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35دليل املتدرب�

الهدف العام للربنامج

حفية يف خدمة الفرصة السكّانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ

األهداف التفصيلية

املحاور الرئيسية للربنامج
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الفئات املستهدفة من الربنامج



37دليل املتدرب�

حفية يف خدمة الفرصة السكّانية اإلعالم املطبوع ... الفنون الصَّ

حفي ... املعرفة يف خدمة الفرصة السكّانية الخرب الصَّ

• أنواع الخرب الصحفي:

حفية (اإلعالم املطبوع) اإلطار النظري للفنون الصَّ
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• أجزاء الخرب الصحفي

• عنارص الخرب الصحفي:
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• أشكال الخرب الصحفي

• عنوان الخرب الصحفي ورشوطه:
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• كيفية كتابة التقرير الصحفي

• أجزاء التقرير الصحفي

التقرير الصحفي ... د¡ومة الحركة والنجاح يف الفرصة السكّانية
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• أنواع التقارير الصحفية
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التحقيق الصحفي ... االتجاه إىل الحقيقة
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موضوعات أمام اإلعالمي©
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القصة اإلخبارية ... الجاذبية يف قصص النجاح

• مميزات القصة اإلخبارية

• مصادر القصة اإلخبارية
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• محاور كتابة القصة اإلخبارية

• أجزاء القصة اإلخبارية

• أنواع مقدمة القصة اإلخبارية
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• كتابة القصة اإلخبارية
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حفية يف خدمة الفرصة السّكانية اإلعالم املطبوع .. الفنون الصَّ 52

املقال الصحفي: الخربات الصحفية يف خدمة الفرصة السكّانية

• أنواع املقال الصحفي

• عنارص املقال الصحفي
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• وظائف املقال الصحفي
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حفية • مراحل املقابلة الصَّ

املقابلة الصحفية ... الفرصة السكانية وجها لوجه
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فن الكاريكات�



اإلعالم املر� .. قصص النجاح يف الصورة 56



اإلعالم املر� . . .
                                قصص النجاح يف الصورة

الوحدة الّتدريبية الثالثة
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الهدف العام للربنامج
اإلعالم املر� ... قصص النجاح يف الصورة

األهداف التفصيلية

املحاور الرئيسية للربنامج

الفئات املستهدفة
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اإلطار النظري لإلعالم املر�

• الرسالة اإلعالمية مفهومها وكيفية إعدادها

• الرسائل اإلعالمية القصرية: (نبذ ولقطات) ... الّتأثري األقوى
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• صياغة الرسالة اإلعالمية 

²اذج لرسائل إعالمية
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• التقرير اإلخباري التلفزيوين
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• خطوات إعداد التقرير التلفزيوين
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• اإلنفوجرافيك والرسوم البيانية
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اإلعالم املسموع  .. 
                                    جاذبية وتأث� الصوت

الوحدة الّتدريبية الرابعة
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اإلعالم املسموع . . جاذبية وتأث� الصوت
الهدف العام للربنامج

األهداف الّتفصيلية

املحاور الرئيسية للربنامج

الفئات املستهدفة
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• الرسائل القصرية لإلذاعة

• التقارير اإلذاعية

اإلطار النظري لإلعالم املسموع
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الوحدة الّتدريبية الخامسة

املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجت�عي ...

                                                           االستفادة من الربيق اإلعالمي
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املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجت�عي ... االستفادة من الربيق اإلعالمي

الهدف العام للربنامج

األهداف التَّفصيلية

املحاور الرئيسية 

الفئات املستهدفة
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اإلطار النظري للصحافة اإللكرتونية (االعالم االلكرتو£) ومواقع التواصل االجت�عي

• خصائص الصحافة اإللكرتونية

• الصحافة اإللكرتونية
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• الكتابة للصحافة اإللكرتونية

• مميزات الكتابة اإللكرتونية
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• واقع املواقع اإللكرتونية

• تقييم محتوى املواقع اإللكرتونية
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69
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• اإلعالم االجتامعي
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• إستخدام املواقع االجتامعية

الجوانب األخالقية للشبكات االجت�عية
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املراجع واملصادر
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