
  

  

  :تقدمي إشكايل

  .املواطنني وتوعية إخبار يف مهما دورا الصحافة تلعب

  بالصحافة؟ املقصود فما 

 معلوماا؟ تستمد أين ومن 

 إعالمي؟ برنامج ومتابعة جريدة وحتليل قراءة خطوات هي وما 

 :أدوارها ،أنواعها أخالقياا، الصحافة، مفهوم  

  :وأدوارها الصحافة مفهوم

 تقوم وهي اجلارية، األحداث م اليت األخبار وتنشر وتعاجل تنتج اليت واملقروءة واملسموعة املرئية الوسائل جمموع هي الصحافة

 عبارة وهي األنباء، وكاالت من أخبارها الصحافة ، تستمد...والتنوير والتثقيف التسلية وكذا والتأطري والتوجيه اإلعالم: منها أدوار، بعدة

  .لألنباء العريب املغرب وكالة مثل ،الصحافة على وتوزيعها وختزينها طبيعتها، كانت كيفما املعلومات جبمع تم مؤسسات عن

  :أنواع الصحافة

) واالت اجلرائد(املكتوبة ،)الراديو( املسموعة ،)التلفزيون( املرئية الصحف فهناك أنواعها، حسب وختتلف الصحف تتنوع

 .)اإلنترنيت صحافة( واإللكترونية

 :الصحافة مهنة أخالقيات   

 العادي بالسري اإلخالل شأا من اليت األخبار وجتنب تشويه، أو حتريف دون ونشرها األخبار نقل الصحافة، مهنة أخالقيات من

  .العام الرأي وسط بلبلة حتدث أن ميكن اليت وكذا اخلاصة، وحيام املواطنني بشرف املس وكذا للعدالة،

 :إصدارها وشروط املغربية اجلرائد أنواع

 :الصحف إصدار شروط

 : منها شروط حتت ولكن حران، الكتب وترويج الطباعة أن على م1973 ظهري ينص

 الطبع، ومؤسسة نشرها، وطريقة ولغتها، اجلريدة، اسم ويتضمن، اجلريدة، إدارة فيها توجد اليت للمحكمة نسخ ثالثة يف تصريح تقدمي

  .للمحررين املهنية احلياة وكذا إلصدارها، املوظف والرأمسال

 :باملغرب الصحف أنواع

 :حسب الصحف تتنوع

 .يومية أو أسبوعية: صدورها زمن �

 .حملية أو وطنية: تغطيتها جمال �

 .مستقلة أو حزبية: انتماءها �

 .خاص او عمومي: القطاع �

 : إعالمي برنامج ومتابعة جريدة حتليل على التدرب

 :جريدة حتليل على التدرب

، و ذلك بتحليلها والقيام اجلرائد هذه إحدى اختيار، مث واملكتبات باألكشاك تباع اليت املعروفة الوطنية اجلرائد أمساء عن البحث

 :من حالل

 . مستقلة أم حزبية: اجلريدة طبيعة على التعرف �

 .شهرية - أسبوعية - يومية: إصدارها وثرية ذكر �

 الصحافة

https://moutamadris.ma/


 ... سياسية – اقتصادية - رياضية: ختصصاا �

 .دولية - وطنية - جهوية: توزيعها جمال �

 .الصفحة وسط الركن، العمود، الصدارة، عنوان اجلريدة، عن بيانات: األوىل الصفحة مكونات حتليل �

 :نقدية بنظرة إعالمي برنامج ةمتابع

  .الوطنية القنوات بإحدى سيعرض إعالمي برنامج اختيار �

 .الزمنية ومدته ،بثه تاريخ الربنامج، حمور موضوع حتديد �

 :وتسجيل اإلعالمي، الربنامج متابعة

 .الربنامج تقدمي به مت اليت املدخل �

 .املستهدفة للفئة الربنامج مالئمة �

 ).... والصورة الصوت وضوح( البت تقنيات �

 .باملوضوع اإلحاطة درجة �

 .وقيمتها املقدمة املعلومات صدق �

  :ةخامت

  .نقدية حتليلية بنظرة قراءا علينا هلذا العام، الرأي توجيه يف كبريا دورا تلعب الصحافة أصبحت

https://moutamadris.ma/

