
 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 خميس محمد كرحوت االسم
 KHAMEES.m83@tu.edu.iq البريد االلكتروني

  (أعداد البرامج وتقديمها الفن االذاعي ) اسم المادة
  مقرر الفصل

 المادة أهداف
 

بأسس الكتابة للراديو وأسس اختيار األفكار والضيوف وطرق أعداد البرامج تعريف الطلبة 
إلذاعية ومراحل إعدادها وفريق العمل في اإلذاعة ، الكتابة للتلفزيون وشروط الكتابة ومكونات ا

 النص التلفزيوني واإلنتاج التلفزيوني 
 للمادة األساسيةالتفاصيل 

 
الم  ع ف    خ ر الئ  تاا الجا   ب تج في  ا    خ الكات  ب االذاع  خر ب االذاع  خ ائاهئ  ه راتا ات  هت  االك

اس  ا الك ا     ر العجاا  ا ال   خ ت  ى ف عم  ل اا     ال   فاا ر الم  ع ف ائ  اهو راجاا  تاا-االذاع   

 شفرط الك ا    االذاعي  -النئجص االذاعي  راالذاع  المسمجع  )الط يع  رالخئاهو( ر االذاعي 

 اع اد المجاد االا ا    لإلذاع  رال متز جن رالك ا   لم متز جن رااجااتتا ،ر

  نرال متز جحف ف االا ا ي  خ االذاع   نجن ال راالا ا  ......المئاد  ال اييم 

 

 
 الكتب المنهجية

 2005الكتابة لإلذاعة والتلفزيون ، د. نسمة أحمد البطريق، 

 
 المصادر الخارجية

  1989.السيناريو، سد فيلد ، 1
 1994. التلفزيون والفيلم ، محمد فالح القضاه، 2
خراجها ، ادوارد ستاشيف3   ،. برامج التلفزيون أنتاجها وا 

 
 تقديرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النهائي

20%  5% - 50% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 
 

 تكريت الجامعة :
 االداب الكلية :

 االعالم القســم :
 (وتلفزيون الثانية )اذاعة المرحلة :

  خميس محمد كرحوت الخزرجي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 كريت ـ كلية االدابجامعة ت مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوعيجدول الدروس 
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 المالحظات يةملالمادة الع المادة النظرية التاريخ

   الك اب االذاعخ ائاهئه راتا اته 10-12-2020  .1

   الئتاا الجا ب تج فيا  خ الكاتب االذاعخ 17-12  .2

ائاهو راجااتاا -المع ف  خ االذاع  24-12  .3

 المع ف

  

   العجااا ال خ تى ف عمل اا   ال فاا  7-1-2021  .4

   اسا الك ا   االذاعي  14-1  .5

االذاع  المسمجع  )الط يع  رالخئاهو(  21-1  .6

 اعي الك ا   االذشفرط -النئجص االذاعي  

  

   ائاهو النو االذاعخ الجي  28-1  .7

ال ني  ال فااجي  لإلذاع  )المتتج   4-2  .8

 رالخئاهو

  

تئنيف ال فاا  االذاعي  )حسب الط يع   11-2  .9

 المجضجع ،الشكا ،الجمتج  المس ت ف

  

   اكجناا ال فاا  االذاعي   18-2  .10

   افاحا الك ا   راالن اج لإلذاع  رال متز جن 25-2  .11

   اطجاا اع اد ال فاا  االذاعي  رال متز جني   4-3  .12

   اضااين راشكال ال فاا   11-3  .13

   اعج اا  خ اع اد ال فاا   18-3  .14

   اا حاناا التئا ال  اسخ االرل  25-3  .15

 10/4/2021رلغا    4/4/2021عطم  نئف السن  ت  أ ان   .16

   الك ا   لم متز جن رااجااتتا  15-4  .17

    نالمجاد االا ا    لإلذاع  رال متز ج اع اد 22-4  .18

   االا ا  ......المئاد  ال اييم  29-4  .19

    نجن ال حف ف االا ا ي  خ االذاع  رال تز جن  6-5  .20

   اج ز االا ا   13-5  .21

   عنار ن االا ا   20-5  .22

    نجن اع اد ال اا  ف االا ا    لم متز جن  27-5  .23

)ال اف ف االا ا ي الفسال  ال متز جني   3-6  .24

 المي انخ(

  

   ال اف ف االا ا ي  خ االذاع  10-6  .25

   ال عميق السياسخ  17-6  .26

   الحجا  االذاعخ رال متز جنخ  24-6  .27

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االداب الكلية :

 االعالم اسم القســم :
 )اذاعة(الثانية المرحلة :

 خميس محمد كرحوت الخزرجياسم المحاضر الثالثي 
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير لمؤهل العلمي :ا

 كلية االداب –جامعة تكريت  مكان العمل  :



   ال فناا  االا ا ي  1-7  .28

   االا ا  العا م  8-7  .29

   التمم الج اهاخ رال سجيمخ  15-7  .30

   اا حان التئا الثانخ 22-7  .31

   ن نتا   السن ا حا 25-7  .32

 

 تجقيف العمي  :     تجقيف األس اذ :


