
 

 

 

 

 وزارة التـعلـيم العـالي والبــحث العـلمي

 جـــــــــــهاز اإلشـــــــــراف والتقـــــــــويم العلــــــــــمي

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 اإلعالمكلية 

 والتلفزيونية اإلذاعيةقسم الصحافة 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  اإلعالمكلية  المؤسسة التعليمية -1

 والتلفزيونية  اإلذاعيةقسم الصحافة  القسم العلمي/ المركز -2

  األكاديميوصف البرنامج  المهنياسم البرنامج األكاديمي او  -3

  إعالمبكالوريوس  اسم الشهادة النهائية -4

 النظام الدراسي: -5

 سنوي/ مقررات/ أخرى     
 سنوي

 / برنامج االعتماد المعتمد -6

 التطبيق في المؤسسات االعالمية  المؤثرات الخارجية األخرى -7

 15/9/2119 تاريخ إعداد الوصف -8

 البرنامج األكاديميأهداف  -9

يهدف البرنامج األكاديمي إلى إعداد مختصين في ممارسة المهن االعالمية في مختلف مجاالت االعالم بشكل عام والعمل في  -أ 

 االذاعة والتلفزيون بشكل خاص .

يهدف البرنامج األكاديمي إلى القيام باألعمال التي تتضمن تطبيق فنون االعالم بكافة اشكالها في المؤسسات االعالمية من خالل  -ب

 اعداد متخصصين وفق مؤهالت علمية اعالمية على مدى اربع سنوات من الدراسة النظرية والتطبيقية في هذا المجال . 

 لى تشجيع البحث العلمي في ميادين الدراسات االعالمية .يهدف البرنامج األكاديمي إ -ج 

يهدف البرنامج األكاديمي إلى تنشيط االعمال االعالمية المتنوعة والمتمثلة في التحرير االخباري واعداد وتقديم البرامج وفن كتابة  -د 

ت الدولة الى الواقع الميداني لتطوير مؤسسا التقرير والتحقيق التلفزيوني والصحافة االستقصائية وباقي الفنون االخرى ونقلها

 والقطاع الخاص .

 

 وصف البرنامج األكاديمي

المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا إيجازا مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 

 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج



 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11

 االهداف المعرفية -أ

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

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

 االعالمية .

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

 االعالمية . تنمية أخالقيات مهنة االعالم ضمن الدراسات -4أ

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

 الى الواقع الميداني . 

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

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج -بـ 

 المهارات العملية لضمان تطبيق فنون االعالم  في العمل الميداني . -1بـ

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

 

 طرائق التقييم

 اإلختبارات النظرية -1

 االختبارات العملية  -2

 مشاريع التخرج  -3

  المؤسسات االعالميةالتطبيق في  -4

 

 األهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 أن يكون الطلبة مثاالً لإلعالمي المهني في عمله. -1جـ

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

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

 .  عالقات ودية بين الطلبة والمؤسسات المجتمعية واالعالميةاقامة  -4جـ

 

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

 القدرة على كتابة الخبر االعالمي بمهنية . -1د

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

 اكتساب مهارات اعالمية  ضرورية للعمل االعالمي . -3د

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

 اكتساب معرفة اعالمية تؤهل الطالب للعمل في المؤسسات االعالمية - 5د



 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي -12

 تنمية المهارات الذاتية في المجال االعالمي . –أ 

 إدارة الوقت وتحديد األولويات مع القدرة على العمل المنظم. -ب 

 القدرة على توجيه وتحفيز اآلخرين. -ج 

 إقامة المؤتمرات االعالمية  التخصصية ودعوة الكفاءات للمشاركة فيها. -د 

 تناول قضايا المجتمع و دور االعالم فيها .تنظيم الندوات األخالقية والفكرية التي ت -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

 

 



 

 اسم المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 ـــ 2 مبادئ العالقات العامة األولى

 2 1 التربية االعالمية والرقمية األولى

 2 1 التصوير التلفزيوني األولى

 2 2 والتلفزيونيالخبر االذاعي  األولى

 ــ 2 االتصال الجماهيري األولى

 

 االولى

 

 ـــ 2 علم النفس االجتماعي

 ــ 2 اللغة االعالمية  األولى

 ــ 2 حقوق اإلنسان األولى

 ــ 2 اللغة اإلنكليزية  األولى

 2 1 الحاسبات االولى



 

 اسم المقرر أو المساق الدراسيةالمرحلة 
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 2 1 االخراج االذاعي والتلفزيوني  الثانية

  2 نظريات االتصال الجماهيري  الثانية

 1 2 التقنيات الرقمية والحاسوب  الثانية

  2 االتصال السياسي الثانية

 2 1 الفن االذاعي )اعداد البرامج وتقديمها ( الثانية

  2 اللغة االعالمية  الثانية

  2 اللغة االنكليزية  الثانية

 2 1 فن الصوت وااللقاء  الثانية 

 الثانية
التحرير االذاعي والتلفزيوني )المقابلة 

 والتحقيق (
2 2 

  2 مناهج البحث العلمي  الثانية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسم المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

  2 لغة الخطاب االعالمية  الثالثة 

 2 1 الصحافة االستقصائية  الثالثة 

  2 تشريعات االعالم واخالقياته  الثالثة

  2 الرأي العام  الثالثة

 2 1 مناهج البحث االعالمي  الثالثة

 2 1 الجديداالعالم  الثالثة

 الثالثة
التحرير االذاعي والتلفزيوني )التقرير 

 والمراسلة االخبارية (
2 2 

 2 1 تكنلوجيا المعلومات الثالثة

  2 الشبكات االذاعية والتلفزيونية  الثالثة

  2 اللغة االنكليزية  الثالثة

    



 

 

 اسم المقرر أو المساق المرحلة الدراسية الرابعة 
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 2 1 االعالن االذاعي والتلفزيوني الرابعة 

  2 االدارة والتخطيط في االذاعة والتلفزيون الرابعة 

 2 2 الصحافة االذاعية والتلفزيونية  الرابعة

 2 1 التقنيات االذاعية والتلفزيونية  الرابعة

  2 الدعاية والحرب النفسية  الرابعة

  2 تطبيقات لغوية  الرابعة

  2 اللغة االنكليزية  الرابعة

 2 1 سيناريو الرابعة

 2 1 مشروع التخرج  الرابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رات المنهجمخطط مقر

 

 أساسي أم اختياري اسم المقرر المقرررمز  السنة/ المستوى

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

 األهداف المعرفية
األهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج

األهداف الوجدانية 

 والقيمية

المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة )المهارات االخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

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

 األولى

 /     /     /    /  أساسي الخبر االذاعي والتلفزيوني  -

 /     /     /    /  أساسي االتصال الجماهيري ووسائله  -

 الثانية

- 
الفن االذاعي )اعداد البرامج 

 وتقديمها (
 /     /     /   /   أساسي

- 
التحرير االذاعي والتلفزيوني 

 )المقابلة والتحقيق (
 /     /     /   /   أساسي

 الثالثة

 /     /     /   /   أساسي الصحافة االستقصائية  -

- 

التحرير االذاعي 

والتلفزيوني)التقرير والمراسلة 

 االخبارية ( 

 /     /     /   /   أساسي

 الرابعة

 /     /     /  /    أساسي الصحافة االذاعية والتلفزيونية  -

- 
االدارة والتخطيط لالذاعة 

 والتلفزيون 
 /     /     /  /    أساسي
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 وصف المقررات الدراسية للمرحلة األولى / قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعالمية اللغةوصف مقرر مادة 

إيجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر، ومخرجات التعلم االولى طلبة المرحلة  اإلعالمية اللغةيوفر وصف المقرر مادة 

 المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة.

  أهداف المقرر

ة االتصاليالمفاهيم تحديداً دقيقاً وتحديد خصائصه التي تميزه عن اللغة االعالمية يهدف المقرر الى تحديد مفهوم 

وتحقيق أعلى درجات االستفادة  التطبيقي الجانب عن فضال واختبارها المعرفي الجانب على التأكيداألخرى مع 

 من خالل تحقيق االهداف االتية :  والمنفعة

 وفالحر ونطق الصحيحة القراءة من وتمكينه صحيحا استعماال اللغة استعمال على للطالب اللغوية الثروة تنمية_ ١

  صحيح بشكل مخارجها من

 . اإلعالم لغة في الشائعة والنحوية اإلمالئية األخطاء من الطالب تخليص_ ٢

 . وقراءاته كتاباته على صحيح بشكل وتطبيقها المقررة النحوية بالقواعد الطالب تعريف_ ٣

 .عاميةال لتفصيح محاولة في والفصحى العامية بين الفجوة وتقريب العامية استعمال عن المستطاع قدر االبتعاد_ ٤

 والتعلم تعليما طريقة
 التقييم طريقة

 

 وطرحها المعلومة عرض في الطلبة اشراك_ ١

 وتثبيت الذاكرة لتنشيط وحوارت مناقشات واجراء

 . المعلومة

 تاكيد الى ترمي النقاشية االسئة بعض طرح_ ٢

 شفهية اختبارات اجراء مع المعلومات استيعاب

 . المحاضرة اثناء في سريعة وتحريرية

 الطالب لتمرين بيتية وتكليفات واجبات اعطاء_ ٣ 

 المعلومات وتثبيت موضوعه على الطالب لتمرين اكثر

 .  الموضوع بهذا الخاصة

  

 

 

 

 االختبارات اليومية  ) كوزات ( -1

 االمتحان التحريري -2

 اعداد البحوث والتقارير  -3

 

 

 الفصل االول                                                                                                 الفصل الثاني

 مفردات مقرر اللغة االعالمية 

 مفهوم اللغة ومستوياتها 

 اقسام الكالم 

 تطبيقات النحو على اقسام الكالم 

 عالمات االعراب االصلية والفرعية 

 المثنى 

 الجمع 

 تطبيقات نحوية 

 المقصور 
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 مفردات مقرر العالقات العامة

 الفصل الثاني الفصل االول

 -مفهوم العالقات العامة وتعريفاتها-

 -وتطويرهانشأة العالقات العامة -2

 -أهداف العالقات العامة-3

 -وظائف العالقات العامة-4

  -اهمية العالقات العامة -5

عالقة العالقات العامة بانماط االتصال االخرى -6

-  

 -عالقة العالقات العامة باالعالم -7

 

  -اخالقيات العمل في العالقات العامة -13

 -رواد العالقات العامة -14

  -االساليب العلمية في ممارسة العالقات العامة -15

 -البحث العلمي في العالقات العامة-16

 -العالقات العامة التخطيط في -17

 -التنظيم في العالقات العامة -18

  -القيادة في العالقات العامة-19

 االفعال الخمسة 

 تطبيقات لغوية وامالئية 

 تدريبات على القراءة الصحيحة

 المنقوص 

 الممدود 

 اغالط امالئية شائعة 

 تدريبات على القراءة الصحيحة

 العالقات العامة وصف المقرر مادة 

 

يتناول هذا المقرر دراسات المفهوم العامة في جميع الموسسات الحكومية والخاصة ودراسة الجوانب المتعلقة بفن ادارة 

العالقات العامة وحمالتها االعالمية في جميع وسائل االعالم والتواصل االجتماعي من اجل اعداد وتدريب الطالبة في 

المرحلة االولى على فهم هذا المقرر وتدريبهم على كيفية ممارسة مهام رجل العالقات العامة في الموسسات االعالمية 

 والحكومية والخاصية.

يوفر وصف المقرر العالقات العامة الذي يدرس لطلبة المرحلة االولى إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات 

 ب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. التعلم المتوقعة من الطال

 أهداف المقرر                  

 اعداد وتزويد الطالب بالمعلومات االساسية في مادة العالقات العامة فضال عن :

مة وحمالتها االعالمية وتزويد الطالب التعرف على مفهوم العالقات العامة تعريف الطالب بستراتيجيات العالقات العا

 بالمعلومات االساسية عن مواصفات رجل العالقات العامة الناجح 

 تنمية مهارات الطالب بكيفية التخطيط لحمالت العالقات العامة في وسائل االعالم التقليدية

 التواصل االجتماعي تعريف الطالب بالعالقات العامة االلكترونية صناعة المحتوى االلكتروني على مواقع

 األهداف المعرفية   -أ

 

 العالقات العامة تعريف الطلبة على مفهوم -1أ

 واالعالم  العالن التعرف على العالقة بين ا-2أ

ومراحل نشأت العالقات العامة التعرف على -3أ

 تطورها 

 

 األهداف المهاراتية   -ب 

 

امتالك الطالب القدرات التخصصية والفنية – 1ب

 التواصلالمتعلقة بفن 

 االتصال التفاعليتطوير اسلوب – 2ب

 تدريب الطلبة على انشاء مدونات الكترونية– 3ب

 تطوير قدرته المهارية في االستجابة لنداء االفكار   -4ب

 القدرة على وصف المادة المقررة 

 االستنباط والقياس -5ب

 المنهج فهم ة على القدر-6ب

 االستنتاج والتحليل   -7ب

 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

الحوار والمناقشات العلمية والمواد  -1

 واستخدام التقنيات الحديثة  -2

 لالستيعاب ابرزها الشاشات  -2

الذكية واالستفادة من مواقع - -3

 االنترنت

 مشاركة الطلبة في المحاضرات -4

 الذاكرة والمعالجة المعرفيةتنشيط  -5

 االمتحان الشفوي )الحوار ، النقاش( ،-1

 االمتحان التحريري -2

الواجب المكلف به الطالب )التقارير  -3

 والبحوث العلمية(

طرح افكار عالية الفهم تؤدي الى  -6

وجود مجال عميق للتفكير و التفكير 

من خالل نقاط تطرح اذ يؤدي الى 

 مساعدة المتعلم في تطوير مهارته 
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 -عالقة العالقات العامة بالدعاية -8

 -عالقة العالقات العامة باالعالن-9

 -ت العامة جمهور العالقا-11

 -وسائل االتصال في العالقات العامة-11

 -اساليب االتصال في العالقات العامة-12

 

 -التنسيق في العالقات العامة-21

 -االتصال التنظيمي في العالقات العامة -21

 -المتابعة في العالقات العامة-22

 -التقويم في العالقات العامة-23

 -التدريب في العالقات العامة -24

 -انموذج ممارسة العالقات العامة الفعالة -25

 -العالقات العامة في العراق -26
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  والديمقراطيةبنية المقرر مادة حقوق االنسان  -

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة/ أوالموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات االسبوع

 االمتحان المحاضرة النظرية مفهوم حقوق االنسان حقوق االنسان والديمقراطية 2 1

 مادة حقوق االنسان والديمقراطية وصف المقرر

 

حقوق االنسان  يوفر وصف المقرر المجتمع  في حقوق االنسان والديمقراطية يتناول هذا المقرر دراسات المفهوم العام 

إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الذي يدرس لطلبة المرحلة االولى   والديمقراطية

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

            

 أهداف المقرر -

مفهوم حقوق االنسان والديمقراطية والجوانب المرتبطة بها ، باإلضافة الى اسس حقوق يتناول هذا المقرر دراسة 

االنسانومدخالت ومخرجات تلك الحقوق من حقوق وواجبات ، فضال عن انواع التنظيم الحقوقي )الرسمي وغير الرسمي 

نسان وتسليط الضوء على اهم ( وصناعة القرار والعوامل المؤثرة فيه داخل المؤسسة االعالمية ، وخصائص حقوق اال

معوقات التي تعترض تلك الحقوق من فساد اداري ومعوقات الحوار، واهم السبل الهادفة للتعايش السلمي، فضال عن 

المحور االساس ، أي المفهوم االساس السائد االن حول ادارة تلك الحقوق ومعايير الديمقراطية المؤدية لحقوق االنسان 

 الحديثة.
 

 

 األهداف المعرفية   -ب

 يعرف  مفهوم حقوق االنسان .1

يفهم اهمية واسس حقوق االنسان  .2

 الحديثة

يكتسب المهارات االدارة االستراتيجية  .3

 للحقوق والواجبات

يحلل مفردات صناعة القرار الحقوقي في  .4

 المؤسسات  كافة

يقارن بين انواع الحقوق الموجودة في العالم، 

  ويرنو لألفضل في اكتساب حقوقه
 

 األهداف المهاراتية   -ب 

 

يكتب عن ما يهدف الوصول اليه من  .1

 الحقوق.

يطبق مقومات ادارة الحقوق  .2

 االستراتيجية للفرد الدولة

يضع خطط استراتيجية  للوصول  .3

 للحقوق 

  
 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

 االمتحان الشفوي )الحوار ، النقاش( ،-1 طريقة المناقشة والسمنرات  -1



 7الصفحة 

 االمتحان المحاضرة النظرية أهمية و أسس الحقوق  حقوق االنسان والديمقراطية 2 2

 االمتحان المحاضرة النظرية خصائص حقوق االنسان حقوق االنسان والديمقراطية 2 3

 االمتحان المحاضرة النظرية تاريخية حقوق االنسان حقوق االنسان والديمقراطية 2 4

 االمتحان المحاضرة النظرية حقوق االنسان الحديثة حقوق االنسان والديمقراطية 2 5

 والديمقراطيةحقوق االنسان  2 6
المهارات االستراتيجية 

 لحقوق االنسان
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية الفساد االداري حقوق االنسان والديمقراطية 2 7

 االمتحان  المحاضرة النظرية  انواع الفساد االداري حقوق االنسان والديمقراطية 2 8

 االمتحان المحاضرة النظرية معوقات الفساد االداري والديمقراطيةحقوق االنسان  2 9

 االمتحان المحاضرة النظرية الحوار وطرق تفعيل الحوار حقوق االنسان والديمقراطية 2 11

 االمتحان المحاضرة النظرية مميزات الحوار حقوق االنسان والديمقراطية 2 11

 االمتجان المحاضرة النظرية الحوارمعوقات  حقوق االنسان والديمقراطية 2 12

 االمتحان المحاضرة النظرية التعايش السلمي حقوق االنسان والديمقراطية 2 13

 االمتحان المحاضرة النظرية معايير التعايش السلمي حقوق االنسان والديمقراطية 2 14

 االمتحان المحاضرة النظرية امتحان الفصل األول  حقوق االنسان والديمقراطية 2 15

   العطلة الربيعية حقوق االنسان والديمقراطية 2 

 حقوق االنسان والديمقراطية 2 1
مفهوم الحقوق وعالقته 

 باالعالم
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية أهمية الحقوق في الدستور حقوق االنسان والديمقراطية 2 2

 حقوق االنسان والديمقراطية 2 3
حقوق االنسان في الدستور 

 العراقي
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية مقومات الحقوق حقوق االنسان والديمقراطية 2 4

 االمتحان المحاضرة النظرية ضمانات حقوق االنسان حقوق االنسان والديمقراطية 2 5

 حقوق االنسان والديمقراطية 2 6
الالستراتيجي االدراك 

 لحقوق االنسان
 االمتحان المحاضرة النظرية

 حقوق االنسان والديمقراطية 2 78
حقوق االنسان في المواثيق 

 الدولية
 االمتحان المحاضرةالنظرية

 حقوق االنسان والديمقراطية 2 9
حقوق االنسان في االمم 

 المتحدة
 االمتحان المحاضرة النظرية

 االمتحان المحاضرة النظرية مراحل اقرار حقوق االنسان والديمقراطيةحقوق االنسان  2 11

 االمتحان المحاضرة النظرية الديمقراطية ومضمونها حقوق االنسان والديمقراطية 2 11

 االمتحان المحاضرة النظرية خصائص الديمقراطية حقوق االنسان والديمقراطية 2 12

 االمتحان المحاضرة النظرية معايير الديمقراطية حقوق االنسان والديمقراطية 2 13

 االمتحان المحاضرة النظرية الحرية مضمونها وانواعها حقوق االنسان والديمقراطية 2 14

طريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام  -2      

 .Power Pointبرنامج 

 طريقة التعلم التعاوني . -3      

 

 االمتحان التحريري -2

الواجب المكلف به الطالب )التقارير  -3

 والبحوث العلمية(



 7الصفحة 

 االمتحان المحاضرة النظرية امتحان الفصل الثاني حقوق االنسان والديمقراطية 2 15
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 االتصال الجماهيري ووسائله وصف المقرر مادة 

 فضال عن  وسائله واهميته واهم االتصال الجماهيري  مادة منهجية لطلبة المرحلة االولى تتناول مفهوم 

المقارنة بين وسائل االتصال التقليدية والحديثة بحسب الخصائص االتصالية واالبعاد التاريخية والتقنية لكل 

 منها .

  أهداف المقرر 

باالتصال ووسائله الشخصية والجماهيرية والتفاعلية وهو من المقررات الرئيسة يسعى هذا المقرر إلى التعريف 

التي تشتق منه باقي المقررات الدراسية بوصف االتصال هو المرجعية العلمية لجميع انشطة ووسائل االتصال 

ين تفسيراتها والفرز بالمعروفة كما يسعى المقرر الى رفد الطلبة بالمعرفة المفاهيمية للتعريفات المعتمدة لالتصال 

حسب العلوم التقليدية فضال عن التعريف بالفصل بين انواع االتصال ووسائله ومعوقاته الى جانب التعريف 

 بالخصائص االتصالية لكل وسيلة من الوسائل سواء كانت تقليدية ام حديثة   .

 االهداف المعرفيةاوال : 

التعريف بالتراث النظري الخاص  -1

ومفاهيمه ووسائله بتطور االتصال 

 األساسية.

تحديد األنواع المرتبطة باالتصال على  -2

وفق المدارس العلمية وتحديد عوامل 

 فاعلية كل منها .

تحديد المعوقات التي تعترض عمل  -3

االتصال بحسب األنواع والوسائل 

 وتحديد سبل تالفيها .

السعي الكساب الطلبة المعرفة  -4

التخصصية بشأن مفاهيم االتصال 

سية والتمييز بينها بحسب النشاط األسا

 االتصالي.

تصنيف االتصال ووسائله بحسب  -5

الوظائف واالهداف على مستوى الفرد 

 والمجتمع

 

 

 ثانيًا: االهداف المهاراتية:  

 

رفع المعرفة المعلوماتية للطلبة بشأن – 1

 ابجديات االتصال ومفاهيمه 

تمكين الطلبة من رفع قدراتهم المعرفية في – 2

مجال التمييز بين انواع االتصال وانواع وسائل 

 االتصال وخصائص كل منه 

التعريف بنقاط الضعف والقوة للوسائل  – 3

ة معرف واالنشطة االتصالية حتى يتمكن الطالب من

 كيفية استثمار كل وسيلة في مخاطبة الجمهور

 

 

 

 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية – 1

استعمال طريقة العرض  -2

 االلكتروني وبعض البرامج الحاسوبية 

 الواجبات واالختبارات اليومية  -3

 االختبارات اليومية  ) كوزات ( -1

 الواجبات االسبوعية -2

 االمتحان التحريري -2

الميداني عبر عرض بعض البحوث الجانب   -3

 التطبيقية

 االهداف الوجدانية والقيمية: المهارات العامة التأهيلية

 

 

 االتصال الجماهيري مهارة -1

 

 تنمية روح العمل الجماعي-١

 المساهمة في اعداد المشاريع 

 تنمية القدرات الذاتية للطالب -2

 

 ووسائلهاالتصال الجماهيري مفردات مقرر 

 الفصل الثاني االول الفصل

 االتصال مفهوم 

 ونماذجه االتصال انواع ٢

 االنسانية المجتمعات في االتصال أهمية ٣

 الجماهيري االتصال مفهوم ٤

  

 الجماهيري االتصال وسائل

 الجماهيري االتصال وسائل خصائص ٢

 الجماهيري االتصال في باالتصال القائم اهمية ٣

 وصف المقرر مادة الحاسبات

 

 

مهارة في استخدام الحاسوب عن طريق عمل مهمات قصيرة تنفذ اكتساب الطلبة يوفر هذا المقرر لطلبة المرحلة االولى 

 عن طريق الحاسبة

 أهداف المقرر                  

اساسيات الحاسوب , مكونات  اساسيات  اعداد وتزويد الطالب بالمعلومات االساسية في مادة الحاسبات فضال عن معرفة 

 الحاسوب الشخصيالحاسوب ,ا مان الحاسوب وتراخيص البرامج , نظم التشغيل 

 األهداف المعرفية   -ت

مراحل التطور التقني تعريف الطلبة على -1

 وتكنلوجيا االعالم 

تطور اجيال الحاسبات التعرف على مراحل -3أ

 في مجال االعالم ومراحل تطورها 

التعرف على المواطنة الرقمية وابعادها -4أ

 ومكوناتها 

 

 األهداف المهاراتية   -ب 

 

امتالك الطالب القدرات التخصصية والفنية – 1ب

 بأستخدام الحاسباتالمتعلقة 

 تدريب الطلبة على انشاء مدونات الكترونية–– 2ب

 تطوير قدرته المهارية في االستجابة لنداء االفكار   -4ب

 القدرة على وصف المادة المقررة 

 االستنباط والقياس -5ب

 االلكترونيالقدرة على تعليم -6ب

 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

الحوار والمناقشات العلمية والمواد  -7

 واستخدام التقنيات الحديثة  -2

 الحاسبات لالستيعاب ابرزها  -8

 مشاركة الطلبة في المحاضرات -9

تنشيط الذاكرة النظرية والعملية 

 والمعالجة المعرفية

 االمتحان الشفوي )الحوار ، النقاش( ،-1

 االمتحان التحريري -2

 االمتحان العملي بالتطبيق على الحاسبة  -3

 مفردات العملي  مفردات مقرر الحاسبات النظري

اطوار الحواسيب و تطور الحواسيب والبيانات 

 والمعلومات 

 االلكتروني الحاسوب

 تصنيف الحواسيب مميزات ومجالت استخدام الحواسيب 

 التعرف على مكونات المادية للحاسبة مكونات الحواسيب

 مكونات البرمجية للحاسبة انواع الحواسيب 

 مكونات االخال واالخراج مكونات الما دية للحاسبة االخال واالخراج

 التشغيلاستعراض لبعض البرامج  الكيان البرمجي

 انظمة االعداد  انظمة االعداد

 الحاسوب المكتبي امتحان الشهر االول

 امتحان الشهر االول حاسوبك الشخصي 

 امن الحاسوب  امن الحاسوب 

 انواع التراخيص تراخيص برامج الحاسوب 

 االختراق االلكتروني وانواعة االختراق االلكتروني 

 الفايروساتانواع وصفات  برامجيات خبيثة

  امتحان الكورس االول

 نظم التشغيل نظم التشغيل 

 7نظام التشغيل ويندوز   7نظام التشغيل ويندوز 

 مكونات سطح المكتب مكونات سطح المكتب

 قائمة  ابدأ  قائمة  ابدأ

 المجلدات وااليقونات االيقونات

 لوحة التحكم  لوحة التحكم

 بعض الحاالت  واالعدادت الشائعة في الحاسوب في الحاسوب بعض الحاالت  واالعدادت الشائعة

 الفكرية الملكية أنواع الفكرية الملكية أنواع ، الفكرية الملكية

 الفكرية الملكية أنواع االلكتروني االختراق

 التصوير التلفزيونيوصف المقرر مادة 

التصوير التلفزيوني واهميته واهم مبادئة والخبرات الكافية  مادة منهجية لطلبة المرحلة االولى تتناول مفهوم 

 الستخدام الكاميرا في التصوير.

  أهداف المقرر 

 تعريف الطالب بمبادئ التصوير التلفزيوني واهميته -أ  -١

تزويد الطالب بالخبرات االالزمة عن كيفية استخدام الكاميرات في االستوديو وخارجه وتعريفه بأنواعها  -ب

 وعدساتها

 اكساب الطالب مهارات اختيار ااالضاءة المناسبة والتكوين الجيد للصورة -ج

 تعريف الطالب باحجام اللقطات وزوايا التصوير -د

 جعل الطالب قادر على معالجة الصورة حاسوبيا -ه

 االهداف المعرفية

ان يفهم الطالب معنى التصويرالتلفزيوني – 1

 واهميته

ان يعرف الطالب آلية استخدام الكاميرا – 2 

 وتفاصيل االستوديو التلفزيوني .

ان يعرف الطالب انواع العدسات وااالجزاء – 3 

 الرئيسية للكاميرا واالستوديو .

ان يفهم الطالب كيفية توظيف االضاءة للحصول – 4 

 على صورة مناسبة

ان يعرف الطالب االختالف بين التصوير -5

 ي التقليدي والرقميالفوتوغراف

 

 

 ثانيًا: االهداف المهاراتية:  

 

 مهارة استخدام جميع انواع الكاميرات – 1

 مهارة توظيف مصادر الضوء – 2

 مهارة معالجة الصورة – 3

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرة -أ

المحاضرة التعلم بالقرين من خالل اعادة شرح -ب

 من قبل مجموعة من الطلبة

 المناقشة والتحاور -ج

 عرض االفالم التعليمية -ه

 

 االختبارات التحصيلية– 1

 رجع الصدى كمؤشر لفهم الطلية– 2

 اختبارات عملية– 3

 

 االهداف الوجدانية والقيمية: المهارات العامة التأهيلية

 

 

 مهارة التصوير واستخدام الكاميرات-1

 

 روح العمل الجماعيتنمية -١

 المساهمة في اعداد المشاريع 

 تنمية القدرات الذاتية للطالب -2

 

 التصوير التلفزيوني  مفردات مقرر 

 الفصل الثاني الفصل االول

 الصحفي التصوير مفهوم 

 الصحفي التصوير سمات .٢

 ومواصفاته المصور .٣

 التصوير اهمية .٤

 التصوير مجاالت .٥

 التلفزيونية الكاميرا مكونات .٦

 الكاميرا على عملي تطبيق .٧

 التصوير زوايا .٨

  

 للصورة اإلخباري التوظيف

 المصور الخبر توظيف ٢

 االخبارية الصورة عن التعليق ٣

 االخبارية الصورة على تطبيقية امثلة ٤

 االخبارية الصورة مصادر ٥

 الداخلية المصادر ٦

 الخارجية المصادر ٧

 االخبارية الصورة وظائف ٨
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 الجماهيري االتصال مستويات ٥

 الجماهيري االتصال وظائف ٦

 االتصال وظائف تفسير في االجتماعية النظريات ٧

 االتصال مهارات ٨

 الجماهيري االتصال جمهور ٩

 االتصال معوقات ١١

 االتصالية العملية في التقنيات اهمية ١١

 بنية في التقنيات احدثتها التي التطورات ١٢

 االتصالية العملية

 االتصال وسائل استخدامات توظيف اساليب ١٣

 المجتمع تحديث في الجماهيري

 االتصالية العملية في توافرها الواجب الشروط ١٤

 الناجحة

 االول الفصل امتحان ١٥

 خصائصها اهدافها، االعالمية الرسالة ٤

 االعالمية الرسالة في توافرها الواجب الشروط ٥

 الناجحة

 الصدى رجع المرتدة التغذية ٦

 االقناعي واالتصال التفاعلي االتصال ٧

 الجماهيري االتصال عملية في اللغة اهمية ٨

 الجماهيري االتصال عملية في التأثير آليات ٩

 الجماهيري االتصال وسائل تأثير مستويات ٠١

 (االتصالية الخصائص) كوسيلة الصحافة ٠٠

 (االتصالية الخصائص) كوسيلة اإلذاعة ٠٢

 (االتصالية الخصائص) كوسيلة التلفزيون ٠٣

 (االتصالية الخصائص) كوسيلة السينما ٠٤

 الثاني الفصل امتحان ٠٥

 الخبيثة البرمجيات ا انتشار األكثر األمنية المخاطر

 امن الرقمي العالم في التجاوزات أشكال

 الحاسوب خصوصية ، الحاسوب

 بعض ، Microsoft Office عن مقدمة

 مقدمة ، Microsoft Office مايكروسوفت مميزات

 وورد مايكروسوفت

MS-Word 

 ، وورد مايكروسوفت برنامج تشغيل

 ، وورد مايكروسوفت برنامج واجهة

 File تبويب

 تنصيب تثبيت ، االولية االقراص صيانة الشخصي حاسوبك

 ، برنامج

 في األعداد أنظمة ، البرمجية الكيانات

 الحاسوب

 اإلنترنت شبكات عرض

 امتحان الكورس الثاني امتحان الكورس الثاني 

 الصورة سمات و الصحفية الصورة مفهوم .٩

 ومحدداتها الصحفية

 التلفزيوني التصوير . ١١

 وانواعها التلفزيونية الصورة مفهوم . ١١

 التلفزيونية الصورة في والفنية الجمالية القيم . ١٢

 التلفزيوني التصوير في واللقطات المشاهد . ١٣

 والمصورين التلفزيونية الكاميرات انواع . ١٤

 التلفزيونيين

 االول الفصل امتحان . ١٥

 

 اإلخبارية الوظيفة ٩

 اإلقناعية الوظيفة ١١

 الوثائقية الوظيفة ١١

 الجمالية الوظيفة ١٢

 النفسية الوظيفة ١٣

 البصرية الوظيفة ١٤

 الثاني الفصل امتحان ١٥
Course description: English Language Course  

A systematic course for students of the first stage dealing with media concepts 

and terms in the English language 

Course objectives 

Brief Summary: The syllabus covers all four skills of English language ( 

writing, reading, speaking, and listening), along with grammar and 

comprehension 

Items of syllabus:  

1. Language focus 

2. Vocabulary 

3. Reading comprehension 

4. Writing methods 

5. Speaking & Conversation 

 

 

 

Aims of syllabus: 

1. Aquire basic language skills 

2. Aquire the linguistic bases 

that enable the students to 

participate in exchanging 

intellectual knowledge 

3. Develop their linguistic 

competence 

4. Develop their intellectual, 

personal, and professional 

abilities 

 

 

Teaching and learning methods Assessment methods       

1- Theoretical lectures 

2- Using the electronic display method 

and some computer programs 

3- Duties and daily tests 

 

- Daily tests (nuts) 

2- Weekly duties 

2- Written examination 

 

Qualifying general skills Emotional and value goals: 

 

Develop the student's reading and 

writing capabilities and the correct 

pronunciation of the English letters 

 

 

To develop students ’self-abilities  

 

 اللغة االنكليزية مفردات مقرر 

Chapter one 

 

Chapter II 

Grammatical subject + Media terms 1 

Reading passage + Media terms 2 

Grammatical Subject + Listening 

passage + Media terms 3 

Translation passage + Media subject 

+ Media terms 4 

Reading passage + Listening passage 

+ Media term 5 

Translation passage + Grammatical 

subject + Media terms 6 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media term 7 

  

Translation passage + Media terms + 

Grammatical subject 1. 

Reading passage + Listening passage 

+ Media term 2. 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 3. 

Translation passage + Media terms 4. 

Reading passage + Listening passage 

+ Media term 5. 

Grammatical subject + Media terms 

6. 
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 التربية االعالمية  بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفهوم التربية االعالمية  3  .1

 والرقمية 

التربية  مفهوم

 االعالمية

 اختبارات نظرية نظري

لماذا التربية االعالمية  3  .2

 والرقمية

 اختبارات نظرية نظري ------

المواطنة ،المواطنة العالمية ،  3  .3

 المواطنة الرقمية

 اختبارات عملية عملي ------

الضغوط السياسية والتجارية  3  .4

 على االعالم العربي 

 نظريةاختبارات  نظري ------

 اختبارات نظرية نظري ------ المواطن الصحفي  3  .5

الخطاب الطائفي وخطاب  3  .6

 العنف والكراهية والتحريض

 اختبارات عملية عملي ------

 اختبارات نظرية نظري  تطبيقلت علمية  3  .7

 اختبارات نظرية عملي  نظرية التاطير  3  .8

تطبيقات عملية وعلمية عن  3  .9

 التصفح في االنترنت 

 اختبارات نظرية نظري 

 اختبارات نظرية نظري  الجدل والمناظرة  3  .11

 اختبارات نظرية نظري  الصور النمطية بالتنميط  3  .11

 اختبارات عملية عملي  التسويق  3  .12

تطبيقات عملية في تحرير  3  .13

 الصور

 اختبارات عملية عملي 

 اختبارات نظرية نظري  ادارة غرف االخبار  3  .14

 امتحان الفصل االول 3  .15

 

 

 تطبيقات عملية  3  1

Storify 

 اختبارات عملية عملي 

 تطبيقات عملية  3 2

Instgram 

 اختبارات عملية عملي 

Reading passage + Listening passage 

+ Media term 8 

Grammatical subject + Media terms 9 

Translation passage + Media terms 10 

Reading passage + Listening passage 

+ Media term 11 

Grammatical subject + Media terms 

12 

Translation passage + Media terms + 

Media subject 13 

Reading passage + Listening passage 

+ Media term 14 

Grammatical subject + Media terms 

15 

First term exam  

 

Translation passage + Media term + 

Grammatical subject 7. 

Reading passage + Listening passage 

+ Media term 8. 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 9. 

Translation passage + Media terms + 

Grammatical subject 10. 

Reading passage + Listening passage 

+ Media term 11. 

Grammatical subject + Media terms 

12. 

Translation passage + Media terms 

13. 

Reading passage + Listening passage 

+ Media term 14. 

Translation passage + Media terms + 

Grammatical subject 15. 

The second term exam 16 

 

 وصف المقرر مادة الخبر االذاعي والتلفزيوني

 

 وابرز المدارس والقوالب مادة منهجية لطلبة المرحلة االولى تتناول مفهوم الخبر االذاعي والتلفزيوني  

 التحريرية في كتابة االخبار 

 مادة الخبر االذاعي والتلفزيوني أهداف مقرر 

 التعريف بتحرير االخبار وقيم االخبار وابرز المدارس والقوالب-١

 التعريف بابرز القواعد االساسية في تحرير االخبار االذاعية والتلفزيونية -٢

 تنميه المهارات االساسية لدى الطلبة في كتابة وتحرير االخبار -٣

 معرفة ابرز القواعد اللغوية في التحرير والمصطلحات االعالمية التلفزيونية-٤

1.  

 األهداف المعرفية   -ث

 

 اوال ؛ االهداف المعرفية 

 يعرف مفهوم االخبار -١

 يفهم اهمية التحرير وطرقه وقواعده 

 يكتسب المهارات الالزمة في فن التحرير -٢

يحلل االخبار ويستخرج اساليب كتابتها وقوالبها -٣

 وقواعدها

 

 األهداف المهاراتية   -ب 

 

 ثانيًا: االهداف المهاراتية:  

 يكتب ويحرر االخبار بشكل سهل وبسيط -١

 يطبق القواعد االساسية في فن التحرير -٢

 يضع الخطط المناسبة الدارة غرف األخبار -٣

 

 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشات-١

 السيمنار-٢

 التعليم التعاوني المشترك-٣

 التعليم االلكتروني-٤

 االختبارات النظرية-١

 اوراق عمل-٢

 المشاركة داخل القاعة-٣

 التطبيقات في المختبر-٤

 

 العامة التأهيلية:المهارات 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية:

 

 

 مهارة كتابة وتحرير االخبار-١

 مهارة كتابة التقارير -٢

مهارة بناء النشرات االخبارية االذاعية -٣

 والتلفزيونية

 

 

 

 

 تنمية روح العمل الجماعي-١

 -٢المساهمة في اعداد 

 الدراسات العلمية عن الخبر

 تنمية القدرات الذاتية للطالب -٣

 

 

 

 مفردات مقرر  مادة الخبر االذاعي والتلفزيوني

 الفصل الثاني الفصل االول

 تعريف ألخبر عموما-١

 تعريف ألخبر االذاعي والتلفزيوني-٢

 مدارس االخبار -٣

 عناصر الخبر -٤

 قيم االخبار -٥

 نماذج االخبار -٦

 مصادر االخبار -٧

 عناوين االخبار االذاعية والتلفزيونية -١

 قواعد تحرير االخبار االذاعية والتلفزيونية الجزء -

 ٢قواعد التحرير الجزء -١٣

 ٣قواعد التحرير الجزء -١٤

القواعد اللغوية في تحرير االخبار االذاعية -١٥

 تلفزيونية وال

 بناء النشرات االخبارية -١٦



 7الصفحة 

 

 

 

 

 

 

Audiogram 

 اختبارات نظرية نظري  انسبة االعالم 3 3

االطفال مادة اعالمية  3 4

 للدعاية السياسية 

 اختبارات عملية عملي 

التحقق من صحة  3 5

تصريحات الشخصيات 

 العامة

 اختبارات نظرية نظري 

تطبيقات عملية لكتابة  3 6

 النص التأملي 

 اختبارات نظرية نظري 

 اختبارات عملية عملي  المدونات والتدوين  3 7

تطبيقات عملية انشاء  3 8

 مدونة 

 اختبارات نظرية نظري 

 اختبارات نظرية نظري  االيديولوجيا  3 9

المداخل النظرية  3 11

 اليديولوجيا االعالم

 اختبارات عملية عملي 

تطبيقات عملية في التحليل  3 11

 النقدي للصورة 

 اختبارات عملية عملي 

تطبيقات عملية تصنيع  3 12

 االعالميةالمادة 

 اختبارات نظرية نظري 

 اختبارات نظرية نظري  االعالم والتفكير الناقد 3 13

تطبيقات عملية كتابة  3 14

 سيناريو 

 اختبارات عملية عملي 

 امتحان الفصل الثاني 3 15

 

 

 

 بناء الخبر -٨

 الفرق بين الخبر االذاعي والتلفزيوني والصحفي-٩

 ةالمقدمات االخباري-١١

 اعداد وبناء انواع التقارير االذاعية والتلفزيونية -١٧

 المصطلحات الخبرية التلفزيونية-١٨
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وصف 

 المقررات الدراسية للمرحلة الثانية / قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية :

 

 

 اإلعالمية الدراسات في اإلجتماعي النفس علموصف المقرر مادة 

 

 مدارس اهمو اإلعالمية الدراسات في اإلجتماعي النفس علممادة منهجية لطلبة المرحلة االولى تتناول مفهوم 

 والعملية الفكرية وتوجهاتها اإلجتماعي النفس علم

   اإلعالمية الدراسات في اإلجتماعي النفس علم أهداف مقرر 

  وماهيته النفس علم وتأريخ واالجتماعي اإلعالمي النفس بعلم الطلبة تعريف إلى الدرس هذا يهدف  -١

  النفس علم في األساسية المفاهيم على الطالب يتعرف ان_  ٢

 العقلية العمليات دور توضيح خالل من العصبي والجهاز للدماغ األساسي الدور على الطالب يتعرف ان_  ٣

  وغيره التعلم في والمعرفية

  والعملية الفكرية وتوجهاتها اإلجتماعي النفس علم مدارس اهم يعرف ان_  ٤

  للطالب والعملية الدراسية الحياة في اهميه من له لما الذكاء وخاصة العقلية بالقدرات واالهتمام التعرف_  ٥

  نظرياته واهم ونماذجه التعلم مفهوم على يتعرف ان_  ٦

 

 

 

 اوال ؛ االهداف المعرفية 

 في اإلجتماعي النفس علم يعرف مفهوم -١

 اإلعالمية الدراسات

 الدراسات في اإلجتماعي النفس علم يفهم اهمية -2

 وطرقه وقواعده  اإلعالمية

 

 

 ثانيًا: االهداف المهاراتية:  

 

 النفس علم يطبق القواعد االساسية في  -1

 اإلعالمية الدراسات في اإلجتماعي

 

 

 

 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشات-١

 السيمنار-٢

 التعليم التعاوني المشترك-٣

- 

 االختبارات النظرية-١

 اوراق عمل-٢

 المشاركة داخل القاعة-٣

 

 المهارات العامة التأهيلية:

 

 االهداف الوجدانية والقيمية:

 

 

 

 النفس علم في مجال علم مهارة كتابة التقارير -1

 اإلعالمية الدراسات في اإلجتماعي

 

 

 

 

 

 تنمية روح العمل الجماعي-١

 المساهمة في اعداد

 في اإلجتماعي النفس علم الدراسات العلمية عن -2

 اإلعالمية الدراسات

 

 تنمية القدرات الذاتية للطالب -٣

 

 

 

   علم النفس اإلجتماعي في الدراسات اإلعالمية مفردات مقرر 

 الفصل الثاني الفصل االول
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 علم النفس اإلعالمي 

 مفهوم علم النفس 

 مفهوم علم االتصال ) اإلعالم (

 مفهوم علم النفس اإلعالمي 

 عالقة علم النفس اإلعالمي بميادين علم النفس 

 أهداف علم النفس اإلعالمي 

 خواص علم النفس اإلعالمي 

 وظائف علم النفس اإلعالمي 

 الشخصية 

 النظريات التي تناولت الشخصية 

 قياس الشخصية 

 قوائم االستقصاء 

 األساليب اإلسقاطية 

 تنمية مهارات الشخصية 

 الذكاء الوجداني 

 اإلدراك 

 السلوك 

 السلوك والقناعة 

 سيكولوجية الدوافع 

 التحفيز الذاتي 

 انواع الدوافع 

 عالقة الدافعية بالسلوك اإلعالمي 

 نظريات الدافعية 

 الميول 

 االتجاهات 

 تغيير االتجاهات في العمل اإلعالمي 

 شروط تغيير االتجاه وعالقته بالعمل اإلعالمي 

 وظائف االتجاهات 

 مفهوم طبيعة اتجاهات المستهلك 

 العوامل المؤثرة في نمو االتجاهات اإلعالمية 

 قياس االتجاهات 

 

 علم النفس اإلعالمي وعناصر العملية االتصالية 

 اإلعالم الجديد وتغيير القواعد وتغيير األقوياء 

 تحديات أمام المهتمين في دراسة علم النفس اإلعالمي 

رسائل ووسائل االتصال وتأثيرها على سيكولوجية 

 أفراد المجتمع 

 كتابات في تأثير رسائل ووسائل اإلعالم 

كيف تؤثر وسائل االتصال الجماهيري على األطفال 

 وصغار السن 

 ات العنف في رسائل ووسائل االتصال الجماهيري تأثير

 اآلثار النفسية واالجتماعية للتلفزيون 

 غايات علم النفس األساسية 

 المفاهيم األساسية في علم االجتماع 

 عالقة علم االجتماع بعلم النفس 

 علم النفس اإلجتماعي ومجاالت بحوثه

 علم النفس اإلجتماعي واإلعالم 

 عالم سيكولوجية وسائل اإل

 اآلثر النفسي للكتاب على القارئ 

 اآلثار النفسية لالدمان على اإلنترنت 

 البناء السيكولوجي للرسالة اإلعالمية وتنظيمها 

 استراتيجية اإلقناع في وسائل اإلعالم 

 عوامل نجاح الرسالة اإلعالمية 

 اللغة في علم النفس اإلعالمي 

 أثر اإلعالم في تشكيل األطر والمعتقدات 

 السمات السوسيولوجية لجمهور وسائل االتصال 

 وسائل اإلعالم والفروق الفردية لعناصر الجمهور
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 وصف المقرر مادة التقنيات الرقمية 

 

لطلبة المرحلة الثانية تتناول  تقديم تطبيقات برنامج االكسل في مجال التعليم واجراء وتمثيل العمليات مادة منهجية 

 الحسابية واالحصائية ضمن جداول الكترونية. وتقديم اساسيات االنترنت والعالم السبراني

 أهداف المقرر 

 

 واالنترنت عن طريق مهام قصيرة يتم تنفيذها على الحاسبة في المختبر االكسل  اكتساب الطلبة مهارة في استخدام تطبيق

 

 

 

 مفردات عملي مفردات المقرر نظري 

 

 تشغيل برنامج االكسل

 واجهة برنامج االكسل

 اشكال مؤشر الماوس في االكسل

 تبويب ملفتبويب الصفحة الرئيسية

 مجموعة تحرير

 الجمل الشرطية

 تبويب بيانات

 تبويب مراجعة

 تبويب عرض

 امتحان الكورس االول

مقدمة عن شبكات الحاسوب التعريف والفوائد  1

 والمكونات واالنواع

 شبكة اإلنترنت العالمية

 

 آثار االستخدام السلبي لإلنترنت على الحياة والمجتمع

 

 
 الرسائل والمحادثة اإللكترونية

E-mail and E-Chatting 

 

 

 

 

 برنامج االكسل

 

 برنامج االكسل

= 

 

= 

 

= 

= 

 متصفح االنترنت

 اجهزة وادوات الشبكة

 مواقع االيميالت المجانية

 

 برنامج الحماية

  

 

 مادة االتصال السياسي وصف المقرر
 

العالم االتصال وامادة منهجية لطلبة المرحلة الثانية تتناول عالقة علم السياسة بعلم االتصال الذي يكون ناتج هذه العالقة 

السياسي وعالقتهما بالنظام السياسي والجمهور وكيفية حدوث التفاعالت السياسية واالعالمية بين االطراف الثالثة 

  . كذلك دور النظريات االتصالية في بناء النظرية السياسية النظام السياسي واالعالم والجمهور

 أهداف مقرر االتصال السياسي 

 بالعالقة بين االعالم والسياسة.التعريف  .2

 التعريف بنشأة وتطور االتصال السياسي ومفهومه ومستوياته. .3

 دراسة المداخل النظرية لالتصال السياسي. .4

 التعريف بالوظائف السياسية لالتصال السياسي. .5

 التعريف بالعوامل المؤثرة على االتصال السياسي ومعوقاته. .6

 بالديمقراطية والدعاية السياسية والدبلوماسية الشعبية والشائعات.التعريف بعالقة االعالم السياسي  .7

 التعريف بالسياسات االتصالية في العالم والعالم العربي. .8

 التعريف على كيفية انتاج برامج تلفزيونية سياسية. .9

 األهداف المعرفية   -ج

 

 االتصال السياسيتعريف الطلبة على مفهوم -1أ

 واالعالم  التصال التعرف على العالقة بين ا-2أ

نشأت االتصال السياسي التعرف على -3أ

 ومراحل تطورها 
 

 األهداف المهاراتية   -ب 

 

امتالك الطالب القدرات التخصصية والفنية – 1ب

 التواصلالمتعلقة بفن 

 االتصال التفاعليتطوير اسلوب – 2ب

 تدريب الطلبة على انشاء مدونات الكترونية– 3ب

 مهارية في االستجابة لنداء االفكارتطوير قدرته ال   -4ب

 القدرة على وصف المادة المقررة 

 االستنباط والقياس -5ب

 المنهج فهم القدرة على -6ب

 االستنتاج والتحليل   -7ب
 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

الحوار والمناقشات العلمية والمواد  -11

 واستخدام التقنيات الحديثة  -2

 لالستيعاب ابرزها الشاشات  -11

ة من مواقع الذكية واالستفاد- -12

 تاالنترن

 مشاركة الطلبة في المحاضرات -13

 تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية -14

 االمتحان الشفوي )الحوار ، النقاش( ،-1

 االمتحان التحريري -2

الواجب المكلف به الطالب )التقارير  -3

 والبحوث العلمية(

 

 مفردات مادة االتصال السياسي

 الفصل الثاني الفصل االول 

 نشأة مفهوم االتصال السياسي وتطوره. .1

 السياسي.تعريفات االتصال  .2

 المداخل النظرية لدراسة االتصال السياسي. .3

 وظائف االتصال السياسي. .4

 االتصال السياسي والتنشئة السياسية. .5

 االتصال السياسي والتسويق السياسي. .6

االتصال السياسي والتأثير في اتجاهات  .7

 الراي العام.

 االتصال السياسي والرقابة على الحكومة. .8

صنع  االتصال السياسي والمساعدة في .9

 القرارات.

 االتصال السياسي والنظام السياسي. .11

 االتصال السياسي والهوية الوطنية. .11

االتصال السياسي وادارة الصراعات  .12

 السياسية

 الشائعات السياسية .13

اساليب استخدام الشائعات واساليب  .14

 مواجهتها.

 

 الفصل الثاني

مستويات االتصال السياسي وعالقته بنشر  .1

 المعرفة السياسية.

 العوامل المؤثرة في االتصال السياسي. .2

 خصائص النظام السياسي. .3

 طبيعة النظام االعالمي. .4

 االستخدامات السياسية لشبكة االنترنيت. .5

 المدونات السياسية .6

 االعالم وعلم السياسة. .7

 االعالم والسياسة الدولية. .8

 االعالم والدبلوماسية الشعبية. .9

 السياسات االتصالية في العالم المتقدم. .11

 السياسات االتصالية في الوطن العربي. .11

 تكنولوجيا االتصال والتقنيات السياسية. .12

 االتصال السياسي والديمقراطية. .13

 االتصال السياسي وحرية التعبير وحقوق االنسان.

  

 فن الصوت وااللقاء وصف المقرر مادة 

 

 وضبط مخارج الحروف فن اإللقاء وخطواته تتناول مفهوم الثانية مادة منهجية لطلبة المرحلة 

  أهداف مقرر 

  وماهيته فن الصوت وااللقاء  فنب الطلبة تعريف إلى الدرس هذا يهدف  -١

 فن الصوت وااللقاء في األساسية المفاهيم على الطالب يتعرف ان_  ٢

 

 اوال :االهداف المعرفية

 

 .تعريف الطلبة بمفهوم فن اإللقاء وخطواته 1

.تقويم اللسان من حيث التعرف على مخارج 2

 الحروف

.تعليم الطالب االهتمام باللغة العربية وتجاوز 3

 اللهجة العامية

 .االعتناء بالصوت والمظهر العام4

 

 ثانيًا: االهداف المهاراتية:  

 

 فن االلقاء  يطبق القواعد االساسية في  -1

الجرأة واالرتجال في المواقف ويتعلم  -2

 والتلفزيونيةاإلذاعية 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم 

 استخدام الوسائل التعليمية 
 التدريب والتمرين على لفظ الحروف 

 طريقة الحوار والمناقشة 
 طريقة استخدام العرض اإللكتروني 

 اللقاءات المباشرة 
 تسجيل مقاطع صوتية وفيديوية 

 االختبارات النظرية-١

 اوراق عمل-٢

 المشاركة داخل القاعة-٣

 ةطريقة طرح االسئل

 االهداف الوجدانية والقيمية: المهارات المعرفية 

  مقرر الفن االذاعي ) االعداد والتقديم( وصف

يتناول هذا المقرر دراسة مفهوم اعداد البرامج االذاعية والتلفزيونية بجميع  مادة منهجية لطلبة المرحلة الثانية تتناول 

اشكالها ومضامينها فضال عن معرفة بطرائق التفكير ومن هو الكاتب االذاعي والتلفزيوني ومن هو المذيع ومقدم 

رنامج االذاعي والتلفزيوني البرامج االذاعية والتلفزيونية والمواصفات الواجب توفرها بالمذيع والكاتب ومكونات الب

والنصوص االذاعية وتصنيفاتها وطرق ومراحل اعداد البرنامج االذاعي  والتلفزيوني  واشكالها واعداد النشرة االخبارية 

والتقرير االخباري االذاعي والتلفزيوني واالفالم الوثائقية والتسجيلية واالستقصائية وبرامج تلفزيون الواقع وكل ما 

 اد البرامجيتعلق بأعد
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 أمن المعلومات واإلنترنت

 

 

 

طرح افكار عالية الفهم تؤدي الى  -15

وجود مجال عميق للتفكير و التفكير 

من خالل نقاط تطرح اذ يؤدي الى 

 مساعدة المتعلم في تطوير مهارته 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 واالرتجال بكافة انواعهاااللقاء مهارة 

 

 المهارات الصوتية الجيدة تنمية -١

 تنمية القدرات الذاتية للطالب -2

 مفردات مقرر مادة الصوت وااللقاء
 الفصل الثاني الفصل االول

  

 حسب االصوات ،انواع الصوتية الدرجات قواعد

 والموسيقى الصوت علماء تقويم

 اللغوي الصوت تكوين مراحل .٢

 صفاته بحسب الصوت تقسيم .٣

 البشرية االصوات انواع .٤

 االلقاء تقنية .٥

 االلقاء ،شروط الخطبة- .٦

 وتاريخه االلقاء مقدمة ، االلقاء جودة .٧

 الحديث االلقاء مفهوم .٨

 النطق اجهزة .٩

 في النفس ،ضبط لاللقاء التقنية الوسائل . ١١

 االلقاء

 الحديثة االلقاء طرائق . ١١

 تجاوزها وسبل االساسية العيوب . ١٢

 االذاعة في االلقاء . ١٣

 تمرينات و المايكروفون امام االلقاء تمرينات . ١٤

 الذاتي االستعداد

 االول الفصل امتحان . ١٥

 وااللقاء الكالم بين الفرق

 االسترخاء تمرينات .٢

 الصوت مستويات تمرينات .٣

 واالظهار واالقالب االدغام تمرينات .٤

 والسكون الحركة تمرينات .٥

 الكالم نبرة في تمرينات .٦

 والتضخيم التدقيق في تمرينات .٧

 المشاعر وايصال المعاني في تمرينات .٨

 الخطابي االسلوب في تمرينات .٩

 والتمثيل والشعر القصة في تمرينات . ١١

 االذاعة في االلقاء تمرينات . ١١

 الترفيهية والبرامج الثقافية البرامج تمرينات . ١٢

 الحياد وتوكيد االنحياز تجنب تمرينات . ١٣

 الصوت تحريف تمرينات و الصوت تمييز طابع . ١٤

 الثاني الفصل امتحان . ١٥

 بنية مقرر الفن االذاعي ) االعداد والتقديم( .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

من هوالكاتب االذاعي  الكاتب االذاعي وخصائصه 3  .16

والمواصفات الواجب 

 توفرها فيه

 اختبارات نظرية نظري

 + عملي 

من هو المذيع وماهي  المذيع في االذاعة  3  .17

خصائص ومواصفات 

 المذيع  

 اختبارات نظرية نظري

 + عملي 

مهارات التحدث  مهارات المذيع والمقدم  3  .18

واالصغاء واعداد 

االسئلة وتوجيهها من 

 قبل المذيع 

 اختبارات نظرية نظري

 + عملي 

االذاعة المسموعة  الكتابة لإلذاعة  3  .19

 الطبيعة والخصائص 

 اختبارات نظرية نظري

شروط الكتابة االذاعية   3  .21

 وطرائق توليد االفكار 

 اختبارات نظرية نظري

انواع النصوص االذاعية   3  .21

 وخصائصها 

 اختبارات نظرية نظري

مفهوم البنية البرامجية  البنية البرامجية لإلذاعة  3  .22

 وخصائصها 

 اختبارات نظرية نظري
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 اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني وصف المقرر مادة 

وتطبيقاته  همدارس اهمو اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني تتناول مفهوم الثانية مادة منهجية لطلبة المرحلة 

 النظرية والعملية 

   اإلعالمية الدراسات في اإلجتماعي النفس علم أهداف مقرر 

  وماهيته اإلخراج اإلذاعي والتلفزيونيب  الطلبة تعريف إلى الدرس هذا يهدف  -١

 اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني فن  في األساسية المفاهيم على الطالب يتعرف ان_  ٢

 اسالبيه واهم ونماذجهاالخراج  مفهوم على يتعرف ان_ 3

 

 اوال ؛ االهداف المعرفية 

االخراج االذاعي ان يفهم الطالب معنى – 1

 واهميتهوالتلفزيوني 

ان يعرف الطالب آلية استخدام الكاميرا – 2 

 وتفاصيل االستوديو التلفزيوني .

ان يعرف الطالب انواع العدسات وااالجزاء – 3 

 الرئيسية للكاميرا واالستوديو .

 ساليب االخراجان يفهم الطالب كيفية توظيف ا– 4 

 

 ثانيًا: االهداف المهاراتية:  

 

فن االخراج االذاعي  يطبق القواعد االساسية في  -2

 والتلفزيوني

 

 

 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

 اتالقاء المحاضر -أ

التعلم من خالل اعادة شرح المحاضرة من قبل -ب

 مجموعة من الطلبة

 المناقشة والتحاور -ج

 التعليميةعرض االفالم  -ه

 االختبارات النظرية-١

 اوراق عمل-٢

 المشاركة داخل القاعة-٣

 

 االهداف الوجدانية والقيمية: المهارات العامة التأهيلية

 

 واستخدام الكاميراتاالخراج مهارة -1

 

 تنمية روح العمل الجماعي-١

 المساهمة في اعداد المشاريع 

 تنمية القدرات الذاتية للطالب -2

 

 فن االخراج االذاعي والتلفزيوني مفردات مقرر 

 الفصل الثاني الفصل االول

  

  الجيد المخرج خصائص - االخراج مفهوم

 - - النص بقناة - الثاني المساعد واجبات ٢

 المكساج مصطلح -الوهمي الخط مصطلح ٣

 الصورة توليف او والدوبالج

  التلفزيوني المخرج مهام ٤

 - التطور مراحل - الرقمي التصوير تقنية ٥

 خصائصه - مفهومه

 السينما في الرقمي التصوير تقنيات ٦

 التلفزيون في الرقمي التصوير تقنيات ٧

 والسينما التلفزيوني المونتاج ٨

  الوثائقية االفالم انتاج ٩

 التلفزيوني المونتاج ١١

 التلفزيوني البرنامج انتاج خطوات

 االستديو داخل البرنامج تنفيذ .٢

 االستديو خارج البرنامج تنفيذ .٣

 االستديو خارج االنتاج معدات .٤

 السيناريو النصوكتابة اختيار .٥

 اللقطات احجام تحديد .٦

 المناسبة الزوايا اختيار .٧

 والتلفزيوني االذاعي العمل مواصفات .٨

 مميزاتها استخدامها مفهومها الكروما .٩

 االخراج في تطبيقات . ١١

 والفروقات العالم في والمونتاج االخراج مدارس . ١١

 بينها

 االنطباعية المدرسة و الواقعية المدرسة . ١٢

Course description for the English language 

A systematic course for students of the The second school stage  dealing with 

media concepts and terms in the English language 

Course objectives 

Brief Summary: The syllabus covers all four skills of English language ( 

writing, reading, speaking, and listening), along with grammar and 

comprehension 

Items of syllabus:  

6. Language focus 

7. Vocabulary 

8. Reading comprehension 

9. Writing methods 

10. Speaking & Conversation 

 

 

 

Aims of syllabus: 

5. Aquire basic language skills 

6. Aquire the linguistic bases 

that enable the students to 

participate in exchanging 

intellectual knowledge 

7. Develop their linguistic 

competence 

8. Develop their intellectual, 

personal, and professional 

abilities 

 

 

Teaching and learning methods Assessment methods       

1- Theoretical lectures 

2- Using the electronic display method 

and some computer programs 

3- Duties and daily tests 

 

- Daily tests (nuts) 

2- Weekly duties 

2- Written examination 

 

Qualifying general skills Emotional and value goals: 

 

Develop the student's reading and 

writing capabilities and the correct 

pronunciation of the English letters 

 

 

To develop students ’self-abilities  

 

English subjects 

Chapter one 

 

Chapter II 

Grammatical subject + Media terms 

1. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 2. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media subject + Media 3. 

terms 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 4. 

Grammatical subject t+ Media 

subject + Media terms 5. 

  

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 1. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media terms 2. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 3. 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 4. 

Reading passage + Listening passage 

+ Translation passage + 5. 

Media terms 
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 الصوري والتكوين التقطيع ١١

 االذاعة في الصوت تقنيات ١٢

 الصوت عناصر ١٣

 ةاالخراجي الحلول ١٤

 الجديدة الموجهة المدرسة . ١٣

 والتلفزيوني االذاعي العمل في مصطلحات . ١٤

 الثاني الفصل امتحان . ١٥

Reading passage + Listening passage 

+Translation passage + 6. 

Media terms 

Reading passage + Grammatical 

subject + Media terms 7. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 8. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media terms 9. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 10. 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 11. 

Reading passage + Listening passage 

+ Translation passage + 12. 

Media terms 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 13. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 14. 

Translation passage + Grammatical 

subject+ Listening passage + 15. 

Media terms 

first term exam   

 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 6. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 7. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media terms 8. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 9. 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 10. 

Reading passage + Listening passage 

+ Translation passage + 11. 

Media terms 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 12. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 13. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media subject + Media 14. 

terms 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 15. 

The second term exam 

 وصف مقرر مادة اللغة االعالمية 

 مادة منهجية لطلبة المرحلة الثانية تتناول مفهوم اللغة وخصائصها في الحديث والكتابة االعالمية 

 أهداف مقرر اللغة االعالمية 

 تعريف الطلبة بمفهوم اللغة وتعريفاتها وخصائصها  . .1

 واالعتياد على العربية الفصيحة في الحديث والكتابة.تقويم اللسان العربي  .2

 تعليم الطالب تجاوز اللغة العامية، واالعتياد على الكالم باللغة العربية الفصحى. .3

 تنمية قدرة ومهارة الطالب اإلمالئية، والخطية بحيث يستطيع الكتابة الصحيحة من جميع النواحي.   .4

 

 األهداف المعرفية  

 

 تعريف الطلبة على مفهوم اللغة االعالمية -1أ

 التعرف على العالقة بين اللغة واالعالم -2أ

 

 األهداف المهاراتية   -ب 

 

امتالك الطالب القدرات التخصصية والفنية – 1ب

 المتعلقة بفن التخاطب

 تطوير االسلوب اللغوي للطلبة – 2ب

 تطوير قدرته المهارية في االستجابة لالفكار   -3ب

 القدرة على فهم المنهج -4ب

 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

استخدام الوسائل التعليمية عند شرح  .1

 المحتوى.

 طريقة المناقشة والحوار .2

االكثار من التدريبات اللغوية وقراءة  .3

 النصوص النثرية والصحف .

 طريقة االسئلة واالستنباط .4

 اخرى .5

 االختبارات اليومية .1

 الواجبات اليومية .2

 االختبارات الشهرية .3

 

 مفردات اللغة االعالمية 

 خصائص اللغة االعالمية  1

 المبتدأ والخبر  2

 كان واخواتها  3

 ان واخواتها  4

 تطبيقات عملية  5

 عالمات الترقيم  6

 تطبيق عملي على عالمات الترقيم  7

 اسم الفاعل  8

 اسم المفعول  9

 التدريب على الكتابة والقراءة الصحيحتين  11

 الفاعل  11

 نائب الفاعل  12

 المفاعيل  13

 تطبيقات عملية  14

 اسلوب النداء  15

 الفرق بين الظاء والضاد  16

 تطبيقات لغوية  17

 األلف الممدودة والمقصورة  18

 تطبيقات لغوية وامالئية  19

 الممنوع من الصرف  21
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 التدريب على القراءة والكتابة الصحيحتين   21

 مناهج البحث  وصف مقرر مادة 

وادوات البحث العلمي وابرز المناهج المستخدمة في البحوث مادة منهجية لطلبة المرحلة الثانية تتناول مفهوم 

 االعالمية 

 أهداف مقرر 

العلمي واساليبه وادواته من خالل معرفة مجموعة من يسعى هذا المقرر الى تعليم الطلبة  طرق ومناهج البحث 

المفاهيم والمصطلحات ذات العالقة  بالبحث العلمي و يتناول هذا المقرر تحديد طرق التفكير العلمي وشروطه  فضال 

عن استيعاب طرق الحصول على المعرفة العلمية ومن ثم تحديد ابرز الموضوعات والمشكالت والقضايا واالزمات 

الظواهر التي يتصدى لها الباحثون في مجال البحوث االذاعية والتلفزيونية ويتناولونها في بحوثهم عبر وصفها  وكذلك

وصفا دقيقا وتحليلها وتفسيرها ومن ثم ايحاد العالقة بين متغيراتها وصوال للنتائج كما يهدف المقرر تدريب الطلبة 

ات البحث العلمي والية عمل كل واحدة منها ومعرفة تفاصيل كل على الية ومراحل البحث العلمي وكيفية استخدام ادو

مرحلة من مراحل البحث العلمي فضال عن التعلم على ابرز انواع العينات ومجتمعاتها وطريقة استخراج كل واحدة 

ا همنها والقوانين المرتبطة بها ومن ثم التدريب على صياغة العناوين البحثية الجيدة وتحديد مشكالتها وفروض

واهميتها للمجتمع وموضوع التخصص وبالتالي تحديد اهدافها وكل مايتعلق بها من خطوات واجراءات بحثية وصوال 

للنتائج واالستنتاجات والتوصيات مع االخذ بشكل متواصل على االمثلة الحية من واقع وسائل االعالم السيما االذاعات 

 تقويم بعض النتائج.والمحطات التلفزيونية والفضائية ومن ثم تقييم و
 

 األهداف المعرفية   -أ

تعريف الطلبة بشروط البحث العلمي  -6

 وطرق التفكير والحصول على المعرفة .

تحديد بعض التعريفات والمفاهيم  -7

والمصطلحات ذات العالقة بمناهج البحث 

 العلمي .

التعرف على ابرز شروط العنوان الجيد  -8

 والتدريب على الصياغة الصحيحة .

اكتساب مهارات طرق تحديد مشكلة  -9

البحث والتدريب على طرق صياغة 

 مشكلة البحث.

التعرف على كيفية صياغة اهمية البحث  -11

 والية الصياغة الصحيحة

 التعرف على طرق كتابة اهداف البحث. -11

معرفة ابزر انواع مجتمعات البحث  -12

وطرق اخذ العينات منه والقوانين 

 المرتبطة بها والتدريب عليها.

التمييز بين انواع المناهج المستخدمة في  -13

 البحث العلمي.

معرفة انواع ادوات وطرق البحث العلمي  -14

 والية عمل كل واحدة منهم.

 تحديد حدود ومجاالت البحث. -15

معرفة انواع األسئلة الخاصة باالستمارة  -16

 والتدريب عليها 

معرفة انواع الجداول المستخدمة في  -17

 البحث العلمي 

قتباس وانواعه ودواعي تحديد مفهوم اال -11

 استخدامه

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 

امتالك الطالب القدرات  والمهارات التخصصية – 1

في اختيار الموضوع او المشكلة او القضية او 

 الظاهرة الجديرة بالبحث والدراسة 

تمكين الطلبة من تطوير قدراتهم الذاتية في – 2

تشخيص مكامن القوة والضعف في المضمون او 

 المحتوى االعالمي الجدير بالدراسة 

تدريب الطلبة وتعليمهم  على كيفية الصياغة – 3

الصحيحة للعنوان والمشكلة واالهمية واالهداف 

وتحديد االدوات المطلوبة للبحث العلمي وصوال 

 االت البحث.لحدود ومج

التدريب المتواصل على طرق اخذ العينات   -4

 ومجتمعاتها واي االنواع المالئمة .

تطوير قدرات الطلبةالمهاراتية و الفكرية    -5

 االبداعية في بناء االستمارات البحثية .

 اكتساب مهارات التعامل مع المبحوثين -6

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرات النظرية  – 1

استعمال طريقة العرض االلكتروني  -2

 وبعض البرامج الحاسوبية 

 الواجبات واالختبارات اليومية .  -3

 

 االختبارات اليومية  ) كوزات ( -1

 الواجبات البيتية االسبوعية-2

 التحريرية  االختبارات الشهرية -3

 الجانب الميداني عبر اجراء بعض البحوث التطبيقية -4
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الذهاب لمكتبة الدراسات العليا  -4

لمعرفة ابرز المالحظات والمؤشرات 

 الخاصة بالبحث العلمي.

 

الجانب العملي والتطبيقي )مراقبة  –5

لوسائل االعلم السيما االذاعات يومية 

والمحطات التلفزيونية والفضائية 

لتدوين ابرز المالحظات والمؤشرات 

 التي يمكن دراستها واالستشهاد بها (

التدريب الميداني من خالل عمل - 6

كروبات وعمل استمارات بحثية 

 وتطبيقها عمليا وميدانيا 

زيارات ميدانية لمراكز بحثية ومراكز  -7

 عات الراي العامالستطال

 

 مناهج البحث مادة مفردات 

 مفهوم العلم واهدافه . -1 
 البحث العلمي وشروطه وطرق التفكير العلمي. -2
 طرق الحصول على المعرفة. -3
 بعض المفاهيم والتعريفات والمصطلحات العلمية. -4
 مراحل عنوان البحث وشروطه وطرق صياغته  -5
 مشكلة البحث وطرق صياغتها  -6
 فروض البحث وطرق صياغتها -7
 اهمية البحث العلمي  -8
 اهداف البحث العلمي  -9
 مجتمع البحث وانواع العينات المستخدمة وطرق اختيارها -11
 العلمية وانواعهاالمناهج  -11
 حدود ومجاالت البحث  -12
 طرق وادوات البحث العلمي  -13
 انواع االسئلة المستخدمة في االستمارة  -14
 انواع الجداول المستخدمة في البحث العلمي وطرق بنائها -15
 مالحظات ومؤشرات بشان الصياغات الخاطئة لألسئلة -16
 بناء استمارة بحثية  -17
 االقتباس ودواعي استخدامه  -18
 ستنتاجات والتوصيات النتائج واال -19
 المالحق وقائمة المصادر والمراجع والمستخلص  -21
 امثلة عملية وميدانية  -12

 

 )فن المقابلة والتحقيق( االذاعي والتلفزيوني التحريروصف مقرر 

)فن المقابلة والتحقيق( والتاكيد على  االذاعي والتلفزيوني في مجال التحريريحاول المقرر تنميه مهارات الطلبه 

اهميته ويسعى المقرر الى تدريب طلبة المرحلة الثانية على االساليب الفنية للحوار االذاعي والتلفزيوني ومقومات 

ا مقتضينجاحه ومن خالل محاضرات نظريه وتطبيقيه كما ويوفر وصف المقرر لمادة)فن المقابلة والتحقيق( إيجازا 

ألهم خصائص المقرر، ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 فرص التعلم المتاحة.

  أهداف المقرر

تحديداً دقيقاً وتحديد خصائصه التي المقابلة والحوار االذاعي والتلفزيوني والتحقيق يهدف المقرر الى تحديد مفهوم 

يق وتحق التأكيد على الجانب المعرفي واختبارها فضال عن الجانب التطبيقيتميزه عن الفنون االعالمية األخرى مع 

 من خالل تحقيق االهداف االتية :  أعلى درجات االستفادة والمنفعة

 الحوار المتميزتعريف الطالب بأساليب الحوار الناجح ومقومات ادارة -٢ -

 يهدف الدرس الى تعليم الطالب كيفية استنباط اسئلة الحوار وادامة روح المحاور الجيد-٣

 يهدف الدرس الى تعليم الطالب اساسيات التحقيق االذاعي والتلفزيوني -٤

  يهدف الدرس الى تعليم الطالب كيفية تنفيذ التحقيق  االذاعي والتلفزيوني بخطوات ميدانية مدروسة-٥

 األهداف المعرفية   -أ

 

 األهداف المهاراتية  -ب 

 

 

 يعرف مفهوم المقابلة والتحقيق-١

 يفهم اهمية اجراء الحوار وطرقه وقواعده  -2

يكتسب المهارات الالزمة في فن التحقيق االذاعي -3

 والتلفزيوني

 ادارة الحوار االذاعي والتلفزيوني ضمن قواعده الصحيحة   -١

االساسية في فن التحقيق االذاعي يطبق القواعد -٢

 والتلفزيوني

 

 

 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشات والحوار والعصف الذهني-١

 عرض المحاضرة على شاشات العرض  -2

 التطبيق العملي داخل االستيديو  -٣

 االختبارات النظرية-١

 اوراق عمل-٢

 المشاركة داخل القاعة-٣

 التطبيقات في العملية -٤

 الفصل االول                                                                                                 الفصل الثاني

 )فن المقابلة والتحقيق( االذاعي والتلفزيوني التحرير مفردات مقرر 

 الصحفي التحقيق مفهوم

 الصحفية بالفنون الصحفي التحقيق عالقة ٢

 الصحفي التحقيق اهمية ٣

 الصحفي التحقيق سمات ٤

 الصحفي التحقيق انواع ٥

 الصحفي التحقيق اهداف ٦

 عملية نماذج – الصحفي التحقيق كاتب مواصفات ٧

 الصحفية المقابلة مفهوم

 الصحفية المقابلة اهداف ٢

 الصحفية المقابلة وظائف ٣

 المعلومات عصر في الصحفية المقابلة ٤

 الصحفية للمقابلة جديدة تقنيات ٥

 الصحفية المقابلة نشر اخالقيات ٦

 الصحفية المقابالت انواع ٧
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 الصحفي التحقيق وظائف ٨

 الصحفي التحقيق مصادر ٩

 الصحفي التحقيق كتابة اساليب ١١

 الصحفي التحقيق بين والفرق الصحفي التحقيق ١١

 والتلفزيون االذاعي والتحقيق

 الصحفي التحقيق في العنوان ١٢

 الصحفي التحقيق في المقدمات ١٣

 شخصية استضافة - الصحفي الحديث تحرير ١٤

 صحفية

 االول الفصل امتحان ١٥

 الصحفيه المقابالت اعداد ٨

 الصحفية المقابالت اجراء ٩

 الصحف في منشورة نماذج - الصحفية المقابالت كتابة ١١

 العربية

 الصحفية للمقابلة الفنية القوالب ١١

 القطاعات مختلف من شخصيات مع مقابالت الطلبة اجراء ١٢

 الصحفي والمؤتمر المقابلة ١٣

 الصحفية المقابلة اجراء في عملية اساليب ١٤

 الثاني الفصل امتحان ١٥

 نظريات االتصال  مقرر  وصف مقرر 

يتناول المقرر عالقة االتصال باالعالم والنظريات الخاصة باالتصال يحاول المقرر تنميه المهارات المعرفية  طلبه 

والتاكيد على اهميتها ويسعى المقرر الى معرفة طلبة المرحلة الثانية ومن نظريات االتصال    في مجالالمرحلة الثانية 

ضيا إيجازا مقت نظريات االتصال ج بالنظرية كما ويوفر وصف دقيق مادةخالل محاضرات نظريه وتطبيقيه عالقة النموذ

ألهم خصائص المقرر، ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 فرص التعلم المتاحة.

  أهداف المقرر

لتأكيد اتحديداً دقيقاً وتحديد خصائصها وتطبيقاتها في البحوث االعالمية مع النظرية يهدف المقرر الى تحديد مفهوم 

حقيق من خالل ت وتحقيق أعلى درجات االستفادة والمنفعة على الجانب المعرفي واختبارها فضال عن الجانب التطبيقي

 االهداف االتية : 

 تعريف الطالب بالعالقة بين االتصال واالعالم -٢ -

 يهدف الى التعريف بالمراحل التاريخية لالتصال االنساني -٣

 معرفة مفهوم الرسالة االتصالية وتطورها  -٤

 يهدف الدرس الى تعليم الطالب كيفية توظيف النظرية في البحوث االعالمية بخطوات ميدانية مدروسة -٥

 األهداف المعرفية   -أ

 

 األهداف المهاراتية  -ب 

 

 

 النظرية والنموذجيعرف مفهوم -١

 يفهم اهمية توظيف النظرية في البيئة االعالمية  -2

يكتسب المهارات الالزمة في  كيفية تحليل البرامج -3

 االذاعية والتلفزيونية وفق نظريات االتصال 

 امتالك الطالب القدرات التخصصية المتعلقة بفن االتصال

يونية التلفزتدريب الطلبة على كيفية تحليل البرامج االذاعية و

 وفق نظريات االتصال 

 

 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشات والحوار والعصف الذهني-١

 عرض المحاضرة على شاشات العرض  -2

 التطبيق العملي بكتابة البحوث-٣

 االختبارات النظرية-١

 اوراق عمل-٢

 المشاركة داخل القاعة-٣

 التطبيقات في العملية -٤

 الفصل االول                                                                                                 الفصل الثاني

 نظريات االتصال مفردات مقرر 

 لتطور التاريخية المراحل ، االتصال علم الى مدخل

 االتصال علم

 ، الجماهيري االتصال وسائل تاثير نظريات .٢

 الجيدة النظرية ،خصائص النظرية مفهوم .٣

 في التاقير مفهوم ، انموذج النظرية ،عالقة

 الثقافي الغرس نظرية

 االعالمي االطار نظرية .٢

 ،خصائص الوسيلة مفهوم\ بالوسيلة المتعلقة النظريات .٣

 الجماهيرية الوسيلة

 امتداد ،الوسيلة الرسالة هي الوسيلة) ماكلوهان نظرية .٤

 الباردة ،الوسائل للبصر

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-8

 األهداف المعرفية  -أ

 التعرف على المبادئ العامة في التشريعات االعالمية-1أ

 التعرف على المهارات االحترافية لإلعالمي اثناء العمل في البيئات المتأزمة -2أ

 التعرف على السلوك االعالمي المرتقب في الميدان  -3أ

 التعرف على اركان جرائم النشر في وسائل االعالم-4أ
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 رجع) المرتدة التغذية عن وفرقه االتصال عملية

 (الصدى

 الرصاصة نظرية المباشر التاثير نظريات .٤

 السحرية

 التاثير ،نظريات المحدود التاثير نظريات .٥

 الفاعل التاثير ،نظريات المعتدل

 االنتقائية العمليات .٦

 مفهوم\ االتصالي بالمصدر المتعلقة النظريات .٧

 البوابة حارس نظرية\ خصائصه\ المرسل

 االخبارية ،القيم

 في العمل ،اخالقيات االلكترونية البوابة حارس .٨

 االلكترونية البوابة

 مفهوم\ االتصالية بالرسالة متعلقة نظريات .٩

 مفهوم\ الجيدة الرسالة خصائص\ الرسالة

 وانواعها االستمالة

 االتصالية الرسالة في االقناع اساليب . ١١

 االستراتيجية) االقناع ،استراتيجيات

 االجتماعية ،االستراتيجية السيكوديناميكية

 مفهوم) المعنى بناء والثقافية،استراتيجية

 ( النمطية والصورة الذهنية الصورة

 االتصالية العملية مكونات فاعلية عوامل . ١١

 المعلومات نظرية . ١٢

 االولويات ترتيب نظرية . ١٣

 المعرفية الفجوة نظرية . ١٤

 االول الفصل امتحان . ١٥

 العالمية القرية ،مفهوم والساخنة

 لهابرماس االلكتروني المجال نظرية .٥

 المبتكرات انتشار نظرية و واالشباعات االستخدامات نظرية .٦

 النشط الجمهور مفهوم\ بالجمهور المتعلقة النظريات .٧

 معوقاته ، قياسه طرق ، انواعه التعرض، مفهوم .٨

 (ستنك االجندة) االولويات ترتيب نظرية .٩

 بمرحلتين االتصال نظرية . ١١

 الصمت حلزون نظرية . ١١

 االجتماعية التوقعات نظرية . ١٢

 االعالم وسائل على االعتماد نظرية . ١٣

 ومستوياته التأثير وطرائق االعالم وسائل تأثير مصادر . ١٤

 الثاني الفصل امتحان . ١٥

 التعرف على حق الوصول الى المعلومة -5أ

 التعرف على حدود الحيادية والموضوعية في العمل االعالمي -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 في امتالك القدرات التخصصية والفنية المتعلقة بالسلوك االعالمي االحترافيتطوير الطالب  – 1ب

 تطوير قدرات الطالب في التمييز بين الرأي والخبر– 2ب

 تطوير الطالب في صياغة اطار وقائي من جرائم االفشاء والتضليل– 3ب

 داثاالعتماد على الخبرات التراكمية والصور الذهنية في التعامل مع االح    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 عرض مفردات المقرر الدراسي على الطلبة .1

 تكليف الطلبة بالواجبات وبشكل منظم مع إجراء تقييم مفاجئ. .2

 دمج القدرات المعرفية التحريرية بالجوانب والتقنية. .3

 تعزيز مهارات الطالب في إطار العمل الميداني. .4

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية والشهرية والنهائية. .1

 االختبارات الميدانية. .2

 االختبارات التي لها عالقة باألداء الميداني. .3

 

 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اختبار سرعة الحصول على المعلومات.  -1ج

 المصادرالتأكيد على التمرينات المتعلقة بالتأكد من المعلومات ومستويات الثقة لدى  -2ج

 الحصول على المعلومات من المصدر بموضوعية -3ج

 تقديم المعلومات والبيانات على شكل نماذج سلوكية لتصرفات اعالمية تبثها وسائل االعالم  -4ج
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 : وصف المقررات الدراسية للمرحلة الثالثة / قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية

 

 

 

 

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم 

 ادارة المحاضرة على نحو تطبيقي ميداني مرتبط باألحدث اليومية وتطوراتها. .1

 الواجبات الميدانية لها عالقة بمضمون المادة.تكليف الطلبة ببعض  .2

 تطوير كفاءة الطلبة في تغطية االحداث الميدانية. .3

 

 

 

 طرائق التقييم 

 المشاركة في المحاضرات والنقاشات من قبل الطلبة. .1

 االلتزام في تقديم الواجبات الميدانية التطبيقية والنظرية. .2

 تعبر االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزام ومقدار التحصيل المعرفي والمهاري.  .3

 

 

 

 

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

 تنمية قدرة الطالب على فهم التشريعات االعالمية -1د

 الطالب على فهم السلوك االعالمي المرتبط بتداعيات االحداثتنمية قدرة  -2د

 تنمية قدرة الطالب على فهم المسؤوليات االعالمية المرتبطة بشرط الضمير الصحفي -3د

 تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة  -4د

 

 تشريعات اإلعالم وأخالقياتهوصف المقرر 
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 أهداف المقرر .1

 تهيئة الطالب للتعرف على الحقوق والضمانات المهنية التي نصت عليها التشريعات االعالمية 

 تعريف الطالب بالجرائم المترتبة على النشر وحدود حرية الفكر واالعالم 

  النشرالتعرف على انواع الرقابة االعالمية ومحظورات 

 التعرف على الئحة اخالقيات العمل االعالمي 

 الكشف عن اساليب وجرائم تضليل الرأي العام 

 نماذج ميدانية لخروقات البث االعالمي 

 

 بنية المقرر تشريعات اإلعالم وأخالقياته-

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع



 7الصفحة 

 

تعريف القانون،مدخل  2 1

 ومبادئ عامة

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

قانون االعالم وعالقته مع  2 2

 القوانين االخرى

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

تشريعات االعالم  حرية العمل االعالمي 2 3

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

المسؤوليات االعالمية  2 4

 وأخالقيات المهنة

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

تشريعات االعالم  جرائم الرأي والنشر 2 5

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

الدستور العراقي والمادة  2 6

المتعلقة بحرية الفكر  31

 واألعالم

االعالم تشريعات 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

واجبات االعالم والقانون  2 7

 الدولي

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

1 

 

 الرقابة في االعالم 2

 

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

 معنى حرية االعالم 2 9

 

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

تشريعات االعالم  ضمانات حرية االعالم 2 11

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

11 

 

الملكية العامة والخاصة  2

 لوسائل االعالم

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

 

12 

الحقوق المترتبة على  2

 الصحفي

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 نظريةاختبارات  نظري

13 

 

حق الوصول الى  2

المعلومة وإجازة المطبوع 

 الدوري

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

14 

 

التشريعات  2

االعالمية..التعريف 

 والمفهوم

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

15 

 

تشريعات االعالم  امتحان الفصل االول 2

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري
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16 

 

لمحات تاريخية موجزة  2

عن التشريعات االعالمية 

 في العراق المعاصر

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

17 

 

جرائم العدوان على  2

 االعتبار

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

 

18 

 تشريعات االعالم جرائم االفشاء والتضليل 2

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

 

19 

اساليب الكشف عن جرائم  2

 تضليل الرأي العام

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

 

21 

تشريعات االعالم  جرائم التحريض 2

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

تشريعات االعالم  جرائم النشر االلكتروني 2 21

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

22 

 

الملكية الفكرية ومواثيق  2

 الشرف االعالمي

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

بنود ميثاق الشرف  2 23

 العربي

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

 

24 

تشريعات االعالم  قانون حقوق الصحفيين 2

 وأخالقياته

 نظريةاختبارات  نظري

 -هيئة االعالم واالتصاالت 2 25

 واجباتها –نشأتها 

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

الئحة قواعد االخالقيات  2 26

الصحفية في العراق 

 والعالم العربي

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

توجيهات عامة لوسائل  2 27

 البث االعالمي

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

 

28 

تشريعات االعالم  الرصد الصحفي 2

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

 

29 

 

امثلة عن الصحف التي  2

تخرق قواعد االخالقيات 

 الصحفية

تشريعات االعالم 

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري
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31 

 

االعالم تشريعات  امتحان الفصل الثاني 2

 وأخالقياته

 اختبارات نظرية نظري

 مناهج البحث العلميوصف مقرر مادة 

 انشاء باهميه للتعريف المقرر ويسعى اهميته على والتاكيد العلمي البحث باساليب الطلبه مهارات تنميه المقرر يحاول

 بالبحث للتعريف تهدف وتطبيقيه نظريه محاضرات خالل ومن البحث اساليب على وتدريبهم الطلبه لدى بحثيه شخصيه

إيجازا مقتضيا ألهم الثاثة طلبة المرحلة مناهج البحث العلمي يوفر وصف المقرر مادة و ومعوقاته واساليبه العلمي

خصائص المقرر، ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 المتاحة. التعلم

  أهداف المقرر

خرى االتصالية األالمفاهيم تحديداً دقيقاً وتحديد خصائصه التي تميزه عن مناهج البحث يهدف المقرر الى تحديد مفهوم 

ن م وتحقيق أعلى درجات االستفادة والمنفعة التطبيقي الجانب عن فضال واختبارها المعرفي الجانب على التأكيدمع 

 خالل تحقيق االهداف االتية : 

 العلمي البحث على الطلبه تعليم-1

 العلمي البحث اساليب على الطلبه تدريب ٢

 العلمي البحث حول الطلبه مهارات تنميه٣

 

 والتعلم التعليم طريقة
 التقييم طريقة

 

 وطرحها المعلومة عرض في الطلبة اشراك_ ١

 وتثبيت الذاكرة لتنشيط وحوارت مناقشات واجراء

 . المعلومة

 تاكيد الى ترمي النقاشية االسئة بعض طرح_ ٢

 شفهية اختبارات اجراء مع المعلومات استيعاب

 . المحاضرة اثناء في سريعة وتحريرية

 الطالب لتمرين بيتية وتكليفات واجبات اعطاء_ ٣ 

 على اساليب البحث العلمي واالدوات الميدانية للبحث

 

 االختبارات اليومية  ) كوزات ( -1

 االمتحان التحريري -2

 اعداد البحوث والتقارير  -4

 

 

 الفصل االول                                                                                                 الفصل الثاني

 مناهج البحث العلميمفردات مقرر 

 وشروطه البحث عنوان عريفت 

 وصياغتها البحث مشكله

 البحث اهداف

 البحث اهميه

 البحث جداول

  المقياس

 المقياس عبارات

 المتوسط

 الوسيط

 المدى
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 السابقه الدراسات

 البحث مجتمع

 العينات

 االستبيان

 االسئله انواع

 جداول الى االسئله تحويل

 المضمون تحليل

 المبدئي التحليل

 التحليل فئات

 التحليل وحدات

 االقتران معامل

 النتائج صياغه

 االستنتاجات

 التوصيات

 المصادر قائمه

 المالحق

 االقتباس

 

 وصف المقررمادة : االعالم الجديد

 أهداف المقرر .2

 تأهيل وتزويد الطالب  بالمعلومات االساسية في االعالم الجديد )االلكتروني( عبر االنترنت 

  وابرز الوسائل والتطبيقات االلكترونية لالعالم االلكتروني عبر االنترنتالتعرف على اهم 

 التعرف على بداية االعالم الجديد وحيثياته  والسمات المميزة لالعالم االلكتروني 

 دراسة مباديء واهداف االعالم الجديد والفرق بينه وبين االعالم التقليدي 

 لكترونية ووظائفهاالتعرف على انواع الوسائط االعالمية اال 

 تعريف الطالب باهمية ودوافع الجمهور الستخدام وسائل التواصل االجتماعي 

  اجراء التمارين العملية 

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 األهداف المعرفية   -أ

 معرفة سمات االعالم الجديد وخصائصها -1أ

 الجديد عبر االنترنت معرفة وظائف االعالم -2أ

 معرفة مبادىء واساسيات عمل الوسائل االعالمية االلكترونية -3أ

 معرفة الخصوصية والتشريعات في االعالم الجديد  -4أ

 معرفة سلبيات وايجابيات الوسائط االعالمية االلكترونية -5أ

 عيا وسياسيامعرفة االثارالمترتبة على استخدام الوسائط االلكترونية نفسيا واجتما -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 امتالك الطالب القدرات التخصصية والفنية المتعلقة بالمعلومات عن الوسائط االعالمية االلكترونية - 1ب

 تطوير الجانب المعرفي للطالب عن عمل مؤسسات االتصال واالنترنت  - 2ب

االستجابة آللية عمل وسائط االعالم الجديد  بين االتصالين الشخصي تطوير قدرات الطالب المهارية في  – 3ب

 والجماهيري

 القدرة على دمج خبراته النظرية والتطبيقية من ناحية امتالك المعلومات الكاملة في هذا الجانب    -4ب

 مادة : الرأي العام  وصف المقرر

مفهوم الرأي العام ونشأته وتطوره واهم األساليب التقليدية التي تستخدم لتغيير الرأي العام وابرز مظاهره يتناول هذا المقرر 

 الرأي العام ستطالعات الثالثة بمهارات اعداد وتصميم اتزويد طلبة المرحلة فضال عن االيجابية والسلبية ، 

 أهداف المقرر

  معرفة عالقة الرأي العام باالعالم فضال عن الرأي العام اعداد وتزويد الطالب بالمعلومات االساسية في مادة 
  باستطالعات الراي العامامتالك الطالب القدرات التخصصية والفنية المتعلقة 

      تطوير قدرته المهارية في االستجابة لنداء االفكار 
 طرائق التعليم والتعلم     

الحوار والمناقشات العلمية والمواد واستخدام التقنيات     

الحديثة لالستيعاب ابرزها الشاشات الذكية واالستفادة من 

 مواقع االنترنت 

 مشاركة الطلبة في المحاضرات 

 تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية

 

 طرائق التقييم     

 االمتحان الشفوي )الحوار ، النقاش( ،-

 االمتحان التحريري -2

الواجب المكلف به الطالب )التقارير والبحوث  -3

 العلمية(

 مفردات مادة الرأي العام

 الفصل الثاني الفصل االول 

 الرأي العام وعالقته بالسلطات الثالث مفهوم الرأي العام
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

 عرض مفردات المقرر الدراسي على الطلبة .1

 بالواجبات وبشكل منظم مع إجراء تقييم مفاجئ. تكليف الطلبة .2

 دمج القدرات المعرفية بالجوانب التقنية . .3

 تعزيز مهارات الطالب في إطار عرض نماذج آللية عمل وسائط االعالم االلكتروني والتعامل معها .4

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات اليومية والشهرية والنهائية. .1

 االوراق البحثية والتقاير.اختبارات  .2

 االختبارات التي لها عالقة بالرصد االلكتروني الميداني . .3

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مواكبة اخر التطورات التقنية والموضوعية المستخدمة في وسائل االعالم االلكتروني عبر االنترنت  -1ج

 مصدرالحصول على المعلومات بدقة من اكثر من  -2ج

 عرض اخر التطورات الحاصلة في عمل شبكة االنترنت وانعكاسها على وسائل االعالم االخرى -3ج

 تقديم المعلومات والبيانات على شكل تقرير مفصل  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 ادارة المحاضرة على نحو مرتبط بواقع عمل االعالم االلكتروني .1

 بحثية لها عالقة بمضمون المادة.تكليف الطلبة بأوراق  .2

 تطوير كفاءة الطلبة من خالل االطالع على كافة ما يخص المادة في شبكة االنتنرنت والكتب الحديثة. .3

 

 طرائق التقييم    

 مشاركة الطلبة في المحاضرات والنقاشات  .1

 التزام الطلبة بتقديم الواجبات التطبيقية والنظرية. .2

 االختبارات الفصلية والنهائية وااللتزام ومقدار التحصيل المعرفي والمهاري للتقييم ..اعتماد 3

 

 االستماالت العاطفية والمنطقية في تغير الرأي العام النشأة والتطور

 أسلوب التكرار والمالحقة الرأي العاموظائف 

 أسلوب اإلثارة العاطفية خصائص الرأي العام

 أسلوب عرض الحقائق مقومات الرأي العام

 أسلوب تحويل انتباه الجماهير العادات والتقاليد

 أسلوب البرامج االيجابية المحددة الدين

 أسلوب إثارة األزمات تربية والتعليم

 أسلوب إثارة الرعب والفوضى المناخ السياسي

 المظاهر االيجابية للرأي العام المناخ االقتصادي

 المظاهر السلبية للرأي العام المناخ الثقافي و اإلعالمي

 الجماعات الضاغطة و األحزاب السياسية النظام السياسي وعالقته بالرأي العام

 الضاغطةأنواع الجماعات  الرأي العام في النظم الديمقراطية

 أساليب الجماعات الضاغطة الرأي العام في النظم الدكتاتورية

 األحزاب السياسية وتشكيل الرأي العام الثورات واألحداث والتجارب في حياة الشعوب

 تعريف الحزب والفرق بينه وبين الجماعات الضاغطة عالقة الرأي العام بصنع القرار

 المعرفة المعلوماتيةوصف مقرر 

مقرر منهجي لطلبة المرحلة الثالثة ، إذ أصبحت المعلومات في العصر الراهن هي الثروة الحقيقة،وبات من المهم في حياة كل 

إنسان معرفة مهارات استخدام المعلومات وتقنيات المعلومات، وباألخص اإلعالمي، وتغطي هذه المادة حاجة طلبة قسم 

رفة المعلوماتية،وكيفية استخدام المعلومات بطريقة علمية صحيحة وتوظيفها في الصحافة اإلذاعية والنلفزيونية إلى المع

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

 تنمية قدرة الطالب على البحث في االعالم الجديد االلكتروني -1د

 درة الطالب على التعرف على اخر تطورات التقنيات المستخدمة في المنظومة االعالمية االلكترونية تنمية ق -2د

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائط االعالمية االلكترونية -3د

 تطوير قدرة الطالب على التعرف على محركات البحث واالساليب المستخدمة في شبكة االنترنت -4د

 

 أهداف المقرر:

 التعليم والتدريب على إجادة البحث عن المعلومات واستخدام محركات البحث.  -أ

 المادة االعالمية.استخدام تقنيات المعلومات الحديثة وبخاصة الكومبيوتر والموبايل في اعداد ونشر  -ب

 التعرف على كيفية انشاء وإدارة المواقع  االلكترونية وصفحات مواقع التواصل االجتماعي. -ج

 خصائص المواقع االلكترونية والمدونات ومواقع التواصل االجتماعي وكيفية النشر االلكتروني. -د

 االلكتروني.تطوير مهارات تقييم المعلومات والمصداقية في النشر   -ه

 خدمات المعلومات وكيفية االستفادة منها في الحصول على المعلومات المفيدة.  -و

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الحوار والمناقشات العلمية والمواد واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب ابرزها 

  الشاشات الذكية 

  مشاركة الطلبة في المحاضرات 

  والمعالجة المعرفيةتنشيط الذاكرة 

 

 طرائق التقييم     

 االمتحان الشفوي )الحوار ، النقاش( ،-

 االمتحان التحريري -2

 الواجب المكلف به الطالب )التقارير والبحوث العلمية( -3

 
 

 

 المعرفة المعلوماتية مفردات مادة 

 الفصل الثاني الفصل االول 

 ومصطلحات أساسية في المعلوماتيةمفاهيم  -

 ثورة المعلومات -

 اقتصاد المعلومات -

 اخالقيات المعلومات -

 أهمية المعلومات -

 المعرفة المعلوماتية -

 أهمية المعلومات -

 الحاجة الى المعلومات واستخدامها -

 مصادر المعلومات الورقية وااللكترونية -

 مؤسسات المعلومات -

 

 مواقع التواصل االجتماعي وأنواعها -

البحث عن المعلومات في المؤسسات  -

 التقليدية

البحث عن المعلومات في المكتبات الرقمية  -

 واالفتراضية

 عن المعلوماتأدلة البحث  -

 محركات البحث عن المعلومات -

 خدمات المعلومات وأنواعها -

 تقويم واستخدام المعلومات االلكترونية -
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 االعالم الجديد المقرربنية  .13

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

االعالم الجديد كأمتداد لثورات  3  .23

 االتصال )اشارات تاريخية(

 اختبارات نظرية نظري  اإلعالم الجديد

 نظريةاختبارات  نظري ------ مفهوم االعالم الجديد 3  .24

 اختبارات نظرية نظري ------ عوامل ظهور االعالم الجديد 3  .25

االعالم الجديد بين االتصالين  3  .26

 الشخصي والجماهيري

اختبارات نظرية  نظري + عملي ------

 وعملية

االعالم الجديد وعناصر العملية  3  .27

 االتصالية

اختبارات نظرية  نظري + عملي ------

 وعملية

االعالم الجديد تقسيمات  3  .28

 وتصنيفاته

 اختبارات نظرية نظري ------

سمات االعالم الجديد  3  .29

 وخصائصه

 اختبارات نظرية نظري 

الجمهور واستخدام االعالم  3  .31

 الجديد

اختبارات نظرية  نظري + عملي 

 وعملية

 اختبارات عملية نظري + عملي  المدونات في االعالم الجديد 3  .31

 اختبارات عملية نظري+ عملي  االعالم الجديدالفيس بوك في  3  .32

 اختبارات عملية نظري + عملي  اليوتيوب في االعالم الجديد 3  .33

 اختبارات عملي  نظري + عملي  تويتر في االعالم الجديد 3  .34

اختبارات نظرية  نظري + عملي  التفاعلية في االعالم الجديد 3  .35

 وعملية

أثر االعالم الجديد في وسائل  3  .36

 االعالم التقليدي

 اختبارات نظرية نظري 

مراجعة لمجمل مواد الفصل  3  .37

 االول وامتحان

اختبارات نظرية  نظري + عملي 

 عملية

الدردشة في وسائل االعالم  3  .38

 الجديد ) االراء بشأنها(

 اختبارات نظرية نظري 

البوابات والمحركات في وسائل  3  .39

 االعالم الجديد 

 اختبارات عملية نظري + عملي 

دوافع الجمهورالستخدام  3  .41

 وسائل التواصل االجتماعي

اختبارات نظرية  نظري+ عملي 

 وعملية

 االنترنيت ، نشأتها ومكوناتها -

 اللكتروني والصحافة االلكترونيةالنشر ا -

المواقع االلكترونية وكيفية ادارتها  -

 ومواصفاتها وأنواعها

 المدونات واستخداماتها االعالمية

 تقنيات وأجهزة المعلومات -

تلفزيون االنترنيت واالندماج بين الحاسوب  -

 وانتلفزيون

 الراديو الفضائي وراديو االنترنيت  -

 صحافة الموبايل -
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الوظيفة المعرفية لوسائل  3  .41

 االعالم الجديد

 اختبارات نظرية نظري  

الوظيفة الترفيهية لوسائل  3  .42

 االعالم الجديد

 اختبارات نظرية نظري 

االعالم األثر العاطفي لوسائل  3  .43

 الجديد

اختبارات نظرية  نظري + عملي 

 وعملية

األثراالجتماعي لوسائل االعالم  3  .44

 الجديد

اختبارات نظرية  نظري + عملي  

 وعملية

األثر السياسي لوسائل االعالم  3  .45

 الجديد

اختبارات نظرية  نظري + عملي 

 وعملية

االدمان على وسائل االعالم  3  .46

 الجديد

 اختبارات عملية نظري + عملي 

 اختبارات نظرية نظري  تشريعات االعالم الجديد 3  .47

جرائم النشر في وسائل االعالم  3  .48

 الجديد

 اختبارات نظرية نظري 

الرقابة على وسائل االعالم  3  .49

 الجديد

 اختبارات نظرية نظري 

الخصوصية وسبل حمايتها في  3  .51

 وسائل االعالم الجديد

 اختبارات نظرية نظري 

االعالم الجديد بواسطة الهاتف  3  .51

 المحمول  

 اختبارات عملية نظري + عملي 

اختبارات نظرية  نظري + عملي  امتحان الفصل الثاني 3  .52

 وعملية

 لةوالمراسالتقرير وصف المقرر 

ومخرجات التعلم المتوقعة من  التقرير والمراسلة يوفر هذا المقرر لطلبة المرحلة الثالثة إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص مادة 

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

 أهداف المقرر

  يتناول هذا المقرر دراسة مفهوم التقرير االذاعي والتلفزيوني ودراسة جميع الجوانب المتعلقة بصناعة التقرير

من اجل اعداد وتدريب الطلبة على كيفية كتابة التقرير االذاعي  والتلفزيوني بكل انواعه، والدخول الى العمل في 

 المجال االعالمي 

 والتلفزيوني التعرف على مفهوم التقرير االذاعي 

 تعريف الطالب بمفهوم الكتابة لإلذاعة والتلفزيون وبماذا تختلف عن الصحافة المكتوبة 

 تزويد الطالب بالمعلومات االساسية عن مادة التقرير في االذاعة والتلفزيون 

 تنمية مهارات  الطالب بكيفية الكتابة وصناعة التقرير في االذاعة والتلفزيون 

  التقرير في االذاعة والتلفزيون والفنون االخرىالمقارنة بين 

 التعرف على انواع التقارير في االذاعة والتلفزيون 

 تعريف الطالب بأهم القوالب الفنية لكتابة التقرير في االذاعة والتلفزيون 

 األهداف المعرفية   -أ

تعريف الطلبة على مفهوم التقرير والمراسلة في -1

 االذاعة والتلفزيون

التعرف على المبادئ االساسية للكتابة في -2

 االذاعة والتلفزيون

التعرف على المراحاللفنية لكتابة التقرير في -3

 االذاعة والتلفزيون

 اكتساب مهارات الكتابة في االذاعة والتلفزيون-4

التمييز بين التقرير والفنون االخرى في االذاعة  -5

 والتلفزيون 

 الذاعي و التلفزيونيكيفية صناعة التقرير ا  -6

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

امتالك الطالب القدرات  والمهارات التخصصية – 1

 والفنية المتعلقة بفن الكتابة لإلذاعة والتلفزيون

 تطوير اساليب الكتابة  لدى الطلبة – 2

تدريب الطلبة على كيفية كتابة التقرير لإلذاعة او – 3

 التلفزيون

تطوير قدرات الطلبةالمهاريةو افكاره االبداعية للكتابة    -4

 لإلذاعة والتلفزيون

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرات  – 1

استعمال طريقة العرض االلكتروني  -2

 والفديوي

 االختبارات اليومية  -3

 طرائق التقييم 

 االختبارات اليومية  ) كوزات ( --1

 االمتحان التحريري -2

 الواجبات العملية ) الجانب الميداني( -3
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 وصف مقرر مادة لغة الخطاب االعالمي 

يوفر وصف المقرر مادة لغة الخطاب االعالمي لطلبة المرحلة الثالثة إيجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر، ومخرجات 

 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة.التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا إذا 

  أهداف المقرر

 تنمية قدرة ومهارة الطالب اإلمالئية، والخطية بحيث يستطيع الكتابة الصحيحة من جميع النواحي.  ـ 1

 ـ مساعدة الطالب على فهم التراكيب المعقدة، واألساليب الغامضة.2 

 ـ تنمية القُدرات األدبيّة واإلبداعيّة عند الطلبة، بحيث يتمّكنون من التّعبير الصحيح.    3

 

ـ تعويد الطالب على أسلوب التفكير المنطقي في العرض، والتحليل، والسيما في التدريبات على القراءة الصحيحة، 4  

 واالبتعاد عن األغالط اللغوية الشائعة

 

 طرائق التقييم: والتعلمطرائق التعليم، 

ـ اشراك الطلبة في المناقشات، والحوارات في أثناء 1

 المحاضرات.

 ـ تنشيط الذاكرة، والمعالجة المعرفية.2

 ـ االختبارات اليومية )كوزات(1

 ـ االمتحان التحريري.2

 ـ الواجبات التطبيقية3

 
 المفردات األسابيع 

 مفهوم الخطاب 1

 الحديثةالخطاب في الدراسات  2

 الخطاب اإلعالمي 3

 الداللة في الخطاب اإلعالمي 4

 مقروئية الخطاب اإلعالمي 5

 بالغة الخطاب اإلعالمي 6

 تطبيقات لغوية اعالمية 7

 الفرق بين التعبير المباشر، والتعبير غير المباشر 8

 تطبيق عملي على نصوص اعالمية 9

 والشعر العربياالستئناس بنصوص من القرآن الكريم،  11

 الصحة اللغوية 11

 الصحة اللغوية في عناوين األخبار 12

 الصحة اللغوية في المادة الخبرية 13

 تطبيقات 14

 اصطالحات 15

 الجانب العملي ) الميداني( – 4

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على معرفة المادة المقررة -1

 استنباط  االفكار واكتساب المهارات الفنية-2

 القدرة على تعليم المادة المقررة-3
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 التقرير والمراسلة بنية المقرر

14.  

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفهوم التقرير  مفهوم التقرير والمراسلة 3  .53

والمراسلةفي االذاعة 

 والتلفزيون

 اختبارات نظرية نظري

الفرق بين التقرير والفنون  3  .54

 االخرى

مفهوم التقرير 

والمراسلةفي االذاعة 

 والتلفزيون

 اختبارات نظرية نظري

مفهوم الكتابة  لالذاعة  الكتابة لإلذاعة والتلفزيون 3  .55

 والتلفزيون

 اختبارات نظرية نظري

انواع التقارير في االذاعة  3  .56

 والتلفزيون

 اختبارات نظرية نظري 

 اختبارات نظرية نظري  التقرير الميداني  3  .57

 الميداني االخباريالتقرير  3  .58

 االنواع  

 اختبارات نظرية نظري 

 اختبارات نظرية نظري  التقرير التوثيقي 3  .59

 اختبارات نظرية نظري  تقرير عرض الشخصيات 3  .61

 اختبارات نظرية نظري  تقرير االستطالعات 3  .61

 اختبارات نظرية نظري  تقرير تقصي الحقائق 3  .62

 اختبارات نظرية نظري  القوالب الفنية لكتابة التقرير 3  .63

 اختبارات نظرية نظري  مقدمة كتابة التقرير 3  .64

انواع المقدمات لكتابة مقدمة  3  .65

 التقرير

 اختبارات نظرية نظري 

 اختبارات نظرية نظري  كتابة جسم وخاتمة التقرير 3  .66

 امتحان الفصل االول 3  .67

 اختبارات عملية عملي  التطبيقات العملية 3  1

 اختبارات عملية عملي تطبيقات عملية تطبيقات عملية  3 2

 اختبارات عملية نظري تطبيقات عملية التطبيقات العملية 3 3

 اختبارات عملية عملي تطبيقات عملية التطبيقات العملية 3 4

 اختبارات عملية نظري التطبيقات العملية  التطبيقات العملية 3 5

 اختبارات نظرية عملي التطبيقات العملية التطبيقات العملية  3 6
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األسلوب، واألسلوبية، والنقد األدبي، والنقد الصحفي، والنقد الثقافي، والتعبير،  16

 والتداول.والشرح، والتفسير، التأويل، و اللسانيات، 

 األسلوب على مستوى المفردة. 17

 سهولة الكلمة 18

 عدم تنافر الحروف 19

معاني االسم النكرة، ومعاني االسم المعرفة، وتوظيف  االسمين وداللتهما في لغة   21

 الخطاب اإلعالمي

 التورية، والكناية  21

 األسلوب على مستوى الجملة 22

 التقديم 23

 التوكيد 24

 االختيار االسلوبي، واالختيار الداللي 25

 الجملة االنشائية، والجملة الخبرية 26

 تطبيقات 27

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 اختبارات عملية عملي التطبيقات العملية التطبيقات العملية  3 7

 اختبارات نظرية عملي التطبيقات العملية التطبيقات العملية  3 8

 اختبارات نظرية عملي التطبيقات العملية التطبيقات العملية  3 9

 اختبارات عملية عملي التطبيقات العملية التطبيقات العملية  3 11

 اختبارات عملية عملي التطبيقات العملية التطبيقات العملية  3 11

 اختبارات نظرية عملي التطبيقات العملية التطبيقات العملية  3 12

 اختبارات نظرية عملي التطبيقات العملية التطبيقات العملية  3 13

 اختبارات عملية عملي التطبيقات العملية التطبيقات العملية  3 14

 يامتحان الفصل الثان 3 15
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 الشبكات االذاعية والتلفزيونية وصف مقرر مادة 

إيجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر، الثالثة لطلبة المرحلة الشبكات االذاعية والتلفزيونية يوفر وصف المقرر مادة 

 التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة.ومخرجات 

  أهداف المقرر

لمفاهيم اتحديداً دقيقاً وتحديد خصائصه التي تميزه عن الشبكات االذاعية والتلفزيونية يهدف المقرر الى تحديد مفهوم 

فادة وتحقيق أعلى درجات االستالتطبيقي الجانب عن فضال واختبارها المعرفي الجانب على التأكيداالتصالية األخرى مع 

 والمنفعة

 والتعلم التعليم طريقة
 التقييم طريقة

 

 طريقة المحاضرات النظرية  – 1

استعمال طريقة العرض االلكتروني  -2

 ونقل التجارب والفيديوهات 

 استخدام شاشات العرض للتوضيح  -3

 

 

 

 االختبارات اليومية  ) كوزات ( -1

 االمتحان التحريري -2

 اعداد البحوث والتقارير حول الشبكات  -5

 

 

 الفصل االول                                                                                                 الفصل الثاني

 مفردات مقرر الشبكات

                           الدوليين والتلفزيون االذاعة تطور

 وخصائصه الدوليين والتلفزيون االذاعة سمات

 العالم في والتلفزيونية االذاعية االنظمة

 الموجه الدولية االذاعات

 التلفزيونية الشبكات و الدولية االذاعية الشبكات

 الدولية

 الدولية الشبكات اليها تستند التي االذاعية النظم

 الدولية االزمات في وتوظيفها الشبكات

 الدولية الشبكات في التكنولوجيا توظيف

 الدولية الشبكات في واهميتها الصناعية االقمار

 المباشر والبث الدولية الشبكات

 االمريكية والتلفزيونية االذاعية الشبكات

 االوربية والتلفزيونية االذاعية الشبكات

 الفكرية الملكية وحقوق والشبكات البرامج قرصنة

  (العربية الفضائيات في التلفزيونية الباقات) الحزم نظام

 (الدولية الفضائيات في التلفزيونية الباقات) الحزم نظام

  وخواصها انواعها المشفرة الباقات

 المتخصصة الفضائية القنوات في التشفير

 والدولي العربية للفضائيات االلكترونية المواقع

 االلكترونية واإلعالم االجتماعي التواصل شبكات

 التفاعلي التلفزيون

 الكيبلي التلفزيون شبكات

  المصورة العالمية االنباء وكاالت

 العالمية الشبكات في الثقافية والهوية الدولي االعالم

 االخباري االختالل

 

 

 

Course description for the English language 

A systematic course for students of the Third stage students  dealing with 

media concepts and terms in the English language 

Course objectives 

Brief Summary: The syllabus covers all four skills of English language ( 

writing, reading, speaking, and listening), along with grammar and 

comprehension 

Items of syllabus:  

11. Language focus 

12. Vocabulary 

13. Reading comprehension 

14. Writing methods 

15. Speaking & Conversation 

 

 

 

Aims of syllabus: 

9. Aquire basic language skills 

10. Aquire the linguistic bases 

that enable the students to 

participate in exchanging 

intellectual knowledge 

11. Develop their linguistic 

competence 

12. Develop their intellectual, 

personal, and professional 

abilities 

 

 

Teaching and learning methods Assessment methods       

1- Theoretical lectures 

2- Using the electronic display method 

and some computer programs 

3- Duties and daily tests 

 

- Daily tests (nuts) 

2- Weekly duties 

2- Written examination 

 

Qualifying general skills Emotional and value goals: 

 

Develop the student's reading and 

writing capabilities and the correct 

pronunciation of the English letters 

 

 

To develop students ’self-abilities  

 

English subjects 

Chapter one 

 

Chapter II 

  Grammatical subject + Media 

terms 1. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 2. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media subject + 3. 

Media terms 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 4. 

Grammatical subject t+ Media 

subject + Media terms 5. 

  

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 1. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media terms 2. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 3. 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 4. 

Reading passage + Listening passage 

+ Translation passage 5. 

+ Media terms 



 7الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

وصف 

 المقررات الدراسية للمرحلة الرابعة / قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية :

Reading passage + Listening passage 

+Translation passage 6. 

+ Media terms 

Reading passage + Grammatical 

subject + Media terms 7. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 8. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media terms 9. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 10. 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 11. 

Reading passage + Listening passage 

+ Translation passage 12. 

+ Media terms 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 13. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 14. 

Translation passage + Grammatical 

subject+ Listening 15. 

passage + Media terms1 

first term exam 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 6. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 7. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media terms 8. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 9. 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 10. 

Reading passage + Listening passage 

+ Translation passage 11. 

+ Media terms 

Grammatical subject + Media subject 

+ Media terms 12. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 13. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media subject + 14. 

Media terms 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms1 15. 

The second term exam 

 الصحافة االستقصائية وصف المقرر مادة 

ترسخ ثقافة التحري والتدقيق لدى الصحفيين العراقيين في ظل ما يشهده مادة منهجية لطلبة المرحلة الثالثة 

البلد من تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية من اجل محاربة الفساد والتطلعات غير المشروعة 

لمرحلة الثالثة في قسم الصحافة على حساب المصلحة العامة من خالل تزويد صحفيي المستقبل من طلبة ا

االذاعية والتلفزيونية بالمعرفة الالزمة لتحقيق ذلك عبر سنة دراسية واحدة تتكون من فصلين دراسيين 

 أسبوعا بواقع ساعتين في كل أسبوع. 15يحتوي الفصل الواحد على 

 الصحافة االستقصائية أهداف مقرر 

تاسيس تقاليد اكاديمية رصينة في مجال الصحافة االستقصائية يمكنها ان تخرج جيال من    -1

الصحفيين االستقصائيين العراقيين المتسلحين بالمهارات والمعارف الالزمة للخوض في هذا النوع 

 من الصحافة الكاشفة.

 

 

 اوال ؛ االهداف المعرفية 

الصحافة   مفهوم ان يفهم الطالب معنى – 1

 االستقصائية واهميتها في مكافحة الفساد

 وضع الفرضية ان يعرف الطالب آلية – 2

المصادر التي يجب ان 4ان يعرف الطالب انواع – 3 

  يهتم بها الصحفي المستقصي 

 

 ثانيًا: االهداف المهاراتية:  

 

للصحافة ق القواعد االساسية يطبمهارة ت -3

 االستقصائية 

 

 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

 كتاب منهجي  القاء المحاضرات -أ

 بور بوينتعرض  -ب

 المناقشة والتحاور -ج

 عرض تحقيقات استقصائية تلفزيونية   -ه

 تدريب عملي داخل الصف 

 واجبات بيتية

 االختبارات النظرية-١

 اوراق عمل-٢

 المشاركة داخل القاعة-٣

 

 االهداف الوجدانية والقيمية: العامة التأهيلية المهارات

 

 االستقصائية الصحافة فياعداد مشاريع   مهارة-1

   االستقصائية التحقيقات على التدريب و

 

 تنمية روح العمل الجماعي-١

 العملية  المساهمة في اعداد المشاريع 

 تنمية القدرات الذاتية للطالب -2

 

 الصحافة االستقصائية  مفردات مقرر 

 الفصل الثاني الفصل االول

 وماهيتها االستقصائية الصحافة مفهوم -1 

 وتطورها االستقصائية الصحافة نشوء .٢

 التحقيقات بين واالختالف التشابه اوجه .٣

 ،اهمية االستقصائية والتحقيقات االعتيادية

 االستقصائية الصحافة

 مجاالت ، االستقصائية التحقيقات وظائف .٤

 االستقصائية الصحافة المجتمعات

 عالمي ،انموذج االستقصائية الصحافة ابعاد .٥

 وكشفه الفساد تعقب لصحافة

 االستقصائي الصحفي مهارات .٦

 االستقصائي للصحفي القصص افكار .٧

 االستقصائية الصحافة في الفرضية صناعة .٨

 الفرضية صياغة ،كيفية

 االستقصائية الصحافة في التكنولوجيا استخدام

 عراقية استقصائية التحقيقات نماذج .٢

 عربية استقصائية التحقيقات نماذج .٣

 اجنبية استقصائية التحقيقات نماذج .٤

 وخطواته االستقصائية التحقيقات اعداد مراحل .٥

 في وخواصها االستقصائية التحقيقات مميزات .٦

 والتلفزيون االذاعة

 االستقصائية التحقيقات في الصورة اهمية .٧

 التلفزيونية

 فن) التلفزيونية االستقصائية التحقيقات كتابة .٨

 ( للصورة الكتابة

 االستقصائية التحقيقات في الفنية المعالجات .٩

 التلفزيونية
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 التخطيط دليل و االستقصائي للتحقيق التخطيط .٩

 االستقصائي للتحقيق

 التحقيق في والثانوية الرئيسة المصادر . ١١

 االستقصائي

 في للمقابلة االسئلة من ابعد الذهاب . ١١

 االستقصائية التحقيقات

 االستقصائية التحقيقات كتابة . ١٢

 االستقصائية الصحافة في المال تعقب . ١٣

 االستقصائية الصحافة في االنترنت توظيف . ١٤

 التحقيقات بين واالختالف التشابه اوجه . ١١

 االستقصائية و االعتيادية

 المسار تدعيم في االستقصائية التحقيقات اثر . ١١

 الديمقراطي

 االستقصائي للصحفي واألخالقية المهنية المعايير . ١٢

 البحث بمناهج االستقصائية التحقيقات عالقة . ١٣

 العلمي

 و االستقصائية الصحافة في العينات اختبار . ١٤

 االستقصائية التحقيقات اعداد على التدريب
 فن االعالن وصف مقرر مادة 

إيجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر، ومخرجات التعلم الرابعة لطلبة المرحلة فن االعالن يوفر وصف المقرر مادة 

 المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة.

  أهداف المقرر

يهدف المقرر الى تحديد مفهوم اإلعالن تحديداً دقيقاً وتحديد خصائصه التي تميزه عن األنشطة االتصالية األخرى مع 

االنشطة ) االتصال , الدعاية , العالقات العامة , البيع الشخصي , المعلومات , تحديد نقاط التقارب ما بين اإلعالن وهذه 

تنشيط البيعي , الترويج ( وبالتالي تمكين الطلبة من فهم االعالن جيداً والمصطلحات المقاربة له لغرض تمكينهم من 

تقييم وعلى المستوى النظري ) حسن االستخدام والتوظيف على مستوى الممارسة المهنية ) االنتاج ( , والنقد وال

 الدراسة والبحث ( وأيضاً إليجابية التعرض والتلقي وتحقيق أعلى درجات االستفادة والمنفعة

 األهداف المعرفية   -أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. 

 

 التعرف على مفهوم االعالن وخصائصه.-

التعرف على أطراف العملية االتصالية -2

 .اإلعالنية 

 التعرف على أنواع االعالن وتقسيماته .-3

التعرف على الفرق بين االعالنات المحلية  -4

 واالعالنات الدولية .

التعرف على ماهية البرامج المكفولة -5

 وطرق كفالتها .

 التعريف بأخالقيات االعالن . -6

التعرف على آلية تحقيق االستجابات النفسية   -7

 لإلعالن

بإمكانيات الطالب في كتابة نص فكرة االرتقاء – 1

 إعالنية .

االرتقاء بإمكانيات الطالب في التخطيط لحملة – 2

 إعالنية .

االرتقاء بإمكانيات الطالب لدرجة نمكنه من تحديد – 3

العوامل المؤثرة في بناء الرسالة اإلعالنية من خالل 

 فهمه ألطراف العملية االتصالية اإلعالنية .

ك محاولة الوصول بالطالب الى مرحلة تمكنه بعد كل ذل   -4

من كتابة فكرة إعالنية واعداد السيناريو الخاص بها وفقاً 

 لطبيعة الوسيلة , ثم الوصول به الى مرحلة االنتاج .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرائق التعليم، والتعلم
 طرائق التقييم:
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 نوصف مقرر : االدارة والتخطيط في االذاعة  والتلفزيو

لطلبة المرحلة الرابعة إيجازاً مقتضياً ألهم  االدارة والتخطيط في االذاعة  والتلفزيون يوفر وصف المقرر

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

 من فرص التعلم المتاحة. 

 أهداف المقرر

به ، باإلضافة الى اسس التخطيط يتناول هذا المقرر دراسة مفهوم التخطيط االعالمي والجوانب االدارية المرتبطة 

االعالمي وعلم االدارة ومدخالت ومخرجات العملية االدارية ، فضال عن انواع التنظيم االداري )الرسمي وغير 

الرسمي ( وصناعة القرار والعوامل المؤثرة فيه داخل المؤسسة االعالمية ، وعناصر التخطيط االعالمي وتسليط 

تعترض عمل العاملين في المؤسسات االعالمية ، والمخططين في الدول النامية الضوء على اهم معوقات التي 

، فضال عن المحور االساس ، أي المفهوم االساس السائد االن حول ادارة الجودة الشاملة في القنوات الفضائية 

. 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 المهاراتيةاالهداف  االهداف المعرفية 

 األهداف المعرفية -أ

 يعرف  مفهوم االدارة . -1أ

 يفهم اهمية واسس االدارة في مجال االعالم -2أ

 يكتسب المهارات االدارية في المؤسسات االعالمية -3أ

يحلل مفردات صناعة القرار االداري في -4أ

 المؤسسات االعالمية 

 ينفذ خطة اذاعية وتلفزيونية متوسطة المدى . -1

يقارن بين انواع الخطط االذاعية والتلفزيونية  -2

 البعيدة المدى والمتوسطة والبرامجية

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -بـ 

 يكتب خطة اذاعية وتلفزيونية قصيرة االمد .-1بـ

 يطبق مقومات ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات االعالمية -2بـ

 تنظيمية مقترحة للمؤسسات االعالمية  –يضع هيكلية ادارية -3بـ

 

 طرائق التقييم طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المناقشة والسمنرات  -1      

طريقة استخدام العرض اإللكتروني باستخدام  -2      

 .Power Pointبرنامج 

 طريقة التعلم التعاوني . -3      

 

 االختبارات النظرية. -1      

 أوراق العمل. -2      

 مشاركة الطالب داخل القاعة. -3      

 التطبيق العملي في مختبرات االذاعة والتلفزيون  -4       

 

  

 االهداف الوجدانية والقيمية -جـ 

 تنمية العمل الجماعي والتعاوني بين الطلبة.-1جـ

 مالحظة سلوك الطالب داخل القاعة.

 متابعة السجل التراكمي للطالب. -

 طريقة المحاضرات النظرية  – 1

استعمال طريقة العرض االلكتروني  -2

 ونقل التجارب والفيديوهات 

 االختبارات اليومية  -3

الجانب العملي ) الميداني في االستوديو االذاعي  – 4

 والتلفزيوني (

 

 االختبارات اليومية  ) كوزات ( -1

 االمتحان التحريري -2

 الواجبات العملية ) الجانب الميداني( -3
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 المشاركة في تهيئة المحاضرة-2جـ

 تنمية القدرة على االدارة والتخطيط-3جـ

 االختبار اليومي والشهري.
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 االدارة والتخطيط في االذاعة  والتلفزيون بنية المقرر -11

 الساعات االسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التعليم اسم الوحدة/ أوالموضوع

طريقة 

 التقييم

1 2 

االدارة 

والتخطيط في 

االذاعة 

 والتلفزيون 

 و تعريفهامفهوم االدارة 
المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

2 2 

االدارة 

والتخطيط في 

االذاعة 

 والتلفزيون

أهمية و أسس اإلدارة في مجال 

 االعالم

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

3 2 

االدارة 

والتخطيط في 

االذاعة 

 والتلفزيون

عناصر اإلدارة في المؤسسات 

 االعالمية

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

4 2 

االدارة 

والتخطيط في 

االذاعة 

 والتلفزيون

مكونات العمليو اإلدارية في 

 المؤسسات االعالمية

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

5 2 

االدارة 

والتخطيط في 

االذاعة 

 والتلفزيون

وظائف اإلدارة في المؤسسات 

 االعالمية

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

6 2 

االدارة 

والتخطيط في 

االذاعة 

 والتلفزيون

المهارات اإلدارية في المؤسسات 

 االعالمية

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

7 2 

االدارة 

والتخطيط في 

االذاعة 

 والتلفزيون

التنظيمي في  -الهيكل اإلداري

 المؤسسات االعالمية

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

8 2 

االدارة 

والتخطيط في 

االذاعة 

 والتلفزيون

 المؤسسات االعالمية القيادة في
المحاضرة 

 النظرية 
 االمتحان 

9 2 

االدارة 

والتخطيط في 

االذاعة 

 والتلفزيون

االتصال اإلداري في المؤسسات 

 االعالمية

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

11 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

صناعة القرار في المؤسسات 

 اإلعالمية 

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

11 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

 الرقابة في المؤسسات اإلعالمية 
المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

12 2 
اإلدارة 

والتخطيط في 

العوامل المؤثرة في إدارة المؤسسة 

 اإلعالمية 

المحاضرة 

 النظرية
 االمتجان
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اإلذاعة 

 والتلفزيون

13 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات 

 اإلعالمية 

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

14 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

اإلدارة الناحجة في المؤسسات 

 اإلعالمية 

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

15 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

 امتحان الفصل األول 
المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

   العطلة الربيعية  2 

1 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

 مفهوم التخطيط وعالقته باالعالم 
المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

2 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

 أهمية و خصائص التخطيط االعالمي
المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

3 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

 منطلقات التخطيط االعالمي
المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

4 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

 مقومات التخطيط االعالمي
المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

5 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

 مدخالت الخطط اإلعالمية 
المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

6 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

 مخرجات الخطط االعالمية
المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

78 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتفزيون

 االمتحان المحاضرةالنظرية اهداف الخطط اإلعالمية و وظائفها

9 2 

 اإلدارة

 ةالتخطيط

في اإلذاعة  

 والتلفزيون

 القائمون على الخطط اإلعالمية 
المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

11 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

 التخطيط في اإلذاعة و التلفزيون 
المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان
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11 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

الخطط االذاعية و التلفزيونية طويلة 

 االمد

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

12 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

الخطط االذاعية و التلفزيونية 

 متوسطة األمد 

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

13 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

 الخططاالذاعيةوالتلفزيونيةقصيرةاألمد
المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

14 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

معوقات التخطيط في اإلذاعة و 

 التلفزيون 

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

15 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

التنسيق اإلذاعي و التلفزيوني 

 وعالقته بالتخطيط البرامجي 

المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

16 2 

اإلدارة 

والتخطيط في 

اإلذاعة 

 والتلفزيون

 امتحان الفصل الثاني 
المحاضرة 

 النظرية
 االمتحان

 

 

 

 

 وصف مقرر الصحافة االذاعية ولتلفزيونية

 الصحافة االذاعية ولتلفزيونيةأهداف مقرر 

 دراسة أهدف الصحافة االذاعية والتلفزيونية -1

 التعريف بالمضمون االذاعي بعد التطور التكنولوجي -2

 دراسة القوالب االذاعية والتلفزيونية -3

 معرفة البرامج االخبارية في االذاعة والتلفزيون -4

 التعريف بانتاج  النشرات  االخبارية -5

 

 طرائق التقييم طرائق التعليم والتعلم      

  

الحوار والمناقشات العلمية والمواد 

واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب 

 :ابرزها

 االمتحان الشفوي )الحوار ، النقاش( ،-

 االمتحان التحريري -2

الواجب المكلف به الطالب )التقارير والبحوث  -3

 العلمية(
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الشاشات الذكية مشاركة الطلبة في المحاضرات 

 تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية

 مفردات مادة الصحافة االذاعية ولتلفزيونية

 الفصل الثاني الفصل االول 

 مذيعو البرامج -1

 الخدمة اإلخبارية  ) سبتايتل( -2

 ناإلخبارية في اإلذاعة والتلفزيو التغطية -3

 نصوص البرامج اإلخبارية -4

 صفات مقدم البرامج الحوارية  -5

 محررو األخبار في اإلذاعة  والتلفزيون -6

 ضغوط  العمل اإلخباري  -7

 البرامج الحوارية في االذاعة والتلفزيون -8

 صفات مقدم البرامج الحوارية -9

 أهدف الصحافة االذاعية والتلفزيونية -6

 المضمون االذاعي بعد التطور التكنولوجي -7

 القوالب االذاعية والتلفزيونية -8

 البرامج االخبارية في االذاعة والتلفزيون -9

 إنتاج  برامج  المجلة -11

 التعليق االخباري  -11

 التحليل االخباري -12

 انتاج  النشرات  االخبارية -13

 عناوين االخبار في النشرة
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 وصف مقرر مادة السيناريو 

 السيناريو بخصائص في المرحلة الرابعةالطالب  لتعريف السيناريو ماهية عن واضحة فكرة لتقديم المقرر يهدف

 الشكل وعناصر السينارست، بها يتحلى أن يجب الي المواصفات ويشرح والتلفزيون، االذاعة في

 اتباعها يجب التي المراحل إلى إضافة السيناريو، كتابة في األساسية المفاهيم معرفة بعد والمضمون

 دراما من تطبيقية ونماذج عملية وتمارين تدريبات لتقديم المقرر ويهدف السيناريو، كتابة بعد

 الطالب تساعد التي دراما والديكو والوثائقية التسجيلية االفالم سيناريو عن فضال وإذاعية تلفزيونية

ً  السيناريو كتابة على  .والتلفزيوني االذاعي السيناريو مجال في المصطلحات مختلف موضحا

  أهداف المقرر

 واألدوات الوسائل مجمل تسخير حيث من التلفزيوني اإلنتاج خصوصيات على التأكيد -1.

 الجمالية-التقنية

 .السيناريو كتابة بخصوصيات اإللمام من الطالب تمكين .-2

 والتعلم طريقة التعليم
 طريقة التقييم

 

 طريقة المحاضرات النظرية – 

استعمال طريقة العرض االلكتروني ونقل التجارب  -

 والفيديوهات 

 استخدام شاشات العرض للتوضيح  -

 على السيناريو كروب في النقاشات في المشاركة

 التواصل موقع

 .الطالب اداء ضمن بك الفيس االجتماعي

 

 تعاد وال ثابتة االمتحانات تواريخ

 المقاليه -الموضوعية األسئلة بين تجمع االمتحان أسئلة .ب

 مع والخطأ والصح واالختيارات

 السيناريو كتابة مجال في التطبيقية والتمارين الخطأ تصويب

 من أسبوع بعد للطالب الفصلية االمتحانات أوراق تعاد .ج

 في اإلجابات شرح ويتم االمتحان

 .العامة لالستفادة المحاضرة

  

 

 

 الفصل االول                                                                                                 الفصل الثاني

 مفردات مقرر السيناريو

 مفهوم تعالج التي والتعريفات ، السيناريو مفهوم

 له المكونة والعناصر ، السيناريو

 السيناريو لكتابة والتجهيز الفكرة 2

 سيناريو لكتابة والمقترحات االفكار تقديم طريقة 3

 مكوناته وهيكلية السيناريو بناء 4

 السيناريو عناصر اهم 5

 االذاعية والمسلسالت البرامج سيناريو 6

 يونيةوالتلفز

 والتلفزيوني االذاعي السيناريو اشكال 7

 السيناريو كتابة طريقة 8

 الوثائقي الفيلم سيناريو 9

 الروائي الفيلم سيناريو 10

 والوثائقي الروائي السيناريو بين الفرق 11

 السيناريو بناء في واثره السردي االسلوب 12

 يوالتليفزيون االذاعي السيناريو تنفيذ كيفية 13

 التلفزيوني السيناريو في واستخداماتها الكاميرا حركات

 التلفزيوني السيناريو في المستخدمة اللقطات انواع 2

 تطبيقها من والغرض

 المستمع مخيلة في صورة تكوين وكيفية االذاعي السيناريو 3

 االذاعية التمثيلية عناصر 4

 والتليفزيوني االذاعي السيناريو في االدرامي البناء 5

 والتليفزيوني االذاعي السيناريو في واثره التعليق 6

 الناجح السيناريو شروط 7

 وسيماته الناجح السيناريست صفات 8

 ووظائفة الناجح السيناريو اهداف 9

 والتعلم الموهبة مابين السيناريو كتابة 10

 السيناريو كتابة في وفوائدها الحديثة التقنيات 11

 السيناريو لكتابة االلكترونية البرامج انواع 12

 السيناريو كتابة بناء لتطور المستقبلية االفاق 13

 يوالسينار كتابة في المهنية واالرشادات النصائح 14
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 تطبيقات لغوية وصف مقرر مادة 

إيجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر، ومخرجات الرابعة طلبة المرحلة تطبيقات لغوية يوفر وصف المقرر مادة 

 المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة.التعلم 

  أهداف المقرر

ة االتصاليالمفاهيم تحديداً دقيقاً وتحديد خصائصه التي تميزه عن اللغة االعالمية يهدف المقرر الى تحديد مفهوم 

وتحقيق أعلى درجات االستفادة  التطبيقي الجانب عن فضال واختبارها المعرفي الجانب على التأكيداألخرى مع 

 من خالل تحقيق االهداف االتية :  والمنفعة

 وفالحر ونطق الصحيحة القراءة من وتمكينه صحيحا استعماال اللغة استعمال على للطالب اللغوية الثروة تنمية_ ١

  صحيح بشكل مخارجها من

 . اإلعالم لغة في الشائعة والنحوية اإلمالئية األخطاء من الطالب تخليص_ ٢

 . وقراءاته كتاباته على صحيح بشكل وتطبيقها المقررة النحوية بالقواعد الطالب تعريف_ ٣

 .  عاميةال لتفصيح محاولة في والفصحى العامية بين الفجوة وتقريب العامية استعمال عن المستطاع قدر االبتعاد_ ٤

 

 والتعلم التعليم طريقة
 التقييم طريقة

 

 وطرحها المعلومة عرض في الطلبة اشراك_ ١

 وتثبيت الذاكرة لتنشيط وحوارت مناقشات واجراء

 . المعلومة

 تاكيد الى ترمي النقاشية االسئة بعض طرح_ ٢

 شفهية اختبارات اجراء مع المعلومات استيعاب

 . المحاضرة اثناء في سريعة وتحريرية

 الطالب لتمرين بيتية وتكليفات واجبات اعطاء_ ٣ 

 المعلومات وتثبيت موضوعه على الطالب لتمرين اكثر

 .  الموضوع بهذا الخاصة

  

 

 

 

 االختبارات اليومية  ) كوزات ( -1

 االمتحان التحريري -2

 اعداد البحوث والتقارير  -6

 

 

 الفصل الثاني                            الفصل االول                                                                     

 تطبيقات لغوية مفردات مقرر

  .والتليفزيوني اإلذاعي األسلوب العربية مالءمة_ ١ 

  .اإلعالمي الخبر في واللغوية األسلوبية الصحة_ ٢

 . 

 .  اللغوية الخبر صحة على تطبيقات_ ٣

 . عنها وافية امثلة مع اإلعالم لغة ايجابيات_ ١

 . اإلعالم لغة سلبيات_ ٢

 الجر حروف معاني_ ه.  اإلعالم لغة سلبيات على تطبيقات_ ٤

 . 

 النفسيه والحرب الدعايهوصف مقرر مادة 

 ريفللتع المقرر ويسعى اهميته على والتاكيدالدعاية والحرب النفسية  ساليباب الطلبه مهارات تنميه المقرر يحاول

وفر يكما و وتطبيقيه نظريه محاضرات خالل ومنالتفكير  اساليب على وتدريبهم الطلبه لدى شخصيه انشاء باهميه

إيجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر، ومخرجات  الرابعةطلبة المرحلة ل النفسيه والحرب الدعايهوصف المقرر مادة 

 المتاحة. التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم

  أهداف المقرر

يم المفاهتحديداً دقيقاً وتحديد خصائصه التي تميزه عن ل  النفسيه والحرب الدعايهيهدف المقرر الى تحديد مفهوم 

وتحقيق أعلى درجات  التطبيقي الجانب عن فضال واختبارها المعرفي الجانب على التأكيداالتصالية األخرى مع 

 من خالل تحقيق االهداف االتية :  االستفادة والمنفعة

 االشاعهو النفسيه بالحرب تعريفه عن ففضال االعالم وبين بينها ليفرق بالدعايه الطلبه تعريف الى الدرس هذا يهدف-

 الدماغ وغسل العقائدي والتحويل الفكري واالختراق

 األخرى النفسي التعامل ومستويات النفسيه والحرب الدعايه باساليب الطالب تعريف-٢

 والوقائيه المضاده للدعايه نموذج بناء كيفية الطالب تعليم الى الدرس يهدف-٣

 وقوانينها النفسيه والحرب الدعايه نظريات الطالب تعليم الى الدرس يهدف-٤

 الخبر وبين بينها يفرق وأن االشاعه مكافحة كيفية الطالب تعليم الى الدرس يهدف-٥

 والتعلم التعليم طريقة
 التقييم طريقة

 

 وطرحها المعلومة عرض في الطلبة اشراك_ ١

 وتثبيت الذاكرة لتنشيط وحوارت مناقشات واجراء

 . المعلومة

 تاكيد الى ترمي النقاشية االسئة بعض طرح_ ٢

 شفهية اختبارات اجراء مع المعلومات استيعاب

  المحاضرة اثناء في سريعة وتحريرية

 

 االختبارات اليومية  ) كوزات ( -1

 االمتحان التحريري -2

 اعداد البحوث والتقارير  -7

 الفصل االول                                                                                                 الفصل الثاني

 مقرر الدعاية والحرب النفسيهمفردات 

 للدعايه تاريخي مدخل

 وتعريفها الدعايه مفهوم

 للدعايه النفسيه األسس

 الدعايه في االتصاليه الجوانب

 العامه ومبادئها الدعايه منطلقات

 الدعايه قوانين

 النفسيه للحرب التاريخيه اإلشارات

 النفسيه الحرب مفهوم

 النفسية الحرب اساليب

 النفسيه للحرب النفسيه األسس

 النفسيه الحرب وسائل

 النفسيه الحرب اهداف
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 .  اإلعالم لغة في االنحياز_ ٣

 .  االنحياز على تطبيقات_ ٤

 . الخبرية الصياغة في الحياد تحقيق_ ٥

 مع والهاء والمربوطة المبسوطة التاء كتابة_ ٥

 .  كتابتها على التطبيق

  العدد كتابة_ ٦

  المعدود على العدد تقديم_ ٧

 .  والمعدود العدد كتابة على تطبيقات_ ٨

 .  العدد كتابة في الشائعة األخطاء بعض_ ٩

 التعبيرية الكتابة في الشواهد اهمية_  ١١

 

 .  الجر حروف على لغوية تطبيقات ٦

 . الوسطية الهمزة كتابة_ ٧

 . المتطرفة الهمزة كتابة_ ٨

 .  الهمزة كتابة على تطبيقات_  ٩

 اإلعالم لغة في وامالئية ونحوية اسلوبية اغالط ١١

 

 

 الدعايه اهداف

 الدعايه تقسيمات

 الدعايه في االقناعيه األساليب

 الدعايه في االستماالت

 المضاده والدعايه الدعايه

 اخرى اتصالي بانماط وعالقتها الدعايه

 السياسيه الدعايه

 واالزمات الدعايه

 ةالدعاي اساليب

 االولى العالمية الحرب في النفسية الحرب

 الثانية العالمية الحرب في النفسية الحرب

 البارده الحرب في في النفسية الحرب

 األخرى النفسي التعامل بانماط النفسيه الحرب عالقه

 العسكريه للنزاعات المرافقه النفسية الحرب

 بالدعايه وعالقتها النفسية الحرب

 العقائدي والتحويل الدماغ غسل

 واالشاعه النفسية الحرب

 السياسي والتسميم النفسية الحرب
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 المقرر مادة  التقنيات اإلذاعية والتلفزيونيةوصف 

 

 مادة منهجية لطلبة المرحلة الرابعة تتناول مفهوم  التقنيات اإلذاعية والتلفزيونية وتطبيقاتها العملية 

 

 التقنيات اإلذاعية والتلفزيونية  أهداف مقرر 

 

تحديداً دقيقاً وتحديد خصائصها التي يهدف المقرر الى تحديد مفهوم التقنيات االذاعية والتلفزيونية  

تميزهافي األنشطة االتصالية االذاعية والتلفزيونية وبالتالي تمكين الطلبة من فهم التقنيات فهما جيداً 

والمصطلحات المستخدمة فيها  لغرض تمكينهم من حسن االستخدام والتوظيف على مستوى الممارسة 

وعلى المستوى النظري ) الدراسة والبحث ( وأيضاً إليجابية التعرض المهنية ) االنتاج ( , والنقد والتقييم 

 والتلقي وتحقيق أعلى درجات االستفادة والمنفعة

 

 اوال ؛ االهداف المعرفية 

التعرف على مفهوم التقنيات  -1

 وخصائصها.

التعرف على مفاصل االنتاج االذاعي -2

 والتلفزيوني .

التعرف على أنواع االستوديوهات -3

 االذاعية والتلفزيونية وتقسيماتها .

التعرف على غرف االخبار االلكترونية  -4

 الحديثة والقديمة .

التعرف على ماهية البث االذاعي -5

 والتلفزيوني وانواعه .

التعريف على التلفزيون الرقمي  -6

والتفاعلي والكيباي وخصائل كل واحد 

 منهم

ف توظيالتعرف على آلية تحقيق االستفادة من   -7

 اواع التقنيات وخصائها .

 

 ثانيًا: االهداف المهاراتية:  

 

االرتقاء بإمكانيات الطالب في استخدام 

 التقنيات االذاعية والتلفزيونية  .

االرتقاء بإمكانيات بمعرفة انواع االضاءة – 2

 والمكرفونات والكاميراتوالتعامل معها .

 

 طرائق التقييم       طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرات النظرية  – 1-

استعمال طريقة العرض  -2

االلكتروني ونقل التجارب 

 والفيديوهات 

 االختبارات اليومية  -3

الجانب العملي ) الميداني في االستوديو  – 4

 االذاعي والتلفزيوني (

 االختبارات اليومية  ) كوزات ( -1

 االمتحان التحريري -2

 الواجبات العملية ) الجانب الميداني( -3

 

 المهارات العامة التأهيلية:

 

 االهداف الوجدانية والقيمية:

 

 

Course description for the English language 

A systematic course for students of the Fourth stage students   dealing with 

media concepts and terms in the English language 

Course objectives 

Brief Summary: The syllabus covers all four skills of English language ( 

writing, reading, speaking, and listening), along with grammar and 

comprehension 

Items of syllabus:  

16. Language focus 

17. Vocabulary 

18. Reading comprehension 

19. Writing methods 

20. Speaking & Conversation 

 

 

 

Aims of syllabus: 

13. Aquire basic language skills 

14. Aquire the linguistic bases 

that enable the students to 

participate in exchanging 

intellectual knowledge 

15. Develop their linguistic 

competence 

16. Develop their intellectual, 

personal, and professional 

abilities 

 

 

Teaching and learning methods Assessment methods       

1- Theoretical lectures 

2- Using the electronic display method 

and some computer programs 

3- Duties and daily tests 

 

- Daily tests (nuts) 

2- Weekly duties 

2- Written examination 

 

Qualifying general skills Emotional and value goals: 

 

Develop the student's reading and 

writing capabilities and the correct 

pronunciation of the English letters 

 

 

To develop students ’self-abilities  

 

English subjects 

Chapter one 

 

Chapter II 

   Grammatical subject + Media terms 

1. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 2. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media subject + Media 

terms 3. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 4. 

 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 1. 

Grammatical subject + Media terms 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 2. 

Grammatical subject + Reading 

passage + Listening passage + 3. 

Media subject + Media terms 
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تنمية الكوادر العلمية لرفع المستوى  -1د

 العلمي والمنهجي وتطوير منهج المادة 

تفعيل االنشطة العلمية لرفع الكفاءات  -2د

 التدريسية 

 االلتزام بالوقت المحدد للمحاضرات  -3د

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على معرفة المادة المقررة -1

استنباط  االفكار واكتساب المهارات -2

 العلمية 

القدرة على تعليم المادة المقررةوتطبيقها -3

 عمليا 

االستنباط  واالستنتاج والقدرة على    -4

 لالتحلي

 التقنيات اإلذاعية والتلفزيونية  مفردات مقرر 

 الفصل الثاني ول الفصل اال

 مفهوم التقنية

 التقنيات اإلذاعية النشأة والتقنية

 مرحلة النشأة 1.

 مرحلة ظهور الترانستور .2

 F.Mمرحلة استخدام تقنية  .3

 

 االستوديو االذاعي مراحل البث االذاعي 

 أنواع الميكروفونات

 انواع اجهزة التسجيل االذاعي 

 

 

 النطور التقني للتلفزيون

 التلفزيون بالكابل .

 

 توظيف التقنيات التلفزيونية وانواعها 

 مكونات اإلستديو التلفزيوني

 اجهزة مراقبة الصورة 

 أجهزة تشغيل وتسجيل الصوت :

 االستُديو االفتراضي

 االستوديو فائق الجودة

 وحدة اإليعاز اآللي

 النقل الخارجيعربة 

 

 المونتاج التلفزيوني وانواعه

 

 انواع الكاميرات

 األساليب الفنية المستخدمة في اإلذاعة والتلفزيون

 غرفة االخبار االلكترونية

 -التلفزيون الرقمي:

 المصطلحات الفنية والتقنية التلفزيونية

 تقنيات الديكور 

 الكروما

 راديو االنترنت 

 تلفزيون الكيبل

 التفاعليالتلفزيون 

 األلياف الضوئية  

 البث الرقمي

 التلفزيون عالي الجودة

 تقنيات االرشفة االذاعية والتلفزيونية

 

 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media subject + Media 

terms 5. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 6. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media subject + Media 

terms 7. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 8. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media subject + Media 

terms 9. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 10. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media subject + Media 

terms 11. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 12. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media subject + Media 

terms 13. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 14. 

Grammatical subject + Media terms 

 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 4. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Translation passage + 5. 

Media subject + Media terms 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 6. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media subject + 7. 

Media terms 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 8. 

Grammatical subject + Listening 

passage + Media subject + 9. 

Media terms 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 10. 

Grammatical subject+ Listening 

passage + Media subject + 11. 

Media terms 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 12. 

Grammatical subject + Reading 

passage + Translation passage + 13. 

Media terms 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms 14. 

Reading passage + Translation 

passage + Media terms1 



 7الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسماء لجنة الوصف األكاديمي :

 د. حسين رشيد ياسين                رئيسا أ.م. -1

 بشرى داود سبع                      عضواأ.م.د.  -2

 فاضل جتي                            عضواأ.م.د.  -3

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية        
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 اسمج أ.م.د. رعد                                                                            

 الكعبي 


