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 : منها نقاط جملة يراعي أن الصحف أقوال برنامج معد علىيتعين 

 مهمة ومواضيع عناوين فهناك وانتشارا توزيعا األكثر توليس الجرائد بكل يهتم أن -
 . انتشارا أقل صحف بها تنفرد

 وأخبار مواضيع فهناك فقط، األولى الصفحة وليست كلها الجريدة قراءة ضرورة -
 ما وهو األولى صفحتها في تضعها وال إليها تلتفت ال الجريدة أن إال مهمة تكون
 .إليه االلتفات الصحف تقديم برامج معد على ينبغي

 الالحداث السيما والعالمية والعربية المحلية للصحف االلكترونية المواقع متابعة -
 . الساخنة

 البرنامج وقت لتحديد بدقة المستهدف الجمهور تحديد من البد الفضائي البث في -
 . قديمة المواد بعض صبحت ال كي أيضا بدقة

 اقوال المعلقين على تضييف عملية النجاز مميز عمل فريق هناك يكون أن يجب -
  . المقاالت كتاب او الصحف

 الجوية األنواء برامج

 حياته مراحل بكل المناخ وأحوال الطقس حالة بمعرفة اإلنسان اهتمام حالة ارتبطت
 إننا إال ، االهتمام هذا الى النيل ووادي الرافدين وادي حضارتي في إشارات وهناك



 كان يوم اوروبا في الوسطى العصور الى الجوية النشرة تاريخ نعيد ان نستطيع
 إذا اليومية مناداته مقدمة في تأتي وقد يوميا، الطقس أحوال يعلن المدينة منادي
  .لالهتمام مثيرة جوية حالة هناك كانت

 النشرة مذيع أجور ان بل يومية كانت الجوية النشرة فان اإلذاعة وقبلة التلفزيون وفي
 مذيع أجور بعد تحل كانت الماضي القرن ستينيات مطلع في التلفزيون في الجوية
 الجوية النشرة مذيع اجور ماا سنويا دوالر الف واربعون ستة البالغة مباشرة الربط
 دوالر الف ۳۲ يوم ذاك األخبار مخرج اجور فيما سنويا دوالر الف اربعون فهي
 .سنويا

 عن ئقحقا نفهم أن علينا اليوم الجوية االنواء نشرات اعداد كيفية على نطلع أن وقبل
  . والمناخ الطقس

 الجوي والغالف. الحرارة ودرجة الرطوبة حيث من الجوي الغالف حالة: هو الطقس
.  وغيرها واألوكسجين كالنيتروجين عدة غازات من ويتكون األرضية بالكرة يحيط

 والرياح، الجوي، والضغط الحرارة، درجة وهي عناصر؛ عدة من الطقس ويتكون
 زاد فكلما األرض، سطح عن االرتفاع على تعتمد فإنها الحرارة؛ درجة أما. والرطوبة
 طريق عن الطقس قياس ويتم.  الحرارة درجات قلت األرض سطح عن االرتفاع
 مرة من أكثر األرض سطح من م۳ ارتفاع عند الحرارة درجة فتقاس عناصره؛ قياس
 الى الحرارة درجة وتقسم. تلك المختلفة رارةلحا لدرجات المتوسط أخد ويتم اليوم، في

 في الهواء الحرارة درجة له تصل مقدار اعلى وهي قصوى، او عظمی حرارة درجة
 الهواء حرارة لها تصل درجة اقل وهي الصغرى، حرارة درجة وهناك. النهار منتصف

 اما. بقيئالز  الميزان العظمى الحرارة درجة لقياس ونحتاج.  صباحأ وتكون اليوم في
 األرض سطح على الحرارة درجة مصدر والشمس. الكحولي فالميزان الصغرى
 .هائتدف واشعتها



 جوي وضغط حرارة درجة من تتكون والتي الجو حالة عن عبارة بأنه الطقسويعرف 
مطار ورطوبة رياح الى باإلضافة  فترة الى باإلضافة معين مكان في ذلك ويكون وا 

 الحرارة درجة من تكونت والتي الجو حالة بوصف ايضا   ويعرف يعتبر أنه كما ،معينة
 او ايام عدة إلى، تدوم قد والتي االمطار الى باإلضافة ورطوبة ورياح جوي وضغط
 الطقس حالة متوسط تحليل عن عبارة بأنه يعرف المناخ أن كما ،قليلة ساعات حتى

 او بسنة تقدر وقد نسبية طويلة تكون ربما زمنية فترة اثناء في تكون والتي ،الجوي
 . سنوات عدة


