
 

 الموفق اإلعالمي إلذاعة  

 إكسبراس أف أم 

 

األستتت مذ م متتتر  هوتتتموف  تتتو الموفتتتق اإلعالمتتتي إلذاعتتتة إكستتتبراس أف أم     تتتو  تتت  ي   

   أس مذ جممعي م خصص في اإلعالم   االتصمل   بمحث 

  يقتتتوم الموفتتتق اإلعالمتتتي بمطمتتتة الوستتتمسة بتتتأف إذاعتتتة إكستتتبراس  أف أم   جمطوو تتتم 

العتتتريم بمخ شتتتح  تتتراا ه   أ تتتهمفه  ي تتتولق  بتتتول أواظ   إ  راحتتتم    مالح تتتم  ال مطتتتوو 

 الشتتتت م ص الصتتتتمموم عهتتتته مطمتتتتم كملتتتتد  هتتتتوا  البتتتتث  المع متتتترم    تتتتب م  ال وا تتتت  

لتتترم عشأطتتتم لرمتتتة لش مطتتتوو التتت ص يع بتتتر اإلج متتتمعيي  يقتتتوم بم مبع طتتتم   مواستتت طم   ا

  ري م  ممم بملهسبة إلق اإلذاعة 

كمتتتم يم هتتته متتتتف لتتتالل م مبع تتتته الأومأتتتة لتتتاماظ اإلعالمتتتتي إلذاعتتتة إكستتتتبراس أف أم  

مراجعتتتة كتتت  الماتتتممأف ال تتتي ي بتتتأف لتتته ألطتتتم ال تتتت الظم   مأ تتتم  ال  ريتتتر   الممموستتتة 

صتت  أة بصتت ة عممتتة    ي عتتم   فتتي  تت ا الستتشأمة لشعمتت  اإلعالمتتي   ألال أتتم  المطهتتة ال

اإلستتتمو متتتل كتتت  العتتتممشأف مالتتت  اإلذاعتتتة فتتتي إستتتمو اح تتترام ال مطتتتوو   ال قأتتتر باتتتر وا  

 المصش ة العممة 

 

  تتي مطمتتة تتترل  فتتي إستتمو ال عتتري  التت اتي التت ص يع بتتر أو تتق  تتأ  ال عتتري  إذ ألطتتم 

سمستتتأة لش وكمتتتة تع بتتتر عهوالتتتم لشمستتتم لأة  المستتتمظلة ال تتتي تم تتت  أحتتتر المبتتتمم  األ

 الر أرم 

  يستتتعق متتتف لتتتالل مطممتتته تتتتولي الشتتت مفأة فتتتي عال  تتته متتتل جمأتتتل ال تتتمعشأف مالتتت  

فتتي  تت ا  أف أماإلذاعتتة   لموجطتتم    بمألستتمس متتل ال مطتتوو    تخصتتص إذاعتتة إكستتبراس 

 السأم  فقرم أسبوعأة  موم ل قريم وم م فع  ال مطوو   الرم عشأطم ب   م ة 

ي إماوم موازيتتتة   ال يه متتي إلوال تتتم متتف  تتت ا إلتتق الوتتتم م التتت ص اليم تت  الموفتتتق اإلعالمتت

ي تتتولق اإل تتتراف عشتتتق اإلذاعتتتة   ي   تتتي بمل تتترل  بصتتت  ه مس شتتتموا   ال ي  ختتت  متتتف  تتت ف 

 العم  الزا ية  راوا  تمث ر بأص   ة كملد عشق مسمو 



 

  الخالفتتم  ال تتي  تتر ت تتر  مالتت   يختتص  القتتراوا ال تشتتم  مطممتته الوستتمسة فتتي كتت   متتم    

 يبقق عمشه مق صرا عشق الوسمسة مل جمطوو المس معأف  الممسسة  

 

 لإلتصمل بملموفق اإلعالمي م مر  هوموم الرجمظ ال وا   عبر: 

العممص:  البرير  

  اإلل  ر لي:البرير  

 

 


