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 : وصف الدورة
 

الصحفّي هو فن من فنون الكتابة يتضمن الخبر والتحقيق الصحفّي، ويعرض التقرير الصحفي معلومات إّن التقرير 

حول واقعة وخبر ما، ويشرح تفاصيل هذا الخبر بطريقة حيوية وملفتة، حيث ال يجب أن تكون لغة الكتابة جامدة 

ألشخاص آخرين فيما يخص القضية  وإنّما يمكن للكاتب أن يعطي رأيه في الموضوع، كما ويضّمن التقرير آراء

 .التي يطرحها التقرير

 

 : الدورة هدف

 

مجال إعداد  الفنيةوالمفاهيم والمصطلحات  الصحفية و االعالميةتعريف المشاركين بمفهوم التقارير  .1

 .الصحفية و االعالمية وصياغة وإخراج التقارير

إدارة سمعة المنظمة و تقوية صلتها مكانتها و و في تحسين  الصحفيةتعريف المشاركين بأهمية التقارير  . .2

 ميزتها التنافسية مع المنظمات االخري

المستخدمة في إعداد وتصميم وكتابة وإخراج التقارير و المهارت تمكين المشاركين من ممارسة األدوات  .3

ارير بة التقلكتا لكتابة بشكل عملي تطبيقي يساهم في إكتسابهم للمهارات الالزمة  الصحفية و االعالمية

 بفعالية وكفاءة .

 

 

 الفئة المستهدفة :
 

 إلعالميون والمتحدثون الرسميون.ا 
 .مدراء المكاتب و سكرتارية كبار الشخصيات 

 .موظفو االستقبال بالوزارات والمؤسسات والشركات 

  الفعال مع المهتمين بمجال العالقات العامة واإلتصال والذين يودون تنمية مهاراتهم في ما يخص التواصل

 الجمهور والتعامل مع اإلعالم.

 :محتوى الدورة 
 اليوم األول:

 و االعالمي الصحفي التقرير أهمية. 

 الصحفي. التقرير تعريف 

 األخرى الصحفية الفنون بين الصحفي التقرير مكانة 

 الصحفي والتقرير الصحفي الخبر بين الفرق 

 الصحفي والتحقيق الصحفي التقرير بين الفرق 

 الصحفي التقرير خصائص. 

 اليوم الثاني:

 كتابة التقري الصحفي 

 الصحفي التقرير كاتب صفات  

 الصحفي التقرير كتابة مراحل 
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  الصحفي التقرير إعداد  

 الصحفي التقرير كتابة ومبادئ قواعد  

o الصحفي التقرير مقدمة -أوال  

o الصحفي التقرير جسم -ثانيا 

o الصحفي التقرير خاتمة -ثالثا   

 

 الثالث:اليوم 

 

 أنواع التقارير الصحفية و االعالمية

 اإلخباري التقرير 

 الحي التقرير 

 الشخصيات عرض تقرير  

 التقارير االعالمية للراديو 

 التقارير االعالمية للتليفزيون 

 اليوم الرابع:

 

 .نموذج الهرم المعتدل 
 نموذج الهرم المقلوب 
  الصحفية و االعالميةتأثير الوسائل االليكترونية علي كتابة التقارير 
 دور مواقع التواصل االجتماعي في تطويرهيكل التقارير االعالمية 
 التقرير حول عامة مالحظات 

 
 اليوم الخامس:

 .االخطاء الشائعة في كتابة التقارير الصحفية و االعالمية 
 .المهارات اللغوية في كتابة التقارير الصحفية و االعالمية 
  التقاريرمراجعة و إعادة هيكلة 
 الشكل الفني للتقارير الصحفية 
  ورشة عمل 
  مشروع عملي 
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 :رسوم الدورة 
 

 3000 للمشارك الواحد دوالر امريكي  

  + بوفيه غداء استراحة 2السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق خمس نجوم + 

 

:منهجية التدريب   
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض 
 
 

 جدول توقيت الدورة :
 

 المحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 المحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 المحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


