
 

 

 

 

 وزارة التـعلـيم العـالي والبــحث العـلمي

 جـــــــــــهاز اإلشـــــــــراف والتقـــــــــويم العلــــــــــمي

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعالمكلية  : الكلية

 قسم الصحافة القسم العلمي:
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1الصفحة   

 

 

 

 

 

 

  الماالعكلية  المؤسسة التعليمية -1

 الصحافة  قسم القسم العلمي/ المركز -2

  اسم البرنامج األكاديمي او المهني -3

 بكالوريوس اعالم  اسم الشهادة النهائية -4

 النظام الدراسي: -5

 سنوي/ مقررات/ أخرى     
 سنوي

 / برنامج االعتماد المعتمد -6

 مية المؤسسات االعالالتطبيق في  المؤثرات الخارجية األخرى -7

 2112 -2118 تاريخ إعداد الوصف -8

 أهداف البرنامج األكاديمي -2

ى إعداد مختصين في ممارسة المهن االعالمية في مختلف مجاالت االعالم بشكل يهدف البرنامج األكاديمي إل -أ 
 .عام والعمل في االذاعة والتلفزيون بشكل خاص 

عمال التي تتضمن تطبيق فنون االعالم بكافة اشكالها في المؤسسات أليهدف البرنامج األكاديمي إلى القيام با -ب
االعالمية من خالل اعداد متخصصين وفق مؤهالت علمية اعالمية على مدى اربع سنوات من الدراسة 

  النظرية والتطبيقية في هذا المجال .

 .العالمية ع البحث العلمي في ميادين الدراسات اإلى تشجي يهدف البرنامج األكاديمي -ج 

االعمال االعالمية المتنوعة والمتمثلة في التحرير االخباري واعداد يهدف البرنامج األكاديمي إلى تنشيط  -د 
وتقديم البرامج وفن كتابة التقرير والتحقيق التلفزيوني والصحافة االستقصائية وباقي الفنون االخرى ونقلها 

 .والقطاع الخاص الى الواقع الميداني لتطوير مؤسسات الدولة 
 

 وصف البرنامج األكاديمي

 

 
من الطالب تحقيقها مبرهناً  قعةقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتويوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً م

 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

 االهداف المعرفية -أ
 االعالمية المهنية وخدمة المجتمع .يسعى البرنامج األكاديمي إلى نشر الثقافة  -1أ

عامة والقطاع الخاص بالكفاءات إعداد الخريجين االعالميين  لرفد المؤسسات االعالمية و المؤسسات الحكومية ال -2أ

 .االعالمية 

  تهيئة اعالميين يعملون على نقل الصورة الحقيقية للمجتمع وفق معايير مهنية . -3أ

 االعالمية .ضمن الدراسات تنمية أخالقيات مهنة االعالم  -4أ

هارات االعالمية لدى الطلبة ونقلها الى يخدم تطوير الم نقل التجارب االعالمية المتطورة في الدول العربية واالجنبية بما -5أ

 الواقع الميداني . 

 االعالمية السائدة في مختلف دول العالم .تعريفهم بالنظم  -6أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج -بـ 

 .فنون االعالم  في العمل الميداني لضمان تطبيق  العمليةالمهارات  -1بـ

 ل العمل االعالمي يواكب التطور التقني في مجال االعالم .تعلم مهارات جديدة في مجا -2بـ

 عمل مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الرابعة. -3بـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة إلقاء المحاضرات من قبل أستاذ المادة. -1        

 .Power Pointطريقة استخدام العرض اإللكتروني في إلقاء المحاضرات عن طريق برنامج  -2        

 طريقة قيام الطلبة بإعداد المحاضرة وإلقاءها داخل القاعة. -3        

 طريقة التطبيق العملي في المختبرات )المختبر االذاعي ، المختبر التلفزيوني ، مختبر الحاسوب ( -4        

 تطبيق ميداني لجميع المراحل الدراسية في مواد االختصاص . -5        

 

 لتقييمطرائق ا

 النظرية اإلختبارات -1
 االختبارات العملية  -2
 مشاريع التخرج  -3
 التطبيق في المؤسسات االعالمية  -4

 

 األهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 في عمله. لإلعالمي المهنيأن يكون الطلبة مثاالً  -1جـ

  االعالم وفق اخالقيات ومبادئ المهنة .ان يكون الطالب ملم بفنون  -2جـ

 ر الفكر االبداعي لدى الطلبة في العمل االذاعي والتلفزيوني .تطوي -3جـ

 اقامة عالقات ودية بين الطلبة والمؤسسات المجتمعية واالعالمية .  -4جـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

ية المتطور الذي يتماشى مع التطور التكنلوجي واستحداث البرامج االذاع النموذجي االعالميتقديم النماذج للعمل  -1

 .والتلفزيونية 

 .المحاضرات النظرية والعملية في مجال االعالم المتخصص  -2

 االختبارات الذاتية للطالب في المختبرات  -3

. 
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 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطلبة. -1
بها في الواقع إقامة ورش العمل في مواضيع قانونية بحاجة لى تبادل األفكار حها والخروج بتوصيات عملية هامة لها ثق -2

 .الوطني

 مالحظة السجل التراكمي للطلبة. -3
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 .كتابة الخبر االعالمي بمهنية القدرة على  -1د

 بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع االعالمية  بين افراد المجتمعالقدرة على نشر الثقافة  -2د

 .مهارات اعالمية  ضرورية للعمل االعالمي اكتساب  -3د

 .اكتساب المعلومات االعالمية وتوظيفها في المجال االعالمي القدرة على  -4د

 برنامجبنية ال -11

 اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 ـــ 2 مبادئ العالقات العامة N103 األولى

 2 1 حقوق االنسان N104 األولى

 2 1 الصحفيالتصوير  N107 األولى

 2 2 الخبر مبادىء N100 األولى

 ــ 2 االتصال الجماهيري N109 األولى

 ـــ 2 تاريخ صحافة N105 األولى

 



 

 

 المساق اسم المقرر أو رمز المقرر  المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 ــ 2 اللغة االعالمية  N102 األولى

 ــ 2 المهنة  أخالقيات N108 األولى

 ــ 2 اللغة اإلنكليزية  N101 األولى

 2 1 الحاسبات N106 االولى

 2 1  مناهج بحث N200 الثانية

  2 نظريات االتصال الجماهيري  N208 الثانية

 1 2 التقنيات الرقمية والحاسوب  N210 الثانية

  2 االتصال السياسي N205 الثانية

 2 1 تحرير  صحفي N201 الثانية

  2 اللغة االعالمية  N209 الثانية

  2 اللغة االنكليزية  N202 الثانية

 2 1 علم النفس االجتماعي N206 الثانية 

 2 2 اقتصاديات الصحافة N203 الثانية

  N207  2 الثانية 

  2 تشريعات االعالم واخالقياته  N303 الثالثة

  2 الرأي العام   N305 الثالثة

 2 1 مناهج البحث االعالمي  N308 الثالثة

 2 1 تحقيقات استقصائية N307 الثالثة

 2 2 عمود ومقال صحفي N302 الثالثة

 2 1 تكنلوجيا المعلومات N304 الثالثة

  2 صحافة عربية N306 الثالثة

  2 اللغة االنكليزية  N300 لثالثةا



 

 

 اسم المقرر أو المساق رمز المقرر المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

  2 لغة الخطاب االعالمية  N309      الثالثة 

     

 2 1 صحافة متخصصة N401 الرابعة 

  1 بحث تخرج N400 الرابعة 

 2 2 ادارة مؤسسات N402 الرابعة

 2 1 اعالن N403 الرابعة

  2 الدعاية والحرب النفسية  N404 الرابعة

  2 تطبيقات لغوية  N407 الرابعة

  2 اللغة االنكليزية  N405 الرابعة

 2 1 تقنيات صحفية N406 الرابعة

  2 اخراج صحفي N408 الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي -12

 .ال االعالمي تنمية المهارات الذاتية في المج –أ 
 إدارة الوقت وتحديد األولويات مع القدرة على العمل المنظم. -ب 
 القدرة على توجيه وتحفيز اآلخرين. -ج 
 التخصصية ودعوة الكفاءات للمشاركة فيها. االعالمية إقامة المؤتمرات  -د 

 .الم فيها المجتمع و دور االعتنظيم الندوات األخالقية والفكرية التي تتناول قضايا  -هـ 
 
 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( -13

 القبول المركزي عن طريق االنسيابية
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

 الموقع اإللكتروني للكلية
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 مخطط مهارات المنهج

 لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم عات المقابلةبالمر يرجى وضع اشارة في

 م اختياريأساسي أ اسم المقرر رمز المقرر السنة/ المستوى

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

 هداف المعرفيةاأل
هداف المهاراتية األ

 الخاصة بالبرنامج
هداف الوجدانية األ

 والقيمية

هيلية أالمهارات العامة والت
منقولة )المهارات االخرى ال

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 والتطور الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4جـ 3جـ 2جـ 1جـ 4بـ 3بـ 2بـ 1بـ 4أ 3أ 2أ 1أ

 األولى

 /     /     /    /  أساسي صحفيالخبر ال -

 /     /     /    /  أساسي االتصال الجماهيري ووسائله  -

 الثانية

 /     /     /   /   أساسي يالتحرير الصحف -

 /     /     /   /   أساسي نظريات اتصال -

 الثالثة

 /     /     /   /   أساسي الصحافة االستقصائية  -

 /     /     /   /   أساسي عمود ومقال صحفي -

 الرابعة

 /     /     /  /    أساسي صجافة متخصصة -

 /     /     /  /    ساسيأ مؤسساتاالدارة والتخطيط لل -
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 عالمكلية اال المؤسسة التعليمية -1

 صحافةقسم ال القسم العلمي/ المركز -2

 N400 اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

 2312 - 2312 فتاريخ إعداد هذا الوص -7

 أهداف المقرر -8

مفهوم التخطيط االعالمي والجوانب االدارية المرتبطة به ، باإلضافة الى يتناول هذا المقرر دراسة     
اسس التخطيط االعالمي وعلم االدارة ومدخالت ومخرجات العملية االدارية ، فضال عن انواع التنظيم 

القرار والعوامل المؤثرة فيه داخل المؤسسة االعالمية ، االداري )الرسمي وغير الرسمي ( وصناعة 
وعناصر التخطيط االعالمي وتسليط الضوء على اهم معوقات التي تعترض عمل العاملين في 
المؤسسات االعالمية ، والمخططين في الدول النامية ، فضال عن المحور االساس ، أي المفهوم 

 املة في القنوات الفضائية .االساس السائد االن حول ادارة الجودة الش
 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ات التعلم المتوقعة يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرج

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

 .االدارة مفهوم  يعرف   -1أ

 يفهم اهمية واسس االدارة في مجال االعالم  -2أ

 يكتسب المهارات االدارية في المؤسسات االعالمية  -3أ

 الداري في المؤسسات االعالمية يحلل مفردات صناعة القرار ا -4أ

 ينفذ خطة اذاعية وتلفزيونية متوسطة المدى . -5

  يقارن بين انواع الخطط االذاعية والتلفزيونية البعيدة المدى والمتوسطة والبرامجية -6

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 .يكتب خطة اذاعية وتلفزيونية قصيرة االمد  -1بـ

 دارة الجودة الشاملة في المؤسسات االعالمية يطبق مقومات ا -2بـ

 تنظيمية مقترحة للمؤسسات االعالمية  –يضع هيكلية ادارية  -3بـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 رات اطريقة المناقشة والسمن -1      

 .Power Pointطريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام برنامج  -2      

 .لتعاوني التعلم اطريقة  -3      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 التطبيق العملي في مختبرات االذاعة والتلفزيون  -4       

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1جـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2جـ

  تنمية القدرة على االدارة والتخطيط -3جـ

 طرائق التعليم والتعلم

 مشاريع اعالمية . بإعدادتكليف الطلبة  -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 التعلم التعاوني  -3

  الزيارات الميدانية -4

 

 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة. -1

 ة السجل التراكمي للطالب.متابع -2

 اليومي والشهري. االختبار -3
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 .االعالمية مهارة القدرة على تحليل النصوص  -1د

 .بعيدة والمتوسطة والقصيرة االمد بين الخطط االعالمية المهارة إجراء الدراسات المقارنة  -2د

 .لعمل في موضوعات االدارة والتخطيط االعالمي مهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقحها من خالل إقامة ورش ا -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية و تعريفهامفهوم االدارة  تخطيط المؤسساتادارة و 2 1

2 2 
 

أهمية و أسس اإلدارة في 
 مجال االعالم

 االمتحان المحاضرة النظرية

3 2 
 

عناصر اإلدارة في 
 المؤسسات االعالمية

 االمتحان المحاضرة النظرية

4 2 
 

مكونات العمليو اإلدارية في 
 المؤسسات االعالمية

 االمتحان حاضرة النظريةالم

5 2 
 

وظائف اإلدارة في 
 المؤسسات االعالمية

 االمتحان المحاضرة النظرية

6 2 
 

المهارات اإلدارية في 
 المؤسسات االعالمية

 االمتحان المحاضرة النظرية

7 2 
 

التنظيمي  -الهيكل اإلداري
 في المؤسسات االعالمية

 االمتحان المحاضرة النظرية

2 2 
 

في المؤسسات القيادة 
 االعالمية

 االمتحان  المحاضرة النظرية 

2 2 
 

االتصال اإلداري في 
 المؤسسات االعالمية

 االمتحان المحاضرة النظرية

13 2 
 

صناعة القرار في 
 المؤسسات اإلعالمية 

 االمتحان المحاضرة النظرية

11 2 
 

الرقابة في المؤسسات 
 اإلعالمية 

 االمتحان المحاضرة النظرية

12 2 
 

العوامل المؤثرة في إدارة 
 المؤسسة اإلعالمية 

 االمتجان المحاضرة النظرية

13 2 
 

إدارة الجودة الشاملة في 
 المؤسسات اإلعالمية 

 االمتحان المحاضرة النظرية

14 2 
 

اإلدارة الناحجة في 
 المؤسسات اإلعالمية 

 االمتحان المحاضرة النظرية

15 2 
 

 االمتحان رة النظريةالمحاض امتحان الفصل األول 

   العطلة الربيعية  2 

1 2 
 

مفهوم التخطيط وعالقته 
 باالعالم 

 االمتحان المحاضرة النظرية

2 2 
 

أهمية و خصائص التخطيط 
 االعالمي

 االمتحان المحاضرة النظرية

3 2 
 

 االمتحان المحاضرة النظرية منطلقات التخطيط االعالمي

4 2 
 

 االمتحان المحاضرة النظرية مقومات التخطيط االعالمي

5 2 
 

 االمتحان المحاضرة النظرية مدخالت الخطط اإلعالمية 
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6 2 
 

 االمتحان المحاضرة النظرية مخرجات الخطط االعالمية

7 2 
 

اهداف الخطط اإلعالمية و 
 وظائفها

 االمتحان المحاضرةالنظرية

8 2 
 

القائمون على الخطط 
 اإلعالمية 

 متحاناال المحاضرة النظرية

9 2 
 

التخطيط في اإلذاعة و 
 التلفزيون 

 االمتحان المحاضرة النظرية

10 2 
 

الخطط االذاعية و 
 التلفزيونية طويلة االمد

 االمتحان المحاضرة النظرية

11 2 
 

الخطط االذاعية و 
 التلفزيونية متوسطة األمد 

 االمتحان المحاضرة النظرية

12 2 
 

الخطط االذاعية و 
 قصيرة األمد التلفزيونية

 االمتحان المحاضرة النظرية

13 2 
 

معوقات التخطيط في 
 اإلذاعة و التلفزيون 

 االمتحان المحاضرة النظرية

14 2 
 

التنسيق اإلذاعي و 
التلفزيوني وعالقته 
 بالتخطيط البرامجي 

 االمتحان المحاضرة النظرية

15 2 
 

 االمتحان المحاضرة النظرية امتحان الفصل الثاني 

 البنية التحتية -12

 إدارة المؤسسات اإلعالمية في الوطن العربي_د.صالح أبو اصبع 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 التنمية والتخطيط اإلعالمي في العراق_د.حميد جاعد -1

 األنظمة االذاعية في العالم _د.ابراهيم الداقواقي -2

 اإلدارة اإلعالمية_د.محمود ادهم -3

مراجع التي يوصي بها الكتب وال-أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 إدارة المؤسسات اإلعالمية في الوطن العربي _د.عدلي سيد رضا -1

 التخطيط للحمالت اإلعالمية_ا.د علي جبار -2

 إدارة الجودة الشاملة للقنوات الفضائية_د.محمد بن يوسف -3

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 ظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم_اليونسكوالمن

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 تناول موضوعات علم اإلدارة والتخطيط -1

 تناول النظريات الحديثة المطبقة في دول العالم التي تخص اإلدارة االعالمية -2

 مية في العراق وبعض البلدان العربيةالتوسع في تفسيراالساليب اإلدارية التي تسير عليها المؤسسات إعال -3

 اعتماد المصطلحات الحديثة المستخدمة في المصادر الحديثة. -4

 االطالع على تجارب التخطيط اإلعالمي في بلدان العالم العربي -5

 لمية )االنترنت(.الرجوع إلى المصادر األجنبية الحديثة في القانون الدستوري وذلك من خالل االستعانة بشبكة المعلومات العا -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر
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 كفيل الجامعة كلية ال المؤسسة التعليمية -1

 صحافةقسم ال القسم العلمي/ المركز -2

 N309 االعالمي لغة الخطاب اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

 2312 -2312 تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

 تعريف الطلبة بأنواع الخطب  -1
 المعرفة  -أ

 الدينية -ب
 االجتماعيات -ت
 التربوية -ث
 اساليب الخطابة -2
 مساعدة الطلبة على االلقاء -3
 نواعهأتجنب اللحن ب -4

 تطبيقات عملية على الخطابة -5
 
 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

لطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم من ا

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



6الصفحة   

 قييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والت -11

  األهداف المعرفية -أ

 يفهم اللغة العربية , ويطبق على ما درسه في السنوات السابقه -1

 يتذوق اساليب اللغة العامة -2

  يبني اساليبه العملية بصورة جيدة -3

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 
 وحوية وصرفية يكتب بدون اخطاء اسلوبية -1
 القاءطالب على الكتابة و الخطبة وتدريب ال -2
 تدريبهم على االرتجال -3

 طرائق التعليم والتعلم

 العرض على السبورة -1
 استخدام شاشة العرض -2
 كتابة انشاء -3

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية -1
 ورقة عمل -2
 استخدام االذاعة والتلفزيون في االستوديو -3

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 
 تنمية الذوق االدبي -1
 ى فن الخطابيتنمية قدرة الطالب عل -2

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح -1
 شاشات العرض -2
 الندوات -3

 طرائق التقييم

 الستماع لنتاجات الطلبة -1
 االختبار -2

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 .االعالمية مهارة القدرة على تحليل النصوص  -1د

 .بين الخطط االعالمية البعيدة والمتوسطة والقصيرة االمد مهارة إجراء الدراسات المقارنة  -2د

 .لعمل في موضوعات االدارة والتخطيط االعالمي مهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقحها من خالل إقامة ورش ا -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع وأوحدة/ اسم ال لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية مفهوم الخطاب لغة الخطاب االعالمي 2 1

 االمتحان المحاضرة النظرية الخطاب االعالمي لغة الخطاب االعالمي 2 2

 االمتحان المحاضرة النظرية بالغة الخطاب لغة الخطاب االعالمي 2 3

4 2 
االعالميلغة الخطاب  الصحة اللغوية في عناوين  

 االخبار
 االمتحان المحاضرة النظرية

5 2 
 لغة الخطاب االعالمي

 االمتحان المحاضرة النظرية 



6الصفحة   

6 2 
 لغة الخطاب االعالمي

 االمتحان المحاضرة النظرية االسلوب على مستوى المفردة

7 2 
معاني اسم النكرة واسم  لغة الخطاب االعالمي

 المعرفة
 االمتحان ضرة النظريةالمحا

 االمتحان  المحاضرة النظرية  التوكيد لغة الخطاب االعالمي 2 2

 

 البنية التحتية -12

 مفردات اتت من وزارة التعليم العالي  الكتب المقررة المطلوبة -1

 خ احمد الوائليكتب النحو والبالغة , وشيء من خطب الفقهاء ... احمد شوقي , شي -1 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 كتب االدب -1
 كتب االعالم -2

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 المراجع االلكترونية      

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 التأشير الى مواقع الضعف -1
 مفردات المنهجعلى  نقودات الطلب من االساتذة كتابة  ـ2    
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 كفيل الجامعة كلية ال المؤسسة التعليمية -1

 صحافةقسم ال القسم العلمي/ المركز -2

 N407 تطبيقات لغوية اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 ة )الكلي(عدد الساعات الدراسي -6

 2312 - 2312 تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

تطبيقات عامة في االسلوب والنحو واالدب , ومعرفة االساليب الصحفية :تعليقات , مقاالت , افتتاحيات 
 و مقابالت .

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

ما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم من الطالب تحقيقها مبرهناً ع

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

 يفهم اللغة العربية , ويطبق على ما درسه في السنوات السابقه -1

 يتذوق اساليب اللغة العامة -2

  يبني اساليبه العملية بصورة جيدة -3

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 
 يكتب مقاالت  -1

 تحقيقات -2

 تعليقات -3

  اعالنات

 

 طرائق التعليم والتعلم

 الشرح -1
 التمارين العملية

 مطرائق التقيي

 اختبارات ورقية    -1
 اختبارات شفوية -2

 طلب تمارين عملية

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 
 تذوق اللغة العربية -1
  ممارسة الكتابة في فن من فنونها 

 طرائق التعليم والتعلم

 التوضيح والشرح 1 -1
 شاشات العرض

 طرائق التقييم

 االمتحانات التحريرية -1
 االمتحانات الشفوية -2
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 لمهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(ا -د

 .االعالمية مهارة القدرة على تحليل النصوص  -1د

 .بين الخطط االعالمية البعيدة والمتوسطة والقصيرة االمد مهارة إجراء الدراسات المقارنة  -2د

 .لعمل في موضوعات االدارة والتخطيط االعالمي ها وتالقحها من خالل إقامة ورش امهارة طرح األفكار وتبادل -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع وأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية لغة الصحافة تطبيقات لغوية 2 1

ويةتطبيقات لغ 2 2  االمتحان المحاضرة النظرية لغة االذاعة 

 االمتحان المحاضرة النظرية لغة االعالن تطبيقات لغوية 2 3

 االمتحان المحاضرة النظرية نماذج من النصوص االعالمية تطبيقات لغوية 2 4

5 2 
 تطبيقات لغوية

 االمتحان المحاضرة النظرية التضاد اللغوي

6 2 
 تطبيقات لغوية

 االمتحان المحاضرة النظرية في االعداداالغالط 

 االمتحان المحاضرة النظرية معاني حروف الجر تطبيقات لغوية 2 7

2 2 
تطبيقات على النصوص  تطبيقات لغوية

 االعالمية
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

 

 البنية التحتية -12

 يمفردات اتت من وزارة التعليم العال  الكتب المقررة المطلوبة -1

 كتب النحو والبالغة , وشيء من خطب الفقهاء ... احمد شوقي , شيخ احمد الوائلي -2 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 كتب االدب -3
 كتب االعالم -4

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 ونيةالمراجع االلكتر      

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 التأشير الى مواقع الضعف -1
 مفردات المنهجعلى  الطلب من االساتذة كتابة نقودات  ـ2
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 كلية االعالم المؤسسة التعليمية -1

 صحافةقسم ال القسم العلمي/ المركز -2

 N207مناهج البحث العلمي  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

 2312 - 2312 تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

المفاهيم االساسية للبحث العلمي ومنها دراسة العلم والمعرفة و البحث يتناول هذا المقرر دراسة     
وغيرها من المفاهيم االخرى ، كما يهتم بمعرفة التفكير وانواعه وشروط التفكير العلمي والمنهج 

العلمي ، كذلك يهتم هذا المقرر بدراسة انواع البحوث وطرائق اكتساب المعرفة العلمية ، فضال عن 
دراسة عناصر البحث العلمي المتمثلة بالعنوان والمقدمة والمشكلة والفرضية وهدف البحث واهميته ، 

 بأسلوبهذا الموضوع البد من دراسة اساليب جمع البيانات من المجتمع االحصائي والمتمثلة  ألهميةو
 المقابلة الشخصية او  المالحظة . العينة و استخدام طريقة االستبيان او

 فضال عن كيفية االشارة الى المصادر والمراجع التي تم اعتمادها في كتابة البحث العلمي  
 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

فادة القصوى من فرص التعلم من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االست

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة
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 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات -11

 األهداف المعرفية -أ

 .البحث العلمي  مفهوم  يعرف   -1أ

 يفهم اهمية البحث العلمي -2أ

 يكتسب المهارات في كتابة البحث العلمي -3أ

 يضع خطة لكتابة البحث العمي -4أ

 ينفذ خطة اذاعية وتلفزيونية متوسطة المدى . -1

  ج البحث العلميمناهيقارن بين انواع  -2

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 .يكتب خطة لبحث علمي   -1بـ

 يطبق عناصر البحث العلمي في كتابة البحوث االعالمية  -2بـ

 يضع منهج معين لكتابة البحث العلمي  -3بـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 رات اطريقة المناقشة والسمن -1           

 .Power Pointيقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام برنامج طر -2      

 .طريقة التعلم التعاوني  -3      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 التطبيق العملي في كتابة منهجية البحث   -4       

 

 جدانية والقيميةاالهداف الو -جـ 

 ينطبق منها مع الواقع المجتمعي . االفكار الذهنية لدى الطلبة في كيفية معالجة المشكالت البحثية السيما ماتنمية  -1جـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2جـ

 التفكير العلمي والتحليليتنمية القدرة على  -3جـ

 طرائق التعليم والتعلم

 نهجية بحث علمي .م بإعدادتكليف الطلبة  -1

 .تقارير علمية تقديم  -2

  اعداد استمارة استبيان  -3

 

 طرائق التقييم

 .يقدمه الطلبة من بحوث او تقارير  مامالحظة  -1

 .متابعة مستوى تفاعل الطلبة في النشاطات الميدانية والبحثية  -2

 االختبار اليومي والشهري. -3
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 لمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المهارات العامة والتأهيلية ا -د

 .تحديد مشكلة البحث عند قراءة الكتب والبحوث العلمية مهارة القدرة على  -1د

 .مهارة كتابة البحث او المقال بالصيغة العلمية التي تتبع التسلسل المنطقي في تناول مفردات البحث  -2د

 .سير المشكالت المجتمعية ووضع المعالجات كحلول لتلك المشكالت  تحليل وتفمهارة  -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع وأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية مفاهيم اساسية    مناهج البحث العلمي 2 1

2 2 
علميمناهج البحث ال مفهوم التفكير وانواعه وشروط  

 التفكير العلمي   
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية طرائق اكتساب المعرفة   مناهج البحث العلمي 2 3

 االمتحان المحاضرة النظرية عناصر البحث العلمي  مناهج البحث العلمي 2 4

5 2 
 مناهج البحث العلمي

 االمتحان المحاضرة النظرية ة   تطبيقات عملي

6 2 
كيفية جمع البيانات النظرية  مناهج البحث العلمي

 والميدانية 
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية العينات وانواعها   مناهج البحث العلمي 2 7

2 2 
كيفية االشارة الى المصادر  مناهج البحث العلمي

 والمراجع  
 االمتحان  رة النظرية المحاض

 

 البنية التحتية -12

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
ربحي مصطفى عليان ، عثمان محمد غنيم ، مناهج واساليب البحث العلمي بين النظرية والتطبيق  -1

 .  2333،  دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ،  1ط 

ع التي يوصي بها الكتب والمراج-أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

محمد ازهر سعيد السماك ، مناهج البحث الجغرافي بمنظور معاصر بين المنهج العام ومناهج  -1

 . 2311عمان ،  –، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، االردن  1التخصصات الفرعية ، ط

اساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم االنسانية  ،   احمد سليمان عودة ، فتحي حسن ملكاوي ،-2

 .  1272مكتبة المنار ، 

 

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13
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 عالمكلية اال المؤسسة التعليمية -1

 صحافةقسم ال القسم العلمي/ المركز -2

 N404الدعاية والحرب النفسية  المقرر اسم/ رمز -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

 2312 - 2312 تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

لنفسية للدعاية وقوانينها مدخل تاريخي للدعاية ومفهومها واالسس ايتناول هذا المقرر دراسة         
واهدافها وتقسيماتها على وفق معاير متعددة ومتنوعه باإلضافة الى اساليب الدعاية واستماالتها وعالقة 

 الدعاية بأنماط الدعاية االخرى . 
كما يتناول المقرر المدخل التاريخي للحرب النفسية ومفهومها واساليبها ووسائلها واهدافها ونبذه عن 

نفسية بالحرب العالمية االولى والثانية والحرب الباردة باإلضافة الى عالقة الحرب النفسية            الحرب ال
 التعامل النفسي كالدعاية وغسيل الدماغ واالشاعة والتسميم السياسي بأنماط

 

 

 نموذج وصف المقرر
 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

لم من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التع

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

 .الدعاية وم مفه يعرف   -1

 يفهم اهمية واسس الدعاية في االعالم  -2

 يكتسب منطلقات الدعاية في المؤسسات االعالمية  -3

 يعرف مفهوم الحرب النفسية -4

 ـ يفهم االسس النفسية للحرب النفسية5

  غسيل الدماغ والتحول العقائدييقارن بين ـ 6

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 .طة دعائي لمنتوج معين يكتب خ -1

 يطبق مقومات الحرب النفسية الشاملة في المؤسسات االعالمية  -2ـ

 يضع خطة  مقترحة مضادة لحرب نفسية للمؤسسات االعالمية  -3ـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنارات  -1          

 .Power Pointرنامج طريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام ب -2      

 .طريقة التعلم التعاوني  -3      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1           

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 التطبيق العملي في مختبرات االذاعة والتلفزيون  -4       

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1جـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2جـ

  الدعاية والحرب النفسيةتنمية القدرة على  -3جـ

 طرائق التعليم والتعلم

 تكليف الطلبة بإعداد مشاريع اعالمية دعائية . -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 التعلم التعاوني  -3

  الزيارات الميدانية -4

 

 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة. -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 .ة الدعائية االعالميمهارة القدرة على تحليل النصوص  -1د

 .بين القنوات االعالمية واساليبها بالدعاية والحرب النفسيةمهارة إجراء الدراسات المقارنة  -2د

 .لعمل في موضوعات الدعاية والحرب النفسية مهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقحها من خالل إقامة ورش ا -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم و الموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية مدخل تاريخي للدعاية الدعاية والحرب النفسية 2 1

 االمتحان المحاضرة النظرية مفهوم الدعاية الدعاية والحرب النفسية 2 2

 االمتحان ة النظريةالمحاضر االسس النفسية للدعاية الدعاية والحرب النفسية 2 3

 االمتحان المحاضرة النظرية الجوانب االتصالية في الدعاية الدعاية والحرب النفسية 2 4

5 2 
 الدعاية والحرب النفسية

 االمتحان المحاضرة النظرية منطلقات الدعاية

6 2 
 الدعاية والحرب النفسية

 االمتحان المحاضرة النظرية قوانين الدعاية

لحرب النفسيةالدعاية وا 2 7  االمتحان المحاضرة النظرية اهداف الدعاية 

 االمتحان  المحاضرة النظرية  تقسيمات الدعاية الدعاية والحرب النفسية 2 2

2 
االساليب االقناعية في  الدعاية والحرب النفسية 2

 الدعاية
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

13 
 الدعاية والحرب النفسية 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  دعايةاألستماالت في ال

11 
 الدعاية والحرب النفسية 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  الدعاية والدعاية المضادة

12 
الدعاية وعالقتها بأنماط  الدعاية والحرب النفسية 2

 االتصال االخرى
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

13 
 الدعاية والحرب النفسية 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  ةالدعاية السياسي

14 
 الدعاية والحرب النفسية 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  الدعاية واالزمات

15 
 الدعاية والحرب النفسية 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  اساليب الدعاية

16 
اشارات تاريخية للحرب  الدعاية والحرب النفسية 2

 النفسية
 تحان االم المحاضرة النظرية 

17 
 الدعاية والحرب النفسية 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  مفهوم الحرب النفسية

12 
 الدعاية والحرب النفسية 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  اساليب الحرب النفسية

12 
االسس النفسية للحرب  الدعاية والحرب النفسية 2

 النفسية
 االمتحان  المحاضرة النظرية 
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23 
اية والحرب النفسيةالدع 2  

 االمتحان  المحاضرة النظرية  وسائل الحرب النفسية

21 
 الدعاية والحرب النفسية 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  اهداف الحرب النفسية

22 
الحرب النفسية في الحرب  الدعاية والحرب النفسية 2

 العالمية االولى
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

23 
لحرب النفسيةالدعاية وا 2 الحرب النفسية في الحرب  

 العالمية الثانية
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

24 
الحرب النفسية في الحرب  الدعاية والحرب النفسية 2

 العالمية الباردة
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

25 
عالقة الحرب النفسية بأنماط  الدعاية والحرب النفسية 2

 التعامل النفسي
 االمتحان  ة النظرية المحاضر

26 
الحرب النفسية المرافقة  الدعاية والحرب النفسية 2

 للنزاعات
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

27 
الحرب النفسية وعالقتها  الدعاية والحرب النفسية 2

 بالدعاية
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

22 
الحرب النفسية وغسيل  الدعاية والحرب النفسية 2

 التحول العقائديالدماغ و
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

22 
 الدعاية والحرب النفسية 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  الحرب النفسية واإلشاعة

33 
الحرب النفسية والتسميم  الدعاية والحرب النفسية 2

 السياسي
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

 

 البنية التحتية -12

 وبةالكتب المقررة المطل -1

 الدعاية والحرب النفسية : الضالعين , نضال فالح وآخرون

 الحرب النفسية  : سميسم , حميدة

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 الحرب النفسية كلمة الرأي والمعتقد : نصر , صالح

, ترجمة ,سامي خشبة قصف العقول :تايلور , فليب  

 الدعاية واإلقناع : العبد , عاطف العدلي

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 تناول موضوعات الدعاية والحرب النفسية في حرب الخليج االولى . -1

 يةتناول موضوعات الدعاية والحرب النفسية في حرب الخليج الثان -2

 تناول الدعاية والحرب النفسية التي استعملتها اميركا ضد العراق -3

 اعتماد المصطلحات الحديثة المستخدمة في المصادر الحديثة. -4

 تناول اسس الدعاية والحرب النفسية للمنظمات االرهابية . -5
 
 

 

 



6الصفحة   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 عالمكلية اال المؤسسة التعليمية -1

 صحافةقسم ال ركزالقسم العلمي/ الم -2

 N105علم النفس االجتماعي  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

 2312 - 2312 تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

مي بفروع علم النفس االخرى وبعلم النفس االجتماعي يتناول هذا المقرر عالقة علم النفس االعال    
واالثار النفسية لألنترنيت والتلفزيون  باإلضافة الى سيكولوجية االعالم المقروء والمسموع والمرئي

والخصائص النفسية للسينما والمسرح واالذاعة باإلضافة الى االتصال والتواصل ونظريات االتصال 
لتأثر بين اللغة ووسائل االعالم والضغوط النفسية بالعمل االعالمي وانواع ونظريات االقناع والتأثير وا

 الضغوط ومؤشراتها ومصادرها اضافة الى االحتراق النفسي لدى االعالميين. 
 
 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 ربط بينها وبين وصف البرنامجال والبد من .المتاحة
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

 .علم النفس االعالمي مفهوم  يعرف   -1

 يفهم اهمية واسس علم النفس االعالمي  -2

 يكتسب مهارات االقناع في اللغة  -3

 يعرف مفهوم االقناع . -4

 ـ يفهم نظريات االتصال والتواصل5

 بين انواع الضغوط النفسيةيقارن ـ 6      

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 .جتماعي يكتب تقريرا عن اثار االنترنيت على التواصل اال -1بـ

 يطبق مهارا ت االقناع  في المؤسسات االعالمية  -2بـ

 يضع خطة  مقترحة لمعالجة الضغوط النفسية  -3بـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنارات  -1      

 .Power Pointطريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام برنامج  -2      

 .التعاوني طريقة التعلم  -3      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 التطبيق العملي في مختبرات االذاعة والتلفزيون  -4       

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة. تنمية -1جـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2جـ

  تجنب الضغوط النفسيةتنمية القدرة على  -3جـ

 طرائق التعليم والتعلم

 تكليف الطلبة بإعداد تقارير عن االمان عن االنترنيت . -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 التعلم التعاوني  -3

  للقنوات الفضائية الزيارات الميدانية -4

 

 طرائق التقييم

 ظة سلوك الطالب داخل القاعة.مالح -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 .اسباب الضغوط النفسية مهارة القدرة على تحليل  -1د

 .بين تاثير وسائل االعالم المقروء والمرئي على المتلقيالدراسات المقارنة مهارة إجراء  -2د

 .لعمل في موضوعات علم النفس االعالمي مهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقحها من خالل إقامة ورش ا -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم عليمطريقة الت والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 علم النفس االعالمي 2 1
ه علم النفس االعالمي وعالقت

 االمتحان المحاضرة النظرية بفروع علم النفس االخرى

2 2 
ة علم النفس االجتماعي )األهمي علم النفس االعالمي

 االمتحان المحاضرة النظرية واالهداف (

افهطبيعة علم االجتماع وأهد علم النفس االعالمي 2 3  االمتحان المحاضرة النظرية 

 االمتحان المحاضرة النظرية طبيعة علم النفس وأهدافه علم النفس االعالمي 2 4

5 2 
 عالقة علم النفس االجتماعي علم النفس االعالمي

 االمتحان المحاضرة النظرية باألعالم

6 2 
 سيكولوجية االعالم المقروء علم النفس االعالمي

 االمتحان المحاضرة النظرية

7 2 
سيكولوجية وسائل االعالم  علم النفس االعالمي

 االمتحان المحاضرة النظرية السمعية والبصرية

 االمتحان  المحاضرة النظرية  األثار النفسية لألنترنيت علم النفس االعالمي 2 2

2 
وناآلثار النفسية للتلفزي علم النفس االعالمي 2  

 االمتحان  المحاضرة النظرية 

13 
نما الخصائص النفسية للسي علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  والمسرح

11 
ية الخصائص االعالمية والنفس علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  لإلذاعة

12 
 الرسالة االعالمية وتنظيمها علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية 

13 
 الوسائل االعالمية االقناعية علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية 

14 
م االتصال والتواصل في عل علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  النفس االجتماعي

15 
نظريات التأثير المباشر  علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  واالنتقائي

16 
اشرنظريات التأثير غير المب علم النفس االعالمي 2  

 االمتحان  المحاضرة النظرية 

17 
ر اثر االعالم في تشكيل االط علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  والمقترحات
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12 
ة االتصال االجتماعي والعالق علم النفس االعالمي 2

 ن االمتحا المحاضرة النظرية  البينية

12 
 نظريات االتصال االقناعي علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية 

23 
مياللغة في علم النفس االعال علم النفس االعالمي 2  

 االمتحان  المحاضرة النظرية 

21 
ة التأثير والتأثر بين اللغ علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  ووسائل االعالم

22 
 مهارات األقناع في اللغة علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية 

23 
ل الضغوط النفسية في العم علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  االعالمي

24 
 نظريات الضغط النفسي علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية 

25 
ميعلم النفس االعال 2  انواع الضغوط النفسية 

 االمتحان  المحاضرة النظرية 

26 
 مصادر الضغوط النفسية علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية 

27 
مؤشرات ضغوط العمل  علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  االعالمي

22 
االحتراق النفسي لدى  علم النفس االعالمي 2

المييناالع  االمتحان  المحاضرة النظرية  

22 
القيادة واالدارة في علم  علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  االجتماع

33 
المهارات االساسية للقائد  علم النفس االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  االعالمي

 

 البنية التحتية -12

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 علم النفس اإلعالمي : خاتتنة , سامي محسن وأبو سعيد ,احمد عبد اللطيف

 علم النفس اإلعالمي : السامرائي ,نبيه صالح

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 علم االجتماع اإلعالمي :بلقاسم سالطين وآخرون

لمراجع االلكترونية، مواقع ا -بـ 
 االنترنت

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13
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 االعالمكلية  المؤسسة التعليمية -1

 صحافةقسم ال القسم العلمي/ المركز -2

 N308مناهج البحث االعالمي  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

 2312 - 2312 تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

المتغيرات العلمية وتطبقها عمليا ومفردات البحث االعالمي واالطار يتناول هذا المقرر دراسة     
وكيفية بناء ادوات البحث  النظري والمشكلة والمنهج وادوات البحث االعالمي واساليب تحليل المحتوى

العلمي كاالستبانة والمقابلة والمالحظة وتحليل المحتوى والفرق بين االستبيان والمقياس باإلضافة الى 
العمليات االحصائية كالنسب المئوية وحساب التكرارات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 وتطبيقها عمليا 
 
 

 

 وصف المقرر نموذج وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 نامجالربط بينها وبين وصف البر والبد من .المتاحة
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 يم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعل -11

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

 .المتغيرات العلمية مفهوم  يعرف   -1

 يفهم اهمية مفردات البحث العلمي  -2

 يكتسب منطلقات واساليب تحليل المحتوى  -3

 تحليل المحتوىيعرف  -4

 البحث العلمي ـ يفهم خطوات بناء ادوات5      

  ـ يطبق العمليات االحصائية6      

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 .يكتب خطة الطار منهجي للفصل العلمي  -1بـ

 يطبق مفردات البحث العلمي  -2بـ

 يضع خطة  مقترحة لبحث علمي  -3بـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنارات  -1      

 .Power Pointطريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام برنامج  -2      

 .طريقة التعلم التعاوني  -3      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 التطبيق العملي ألدوات البحث العلمي -4       

 

 الهداف الوجدانية والقيميةا -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة. تنمية -1جـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2جـ

  كتابة البحوث االعالميةتنمية القدرة على  -3جـ

 طرائق التعليم والتعلم

 تكليف الطلبة بإعداد بحوث االعالمية . -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 التعلم التعاوني  -3

 للمكتبة الزيارات الميدانية -4

 

 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة. -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 .االعالمية النصوص مضمون لقدرة على تحليل مهارة ا -1د

 .ادوات البحوث االعالمية واساليبها بناءمهارة  -2د

 .لعمل في موضوعات البحث االعالمي .مهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقحها من خالل إقامة ورش ا -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم لموضوعواأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية المتغيرات العلمية مناهج البحث االعالمي 2 1

 ورشة عمل تطبيق عملي تطبيقات عملية مناهج البحث االعالمي 2 2

 االمتحان المحاضرة النظرية مفردات البحث العلمي مناهج البحث االعالمي 2 3

عالميمناهج البحث اال 2 4  ورشة عمل تطبيق عملي تطبيقات عملية 

5 2 
 مناهج البحث االعالمي

 االمتحان المحاضرة النظرية االطار المنهجي

6 2 
 مناهج البحث االعالمي

 االمتحان المحاضرة النظرية المشكلة , االهمية, الهدف

 ورشة عمل تطبيق عملي تطبيقات عملية مناهج البحث االعالمي 2 7

2 2 
البحث االعالميمناهج  المنهج , ادوات البحث ,  

 مجاالت البحث
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

2 
 مناهج البحث االعالمي 2

 ورشة عمل تطبيق عملي تطبيقات عملية

11 
 مناهج البحث االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  اساليب تحليل المحتوى

11 
 مناهج البحث االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  علميادوات البحث ال

12 
 مناهج البحث االعالمي 2

 ورشة عمل تطبيق عملي تطبيقات عملية

13 
 مناهج البحث االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  المالحظة العملية

14 
 مناهج البحث االعالمي 2

 ورشة عمل تطبيق عملي تطبيقات عملية

15 
 مناهج البحث االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  مقابلة العمليةال

16 
 االستبانة )خطوات بنائها ( مناهج البحث االعالمي 2

 
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

17 
 مناهج البحث االعالمي 2

 ورشة عمل تطبيق عملي تطبيقات عملية

18 
 مناهج البحث االعالمي 2

 تحان االم المحاضرة النظرية  خطوات بناء االستبانة

12 
 مناهج البحث االعالمي 2

 ورشة عمل تطبيق عملي تطبيقات عملية
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21 
 مناهج البحث االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  المقياس

21 
 مناهج البحث االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  خطوات بناء المقياس

22 
 مناهج البحث االعالمي 2

 ورشة عمل تطبيق عملي تطبيقات عملية

23 
 مناهج البحث االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  تحليل المضمون

24 
 مناهج البحث االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  فئات تحليل المضمون

25 
 مناهج البحث االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  فئات التحليل ووحداته

26 
 مناهج البحث االعالمي 2

 ورشة عمل تطبيق عملي طبيقات عمليةت

27 
 مناهج البحث االعالمي 2

 االمتحان  المحاضرة النظرية  العمليات االحصائية

28 
الوسط الحسابي ,  مناهج البحث االعالمي 2

 االنحراف المعياري
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

22 
 مناهج البحث االعالمي 2

 ورشة عمل تطبيق عملي تطبيقات عملية

 

 البنية التحتية -12

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 البحث العلمي : عبيدات , ذوقان وعبد الرحمن عدس وكايد عبد الحق

 مناهج البحث العلمي : الجابري , كاظم كريم وداود عبد السالم

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 ير،...()المجالت العملية، التقار

 مقدمه في منهج البحث العلمي : العزاوي , رحيم يونس

 أسس البحث التربوي : الشايب , عبد الحافظ

 القياس والتقويم للطالب الجامعي : مجيد , رزوقي وياسين حميد عيال

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 باإلضافة الى التطبيق العمليتابة مشاريع تخرج كـ 1
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 عالمكلية اال المؤسسة التعليمية -1

 صحافةقسم ال القسم العلمي/ المركز -2

 N307 التقنيات الرقمية اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

كذلك  او جمهوره او خصائصه او تصنيفاته او عوامل ظهوره مفهوم التقنيات يتناول هذا المقرر    
يتناول مواقع التواصل األجتماعي و التطبيقات فضالً عن اإلعالم الجديد وعالقته بألعلوم األخرى 

 واألثر األجتماعي المترتب عليه.
 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

 .اإلعالم الجديدمفهوم  يعرف   -1أ

 يعرف بعناصره وخصائصه -2أ

 يعرف بتطبيقاته وجمهوره  -3أ

 يعرف بعالقته بألعلوم األخرى وتأثيره األجتماعي -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 .يعلم مهارة أستخدام الوسائط الجديدة  -1بـ

 يعلم مهارة التعامل مع مضامين اإلعالم الجديد -2بـ

 يعلم مهارة أستخدام مواقع التواصل األجتماعي إعالمياً  -3بـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة   -1      

 .طريقة استخدام وسائل األيضاح -2      

 .لتعاوني طريقة التعلم ا -3      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -2           

 الواجبات األسبوعية  -4       

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1جـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2جـ

 التعلمطرائق التعليم و

 تكليف الطلبة بأعداد اوراق عمل . -1

 أستخدام الوسائط الجديدة -2

 األمثلة الحية -1
 

 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة. -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3

 
 



6الصفحة   

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى -د

 .االعالمية مهارة القدرة على تحليل النصوص  -1د

 .مهارة التعامل مع وسائط اإلعالم الجديد  -2د

 .لها وتالقحها من خالل المناقشة والحوار مهارة طرح األفكار وتباد -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية التقنياتمفهوم  التقنيات الرقمية 2 1

2 2  
المداخل النظرية لإلعالم 

 الجديد
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية تقنياتعناصر ال  2 3

 االمتحان لنظريةالمحاضرة ا تقنياتمقومات ال  2 4

 االمتحان المحاضرة النظرية تقنياتخصائص ال  2 5

 االمتحان المحاضرة النظرية مواق التواصل األجتماعي  2 6

 االمتحان المحاضرة النظرية اإلعالم الجديد والعلوم األخرى  2 7

2 2  
األثر األجتماعي لإلعالم 

 الجديد
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

 

 ة التحتيةالبني -12

 محاضرات تم جمعها من مصادر عديدة تناولت اإلعالم الجديد الكتب المقررة المطلوبة -1

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 

 

 دراسيخطة تطوير المقرر ال -13
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 عالمكلية اال المؤسسة التعليمية -1

 صحافةقسم ال القسم العلمي/ المركز -2

 N401 اإلعالن الصحفي                    اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

مزايا كل منها وعيوبها واشكال اإلعالنات االذاعية والتلفزيونية و يتناول هذا المقرر دراسة    

التلفزيوني وعناصر بنائه ومميزات كل وسيلة اإلذاعي واإلعالنات في الراديو والتلفزيون واالعالن 

االستجابات النفسية التي وإلذاعة والتلفزيون والحمالت االعالنية عالنية ومراحل انتاج اإلعالن في اا

 اخالقيات اإلعالن.فضالً عن  يتخذها المستهلك اتجاه الرسالة اإلعالنية

 
 

 

 وصف المقرر

وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

عالقته باألنشطة االتصالية األخرى مصطلح اإلعالن واكساب الطالب التعرف على مفهوم   -1أ

ومراحل تطوره ومزايا اإلذاعة والتلفزيون كوسيلة إعالمية ومراحل بناء اإلعالن والحمالت 

 االعالنية.

االتصالية  باألنشطةومراحل تطورها وتعريف اإلعالن وعالقته  نشأة اإلعالناتتوضيح  -2أ

 .األخرى

عالنات بأشكالها المختلفة والتمييز بين اإلعالنات إعطاء الطالب خبرات في التعامل مع اإل -3أ

 الرديئة واالعالنات الجيدة.

 اكساب القدرة والمهارة في التمييز بين اإلعالنات االذاعية والتلفزيونية -4أ

 .اكساب مهارات التمييز في االستراتيجيات المتبعة في اإلعالنات -5أ

 التعرف على اخالقيات االعالن -6أ

 

 اف المهاراتية الخاصة بالمقرراالهد -بـ 

 .يستمع ويشاهد عدد من االعالنات  -1بـ

 ينتقد عدد من االعالنات  -2بـ

   -3بـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنرات  -1      

 .Power Pointطريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام برنامج  -2      

 .عاوني طريقة التعلم الت -3      
 االختبارات اليومية .-4     

 التدريب في سماع ومشاهدة اإلعالنات.-5       

 ارشاد الطلبة الى عدد من القنوات الفضائية التي تبث اإلعالنات-6       

 تقديم عدد من اإلعالنات والصور التوضيحية -7      

 
 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 راق العمل.أو -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1جـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2جـ

 .اعداد إعالنات إذاعية وتلفزيونيةتنمية القدرة على  -3جـ
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 طرائق التعليم والتعلم

 عداد مشاريع إعالنية إذاعية وتلفزيونية .تكليف الطلبة با -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 التعلم التعاوني -3

 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة. -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3



6الصفحة   

 لقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتع -د

 . االعالنيةمهارة القدرة على تحليل النصوص  -1د

 .بين اإلعالنات التلفزيونية واالذاعيةمهارة إجراء الدراسات المقارنة  -2د

 .لعمل في موضوعات اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوني مهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقحها من خالل إقامة ورش ا -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االعالن الصحفي 2 1
االعالن: تعريفه، خصائصه، 

 وتقسيماته
 االمتحان المحاضرة النظرية

2 2  
االعالنات وفقاً لمعايير أنواع 

 التقسيم
 تحاناالم المحاضرة النظرية

3 2  
مراحل تطور االعالن 

 صحفيال
 االمتحان المحاضرة النظرية

4 2  
العوامل المؤثرة على نمو حجم 

 صحفياالعالن ال
 االمتحان المحاضرة النظرية

5 2  
استراتيجية التشابه واالختالف 

وتطبيقاتها في اإلعالن 
 صحفيال

 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية  الجوانب الفنية لالعالن  2 6

7 2  
كوسيلة  لصحافةخصائص ا

 اعالنية 
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان  المحاضرة النظرية  صحفيعناصر بناء اإلعالن ال  2 2

 

 البنية التحتية -12

 يد العزاويملزمة مادة اإلعالنات االذاعية والتلفزيونية للدكتور حسين رش الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 العزاوي ملزمة مادة اإلعالنات االذاعية والتلفزيونية للدكتور حسين رشيد -1

 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 اإلعالن لدكتورة منى الحديدي -1
 اإلعالن للدكتور محمد عبد العزيز عبد الكريم -2
 اإلعالن لألستاذ عبد الرحمن عبد الباقي دراسات في -3

 

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13
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 عالمكلية اال المؤسسة التعليمية -1

 صحافةقسم ال القسم العلمي/ المركز -2

 N104التربية االعالمية والرقمية  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

يتناول هذا المقرر دراسة مفهوم التربية اإلعالمية باإلضافة الى المواطنة العالمية والرقيمة والضغوط السياسية     
ي تمارس على اإلعالم والخطاب الطائفي وخطاب العنف والكراهية كا يتناول الصور النمطية وأدارة غرف الت

اإلخبار فضالُ عن األطفال كمادة إعالمية للدعاية السياسية والمداخل النظرية لتطبيقات اإلعالم والتفكير الناقد 
 .وتطبيقات عملية 

 

 

 وصف المقرر  

صائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خ

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



2الصفحة   

 تعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم وال -11

 االهداف المعرفية -أ

 يعرف مفهوم التربية اإلعالمي . -1

 .يوضح مراحل نشوء التربية اإلعالمية  -2

  يعرف عملية صناعة المواد اإلعالمية . -3

 يحلل المداخل لفهم العملية اإلعالمي. -4

 . يعرف المداخل النظرية أليديولوجيا اإلعالم-5

 

 الخاصة بالبرنامج األهداف المهاراتية -بـ 

 .يعلم مهارة التعامل مع وسائل اإلعالم  -1بـ

 يعلم القدرة على كشف أهداف الرسالة اإلعالمية من خالل التفكير الناقد . -2بـ

 .ينتج إعالمي قادر على كشف صدق او كذب الرسالة اإلعالمية -3بـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 قبل أستاذ المادة.طريقة إلقاء المحاضرات من  -1        

 .Power Pointطريقة استخدام العرض اإللكتروني في إلقاء المحاضرات عن طريق برنامج  -2        

 طريقة قيام الطلبة بإعداد المحاضرة وإلقاءها داخل القاعة. -3        

 ، مختبر الحاسوب ( طريقة التطبيق العملي في المختبرات )المختبر االذاعي ، المختبر التلفزيوني -4        

 تطبيق ميداني لجميع المراحل الدراسية في مواد االختصاص . -5        

 

 طرائق التقييم

 المناقشات  -1
 االختبارات  -2
 أستخدام وسائل األيضاح -3

  
 

 األهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 .تنمية العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة -1جـ

  لسابقة أمام زمالئه .شرح الطالب للمحاضرة ا -2جـ

  

 

 طرائق التعليم والتعلم

 .تكليف الطلبة بنشاطات أسبوعية -1

 .مطالبة الطالب بتطبيقات عملية للمادة النظرية  -2

 
. 

 

 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطلبة. -1
 .األختبار اليومي و الشهري للطالب -2

 مالحظة السجل التراكمي للطلبة. -3

 



6الصفحة   

 

 ات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المهار -د

 .مهارة التفكير الناقد  -1د

 مهارة المقارنة بين المضامين اإلعالمية -2د

 .مهارات اعالمية  ضرورية للعمل االعالمي اكتساب  -3د

 .مهارة طرح األفكار  -4د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات وعاالسب

 االمتحان المحاضرة النظرية مفهوم التربية اإلعالمية التربية االعالمية والرقمية 2 1

 االمتحان المحاضرة النظرية لماذا التربية اإلعالمية التربية االعالمية والرقمية 2 2

3 2 
ربية االعالمية والرقميةالت الخطاب الطائفي وخطاب  

 العنف والكراهية
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية الصور النمطية التربية االعالمية والرقمية 2 4

5 2 
 التربية االعالمية والرقمية

 االمتحان المحاضرة النظرية أدارة غرف اإلخبار

6 2 
ة والرقميةالتربية االعالمي األطفال مادة إعالمية  

 للدعاية السياسية
 االمتحان المحاضرة النظرية

7 2 
المداخل النظرية  التربية االعالمية والرقمية

 أليديولوجيا اإلعالم 
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان  المحاضرة النظرية  اإلعالم والتفكير الناقد التربية االعالمية والرقمية 2 2

 

 البنية التحتية -12

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 الكتب المقررة
 مصادر خارجية ساندة

 
 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13
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 كفيل الجامعة كلية ال المؤسسة التعليمية -1

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية  –قسم االعالم  القسم العلمي/ المركز -2

 N102اللغة االعالمية  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

تعد اللغة أرقى ما لدى االنسان من مصادر القوة والتفرد , ومن المتفق عليه االن أن اإلنسان         
وحده هو الذي يستخدم االصوات المنطوقة في نظام االتصال بأبناء جنسه . تعتبر اللغة أساس الحضارة 

لوسيلة الرئيسة التي تتواصل بها االجيال , وعن طريقها تنتقل الخبرات والمعارف البشرية , وتمثل ا
 والمنجزات . 

ً أن يسعى اإلعالم لإلفادة من مزايا اللغة العربية  ولغة االعالم هي لغة الحضارة وقد كان طبيعيا
ً , ويحقق التحول لتتسرب في كل مكان , واللغة هي وسيلة اإلعالم أو المنهج  الذي تنقل به حضاريا

الرسالة من المرسل إلى المستقبل , فاللغة اللسانية واالشارات والصور والسينما كلها وسائل لنقل 
 الرسالة .

 

 

 وصف المقرر وصف المقرر

متوقعة يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ال

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

 مفهوم اللغة االعالمية . يعرف   -1

 يفهم اهمية اللغة االعالمية .  -2

 يوظف المفردة اللغوية في االعالم  -3

 ـ تساهم المفردة اللغوية في بناء المجتمع اعالمياً 4       

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 اشاعة اللغة البيضاء في المجال االعالمي .  -1

 .يطبق وظائف اللغة  في المؤسسات االعالمية ـ  2

 عن المجتمع والبيئة .  توظف مادة االعالم في التعبير -3

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنرات  -1      

 .Power Pointطريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام برنامج  -2      

 .طريقة التعلم التعاوني  -3      

 . ـ طريقة المقالة 4      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 التطبيق العملي هو القاء الطلبة الى مقاالتهم الصحفية .  -4       

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1جـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2جـ

  طالب لغوياً .قدرات التنمية  -3جـ

 طرائق التعليم والتعلم

 تكليف الطلبة بإعداد بحوث صفية . -1

 .تكليف الطلبة بإعداد مقاالت اعالمية . -2

 التعلم التعاوني  -3

 ـ اعداد الطلبة في كيفية االلقاء لتالفي االخطاء اللغوية .4   

  
 

 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة. -1

 بعة السجل التراكمي للطالب.متا -2

 االختبار اليومي والشهري. -3

 ـ عمل روح التنافس لدى الطلبة . 4
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 .االعالمية مهارة القدرة على تحليل النصوص  -1

 على كيفية الكتابة في الصحافة . ـ مهارة اجراء الطلبة 2

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية مفهوم اللغة  اللغة اإلعالمية  2 1

 االمتحان المحاضرة النظرية تعدد مفاهيم اللغة اللغة اإلعالمية 2 2

3 2 
التعبير اللغوي في الصحافة  اللغة اإلعالمية

 )االسلوب الصحفي (
 االمتحان المحاضرة النظرية

4 2 
المقارنة بين االدب والصحافة  اللغة اإلعالمية

 في التعبير 
 االمتحان المحاضرة النظرية

5 2 
المقارنة بين لغة العلم  اللغة اإلعالمية

 والصحافة 
 االمتحان يةالمحاضرة النظر

6 2 
تطبيق عملي لألسلوب  اللغة اإلعالمية

 الصحفي
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية في التطبيق النحوي  اللغة اإلعالمية 2 7

 االمتحان  المحاضرة النظرية  المثنى اللغة اإلعالمية 2 2

 

 البنية التحتية -12

 للغة االعالمية , المفاهيم , االسس , التطبيقات    د. سامي الشريف ــ د. ايمن منصور نداا الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 االعالم واللغة , تأليف . د. محمد عبد المطلب البكاء 1
 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 النحو والصرف  . ملزمة ـ كتاب شرح بن عقيل   1

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 اللغة االعالمية , المفاهيم , االسس , التطبيقات    د. سامي الشريف ــ د. ايمن منصور ندا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 
 تناول موضوعات اللغة االعالمية  لتخدم الطلبة في الكتابة . -1
دات اللغة االعالمية التي تدرس في الجامعات العربية والعالمية وتوظيف تلك المفردات مع المفردات التي تدرس في االطالع على مفر -2

 جامعتنا .
 االستعانة  بأكثر المصادر التي تتناول موضوع اللغة االعالمية وعلى احدث اصدار . -3
 المقررة . ـ التوسع في موضوع اللغة االعالمية وان ال تقتصر فقط على المفردات4
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 كفيل الجامعة كلية ال المؤسسة التعليمية -1

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية  –قسم االعالم  القسم العلمي/ المركز -2

 N209اللغة االعالمية  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 اسية )الكلي(عدد الساعات الدر -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

تعد اللغة أرقى ما لدى االنسان من مصادر القوة والتفرد , ومن المتفق عليه االن أن اإلنسان وحده     
هو الذي يستخدم االصوات المنطوقة في نظام االتصال بأبناء جنسه . تعتبر اللغة أساس الحضارة 

, وتمثل الوسيلة الرئيسة التي تتواصل بها االجيال , وعن طريقها تنتقل الخبرات والمعارف  البشرية
 والمنجزات . 

ً أن يسعى اإلعالم لإلفادة من مزايا اللغة العربية  ولغة االعالم هي لغة الحضارة وقد كان طبيعيا
ً , ويحقق التحول لتتسرب في كل مكان , واللغة هي وسيلة اإلعالم  أو المنهج الذي تنقل به حضاريا

الرسالة من المرسل إلى المستقبل , فاللغة اللسانية واالشارات والصور والسينما كلها وسائل لنقل 
 الرسالة .

 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

 مفهوم اللغة االعالمية . يعرف   -1

 عالمية . يفهم اهمية اللغة اال -2

 يوظف المفردة اللغوية في االعالم  -3

 ـ تساهم المفردة اللغوية في بناء المجتمع اعالمياً 4       

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 اشاعة اللغة البيضاء في المجال االعالمي .  -1

 .يطبق وظائف اللغة  في المؤسسات االعالمية ـ  2

 في التعبير عن المجتمع والبيئة . توظف مادة االعالم  -3

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنرات  -1      

 .Power Pointطريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام برنامج  -2      

 .طريقة التعلم التعاوني  -3      

 . ـ طريقة المقالة 4      

 

 طرائق التقييم

 ت النظرية.االختبارا -1      

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 التطبيق العملي هو القاء الطلبة الى مقاالتهم الصحفية .  -4       

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1جـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2جـ

  قدرات الطالب لغوياً .ة تنمي -3جـ

 طرائق التعليم والتعلم

 تكليف الطلبة بإعداد بحوث صفية . -1

 .تكليف الطلبة بإعداد مقاالت اعالمية . -2

 التعلم التعاوني  -3

 ـ اعداد الطلبة في كيفية االلقاء لتالفي االخطاء اللغوية .4   

  
 

 طرائق التقييم

 عة.مالحظة سلوك الطالب داخل القا -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3

 ـ عمل روح التنافس لدى الطلبة . 4

 
 



6الصفحة   

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 .االعالمية مهارة القدرة على تحليل النصوص  -1

 راء الطلبة على كيفية الكتابة في الصحافة .ـ مهارة اج 2

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية صفات اللغة االعالمية اللغة اإلعالمية  2 1

 االمتحان المحاضرة النظرية ة الكالمالمعاصرة , مطابق اللغة اإلعالمية 2 2

 االمتحان المحاضرة النظرية القدرة على الشرح والوصف اللغة اإلعالمية 2 3

 االمتحان المحاضرة النظرية االخطاء شائعة في لغة االعالم اللغة اإلعالمية 2 4

5 2 
 اللغة اإلعالمية

 االمتحان المحاضرة النظرية التطبيق الصرفي

6 2 
إلعالميةاللغة ا  

 االمتحان المحاضرة النظرية اسم الفاعل

 االمتحان المحاضرة النظرية اسم المفعول اللغة اإلعالمية 2 7

 االمتحان  المحاضرة النظرية  الصفة المشبهة اللغة اإلعالمية 2 2

 

 البنية التحتية -12

 اللغة االعالمية  , عماد حسين احمد  الكتب المقررة المطلوبة -1

 انتاج اللغة االعالمية في النصوص االعالمية  لمراجع الرئيسية )المصادر(ا -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 ـ كتاب شرح بن عقيل  النحو والصرف  . مع ملزمة  1

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

  اللغة االعالمية  , عماد حسين احمد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 
 تناول موضوعات اللغة االعالمية  لتخدم الطلبة في الكتابة . -1
االطالع على مفردات اللغة االعالمية التي تدرس في الجامعات العربية والعالمية وتوظيف تلك المفردات مع المفرادات التي تدرس في  -2

 جامعتنا .
 اول موضوع اللغة االعالمية وعلى احدث اصدار .االستعانة  بأكثر المصادر التي تتن -3
 ـ التوسع في موضوع اللغة االعالمية وان ال تقتصر فقط على المفردات المقررة .4

 

 

 

 

 

 

 



6الصفحة   

 

 

 

  

 

 

 

 

 عالمكلية اال المؤسسة التعليمية -1

 لصحافةقسم ا القسم العلمي/ المركز -2

 N103العالقات العامة  مبادىء اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

يتناول هذا المقرر دراسة مفهوم ونشأة واهداف العالقات العامة واهمية ووظائف العالقات العامة     
ة وعالقتها باإلعالم والدعاية واالعالن , كما يدرس وسائل واساليب االتصال ويتناول العالقات العام

في العالقات العامة واخالقيات العمل ورواد العالقات العامة , ويتناول البحث العلمي والتخطيط في 
 العالقات العامة , فضال عن التنظيم والتنسيق والتدريب في العالقات العامة وتصميم برنامج للعالقات

 العامة الفاعلة
 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

 من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

 األهداف المعرفية  -أ

 .يعرف  نشأة ومفهوم العالقات العامة   -1أ

 يفهم اهمية واسس العالقات العامة في مجال االعالم  -2أ

  يكتسب المهارات االدارية في المؤسسات االعالمية  -3أ

 اراتية الخاصة بالمقرراالهداف المه -بـ 

 تصميم برنامج للعالقات العامة الفاعلة  . -1بـ

 يطبق مفهوم العالقات العامة في المؤسسات االعالمية  -2بـ

 تنظيمية مقترحة للعالقات العامة في المؤسسات االعالمية  –يضع هيكلية ادارية  -3بـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 رات طريقة المناقشة والسمن -1      

 .Power Pointطريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام برنامج  -2      

 طريقة التعلم التعاوني . -3      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

        

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1جـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2جـ

  تنمية القدرة على ادارة العالقات العامة . -3جـ

 طرائق التعليم والتعلم

 تكليف الطلبة بتصميم برنامج للعالقات العامة . -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 التعلم التعاوني  -3

 طرائق التقييم

 الحظة سلوك الطالب داخل القاعة.م -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3

 
 



6الصفحة   

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 مهارة القدرة على القيام بعمل العالقات العامة . -1د

 راء الدراسات والبحوث والتخطيط للعالقات العامة .مهارة إج -2د

 مهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقحها من خالل إقامة ورش العمل في موضوعات العالقات العامة  . -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 بادئ العالقات العامة  م 2 1
مفهوم ونشأة واهداف 

 العالقات العامة
 االمتحان المحاضرة النظرية

2 2 
اهمية ووظائف العالقات  مبادئ العالقات العامة

 العامة
 االمتحان المحاضرة النظرية

3 2 
العالقات العامة وعالقتها  مبادئ العالقات العامة

 باإلعالم والدعاية واالعالن
 االمتحان نظريةالمحاضرة ال

4 2 
وسائل واساليب االتصال في  مبادئ العالقات العامة

 العالقات العامة
 االمتحان المحاضرة النظرية

5 2 
اخالقيات العمل ورواد  مبادئ العالقات العامة

 العالقات العامة
 االمتحان المحاضرة النظرية

6 2 
البحث العلمي والتخطيط في  مبادئ العالقات العامة

 قات العامةالعال
 االمتحان المحاضرة النظرية

7 2 
التنظيم والتنسيق والتدريب  مبادئ العالقات العامة

 في العالقات العامة
 االمتحان المحاضرة النظرية

2 2 
تصميم برنامج للعالقات  مبادئ العالقات العامة

 العامة الفاعلة
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

      

 

 البنية التحتية -12

 د. عبد الناصر احمد  –اسس العالقات العامة  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 د. رضوان المحمود  –العالقات العامة في االعالم  -1

 د. محمد صاحب سلطان  –العالقات العامة و وسائل االتصال  -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 التقارير،...()المجالت العملية، 

 د. عبد الناصر احمد  –اسس العالقات العامة 

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 
 

 

 

 

 



6الصفحة   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 كفيل الجامعة كلية ال المؤسسة التعليمية -1

 يونية الصحافة االذاعية والتلفز –قسم االعالم  القسم العلمي/ المركز -2

 N304تكنولوجيا المعلومات  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

كنولوجيا المعلومات والبيانات يتناول هذا المقرر دراسة المفاهيم االساسية للمعلومات ومفهوم ت    
والمعرفة ، كما يتناول ثورة المعلومات ونشأة الحاسوب وظهور ثورة المعلومات ومجتمع المعلومات 
ويسلط الضوء على جرائم المعلومات وتصنيف جرائم تكنولوجيا المعلومات والمعلومات التي يجب 

رير المادة الصحفية  ومصادر المعلومات حمايتها ويتناول مؤسسات المعلومات ودور المعلومات في تح
االلكترونية وانواعها فضالً عن االنترنت ومكونات االنترنت واالتصال به وخدماته ومعايير تقييم 

 مواقع االنترنت ألخصائي المعلومات و االقتباس من مصادر المعلومات واالشارة اليها .
 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 لبرنامجالربط بينها وبين وصف ا والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 قييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والت -11

 األهداف المعرفية  -أ

 .يعرف  مفهوم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات   -1أ

 يفهم اهمية واسس المعلومات وتكنولوجيا المعلومات في مجال االعالم  -2أ

 يكتسب مهارات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات االعالمية  -3أ

  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 تفادة من المعلومات االلكترونية في المجال االعالمي  .االس -1بـ

 تطبيق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات االعالمية  -2بـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنرات  -1      

 .Power Pointطريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام برنامج  -2      

 م التعاوني .طريقة التعل -3      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 التطبيق العملي في المختبر. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1جـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2جـ

  لقدرة على استخدام التكنولوجيا .تنمية ا -3جـ

 طرائق التعليم والتعلم

 تكليف الطلبة باعداد واجبات . -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 التعلم التعاوني  -3

 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة. -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3

 
 



6الصفحة   

 ات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المهار -د

 مهارة القدرة على استحصال المعلومات االلكترونية . -1د

 مهارة إجراء الدراسات والبحوث واعتماد مصادر المعلومات االلكترونية . -2د

 الل إقامة ورش العمل في موضوعات المعلومات والتكنولوجيا .مهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقحها من خ -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية المفاهيم االساسية للمعلومات  تكنولوجيا المعلومات   2 1

2 2 
وجيا المعلوماتتكنول البيانات والمعلومات والمعرفة  

 و ثورة المعلومات  
 االمتحان المحاضرة النظرية

3 2 

جرائم مشكلة المعلومات و  تكنولوجيا المعلومات
المعلومات وتصنيف جرائم 

 تكنولوجيا المعلومات

 االمتحان المحاضرة النظرية

4 2 
مؤسسات المعلومات ودور  تكنولوجيا المعلومات

معلومات في تحرير المادة ال
 الصحفية  

 االمتحان المحاضرة النظرية

5 2 
مصادر المعلومات  تكنولوجيا المعلومات

  االلكترونية وانواعها
 االمتحان المحاضرة النظرية

6 2 
االنترنت ومكونات االنترنت  تكنولوجيا المعلومات

 واالتصال به وخدماته
 االمتحان المحاضرة النظرية

7 2 
وجيا المعلوماتتكنول معايير تقييم مواقع االنترنت  

 ألخصائي
 االمتحان المحاضرة النظرية

2 2 
االقتباس من مصادر  تكنولوجيا المعلومات

 المعلومات واالشارة اليها
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

      

 

 البنية التحتية -12

 د. منال هالل المزاهرة  – تكنولوجيا االتصال والمعلومات الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 د. عبد االمير الفيصل  –مدخل في صحافة االنترنت  -1

 د. فيصل ابو عيشة  –االعالم االلكتروني  -2

 د. رضا عبد الواجد  –الصحافة االلكترونية  -3

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 د. منال هالل المزاهرة  –تكنولوجيا االتصال والمعلومات 

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13
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 كفيل الجامعة كلية ال المؤسسة التعليمية -1

 ية الصحافة االذاعية والتلفزيون –قسم االعالم  القسم العلمي/ المركز -2

 N305الرأي العام   اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

 عوامل على والتعرف ،  والمسموعة والمقروءة لمرئيةا االعالم وسائل خالل من للرأي الجماعية يتناول هذا المقرر دراسة الظاهرة    
 وسائل  توظيف وكيفية( , والدوافع، واتجاهات، ،وثقافة، وقيم وتقاليد عادات) من العام الرأي مقومات دراسة خالل من العام الرأي تكوين

 في اإلعالم وسائل تأثير كيفية بيان إلى لمادةا هذه تتضمن كما.  المجتمع في والتوافق التجانس يحقق والذي عام الرأي بناء في اإلعالم
 واهميته وانواعه.  العام بالرأي الخاصة والقواعد القوانين اهم  توضيح يتم وايضا. اإلعالم، وسائل في العام الرأي وتأثير العام الرأي
 السنوات عبر تطورت التي والنظريات جلتغييرهالنماذ التقليدية واألساليب العام الرأي قياس كيفية استعراض يتم كما. مظاهره وأهم

 يتم لذا اإلعالم، وسائل من المعرفة ونظريات الوسائل، هذه تحدثه الذي التأثير وبأنواع لوسائل اإلعالم، الجمهور باستخدام والمتعلقة
 من والمتلقي المرسل دور وما ، نجاحها واساليب االعالمية الرسالة بتلقي  اهتموا باحثيين قبل من وضعت التي النظريات اهم توضيح

 زال ما التي النظريات من وغيرها ، الثقافي الغرس ونظرية ، االوليات ترتيب ونظرية ، البوابة حارس نظرية في كما.  نظرية كل خالل
 اعماله انجاز على تساعده التي النظرية نحو الطالب توجيه خاللها من يمكن لذا ، عملهم في عليها يعتمدون االعالمي بالمجال المهتمين

 .. الصحيح بمساره اإلعالمية
 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

الرأي العام    مفهوم  يعرف  -1أ  

خبرة في وضع اورقة استبيان الستالع عن الرأي العام حول قضية ما  يكتسب -2أ   

قوانين  الرأي العام . يميز  بين  قواعد الرأي العام و -3أ .  

   على أهم مظاهر الرأي العام االيجابية والسلبية .  التعرف -4أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 .والمتاحة المتعددة االتصال وسائل خالل من للرأي الجماعية للظاهرة معرفته-1بـ

 . واالتجاهات قافةالث خالل من وتغيره العام الرأي تكوين بعوامل اإللمام-2بـ

 .والعكس العام الرأي في اإلعالم وسائل تأثير بكيفية معرفته-3بـ

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنرات  -1      

..المادة أستاذ قبل من المحاضرات إلقاء طريقة -2        

 .طريقة التعلم التعاوني  -4      

 

 طرائق التقييم

 ارات النظرية.االختب -1      

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

       . 
 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1جـ

 المحاضرة المشاركة في ألقاء -2جـ

 تنمية القدرة على دراسة  ونقد قضية تخص الرأي العام  -3جـ

 التعليم والتعلم طرائق

 تكليف الطلبة باعداد بحوث في الرأي العام . -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 التعلم التعاوني  -3

 تكليف الطالب باعداد ورقة  استطالع الرأي العام حول قضية مجتمعية . -4

 

 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة. -1

 .متابعة السجل التراكمي للطالب -2

 االختبار اليومي والشهري. -3

 
 



6الصفحة   

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 نقد الظواهر االجتماعية داخل وخارج البلد مهارة القدرة على  -1د

 .ثير الرأي العامة إجراء الدراسات الخاصة بقضايا ا سياسية  او اجتماعية  تمهار -2د

 .لعمل في موضوعات الرأي العام  مهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقحها من خالل إقامة ورش ا -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 الر أي العام 2 1
العام الرأي مفهوم  

 االمتحان ضرة النظريةالمحا

2 2 
العام أي الر  المجتمعات في العام الرأي 

 االمتحان المحاضرة النظرية القديمة

3 2 
العام أي الر  المجتمعات في العام الرأي 

 االمتحان المحاضرة النظرية الوسطى

4 2 
العام أي الر  المجتمعات في العام الرأي 

 االمتحان المحاضرة النظرية الحديثة

5 2 

العام أي الر  \ العام الرأي تكوين عوامل 

 اسيةوالسي االقتصادية االوضاع

 ُُ  
 االمتحان المحاضرة النظرية

6 2 
العام أي الر العام بالرأي االهتمام اسباب   

 االمتحان المحاضرة النظرية

7 2 
العام أي الر  السلبية\ العام الرأي مظاهر 

 االمتحان المحاضرة النظرية وااليجابية

2 2 
العام أي لرا  قلمناط وفقا \العام الرأي أنواع 

 االمتحان  المحاضرة النظرية  انتشاره

 

 البنية التحتية -12

 الرأي العام / د. مختار اتهامي ود. عادل عدلي  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 اتجاهات الرأي العام في الوطن العربي / د. يوسف محمد .-1

 الرأي العام وطرق قياسه /د  عاطف عدلي -2

 دراسة  في الرأي العام واالعالم  والدعاية / رفيق سكري -3

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

العربية رسات ا والد البحوث ب / يمعهدرالع الوطن فى العام الرأى" مادة مقرر محتوى  
.السياسية العلوم قسم  
 ميتكيس هدى. د.أ

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 الرأي العام / د. مختار اتهامي ود. عادل عدلي 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 
 التوسع في تفسير مفهوم  الرأي العام  . . -1

 لحديثة المستخدمة في المصادر الحديثة.اعتماد المصطلحات ا -4

الوقت الحاضر ومحاولة االستعانة بها وتمازجها مع المفردات التي  االطالع على مفردات الرأي العام   التي تدرس في الجامعات العالمية في -5

 .تدرس في كليات االعالم  داخل العراق 



6الصفحة   

 ام   وذلك من خالل االستعانة بشبكة المعلومات العالمية )االنترنت(.الرجوع إلى المصادر األجنبية الحديثة في الرأي الع -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 كلية االعالم المؤسسة التعليمية -1

 صحافةقسم ال القسم العلمي/ المركز -2

 N109وسائل االتصال الجماهيري  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

 الطبقية فئاته مختلف من الجماهير تهم التي والمعلومات، األفكار توصيل في ، الجماهيري االتصال  وسائل اهمية يتناول هذا المقرر بيان
ً  دوراً  يلعب كما ،  الجماهيرية اإلتصال وسائل يستخدم أن يستطيع هنا المرسل ألن حاجاتها، وقضاء موهاون تطورها استمرار في خاصا

 مستمر بالتغير المجتمع هذا ألن سريعة بصور الحديثة المعلومات إليهم وينقل ، نفسه الوقت في األفراد من كبيرة بأعداد يتصل لكي
 الحياة، مجاالت جميع في السريع والنمو

 وصف المقرر

إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف المقرر هذا 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 رائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وط -11

  األهداف المعرفية -أ

 االتصال الجماهيري مفهوم  يعرف   -1أ

  االعالمية المؤسسات في مهارات االتصال الجماهيري  يكتسب -2أ

 يقارن بين وسائل االتصال الحديثة ووسائل االتصال التقليدية .  -3أ

 ية . يفهم أهمية وسائل االتصال ووظائفها االعالم -4أ

 يكتسب مهارة  في استخدام  وسائل االتصال المتنوعة  ) المرئية ، المقروؤة ، المطبوعة ، (-5أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 ينفذ أعمال اعالمية من خالل استخدامه  أحدى وسائل االتصال الجماهيري.. -1بـ

 يطبق مهارات  وسائل االتصال الجماهيري .  -2بـ

 . الميداني العمل في  االعالم فنون تطبيق لضمان العملية المهارات-3بـ 

 

 طرائق التعليم والتعلم

  طريقة المناقشة والسمنرات  -1      

 طريقة استخدام عرض  مقاطع فيديو .  -2      

 ( ، التلفزيوني المختبر )، المختبر في العملي التطبيق طريقة -3      

 . ختصاصاإل مواد في الدراسية مراحلال لجميع ميداني تطبيق -4
 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1
   العملية االختبارات -2
  .     والتلفزيون االذاعة مختبرات في العملي التطبيق  -3

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1جـ

 ةالمحاضر المشاركة في إلقاء -2جـ

 ، اجهزة المختبر )التلفزيوني واالذاعي (. استخدام وسائل اإلتصال  ) الكاميرا ، المايك (تنمية القدرة على  -3جـ

 طرائق التعليم والتعلم

 تكليف الطلبة باعداد مشاريع اعالمية . -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 ووالعملية . النظرية المحاضرات -3

 طرائق التقييم

 وك الطالب داخل القاعة.مالحظة سل -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3

 
 



6الصفحة   

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 .نقد االعمال االعالمية  مهارة القدرة على  -1د

ي االعالم للعمل ضرورية  اعالمية مهارات اكتساب -2د      

 . االعالمي المجال في وتوظيفها االعالمية المعلومات اكتساب على القدرة -3د

 .لعمل في موضوعات وسائل االتصال الجماهيري  مهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقحها من خالل إقامة ورش ا -4د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 وسائل االتصال الجماهيري 2 1
االتصال مفهوم  

 االمتحان المحاضرة النظرية

الجماهيري االتصال وسائل 2 2 االتصال خصائص   االمتحان المحاضرة النظرية 

الجماهيري االتصال وسائل 2 3 االتصالية العملية مكونات   االمتحان النظريةالمحاضرة  

الجماهيري االتصال وسائل 2 4 االتصال مستويات   االمتحان المحاضرة النظرية 

5 2 
الجماهيري االتصال وسائل  الجماهيري االتصال 

 االمتحان المحاضرة النظرية وخصائصه

6 2 
الجماهيري االتصال وسائل  الجماهيري االتصال  وسيلة 

والمجالت الصحف\  االمتحان المحاضرة النظرية 

7 2 
الجماهيري االتصال وسائل  الجماهيري االتصال  وسيلة 

االذاعة\  االمتحان المحاضرة النظرية 

2 2 
الجماهيري االتصال وسائل  \ الجماهيري االتصال  وسيلة 

والمسرح السينما  االمتحان المحاضرة النظرية 

 

 البنية التحتية -12

 لجماهيري بين النظرية والتطبيق /د. محمد علي ابو العال فن االتصال ا الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 االتصال الجماهيري والمجتمع الحديث النظرية والتطبيق /سامية  محمد جابر  -1

 النظريات (–الخصائص –االتصال الجماهيري واالعالم  ) التطور  -2

   مدخل الى علم االتصال / د. منال طلعت-3

 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 المدخل في االتصال الجماهيري /عصام موسى 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 تناول موضوعات نظريات االتصال ضمن  موضوعات وسائل االتصال الجماهيري ز -1

 ادر الحديثة.اعتماد المصطلحات الحديثة المستخدمة في المص -2

لتي االطالع على مفردات وسائل االتصال  التي تدرس في الجامعات العالمية في الوقت الحاضر ومحاولة االستعانة بها وتمازجها مع المفردات ا -3

 .تدرسفي كليات االعالم داخل العراق 
 خالل االستعانة بشبكة المعلومات العالمية )االنترنت(. الرجوع إلى المصادر األجنبية الحديثة في وسائل  االتصال الجماهيري  وذلك من --4

 



6الصفحة   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 العالمكلية ا المؤسسة التعليمية -1

 لصحافةقسم ا القسم العلمي/ المركز -2

 N208نظريات االتصال  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 )الكلي( عدد الساعات الدراسية -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

 وبأنواع لوسائل اإلعالم، الجمهور باستخدام والمتعلقة السنوات عبر تطورت التي والنظريات النماذج يتناول هذا المقرر دراسة مفهوم    
  اهتموا باحثين قبل من وضعت التي النظريات اهم توضيح يتم الذ اإلعالم، وسائل من المعرفة ونظريات الوسائل، هذه تحدثه الذي التأثير
 ونظرية ، البوابة حارس نظرية في كما.  نظرية كل خالل من والمتلقي المرسل دور وما ، نجاحها واساليب االعالمية الرسالة بتلقي

 لذا ، عملهم في عليها يعتمدون االعالمي بالمجال المهتمين زال ما التي النظريات من وغيرها ، الثقافي الغرس ونظرية ، االوليات ترتيب
 .. الصحيح بمساره اإلعالمية اعماله انجاز على تساعده التي النظرية نحو الطالب توجيه خاللها من يمكن

 

 

 وصف المقرر

التعلم المتوقعة  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

نظريات االتصال  مفهوم  يعرف  -1أ  

خبرة في تأثير نظريات االتصال على المتلقي والمرسل كتسبي -2أ   

نظريات االتصال الحديثة وبين  نظريات االتصال القديمة .   بين يقارن -3أ .  

وسلبياتها ايجابياتها\ اإلتصال نظريات أهمعلى   التعرف -4أ    .  

  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

وفق أحدى نظريات اإلتصال.  اعالمية أعمال ينقد  -1بـ .. 

االعالمية المؤسسات فينظريات االتصال في عمله االعالمي   يطبق -2بـ  .  

  الميداني العمل في  نظريات االتصال  تطبيق لضمان العملية المهارات-3بـ

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنرات  -1      

.،، اإلذاعي ( التلفزيوني المختبر) ، المختبر في العملي التطبيق طريقة -2        

 .طريقة التعلم التعاوني  -4      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 التطبيق العملي في مختبرات االذاعة والتلفزيون . -4       

 

 وجدانية والقيميةاالهداف ال -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1جـ

 المحاضرة المشاركة في ألقاء -2جـ

  تحليل االعمال االعالمية وفق النظريات االتصالية زتنمية القدرة على  -3جـ

 طرائق التعليم والتعلم

 تكليف الطلبة باعداد مشاريع اعالمية . -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 التعلم التعاوني  -3

  الزيارات الميدانية -4

 

 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة. -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3

 
 



6الصفحة   

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 .االعالمية مهارة القدرة على تحليل النصوص  -1د

 .بين الخطط االعالمية البعيدة والمتوسطة والقصيرة االمد مهارة إجراء الدراسات المقارنة  -2د

 .لعمل في موضوعات االدارة والتخطيط االعالمي مهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقحها من خالل إقامة ورش ا -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 نظريات االتصال الجماهيري   2 1
 ارسوح باالتصال القائم نظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية البوابة

الجماهيري المجتمع نظرية   الجماهيري االتصال نظريات 2 2  االمتحان المحاضرة النظرية 

3 2 
 االستخدامات نظرية   الجماهيري االتصال نظريات

 االمتحان المحاضرة النظرية واالشباعات

الوجداني التقمص نظرية   الجماهيري االتصال نظريات 2 4  االمتحان المحاضرة النظرية 

5 2 
الصمت دوامة نظرية   الجماهيري االتصال نظريات  

 االمتحان المحاضرة النظرية

6 2 
 ىعل المعلومات انتقال نظرية   الجماهيري االتصال نظريات

 االمتحان المحاضرة النظرية مرحلتين

7 2 
 دادكامت االتصال وسائل نظرية   الجماهيري االتصال نظريات

 االمتحان المحاضرة النظرية للحواس

االوليات ترتيب نظرية   الجماهيري االتصال نظريات 2 2  متحان اال المحاضرة النظرية  

 

 البنية التحتية -12

 نظريات االتصال  واالعالم الجماهيري / محمد جاسم  فلحي .  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 عبد  الحافظ  عوادي \نظرية التأثير اإلعالمية  -1

 نظريات االتصال / نسرين  محمد عبد حسونة  -2
 

يوصي بها  الكتب والمراجع التي-أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 نظرية  االتصال وعالقتها بالسلطة /د منال هالل المزاهرة . -1
 نظريات االعالم / بسام عبد الرحمن  -2

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 الجماهيري االتصال وسائل موضوعات  ضمن االتصال نظريات موضوعات تناول-1

 م  النظريات . .التوسع في تفسير مفهو -2

 اعتماد المصطلحات الحديثة المستخدمة في المصادر الحديثة. -4

الوقت الحاضر ومحاولة االستعانة بها وتمازجها مع المفردات التي  االطالع على مفردات نظريات االتصال  التي تدرس في الجامعات العالمية في -5

 .تدرس في كليات االعالم  داخل العراق 
 ى المصادر األجنبية الحديثة في نظريات االتصال  وذلك من خالل االستعانة بشبكة المعلومات العالمية )االنترنت(.الرجوع إل -6
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  االعالم كلية  المؤسسة التعليمية -1

 صحافةقسم ال القسم العلمي/ المركز -س2

  N200 الصحفي اإلخراج               اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي كال الحضور المتاحةاش -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

مفهوم العملية اإلخراجية بخطواتها المتسلسلة وعالقتها باإلنتاج ودراسة يتناول هذا المقرر دراسة     
عمل الفني التي تتم بإشراف المخرج وبكل تفاصيلها باإلضافة إلى تعلم كل مرحلة من مراحل إنتاج ال

المصطلحات المتداولة في لغة السينما والتلفزيون ، كذلك يتم التعرف على التقنيات الخاصة بالعمل 
اإلذاعي والتلفزيوني ومهارات العاملين فيها من فنانين وفنيين وإداريين ، كما يتناول دراسة مفهوم 

 يو اإلذاعي والتلفزيوني ومهارات اإلضاءة والمونتاج والمكياج  .... الخ .السينار
 

 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

ناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم من الطالب تحقيقها مبره

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

 .اإلخراج والعملية اإلخراجية في اإلذاعة والتلفزيون مفهوم  يعرف   -1      

 في مجال اإلعالم  يفهم أهمية اإلذاعة والتلفزيون -2        

 .يكتسب المهارات لعمل على التقنيات واألجهزة في المؤسسات اإلعالمية  -3        

 .يحلل اللقطات وحجومها وزوايا وحركات الكاميرات  في أي عمل فني 4

  ينفذ خطة إذاعية وتلفزيونية  شاملة تصلح لإلنتاج الفني . -7

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 .يكتب خطة اذاعية وتلفزيونية قصيرة االمد  -1ـ

 يطبق العملية اإلخراجية على الورق . -2ـ

 تنظيمية  إلنتاج عمل فني إذاعي أو تلفزيوني  –يضع هيكلية إدارية  -3ـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنرات  -1      

 .Power Pointم برنامج طريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدا -2      

 .طريقة التعلم التعاوني ) العملي( -3      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 التطبيق العملي في مختبرات االذاعة والتلفزيون  -4       

 

 ةاالهداف الوجدانية والقيمي -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1ـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2ـ

  تنمية القدرة على االدارة والتخطيط -3ـ

 طرائق التعليم والتعلم

 تكليف الطلبة باعداد مشاريع اعالمية . -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 التعلم التعاوني  -3

  الزيارات الميدانية -4

 

 لتقييمطرائق ا

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة. -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 .االعالمية مهارة القدرة على تحليل النصوص  -1

 .بين الخطط االعالمية البعيدة والمتوسطة والقصيرة االمد رة إجراء الدراسات المقارنة مها -2

 .لعمل في موضوعات اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني مهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقحها من خالل إقامة ورش ا -3

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية مفهوم العملية اإلخراجية  االخراج الصحفي 2 1

 االمتحان المحاضرة النظرية مواصفات ومهام المخرج     2 2

 االمتحان المحاضرة النظرية صحفياإلخراج ال  2 3

 متحاناال المحاضرة النظرية صحفياإلخراج الاسس   2 4

 االمتحان المحاضرة النظرية العناصر البنائية لالخراج  2 5

 االمتحان المحاضرة النظرية  العناصر الفنية   2 6

7 2  
التقنيات واألفراد العاملين 

 عليها 
 االمتحان)عملي( المحاضرة النظرية

 االمتحان )عملي( المحاضرة النظرية  المشاهدة والتحليل   2 2

 التحتيةالبنية  -12

 ال يوجد مقرر ثابت حيث يتم االعتماد على المصادر والمراجع . الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 ت د.أحمد المغربي – Steaf Waitun -فن كتابة الدراما اإلذاعية والتلفزيونية   -1

 مرةد. محمد أبو س -إستراتيجيات اإلعالم المرئي والمسموع   -2

 د. أمين سالمة  -فن الماكياج   -3

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 د.نشوة سليمان عقل   -اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني   1

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت -بـ 
 .com/http://wwwjjghedhjeam 

  .com/http://www.nhkjhshar 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 اعتماد المصادر الرصينة  . -1
 توفير االستوديوهات والمختبرات العملية  . -2
 العمل الميداني للطالب . -3
 مواكبة الحداثة أوال بأول . -4
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 كفيل الجامعة كلية ال المؤسسة التعليمية -1

 ذاعية والتلفزيونية الصحافة اإل –قسم اإلعالم  القسم العلمي/ المركز -2

 N301 الصحافة االستقصائية                    اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

م الصحافة االستقصائية وأهميتها كما يتناول أهم تعاريفها وتاريخ مفهويتناول هذا المقرر دراسة     
تأسيسها عالميا وعربيا وعراقيا ويعطي أفكارا عن أهم التحقيقات االستقصائية التي كان لها اثر واضح 
في الساحة العالمية سياسيا واقتصاديا ويوضح الفرق ما بين الصحافة االستقصائية والصحافة التقليدية 

ل مراحل إنجاز التحقيق االستقصائي باإلضافة الى األخالق المهنية والمعوقات التي تواجه ويتناو
 الصحفي االستقصائي .... الخ .

 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

ن فرص التعلم من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى م

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -ب

 .الصحافة االستقصائية مفهوم  يعرف   -1      

 فة االستقصائية في مجال اإلعالم يفهم أهمية الصحا -2        

 .يكتسب المهارات للعمل في الميدان  -3        

 .يحلل التحقيقات االستقصائية وأهم مراحل إنجازها  4

  . تحقيقا صحفيا إستقصائيا إذاعيا أو تلفزيونيا ينفذ  -8

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -جـ 

 .يكتب خطة قصيرة األمد  -1

 حقيق االستقصائي على الورق .يطبق الت -2

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنرات  -1      

 .Power Pointطريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام برنامج  -2      

 .طريقة التعلم التعاوني ) العملي( -3      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 راق العمل.أو -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 التطبيق العملي في مختبرات االذاعة والتلفزيون  -4       

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1ـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2ـ

  تنمية القدرة على االدارة والتخطيط -3ـ

 ائق التعليم والتعلمطر

 تكليف الطلبة باعداد مشاريع اعالمية . -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 التعلم التعاوني  -3

  الزيارات الميدانية -4

 

 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة. -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3
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 لعامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المهارات ا -د

 .االعالمية  مهارة القدرة على تحليل التحقيقات -1

 .بين الخطط االعالمية البعيدة والمتوسطة والقصيرة االمد مهارة إجراء الدراسات المقارنة  -2

 .لعمل في موضوعات اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني ها من خالل إقامة ورش امهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقح -3

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية مفهوم الصحافة اإلستقصائية الصحافة اإلستقصائية  2 1

 االمتحان المحاضرة النظرية تعريفات الصحافة اإلستقصائية الصحافة اإلستقصائية 2 2

 االمتحان المحاضرة النظرية أهم التحقيقات في التاريخ  الصحافة اإلستقصائية 2 3

 الصحافة اإلستقصائية 2 4
الفرق بين الصحافة 

 االستقصائية والتقليدية 
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية مراحل انجاز التحقيق  افة اإلستقصائيةالصح 2 5

 االمتحان المحاضرة النظرية أيجاد الفكرة ومصادر التحقيق  الصحافة اإلستقصائية 2 6

 االمتحان)عملي( المحاضرة النظرية صياغة الفرضيات  الصحافة اإلستقصائية 2 7

 االمتحان )عملي( المحاضرة النظرية  ل إنجاز تحقيق كام الصحافة االستقصائية 2 2

 البنية التحتية -12

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 –الصحافة االستقصائية  / مدخل نظري وتطبيقات عملية   / البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

 العراق  .

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 ت فائزة حكيم  . -  - Bill Cofatchالمبادئ األساسية للصحافة  -1
 ت يسري فودة  . -    Mark Li Hinterعلى درب الحقيقة -2

 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

  د. يسري فودة  - 2332دليل أريج للصحافة االستقصائية  1

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت -بـ 
 com/.http://wwwjjghsdaaewuam 

  .com/http://www.investigative 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 وضع خطط ثابتة للصحافة االستقصائية المسموعة والمرئية  . - 1

 سن قوانين صارمة لحماية الصحفيين االستقصائيين لتمكين الطلبة من ممارسة العمل الميداني دون خوف او تردد . – 2
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 عالمكلية اال المؤسسة التعليمية -1

 الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية  –قسم اإلعالم  القسم العلمي/ المركز -2

 اسم/ رمز المقرر -3
 N302 الصحفيالتحرير

 

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  الوصفتاريخ إعداد هذا  -7

 أهداف المقرر -8

تمكين الطالب من معرفة ادوات عمل المراسلين والتجهيزات والوسائل التي يستخدمها في 

بث تقاريره االذاعية والتلفزيونية  وكذلك التعرف على المعوقات والصعوبات التي يواجهها 

من واقع الحياة في عمله وكيفية التغلب عليها وتكليفهم بكتابة تقارير اذاعية وتلفزيونية 

وتوظيف اجهزة الموبايل في انتاج تقارير كجزء من التطبيقات العملية واستضافة مراسلين 

 في وسائل االعالم للتعرف على تجربتهم في هذا المجال 

 
 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 ا وبين وصف البرنامجالربط بينه والبد من .المتاحة
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

 االهداف المعرفية -أ
 لخبر االذاعي والتلفزيوني الى مرحلة كتابة التقرير تعريف الطلبة بمرحلة االنتقال من ا -1

 التعريف باجزاء التقرير  -2

 التعريف بمعايير وشروط التقرير  -3

 انواع التقارير االذاعية والتلفزيونة  -4

 التعريف بالمراسل والمندوب والموفد  -5

 التعريف بالمراسل الحربي   -6

 التدريب على كتابة التعليق االخباري وتحرير التصوص  -7

 ة ج من التقارير الوصفية والتحليليطالع على نماذاال -8

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج -بـ 
 تمكين الطلبة من اعداد تقاير اذاعية وتلفزيونية  -1

 تدريبهم على المزاوجة بين المؤثرات الصوتية والنص التحريري -2

 المعايشة الميدانية في اجواء التقارير االذاعية والتلفزيونية  -3

 درة على اختيار االخبار واعدادها كتقارير الق -4

 طرائق التعليم والتعلم
 القاء المحاضرات النظرية  -1
 تزويدهم بنماذج من التقارير االخبارية المنشورة  -2
 دروس عملية تشرح كيفية اعداد التقارير  -3
 االطالع على نماذج من التقارير االخبارية عير جهاز الموبايبل والحاسبات  -4
 بعة البرامج االذاعية والتلفزيونية عامة والتقارير خاصة بعد االنتهاء من الدراسة الدعوة لمتا -5

 طرائق التقييم

 اإلختبارات النظرية -1
 االختبارات العملية  -2

 متابعة نشاط الطلبة داخل المحاضرات  -3
 تكليفهم بواجبات ميدانية وتقييمها في اليوم التالي  -4
 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية -جـ 
 تدريب الطلبة على القدرة على التقاط االفكار وصياغة التقارير  -1جـ

 دعوة الطلبة لممارسة الحرية في عرض االراء واالصغاء الى الراي االخر والمناقشة  .  -2جـ

 تطوير مهارت التحدث والخطابة . -3جـ

 عالمي  االالتشجيع على نسج العالقات العامة باعتبارها مفصل مهم من مفاصل العمل  -4جـ
 

 طرائق التعليم والتعلم

 تزويد الطلبة بمالزم دراسية اعدها استاذ المادة   -1

 . الصحفيةير االخبار االستعانة ببعض المصادر والبرامج التعليمية في مجال تحر -2

 االختبارات العملية للطلبة في اثناء الدرس وتكليفهم بواجبات عملية ونظرية   -3

. 
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 طرائق التقييم
 اجراء اختبارات بين مدة واخرى مضافة الى االمتحانات الفصلية المقررة  -1

 إقامة ورش اعالمية داخل المحاضرة  -2

 مالحظة السجل التراكمي للطلبة ومتابعة نشاطاتهم . -5
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المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د
 الشخصي(

 القدرة على كتابة التقارير االذاعية والتلفزيونية . -1د

 القدرة على نشر الثقافة االعالمية  بين افراد المجتمع بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع -2د

 اكتساب مهارات اعالمية  ضرورية للعمل االعالمي . -3د

 العالمي .القدرة على اكتساب المعلومات االعالمية وتوظيفها في المجال ا -4د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية االخباريمفهوم التحرير التحرير الصحفي 2 1

2 2 
االخباري  الية كتابة التحرير 

 وهيكليته
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية االخباري انواع التحرير  2 3

4 2 
 التعليق وانواعه في التحرير 

 االخباري
 االمتحان المحاضرة النظرية

5 2 
 

 االمتحان المحاضرة النظرية فن المراسلة االخبارية 

6 2 
 

 االمتحان المحاضرة النظرية فريق العمل االخباري

 االمتحان)عملي( رة النظريةالمحاض المراسل الحربي  2 7

2 2 
انواع التقارير االخبارية التي  

 ينتجها المراسلون
 االمتحان )عملي( المحاضرة النظرية 

 البنية التحتية -12

 اختيار مواد دراسية من مصادر متعددة في مجال التحرير االذاعي والتلفزيوني  الكتب المقررة المطلوبة -1

 

 المصادر(المراجع الرئيسية ) -2
 د. سليم عبد النبي -االعالم التلفزيوني 

فن تحرير االخبار والبرامج في الفضائيات التلفزيونية ةالقنوات االذاعية د. عبد النبي 
 خزعل 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 دي عاصف حمي -العمل االذاعي والتلفزيوني  -مجلة كلية االعالم 

 مواقع االذاعات والقنوات التلفزيونية االخبارية على االنترنيت  المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت -بـ 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

من المهم جدا التوسع في االستوديو االذاعي والتلفزيوني وتامين استوديو اخر لتدريب الطلبة على العرض مسرح صغير 
اجراء المقابالت وتدعيم الدراسة النظرية بتامين شبكة الكترونية وزيادة الدعم المالي للتدريب الصيفي في  للتدريب على

 المرسسات االعالمية



6الصفحة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6الصفحة   

 

 

 

  

 

 

 

 

 كفيل الجامعة كلية ال المؤسسة التعليمية -1

 إلذاعية والتلفزيونية الصحافة ا –قسم اإلعالم  القسم العلمي/ المركز -2

 N100 صحفيفن الخبر ال اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

التعريف بعمل ومهمة المحررين في مجاالت االعالم المختلفة بما يمكنهم التعريف بتفاصيل تحرير الخبر االذاعي والتلفزيوني و -أ 

من كتابة الخبر وتحريره والتعرف على اجزاء الخبر واشكال تحريره الفنية وانواعه وعناصره وصفاته ومن ثم دراسة غرفة تحرير 

 االخبار في االذاعة والتلفزيون وانواع التغطية االعالمية لالحداث

 صحفيطلبة للتخصص في احد مجاالت التحرير في الفنون االعالمية وهو الخبر الاعداد ال -ب

 تدريب الطلبة على صياغة االحداث وتحريرها على شكل نص فني مكتمل من الناحية الخبرية  -ج 

 ل على المعلومات يهدف البرنامج الى تنمية قدرات الطلبة على التعامل مع مصادر االخبار والتدريب على المقابالت للحصو -د 

 
 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



6 الصفحة  

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

 االهداف المعرفية -أ

 التهيئة واالعداد للدخول في مجال العمل االعالمي  -1أ

 إلتعرف على مهنة االعالم وشرح وتوضيح فنون االعالم وتبيان العلوم المتصلة به . -2أ

 ن االعالم والتحوالت التي صاحبت تطور الخبر في وسائل االعالم . التعرف على تاريخ وتطور فنو -3أ

 تنمية أخالقيات مهنة االعالم ضمن الدراسات االعالمية . -4أ

نقل التجارب االعالمية المتطورة في الدول العربية واالجنبية بمايخدم تطوير المهارات االعالمية لدى الطلبة ونقلها الى الواقع  -5أ

 الميداني . 

 تعريفهم بالنظم االعالمية السائدة في مختلف دول العالم . -6أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج -بـ 

 التعامل مع اللغة االعالمية واختيار المصطلحات في نحرير الخبر  -1بـ

 تعلم مهارات جديدة في مجال العمل االعالمي يواكب التطور التقني في مجال االعالم . -2بـ

 اجراء اختبارات عملية لتحرير االخبار  -3بـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 إلقاء المحاضرات من قبل أستاذ المادة.ونقل التجارب في العمل الميداني االعالمي الستاذ المادة -1        

 االطالع على نماذج من االخبار المقرؤة والمسموعة والمرئية  -2        

 ي صياغة نص خبري والقائه امام الطلبة والتعرف على نقاط القوة والضعف .اشراك الطلبة ف -3        

 طريقة التطبيق العملي في المختبرات )المختبر االذاعي ، المختبر التلفزيوني ، مختبر الحاسوب ( -4        

 تهم في اليوم التالي  .تشجيع الطلبة ودعوتهم لمتابعة القنوات الفضائية واالذاعات من اجل مناقشة مالحظا -5        

 

 طرائق التقييم

 اإلختبارات النظرية -1
 االختبارات العملية  -2
 متابعة نشاط الطلبة داخل المحاضرات  -3

 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 مراقبة شخصية الطالب وحثه على التحلي باخالقيات االعالمي. -1جـ

 واالصغاء الى الراي االخر والمناقشة  . دعوة الطلبة لممارسة الحرية في عرض االراء  -2جـ

 تطوير مهارت التحدث والخطابة . -3جـ

 التشجيع على نسج العالقات العامة باعتبارها مفصل مهم من مفاصل العمل االعالمي   -4جـ

 

 طرائق التعليم والتعلم

 تزويد الطلبة بمالزم دراسية اعدها استاذ المادة   -1

 ر والبرامج التعليمية في مجال تحرير االخبار االذاعية والتلفزيونية .االستعانة ببعض المصاد -2

 االختبارات العملية للطلبة في اثناء الدرس وتكليفهم بواجبات عملية ونظرية   -3

. 

 

 طرائق التقييم

 اجراء اختبارات بين مدة واخرى مضافة الى االمتحانات الفصلية المقررة  -1

 ل المحاضرة إقامة ورش اعالمية داخ -2

 مالحظة السجل التراكمي للطلبة ومتابعة نشاطاتهم . -4
 

 

 

 



6 الصفحة  

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 القدرة على كتابة الخبر االعالمي بمهنية . -1د

 لمجتمع بما يخدم المصلحة العامة للمجتمعالقدرة على نشر الثقافة االعالمية  بين افراد ا -2د

 اكتساب مهارات اعالمية  ضرورية للعمل االعالمي . -3د

 القدرة على اكتساب المعلومات االعالمية وتوظيفها في المجال االعالمي . -4د

 بنية المقرر -11

 ريقة التقييمط طريقة التعليم الموضوع وأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية مفهوم الخبر وتعريفاته صحفيفن الخبر ال 2 1

 االمتحان المحاضرة النظرية والتقرير الخبر   2 2

 االمتحان المحاضرة النظرية صحفياللغة في الخبر ال  2 3

 االمتحان المحاضرة النظرية ر الصحفيالصوت في الخب  2 4

5 2 
 

 االمتحان المحاضرة النظرية الخبارغرفة تحرير ا

6 2 
القوالب واالشكال في تحرير  

 االخبار
 االمتحان المحاضرة النظرية

7 2 
بناء الجمل وعدد الكلمات في  

 الخبر
 االمتحان)عملي( المحاضرة النظرية

 االمتحان )عملي( المحاضرة النظرية  فقرات الخبر واجزائه  2 2

 البنية التحتية -12

 ملزمتان اعدهما استاذ المادة عن الخبر االذاعي والتلفزيوني  كتب المقررة المطلوبةال -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 اسماعيل ابراهيم  -الصحفي  فن الخبر -1
 فن الكتابة الصحفية فاروق ابو زيد  -2
فن تحرير االخبار والبرامج في الفضائيات التلفزيونية ةالقنوات االذاعية د. عبد  -3

 لنبي خزعل ا

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 فن تحرير االخبار والبرامج في الفضائيات د. عبد النبي خزعل  -مجلة كلية االعالم 

 مواقع االذاعات والقنوات التلفزيونية االخبارية على االنترنيت  المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت -بـ 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

من المهم جدا التوسع في االستوديو االذاعي والتلفزيوني وتامين استوديو اخر لتدريب الطلبة على العرض مسرح صغير 
 للتدريب على اجراء المقابالت وتدعيم

 

 

 

 

 



6 الصفحة  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 عالمكلية اال المؤسسة التعليمية -1

 صحافةلقسم ا القسم العلمي/ المركز -2

 N107 التصوير الصحفي اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

الصحفية  . يتعرف الطالب على مراحل عملية  وال الى انتاج الصورةوص قرر دراسة شاملة عن التصوير الصحفييتضمن هذا الم
الى التطبيقات في االستديو، ومن خالل ذلك يترجم الطالب الكلمات من على الورق الى مسامع ومشاهد في  التصوير الصحفي من البداية 

 اعة والتلفزيون )التطبيق (.ذاال
 

 

 وصف المقرر

المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة  يوفر وصف

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  اف المعرفيةاألهد -أ

 .   يتدرب الطالب على مراحل التصوير بالتسلسل وفق المنهج 1أ

 اكتساب الطالب المعلومات الخاصة بأنواع الكاميرات التلفزيونية وانظمتها   -2أ

 يتدرب الطالب على التصوير في االستديو ويمارس ملحقات التصوير كالصوت واالضاءة  -3أ

 جهزة في ترجمة االستديو من نظري الى عملي .اكتساب مهارة التعامل مع اال -4أ

 يكتسب الطالب مهارة التصوير وحركات الكاميرا وزواياها مع االجهزة في االستوديو . -5أ

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

  يشاهد الطالب اعمال منجزة مقارنتا بجهده في مختبر التعليم -1بـ

 ة من خالل تفسير المضمون   يتعامل الطالب مع االجهز -2بـ

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المحاضرة التقليدية   -1      

 .طريقة المشاهدة والتحليل لالعمال -2      

 .تطبيق الشكل والمضمون وتتم مناقشة من خالله   -3      
 . التمرين في االستديو مع المحاضرة -4     

 ا للمسامع والمشاهد )تطبيق ( التعامل مع االجهزة وفق-5       

 لغرض المشاهدة.ارشاد الطلبة الى عدد من القنوات الفضائية -6      

 التطبيقات العملية في تصوير متنوع تقديم عدد  -7      

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 .التدريب والمناقشة -2      

 .الى مادة صورية   تهيئة  نماذج وافكار لتحويلها -3      

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 .تشكيل مجاميع لتطبيق عمل مشترك -1جـ

 تنمية الطلبة في التعامل مع بعضهم في االستديو  -2جـ

 .تهيئة االستعدادات النفسة للطلبة من اجل ممارسة التصوير فنيا  -3جـ

 طرائق التعليم والتعلم

 ية  .التاكيد على الورقة البحث -1

 .تحليل مشاهد مصورة تلفزيونيا  يتضمن تفاصيل اللقطات وحركات الكاميرا والزوايا  -2

 مشاهدة جماعية لألعمال ومناقشتها  -3

 طرائق التقييم

 .التركيز على الطلبة وكيفية التعامل مع االجهزة   -1

 اختبار الطال في المحاضرة واالستديو  -2

 امه وواجباته .متابعة الطال على تواصل دو -3



6الصفحة   

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 .مهارة الطالب في تفسير االهداف  التي يتضمنها التي تتضمنها الصورة التلفزيونية   -1د

 .مهارة الطالب في التعامل مع االجهزة   -2د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية دراسة الكاميرا واجزائها    2 1

2 2  
تطبيقات استخدام الكاميرا مع 

 االضاءة  
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان ة النظريةالمحاضر بدء تصوير لقطات مختصرة   2 3

4 2  
تحريك الكاميرا وفق الزوايا 

 واللقطات المطلوبة 
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية مفهوم التصوير الصحفي  2 5

6 2  
حركة الكاميرا داخل االستديو 

 بشكل اوسع  
 االمتحان المحاضرة النظرية

7 2  
التصوير في المواقع الخارجية 

 وفق مالئمة المضمون  
 االمتحان المحاضرة النظرية

2 2  
تطبيقات في مواقع خاضعة 

 لالضاءة الطبيعية والصطناعية  
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

 البنية التحتية -12

 فضال عن اضافات مدرس المادة  فن التصوير الصحفي الكتب المقررة المطلوبة -1

 فهم السينما للكاتب لويدي  جانيتي ، االخراج والتصوير و المونتاج د منا الصبان   (المراجع الرئيسية )المصادر -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

صحفيدوريات ومصادر خاصة بفن التصوير ال  

المراجع االلكترونية، مواقع  -بـ 
 االنترنت

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

التاكيد على زيارة الطلبة لالستديو هات  التلفزيونية والبالتوه ، فضال عن المشاهدة اعمال فيها تدريبات خاصة بمنهج فن التصوير 
 التلفزيوني في جانبيه الداخلي والخارجية 
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 كفيل الجامعة كلية ال المؤسسة التعليمية -1

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية  –الم قسم االع القسم العلمي/ المركز -2

  N210تقنيات رقمية  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -/8

كنولوجيا المعلومات والجوانب التطبيقية ، باإلضافة الى اسس مفهوم تيتناول هذا المقرر دراسة         
تكنولوجيا المعلومات ، باالضافة الى تعلم استخدام الحاسوب و التعرف الى نظام التشغيل الوندوز و 
برامج معالجة النصوص المايكروسوفت اوفس وورد و برامج الجدولة مثل االكسل و برامج العرض 

 و التعرف على شبكات االنترنت التقديمية و كذلك الناشر
 

 

 وصف المقرر

مقرر ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص ال

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

 .الحاسوب   مفهوم  يعرف   -1أ

 معرفة استخدام  برامج معالجة النصوص   -2أ

 يكتسب الخبرة في شبكات االنترنت    -3أ

 

 

  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 .يكتب خطة اذاعية وتلفزيونية قصيرة االمد باستخدام الحاسبة   -1بـ

 يطبق مقومات ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات االعالمية باستخدام الحاسبات   -2بـ

 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنرات  -1      

 .Power Pointرنامج طريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام ب -2      

 .طريقة التعلم التعاوني  -3      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 التطبيق العملي في مختبرات االذاعة والتلفزيون  -4       

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة. تنمية -1جـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2جـ

  تنمية القدرة على االدارة والتخطيط -3جـ

 طرائق التعليم والتعلم

 تكليف الطلبة باعداد مشاريع اعالمية . -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 التعلم التعاوني  -3

  الزيارات الميدانية -4

 

 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة. -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3

 
 



6الصفحة   

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 .االعالمية بالحاسبة  تحليل النصوص  استخدام و مهارة  -1د

 .بين الخطط االعالمية البعيدة والمتوسطة والقصيرة االمد باستخدام العروض التقديمية  مهارة إجراء الدراسات المقارنة  -2د

 .لعمل في موضوعات النشر االلكترونس  مهارة طرح األفكار وتبادلها وتالقحها من خالل إقامة ورش ا -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطالممخرجات التعلم  الساعات االسبوع

 االمتحان عملي + نظري  تعريف الحاسبة االلكترونية    الحاسوب   2 1

2 2 
تعريف المكونات المادية  الحاسوب

 للحاسبة   
 عملي + نظري

 االمتحان

 االمتحان عملي + نظري استخدام نظام التشغيل الوندوز  الحاسوب 2 3

4 2 
تعريف استخدام برامج معالجة  الحاسوب

  word  MSالنصوص   
 عملي + نظري

 االمتحان

5 2 
استخدام برامج العروض  الحاسوب

    MS power pointالتقديمية 

 عملي + نظري
 االمتحان

6 2 
 تعريف برامج التحليل الجداول  الحاسوب

 

 عملي + نظري
 االمتحان

 االمتحان عملي + نظري   ترنت تعريف شبكة االن الحاسوب 2 7

2 2 
 MSتعريف برنامج الناشر  الحاسوب

Publisher    . 

 عملي + نظري
 االمتحان 

 البنية التحتية -12

 المساعد في الفوتوشوب و المساعد في البريمير  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

1- Adobe Tutorials 

  orialsGood Tutا -2

3- Design stacks 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

1- Photoshop Essentials 

2- PSD Learning 

 

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت -بـ 
1- com/product/photoshop/http://tv.adobe. 

2-tutorials.com/tutorials/photoshop-http://www.good  

3 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 اقامة معارض لالعمال -
 لة تطويرها . اقامة دراسات تحليلة للوحات العالمية و محاو2

 .. استخدام المصادر االجنبية الحديثة و االعالم3

 

 

 

http://tv.adobe.com/product/photoshop/
http://www.good-tutorials.com/tutorials/photoshop
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 كفيل الجامعة كلية ال المؤسسة التعليمية -1

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية  –قسم االعالم  القسم العلمي/ المركز -2

 N106حاسبات  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

مفهوم تكنولوجيا المعلومات والجوانب التطبيقية ، باإلضافة الى اسس يتناول هذا المقرر دراسة     
تعرف الى نظام التشغيل الوندوز و تكنولوجيا المعلومات ، باالضافة الى تعلم استخدام الحاسوب و ال

برامج معالجة النصوص المايكروسوفت اوفس وورد و برامج الجدولة مثل االكسل و برامج العرض 
 التقديمية و كذلك الناشر و التعرف على شبكات االنترنت

 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

قيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم من الطالب تح

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

  األهداف المعرفية -أ

 .الحاسوب   فهوم م يعرف   -1أ

 معرفة استخدام  برامج معالجة النصوص   -2أ

 يكتسب الخبرة في شبكات االنترنت    -3أ

 

 

  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 .قصيرة االمد باستخدام الحاسبة   يكتب خطة صحفية -1بـ

 خدام الحاسبات  يطبق مقومات ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات االعالمية باست -2بـ

 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنرات  -1      

 .Power Pointطريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام برنامج  -2      

 .طريقة التعلم التعاوني  -3      

 

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية. -1      

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 التطبيق العملي في مختبرات االذاعة والتلفزيون  -4       

 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.تنمية  -1جـ

 المشاركة في تهيئة المحاضرة -2جـ

  تنمية القدرة على االدارة والتخطيط -3جـ

 لمطرائق التعليم والتع

 تكليف الطلبة باعداد مشاريع اعالمية . -1

 تقديم أوراق العمل. -2

 التعلم التعاوني  -3

  الزيارات الميدانية -4

 

 طرائق التقييم

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة. -1

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -2

 االختبار اليومي والشهري. -3
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 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المهارات العامة والتأهيلية  -د

 .االعالمية بالحاسبة  تحليل النصوص  استخدام و مهارة  -1د

 .بين الخطط االعالمية البعيدة والمتوسطة والقصيرة االمد باستخدام العروض التقديمية  مهارة إجراء الدراسات المقارنة  -2د

 .لعمل في موضوعات النشر االلكترونس  فكار وتبادلها وتالقحها من خالل إقامة ورش امهارة طرح األ -3د

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان عملي + نظري  تعريف الحاسبة االلكترونية    الحاسوب   2 1

2 2 
تعريف المكونات المادية  الحاسوب

 للحاسبة   
 عملي + نظري

 االمتحان

 االمتحان عملي + نظري استخدام نظام التشغيل الوندوز  الحاسوب 2 3

4 2 
تعريف استخدام برامج معالجة  الحاسوب

  word  MSالنصوص   
 عملي + نظري

 االمتحان

5 2 
استخدام برامج العروض  الحاسوب

    MS power pointالتقديمية 

 عملي + نظري
 االمتحان

6 2 
 تعريف برامج التحليل الجداول  الحاسوب

MS EXCEL 

 عملي + نظري
 االمتحان

 االمتحان عملي + نظري   تعريف شبكة االنترنت  الحاسوب 2 7

2 2 
 MSتعريف برنامج الناشر  الحاسوب

Publisher    . 

 عملي + نظري
 االمتحان 

 البنية التحتية -12

 الكتب المقررة المطلوبة -1

-بور بوينت-اكسل-بالصور ..)وورد 7002كتاب : تعلم برامج أوفيس 
 (اكسس

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 المؤلف: احمد بسطاوي  )..7002Wordكتاب : نافذة برنامج وورد  -1

بالصور..   7002wordشرح مفصل لـ برنامج الوورد  كتاب: 2 .
 احمد بسطاوي 

 الواجهة العربية لـ محمد أبو العال  7000Wordكتاب وورد   -2

 
 

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

  لـ طارق الراوي   word 2010 /٠٢٠٢الوورد  موسوعة 1 

 الواجهة اإلنجليزية لـ محمد أبو العال  7000Wordكتاب وورد  2  .

 لـ محمد أبو العال  7002Wordكتاب وورد 3  .

 

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت -بـ 
1- www.microsoftoffice.com  
 
 

 

http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=210138
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=210138
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=468605
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=468604
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=468604
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=468604
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=587053
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=587053
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=587059
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=587054
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=587054
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=587051
http://www.qassimy.com/vb/showthread.php?t=587051
http://www.microsoftoffice.com/
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 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 اقامة دورات في استخدام الحاسوب  -1

 بارت )اون الين(. تعريف باستخدام االخت2

 . استخدام المصادر االجنبية الحديثة في الحاسبات  3

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 College of mass communication المؤسسة التعليمية -1

 Department of journalism N300 القسم العلمي/ المركز -2

        English اسم/ رمز المقرر -3

  Weekly اشكال الحضور المتاحة -4

  Annual الفصل/ السنة -5

  hrs 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

To enable the students in the Department of Media to use concepts relating to 

the field of media in English in their future career . 

 
 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

ة القصوى من فرص التعلم من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفاد

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة
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 ت المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجا -11

       األهداف المعرفية -أ

1. To understand the media concepts in English 

2. To know the importance of using English in the field of media  

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

To be able to write reports concerning media in English  

 

 طرائق التعليم والتعلم

1. Functional  Approach 
2. Notional Approach  
3. Communicative Approach   

 

 طرائق التقييم

1. Testing  
2. Writing  research  papers  
3. Participation of the students in the lecture hall  

 
 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

To develop the students' group work  

 طرائق التعليم والتعلم

1. Asking students' to prepare projects in the field of media in English  
2. Field visits  

 

 طرائق التقييم

1. Monitoring the students' conduct in the lecture hall  
2. Quizzes 
3. Checking the students' attendance reports   
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

1. The skill of analyzing media texts  

2. The skill of being able to participate in conversations and discussions about media  

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

1 2 The Reuters Building  News Agencies  
Theoretical 
lecture  

Test  

2 2 
The Reuters Building 

(Practice ) 
News Agencies 

Theoretical 

lecture 

Test 

3 2 Headlines  Newspaper Headlines  
Theoretical 

lecture 

Test 

4 2 The Broadcast Media  The Broadcast Media 
Theoretical 

lecture 

Test 

5 2 
The Broadcast Media 
(practice) 

The Broadcast Media 
Theoretical 

lecture 

Test 

6 2 Conditional Sentences  Grammar 
Theoretical 

lecture 

Test 

7 2 
Propaganda  
(practice)  

Propaganda  
Theoretical 

lecture 

Test 

2 2 Passive Forms of Verbs  Grammar 
Theoretical 

lecture 

Test 

   البنية التحتية -12

  Texts from different sources الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت -بـ 

Wikipedia free encyclopedia  
https://en.m.wikipedia.org,wiki  
 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

1. Using modern sources in the field of media  
2.  Learning the concepts which are related to media in English  

 

 

 

 

 

https://en.m.wikipedia.org,wiki/
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 كفيل الجامعة كلية ال لتعليميةالمؤسسة ا -1

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية  –قسم االعالم  القسم العلمي/ المركز -2

 N108حقوق االنسان  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  صفتاريخ إعداد هذا الو -7

 أهداف المقرر -8

 : أهداف المقرر -
يتناول هذا المقرر عرض حقوق االنسان وحقه في الكالم والعمل والثقافة ... وحقوق االنسان من القيم االنسانية الكونية , 

نها يشترك فيها كل الذين يتطلعون الى احترام قيمة االنسان . ومسألة حقوق االنسان مسألة تفرض نفسها على الجميع أل
 اصبحت مسألة عالمية.

 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

 : األهداف المعرفية -أ

 مصطلح حقوق االنسان  -1

 اهمية تعريف الطالب في مجال حقوق االنسان  -2

 يتم تعليم الطالب حق االنسان ان يحيى بكرامة -3

 ر عن الرأي اما الديمقراطية فأنها تشكل  نظام يعطي الحرية في التعبي -4

 يتم تنفيذ خطة الديمقراطية ومعناها مع حرية االنسان وحقوقه  -5

 :االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 ترسم خطة لحقوق االنسان والديمقراطية -1

 يتم تطبيق المعلومات الجديدة الشاملة لحقوق االنسان  -2

 تقديم هيكلية عامة تشكل نظام لحرية التعبير -3

 : التعلمطرائق التعليم و
 تنظيم المناقشة  وورقة عمل الطالب  -1
 طريقة اشتراك الطالب في الحوار  -2
 متابعة الطالب في المدونات االلكترونية في حرية التعبير -3

 :طرائق التقييم
 اختبارات شفوية عامة عن الديمقراطية -1
 الديمقراطية  –ورقة عمل في المادتين : حقوق االنسان  -2
 مشاركة الطالب في الحوار -3
 ي الطالب في المجالينرأ -4

 :االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 مشاركة الطلبة في تحليل معنى المفاهيم الخاصة  -1

 اعطاء وسائل  ايضاح عن الموضوع -2

 تشجيع الطالب والطلبة منهم على فهم المصطلحات -3

 :طرائق التعليم والتعلم
 تكليف الطلبة بإعداد وبحوث -1
 تقديم اوراق عمل -2
 قوق االنساني البلدان المختلفةعمل مقارنة بين ح -3
 امكانية الزيارات الميدانية للسجون لطلبة التخرج -4

 :طرائق التقييم

 سلوك الطالب داخل القاعة -1
 اجراء اختبارات شفوية  -2
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 :المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

  1248ق االنسان لالم المتحدة تحليل النصوص لحقو -1

 اجراء المقارنة بين حقوق االنسان في البلدان المختلفة  -2

 تنظيم ورشة عمل للطلبة في موضوعات الحقوق والديمقراطية  -3

 

 :بنية المقرر -11

  

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع وأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية تعريف حقوق االنسان ق االنسانحقو 2 1

 االمتحان المحاضرة النظرية انواع حقوق االنسان حقوق االنسان 2 2

3 2 
حقوق االنسان في  حقوق االنسان

 الحضارات القديمة
 االمتحان المحاضرة النظرية

 متحاناال المحاضرة النظرية حقوق االنسان في االسالم حقوق االنسان 2 4

5 2 
حقوق االنسان واخالقيات  حقوق االنسان

 االعالم
 االمتحان المحاضرة النظرية

6 2 
حقوق االنسان في العصر  حقوق االنسان

 الحديث
 االمتحان المحاضرة النظرية

7 2 
االعالن العالمي لحقوق  حقوق االنسان

 االنسان
 االمتحان المحاضرة النظرية

2 2 
الغير حكومية المنظمات  حقوق االنسان

 المدافعة عن حقوق االنسان
 االمتحان  المحاضرة النظرية 

 البنية التحتي -12

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 +       حقوق االنسان        ةالديمقراطيمبادْى في           

 د. نبيل رشاد                     د. نبيل رشاد             
 

  مصادر(المراجع الرئيسية )ال -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 

 المواقع في االنترنت المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت -بـ 

 

 

 

 

 

 :خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 التأثير على حقوق االنسان في الدستور العراقي -1
 البلدان االوربية الرجوع الى مصادر حقوق االنسان والديمقراطية في -2
 التأثير على قيمة ومعنى حقوق االنسان -3
 ةوالديمقراطيالتأثير على اهم المصطلحات في حقوق االنسان  -4
 االطالع على طرق تطبيق حقوق االنسان في االمم المتحدة ..والديمقراطية في الدول العرقية في اوربا في هذا المجال -5
 ستعانة بشبكة المعلومات .الرجوع الى اهم المصادر في هذا المجال واال -6

  



6الصفحة   

 

 

 

  

 

 

 

 

 كفيل الجامعة كلية ال المؤسسة التعليمية -1

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية  –قسم االعالم  القسم العلمي/ المركز -2

 N303تشريعات اعالم  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 د الساعات الدراسية )الكلي(عد -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

يتناول هذا المقرر المعرفة بالقانون , وعالقة القوانين  بالعملية االعالمية, ويتركز االمر على جرائم النشر وكافة 
على الصحفي ... ولهذا يتطلب من الطالب  المحظورات السيما القضايا التي تتعلق بالخصوصيات ... هناك حقوق مترتبة

تجنب جرائم االفشاء والتضليل ويلتزم بمواثيق الشرف , أي انه يلتزم بأخالق مهنة االعالم وال يخرق القواعد االخالقية في 
 المستقبل عندما يتولى وظيفة ما في االعالم  

 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

 : ف المعرفيةاألهدا -ب

 المفهوم العام للتشريعات االعالمية  -6

 اهمية دراسة اخالقيات المهنة االعالمية  -7

 اكتساب المهرات في المجال العمل االجتماعي  -8

 تحليل االراء المختلفة لتشريع االعالم  -2

 تنفيذ خطة لتدريس المادة بهذا الخصوص )القانون( -11

 ارنةمقارنة بين تشريعات االعالم في دول اخرى للمق -11

 :االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 ايجاد خطة لعرض الموضوعات في تشريعات االعالم -4

 تطبيق مفردات الجودة الشاملة للمادة  -5

 وضع خطة  للتدريس متكاملة تشمل القوانين واالخالق  -6

 : طرائق التعليم والتعلم
 طريقة للمناقشة والحوار -4
 في االنترنت  متابعة االفكار التي تخص التشريعات -5
 طرق عرض المادة -6

 :طرائق التقييم
 االختبارات الشفوية -5
 ورقة عمل لجميع الطلبة -6
 مناقشة الطالب داخل القاعة -7
 امثلة تطبيقية في وسائل االعالم )االخالقية ( -8

 :االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 تشجيع الطلبة على المواد والمناقشة  -4

 عرضهاتهيئة المحاضرة ووسائل االيضاح ل -5

 تنمية معرفة الطالب بمعنى التشريعات االعالمية    -6

 :طرائق التعليم والتعلم
 تكليف الطلبة باعداد مواضيع او ابحاث -5
 تقديم اوراق عمل  -6
  القوانين واالخالقيات –زيارة الفضائيات واالحتكاك بالكوادر حول هذه الموضوعات  -7

 :طرائق التقييم

 متابعة الطالب في القاعة -3
 اختبار الطلبة اليومي  والشهري القيام ب -4



6الصفحة   

 :المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 تحليل النصوص المتعلقة بالمصادر  -4

 المقارنة بين عدد من التشريعات في الدول المختلفة   -5

 ة في االخالق والقوانينتبادل االفكار من خالل عرض الموضوعات المختلف -6

 

 :بنية المقرر -11

  

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

1 2 
تعريف القانون وعالقته  تشريعات اعالم

 بالجرائم
 االمتحان المحاضرة النظرية

2 2 
قانون االعالم وعالقته  تشريعات اعالم

 انين االخرىبالقو
 االمتحان المحاضرة النظرية

3 2 
العمل في االعالم واخالقيات  تشريعات اعالم

 المهنة
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية جرائم الرأي والنشر تشريعات اعالم 2 4

5 2 
واجبات االعالم والقانون  تشريعات اعالم

 الدولي
 االمتحان المحاضرة النظرية

6 2 
 الرقابة في االعالم تشريعات اعالم

 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية الملكية في الصحافة تشريعات اعالم 2 7

2 2 
 –التشريعات االعالمية  تشريعات اعالم

 االمتحان  المحاضرة النظرية  التعريف والمفهوم

 :البنية التحتية -12

 ي / السيد بخيتاخالقيات العمل الصحف -1
    اخالقيات االعالم وتشريعاته / عبد الرزاق الدليمي  -2

  الكتب المقررة المطلوبة -1

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 

  المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت -بـ 

 

 

 

 

 

 

 ر الدراسيخطة تطوير المقر -13

 تناول موضوعات التشريعات كمفاهيم وقيم  -1
 عرض النظريات الحديثة  -2
 اتحاد المصطلحات الحديثة في التشريعات االعالمية -3
 االطالع على مفردات االخالق والتشريع -4
 مراجع المصادر االجنبية فيما يتعلق بأساليب العمل الصحفي واخالقياته -5



6الصفحة   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 كفيل الجامعة كلية ال يةالمؤسسة التعليم -1

 الصحافة االذاعية والتلفزيونية  –قسم االعالم  القسم العلمي/ المركز -2

 N205االتصال السياسي  اسم/ رمز المقرر -3

 أسبوعي اشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي الفصل/ السنة -5

 ساعة 33 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

يتضمن المقرر نشأة مفهوم االتصال السياسي وتطوره ... ومعرفة الطالب بالتسويق السياسي الذي يعد اليوم من االولويات 
في هذا الميدان. وتعريف الطالب باالستخدامات السياسية لشبكة االنترنت وموضوع المدونات االساسية ، ويهدف المقرر 

باألمور  السياسية وكيفية توظيفها عن طريق االعالم مع ضرورة استخدام المصطلحات السياسية جعل الطالب اكثر وعي 
 الجديدة.

 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

 : األهداف المعرفية -ت

 تعريف مفهوم االتصال السياسي -12

 اهمية االتصال السياسي في مجال االعالم -13

 االتصال السياسي  اكتساب المعرفة في مجال -14

 تحليل المفاهيم التي تخص موضوع االتصال السياسي -15

 تنفيذ برنامج لدراسة المادة -16

 اقامة مقارنات بين االنظمة السياسية -17

 :االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 جعل الطالب يكتب خطة تتعلق بالموضوع  -7

 تطبيق مقومات الجودة الشاملة في المادة  -8

 تدريس المادة المقترحةوضع خطة عامة ل -2

 : طرائق التعليم والتعلم
 طريقة المناقشة والحوار -7
 االنترنت  -طرق استخدام المدونات  -8
 طريقة الحوار ي المادة -2

 :طرائق التقييم
 اختبارات شفوية -2
 ورقة عمل للطلبة -11
 مشاركة الطالب في الحوار -11
 النظر لبعض نماذج السياسة في الدول االخرى -12

 :انية والقيميةاالهداف الوجد -جـ 

 مشاركة الطلب في المناقشة -7

 االعداد لتهيئة وعرض المحاضرة -8

 تنمية الوعي لدى الطالب في المجال السياسي -2

 :طرائق التعليم والتعلم
 تكليف الطلبة بأوراق عمل -8
 االطالع على ميادين السياسة عند الدول االخرى -2
 االطالع على الدستور والقرارات التي يصدرها البرلمان -11

 :ائق التقييمطر

 تشجيع الطالب داخل القاعة  -5
 اقامة اختبارات يومية وشهرية  -6



6الصفحة   

 :المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

 تحليل النصوص السياسية  -7

 دراسة المقارنة بين الدراسة السياسية في دول مختلفة -8

 للمناقشة والتحليل اقامة ورشة عمل  -2

 

 :بنية المقرر -11

  

 طريقة التقييم طريقة التعليم والموضوعأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية مفهوم االتصال السياسي االتصال السياسي 2 1

 االمتحان يةالمحاضرة النظر وظائف االتصال السياسي االتصال السياسي 2 2

3 2 
االتصال السياسي والتنشئة  االتصال السياسي

 السياسية
 االمتحان المحاضرة النظرية

4 2 
االتصال السياسي والتشويق  االتصال السياسي

 السياسي
 االمتحان المحاضرة النظرية

5 2 
االتصال السياسي والتأثير  االتصال السياسي

 في اتجاهات الرأي العام
 االمتحان يةالمحاضرة النظر

6 2 
االتصال السياسي والمساعدة  االتصال السياسي

 ففي صنع القرارات
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية الشائعات السياسية االتصال السياسي 2 7

 االمتحان  المحاضرة النظرية  اساليب مواجهة االشاعات االتصال السياسي 2 2

 : يةالبنية التحت -12

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 االعالم السياسي واالخباري في الفضائيات / هيثم الهيتي

 االعالم الدبلوماسي والسياسي               / مجد الهاشمي   

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصي بها -أ
 )المجالت العملية، التقارير،...(

 

 مواقع االنترنت اللكترونية، مواقع االنترنتالمراجع ا -بـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يهدف المقرر جعل الطالب اكثر وعيا من خالل تطوير المادة وكيفية توظيفها عن طريق عرض خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 النظريات السياسية المختلفة 



6الصفحة   

 

 

 

  

 

 

 

 

 College of mass commnication المؤسسة التعليمية -1

 Department of journalism القسم العلمي/ المركز -2

       English N405 اسم/ رمز المقرر -3

  Weekly اشكال الحضور المتاحة -4

  Annual الفصل/ السنة -5

  hrs 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

  تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

Students should use English to communicate with others all over the world.    
To enable the students in the Department of Media to use concepts relating to 

the field of media in English in their future career . 
 

 

 وصف المقرر

م خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً أله

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

       يةاألهداف المعرف -ب

1. To understand the media concepts in English 

2. To know the importance of using English in the field of media   

3.  To use  English as a means of  the new modern mass media  like Facebook, Twitter, Telegram, 

and others. 

  

 بالمقرراالهداف المهاراتية الخاصة  -بـ 

To be able to write reports concerning media in English  

 

 طرائق التعليم والتعلم

1. Functional  Approach 
2. Notional Approach  
3. Communicative Approach   

 

 طرائق التقييم

1. Testing  
2. Writing  research  papers  
3. Participation of the students in the lecture hall  

 
 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

To develop the students' group work  

 طرائق التعليم والتعلم

1. Asking students' to prepare projects in the field of media in English  
2. Field visits  

 

 طرائق التقييم

1. Monitoring the students' conduct in the lecture hall  
2. Quizzes 
3. Checking the students' attendance reports   

 
 



6الصفحة   

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

1. The skill of analyzing media texts  

2. The skill of being able to participate in conversations and discussions about media  

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع  وأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

1 2 English Language   ON LINE JOURNALISM 
Theoretical 
lecture  

Test  

2 2 
English Language   

ELECTRONIC MEDIA 
Theoretical 

lecture 

Test 

3 2 
English Language   

EDITING  
Theoretical 

lecture 

Test 

4 2 
English Language   

BASIC NEWS WRITING  
Theoretical 

lecture 

Test 

5 2 
English Language   

NEWS VALUES  
Theoretical 

lecture 

Test 

6 2 
English Language   

THE LEAD 
Theoretical 

lecture 

Test 

7 2 
English Language   

NEWS STYLE 
Theoretical 

lecture 

Test 

2 2 
English Language   

UNSEEN PASSAGE 
Theoretical 

lecture 

Test 

   البنية التحتية -12

  .Nabil Mohammed Ali. ENGLISH FOR MASS MEDIA الكتب المقررة المطلوبة -1

 تالمراجع االلكترونية، مواقع االنترن -بـ 

Wikipedia free encyclopedia  
https://en.m.wikipedia.org,wiki  
 Dictionaries for MASS MEDI 
ENLISH HEADWAY. 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

1. Using modern sources in the field of media.  
2.  Learning the concepts which are related to media in English. 
3. CONECT THE MATERIAL WITH THE INTERNET. 
4. USING YOUTUBES AS A DATA SHOW AS A PRACTICAL LESSON. 

 

 

 

 

https://en.m.wikipedia.org,wiki/


6الصفحة   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 College of mass communication  المؤسسة التعليمية -1

 Department of journalism القسم العلمي/ المركز -2

       English N202 سم/ رمز المقررا -3

  Weekly اشكال الحضور المتاحة -4

  Annual الفصل/ السنة -5

  hrs 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

 24/3/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

    Students should use English to communicate with others all over the world. 
   To enable the students in the Department of Media to use concepts relating 

to the field of media in English in their future career . 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم  من

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة

 وصف المقرر



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

       األهداف المعرفية -ت

1. To understand the media concepts in English 

2. To know the importance of using English in the field of media   

3.  To use  English as a means of  the new modern mass media  like Facebook, Twitter, Telegram, 

and others. 

  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

To be able to write reports concerning media in English  

 

 طرائق التعليم والتعلم

1. Functional  Approach 
2. Notional Approach  
3. Communicative Approach   

 

 طرائق التقييم

1. Testing  
2. Writing  research  papers  
3. Participation of the students in the lecture hall  

 
 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

To develop the students' group work  

 طرائق التعليم والتعلم

1. Asking students' to prepare projects in the field of media in English  
2. Field visits  

 

 طرائق التقييم

1. Monitoring the students' conduct in the lecture hall  
2. Quizzes 
3. Checking the students' attendance reports   

 
 



6الصفحة   

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د

1. The skill of analyzing media texts  

2. The skill of being able to participate in conversations and discussions about media  

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع  وأاسم الوحدة/  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات وعاالسب

1 2 English Language   RADIO 
Theoretical 
lecture  

Test  

2 2 
English Language   

TELEVISION 
Theoretical 

lecture 

Test 

3 2 
English Language   

FILM 
Theoretical 

lecture 

Test 

4 2 
English Language   

PUBLIC RELATION 
Theoretical 

lecture 

Test 

5 2 
English Language   

PRESS CONFERENCE 
Theoretical 

lecture 

Test 

6 2 
English Language   

PRESS RELEASE 
Theoretical 

lecture 

Test 

7 2 
English Language   

PUBLISHING 
Theoretical 

lecture 

Test 

2 2 
English Language   

UNSEEN PASSAGE 
Theoretical 

lecture 

Test 

   البنية التحتية -12

  .Nabil Mohammed Ali. ENGLISH FOR MASS MEDIA الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت -بـ 

Wikipedia free encyclopedia  
https://en.m.wikipedia.org,wiki  
 Dictionaries for MASS MEDI 
ENLISH HEADWAY. 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

1. Using modern sources in the field of media.  
2.  Learning the concepts which are related to media in English. 
3. CONECT THE MATERIAL WITH THE INTERNET. 
4. USING YOUTUBES AS A DATA SHOW AS A PRACTICAL LESSON. 

 

 

 

 

https://en.m.wikipedia.org,wiki/


6الصفحة   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Al  kafeel university College المؤسسة التعليمية -1

 القسم العلمي/ المركز -2
Department of Media – TV & Radio 
Broadcasting  

       English N101 اسم/ رمز المقرر -3

  Weekly اشكال الحضور المتاحة -4

  Annual الفصل/ السنة -5

  hrs 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( -6

 24/3/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

 
 Students should use English to communicate with others all over the 

world.    To enable the students in the Department of Media to use concepts 

relating to the field of media in English in their future career . 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

ق االستفادة القصوى من فرص التعلم من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حق

 الربط بينها وبين وصف البرنامج والبد من .المتاحة

 وصف المقرر



7الصفحة   

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

       األهداف المعرفية -ث

1. To understand the media concepts in English 

2. To know the importance of using English in the field of media   

3.  To use  English as a means of  the new modern mass media  like Facebook, Twitter, Telegram, 

and others. 

  

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

To be able to write reports concerning media in English  

 

 م والتعلمطرائق التعلي

1. Functional  Approach 
2. Notional Approach  
3. Communicative Approach   

 

 طرائق التقييم

1. Testing  
2. Writing  research  papers  
3. Participation of the students in the lecture hall  

 
 

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

To develop the students' group work  

 ئق التعليم والتعلمطرا

1. Asking students' to prepare projects in the field of media in English  
2. Field visits  

 

 طرائق التقييم

1. Monitoring the students' conduct in the lecture hall  
2. Quizzes 
3. Checking the students' attendance reports   

 
 



 

 هيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المهارات العامة والتأ -د

1. The skill of analyzing media texts  

2. The skill of being able to participate in conversations and discussions about media  

 

 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع  وأالوحدة/ اسم  لوبةطمخرجات التعلم الم الساعات االسبوع

1 2 English Language   Mass MEDIA 
Theoretical 
lecture  

Test  

2 2 
English Language   

Iournalism 
Theoretical 

lecture 

Test 

3 2 
English Language   

Newspapers   
Theoretical 

lecture 

Test 

4 2 
English Language   

Tabloids  
Theoretical 

lecture 

Test 

5 2 
English Language   

Magazines  
Theoretical 

lecture 

Test 

6 2 
English Language   

Broadcasting  
Theoretical 

lecture 

Test 

7 2 
English Language   

Broadcast journalism 
Theoretical 

lecture 

Test 

2 2 
English Language   

UNSEEN PASSAGE 
Theoretical 

lecture 

Test 

   البنية التحتية -12

  .Nabil Mohammed Ali. ENGLISH FOR MASS MEDIA الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع االلكترونية، مواقع االنترنت -بـ 

Wikipedia free encyclopedia  
https://en.m.wikipedia.org,wiki  
 Dictionaries for MASS MEDI 
ENLISH HEADWAY. 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

1. Using modern sources in the field of media.  
2.  Learning the concepts which are related to media in English. 
3. CONECT THE MATERIAL WITH THE INTERNET. 
4. USING YOUTUBES AS A DATA SHOW AS A PRACTICAL LESSON. 

 

 

  
 

https://en.m.wikipedia.org,wiki/

