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تطوير التخصص الصحفي في مجال و   ةبمفهوم الصحافة االذاعية والتلفزيونيتعريف الطلبة 
 لفزيون على المستويات المهنية والنقدية واالكاديميةاالذاعة والت

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 

)مفهوم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية، ووظائفها، أهداافها، ووالههدا وتصدنيفاتها ، المادة تضمنت 

انتاج النشرات العامة والخاصة ، انتاج المجالت وإعداادها، إعدااد ادرامق أودواص الصدحن وا ندوا  

الجويددة، التعليددخ اريهدداتح والتحليددي اريهدداتح، مددليعو اددرامق الصددحافة اإلذاعيددة والتلفزيونيددة، 

الهرامق اريهاتية في اإلذاعة والتلفزيون، الهرامق السياسية ، والهرامق الحواتية، انتاج النشدرات 

نصدو  الهدرامق والمواجيز اريهاتية ، التغطيدة اريهاتيدة فدي اإلذاعدة والتلفزيدون، الواائ،يدات ، 

 اإليهاتية ، الكتااة والتعليخ على الصوتة ، فضالً عن محرتو اريهات في اإلذاعة والتلفزيون.
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 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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