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ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ انخجش اإلراػٙ يجشد سعبنخ كاليٛخ أٔ أٌ رزخههّ يذاخالرّ يٍ يشاعهٍٛ أٔ يخزصٍٛ ثشكم 

 .)األٔفشرٌٕ( 

 بر ؟ماهي بنيت الخ

 .رزطبثك ثُٛخ انخجٛش فٙ األشكبل اإلػاليٛخ انًخزهفخ انًكزٕثخ ٔانًغًٕػخ ٔانًشئٛخ ٔفٙ األَزشَذ

ركًٍ َٕاح انخجش انشاٍْ فٙ أٔل جًهخ يُّ رزهْٕب انصبدس ٔانخهفٛبد ٔانزطٕساد ثبنزغهغم ٔفمب ألًْٛزٓب 

 .ثبنُغجخ نًعًٌٕ انخجش

 .ثأَٙ ألهٓب أًْٛخ فٙ انُٓبٚخ

 ر ؟ي يتضمنها الخبماهي المعلىماث الت

 انخٛش انكبيم ثجٛجّ ػهٗ األعئهخ انغجؼخ انزبنٛخ :

 فؼم؟-يٍ 

 ؟يبرا 

 ؟يزٗ

 نًبرا؟

 كٛف رى رنك؟ 

 ؟يٍ أٍٚ أػشف أَب رنك 

 ٙنٛظ يًكُب دائًب انحصٕل ػهٗ كم انًؼهٕيبد خالل انٕٛو األٔل نحصٕل انحذس. نكٍ نجهٕؽ انحذ األدَ

خجشح يب ش ٚجت أٌ ٚجبة ػهٗ األعئهخ األسثؼخ األٔنٗ، أ٘ يٍ ٔيبرا ٔأٍٚ ٔيزٗ؟ ٔنٛظ انخج دبفنًٕاص

 غٚحزٕ٘ ْزِ اإلجبثبد األسث

 ؟ربوطىل الخ ه ما

 خثبَٛ 92انٗ  92جًم ٔغٕنّ يٍ  ظخًٚحزٕ٘ انخجش كمبػذح ػبيخ 

 يالخير التلفزيىن

 تهى الخير التلفزيىني ما

َٕٚٙ حذثب عٛبعٙ أ الزصبدٚخ أٔ سٚبظٛخ أٔ اجزًبػٛب ساُْخ ثطشٚمخ رجًغ ثٍٛ ُٚمم إنُٛب انخجش انزهفض

 .نهخٛش ٔظٛفخ َمم انًؼهٕيبد -1اإلٚجبص ٔانًٕظٕػٛخ ٔٚجت أٌ ركٌٕ نّ صهخ ثبْزًبيبد انًشبْذ 

 ال ٚطهك انخجش أحكبيب ٔال ٚحزٕ٘ ػهٗ رؼهٛمبد.  -9

 ٔكاليٛخ رزمبغغ يغ صٕس يزحشكخ اًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ انخٛش انزهفضَٕٚٙ يجشد سعبنخ -3

 .إخجبسٚخ لصٛشح ب فٛهً

 ؟يبْٙ ثُٛخ انخجش

 األَزشَذ ٙرطبثك ثُٛخ انخجش فٙ األشكبل اإلػاليٛخ انًخزهفخ انًكزٕثخ ٔانًغًٕػخ ٔانًشئٛخ ٔف - 

 ركًٍ َٕاح انخٛش انشاٍْ فٙ أٔل جًهخ يُّ  - 

 ثبنُغجخ نًعًٌٕ انخٛش برزهْٕب انًصبدس ٔانخهفٛبد أٔ انزحهٛالد ٔانزطٕساد ثبنزغهغم ٔفمب ألًْٛزٓ -

 ٚأرٙ ألهٓب أًْٛخ فٙ انُٓبٚخ. - 

 .ًٚكٍ رمصٛش انخجش اػزجبسا يٍ َٓبٚزّ - 

انشبشخ انصٕس انجذٚذح نهحذس انشاٍْ انز٘ رحكّٛ كهًبد انحجش. ُْٔب ٚجت االَزجبِ إنٗ رُبعت انُص  نشُٚب

 ٍانز٘ ٚمبل يغ انصٕسح انزٙ رؼشض ٔ أًَٓب ال ٚزحذثبٌ يحغٍ شٛئٍٛ يخزهفٛ



 

 

 ؟ي المعلىماث التي يضمها الخبرهما

 انخجش انكبيم ٚجٛت ػهٗ األعئهخ انغجؼخ انزبنٛخ 

 فؼم؟ -يٍ

 ؟يبرا 

 ؟يزٗ

 نًبرا؟

 كٛف رى رنك؟  

 ؟كأػشف أَب رن -يٍ أٍٚ 

 نٛظ يًكُب دائًب انحصٕل ػهٗ كم انًؼهٕيبد خالل انٕٛو األٔل نحصٕل انحذس.

 ٗنكٍ نجهٕؽ انحذ األدَ 

نًٕاصفبد انخٛش ٚجت أٌ ٚجبة ػٍ األعئهخ األسثؼخ األٔنٗ، أ٘ يٍ فؼم يبرا ٔأٍٚ ٔيزٗ؟ ٔنٛظ خجشح يب 

 االسثؼخ:نى ٚحزٕ٘ ْزِ االجبثبد 

 ؟ْٕ غٕل انخجش يب 

انشكم ٔاإلغبس يٍ جٓخ ٔثأًْٛزّ يٍ جٓخ أخشٖ نكٍ انخٛش كمبػذح ػبيخ  غٕل انخجش يزؼهك ثبنفٕسيبد

ثبَٛخ، إال إرا كبٌ فمشح إخجبسٚخ رحزٕ٘ ػهٗ رحهٛالد ٔرمذٚشاد أكثش يٍ انخٛش  92انٗ  92ٚطٕل يٍ 

 .انؼبد٘

 رتعريف نشرة األخبا

نًزهمٛٓب اعزمجبل األخجبس اٚذ يحذدح غجمب نجذٔل صيُٙ ٚزٛح ٚخ رطبق فٙ رضَششح األخجبس فٙ َششح دٔس

انًزؼهمخ ثّ عٕاء فٙ اإلغبس انًحهٙ أٔ االغبس اإللهًٛٙ أٔ انذٔنٙ ٔرطهك َششح األخجبس ػهٗ يصذس 

ذ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔأحٛبَب رغًٙ ثزٕلٛذ اراػزٓب.. يثال إرا كبَ خاألخجبس يٍ خالل يُظٕيزٍٛ شٓٛشرٍٛ اإلراػ

رزاع ػُذ انغبػخ انغبدعخ فٛمبل َششح انغبدعخ ٔاالراػخ ْٙ أشٓش فٙ رمذٚى َششح األخجبس ػٍ انزهٛفضٌٕٚ 

رًُٛخ اإلراػخ ٔكزنك عٕٓنخ اعزخذاو جٓبص االعزمجبل انشادٕٚ فٙ أ٘ يكبٌ ٔثأثغػ انطبلخ انكٓشثبئٛخ  تثغج

ٔال ٚطهك ػهٗ انًمبالد انًكزٕثخ َششح األخجبس فٓٙ دائًب يزؼهمخ ثًزٚغ ٚزهٕ ػهٗ يغزًؼٛٓب يب كزجّ 

 .يحشسْب

 رانىاع الىظائف في قسم االخبا

٘ انٗ االنزجبط فٙ ْزِ انٕظبئف ٔنكُٓب يٓبساد صحفٛخ )اراػٛخ رشٓذ انٕظبئف االخجبسٚخ رذاخال ٚؤد

 ٔرهفضَٕٚٛخ( فأَٓب رُمغى انٗ أسثؼخ ألغبو ْٙ:

 ّ. يحشس االخجبس : ْٕٔ انشخص انز٘ ٚكزت يبدح انؼشض االخجبس٘ أٔجضأ ي1ُ

 :ٚؼٛذ صٛبغخ انخجش نهًحطخ يٍ يصبدسِ انًخزهفخ ْٕٔ ػهٗ َٕػٍٛ  ٔا

شس فٙ ْزا انُٕع اْزُبَّ ػبدح فٙ لصخ اخجبسٚخ ٔاحذح ٔٚأخز رنك انٕثبئمٙ :ٔٚحصش انًح انًحشس - أ

 ٔلزب أغٕل ٔػُبٚخ أكجش. 

يحطزّ أ ٔجٓخ انُظش  انًحشس انًؼهك : رُحصش يًٓخ انزحشٚش ُْب فٙ يُبصشح ٔجٓخ َظش  -ة

ألخشٖ انًطهٕثخ فٙ انزؼهٛمبد انزهفضَٕٚٛخ أ رحط ػهٗ ارجبِ يب ،ٔيبئم انزؼهٛمبد انزهفضَٕٚٛخ ْٙ ا

 لصص اخجبسٚخ فًٛب ٚزؼهك ثبنزحشٚش 

 :. انًزٚؼٍٛ : ٔكبَٕا ٚغًٌٕ ثبنُجٕو ألَٓى ْى انزٍٚ ٚظٓشٌٔ ػهٗ انٕٓاء ْٔى ثالس فزبد 9

يُذٔة انًٕلغ :ْٔى يُذثٕا االخجبس انزٍٚ ٚزْجٌٕ إنٗ انًٕلغ نزغطٛخ األخجبس يٍ يُجؼٓب ٔٚغًٌٕ -أ

)فٙ حبل انزهفضٌٕٚ، أيب فٙ حبل االراػٛخ فٛصحجى  غبلى صٕد ًشاعهٍٛ ٔٚصحجٓى ػبدح غبلى رصٕٚشثبن

 .بسجٙ نُمم األحذاس ثشكم يجبششخرصحجٓى ػشثخ َمم  انكجشٖيُٓذط انصٕد ٔيؼذارّ ٔفٙ انزغطٛبد 

 

 


