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 اإلعالمقسم:  إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية :مقرر  توصيف كلية:  

 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية :اسم المقرر  .1

 253 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث الفصل السادس المستوى والفصل الدراسي:  .4

 مدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون :()إن وجدتالسابقة لدراسةالمقررالمتطلبات   .1

6.  
الكتابة لإلذاعة والتلفزيون، مشاادد  وتلليال باجام ،  :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة 

 المونتاج التلفزيوني

 إذاعة وتلفزيون –اإلعالم  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 الفصلي النظام نظام الدراسة:  .9

 منتظم أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 قاعة الكلية :مكان تدريس المقرر  .11

 د/ عبدالكريم الوصابي اسم معد مواصفات المقرر:  .12

  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
 

في في كونه يمثل الدليل النظري والعملي للطالب في كيفية إنتاج البرامج للراديو  أهمية هذا المقررتكمن 
، بدءا بعملية إنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونيةالمعلومات األساسية الخاصة  يقدم هذا المقررو والتلفزيون، 

للبرامج سواء في  والمراحل التي تمر بها عملية اإلنتاج، وأنواعه، أسسه، و اإلنتاج من توضيح مفهوم
اإلذاعة أو في التلفزيون بدءا من كيفية إيجاد الفكرة وكيفية عمل التصورات البرامجية والوصول إلى فكرة 

عناصر وأدوات وتقنيات اإلنتاج البرامجي في تناول باإلضافة إلى  العمل الفني في اإلذاعة والتلفزيون،
وكذا ، التقنية والهندسية المتعلقة بالعملية اإلنتاجية النواحي، كما يكشف المقرر عن اإلذاعة والتلفزيون 

، أما النواحي اإلبداعية والفنية التي تكمن في توظيف تلك اإلمكانيات التقنية والخدمات اإلنتاجية
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 :توصيفمقرر

إستراتيجيات التدريس لهذا المقرر فهى المحاضرات، الحوار والمناقشة، العروض التقديمية، البرامج 
يكون الطالب قد درس قبل دراسة هذا المقرر مادة مدخل إلى وسائل اإلتصال،  التطبيقية، ويفترض أن

 ومادة مدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

 المعرفة والفهم
A1 يعرف مفهوم اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني والمصطلحات الفنية المرتبطة به 

  ِA2  أنواع التخطيط البرامجي وكيف يتم هذا التخطيط ومراحلهالمراحل يعدد. 

 

 المهارات الذهنية
B1 إذاعية وتلفزيونية وفقا لإلمكانيات المادية والفنية.تصورات برامجية تقديم الطالب  يختار 

 

 العملية المهنيةالمهارات 
C1  والتلفزيونية.يطبق الطالب الخطوات اإلنتاجية والتنفيذية للبرامج اإلذاعية 

C2 االجهزة والمعدات التي يتطلبها اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني. يستخدم الطالب 

 
 المهارات العامة

D1 يتعاون الطالب مع كل عضو في فريق االنتاج االذاعي والتلفزيوني 

 

 

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياتالتدريس والتقويمرابعا: 

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

A1  يعرف مفهوم اإلنتاج اإلذاعي

والتلفزيوني والمصطلحات الفنية 

 المرتبطة به

 

 المحاضرات . -

 الحوار والمناقشة . -

 العروض التقديمية . -

 التعلم الذاتي . -

 التكاليف الفردية -

 

 االختبارات التحريرية  -

 الماقشة -

 اعداد تكليف -

  المالحظة. -

 اعداد عرض. -

 
  ِA2  أنواع التخطيط المراحل يعدد

البرامجي وكيف يتم هذا التخطيط 

 .ومراحله

 

 المحاضرات . -

 الحوار والمناقشة . -

 العروض التقديمية . -

 التعلم الذاتي . -

 التكاليف الفردية -

 

 االختبارات التحريرية  -

 الماقشة -

 اعداد تكليف -

  المالحظة. -

 اعداد عرض. -

 
   

 

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



 

4 

 

 :توصيفمقرر

B1 تصورات تقديم الطالب  يختار

وتلفزيونية وفقا إذاعية برامجية 

 لإلمكانيات المادية والفنية.

 

 . المحاضرات -

 . الحواروالمناقشة -

 . التقديمية العروض -

 العصف الذهني -

 والجماعية . التقاريرالفردية         

 التحريرية. االختبارات -

 التقارير . تقييم -

 المالحظة. -

 المناقشة والمشاركة. -

 اعداد تكليف. -

 اعداد عرض. -

 
 

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

C1  يطبق الطالب الخطوات

اإلنتاجية والتنفيذية للبرامج اإلذاعية 

 والتلفزيونية.

 

 . المحاضرات -

 . الحواروالمناقشة -

 . لتقديمية ا العروض -

 الزيارات الميداني -

 البرامج التطبيقية  -

 

  التحريرية االختبارات -

  تقييم البحوث التطبيقية -

 الحوار والمناقشة -

 المالحظة -

 اعداد تكليف -

 اعداد عرض -

 الرصد البرامجي -

 
C2 االجهزة  يستخدم الطالب

والمعدات التي يتطلبها اإلنتاج 

 اإلذاعي والتلفزيوني.

 

 . المحاضرات -

 . الحواروالمناقشة -

 . لتقديمية ا العروض -

 الزيارات الميداني -

 البرامج التطبيقية  -

 

  التحريرية االختبارات -

  تقييم البحوث التطبيقية -

 الحوار والمناقشة -

 المالحظة -

 اعداد تكليف -

 اعداد عرض -

 الرصد البرامجي -

 
 :التدريس والتقويمةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 

المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

D1  يتعاون الطالب مع كل عضو في

 فريق االنتاج االذاعي والتلفزيوني

 

 . المحاضرات -

 . الحواروالمناقشة -

 . التقديمية العروض -

الزيارات لألستوديوهات  -

 اإلذاعية والتلفزيونية

 

 

  التحريرية االختبارات

 .المالحظة
 اعداد عرض

 اعداد تكليف 

 

 

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

 للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

                                           أوال:الجانب النظري والعملي                                                       
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 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 

ق مقدمة تعريفية بالمادة وطر 1
 تدريسها

 مقدمة تعريفية بالمادة
ب وطرق تدريسها وأسالي
اتالتقييم وتوزيع الدرج  

1 3 - 

ونيمقدمة في اإلنتاج التلفزي 2  

تعريف اإلنتاج، أسس 
عملية اإلنتاج اإلذاعي 

نتاجوالتلفزيوني، أنواع اإل   
1 3 A1+A2+B1 

 دراسة جدوى اإلنتاج 3

دراسة جدوى اإلنتاج 
ويل أنواع تم -التلفزيوني

رة العوامل المؤث –اإلنتاج 
 في موازنة اإلنتاج

1 3 A1+A2 

 مراحل اإلنتاج اإلذاعي 4

تحديد الجمهور 
المستهدف، اختيار 
، الفكرة، اإلعداد للبرنامج

  التنفيذ

1 3 A1+A2+C1+D1 

 ميكانزم النص اإلذاعي 5

النص اإلذاعي، ميكانزم 
أوضاع الميكرفون في 
و العمل اإلذاعي، األستودي

 اإلذاعي ومعداته

1 3 A1+A2+C2 

1مراحل اإلنتاج التلفزيوني 6  

اإلعداد  –ماقبل اإلنتاج 
 –و التحضير لإلنتاج 

 مابعد اإلنتاج –اإلنتاج 
 والمونتاج

2 3 A1+A2+C1+D1 

2 مراحل اإلنتاج التلفزيوني 7  A1+A2+C1+D1 3  تكملة 

فريق العمل اإلنتاجي في  8
 اإلذاعة والتلفزيون 

المخرج المعد المذيع 
المصور فني االضاءة 
 مهندس الديكور.....الخ

1 3 A1+C1+D1 

 السيناريو 9
تعريف السيناريو 
كاله ووظيفته وأنواعه وأش
 ومراحل كتابته

1 3 A1+A2+C1 
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10 
أسس ومبادئ إنتاج البرامج 

 اإلذاعية

ومبادئ إنتاج أسس 
البرامج اإلذاعية ) إعداد 

ا االستوديوهات وأنواعه
 ومعداتها(

1 3 A1+C2 

 التصوير التلفزيوني 11

 تعريف اللقطة والعوامل
التي تحدد طبيعتها، 
وتصنيف اللقطات 

 زوايا اللقطات، وأحجامها
 وحركات الكاميرا

1 3 A1+C2 

يون التلفز اإلذاعة و  الصوت في 12  

 وأنواعهتعريف الصوت 
وطبيعته، التوازن 
رة الصوتي والعوامل المؤث

 –ات أنواع الميكرفون-فيه
 -المؤثرات الصوتية

  الموسيقى

1 3 A1+C2 

 المونتاج 13
مته، تعريفه، وظائفه، أنظ

ل أنواعه، وسائل االنتقا
 بين اللقطات

1 3 A1+C2 

 الديكور 14

الديكور واإلكسسوار، 
أغراض الديكور، أنواع 

مواصفات الديكور، 
 الديكور وخصائصه

1 3 A1+C2 

  42 14  األسابيع والساعاتعدد إجمالي  
   Total number of weeks and hours األسابيع والساعاتعدد إجمالي 

 

 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرات

 الحواروالمناقشة

 العروض ا لتقديمية

 الزيارات الميدانية

 والتلفزيونية التطبيقيةالبرامج اإلذاعية 

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

+D1+D2+B1+C1+C2 اعداد عروض تقديمية 1

D1 

  

   تقديم تصورات برامجية 2

   تطبيقيةإعداد تكاليف  3

   إنتاج برامج تطبيقية 4

5     

 تقويم التعلم:: عاشرا

الر

 قم
 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة 

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

يم والتق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
 / التكاليف / األنشطة الواجبات

Homework/Tasks/Assignm
ents 

1-14 12 
 D1+D2+B1+C1+C2+

D1 

     Quiz 1  )قصير( اختبار أول 2

 اختبار منتصف الفصل 3
  Midterm Exam 7 20   

     Quiz 2  ثاني )قصير(اختبار  4

   Final Exam  60 االختبار النهائي 5

     Others أخرى )تحدد( 6

   8  حضور ومشاركة    7

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر

 عبدالكريم الوصابي، محاضرات في إنتاج البرامج للراديو والتلفزيون ) مذكرات(. -1
 .6100هاني إبراهيم البطل، اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني، القاهرة: عالم الكتب،  -6

 

 المساعدةالمراجع 

 -اإلمارات)خالد الصفار،  -هربرت زيتل، المرجع في اإلنتاج التلفزيوني، ترجمة سعدون الجنابي -0
 .(6117دار الكتاب الجامعي، :العين

علي عبدالرحمن، فنون ومهارات العمل في اإلذاعة والتلفزيون )القاهرة: الهيئة العامة المصرية  -6
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 (.6101للكتاب، 

ج التلفزيونية ) القاهرة: دار القومية العربية للثقافة والنشر، عبدالدائم عمر الحسن، إنتاج البرام -3
6113.) 

بركات عبدالعزيز، إتجاهات حديثة في إنتاج البرامج اإلذاعية )القاهرة: دار الكتاب الحديث،  -4
6111.) 

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
1- 

 

 

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

 والغياب:لضوج ال  .1

من الملاضجات بدون عذج يجفع اسمه لشؤن الطالب ويلجم من دخول امتلان الماد   %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 اللضوج المتأخج:    .2

 لضوجه المتأخج اكثج من مج .يمنع الطالب من دخول الملاضج  اذا تكجج 

 ضوابط االختباجات واالمتلانات:  .3

 كما في الالئلة.

 :المشاجيعوالتكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في الملدد من قبل استاذ الماد  وتعتبج غيج مقبولة بعد الوقت الملدد.

 :الغش  .1

 يلجم من مقجج الغش وماد  قبل وماد  بعد.

 :نتلالاال  .6

 سنه من الدجاسة. يفصل

 :سياسات أخجى  .7
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

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

 ) يكتب اسم المقرر(خطة مقرر: ...........
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 :توصيفمقرر

 المكان ورقم الهاتف 555997777 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Alwsabi75@hotmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية :اسم المقرر  .1

 253 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثالث الفصل السادس الدراسي: المستوى والفصل  .4

 مدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

الكتاباااة لإلذاعاااة والتلفزياااون، مشاااادد  وتلليااال  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6
 بجام ، المونتاج التلفزيوني

 إذاعة وتلفزيون –اإلعالم  :فيها تدريس المقررالبرنامج/ البرامج التي يتم   .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 قاعة الكلية مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

في في كونه يمثل الدليل النظري والعملي للطالب في كيفية إنتاج البرامج للراديو  أهمية هذا المقررتكمن 

، بعمليووة إنتوواج البوورامج اإلذاعيووة والتلفزيونيووةالمعلومووات األساسووية الخاصووة  يقدددم هددذا المقددررو والتلفزيووون، 

والمراحل التي تمر بها عملية اإلنتاج للبورامج سوواء فوي ، وأنواعه، أسسه، و اإلنتاج بدءا من توضيح مفهوم

إلوى فكورة  اإلذاعة أو في التلفزيون بدءا من كيفية إيجاد الفكرة وكيفية عمل التصورات البرامجيوة والوصوول

عناصوور وأدوات وتقنيووات اإلنتواج البرامجووي فووي تنواول باإلضوافة إلووى  العمول الفنووي فوي اإلذاعووة والتلفزيووون،

وكووذا ، النووواحي التقنيووة والهندسووية المتعلقووة بالعمليووة اإلنتاجيووة، كمووا يكشووف المقوورر عوون اإلذاعووة والتلفزيووون 

، أمووووا اإلمكانيووووات التقنيووووة والخوووودمات اإلنتاجيووووةالنووووواحي اإلبداعيووووة والفنيووووة التووووي تكموووون فووووي توظيووووف تلووووك 

إسوووتراتيجيات التووودريس لهوووذا المقووورر فهوووى المحاضووورات، الحووووار والمناقشوووة، العوووروض التقديميوووة، البووورامج 

التطبيقية، ويفترض أن يكوون الطالوب قود درس قبول دراسوة هوذا المقورر موادة مودخل إلوى وسوائل اإلتصوال، 
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 ن.ومادة مدخل إلى اإلذاعة والتلفزيو 

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 

A1 يعرف مفهوم اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني والمصطلحات الفنية المرتبطة به 

  ِA2  أنواع التخطيط البرامجي وكيف يتم هذا التخطيط ومراحلهالمراحل يعدد. 

B1 المادية والفنية.إذاعية وتلفزيونية وفقا لإلمكانيات تصورات برامجية تقديم الطالب  يختار 

C1  والتلفزيونية.يطبق الطالب الخطوات اإلنتاجية والتنفيذية للبرامج اإلذاعية 

C2 األجهزة والمعدات التي يتطلبها اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني. يستخدم الطالب 

D1 يتعاون الطالب مع كل عضو في فريق اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني 

 

  

محتوى المقرر:   .V 

                                                                                                  الجانب النظري

 الرقم
No. 

 وحدات/ موضوعات المقرر
Co urse Topics/Units 

 المواضيع التفصيلية
Sub-topics 

عدد 
 األسابيع
No. of 
Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

 مخرجات تعلم المقرر
CILOs 

ق مقدمة تعريفية بالمادة وطر 1
 تدريسها

 مقدمة تعريفية بالمادة
ب وطرق تدريسها وأسالي
اتالتقييم وتوزيع الدرج  

1 3  

ونيمقدمة في اإلنتاج التلفزي 2  

تعريف اإلنتاج، أسس 
عملية اإلنتاج اإلذاعي 

نتاجوالتلفزيوني، أنواع اإل   
1 3  

اإلنتاجدراسة جدوى  3  

دراسة جدوى اإلنتاج 
ويل أنواع تم -التلفزيوني

رة العوامل المؤث –اإلنتاج 
 في موازنة اإلنتاج

1 3  

 مراحل اإلنتاج اإلذاعي 4

تحديد الجمهور 
المستهدف، اختيار 
، الفكرة، اإلعداد للبرنامج

  التنفيذ

1 3  

 ميكانزم النص اإلذاعي 5

ميكانزم النص اإلذاعي، 
الميكرفون في أوضاع 

و العمل اإلذاعي، األستودي
 اإلذاعي ومعداته

1 3  
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1مراحل اإلنتاج التلفزيوني 6  

اإلعداد  –ماقبل اإلنتاج 
 –و التحضير لإلنتاج 

 مابعد اإلنتاج –اإلنتاج 
 والمونتاج

2 3  

2 مراحل اإلنتاج التلفزيوني 7   3  تكملة 

فريق العمل اإلنتاجي في  8
 اإلذاعة والتلفزيون 

المخرج المعد المذيع 
المصور فني االضاءة 
 مهندس الديكور.....الخ

1 3  

 السيناريو 9
تعريف السيناريو 
كاله ووظيفته وأنواعه وأش
 ومراحل كتابته

1 3  

10 
أسس ومبادئ إنتاج البرامج 

 اإلذاعية

أسس ومبادئ إنتاج 
البرامج اإلذاعية ) إعداد 

ا االستوديوهات وأنواعه
 ومعداتها(

1 3  

 التصوير التلفزيوني 11

 تعريف اللقطة والعوامل
التي تحدد طبيعتها، 
وتصنيف اللقطات 

 زوايا اللقطات، وأحجامها
 وحركات الكاميرا

1 3  

يون التلفز اإلذاعة و  الصوت في 12  

 تعريف الصوت وأنواعه
وطبيعته، التوازن 
رة الصوتي والعوامل المؤث

 –ات أنواع الميكرفون-فيه
 -المؤثرات الصوتية

  الموسيقى

1 3  

 المونتاج 13
مته، تعريفه، وظائفه، أنظ

ل أنواعه، وسائل االنتقا
 بين اللقطات

1 3  

 الديكور 14

الديكور واإلكسسوار، 
أغراض الديكور، أنواع 
الديكور، مواصفات 
 الديكور وخصائصه

1 3  
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  42 14  األسابيع والساعاتعدد إجمالي  
   Total number of weeks and hours األسابيع والساعاتعدد إجمالي 

 

 

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   األسابيع والساعات إجمالي

 
 .Iاستراتيجية التدريس 

 المحاضرات

 الحواروالمناقشة

 العروض ا لتقديمية

 الزيارات الميدانية

 البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التطبيقية

 التكاليف التطبيقية

 
 

 
 

 

I. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

   عروض تقديميةاعداد  1

   تقديم تصورات برامجية 2

   تطبيقيةإعداد تكاليف  3

   إنتاج برامج تطبيقية 
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II. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 التكاليف/  / األنشطة الواجبات 1
Homework/Tasks/Assignments 

1-14 12  

    Quiz 1  )قصير( اختبار أول 2

 اختبار منتصف الفصل 3
  Midterm Exam 

7 20  

    Quiz 2  ثاني )قصير(اختبار  4

  Final Exam  60 االختبار النهائي 5

    Others أخرى )تحدد( 6

  8  حضور ومشاركة    7

  111 المجموع 

 

III. :مصادر التعلم 

 المجاجع الجئيسة:

 عبدالكريم الوصابي، محاضرات في إنتاج البرامج للراديو والتلفزيون ) مذكرات(. -1
 .6100هاني إبراهيم البطل، اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني، القاهرة: عالم الكتب،  -6

  

 المجاجع المساعد :

 -اإلمارات)خالد الصفار،  -هربرت زيتل، المرجع في اإلنتاج التلفزيوني، ترجمة سعدون الجنابي -0
 .(6117دار الكتاب الجامعي، :العين

علي عبدالرحمن، فنون ومهارات العمل في اإلذاعة والتلفزيون )القاهرة: الهيئة العامة المصرية  -6
 (.6101للكتاب، 

ج التلفزيونية ) القاهرة: دار القومية العربية للثقافة والنشر، عبدالدائم عمر الحسن، إنتاج البرام -3
6113.) 

بركات عبدالعزيز، إتجاهات حديثة في إنتاج البرامج اإلذاعية )القاهرة: دار الكتاب الحديث،  -4
6111.) 

 

 

 

 )إن وجدت(مواد إلكتجونية وإنتجنت: -3

 

 
IV. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 
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 اللضوج والغياب:    .1

 اللضوج المتأخج:    .5

 ضوابط االختباجات واالمتلانات:  .3

 :المشاجيعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش  .2

 االنتلال:  .6

 سياسات أخجى:  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


