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   ُادًس زوْ :ُطدز

 اًوذاةح دفاضٌٍ فٍ غطٔا اًِاضٌح، األطاةٌؼ خالي
 أو اًسكٌِح ةاًطؼافح اًخاضح دٌى ودؼدًدا   اًطؼافٌح
 .االًوذسوٌٓح

 

 اًسكٌِح أو اًِوذىةح اًطؼفٌح اًوذاةح أْ ُٕ اًسغّ وغٌى
ه، اال ٖىاًىط ُٕ اًػدًد فٍ دٌذلٍ ّٓ  أال اًِهّ، ُٕ أ
 اًِعتىغح غٕ ٓخذٌف اًسكٌِح اًطؼفٌح اًوذاةح أْ ٓٔظى
ها ػٌص ُٕ ُٔها ّٓ  واًِؼذىي اًشوٍ ػٌص وُٕ دفاغٌٌح، أ

 ًذىّفس اًري اًِؼذىي اًلازا «ًِظؽ» ُا غاًتا   أْ الطٌِا
ٌاخ ِّ    .هابٌح ةو

 

 ًغح دظذخدَ أْ ًٌىًث دوذث ُذى دٔظى ال أْ ةد فال
   .ًْسًدو ُا ًظدوا ةأْ ًٌِظذخدٌُٕ دظِؽ ةظٌعح

 

 ُا هٍ غٕ ُلذضث ةِىطص ٓلىَ أْ ٓسًد اًلظّ، هرا وفٍ
 ػىي ددوز اًسكٍِ ًٌطؼافٍ ُسطػٌح كابِح وٓلّدَ وزد

   .واًذىشًؼ واًوذاةح اًذخعٌغ
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 (1) الصحفية للقصة التخطيط
ٍّ  هٌف  األختاز؟ غٔاوًٕ كطح أو ختس أو ػدز ًؼذ

 
 اًري ُا أو ذان أو اًؼدز هرا دغعٌح كساز اًطؼافٍ ًّذخر هٌف

 اخذطازها طٔؼاوي اًذٍ األطىةح هٍ هشٌسج اًٌىَ؟ غٔه طٌوذث
 :اًذاًٌح أًلاط فٍ

 

 .ُا ُىضىع غٕ اًوذاةح اًطؼافٍ ُٕ اًذؼسًس زبٌع ًعٌث•

 ُا غٕ ًوذث أخسي، وٌِحة .اًظاغح أػداز ػىي كطح ًوذث•
   .اًٌىَ ًؼدز

 ًٌظأ هٔا .ُػسفذه اًى اطذٔادا   فوسج اًطؼافٍ ًظد•
 ُطادزٖ واًى اًختس ُذاةػح فٍ دظسةذه اًى اًطؼافٍ
 .اًذفاضٌٍ ُٕ اًِصًد غٌى واًؼطىي ًذعىًسٖ اًِىسىكح

صج فوسج ًظد• ٌّ  ًػذِد أو كتٍ ُٕ أػد   فٌها ًغظ ًّ ُِ
 ُدشٌس ُشّىكح كطح وًوذث ةاألةؼاز فٌلىَ  .طدًدج شاوًح

 اًلازا فضىي

شّوٌىْ اًرًٕ أًاض ُؼ ًذؼدز•  ًألختاز ُطدز أهتس ًُ
 .واًلطظ

 .اًطؼفٌح اًتٌآاخ غٌى ًػذِد•

   .ُا ػدز دغعٌح ًىّطؼ•

 

 

 

 

 

 سآٌح ُٕ أكٍ فٍ ذًى ػطٍ» :اًلطح أختس :دسطِح
ه اال سآٌح ٓطف زًِا ّٓ س أ ٌّ  .«شٍء هٍ غ

 

 هساوًٍ أض أَ :ُطدز
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 (2) الصحفية لقصةل التخطيط

   اًلطح؟ اخذٌاز فٍ دوزا   دٌػث اًذٍ اًػىاٍُ هٍ ُا

 
 هآر إذا ُا (دلسزّ ) ًلّسز أو كطح اًطؼافٌح أو اًطؼافٍ ًوذث غٔدُا

 ةػٌٕ أخرها ُٕ ةدّ  ال غىاٍُ خِظح ُٕ البؼح دىطد ال، أَ أًشس دظذؼّم 
ّْ  وًظث .االغذتاز ٌٕ اًى اًلطح دظذظٌث أ ٌَ  .األكٍ غٌى غاُ

 

 ػاي ففٍ .االغالَ وطابٍ ُخذٌف ةٌٕ أًِافظح أْ ٓٔظى ال أْ ةدّ  ال
 كد ذاده، اًٌىَ فٍ أًشس دظذؼّم  اًذٍ اًلطظ ُٕ اًػدًد وطدخ
ى ٌّ  اًِىاكؼ هٍ دذٔاوًها أخسي كطظ ُلاةٍ غٔها (ج)اًطؼافٍ ًذخ

 دشػس ًةال اًطؼف أو واًِظِىغح اًِسبٌح االغالَ وطابٍ أو االًوذسوٌٓح
   .«اًىكر ُٕ ُظتىق» أو «اًؼدز هاُش غٌى» أٓى

 

 اًشهسج ،«اًظىاز» األهٌِح، ر،ٌاًذىك :هٍ اًخِظح اًػىاٍُ وهرٖ
   .اًتشسًح واًِطٌؼح

 

 

 ًىةى دآٌاي :ُطدز

http://www.mediacollege.com/journalism/news/newsworthy.html
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 اًذىكٌر

Timing 

 األهٌِح

Significance 

 اًظىاز

Proximity 

ٍّ  ٓػٍٔ News «األختاز» غٕ ٓذؼدز غٔدُا  اًىكر فٍ ًظسي ُا ه
 اًلساا ألْ ذًى ٓفّىخ ال أْ ةد وال .طدًد هى ُا وهٍ اًؼاًٍ
 وال .واًذؼدًشاخ األختاز آخس غٌى اظالع غٌى ًوىٓىا أْ ًسًدوْ
ها اال اًٌىَ اًختس دشّوٍ كد «غادًح» كطح أْ دٔظى ّٓ  دوىْ ال كد أ
 .أطتىع ةػد اًلازا ةػٌٕ ُهِح

 .األهٌِح ةغاًح اًلطح غٌٌهّ دؤّسس اًرًٕ األشخاص غدد أْ شى ال
 األشخاص ُةاخ ةؼٌاج أودي ظابسج دؼّعّ ختس اًِشاي، طتٌٍ فػٌى
   .اًػشساخ ةؼٌاج أودي ظابسج دؼعّ ُٕ أهٌِح أهشس

وّ ٌّ  ُا أْ ًوشف اًري طاةلا   ذهسٓاٖ اًري «اًظىاز ُتدأ» درهسوْ ًػ
ّّ  ٍُٔ ةاًلسب ًؼدز  طتٌٍ فػٌى .آخس ةٌد فٍ ًؼدز اًري ُٕ أه
 ظابسج طلىط ختس فظٌشّوٍ ُطس، فٍ دػٌش هٔر إذا اًِشاي،
 فٍ هتٌس  ظابسج دؼعّ ةؼادز ُلازٓح ُهِا   ػدسا   اًلاهسج فٍ ضغٌسج

ّْ  اًى االشازج ُٕ ةد وال .اًِذؼدج اًىالًاخ  ال «اًظىاز ُتدأ» أ
 اهذِاُادٔا غٌى أًضا   ةٍ ال فؼظث اًظغسافٌح اًِظافح غٌى ًٔعتم

   .ُا ةٌد أو ةِٔعلح اًخاضح غالكادٔا أو

 (2) الصحفية للقصة التخطيط
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 اًشهسج

Prominence 

 اًتشسًح اًِطٌؼح

Human Interest 

ّْ  طدًدا   خٌسا   ًٌع  .اًلطح وُؼىز اًختس ًشّوٌىْ ُا غاًتا   اًِشاهٌس أ
 ُذى أٓه اال اًلساء ًِػظّ أهٌِح دوْ ُٕ األُس ذزاغى، هظسخ فئذا
   .اًذفاضٌٍ ًػسف أْ ًسًد فاًظٌِؼ ذزاغها، إًٌصاةٌص اًٌِوح دوظس

 الطٌِا األخسي اًلطظ غٕ اًشٍء ةػض ُخذٌفح اًلطظ هرٖ
ها ّٓ  ُؼدودج دوىْ ال ُا وغاًتا   «أًشس طدازج» كىاغدج دساغٍ ال أ

ٕ ةذىكٌر ٌّ ها اال أًاض ُٕ هتٌس غدد غٌى دؤسس ال وكد ُػ ّٓ  ُدؼاهٍ أ
 أهاْ اًلساء، ُٕ فػٍ زدّ  غٌى اًؼطىي اًى ودهدف اًػىاظف
   .ػصًٔا   أَ طػٌدا  

 

 (3) الصحفية للقصة التخطيط
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 (4) الصحفية لقصةل التخطيط

 االغذتاز ةػٌٕ أخرها ُٕ ةدّ  ال أخسي ُساػٍ أو غىاٍُ وهٔان
 :اًطؼافٌح ًٌلطح اًذخعٌغ خالي

 
 اًلطح؟ ًذغعٌح ظسًلح أفضٍ هٍ ُا•

 

ُٕ ،؟ أو االٓذسٓر، غٌى اًِوذث  ٌُدآٌا 

اًٌهّ؟ اًىضىي دظذعٌؼ هٍ ُػهّ؟ ُلاةٌح دظسي أْ أًاض ًفّضٍ هٌف 

 
 

 اًشخطٌح؟ ةظالُذى فّوسخ هٍ•

 

ُٕ ةخعس؟ دضؼ 

ٍاًِخاظسج؟ هٍ اًلطح دظذؼّم  ه 

ٍأًطؽ؟ أو كآىٍٓ دِشٌٍ اًى دؼذاض ه 

ُٕ غٌّ غٌى غٔى اًِظؤوًٌٕ أػد ًوىْ أْ ةد ال) ةه؟ دلىَ ُا ًػسف 
 (ظازا أي وكىع ػاي فٍ ُىضىغى أو ةىطهذى

 

 (...األطةٌح ػّدد) أًاض؟ ُلاةٌح ُٕ دسًدها اًذٍ اًِػٌىُاخ هٍ ُا•

 

 «ٌُداْ» ُىكؼ :ُطدز
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   (1) الصحفية لقصةا كتابة

 اًوذاةح؟ ُساػٍ هٍ ُا

 
 كعػر كد دوىْ غٌٌها، اًػٍِ دسًد اًذٍ اًلطح دخذاز ُذى 

ّْ  اال هتٌسا   شىظا    إْ واًدكح اًذسهٌص ُٕ اًوشٌس اًى ًؼذاض اآلدٍ أ
 .اًِلاي ُضِىْ أو شوٍ ػٌص ُٕ هاْ

 

 اًى دؼذاض أٓى ػٌص ُٕ اًختس هذاةح دفاضٌٍ فٍ ٓغىص ًٕ
 أِٓاط ُخذٌف اًى ٓػىد وًٕ اًِىضىع وضٌث وُلدُح غٔىاْ
   .هٔا اًطؼافٌح اًوذاةح

 

 أْ ًظث اًذٍ أًطابؽ ةػض ٓػعٌى أْ طٔؼاوي أٓٔا ةٍ ال
 ضؼافٍ ُىضىع هذاةح دسًد ُذى دٔظاها ال وأْ دوُا   دسافلى
 ضؼافٍ أو ُدّوْ أو اًوذسوٍٓ ُىكؼ فٍ ضؼافٌا   أهٔر

 .ُظذلٍ

 

 ٍّ  اخذٌاز أهٌِح هٍ دؼفظها أْ ًظث اًذٍ األوًى أًطٌؼح وًػ
ّّ  فلد .ُلاًى شاوًح  اًالطةٌٕ ُىضىع ذادها، اًلطح دٔاوي ًذ

 .اًصواًا ُخذٌف ُٕ اًِشاي، طتٌٍ غٌى أوزوةا، فٍ اًظىزًٌٕ

 

 اًذخعٌغ، ،«اًوذاةح غٌٌِح خالي اًِّذتػح اًِساػٍ»
 ....أًشس اًِساطػح، اًٌغىي، اًذدكٌم اًِظىدج،

 وًذىن هٌٕ :ُطدز
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   (2) الصحفية لقصةا كتابة

 ...اًِلاةالخ واغداد اًِػٌىُاخ طِؼ غٌٌِح خالي

 
 :اًذاًٌح أًلاط االغذتاز ةػٌٕ دأخر أْ ةد ال 

 

واًىظٌفح االطّ دهظةح غٕ ُطادزن اطأي   

ٍةذفسًغها كّ سّ دظسًها اًذٍ اًِلاةالخ دّوْ أو طّظ 

ػّدد غٔدُا  ودأّهد اًِطدز غٕ اطأي األزكاَ، أػدهّ ًُ
 ُٔه

ُػه ُلاةٌح دظسي اًري اًِطدز أو اًشخظ اطأي  
 «ذًى؟ دػسف هٌف»

ّواًذىسٌم ةاألةؼاز ك 

ُىسىكح ُطادز ُٕ واالدغاءاخ األكىاي ُٕ دؼّلم 

االًوذسوٌٓح واًسواةغ ةاألةؼاز اػذفظ 

               

  Politifact ُىكؼ :ُطدز
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   (3) الصحفية لقصةا كتابة

 ...اًوذاةح غٌٌِح خالي

 
 :اًذاًٌح أًلاط االغذتاز ةػٌٕ دأخر أْ ةد ال 

 

ْددكٌم اًى دؼذاض اًذٍ اًؼلابم أو اًىكابؼ دّو 

ٍدفسًغ ٓظ ُٕ دكٌم ةشوٍ «االكذتاطاخ» آل 
 أطسًذها اًذٍ اًِلاةٌح

ووضىغ وُىضىغٌح وطالطح ةدكح اهذث 

َوةظٌعح اًفهّ طهٌح هٌِاخ اطذخد 

اًِعٌىب اًوٌِاخ ةػدد دٌذصَ أْ دٔظى ال 

فٍ اًِلاي دوذث هٔر ًى ػذى word أو Google 
docs، اًِلاي شوٍ االغذتاز ةػٌٕ دأخر أْ دٔظى ال 
 االًوذسوٌٓح أًِطح غٌى

ًفسضه اًري اًشوٍ أو األطٌىب دّذتؼ أْ دٔظى ال 
 االًوذسوٍٓ ُىكػى

                 

 وادٌٍ طاًِع :ُطدز
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   (4) الصحفية لقصةا كتابة

 ...اًوذاةح غٌٌِح خالي

 
 :دٔظى ال وةاًعتؼ، 

 

ْاًِلاي ةداًح فٍ أهٌِح األهشس اًِػٌىُاخ دضؼ أ 

ُْطدزن اًى اًؼلابم أو اًِػٌىُاخ دسةغ أ 

ْاًداخٌٌح اًسواةغ دظذخدَ أ hyperlinks ًٌِىاضٌؼ 
   ضٌح ذاخ اًِطادز أو

ْغٌى فوسج ًوٍ فلسج فلساخ؛ اًى اًِلاي دلّظّ أ 
 اًِشاي طتٌٍ

ْوأْ ةػٔاًح اًػٔىاْ هٌِاخ دخذاز أ ٕ ِّ  هٌِاخ دذض
 «اًتؼص ُؼسهاخ دؼظٌٕ» ًـ ُفذاػٌح

ْفسغٌح غٔاوًٕ اًى دٌظأ أ   

ُْا ةِػٌىُاخ أو اًذطسف اًى ةدغىج اًِلاي دخذّ أ 
 الػلا   طٌؼدز ُا ػىي ةِػٌىُاخ أو ٓاكطح شاًر

 «فٌٌوس» غٌى 23 أٓظٌٌّ ػظاب :ُطدز               

 

http://onlinejournalismblog.com/2012/02/28/8-common-mistakes-when-writing-for-the-web-and-what-to-do-about-them/
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   (5) الصحفية لقصةا كتابة

 ...اًوذاةح غٌٌِح ُٕ االٓذهاء غٔد

 
 أًِاطتح اًوٌِاخ اخذٌاز فٍ دوِٕ اًظٌدج اًوذاةح أْ شى ال 

 ال .ٓاطؽ ُلاي ُفذاغ هٍ اًتظاظح وأْ ةاًضتغ دسًدٖ ُا ًذلىي
 :اًذاًٌح األخٌسج اًذدكٌلاخ اًى ةاالضافح ذًى دٔظى

 

آخس شخظ دع واالػطاءاخ، األزكاَ درهس هٔر إذا 
 ةها ًدّكم

واًىظابف األطِاء ُٕ دؼّلم 

دػٍِ «اًداخٌٌح اًسواةغ» أْ ُٕ دؼلم 

اًِلاي فٍ اًىازدج االكذتاطاخ ُٕ دأّهد 

اًِطدز ُٕ دؼم   ُػٌىُح، أي ُٕ واسم غٌس هٔر إذا 
 األضٌٍ

اًٌغىًح األخعاء غٕ اةؼص   

واًذهظةح اًلىاغد ُٕ دأهد   

أًِاطتح اًفٌدًى وُلاظؼ اًطىز طد 

               

 ُٕ ًٌذؼلم «ُاًوسوطىفر» أدواخ أفضٍ :ُطدز
 اًٌغح

 

http://outlooksettings.com/microsoft-outlook-tools-2/automatic-spell-check-of-emails-in-outlook/
http://outlooksettings.com/microsoft-outlook-tools-2/automatic-spell-check-of-emails-in-outlook/
http://outlooksettings.com/microsoft-outlook-tools-2/automatic-spell-check-of-emails-in-outlook/
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 (1) الصحفية لقصةا توزيع

 اًِىكؼ غٌى اًِلاي وٓشس اًوذاةح غٌٌِح ُٕ االٓذهاء ةػد
 اًطؼافٍ ُهِح دٔذهٍ ال ًه، اًِخّطظ االًوذسوٍٓ
   .اًِوذىةح االغالَ وطابٍ فٍ ًٌطؼافٍ خالفا   اًسكٍِ

 

 اًلطح ودىشًؼ ًٔشس اًفسص ُٕ هتٌسج فظؼح اًىًث فٌلّدَ
 ُٕ غدد أهتس غٌى اًؼطىي أطٍ ُٕ اًشتواخ ُخذٌف غٌى

   .اًلساءاخ

 

ّْ  اال اًسكٌِح اًلطح «اطذػِاالخ» دخذٌف كد  أٓها، األهٌد أ
 طتٌٍ غٌى «اًتؼص ُؼسهاخ دؼظٌٕ» ػٌِح وةفضٍ
دٖ اًري واًِؼذىي االًوذسوٍٓ ُىكػى دضؼ اًِشاي، ًّ  دى
 غددها، ةاخ اًذٍ االًوذسوٌٓح اًِىاكؼ أةسش خازظح غٌى

ػدّ  ال ُٔها، االخاةسًح الطٌِا    .ًؼطى وال ًُ

 

 «فٌٌوس» غٌى ةاطؤٌٍ ًىزا ػظاب :ُطدز
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 (2) الصحفية لقصةا توزيع

 :االطذِاغٍ اًذىاضٍ شتواخ غٌى ٓاشعح ُشازهح خعح ضؼ

 
«األختاز شسًغ» News feed  غدد أهتس غٍ غّدج ُساخ ُلاالدى ُدشازن أْ اًِهّ ُٕ اًظتث، ًهرا .ُؤكر 

 ....«إٓظذاغساَ»و «دىًذس»و «فاًظتىن» غساز غٌى االطذِاغٍ اًذىاضٍ شتواخ ُٕ

 

اًصًازاخ غدد شًادج فسضح ًِٔؼى اًِخذٌفح االًوذسوٌٓح اًِىاكؼ ُٕ اًػدًد غٌى كطذى ٓشس أْ شى ال. 
 طهىًح أهشس ُشازهح غٌٌِح أطٍ ُٕ Croschedule و Edgarو Buffer غساز غٌى أدواخ اطذخدَ

 

س ٌّ  أو اًِخذٌفح اًصٌُٔح أًِاظم فٍ ًػٌشىْ اًرًٕ األشخاص ُؼ ًٌذٔاطث ُىضىغى ُشازهح دىكٌر غ
 اًٌىَ ُٕ ُخذٌفح أوكاخ فٍ االٓذسٓر ًذطفّؼىْ اًرًٕ ألوًةى

 

ْآًٍ ةشوٍ ُىضىغى ٓشس ُدػٌد أْ أطٍ ُٕ ُخذٌفح شتواخ ُؼ دػاو. 

 

 

https://buffer.com/
https://app.meetedgar.com/users/sign_up
http://coschedule.com/


 األسبوع الثالث       |       قائمة الصحافي االلكتروني المرجعية 

  

15/17 

   (3) الصحفية لقصةا توزيع

 ُىازد اًى ةِىكػى اًخاص اًِؼذىي ػّىي
 :ُخذٌفح

 
ّ ِّ ا   زطِا   ض ٌّ  ةفضٍ infographic ضىزًا   ةٌآ

  Visually غساز غٌى اًِذىفسج أًِطاخ اطذخداَ
   Piktochartو Venngageو

 

دظذعٌؼ أو  ّْ  شسابؽ اًى دٌِوه اًري اًِؼذىي دؼّىي أ
 .ًها دىّضٌر اًذٍ اًِػٌىُاخ ًِشازهح اختازًح
 دلّدُه اًري  Slidesshare اطذخداَ ُشال   ًِؤى
 اًِػسوفح  LinkedIn شتوح

 

فٌدًى ُلعؼ ُلاًى أو كطذى ُٕ دظػٍ أْ ػذى أو 

 

 

 Visual.ly ُىكؼ :ُطدز

http://visual.ly/crimes-against-journalists-and-issue-impunity
http://visual.ly/crimes-against-journalists-and-issue-impunity
https://venngage.com/
http://piktochart.com/
http://www.slideshare.net/
http://visual.ly/crimes-against-journalists-and-issue-impunity
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   (4) الصحفية لقصةا توزيع

 :كطذى ٓشس ةئغادج كّ

 
ُٕ غٌى أخسي ُٔطاخ غٌى كطذى ُشازهح خالي 

 LinkedIn غساز

 

شسًغ أْ دٔظى ال RSS اًىطابٍ أهشس إػدي شاي ُا 
 واطؼ ٓعاق غٌى كطذى ٓشس إغادج أطٍ ُٕ فػاًٌح

 

ةدوز ُظاًى فٍ أًفىذ أو اًِطٌؼح أضؼاب ًضعٌؼ 
 ًلطذى واًذسوًع «اًختس ٓشس» فٍ ُهّ

 

غٌى «ضٌفح» كطذى دوىْ أْ فٍ دذسّدد ال 
 ُٔها شهسج األهشس الطٌِا األخسي اًِدّوٓاخ

 

 
   Solostream ُىكؼ :ُطدز

http://www.solostream.com/blog/understanding-many-different-wordpress-rss-feeds/
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BCMCR

 «البودكاست» الى اصغ   الثاني، الجزء وفي
 والفيديو والصور الكلمات استخدام حول

 القصة الكمال


