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  العراقفي التربوي التلفزيون نشأة  ( :12)المحاضرة رقم 

 يساا  لتقق قا  يقدم البرنامج التلفزيوني عادة وفقاا  لواوا الهوراوط وعب ااخ الوبار و اد 

اما في التلفزيون التربوي ف قادم البرناامج وياتع اعادادت ل اتع م ماف ا ادا  الاول اخ . ماد البرنامج

وتقسع بارامج التلفزياون الترباوي الا   ع اخ ا ساام . التربويخ والاول خ التال و خ واالععم التربوي

 : طئ سخ  ي

تور والتالاا ع عااد باااد و اا ت الباارامج موللااخ للتالاا ع الوساا: الباارامج التال و ااخ الةاااملخ. 1

وتاطااي للوااتالع الاادوط اال باار فااي القلااوم علاا  الوالومااا  والوباارا  . والااتالع الاا اتي

ومد اجل نهاح   ا الووا مد البرامج فان  يلازم تاادد ملاادط الاتالع وتووعراا . والوااط 

 . والتق د باوامل الزمان والوكان

وا بتازيااز عول ااخ الااتالع فااي الوااداطا إذ تقااوم  اا ت الاادط: الاادطوا التلفزيون ااخ الووره ااخ. 2

 . بوراحلرا الدطاس خ  افخ

و اي بارامج تقق ف اخ وتال و اخ واععم اخ واط ااديخ للطلباخ فاي : البرامج التال و اخ والققاف اخ. 3

 . الوداطا وفقا  العواط ع ومستوياترع، و ي ا رب ما تكون لعععم التربوي

دابت وزاطة الترب اخ علا  الوساا وخ فاي  2/5/1155مو  بدايخ بث التلفزيون الارا ي في 

بااث باااب الباارامج التال و ااخ و ااي حلاارا  مهووعااخ مااد امفااعم الو ائق ااخ ومسااابقا  مدطساا خ 

ونةاعا  وفاال ا  مدطس خ وفقرا  ضاود بارامج امعفاام ،و انات الوادة التاي تساا ع ف راا فاي 

تواوز  11وبااد   اام  اوطة . البث تتراوح ما ب د نلا  السااعخ إلا  السااعخ فاي  ال ياوم اسابوا

و وت هخ لس اسخ التوسف في التال ع واستودام التلفزياون  ااداة ماد ادوا  التوساف، فقاد تاع  1151

اخت اط  ع خ دطوا مد الورحلخ اإلعداديخ و ي الف زيا  والك و اا  وامح اا  ح اث بادا الباث براا 

تااع  1151وفااي عااام . اقإلاا  الووااازم و كاا ا وراار وموم ماارة التلفزيااون التال وااي فااي الااار

اسااتقدام مديريااخ الوةاااع الودطساااي واسااتقل التلفزيااون التال وااي عوراااا، واخاا  مر ااز وساااائل 

اإليضاح يتول  إعاداد وتقاديع البارامج التال و اخ وتاادد  مواضا ف الادطوا وتضااعفت سااعا  

ــاـ ـ 1151وماا با د اعاوام . البث و اطك عدة اسات ة جاما  د في إعاداد وتقاديع بااب الادطوا

اصاب  الباث  1151ـــاـ  1153 ان التلفزيون يبث دطسا  واحدا  في ال وم، وما ب د اعوام  1153

بوادم دطس د تال و  د في ال وم و ول البث الوراحل االبتدائ اخ والوتوساطخ واإلعدادياخ  افاخ  اع 

وتقاديع  ضوعفت الدطوا إل   ع خ في ال وم الواحد، و انت وزاطة الترب خ  ي التي تتول  إعداد

البرامج التال و خ، و د تع افتتاح مقطخ التلفزيون التربوي التاباخ لوزاطة الترب اخ  وقطاخ مساتقلخ 



؛ لتوجا  برامهراا التال و اخ علا  11/1/1111عد تلفزيون الاراق في حي االعظو خ ببغداد يوم 

مبا ب وامساود تاع اساتبدام الباث ا 1111وفي عاام . لودة اطباخ ايام في االسبوا( 1)القواة ط ع 

بالبث الولون وتع التر  ز علا  تادطيو وتا  ال الاواصار البةاريخ علا  اساتودام الوظاام الهدياد
 

 .

و د ا ترع التاديل القاني للوظام الداخلي للتلفزيون التربوي في ان يدير التلفزيون التربوي مدير 

وي ويكاون مساؤوال  ذو  رادة عال خ مف مؤ ل تربوي ويفضال ماد لا  خبارة فاي التلفزياون التربا

عد
 

: 

وضف برامج التلفزيون التربوي وفقا  لعغارا  التربوياخ ومتطلباا  خطاخ الترب اخ لتطاوير : أوالا 

 .التال ع وضوان بقرا عل  اوسف نطاق في الاراق

التااون مف الواديريا  الااماخ فاي الاوزاطة والوديرياخ الااماخ للترب اخ فاي الوقافظاا  وماف : ثانيا

 .واو خ ببث البرامج التلفزيون خ واالفادة مورا في الوداطا وخاطجراالهرا  االخرى ال

 .توف   الوروا  الوو لخ ال   مد الهرا  الووتلخ في الوزاطة: ثالثاا 

ان  1111و د جا  فاي الواادة القان اخ ماد تااديل الوظاام الاداخلي للتلفزياون الترباوي لااام 

االت خ التلفزيون التربوي في الاراق يرد  لتقق ق الورام
 

 : 

 . الوسا وخ في طفف  فا ة الاول خ التربويخ وتقس د ادا  الر ئا  التال و خ: أوالا 

 . الوسا وخ في نةر الوعي الوعوي والقومي والتربوي: ثانياا 

تسااه ل و ااائف الوةاااعا  التربويااخ الرئ ساا خ فااي الااوزاطة وباااب الوااداطا بوااا فااي ذلاا  : ثالثاااا 

 .  داجتواعا  مهالس االبا  والوالو

الوةاااط خ فااي اجاارا  الدطاسااا  مااد اجاال تطااوير الاواال واالنتااا  بالتااااون مااف مر ااز : رابعاااا 

 . البقوم والدطاسا  التربويخ بوزاطة الترب خ

وعد الوسائل التي تتوسلرا مديريخ التلفزيون التربوي في الااراق لتقق اق ا ادافرا ا ااط          

الوادة القالقخ مد الوظام الو  وط ال  ما ياتي
 

: 

 . اعداد الدطوا التال و خ والبرامج التربويخ: أوالا 

التربوياخ االخارى التوس ق مف الهراا  ذا  الاع اخ فاي الهامااا  والوؤسساا  التال و اخ و: ثانياا 

 . لتطوير الاول واالنتا  التلفزيوني واعداد البرامج

تقديع الودما  لدوائر الدول خ والقطاا اال ترا ي او غ ر ا مد الهرا  ضود اختلاصرا : ثالثاا 

 . لقا  اجوط تقدد بتال وا 

 

  عماان    2تااريخ وساائل االعاالم فاي العاراق     : د ساعد سالمان المشانداني .م.أ: المصدر 

 .  2112دار أسامة للنشر والتوزيع   

 


