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 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

  اإلعالم قسم: عة والتلفزيوناالكتابة لإلذ :مقرر  توصيف كلية:  
 

  

 : عن المقررعلومات العامة أوال: الم

 الكتابة لإلذاعة والتلفزيون :اسم المقرر  .1

 843 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث الفصل السادس المستوى والفصل الدراسي:  .4

 والتلفزيون ، تقنيات إذاعية وتلفزيونيةمدخل إلى اإلذاعة  :()إن وجدتالسابقة لدراسةالمقررالمتطلبات   .5

 ، المونتاج التلفزيونيإنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 برنامج اإلذاعة والتلفزيون –اإلعالم  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 النظام الفصلي الدراسة:نظام   .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: 

فننف فننف  يمنن  لملنن  لنننينو  لنليننلط للنفم ننف ن النننب فننف  ووونن  لنك ل نن  ن لل  نني  أهميةةهذهةةلمذمرم ةة  تكمنن  
للن  وزيننننييت لي فننننل  لنالنننننب فونننن  ة ننننع  واننننيي لنك ل نننن  نرولةنننن  للن  وزيننننيي ل ميلةاننننل ل ننننلل ال ل  ننننيلفال 

ن ك ل  ت لنيقي  ة ع نغ  لإلولة ت لخصلئص لنك م   لالج ملةفلقيلةي لت لخصلئص لنجمايرت للإل لر 
فام خصلئص لنفللصل لنملئو ت للنفلصل لنصنيتف للس خيل لتالت  للنميسوقع إلولةو ت لنمؤثللت لنصيتو ل

فنننف لنك ل ننن  ن   وزينننييت لفننن  لنك ل ننن  ن   وزينننييت ل نننو    ل ننن  لننننلص لن  وزينننيمف للنمصنننا  لت لنولوننن  فوننن   
  للن فل  ة ع   ولل لقيلنب لنبلل ج لنك ل   نرولة  للن  وزييي 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

 المعرفة والفهم
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 :توصيفمقرر

A1 يعرف المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالكتابة لإلذاعة والتلفزيون 

A2 يحدد مراحل وخطوات كتابة البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 

 

 المهارات الذهنية
B1 واألشكال البرامجية اإلذاعية والتليفزيونية المختلفة وأساليب إعدادها وتحريرها يقترح األفكار 

B2 يحلل القضايا والظواهر االجتماعية بأسلوب يتناسب مع طبيعة الجمهور المستهدف  

 

 

 المهارات العملية المهنية
C1 كتابة البرامج اإلذاعية والتلفزيونية القواعد العلمية والمهنية في يطبق 

 
 المهارات العامة

D1 يطرح قضايا إعالمية واجتماعية ويدافع عنها 

 

 

 

 

 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 بالكتابة لإلذاعة والتلفزيون

 

ذمرمحاض ة
ذمرن اش

ذمرع وضذمرت ديميه

ذأسئلهذمر اعه
 مرتطبي اتذمرعمليه

ذمالمتحانذمرنصفيذومرنهائي
A2  يحدد مراحل وخطوات كتابة

 البرامج اإلذاعية والتلفزيونية

 

ذمرمحاض ة
ذمرن اش

ذمرت ديميهذمرع وض

ذأسئلهذمر اعه
 مرتطبي اتذمرعمليه

ذمالمتحانذمرنصفيذومرنهائي
 

  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةالتدريس والتقويم:                                                     خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

B1  يقترح األفكار واألشكال البرامجية

اإلذاعية والتليفزيونية المختلفة 

 وأساليب إعدادها وتحريرها

 

ذمرمحاض ة
ذمرن اش

 مرتكاريفذمرتطبي يه

ذأسئلهذمر اعه
ذمالمتحانذمرنصفيذومرنهائي

 مرتطبي اتذمرعمليه
B2  يحلل القضايا والظواهر

بأسلوب يتناسب مع طبيعة  االجتماعية

   الجمهور المستهدف

 

ذمرمحاض ة
ذمرن اش

 مرتكاريفذمرتطبي يه

ذأسئلهذمر اعه
ذمالمتحانذمرنصفيذومرنهائي

 مرتطبي اتذمرعمليه
 

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(باستراتيجيةالتدريس والتقويم :سادسا
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 :توصيفمقرر

 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية  مخرجات المقرر 

C1 القواعد العلمية والمهنية  يطبق

كتابة البرامج اإلذاعية  في

 والتلفزيونية

 

ذمرمحاض ة
ذمرن اش

 مرتكاريفذمرتطبي يه

ذتما ين
ذأنشطهذتطبي يه
ذأسئلهذمر اعه

 مالمتحاناتذمرنصفيهذومرنهائيه
 :التدريس والتقويمةباستراتيجيمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( : سابعا 

المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

D1  يطرح قضايا إعالمية

 واجتماعية ويدافع عنها

 

ذمرمحاض ة
ذمرتكاريفذمرتطبي يه

 

ذتما ين
 أنشطهذصفيه

 

 

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

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 أوال:الجانب النظري والعملي                                                       

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية المقرروحدات/ موضوعات 

عدد 

األسا

 بيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز مخرجات تعلم 

 المقرر

1 

 مستويات العربية المعاصرة  (1اللغة اإلذاعية وحرفية الكلمة )
 المقاييس الجمالية في الكلمة المذاعة

 خصائص الكلمة المذاعة
1 3 A1 

2 

 الكاتب اإلذاعي  -فن الكتابة بالصوت  (2اللغة اإلذاعية وحرفية الكلمة )
العالقة بين - سمات المعد اإلذاعي 
 المعد اإلذاعي والمذيع

1 3 A1 

3 
األسس العلمية في كتابة البرامج 

 اإلذاعية.
 A1 3 1 المفردات اللغوية في مجال اإلذاعة 

4 

األشكال والقوالب الفنية للبرامج 
 (1)اإلذاعية

أنواع البرامج اإلذاعية واالعتبارات 
الهامة التي يأخذها الكاتب في االعتبار 

 عند الكتابة  

1 3 

A1+A2+B1+C1 

 
األشكال والقوالب الفنية للبرامج 

 (2)اإلذاعية
 1 3 

A1+A2+B1+C1 

5 
الخطوات العملية في كتابة البرامج 

 اإلذاعية
التخطيط الجيد  –كتابة النصوص 

 ووسائل وأدوات التأثير اإلذاعي -للنص
1 3 

A2+B1+B2+C1 

6 
أوجه التشابه واالختالف بين اإلذاعة  الكتابة للتلفزيون 

 والتلفزيون والفرق بينهما
1 3 

A1+A2+B2 

 A1+A2+B1+C1 3 1 أساسيات الكتابة التلفزيونية   (1) اللغة التلفزيونية 7

8 
الصورة التلفزيونية في الكتابة  (2) اللغة التلفزيونية

 التلفزيونية
1 3 

A1+A2+B1+C1 

 A1+A2+C1+B2 3 1 االختالفات -المتطلبات  –االعتبارات  كتابة البرامج التلفزيونية 9
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10 
أنواع البرامج التلفزيونية ومراحل  (1أشكال البرامج التلفزيونية )

 إعدادها 
1 3 

A1+A2+B1+C1 

11 
تكملة لبقية البرامج في المحاضرة  (2التلفزيونية )أشكال البرامج 

 السابقة 
1 3 

A1+A2+B1+C1 

12 
النص المكتوب وعناصره في البرامج   إعداد وكتابة البرامج الدرامية

 الدرامية
1 3 

A1+A2+B1+B2+

C1+D1 

13 
 تطبيقات عملية للبرامج اإلذاعية

 3 1 تطبيقات عملية للبرامج اإلذاعية
A1+A2+B1+B2+

C1+D1 

14 
 تطبيقات عملية للبرامج التلفزيونية

 3 1 تطبيقات عملية للبرامج التلفزيونية
A1+A2+B1+B2+

C1+D1 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 محاضرات.

 تطبيق عملي.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 

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

تقديم أفكار  1

 برامجية

A1+A2+B1+B2+C1

+D1 
  

   كتابة تصورات 2

   إعداد نصوص 3

كتابة سيناريو  4

 درامي 
  

5     

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة 

الدرجة 

 إلى درجة 

يم والتق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

 /ذمرتكاريفذ/ذمألنشطهذمرومجبات
Homework/Tasks/Assignm
ents 

- 
10 

  A1+A2+B1+B2+C1+

D1 

  ذ - -ذQuiz 1ذ )قصي (ذمختبا ذأول
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 مختبا ذمنتصفذمرفصل
 Midterm Examذ 

- 20    

  ذ - -ذQuiz 2ذ ثانيذ)قصي (مختبا ذ

    Final Exam - 60ذمالختبا ذمرنهائي

    10 - لن ضير للنميلظب   

 /ذمرتكاريفذ/ذمألنشطهذمرومجبات
Homework/Tasks/Assignm
ents 

- 
10 

   

   %111 111 المجموع 

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

 والتلفزيون، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر، الكتابة لإلذاعة 9002نسمة البطريق ، 
،  الكتابة للتلفزيون واإلذاعة ووسائل اإلعالم الحديثة، دار الكتاب الجامعي ، 9002ترجمة )مؤيد فوزي ( -لياردروبرت ايل ه

  اإلمارات
 
 

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 والتلفزيون ,دار النهضة العربية، بيروت، فن الكتابة لإلذاعة 2115أميرة الحسيني، 

 ، مصردار البيان للطباعة والنشريو والتلفزيون ،، فنون الكتابة والحديث للراد 2115حسن علي محمد ، 

 المساعدةالمراجع 

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

1- 
 

 

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

 والغياب:حضور ال  .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

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

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3

 كما في الالئحة.

 :المشاريعوالتكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.
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 :الغش  .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 :نتحالاال  .6

 من الدراسة.يفصل سنه 

 :سياسات أخرى  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 مالسم د/ عبدالكريم الوصابي / أسبوعيا(3)  مرساعاتذمرمكتبيه

 المكان ورقم الهاتف 777995581 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Alwsabi75@hotmail.com مرب يدذمإلركت وني 

 ) يكتب اسم المقرر(خطة مقرر: ...........
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II. :معلومات عامة عن المقرر 

 الكتابة لإلذاعة والتلفزيون :اسم المقرر  .1

 843 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 الثالث الفصل السادسالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

مدددددخل إلددددى اإلذاعددددة والتلفزيددددون ، تقنيددددات إذاعيددددة  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5
 وتلفزيونية

، المونتددددداج إنتددددداج البدددددرامج اإلذاعيدددددة والتلفزيونيدددددة (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6
 التلفزيوني

 برنامج اإلذاعة والتلفزيون –اإلعالم  :تدريس المقررالبرنامج/ البرامج التي يتم فيها   .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 قاعة الكلية مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

فننف فننف  يمنن  لملنن  لنننينو  لنليننلط للنفم ننف ن النننب فننف  ووونن  لنك ل نن  ن لل  نني  أهميةةهذهةةلمذمرم ةة  تكمنن  

للن  وزينننييت لي فنننل  لنالننننب فوننن  ة نننع  وانننيي لنك ل ننن  نرولةننن  للن  وزينننيي ل ميلةانننل ل نننلل ال ل  نننيلفال 

لقيلةننني لت لخصنننلئص لنجمانننيرت للإل نننلر لالج منننلةف ن ك ل ننن ت لنيقننني  ة نننع نغننن  لإلولةننن ت لخصنننلئص 

إلولةو ت لنمؤثللت لنصيتو  للنميسنوقع للسن خيل لتالت فانم خصنلئص لنفللصنل لنملئون ت للنفلصنل لنك م  ل

لنصيتف فف لنك ل   ن   وزيييت لف  لنك ل   ن   وزيييت ل و    ل ن  لننلص لن  وزينيمف للنمصنا  لت لنولون  

 فو   للن فل  ة ع   ولل لقيلنب لنبلل ج لنك ل   نرولة  للن  وزييي 

 
IV. التعلم المقصودة للمقرر: مخرجات 

A1 يعرف المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالكتابة لإلذاعة والتلفزيون 

A2 يحدد مراحل وخطوات كتابة البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 

B1 يقترح األفكار واألشكال البرامجية اإلذاعية والتليفزيونية المختلفة وأساليب إعدادها وتحريرها 

B2 يحلل القضايا والظواهر االجتماعية بأسلوب يتناسب مع طبيعة الجمهور المستهدف  

C1 كتابة البرامج اإلذاعية والتلفزيونية القواعد العلمية والمهنية في يطبق 

D1 يطرح قضايا إعالمية واجتماعية ويدافع عنها 
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 V .:محتوى المقرر 

 الجانب النظري                                                       

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

األسا

 بيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجا

ت تعلم 

 المقرر

1 

 مستويات العربية المعاصرة  (1اللغة اإلذاعية وحرفية الكلمة )
 الكلمة المذاعةالمقاييس الجمالية في 

 خصائص الكلمة المذاعة
1 3  

2 

 الكاتب اإلذاعي  -فن الكتابة بالصوت  (2اللغة اإلذاعية وحرفية الكلمة )
العالقة بين المعد -سمات المعد اإلذاعي  

 اإلذاعي والمذيع

1 3 

 

3 
األسس العلمية في كتابة البرامج 

 اإلذاعية.
 3 1 المفردات اللغوية في مجال اإلذاعة 

 

4 
األشكال والقوالب الفنية للبرامج 

 (1)اإلذاعية
أنواع البرامج اإلذاعية واالعتبارات الهامة 

 التي يأخذها الكاتب في االعتبار عند الكتابة  
1 3 

 

 
األشكال والقوالب الفنية للبرامج 

 (2)اإلذاعية
 1 3 

 

5 
الخطوات العملية في كتابة البرامج 

 اإلذاعية
 -التخطيط الجيد للنص –كتابة النصوص 

 ووسائل وأدوات التأثير اإلذاعي
1 3 

 

6 
أوجه التشابه واالختالف بين اإلذاعة  الكتابة للتلفزيون 

 والتلفزيون والفرق بينهما
1 3 

 

  3 1 أساسيات الكتابة التلفزيونية   (1) اللغة التلفزيونية 7

  3 1 الكتابة التلفزيونيةالصورة التلفزيونية في  (2) اللغة التلفزيونية 8

  3 1 االختالفات -المتطلبات  –االعتبارات  كتابة البرامج التلفزيونية 9

  3 1 أنواع البرامج التلفزيونية ومراحل إعدادها  (1أشكال البرامج التلفزيونية ) 10

  3 1 تكملة لبقية البرامج في المحاضرة السابقة  (2أشكال البرامج التلفزيونية ) 11

12 
النص المكتوب وعناصره في البرامج  إعداد وكتابة البرامج الدرامية 

 الدرامية
1 3 

 

  3 1 تطبيقات عملية للبرامج اإلذاعية تطبيقات عملية للبرامج اإلذاعية 13

  3 1 تطبيقات عملية للبرامج التلفزيونية تطبيقات عملية للبرامج التلفزيونية 14

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

  

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.     



 

01 

 

 :توصيفمقرر

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إجمالي األسابيع والساعات

 
V . التدريس:استراتيجية 

 محاضرات.

 تطبيق عملي.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 
 
 

 

V. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

   تقديم أفكار برامجية 1

   كتابة تصورات 2

   إعداد نصوص 3

   كتابة سيناريو درامي  

    
 
 
 

VI. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم

موعد 

التقويم/ 

اليوم 

 والتاريخ

 الدرجة

الوزن 

 النسبي 

)نسبة 
الدرجة إلى 

درجة  
التقويم 
 النهائي(

 /ذمرتكاريفذ/ذمألنشطهذمرومجبات
Homework/Tasks/Assignments 

- 10   

 ذ - -ذQuiz 1ذ )قصي (ذمختبا ذأول

 مختبا ذمنتصفذمرفصل
 Midterm Examذ 

- 20   

 ذ - -ذQuiz 2ذ ثانيذ)قصي (مختبا ذ

   Final Exam - 60ذمالختبا ذمرنهائي

   10 - لن ضير للنميلظب   



 

00 

 

 :توصيفمقرر

 /ذمرتكاريفذ/ذمألنشطهذمرومجبات
Homework/Tasks/Assignments 

- 10   

  %111        011 المجموع

 

VII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .0

 ، الكتابة لإلذاعة والتلفزيون، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر9002نسمة البطريق ،  
،  الكتابة للتلفزيون واإلذاعة ووسائل اإلعالم الحديثة، دار الكتاب الجامعي ، 9002ترجمة )مؤيد فوزي ( -روبرت ايل هليارد

 اإلمارات

 المراجع المساعدة: .2

 الكتابة لإلذاعة والتلفزيون ,دار النهضة العربية، بيروت، فن 2115أميرة الحسيني، 

 ، فنون الكتابة والحديث للراديو والتلفزيون ،دار البيان للطباعة والنشر، مصر 2115حسن علي محمد ، 

 )إن وجدت(مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 

 
VIII. :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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


