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 االعالم قسم: انتاج مواد اخبارية :مقرر  توصيف  اآلدابكلية: 
 

  

 : المقررعلومات العامة عن أوال: الم

 انتاج مواد اخبارية :اسم المقرر  .1

 469 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 
 المستوى الرابع الفصل الثامن المستوى والفصل الدراسي:  .1

  1مدخل صحافة، مدخل إذاعة وتليفزيون، إنتاج إذاعي وتليفزيوني :()إن وجدتالسابقة لدراسةالمقررالمتطلبات   .5

 الكتابة لإلذاعة والتليفزيون  :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

)إذاعة وتلفزيون ( اإلعالم :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7  
 العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 انتظام  نظام الدراسة:  .9
 بنظام الفصل الدراسة في البرنامج: أسلوب  .11
 قاعة الكلية :مكان تدريس المقرر  .11
 د/ عبدالكريم الوصابي اسم معد مواصفات المقرر:  .12

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

إنتاج المواد اإلخبارية واحددا  مدأ م دل المقدرراد الدرافد ة سدم مإلعدا  اإلددا  لددبد الند ة مالياند  الم  دم  مقرريعد 
ددددر  لخدددريإل اإلددددا  سدددم ح اةدددذ العم  دددةب لدددما س دددو ييمدددل هددد أ المعرسدددة ال لريدددة والم دددار  الت ب ق دددةب مدددأ خدددا  

 طدر  لد  اسفافد ة لاتامدة اسخبدارب والوإلدو  د دا ب ماإلضداسة إلدا القوالتحرير اإلخباري وإلوادده الم   دةمفاف اد ا
يعددعا المقددرر مددأ خددا  و ب سددم درضدد ا وةقددديم ا الة  ددة المعددتخدمة واسلددلا إنتدداج اسخبددار اإلةاد ددة والت  ة يون ددة 

مددأ اسخبددار النددحة ة واإلةاد ددة  كدد نمدداةج اسخبددار إلددا إيفددا  الةددرو  وانختاسدداد هدد أ  دد ا ة دددر  معدد  
الدوارد  سدم كد ن م  داا كمدا بت داو   والمندادر اإلخباريدة ل الترك   د ا د ا ر الخبدر والقد ل الخبريدةوالت  ة يون ةب م

سدم اإلةاددة والت  ة يدوف وسدم مقددمت ا ال إلدر  اإلخباريدةب مدل  المخت ةدة المقرر سدم زد م م دذ ملدلا  البدرامإل اإلخباريدة
 ا ة ة إدداد ا وإنتاز االت ر  ه وع مل التوض ح لا
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ة ي اد التدريس ل ما المقرر س ا المحاضرادب الحوار والم اإلإلةب العرو  التقديم ةب التاال ف الةرديةب مما إفترا
ويةتر  مف يلوف ال ال  إلد درس إلب  درافة  ما المقرر ماد  مدخ  إلا وفائ   الت ب قاد العم  ة التع ل الماةمب

 ا  ة يونمانةنا ب مدخ   حاسةب مدخ  إةادة وة  ة يوفب إنتاج إةادم وة
 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان

 المعرفة والفهم
A1 يعرف المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالعمل االخباري 

 

A2 يوضح القوالب الفنية إلنتاج اإلخبار اإلذاعية والتليفزيونية 

 

A3  اإلخباريةيحدد خطوات إنتاج البرامج 

 

 المهارات الذهنية
B1 يستنتج الفروق بين فنون التحرير اإلخباري  التلفزيوني 

 

 المهارات العملية المهنية
C1 . يطبق القواعد العلمية والمهنية في صياغة األخبار اإلذاعية والتلفزيونية وتحريرها 

 
 المهارات العامة

D1 . التواصل مع فريق العمل االخباري بشكل فعال وتحت ظروف صعبة 

 

 

 

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياتالتدريس والتقويمرابعا: 

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةالتدريس والتقويمأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

A1  يعرف المفاهيم والمصطلحات

 المتعلقة بالعمل االخباري

 

 المحاضرة
 النقاش

 العروض التقديمية

 أسئلة القاعة
 التطبيقات العملية

 االمتحان النصفي والنهائي
A2  يوضح القوالب الفنية إلنتاج

 اإلخبار اإلذاعية والتليفزيونية

 

 المحاضرة
 النقاش

 التقديميةالعروض 

 أسئلة القاعة
 التطبيقات العملية

 االمتحان النصفي والنهائي
A3  يحدد خطوات إنتاج البرامج

 اإلخبارية

 

 المحاضرة
 النقاش

 العروض التقديمية

 أسئلة القاعة
 التطبيقات العملية

 االمتحان النصفي والنهائي
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  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةالتدريس والتقويم:                                                     خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

B1  يستنتج الفروق بين فنون التحرير

 التلفزيونياإلخباري  

 

 المحاضرة
 النقاش

 التكاليف التطبيقية

 أسئلة القاعة
 االمتحان النصفي والنهائي

 التطبيقات العملية
 

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(باستراتيجيةالتدريس والتقويم :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

C1  يطبق القواعد العلمية والمهنية

في صياغة األخبار اإلذاعية 

 والتلفزيونية وتحريرها .

 

 المحاضرة
 النقاش

 التكاليف التطبيقية

 تمارين
 أنشطة تطبيقية
 أسئلة القاعة

 االمتحانات النصفية والنهائية
 :والتقويمالتدريس ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 

المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

D1  التواصل مع فريق العمل

االخباري بشكل فعال وتحت ظروف 

 صعبة .

 

 المحاضرة
 التكاليف التطبيقية

 

 تمارين 
 أنشطة صفية

 

 

 

ودة مواضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصثامنا: 

 للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضيع محتوى المقرر
Topics/Units of Course Contents 

                                              First: Theoretical Aspectsأوال:الجانب النظري           

 الرقم
No. 

وحدات/ موضوعات 
 المقرر

Course 
Topics/Units 

 المواضيع التفصيلية
Sub-topics 

عدد 
 األسابيع
No. of 
Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

 مخرجات تعلم المقرر
CILOs 

األخبار عن مقدمة 1  
مفهوووووووم الخبوووووور، و يفتوووووو ، 

 أنواع .، خصائص 
1 3 A1 

 مكونات الخبر 2
أجوووزال الخبووور وو وووائف  وووال 
منهووووووووا، عناصوووووووور الخبوووووووور 

 )المفاتيح الستة للخبر(
1 3 A1+A2 

 A1+A2 3 1أهميوووووة توليووووو  المصوووووادر،  مصادر الخبر 3
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أنوووووووار مصووووووادر األخبووووووار، 
 درجات المصادر

قوالب  تابة الخبر  4  
الهووووووورم المقلوووووووو ، الهووووووورم 

الهووووورم المقلوووووو  المتووووودرج، 
 المعتدل

1 3 A1+A2+A3 

مفهوووووووووم القوووووووويم الخبريووووووووة  القيم الخبرية 5
 وتطورها

1 3 A1 

الفروق بين الخبر  6
 الصحفي واإلذاعي

االختالفات بين قواعود  تابوة 
األخبوووار للصوووحافة واإلذاعوووة 

 والتليفزيون 
1 3 B1 

اإلذاعية األخبار 7  

قواعد  تابة الخبر اإلذاعوي، 
الخبور الكتابة لألذن، مقدموة 

 اإلذاعي.
1 3 C1 

التليفزيوني الخبر 8  

سووومات الخبووور التليفزيووووني، 
قواعوووووووود صوووووووويا ة الخبوووووووور 
التليفزيوووووووووووني، اعتبووووووووووارات 
 الصورة الخبرية التليفزيونية

1 3 A1+A2+A3 

9  

يلغة الخبر التلفزيون 10 قواعووووود الصووووويا ة اللغويوووووة  
 3 1 للخبر

C1 

أسس وقواعد  تابوة عنواوين  عناوين األخبار 11
 3 1 األخبار التلفزيونية

C1 

التقرير اإلخباري  12
(1التلفزيوني )  

تعريفووو ، تر يبووو ، خصوووائ  
التقريوور الجيوود، قواعوود  تابووة 

 التقرير
1 3 A1+A2+A3 

التقرير اإلخباري  13
(2التلفزيوني )  C1 3 1 فنون ومهارات  تابة التقرير 

اإلخبارية النشرة بنال 14  

مراحل بنال النشرة وقواعدها 
وتشووووووومل: ترتيوووووووب أخبوووووووار 
النشووووووورة، اختيوووووووار مقدموووووووة 
النشوورة، نموون أخبووار النشوورة، 

 قواعد إخراج النشرة

1 3 A1+A2+A3+B1 

 A1+A2+A3+B1 3 1أنواعهووووووا وعوووووورق اإلعووووووداد  البرامج اإلخبارية  15
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وتشووووومل التعليووووو   والكتابوووووة
السياسي والتحليول اإلخبواري 
وتغطيووووووووووووة االجتماعووووووووووووات 
والخطووب وتغطيووة الموو تمرات 

األخبووووار الصووووحفية و ووووري  
 وعرض الصحف

 االختبار النهائي 16
 Total number of weeks and hours 16 48 األسابيع والساعاتعدد إجمالي 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 محاضرات.

 تطبيق عملي.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

  العا ر A1+A2+A3+B1+C1+D1 إنتاج خبر إذاعي مسجل 1

  الرابع عشر إنتاج تقرير إخباري تليفزيوني 2

3     

4     

5     

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

 يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 
 / التكاليف / األنشطة الواجبات

Homework/Tasks/Assignments 
- 10  A1+A2+A3+B1+C1+D1 

   - - Quiz 1  )قصير( اختبار أول 2

3 
 اختبار منتصف الفصل

  Midterm Exam 
- 20   

   - - Quiz 2  لاني )قصير(اختبار  4

   Final Exam - 60 االختبار النهائي 5
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   10 - الحفور والمواظبة   6

  %111 111  المجموع 

 

 الحادي عشر: مصادر التعلم
 دار ال إلرب ه د ال إلر(اال بعةب ب افل الاتابب )ه أ إلوف أ( )افل المؤلفب ف ة ال إلر

(Author, (Year), Book Title, Edition, Publisher, Country of publishing) 
 Textbooks-not more than 2  تزيد عن مرجعين(: ) ال المراجع الرئيسة

( سأ ةحرير اسخبار والبرامإل سم الةفائ اد الت  ة يون ة والق واد انةاد ةب دار 0212دبد ال بم خ د ب) -1
 ا(ال  فة العرب ة ل  بادة وال إلرب القا ر 

ل  إلر والتوزيلب محمد لا  أ: القنة الخبرية سم نإلراد انخبار الةفائ ةب )القا ر : مؤفعة ط بة  -0
0212) 

 
 

  Essential References-not less than 4 )ال تقل عن أربعة( :المراجع المساعدة
: عمان) 0ط الحديثة، التحرير وأساليب الصحفية للقوالب شامل عرض..  األخبار كتابة فن: جواد الستار عبد -3

 (0221 والتوزيع، للنشر مجدالوي دار
 الجامعي، الكتاب دار: العين) جواد الستار عبد: ترجمة الصحفية، والتقارير األخبار كتابة: ريتش كارول -2

0220) 
 األكاديمية، المكتبة: القاهرة) العدوي شكري محمود: ترجمة للتليفزيون، اإلخبارية التغطية: لويس ديانا كارولين -5

1993) 
 الحديث، الكتاب دار: القاهرة) والجمهور المحتوى – األخبار نشرات..  التليفزيوني اإلعالم: شطاح محمد -6

0222) 
(، األخبار اإلذاعية والتليفزيونية، جامعة القاهرة: مركز جامعة 1999سعيد محمد السيد وحسن عماد مكاوي ) -2

 القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة
  Electronic Materials and Web Sites (مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت

1- 
2- 
3- 

 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 والغياب:حضور ال  .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 
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 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3

 كما في الالئحة.

 :المشاريعوالتكليفات / المهام  .1

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش  .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) يكتب اسم المقرر(خطة مقرر: ...........
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د/ عبدالكريم الوصابي / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 777995581 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Alwsabi75@hotmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 إنتاج المواد اإلخبارية :اسم المقرر  .1

 469 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 
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 المستوى الرابع الفصل الثامن المستوى والفصل الدراسي:  .4

  1مدخل صحافة، مدخل إذاعة وتليفزيون، إنتاج إذاعي وتليفزيوني :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 لإلذاعة والتليفزيون الكتابة  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

)إذاعة وتلفزيون ( اإلعالم :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7  
 العربية :لغة تدريس المقرر  .8
 قاعة الكلية مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

إنتاج المواد اإلخبارية واحددا  مدأ م دل المقدرراد الدرافد ة سدم مإلعدا  اإلددا  لددبد الند ة مالياند  الم  دم  مقرريعد 
ددددر  لخدددريإل اإلددددا  سدددم ح اةدددذ العم  دددةب لدددما س دددو ييمدددل هددد أ المعرسدددة ال لريدددة والم دددار  الت ب ق دددةب مدددأ خدددا  

 طدر  لد  اسفافد ة لاتامدة اسخبدارب والوإلدو  د دا ب ماإلضداسة إلدا القوالتحرير اإلخباري وإلوادده الم   دةمفاف اد ا
يعددعا المقددرر مددأ خددا  و ب سددم درضدد ا وةقددديم ا الة  ددة المعددتخدمة واسلددلا إنتدداج اسخبددار اإلةاد ددة والت  ة يون ددة 

مددأ اسخبددار النددحة ة واإلةاد ددة  كدد نمدداةج اسخبددار إلددا إيفددا  الةددرو  وانختاسدداد هدد أ  دد ا ة دددر  معدد  
الدوارد  سدم كد ن م  داا كمدا بت داو   والمندادر اإلخباريدة ل الترك   د ا د ا ر الخبدر والقد ل الخبريدةوالت  ة يون ةب م

سدم اإلةاددة والت  ة يدوف وسدم مقددمت ا ال إلدر  اإلخباريدةب مدل  المخت ةدة المقرر سدم زد م م دذ ملدلا  البدرامإل اإلخباريدة
 ا ة ة إدداد ا وإنتاز االت ر  ه وع مل التوض ح لا

ة ي اد التدريس ل ما المقرر س ا المحاضرادب الحوار والم اإلإلةب العرو  التقديم ةب التاال ف الةرديةب مما إفترا
ويةتر  مف يلوف ال ال  إلد درس إلب  درافة  ما المقرر ماد  مدخ  إلا وفائ   الت ب قاد العم  ة التع ل الماةمب

 ا  ة يونمانةنا ب مدخ   حاسةب مدخ  إةادة وة  ة يوفب إنتاج إةادم وة

 

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

A1 يعرف المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالعمل االخباري 

A2 يوضح القوالب الفنية إلنتاج اإلخبار اإلذاعية والتليفزيونية 

A3 يحدد خطوات إنتاج البرامج اإلخبارية 

B1 يستنتج الفروق بين فنون التحرير اإلخباري  التلفزيوني 

C1 . يطبق القواعد العلمية والمهنية في صياغة األخبار اإلذاعية والتلفزيونية وتحريرها 

D1 . التواصل مع فريق العمل االخباري بشكل فعال وتحت ظروف صعبة 

 

 

  

 
  .v:محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم
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 :توصيفمقرر

  .v:محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

األخبار عن مقدمة 1  
مفهووووووووووم الخبووووووووور، و يفتووووووووو ، 

 3 1 أنواع .، خصائص 

 مكونات الخبر 2
أجوووووزال الخبووووور وو وووووائف  وووووال 
منها، عناصور الخبور )المفواتيح 

 الستة للخبر(
1 3 

 مصادر الخبر 3
أهميووة توليوو  المصووادر، أنوووار 
مصووووووووادر األخبووووووووار، درجووووووووات 

 المصادر
1 3 

قوالب  تابة الخبر  4 المقلووو  الهوورم المقلووو ، الهوورم  
 3 1 المتدرج، الهرم المعتدل

 3 1 مفهوم القيم الخبرية وتطورها القيم الخبرية 5

6 
 الفروق بين الخبر الصحفي

 واإلذاعي

االختالفوووات بوووين قواعووود  تابوووة 
األخبووووووار للصووووووحافة واإلذاعووووووة 

 والتليفزيون 
1 3 

اإلذاعية األخبار 7  

قواعووود  تابوووة الخبووور اإلذاعوووي، 
الخبووور الكتابوووة لوووألذن، مقدموووة 

 اإلذاعي.
1 3 

التليفزيوني الخبر 8  

سوووووومات الخبوووووور التليفزيوووووووني، 
قواعووووووووووود صووووووووووويا ة الخبووووووووووور 
التليفزيوووني، اعتبووارات الصووورة 

 الخبرية التليفزيونية

1 3 

 االختبار النصفي 9
 3 1 قواعد الصيا ة اللغوية للخبر لغة الخبر التلفزيوني 10

أسوووس وقواعووود  تابوووة عنووواوين  عناوين األخبار 11
 3 1 األخبار التلفزيونية

(1ني )التقرير اإلخباري التلفزيو  12  
تعريفوووووو ، تر يبوووووو ، خصووووووائ  
التقريوووور الجيوووود، قواعوووود  تابووووة 

 التقرير
1 3 

(2ني )التقرير اإلخباري التلفزيو  13  3 1 فنون ومهارات  تابة التقرير 
اإلخبارية النشرة بنال 14  3 1مراحووول بنوووال النشووورة وقواعووودها  
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 :توصيفمقرر

  .v:محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

أخبووار النشوورة، وتشوومل: ترتيووب 
اختيووووار مقدمووووة النشوووورة، نموووون 
أخبووووار النشوووورة، قواعوووود إخووووراج 

 النشرة

 البرامج اإلخبارية  15

 أنواعها وعرق اإلعداد والكتابوة
وتشوووووومل التعليووووووو  السياسوووووووي 
والتحليوووووول اإلخبوووووواري وتغطيووووووة 
االجتماعوووات والخطوووب وتغطيوووة 
الموووو تمرات الصووووحفية و ووووري  

 األخبار وعرض الصحف

1 3 

 االختبار النهائي 16
 48 16 عدد األسابيع والساعات

 
 

 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   األسابيع والساعاتإجمالي 

 
I. استراتيجية التدريس 
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 :توصيفمقرر

 المحاضرات .0

 .النقاش .6

 التطبيقية التكاليف .3

 التقديمية العروض .4

 

 
 

 
 

 

II. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

  العا ر إنتاج خبر إذاعي مسجل 1

  الرابع عشر إنتاج تقرير إخباري تليفزيوني 2

3    

    

    
 
 
 

III. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

  22 - االمتحان النصفي  .1

  02 - النهائي االمتحان  .2

  12 - المشاركة في التمارين الصفية 

  12  حضور ومشاركة 

  111 المجموع 

 

I. :مصادر التعلم 
 المراجع الرئيسة: .1

( سأ ةحرير اسخبار والبرامإل سم الةفائ اد الت  ة يون ة والق واد انةاد ةب دار 0212دبد ال بم خ د ب) -1
 ا(ال  فة العرب ة ل  بادة وال إلرب القا ر 

ط بة ل  إلر والتوزيلب محمد لا  أ: القنة الخبرية سم نإلراد انخبار الةفائ ةب )القا ر : مؤفعة  -0
0212) 
1-  

 :)ال تقل عن أربعة( المراجع المساعدة -3
: عمان) 0ط الحديثة، التحرير وأساليب الصحفية للقوالب شامل عرض..  األخبار كتابة فن: جواد الستار عبد -2

 (0221 والتوزيع، للنشر مجدالوي دار
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 :توصيفمقرر

 الجامعي، الكتاب دار: العين) جواد الستار عبد: ترجمة الصحفية، والتقارير األخبار كتابة: ريتش كارول -5

0220) 
 األكاديمية، المكتبة: القاهرة) العدوي شكري محمود: ترجمة للتليفزيون، اإلخبارية التغطية: لويس ديانا كارولين -6

1993) 
 الحديث، الكتاب دار: القاهرة) والجمهور المحتوى – األخبار نشرات..  التليفزيوني اإلعالم: شطاح محمد -2

0222) 
(، األخبار اإلذاعية والتليفزيونية، جامعة القاهرة: مركز جامعة 1999سعيد محمد السيد وحسن عماد مكاوي ) -8

 القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة
 
 

IV. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:    .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3

 :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش  .2

 االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


