
 جامعة تكريت 

 قسم االعالم / كلية االداب 

 محاضرات مادة تاريخ وسائل االعالم للمرحلة االولى

 د سعد سلمان عبد هللا .م.أ: اعداد 

 محطات التلفزيون في المحافظات وتطورها ( :02)المحاضرة رقم 

  
نتيجة للفوارق الكبيرة الموجودة بين العاصمة والمحافظات من حيث توفر وساال    

الثقافة واإلعالم في مرحلة الستينيات فقد عملت الدولة آنذاك على تقليص هذه الفجاوة  وللاع عان 

طريااإ شنءاااط محتااات تلف يونيااة فااي بعاا  المحافظاااتع لكااي تعااو  عاان عاادم وصااو  البااث 

ت معظم المحافظات في تلع الفترة تءكو من الضاع  العاام للمظااهر فقد كان. المرك ي من بغداد

الحضارية فيها  حيث لم تكن توجد فيها مكتبات كبيرة وينعادم فيهاا وجاود المسار  وو دور ساينما 

. تعر  وفالماً حديثة وو بمعنى آخر انعدام فرص الترفيه والتسالية بالنسابة للماواطنين بءاك  عاام

مثالياة لتلبياة حاجاات الماواطنين الترويجياة والتثقيفياة وابتادوت الم سساة واعتبر التلف يون وسيلة 

العامة لإللاعة والتلف يون تنءئ محتات تلف يونية في المحافظات وكما يأتي 
 
: 

وهي وو  محتة تلف يون شقليمية فاي  11/11/1691افتتحت في : محتة تلف يون كركوك .1

ولات شرساا  دالاري بن ا  قتار قادره  كيلاو واط  149العراق  وكانت قوة بثها الفعلاي 

وتمي ت محتة تلف يون كركوك بأنهاا . كيلومتر  وكانت المحتة تضم استديو واحداً  111

تبث باللغات العربية والكردية والتركمانية والسريانية  وهي لغات يتحاد  بهاا المواطناون 

 . في مناطإ مختلفة ي   شليها بث المحتة

  1691شاباط  29باث التلف ياوني فاي محافظاة نيناو  فاي بدو ال: محتة تلف يون الموص  .2

 111كيلااو واط وطبيعااة اإلرسااا  دالااري ن اا  قتااره  149وبلغاات قااوة البااث الفعلااي 

وكان للتلف يون وستوديو واحد ومدة الباث فياه . 1كيلومتر وكان اإلرسا  يتم على قناة رقم 

طإ الءاامالية ويعماا  تلف يااون الموصاا  علااى الوصااو  شلااى المنااا. حااوالي ساات ساااعات

 . لتغتيتها بالبث التلف يوني

وكانت قاوة  2/1/1696وفي الب رة بدو البث التلف يوني بتاريخ : محتة تلف يون الب رة .3

 111كيلاااو واط وطبيعاااة اإلرساااا  دالاااري بن ااا  قتااار قااادره  149الباااث الفعلاااي هاااي 

يساتمر   وكان البث مان محتاة تلف ياون الب ارة 6كيلومتر  وكان البث يتم على قناة رقم 

 .لمدة ست ساعات يوميـاً قب  ان يرتبط بالبث المرك ي

  11/11/1614ابتادو الباث التلف ياوني فاي محتاة ميساان بتااريخ : محتة تلف يون ميسان .4

ويغتاي باث هاذه المحتاة الجناور الءارقي مان العاراق  ويغتاي مسااحة حدودياة شيرانيااة 



ساااعة لتقااديم مااواد محليااة او وياارتبط مااف تلف يااون بغااداد باسااتثناط فتاارة   تتجاااو  ن اا  

 .برامج ووغنيات

وابتااادو الباااث التلف ياااوني فاااي محتاااة تلف ياااون المثناااى بتااااريخ : محتاااة تلف ياااون المثناااى .5

وتارتبط . ويغتي بث المحتة محافظاة  المثناى وجا طاً مان محافظاة القادساية 1/4/1615

عا  الماواد بمحتة بغداد  باستثناط ن   ساعة  تنف   فيها عن البث المركا ي لتقاديم ب

 . المحلية واألغاني

فااي المحافظااات  فااي مجماا  نءاااطها تعكاا  هيمنااة ( اإلقليميااة)وكاناات محتااات التلف يااون        

المحتااة الرليسااية فااي بغااداد  ماان حيااث نااوي الباارامج وتنظيمهااا  شل كاناات معظاام الباارامج التااي 

رساا  شلااى تعرضااها محتااات تلف يااون المحافظااات تسااج  فااي اسااتوديوهات محتااة بغااداد  اام ت

المحافظات لبثها من هناك
 
ومن ناحياة وخار  كانات محتاات التلف ياون فاي المحافظاات وبحاإ . 

وقااد .  تءااك  وحااد عواماا  التغيياار ا جتماااعي المهمااة  وماان وهاام ودوات التوعيااة فااي تلااع الفتاارة

ان العااراق يمتااا  .عملاات و ارة الثقافااة واإلعااالم  علااى تغتيااة كافااة المناااطإ بالبااث التلف يااوني

بوجااود مساااحة صااحراوية ومنبسااتة وواسااعة  وجبااا  ومرتفعااات فااي شااماله تءااك  عااوار  

طبيعية تحجب اإلشارات التلف يونية عن المناطإ التي تقف خلا  تلاع المرتفعاات  وي فاي منتقاة 

الظ  التلف يوني  على الرغم من شنها تقف ضمن مناطإ البث الفعلي  او وجود مناطإ بعيادة عان 

وقاااد تااام حااا  مءااااك  اإلرساااا  التلف ياااوني عنااادما بااادو العمااا  بءااابكات  .محتاااات التلف ياااون

والتي تضمنت قناة للنق  التلف ياوني  وكاان مان نتاالج هاذا التتاور  1619المايكرووي  في عام 

التقني  ان البث التلف يوني  وص  شلى معظم مناطإ العراق  شل صار الباث المركا ي مان بغاداد 

ري   بوضو  شلى معظم مناطإ القت
 
 . 

وشااهد البااث التلف يااوني تحسااناً ملحوإاااً بعااد شنءاااط المحتااات التلف يونيااة فااي عاادد ماان  

محتاة تلف يونياة  14شلاى  1614المحافظات العراقية التي ارتفعت من خما  محتاات فاي عاام 

واصاابحت اكثاار اتساااعاً فااي مااديات التغتيااة التلف يونيااة والوصااو  شلااى التاارار  1611فااي عااام 

وشاهد . والحدود الجغرافية مف بع  الدو  المجاورة مثا  شياران وساوريا والكوياتالوطني كافة 

 تتوراً تقنياً جديداً تمث  في 1619العام 

افتتا  محتة الدجي  لألقمار ا صتناعية التي دخ  الباث البرامجاي فاي العاراق بافتتاحهاا عهاداً 

ار ال اناعية  وتعاد المرحلاة جديداً تمث  في الدخو  شلى ع ر ا ت اا ت الفضاالية عبار األقما

 1611وفي شهر تماو  . تلع متقدمة  سيما على صعيد تتور البث الخاص بالفترات التلف يونية

وبمناسبة العتلة ال ايفية شاهد تلف ياون العاراق البرناامج الثااني باث فتارة بارامج صاباحية لمادة 

غالبيااة برامجهااا ساااعات يوميااا ماان التاسااعة صااباحا وحتااى الثانيااة عءاارة إهاارا وكاناات ( 3)

مخ  ة لألطفا 
 

  . 

تمكاان القااالمون علااى البااث التلف يااوني ماان شي اااله شلااى كافااة مناااطإ وحاادود  1611وفااي العااام 

العراق من الءما  وحتى الجنور ومن الءرق حتى الغرر شل تم فاي العاام نفساه افتتاا  محتاات 

خلاايج وواسااط شلااى جانااب جدياادة منهااا محتااات السااليمانية وساانجار والقااالم وحديثااة ولي قااار وال

كيلاو ( 11)محتة تعم  بوصفها مرسالت للتقوية تتراو  قاوة الواحادة ماا باين ( 41)وجود نحو 

ويمكن ايضا  للع عن طريإ الجدو  اآلتي. كيلو واط( 5112) واط و
 
: 



 يوضح المحطات التلفزيونية في المحافظات العراقية جدول 

 

 

 القنوات المحتة التلف يونية                           ت

 6-1 تلف يون العراق 1

 6-1 تلف يون الموص                         2

 12-6 تلف يون الب رة                            3

 9 تلف يون كركوك                              4

 11 تلف يون السليمانية                          5

 5 تلف يون سنجار                             9

 11-5 تلف يون القالم                               1

 12-11 تلف يون حديثة                              1

 11 تلف يون واسط                                  6

 5 تلف يون ميسان                                  11

 9 تلف يون المثنى                                  11

 11 تلف يون الخليج                                 12

 5 تلف يون لي قار                                 13

 11 تلف يون وم ق ر                                14

ولادعم عملياة شنتاال البارامج بنااط اكبار اساتوديوهات للت اوير  1612وشهد تلف يون العاراق فاي عاام         

التلف يوني في الاوطن العرباي بكافاة ملحقاتهاا ماف مجماف كاما  مجها  يتضامن اساتوديوهات وخار  ع ارية 

ا سااتفادة مان خدمااة القمار ال ااناعي  1616وبادوت الخدمااة التلف يونياة فااي العاام  مجها ة بالمعادات المتقدمااة

الخاصاة باالقمر ال اناعي ( ن ار)فاي مجاا  الباث التلف ياوني  سايما بعاد انجاا  محتاة ( عربساات)العربي 

 1661الحارر التاي شانت علاى العاراق عقاب اجتياحاه للكويات فاي عاام  العربي ش  شن بعضها قاد دمار و نااط

ماان %(  65)واشااارت تقااديرات اسااتالم البااث التلف يااوني فااي العااراق حتااى منت اا  التسااعينيات ان نحااو 

السكان في العراق يستلمون البث التلف يوني وكان ي   شلى عادد غيار قليا  مان األقتاار والادو  فاي منااطإ 

باار األقمااار ال ااناعية مثاا  عربسااات وا نترساابوتنيع وا نتلسااات ش  شن للااع كااان قااد مختلفااة ماان العااالم وع

والتادمير الاذي تعرضات لهاا البناى التحتياة للباث وا ت اا ت  1661توق  بعد الحرر على العراق في عام 

 بعاد توقاا  1/1/1661قبا  ون يعااد البااث فاي تماام الساااعة الرابعاة مسااط ماان ياوم %  11بنسابة بلغات نحااو 

البث لمدة خمسة وشهر 
 
.  
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