
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لمادة )التحرير االذاعي والتلفزيوني(استمارة انجاز الخطة التدريسية 
 

 خالد علي صالح علي االسم

 k.ali181@tu.edu.iq  البريد االلكتروني

 التحرير اإلذاعي اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

همية المقابالت االذاعية والتلفزيونية + انواعها وقوالبها وكيفية التحضير لها تعريف الطلبة بأ

 واسس اختيار الضيوف + اهمية اختيار المحاور التي تؤدي الى نجاح المقابلة

وتعريفهم ايضا بالتحقيقات االذاعية والتلفزيونية +اهميتها وسماتها وانواعها  كذلك مراحل وخطوات 

 لية والعربية ليل بعض النماذج من التحققات المححها اضافة الى تداعدا

  التفاصيل االساسية للمادة

 
 الكتب المنهجية

 

 
 المصادر الخارجية

 د. كرم شلبي : فن الكتابة للراديو والتلفزيون 

 سعيد محمد السيد، د. حسن عماد مكاوي : األخبار اإلذاعية والتلفزيونية

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع  االمتحانات اليومية  ختبر الم الفصل الدراسي 

 %50مثال  25%  50%
 التوجد  معلومات اضافية

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 جمهورية العراق

 بحث العلميوزارة التعليم العالي وال

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

 االعالم القســم :
 الثانية المرحلة :

 خالد علي صالح اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 الماجستير المؤهل العلمي :

 كلية االداب مكان العمل  :

mailto:k.ali181@tu.edu.iq


 

  

 

 

 

 

 

 

 لمادة )التحرير االذاعي والتلفزيوني(استمارة الخطة التدريسية 
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المادة  المادة النظرية التاريخ
 العلمية

 المالحظات

   ج اإلخبارية اإلذاعية والتلفزيونيةالبرام 6-12-2020 1

   المقابلة اإلذاعية والتلفزيونية )المفهوم والتعريف( 13-12 2

   انواع المقابالت اإلذاعية والتلفزيونية 20-12 3

الحديث  -الحوار –قوالب المقابالت اإلذاعية والتلفزيونية  27-12 4

 الندوة -المباشر

  

   ذاعية والتلفزيونيةالتحضير للمقابالت اإل 3-1 5

   قواعد عامة إلجراء المقابالت اإلذاعية والتلفزيونية 10-1 6

   أنواع الشخصيات المستضافة –اختيار الضيوف  17-1 7

   أساليب االنحياز في البرامج الحوارية اإلذاعية والتلفزيونية 24-1 8

   امتحان شهري 31-1-2021 9

لتي يمكن للصحفي ان يأخذ بها عند القواعد واالعتبارات ا 7-2 10

 وضع األسئلة

  

 –أنواع األسئلة المستخدمة في المقابالت وطرق صياغتها  14-2 11

 تطبيقات عملية

  

   عناصر برامج الحوار والمقابالت 21-2 12

   تطبيقات عملية–الحوار والمقابالت في المؤتمرات  28-2 13

   مهارات مقدم البرنامج الحوارية الناجحة 7-3-2021 14

   تطبيقات عملية إلدارة البرامج الحوارية 14-3 15

   امتحان شهري 21-3 16

 الفصل الثاني

   التحقيق التلفزيوني ) المفهوم والتعريف( 11-4-2021 17

   أسباب انتشار التحقيق  18-4 18

   وظائف التحقيق 25-4 19

   حقيق التلفزيونيأهمية الت 2-5 20

   سمات وخصائص التحقيق التلفزيوني 9-5 21

   مجاالت التحقيق التلفزيوني 16-5-2021 22

   انواع التحقيق التلفزيوني 23-5 23

   مراحل وخطوات اعداد التحقيق التلفزيوني 30-5 24

   استفهامات التحقيقات كتابة نص التحقيق التلفزيوني 6-6 25

   مل نجاح التحقيق التلفزيونيعوا 13-6 26

   امتحان شهري 20-6-2021 27

   تحليل امثلة لتحقيقات تلفزيونية محلية 27-6 28

   تحليل امثلة لتحقيقات تلفزيونية عربية ومحلية 4-7 29

   امتحان شهري 11-7 30

   تطبيقات عملية تحقيقات إذاعية وتلفزيونية 18-7-2021        31

32     

 توقيع العميد :      وقيع االستاذ :ت 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

 االعالم القســم :
 الثاتية المرحلة :

 خالد علي صالح اسم المحاضر الثالثي :
 مساعدمدرس  اللقب العلمي :

 الماجستير المؤهل العلمي :
 كلية االداب مكان العمل  :


