػِ تىفدض 


