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وصف مساق ات برنامج الدبلوم المهني في
مبادئ الصحافة
الفصل االول

 .1مبادئ في التحرير الصحفي

يتناول هذا المساق مفهوم وأهمية ووظائف عملية التحرير الصحفي والعوامل المؤثرة فيها كما يتضمن التعريف ببنية
التحرير ودورها في انتاج الصحيفة تحريرياً (رئيس التحرير ،مدير التحرير ،سكرتير التحرير ،المخرج الصحفي)
والتعريف بالصحيفة وكيفية عملها واقسامها مع االشارة الى انواع الفنون الكتابية المستخدمة في الصحيفة.
 .2الخبر الصحفي

يهدف هذا المساق تعريف الطالب بمفاهيم الخبر الصحفي والصفات والخصائص الواجب توافرها به ،وتوضيح

عناصره والمصادر التي يستسقي منها وانواعه ،مع االشاره الى قوالبه الكتابية كما يتناول تطبيقات عملية في كتابة
االخبار الصحفية وذلك من خالل تكليف الطلبة بالحصول على االخبار كمندوبين صحفيين.
 .3الثقافة االعالمية

يتضمن هذا المساق معلومات عن وسائل االتصال الجماهيري (الصحافة واإلذاعة والتلفزيون) من ناحية النشأه

والتطور والموضوعات التي تقدمها مع تقديم العملية االتصالية وعناصرها ثم اثر هذه الوسائل على المجتمع باإلضافة
الى دراسة بعض القضايا االعالمية الهامه كالغزو الثقافي والتدفق االعالمي ويركز ايضاً على دور االعالم في
العالقات العامة واإلعالن مع لمحه مبصره عن االعالم في الوطن العربي
 .4مدخل في االتصال

يتناول هذا المساق مفاهيم االتصال وميادينه المختلفة ويتضمن كذلك عملية االتصال وعناصرها ونماذجها المختلفة،
اضافة الى تقديم قاعدة نظرية في الرأي العام والدعاية اإلعالمية واالتصال التنموي ،والعالقات العامة واإلعالن.

 .5الخبر االذاعي

يتضمن هذا المساق مفهوم الخبر االذاعي وآليات صياغته وصفاته وخصائصه وعناصره والقوالب الكتابية مع تطبيقات
ألخبار إذاعية ،وأوجه االختالف بينه وبين الخبر في الصحافة المقروءة.

 .6المقابالت (مهارات اجراء المقابالت الصحفية)

تتضمن خطة هذا المساق الطرق واآلليات والمهارات الناجحة في اجراء المقابالت وطريقة عرض وتقديم االسئلة عبر
الحوارات الصحفية وتبيان القضايا المتعلقة باستدراج المعلومات بطريقة ذكية للتمكن من الحصول على معلومات
وحوار جذاب.

 .1اعداد البرامج الحوارية

الفصل الثاني

يقدم هذا المساق لمحه عن خطوات اعداد البرامج الحوارية وطبيعتها ومفهومها ووظيفتها والتعريف بأنواعها ومجاالت

استخدامها والتخطيط لها والمهارات التي ينبغي توافرها بمقدم البرامج الحوارية لتحقيق الحوار الناجح.
 .2مهارات في الحضور االعالمي

يهدف هذا المساق الى تعريف الطلبة بكيفية مواجهة اللقاءات الصحفية عموماً والتلفزيونية على وجه الخصوص
والسمات التي تنطبق على الشخص المقابل ان يتمتع بها لكي يحقق حضو اًر اعالمياً متمي اًز مع تبيان اسلوب الردود

االيجابية وكيفية السيطرة على االنفعاالت وايماءات الوجه والمالمح وحركات الجسم المعبرة.
 .3االخراج الصحفي

يهدف هذا المساق الى دراسة فن االخراج الصحفي ودوره في ابراز المضامين الصحفية ،حيث يتناول الجانب النظري
منه تعريف الطالب باتجاهات االخراج الصحفي ومدارسه المختلفة ويتناول تعريف الطالب ايضاً بأساليب تصميم
صور الغالف وأساليب تصميم الصفحات الداخلية في المجالت ويتضمن الجانب العملي تدريب الطلبة على عملية

تصميم الصفحات األولى والداخلية في الجريدة باستخدام البرمجيات الحديثه.
 .4الكتابة الصحفية

يهدف هذا المساق الى اعطاء نبذه مهارات وطرق الكتابة الصحفية بمجملها وكذلك الكتابة لمختلف وسائل االعالم
وكذلك العالقات العامة عن طريق ادخال العمليات والخطوات في الكتابة الصحفية التي تشمل التصور والتدوين

والتنقيح واعادة الصياغة األسلوبية والكتابية لهذا المساق تمارين عملية تشجع الطالب لكتابة وبيان مهارات القوه
والضعف في اسلوبه الصحفي.

 .5اعداد التقارير

يقدم هذا المساق جانباً نظريةً وعملياً لفن التقرير الصحفي وذلك من حيث نشأته وأهمية ،كما يناقش فنون الكتابه
الصحفية مع التعريف بمحاورة وأساليب كتابته ويركز عملية تكليف الطلبة باعداد تقارير صحفية حول المشكالت

والقضايا المجتمعية.

