


إذاعة وتلفزيون »مذيع ومراسل«
إضاءة على المهنة

يعمل المذيع في محطات البث اإلذاعي والتلفزيوني، األرضية منها والفضائية، 
أن  يجب  بحيث  المتميزة  والمعرفية  الثقافية  خلفيته  إنتاج عمله على  في  ويعتمد 
يكون مهتمًا باهتمامات الجمهور والمجتمع.  يكون عمله داخل االستوديوهات المجّهزة أو خارجها 
إذا كانت طبيعة البرنامج تستدعي التسجيل في الهواء الطلق أو القاعات أو الشارع وغيره؛ لذا فإّن 
المذيع يجب أن يكون مستعدًا للتنقل من مكاٍن آلخر وفي ظل ظروف مناخية متقلبة. تؤمن هذه المهنة 
مردودًا ماليًا مرتفعًا بشكٍل عام، فضاًل عن المكانة االجتماعية المتميزة التي يحصل عليها المذيع 

بسبب شهرته.
أبرز المهام

تكون  بحيث  المواد  كتابة  ويعيد  يجمع  الطقس،  حال  الرياضية،  السياسّية،  األخبار  ويقرأ  يحّضر 
المعلومات المطلوبة متوافقة مع الوقت المخصص للعرض.

يقرأ فالشات األخبار إلعالم المستمعين أو المشاهدين باألحداث المهمة.
إلى عدة عوامل كاختصاص  باإلستناد  والمساعدين  المنتج  بالتعاون مع  البرنامج  يختار محتويات 

البرنامج، أذواق المشاهدين أو المستمعين او المطلوب من الجمهور.
يعلق على الموسيقى وغيرها من األمور كالطقس وحالة زحمة السير، أو أحداث اجتماعية، خيرية، 

إعالنية... 
يستضيف شخصّيات عاّمة للتحدث عن حياتهم، عملهم، أو المواضيع المرتبطة باهتمامات الجمهور 

الحالية.
يقوم بأداء ظهور إعالني في مناسبات عامة أو خاصة باإلذاعة / التلفاز للتسويق لحدث أو برنامج 

معين.
نوع الشخصّية المهنّية

الشخصية االجتماعية - الشخصية الفنية - الشخصية المبادرة. 
المهارات والقدرات المطلوبة

اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
التفكير الناقد: استخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف 

للرؤى المختلفة.
الخطابة: التحادث مع اآلخرين بفعالية لنقل المعلومات.
اإلقناع: إقناع اآلخرين لتناول األشياء بطريقة مختلفة.

أبعاد  وإدراك  اآلخرين  فعل  ردود  فهم  االجتماعية:  العالقات  إدراك 
تصرفاتهم.

معنى  وإعطائها  المتناثرة  المعلومات  وترتيب  الغامضة  المعلومات  فهم  القدرة على  البديهة:  سرعة 
منطقيًا.

بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص
الجامعة اللبنانّية – جامعة القّديس يوسف – الجامعة اللبنانّية الدولّية – جامعة بيروت العربّية – جامعة 
الجنان – الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST– الجامعة اللبنانّية األميركّية – جامعة سيدة 

اللويزة – جامعة الروح القدس – جامعة البلمند – الجامعة األنطونّية...
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