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تسعى هذه المادة على تعريف الطالب بمفهوم الخبر واهميته، وعناصره األساسية، وتحدد للطالب 

يتم اإلجابة عن بعضها في ما هي األسئلة الستة المطلوب اإلجابة عليها في كل خبر، ومتى ال 
 ، وقيم وصفات االخبار، بحيث يستطيع الطالب تحرير االخبار مبدئيا  التحرير

تعريف الطالب بأهمية كتابة الخبر الصحفي واالذاعي والتلفزيوني، وااللكتروني، بحيث يكون الطالب  االساسية للمادةالتفاصيل 
قادرا  على تحرير االخبار للمؤسسات اإلعالمية على اختالف سياساتها التحريرية، سواء كانت في نظم 

 اجتماعية ديمقراطية او سلطوية او بينهما.
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 المالحظات المفردات االذاعية المفردات الصحفية التأريخ ت

  1مفهوم الخبر  1مفهوم الخبر  شباط  1 1

  2مفهوم الخبر وتعريفاته 2مفهوم الخبر الصحفي شباط 8 2

  مراحل تطور الخبر في وسائل االعالم تطور الخبر الصحفي شباط 15 3

المزايا الفنية والمهنية للخبر في وسائل االعالم  صفات الخبر الصحفي شباط 22 4
 )مقارنة(

 

  الخبر في اإلذاعة والتلفزيون أنواع الخبر الصحفي اذار 1 5

  مصادر الخبر اإلذاعي والتلفزيوني مصادر الخبر الصحفي اذار 8 6

  الخبر المسموع المرئي )القيم اإلخبارية(عناصر  االستفهامات الستة لتحرير الخبر الصحفي اذار 15 7

  شروط الخبر ومواصفاته القوالب الفنية لتحرير الخبر الصحفي اذار 22 8

  اللغة في الخبر اإلذاعي والتلفزيوني تطبيقات عملية لتحرير الخبر الصحفي اذار 29 9

المحطة تحرير الخبر وضغوط العمل )سياسة   التغطية الصحفية للخبر نيسان 5 10
وسياسة البلد ومصلحة الجمهور والضغوط 

 المهنية(

 

  الخضوع لعامل الوقت في تحرير االخبار  تطبيقات عملية لتغطية االخبار الصحفية نيسان 12 11

المهارات الواجب توفرها لتحرير االخبار  نيسان 19 12
 الصحفية 

من يكتب الخبر) المحررون والمندوبون 
 والمراسلون(

 

توظيف المهارات لتحرير االخبار الصحفية  نيسان 26 13
 ..تطبيقات عملية

العناصر الفنية والتقنية في الخبر اإلذاعي 
 والتلفزيوني

 

  الصوت في الخبر الصحفي القيم االخبارية ايار 3 14

عملية الصورة في الخبر التلفزيوني وتطبيقات  تطبيقات عملية في االلتزام بالقيم االخبارية ايار 10 15
 ومشاهدات

 

  امتحان الفصل االول امتحان الفصل االول  16

     

  الفصل الثاني  الفصل الثاني 

  غرفة تحرير االخبار في االذاعة الخبر في الصحافة االلكترونية أيار  31 

القوالب الفنية لتحرير االخبار في الصحافة  حزيران 7 
 االلكترونية

  التلفزيونغرفة تحرير االخبار في 

تطبيقات عملية لتحرير االخبار في الصحافة  حزيران 14 
 االلكترونية

االستفهامات في الخبر اإلذاعي والتلفزيوني 
 )األسئلة الستة او الخمسة(

 

القوالب واالشكال في تحرير االخبار االذاعية  كتابة العنوان للخبر الصحفي حزيران 21 
 والتلفزيونية 

 

  المقدمات واالستهالالت في الخبر تطبيقات عملية لكتابة العنوان للخبر الصحفي حزيران 28 

اليات توظيف الصورة في كتابة االخبار  تموز 5 
 الصحفية

  االسناد والتوثيق

تطبيقات عملية لتوظيف الصورة في كتابة  تموز  12 
 االخبار الصحفية

  بناء الجمل وعدد الكلمات

  تطبيقات ومشاهدات عملية التقرير الصحفيمفهوم  تموز  19 

فقرات الخبر واجزاءه ) المقدمة والجسم  أهمية التقرير الصحفي  تموز  26 
 والخاتمة(

 

مجموعة الروابط في الخبر والمعلومات  سمات التقرير الصحفي اب 2 
 االرشيفية فيه

 

  النصسيناريو الخبر في اإلذاعة وبناء  أنواع التقرير الصحفي اب 9 
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  سيناريو الخبر في التلفزيون وبناء النص التقرير وعالقته بالفنون الصحفية االخرى اب 16 

التغطية  اإلخبارية  في اإلذاعة والتلفزيون  تحرير التقرير الصحفي اب 23 
 )المفهوم(

 

وتطبيقات أنواع التغطية اإلخبارية ومشاهدات  تطبيقات عملية لتحرير التقرير الصحفي اب 30 
 عملية
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