
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 يوسف حسن محمود االسم

 dryosifhassan@tu.edu.iq البريد االلكتروني

 التحرير اإلذاعي والتلفزيوني اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

هم كيفية اعداد التقارير كذلك تعريفاالخبار في اإلذاعة والتلفزيون. تعريف الطلبة بكيفية تحرير 

وتطوير مهاراتهم في صياغة التقرير والكتابة للصورة  المقابالت التلفزيونيةو التلفزيونية

 التلفزيونية.

ري+ بناء القصة في التقرير انواع التقرير االخباري+ كتابة التقرير االخبا مفهوم التقرير االخباري+ التفاصيل االساسية للمادة

 + عمل المراسل + صفات المراسل + معدات المراسل  االخباري

 
 الكتب المنهجية

 علي فرجاني – مهارات المراسل التلفزيوني وفن صناعة التقارير االخبارية

 
 المصادر الخارجية

 فيصل حسن مطر  –اسس ومهارات الكتابة للصورة والتقرير التلفازي 

 
 الفصلتقديرات 

 االمتحان النهائي المشروع  االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي 

 25فصل اول 

 25فصل ثاني 

 %50مثال  25% 

 التوجد  معلومات اضافية

 
 
 
 

 

 
 

 جمهورية العراق

 حث العلميوزارة التعليم العالي والب

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 الجامعة : تكريت
 الكلية :االداب

 االعالمالقســم : 
 الثالثةالمرحلة : 

 يوسف حسن محمود :لمحاضر الثالثياسم ا
 استاذ مساعد دكتوراللقب العلمي : 

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية اآلداب  -جامعة تكريت : مكان العمل 
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 المالحظات يةملالمادة الع المادة النظرية التاريخ االسبوع
   مفهوم التقرير االخباري في االذاعة وعناصره 6-12-2020 1

   مفهوم التقرير االخباري في التلفزيون وعناصره 13-12-2020 2

   تحرير التقرير االخباري االذاعي 20-12-2020 3

   تحرير التقرير االخباري التلفزيوني 27-12-2020 4

   هالية كتابة التقرير االخباري وهيكليت 3-1-2021 5

   االستهالل في التقرير االخباري 10-1-2021 6

   الخاتمة في التقرير االخباري 17-1-2021 7

   تدريب الطلبة 24-1-2021 8

   اتواع التقرير االخباري 31-1-2021 9

   الوسائل الفنية والتقنية في التقرير االخباري 7-2-2021 10

   كتابة التقرير االخباري 14-2-2921 11

   المونتاج في التقرير االخباري 21-2-2021 12

   التعليق وانواعه في التقرير االخباري 28-2-2021 13

   بناء القصة في التقرير االخباري 7-3-2021 14

   امتحان الفصل االول 14-3-2021 15

 الفصل الثاني

فن المراسلة االخبارية في االذاعة والتلفزيون )المفهوم  11-4-2021 17

 والقواعد(

  

   المراسل والمندوب والموفد )الخصائص والفروقات( 18-4 18

   مواصفات المراسل االخباري ومؤهالته 25-4 19

   المراسل االذاعي والمراسل التلفزيوني ) الفروقات( 2-5 20

   فريق العمل االخباري 9-5 21

   التجهيزات الفنية والتقنية للمراسل االخباري 16-5 22

   مشاهدات علمية ونماذج تطبيقية 23-5 23

   المراسل الحربي )المفهوم والتطور التاريخي للعمل( 30-5 24

   المراسل الحربي وتحديات نقل الحقيقة 6-6 25

   المراسل الحربي ومعوقات العمل وضغوطه 13-6 26

   اسل الحربي والمعرفة االمنية والعسكريةالمر 20-6 27

   تطبيقات ومشاهدات علمية 27-6 28

   انواع التقارير االخبارية التي ينتجها المراسلون 4-7 29

   خاتمة التقرير كما ينتجها المراسلون )االستاند( 11-7 30

   امتحان الفصل الثاني 18-7       31

32     

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 لعراقجمهورية ا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

 االعالم القســم :
 الثالثة المرحلة :

 يوسف حسن محمود :اسم المحاضر الثالثي
 استاذ مساعد دكتور اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية االداب -جامعة تكريت  مكان العمل  :


