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 جامعة فيالدلفيا

 الكليــة: اآلداب والفنون                    
 الصحافة القسم:                         

 2015/ 2014من العام الجامعي  االول الفصــــــل:                          
 Course Syllabusخطـــة تدريـــس المـــادة 

 (1شعبة ) 0160310: مادةرمز ال الصحفي   التقرير الـمــــادة:
 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: مستوى المادة: بكالوريوس

 ر    10:15 – 15 :8   :موعد المحاضرة
 4الساعات المعتمدة: ن      10:15 – 8:15                   

 
  عضو هيئة التدريس   

الرتبة  االسم
 البريد اإللكتروني يةالساعات المكتب رقم المكتب وموقعه األكاديمية

بشرى حسين د.
 Dr.bha67@yahoo.com    مساعد أستاذ  الحمداني

 :وصف المادة
 .الصحفيةتعريف الطالب بأساسيات فن التقريرالصحفي والتدريب على اإلعداد والتخطيط والكتابة 

وظيــف العنــاوين ، مــت ت أســاليبها، أنواعهــا ،  ير الصــحفية التقــار كتابــة   تتضــمن هــذم المــادة شــروطكمــا 
صــحيفة والصـور المناســبة كشـروط لنجاحــه. ويكلــف الطالـب برعــداد تقاريرصـحفية، ونشــر مــا ينجـزوم فــي 

 .القسم او الموقت االلكتروني

 :أهداف المادة
 تهدف المادة إلى تعريف الطالب بالفنون الصحفية المختلفة نظرًيا وعملًيا ويدرس فيها الطالب:

  وظائفه ، نشأته ، تطورم ، أنواعه، خطوات تنفيذم ، والبناء الفني له ،  الصحفي  التقريرمفهوم     
 
 
 

 الكتب المقررة:
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 (.1990، )القاهرة، عالم الكتب، 4، فن الكتابة الصحفية ، ط فاروق ابو زيد .أ 
د. اســماعيل ابــراهيم ، فــن التحريــر الصــحفي بــين النظريــة والتطبيــق ، دار الفجــر للنشــر  .ب 

 .  1998، والتوزيت ، القاهرة 

أدهم محمود ، االسس الفنية للتحرير الصـحفي العـام، )القـاهرة، مكتبـة االنجلـو المصـرية،  .ج 
1984.) 

 الوسائل المساندة 
اجراء زيـارات  ميدانيـة الـى عـدد مـن الم سسـات االعالميـة االردنيـة للتـدريب فضـاًل عـن -

 . اصدار عدد من المطبوعات الصحفية الطالبية لتغطية نشاطات الجامعة
 

 أدوات التقييــــم:
  أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريت بحثية.  صحفية تقارير/ 

 ( 2امتحانات قصيرة .)على األقل 

  تحدد أثناء الفصل(.صحفية واجبات( 

 )تقديم شفوي لألبحاث والتقارير)يتم االتفاق عليها مت الطلبة 

 )امتحانات فصلية ونهائية )حسب التقويم الجامعي 

 

 ى أدوات التقييمتوزيت العالمات عل

 الدرجة و موعد االمتحان أدوات التقييم

 19-2014/11/27 خميس  –االربعاء              االمتحان األول
20%  

 نظري  10% 

 عملي10%
 2014/12/28-2015/1/6 الثالثاء  –األحد االمتحان الثاني        

20%  

 نظري  10% 

 عملي10%
 ي / االمتحانات القصيرة *التقارير و/أو مناقشات/ مشروع بحث

20% 

 االمتحان النهائي          يعلن من قبل الجامعة الحقاً 
40 % 
 نظري   20%
 عملي    20%

 
 المجموع

100  % 
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 توزيت المادة على الفصل الدراسي
 الموضوع األسبوع

 األسبوع األول
  تعريف التقرير الصحفي 

  نشأة التقرير الصحفي 

 األسبوع الثاني

 ائف التقرير الصحفي وظ 
مصادر التقرير الصحفي ، المندوب ، المراسل ،  -

 الصحف ، وكاالت االنباء ، 

 األسبوع الثالث
االذاعات  العرية واالجنبية ، الوثائق ، الفنون الصحفية  -

 االخرى ، االنترنت

 األسبوع الرابت

  الفرق بين التقرير الصحفي والفنون االخرى 

  الخبر الصحفي 

 قيق الصحفيالتح 

 

 األسبوع الخامس

  التقريرالصحفي أنواع 

  التقرير االخباري 

  تدريب عملي 

 االسبوع السادس
 االمتحان األول      

  التقرير الحي 

  تقرير عرض الشخصيات 

 تدريب عملي 
 
 
 
 
 
 

 األسبوع السابت
 

   تحرير التقرير الصحفي 

   العنوان 

 تدريب عملي
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 األسبوع الثامن

   المقدمة 

 نواع المقدمة ا 

  المقدمة المقتبسة 

  مقدمة التلخيص 

  تدريب عملي 

 األسبوع التاست

   مقدمة الحالة او الجو 

  المقدمة القنبلة 

  مقدمة الوصف 

 تدريب عملي 

 األسبوع العاشر

   مقدمة الطرافة او الغرابة 

  المقدمة المجاز 

  مقدمة التناقض 

 تدريب عملي 
 األسبوع الحادي عشر

 
    
 االمتحان الثاني    

 الجسم 
 قوالب كتابة التقرير الصحفي

 تدريب عملي

 األسبوع الثاني عشر
 الخاتمة 

  تدريب عملي 

 األسبوع الثالث عشر

  التقرير الصحفي االلكتروني 

  تعريفه 

 عناصرم 

 األسبوع الرابت عشر

  تحرير التقرير الصحفي االلكتروني 

  وني القوالب المستخدمة في في التحرير االلكتر 

 قالب الهرم المقلوب

 األسبوع الخامس عشر

 قالب السرد التسلسلي 
 قالب الكتل النصية بحجم الشاشة 

  
 األسبوع السادس عشر

 االمتحان النهائي   

 .مراجعات عامة للمادة 

 .التحضير لالمتحان النهائي 
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 ريسحجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تد

 سياسة الحضور والغياب:
% مـن السـاعات المقـررة للمـادة بـدون عـذر مرضـي أو قهـري 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر مـن 

يقبله عميد الكلية إذ يترتـب اعتبـار الطالـب منسـحبًا مـن المـادة فـي حالـة قبـول العميـد للعـذر، بينمـا 
صفرًا فـي حالـة عـدم قبـول العميـد للعـذر يمنت من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المادة 

 المرضي أو القهري.
 مراجت علمية للمادة      

دراسة مقارنة بين الخبر في الصحف المتقدمة والنامية  –، فن الخبر الصحفي  ابو زيد  فاروق -1
 (.1984، )القاهرة، عالم الكتب ، 

 (.1985ة، مكتبة مدبولي، ، )القاهر 1، الصحافة العربية المهاجرة، ط فاروق ابو زيد  -2
 (.1990، )القاهرة، عالم الكتب، 4، فن الكتابة الصحفية ، طفاروق ابو زيد  -3
، االسس الفنية للتحرير الصحفي العام، )القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية،  محمود ادهم  -4

1984.) 
قافة للطباعة والنشر، ، التحقيق االنموذجي وصحافة الغد ، ) القاهرة، دار الث محمود ادهم  -5

1984.) 
 (.1972، دراسات في الفن الصحفي ، ) القاهرة، المكتبة االنجلو المصرية،  ابراهيم امام  -6
، تطور الصحافة االنكليزية في القرنين السابت عشر والثامن عشر ، ) القاهرة،  ابراهيم امام  -7

 المكتبة االنجلو ، من دون تاريخ(.
 (.1981الت االنباء ، ) بغداد ، منشورات االتحاد العام للصحفيين العرب، البصري، طه ، وكا -8
الجمال ، راسم محمد ، مقدمة في مناهج البحث في الدراسات االعالمية، )القـاهرة، مركـز جامعـة  -9

 (.1999القاهرة للتعليم المفتوح، 
 (.1987ية العامة للكتاب، شرف ، عبدالعزيز ، فن التحرير االعالمي، ) القاهرة، الهيئة المصر  -10
، )جدة ، دار  1شلبي ، كرم ، الخبر االذاعي فنونه وخصائصِه في الراديو والتلفزيون ، ط -11

 (.1985الشروق، 
 (.1959) القاهرة، دار المعارف،  1صابات، خليل ، الصحافة رسالة واستعداد فن وعلم ، ط  -12
يف تصبح صحفيًا في عالم متحول، ) بغداد ، عمر، فاروق علي، مفاتيح السلطة الرابعة، ك 13 

 (.2002طباعة وتنفيذ محمد الزهاوي، 
، )بيروت، دار النجاح للطباعة والنشر والتوزيت 1الغنام، عبدالعزيز ، مدخل في فن الصحافة، ج -14
 ،1972.) 
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ـــــة ، ط ، )القـــــاهرة، 2الصـــــحافة ، الصـــــحافة اليومي ــــد العزيــــز الغنــــام  -15 ــــدخل فــــي علــــم  عب ، م
 (.1977بة االنجلو المصرية، مكت
 

 الكتب االجنبية
1- Willam Cittle and others , the short of oxford English Dictinary, 3

rd
 

edition, Great Britain, 1965, P.1707. 

2- Reborter P. and others the new Encyclopaedia Britanica, vol.6, 

chicago, P.P 622, 628. 

3- Reborlt Hillard; Radio Broadcasting, 2Edition (N.Y), Hasting house 

publisher, 1976, P.343. 
 

 


