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وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي
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جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

دائرة البحث والتطویر / قسم الشؤون العلمیة

.یةي الجامعات العراقفالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــالمعرفیة لمند رالمواوتحدیثتطویرمشروع 

gd@rdd.edu.iqالموقع االلكتروني لدائرة البحث والتطویر 
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٥

االشراف واالعداد
الموارد المعرفیة لمناھج وتحدیثمشروع تطویرتم تنفیذ

االعالم في الجامعات العراقیة بأشراف مباشر من اقسام وكلیات
معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلميقبل 

االستاذ الدكتور حسین الشھرستاني
تطویر المناھجمستشارالوزارة للشؤون التربویة ووبانابة السید

االستاذ الدكتور محسن عبد علي الفریجي
وتحدیث تطویر لاللجنة العلیا قبل من وانجازهالمشروعتم إعداد

االعالم في الجامعات العراقیة اقسام وكلیاتالموارد المعرفیة لمناھج 
دة لھامساعواللجان الفرعیة ال

متابعة وتنفیذ
دائرة البحث والتطویر / قسم الشؤون العلمیة 



٦

تشكل ٥/٢/٢٠١٤في ٤/١٠٨٤ت أ الى االمر الوزاري المرقم باستنادا ً 
مدرجة اسماؤھم لجنة بأشراف معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ومن السادة ال

لمناھج اقسام وكلیات االعالم في وتحدیثھا الموارد المعرفیة وتحدیث ادناه تتولى تطویر
:وعلى وفق النحو االتيةالجامعات العراقی

اللجنة العلیا

اللجنةاالنتسابجھةاالسمت

مستشار الوزارة للشؤون التربویة وتطویر د.محسن عبد علي الفریجي1
نائباالمناھج

عضواً مدیر عام دائرة البحث والتطویرد. غسان حمید عبد المجید2

عضواً عمید كلیة االعالم /جامعة بغدادالتمیميد.ھاشم حسن3

عضواً / جامعة ذي قارعمید كلیة االعالم حسنھادي فلیح. د4

عضواً معاون عمید كلیة االعالم /جامعة بغدادرعد جاسم الكعبي. د5

عضواً معاون عمید كلیة االعالم / الجامعة العراقیةلماسد. سحر خلیفة 6

عضواً كلیة االعالم/ جامعة بغدادراضيوسام فاضلد.7

عضواً بغدادكلیة االعالم /جامعة د.علي جبار الشمري8

عضواً كلیة االعالم /جامعة بغدادمحمدعمار طاھرد.9

عضواً /جامعة بابلالفنون الجمیلةكلیة القیمحسون كامل د.10

عضواً كلیة االداب /جامعة تكریتفیاض الجبوريصالحفریدد.11

عضواً رئیس قسم االعالم /جامعة االمام الصادقالحمدد.سعد لطیف12

عضواً رئیس قسم االعالم /جامعة االمام موسى الكاظمنید. یوسف محمد حس13

عضواً كلیة االعالم /جامعة بغداداحمد عبد المجید امیند.14

قسم الشؤون العلمیة /دائرة البحث والتطویر مدیرھناء حسن محمدد.17
عضواً /وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

عضواً دائرة البحث والتطویرجواد كاظمالسیدة انعام 18



٧

اللجان الفرعیة
ن التمیمي / عمید كلیة االعالم / رئیساسا . د ھاشم ح

ا.م.د عمار طاھر محمد  / معاون العمید للشؤون االداریة / كلیة االعالم / مقررا
 : ً لجنة قسم الصحافةاوال

اللجنةجھة االنتساباالسمت

رئیساً / كلیة االعالمبغدادجامعة امیناحمد عبد المجیدد . .١
عضواً الجامعة العراقیةسالمسحر خلیفةد . .٢

عضواً الجامعة العراقیةفیاضصالح فرید د . .٣

عضواً / كلیة االعالمبغدادجامعة سعد كاظم د . .٤
 : ً لجنة قسم الصحافة االذاعیة والتلفزیونیة ثانیا

اللجنةالجامعةاالسمت
رئیساً / كلیة االعالمبغدادجامعة بغدادوسام فاضل راضيد. .١

عضواً العراقیةالجامعة یسرى خالدد . .٢

عضواً االمام الكاظم ( ع )یوسف محمد حسین د . .٣

عضواً / كلیة االعالمبغدادجامعة شریف سعید حمید د . .٤
 : ً لعالقات العامةلجنة قسم اثالثا

اللجنةالجامعةاالسمت

رئیساً / كلیة االعالمبغدادجامعة علي جبار الشمريد . .١

عضواً / كلیة االعالمبغدادجامعة باقر موسىد . .٢

عضواً العراقیةالجامعة محمد جیاد د . .٣

محمد عبد حسن د . .٤
عضواً / كلیة االعالمبغدادجامعة العامري 

 : ً المناھج المساعدةلجنة رابعا
اللجنةالجامعةاالسمت

رئیساً بابلجامعة كلیة الفنون الجمیلة / القیمحسونلد . كام.١

عضواً / كلیة االعالمبغدادجامعة محمد رضا مباركد . .٢

عضواً االمام الصادق ( ع )جامعة الحمدسعد لطیفد . .٣

عضواً / كلیة االعالمبغدادجامعة نرجس ھادي م . .٤

عضوا/ كلیة االعالمبغدادجامعة لمى حسن محمدم . .٥
 : ً المناھج المستحدثةلجنة خامسا

اللجنةالجامعةاالسمت

رئیساً / كلیة االعالمبغدادجامعة ھاشم حسن التمیميد . .١
عضواً ذي قارجامعة حسنھادي فلیحد ..٢
عضواً جامعة بغداد / كلیة االعالمرعد جاسم حمزةد . .٣
عضواً جامعة بغداد / كلیة االعالممویت مشتتعبد االمیر  د . .٤
عضوا/ كلیة االعالمبغدادجامعة د . بشرى جمیل الراوي.٥



٨

المحتویــــــــات

رقم الصفحة الموضوع ت

٩ مةالمقد ١

١٢

الفصل االول
رسالةالرؤیة و: الاالعالم واقسامھاكلیات-١
والتحدیثاھداف مشروع التطویر-٢
س الجودةیالتطویر ومقایمعاییر -٣
الیات العمل-٤

٢

٢٠

الفصل الثاني
استراتیجیات التدریس والتعلیم-١
التقویم ( المبادئ واالنواع )-٢
افكار واقتراحات-٣

٣

٣٠

الفصل الثالث
قسم الصحافة

و الرسالةالرؤى
واھداف ومفردات

٤

٧٣

الفصل الرابع
والتلفزیونیةالصحافة االذاعیة قسم 

و الرسالةلرؤىا
واھداف ومفردات

٥

١١٨

الفصل الخامس
العامةالعالقاتقسم 

و الرسالةالرؤى
ومفرداتواھداف

٦

١٦٣
الفصل السادس

افكار مستحدثة ٧

١٦٩
الفصل السابع

مناھج اقسام وكلیات االعالم في وتحدیث محاضر اجتماع لجنة تطویر
.الجامعات العراقیة

٨



المقدمةي الجامعات العراقیةفالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

٩

مة المقدَّ 

ت

واألعراف والتقالید االخالقیة واالنسانیة .

ذي 

وعي اً ا ًة ًال ال

والطموح و،المستوى 

في عصور ازدھار حضارتنا.

و

فيرصده وتجاوزه بالجدید المبتكر من الیات العمل االعالمي والدعائي 

المشاركة .اساسھا الشفافیة واتساع 

المعرفیة والعالي لتجاوز الفجوة 

٢٠٠٩بدأتفاعلھا مع المنظمات العالمیة المتخصصة من اجل انجاح مشروعھا الذي 

ا

الدولیة والجامعات التي تصنف بالرصانة والسمعة العلمیة الدولیة .



المقدمةي الجامعات العراقیةفالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

١٠

كلیات االعالم واقسامھ

٢٠١١

–UNDP

٢٠١٥

قفزة نوالرقمیة 

في االنتاج االعالمي الحدیث .ھا ومعاییرالمبنیة على اسس الجودة العالمیة 

٢٠١٤

واللجان التابعة لتطویر ا

م 

وو

٥٢٧٤٣٣التحدیث والتغیر عملي حیث بلغت نسبة النظري وال

% لقسم العالقات العامة .٥٨% لقسم الصحافة االذاعیة والتلفزیونیة و 

ا

اوالم

.سمح بالمراجعة والتغییرالذي یالتعلیمي 

ومن هللا العوُن والسداد .حساب التطور النوعي .

الموارد المعرفیة                                         وتحدیثلجنة تطویر
اقسام وكلیات االعالم في الجامعات العراقیةمناھج ل



المقدمةي الجامعات العراقیةفالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

١١

نســــــــــــــب التحدیث التي تم اتخاذھا في مســـــــــــــاقات ومفردات 
)العالقات العامة ،الصحافة االذاعیة والتلفزیونیة ،الصحافة ( االختصــــــــــاصات الثالثة 

القسمت
مرحلة ال

ولىاال

مرحلة ال

ثانیةال

مرحلة ال

ثالثةال

مرحلة ال

رابعةال

الصحافة.١

%٧٢%٧٧%٧١%٧٥%٧٤بالمناھجرینسبة التغی

نسبة التحدیث
%٢٢%٨٧%٥٦%٦٦%٥٦بالمناھج

٠%٠١١%١١%٦بالمناھجنسبة التجدید

نسبة زیادة عدد 
٠٠٠٠٠الوحدات

٢.
الصحافة 
االذاعیة 

والتلفزیونیة

%٣٠%٣٧%٣٥%٣٠%٣٣بالمناھجریالتغینسبة

التحدیثنسبة
%٤٤%٦٧%٠٤٠%٣٨بالمناھج

%٢٢%١٠%٢٠%٧٥%٣٢بالمناھجالتجدیدنسبة

عددزیادةنسبة
%١٥%٠٠٣٠%١١الوحدات

٣.
العالقات 

العامة

%٦٠%٦٠%٦٠%٥٠%٥٨بالمناھجالتغیرنسبة

التحدیثنسبة
%٥٠%٦٠%٦٠%٣٠%٥٠بالمناھج

%٢٠%١٠%١٠%١٠%١٣بالمناھجالتجدیدنسبة

عددزیادةنسبة
%٣٥%١٩%١٠%٥%١٧الوحدات

المجموع.٤

%٥٤%٥٨%٥٥%٥٢%٥٥ریالتغینسبة

%٣١%٧١%٥٢%٣٢%٤٧التحدیثنسبة

%١٤%١٠%١٠%٣٢%١٧التجدیدنسبة

عددزیادةنسبة
%١٧%١٦%٣%٢%١٠الوحدات



الفصل االولي الجامعات العراقیةفالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

١٢

االولالفصل 

: الرؤیة والرسالةاالعالم واقسامھاكلیات-١
والتحدیثاھداف مشروع التطویر- ٢
س الجودةیمعاییر التطویر ومقای- ٣
لیات العملآ- ٤



الفصل االولي الجامعات العراقیةفالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

١٣



الفصل االولي الجامعات العراقیةفالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

١٤

متهید 

كلیة االعالم بجامعة بغداد ودائرة البحث والتطویر بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عقدت 
في عدد من الكلیات الحكومیة واالھلیة قسام االعالمورشة عمل بحضور عمداء ورؤساء ااكثر من

الذي شكلت بموجبھ اللجنة المركزیة ٥/٢/٢٠١٤في ٤/١٠٨٤حسب االمر الوزاري المرقم ب ت ا ب
التوافق على اعتماد المفردات االساسیة واعادة توصیف بعض المواد للجان الفرعیة من اجلوا

تقارب وتوحید المناھج .على البما یساعد وتحدیدھااالخرى
في وكلیاتھ قد استندت اللجان الى خبرات وكفاءة اعضائھا الذین یمثلون مختلف اقسام االعالم و

مشاریع ة والثقافة والعلوم التابعة الى االمم المتحدة التي تبنت العراق واعتمدت على منظمة التربی
متعددة لترسیخ مفاھیم حریة التعبیر والوصول الى المعلومات ومصادر المعرفة وتطویر مھارات 

وسائل االعالم .
بمبادرات لتحسین جودة تدریس الصحافة في العالم ٢٠٠٥منذ عام الدولیة قامت المنظمة فقد 

اً من اربعة خبراء باقتراح المفاتیح االولى لمناھج تدریس الصحافة في البلدان النامیة ، وكلفت فریق
عرضت مسودة اقتراحاتھم على عشرین تدریسیاً عرفوا بخبرتھم وعملھم المتمیز واصبحت المسودة و

ة بعد التعدیل جاھزة العداد مناھج قابلة للتطبیق تركز على تدریب الطلبة لممارسة مھنة الصحاف
ھي .عن طریق تنمیة ثالثة محاور رئیسة وق غیر تقلیدیةائبطر

اتینرالمقاییس والتموااللیات ویمالقویتضمن المحور االول ، المعاییر -١
مختلف وسائل االعالم والتدریب على تقنیات الصحافة 

ووو-٢
واالخالقیة لمھنة الصحافة داخل حدود الوطن وخارجة .والقانونیة و

یتضمن المحور الثالث التعرف على العالم والتحدیات الفكریة للصحافة .-٣

.
االھداف النھائیة في ضوء

على اسس تنمیة القدرات والمھارات االتیة : 
.االعالمالقدرة على التفكیر والنقد والتحري والتحلیل واالسالیب االستقصائیة في -١
القدرة على الكتابة وقوة التعبیر الوصفي والتحلیلي .-٢
٣-

السیما التلفزیونیةواستخدامھاوتشغیل الكامیرات الرقمیة عامة 
الحدیثة ومعرفة الكرافیك واستخداماتھ ، وتشغیل االذاعة وادارتھا تقلیدیا والكترونیا .

المعرفة بالشؤون والقضایا الجاریة ومعرفة عامة بالتاریخ والجغرافیة .-٤
مام بالتشریعات االعالمیة ومواثیق الشرف االل-٥
رفع حقول العمل االعالمي بمھارات نوعیة تحدث تغییراً في میدان العمل التقلیدي.-٦

یةالرؤ.ب
لنعیش االن في عصر جدید یت

ال

وو

.االتصال ( مانویل كاستلز ) ( االعالم الذاتي الجماھیري )

ة



الفصل االولي الجامعات العراقیةفالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

١٥

حتاجا

ى
.عقولناوشبكات االتصال والمعنى في 

ی.ةتتتلال

وسائل االعالم في التنمیة والتحول الدیمقراطي للمجتمع المدني الحر .
.ج

لتحق)
ل

باكملھ 
والمعاصرة وقدرتھا عل

وتحصینھا من ا

ھال
اتوطر

وووانظمتھ المختلفة 
التلقین والتردید للمعلومات .

لمختبر إلنتاج مشاریع اعالمیة تطبیقیة ممیزة للكشف عن قدرة 
البانظری

بامتیازاتھا الوظیفیة.

البحث العلمي . وبھذا یتحقق ھدف الجامعة المنتجة .
.د

لا
األعالم

ال ما ندر وفي حدود ضیقة ویعود ذلك الى:اي علیھ ملومات ولیس التدریب والتطبیق العوتقنیات المعل
دة عنظریة في المواد األساسیة والمسامفردات المناھج  تطغى علیھا الدروس  ال–١
فر بنیة تحتیة الكترونیة وتقنیة مادیة وبشریة تؤمن عملیات  تدریب منتظم للطلبة مثل ادم توع-٢

مختبرات وستودیوھات حدیثة لإلذاعة والتلفزیون والصوت بملحقاتھا كافة بما في ذلك منظومات البث 
الفضائي  

باإلنتاج اإلذاعي افتقار اغلب التدریسین لمھارات استخدام تقنیات االتصال االلكتروني والمتعلقة-٣
ن السرد مالً العام الدراسي بدطوالمیة على والتلفزیوني وبما یؤمن انجاز مشاریع طالبیة اعال
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دھم بمالكات فنیة تشرف  النظر في تأھیل التدریسین او سنغیر المجدي ،وھذا ما یتطلب اعادة يرالنظ
على التدریب وانتاج المشاریع  
وتحویلھا ل العملیة التعلیمیة بحاجة فعلیة إلعادة الھیكلیة لمجماقكلیات واقسام االعالم في العر

لھیاكل تطبیقیة تركز على المختبرات والتطبیقات  
تمنح التيالنظر في عدد الوحدات الدراسیة والتركیز على الوحدات التدریبیةةعاداضرورة -٤

عن في المعدل العام للطالب رجحانكون لھا الیدرجات فصلیة  وتجرى لھا اختبارات عملیة سنویة 
رصیده من المشاریع التطبیقیة  .طریق

للتحكم في مدخالت  الدراسات العلیا البد من اعتماد الیة موحدة للقبول في قناة واحدة فقط یكون -٥
فر الشروط االساسیة للقبول العام واجتیاز االختبار التنافسي  لصاحب الخبرة اأساس المفاضلة فیھا تو

بر صانتھا . في احدى وسائل االعالم المعروفة العملیة 
إشاعة أسالیب التعلیم االلكتروني الذاتي والیة التطور والتكیف مع التكنولوجیا الحدیثة واالتصاالت -٦

ھ .مھاراتستثمار التعلیم وزیادة عن بعد ، واوالمعلومات ومصادر التعلیم المفتوح
صالح جذریاجراء عملیات تقدم تبرز الحاجة الفي ضوء ما

عالم لیشكل اضافة نوعیة لساحات العمل . مؤسسات اال

اعتماد اولیة والعلیا مع تجاھل الدراسات اإلعالمیة األ
ھدت

االتصال وأسالیب التعلیم الجامعي الذي یفرض أن یمثل
نقلة تطوریة نوعیة تؤكد زیادة الجامعات وقیادتھا للمجتمع .

عناصر اساسیة ھي :ةتطویر وترابط وتكامل خمس
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استبانة
رصد دوري
تقویم االستبانة

دیمغرافیة حقوق االنسان

مواثیق شرف

داتو شو 

وسبورات ذكیة

منظمات دولیة 

مؤسسات اعالمیة

تفعیل

لجنة التدریسین

عنارص ل 

المواد - ١
المعرفیة

الجانب- ٢

الثقافي

المھارات - ٣

التدریبیة

المقومات- ٤

التربویة

الطرائق: - ٥
وسائل 
واسالیب

معاییر - ٦

الجودة

عناصر
البرامج
التعلیمیة
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العنرص

محورین علىواالفكار والتجارب العالمیة في ھذا المجال وتنقسم 
o : االول : الدروس االعالمیة االساسیة في التخصص ویجب مراعاه االتي
% من مجمل الوحدات وتمنح للطالب على شكل دفعات تتكامل ٦٠یجب ان ال تقل حصتھا عن - أ

ن السنة االولى حتى نھایة السنة الرابعة.مع التقدم بالسنوات الدراسیة م
الھیئات التدریسیة بان تعلن للطلبة عبر الوسائل كافة المفردات الدراسیة ومصادرھا التزام-ب

لدراسي السنوي ستناداً لطبیعة النظام الدراسي والتقویم ااجاالت التدریبیة المتعلقة  بھا والم
مع استخدام مناھج مساعدة تقرھا اللجان العلمیة ومجالس الكلیات.الذي تقره الجامعة

من اصحاب نیتدریسیمن قبلفي السنوات االولىالسیما ودرس ھذه المواد ضرورة ان تُ -ج
استاذ مساعد) من حملة الدكتوراه لبناء –االختصاص الدقیق والدرجة العلمیة العالیة ( استاذ 

بنیة معرفیة تساعد على التطور .
یجب ان تبقى المفردات الدراسیة متجددة ، وتغذى باستمرار بالمستجدات المعرفیة والتجارب -د

االنیة في الساحة االعالمیة والمعلوماتیة والمعرفیة 
ناھجھا واسالیبھا والتفاعل معھا التواصل مع الجامعات الرصینة ومحاولة التفاعل مع م-ه

وامكانیة نقل بعض التجارب والمفردات .

o دة عالدروس المسا: الثاني
و،ومان 

عمالت
و

وآدابھا.

عنرصال 

١٠
ةماالمواد یمكن تكییفھا بووحتى ھذه مجمل المنھاج .

المعرفیة ومشكالت حقول العمل االعالمي الیومي .

الثالث ( التدریب العميل )عنرصال 
: یأتيامر فاویشكل تحدیا نوعیا في اوضاعنا الراھنة فھو یتطلب تو

) HD(رف اخبار متطورة ) ، استودیوھات معدات وتجھیزات حدیثة بالصحافة االلكترونیة ( غ- أ
كامیرات واذاعة حدیثة ومع ملحقاتھا مصممة ألغراض التدریب واإلنتاج والمونتاج والبث 

بنوعیات تضاھي المستخدمة في حقول العمل االعالمي الدولي 
مدربین على مستوى عال من المھارة والخبرة في تشغیل التقنیات االذاعیة والتلفزیونیة وما-ب

دي ھذه المھمة الھیئات التدریسیة ، لكن ؤیرتبط بھا من منظومات الكترونیة ویفترض ان ی
االغلبیة ال تمتلك ھذه الخبرة ، لذا فان الحاجة تفترض تأھیلھم او االستعانة بمدربین من المالكات 

الوسطیة یشرفون  على المختبرات .
من مجمل جدول الدروس وتخضع %٥٠یفترض ان ال تقل حصة الوحدات التدریبیة عن -ج

لتكون الفرص التدریبیة ھي ،دة عات اسوة بالمواد المعرفیة والمسالالختبارات وتمنح درج
المقیاس الحقیقي للتأھیل االعالمي القادر على رفد المجتمع االعالمي بخبرات ممیزة علمیا 

رسمي او تقلیص الدروس ان ھذه االشكالیة تحتاج لمعالجة ومنھا مد ساعات الدوام الوعملیا .
حسب الفصول .بالنظریة او مناصفتھا وتقسیمھا 
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بیة ولیس اھمیة وضع خطة لتصمیم محاضرات ألصحاب الخبرة مع الطلبة ذات ابعاد تدری-د
ذاتیة .استضافات لعرض السیر ال

المثل .العمل على توفیر مستلزمات التدریب الذاتي في الكلیات واألقسام بما یضمن التأھیل ا-ھـ
ف التدریبات المیدانیة في المقررات االعالمیة بما یضمن االندماج الفعلي في العملیة االنتاجیة یتوظ-و

.ومتابعتھعن طریق رصد منھجھ
العام طوالسنوات الدراسة االربع وعلى االنتاجیة في عملیات التدریب مناعتماد نظام المشاریع-ز

الواحد وعدم اختصار ذلك على مشروع التخرج .
اتباع اسالیب التحضیر والتشجیع للمبدعین والمتمیزین ومشاركتھم بورش ومسابقات محلیة -ح

ودولیة عن االنتاج االعالمي ، وحثھم للعمل في وسائل االعالم قبل التخرج الكتساب الخبرات .

الرابع ( املعیار الرتبوي)العنرص

وى ات حئطلتدریسي مع طلبتھ عبر وسال

المسؤولیات ازاء االخرین واحترام االنظمة والقوانین .

نرصع ال 

ا

للوصول لألھداف المرسومة 
ویمكن ذلك عن طریق :

االسالیب الحدیثة في طرائق التدریس االلكتروني وتحصیل المعلومات وتحدیثھا وتنمیتھا عبر - أ
وغیرھا من االسالیب التعلیمیة .وتربویةق نفسیة ائطر

االجھزة الحدیثة ، ول الشبكات االلكترونیة للمعلوماتمثالوسائل التكنلوجیة الحدیثة لالتصال-ب
لإلنتاج االذاعي والتلفزیوني ومختبرات الكرافك والصوت والبث الفضائي .

الكترونیة وطرائق فر فیھا وسائل ایضاحاقاعات مبتكرة تختلف عن نظام الصفوف التقلیدیة تتو-ج
ذكیة للتدریب.

عنرصال 
الفیھاطبقتخطة ھرافقیشروع یراد لھ التقدم والنجاح ان البد ألي م

تم 

لھ 
Peer.Eraluationیعتمد على التقویم الذاتي ولیس الخارجي (

اخرى .س خارجیة یبمقای

یعده خبراء في ھذا المجال .نموذجاكوالبشریة 
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الثانيالفصل 

استراتیجیات التدریس والتعلیم- ١
التقویم ( المبادئ واالنواع )- ٢
افكار واقتراحات- ٣
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ضرورة بي الجامعات العراقیة فالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواوتحدیث تطویر لجنة توصي 
تتویجا لجھود٢٠١١تھ منظمة الیونسكو عام عوضلعراق )) الذيفي االتصال الجماھیري مراجعة (( مناھج الصحافة وا

من اصحاب الخبرة من الجامعات العراقیة لالفادة من وآخرینخبراء دولیین عاملین في جامعات رصینة معمشتركة 
یحیات التدریس والتعلیم ، ومبادئ التقویم تستراا(: ھما في ھذا الفصلمحورین مھمینان اھم. افكاره ومضامینھ القیمة

.ھاومقترحاتثالث عن افكار الورش السابقةمحورثمة ) وھوانواع

مي
املبادئ التوجهيیة  - 
العملیات والمنتجات والمھارات والقیم الفعلیة من مالحظةةبلینبغي ان تمكن تجارب التعلم الط-

. وممارستھا المتوقعة منھم 
بینما تقوم ھذه ةبت والقیم الحالیة المتعلقة بالطلینبغي ان ترتبط تجارب التعلم بالمعرفة والمھارا-

ق التفكیر والتصرف الحالیة المتعلقة بھم . ائطربتعزیزالتجارب 
ع على العمل والتأمل من جانب المتعلم . كون  تجارب التعلم ذات مغزى وتشجینبغي ان ت-
ینبغي ان تكون تجارب التعلم محفزة وواضحة الغرض للطالب. -
بین المتعلمین وجھات النظرینبغي ان تحترم التعلم وتستوعب -
.  وبرفقتھمعلى التعلم بطریقة مستقلة والتعلم من االخرین ةبتعلم الطلینبغي أن تشجع تجارب ال-

في الفصل ةبفاعلة ومشاركة الطلان استراتیجیات التدریس الناجحة ھي التي تعزز المشاركة ال
ةبللطلتاماالفكار الجیدة المتعلقة  ببناء مھراتیجیات التدریس اطالقا علىوال تشمل قائمة است

... وانشطتھم 
- ب

١ -
ق ائان جعل المحاضرة أكثر تفاعلیة ھو أحد أفضل الطر

بالمسؤولیة .ایشعرولكيالبحث والتحضیر المسبق قبل الدرس ةمن الطلب
عن طریق ةبحاول مشاركة الطلویفترض بالتدریسي ان ی

ةوةالطل
یاالمر الذيلإلجابة 
.تعلمالتحسین 

٢ -:
ةالطلكةرام

ةالطل
ھعلى بعضھم  بدال من التفاعل فكریا فقط معیردون

ق ھذا الغرض ، البد من تحدید أربع مراحل : یحقتلو. ةبالطلواالستاذمن 
المناقشة تحدید ھدف -
الدرسالتحضیر قبل -
المناقشة -
الطلبةریر اتقمتابعة -
الرسوم التخطیطیة التصوریة - ٣

أو لتخطیطیةاالرسوم 
ةو،

،ل
أو او ، باة 

یم . وللتقأداة ك
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٤-
ةالطلتم استخدامھا دراسات الحالة 

)(ةبللطل)صحفيتقریر -( حالة ل مشكلة تدور حو
ب)(وا)(یالطب ، اتكلیفي 

ية العالالسیاسیة
قدرا مةبلطللدراسات الحالة الجیدة 

. الدرسفي ھمإلشراك

املناظرات -٥
ة

ة
ء

لدى الطالب . من مھارات التواصل الشفھيكذلك المناظرات وتحسن تعلم الطالب

٦-
ةبوصفھ )JITTالوقت المناسب (تم تطویر التدریس في 

من اجل موتحضیرھالدرسقبل 
.التاليالدرساثناءھانیجیبوا عكيت ر االنترنعبةللطلبونشرھامن االسئلة الفاعلھ 

ةبصورة عامة عبارة عنلة التدریس في الوقت المناسب أسئان
القیام بشئ 

. المقبلالدرسمتعلقة بالمادة التي سوف یتم مناقشتھا اثناء محاكاة او تحلیل بیانات 
تر ال

ردود الو

.المحاضرةلتنمیة انشطة تفاعلیة داخل طلبةردود ال

١ -
،ةیمكن للعب االدوار والمحاكاة في الفصل ان

محاكاة جیدة التنظیم اجراء ادوار او لعب لتدریب
الحوارات الصحفیة مع شخصیات معروفة اواجراء التحقیقات و

ةالطل
الموضوع ب

یاسرتاتیج - ج
یدر ت-١

. ییدرت
اظھار االبداع والتنوع في تدریسھم . فيین مسؤولیة اكبر یسیدرتسوف تحمل الالجدیدة 

ا ة
بیالمزید من الحریة لتحدید الموارد والتنوع في الترتتمنحھم
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یوسیدرتیتحمل ال
الى ایالء اھتمام اكبر لحاجات التعلم الفردیة لكل طالب . بحاجة الذي یجعلھم 

یبعض اسرتاتیج -٢
ا- 

ةيیدرت
.  متلقین سلبیینطلبةفي ھذا الوضع یصبح الوالتقلیدي)م یویشار الیھا غالبا ( بالتعل، المختلفة

التعلیمات المباشرة : علىأمثلة
المباشرةالمحاضرة -
الشرح -
الضیف المتحدث -
اسئلة وأجوبة -
المطلوبةواجبات ال،أوراق عمل على جامعيالكتاب ال-
اترینالتدریبات والتم-
أنشطة القراءة المباشرة -
االستقصاء واالستفسار -

و
یاالستراتیجھذه ھدف ت، اذاواستكشافھاالعالمیةالمصطلحات

المفاھیمالشك في 
یوتمكن ھذه االستراتیجالطالب نفسھ . ممفاھیبدال من 

تكالا
: ویشمل

االستبیان-
العلمي التقصي-
دراسة الحالة -

التعمل التعاوين - ب
طة ابویتم بناء التعلم التعاوني وتسھیلھ ومراقبتھ 

٦-٢(النوع من التعلم 
.دقائق

تاوالمھیوتشمل انواع استراتیج
النظیر الطالب واتخاذ القرار واستعراض عمل تكالالمش

. التعلم غیر الرسمي واألساسفيمع ھذا النوع من التعلم 
اسلفت االنتباه الى المواد بوفيینجح التعلم الجماعي 

حیث جي المناقشة في نھایة الدرس وبشكل انموذ
.رفة العلمیة لكل واحد منھمایسھم في المعابمالشریك رلى سبیل المثال الدور عبع

تحتوي الم
انةلالتطویر . ویمكن المطروحة وتقدیم اجابة جدیدة جیدة

تم تنظیمھا ودمجھا واالحتفاظ بھا . یالمعلومات التي 
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:التعلم التعاوني القائم على المجموعة

بشكل منتظم وتشجیع بعضھم البعض وتدعیم النجاح االكادیمي والشخصي ألعضاء المجموعة .
المجموعة الرئیسة فاعال لتعلم الموضوعات المعقدة غیرویعد تعلم

لةوتأسیس عالقات ح
م ةةلطللةترام الذات تجعل المجموعة الرئیسیزید من الثقة بالنفس واح

. االجتماعي
اسئلة التعلم التعاوني : -
المناقشة -
المقابلة -
شریك التدریب -
الطاولة المستدیرة -
نظام الزمالء  -

٣-PBL(
یعد التعلم القائم على 

ةلطلفیرك ا
استعالم تؤثر في الطالب  

)PBL(مشروع امثلة التعلم القائم على -
المناظرة -
الزیارات المیدانیة -
العروض الشفھیة -
التمرین والتدریب وتعقب الوظائف -
وتنفیذه تخطیط المشروع -
االستقصاءات -
التفكیر الناقد -

ةاالب
است المجمعة او التي تم انشاؤھا بوالمعلوما
.الدلیل نحو االعتقاد والعملبوصفھا

االعتباریستخدم 

االنتقاد في االخرین . 
أمثلة التفكیر الناقد 
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التحلیل : تحلیل الوسائط واإلحصاءات والقضایا مثل الرأي واآلراء الشائعة -
الرسوم التخطیطیة التصویریة والخرائط التصویریة -
یم والتفكیر والتق-

ایالطران
ة

المھارات . فرص التعلم وتنمي
مي : والتق

یم الجید بالمواصفات االتیة: ویتحلى التق- أ
یتبع عملیة منظمة ومخططة على مر الوقت -
بطریقة منصفة الطلبةتعلم بشانیجمع معلومات مساعدة-
ونتیجة التعلم الطلبةیھتم بكیفیة تعلم -
شكل افضل بعلى التعلم ةبیحفز الطل-
الى الحكم على فاعلیة التدریس لتكییف التعلیم والتخطیط     التدریسيیرشد -

للخطوات االتیة :
المبادئ التوجیھیة -ب

ین یسیدرتیم التي تساعد الوق التقائنجاح اي برنامج في طریمویكمن العنصر االساس لتق
یأتي:ایم متنوع مویمكن لبرنامج تقاذ على قیاس التقدم نحو االھداف التعلیمیة ةبوالطل
بحاجة الى المزید من المساعدة ةبین على تحدید اي من الطلیدرستمساعدة ال-
الفصل الدراسي خاللالى تمدیدھا حتاج تعلیمیالموضوعات التي -
لما تعلموه وتطبیقھم وتفاعلھم معھ ةبعلى ادراك مدى فھم الطلالتدریسیینة مساعد-
ابرازھم لمھاراتھم وقدراتھم طرائقوطلبةتقدم لمراقبة توفیر استراتیجیات -

یم وانواع التق-ج
:یم المختلفة وبعض انواع التقاتيفیما ی
طلبةالاداءم یوتق-
المالحظة والمقابلة -
یم الذاتي والتق-
یم االداء وتق-
المراجعة واالختبارات -

طلبةوتق-١
قدمھم على مر الوقت توطلبةاظھار نمو الالغرض :

طلبة- د
في اختبار العمل الخاص بملفات طلبة: یوفر معاییر یستخدمھا الطلبةفھرس ملفات انشطة ال-

طلبةملفات انشطة المحتویات لجدول فھو بمثابةنشطة المتعلقة بھم اال
: تعطي الطالب فرصة للتأمل والكتابة حول مختارات الملف الفردیة طلبةمجلة ملفات انشطة ال-

الخاصة بھ 
طلبةبكیفیة اظھار ملفات الن بطریقة تسجیل تتعلق یوسیدرت: یزود الطلبةیم ملفات انشطة الوتق-

في مجاالت المھارة المختلفة للتقدم
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اعمالھم وعلى خالف في مجموعجھودالالفرصة لعرض افضل طلبةنشطة الیم ملفات اویمنح تق
دلیال على التقدم یوفر ملف االنشطة فالذي یقدم صورة النجاز الطالب في نقطة معینة االختبار 

على مر الوقت 
حددة التي المالواجباتانفسھم عن طریق طلبةكیفیة تقدیم الحولنشطة نظرة االكما یقدم ملف 

بشانطلبةالتواصل بشكل افضل مع العلىالتدریسیین في الوقت ذاتھن مكٌ ییختارون تضمینھا و
یم ویم اعمالھم ویوفر اداة لتقوفي تقیسيدرتعلى االنضمام للطلبةع الیشجتفضال عنواجباتھم ، 

والمنھج ایضا.التعلیم 
طلبةیم ملفات انشطة الواقتراحات الستخدام  تق :
قید التقدم ھي االعمال التي عنطوال العام الدراسي انشاء ملف انشطة طلبةلیمكن ل-
مراجعة ما وضعوه في ملفات طلبةعلى الالفصل او الكورسفي اوقات معینة مثل نھایة ینبغي -

المنتھیة یودون تضمینھ في ملف عرض المنتجاتتحدید ما، حیث یمكنھم ذلك مناعمالھم 
یم الذاتي ) و(یفسح ھذا المجال للتق

عن العمل االبداعي مثل البیانات قد یشمل ملف العرض على امثلة لألعمال المطلوبة فضالً -
التجریبیة والنماذج االصلیة والقصص والمقاالت 

 االنشطةاقتراحات لتطویر الخطوط االرشادیة لملف:
تطویر خطوط ارشادیة لتحدید عناصر ملف االنشطة -
اقتراح اختیار الجودة على الكم -
عمل على ملفات االنشطة ( قد یستغرق بضع دقائق في نھایة كل من اجل الطلبةتخصیص وقت لل-

أو وحدة أو نشاط معین أو مشروع ) درس
من  ادراج التاریخ وتوضیح تضمین طلبةلاحیث توفر مكانا یمكن ،یتطلب الملف صفحة فھرس -

كل جزء في ملف االنشطة الخاص بھم 
كل بشانتسجیل افكارھم بمزید من التفصیل تھطاسبوطلبةلایتطلب الملف قسماً للمجلة یمكن -

مشاركة ماكتبوه طلبةن ان یطلبوا من الیسییدرتیمكن لل، كما ملف العرض الخاص بھم جزء في
یفسح ھذا المجال للتأمل واإلرشاد ) خر الستعراضھا ( وقد یجمعون المجالت من وقت آل

٢-
الغرض: لمتابعة التقدم عبر الوقت 

 مادة المالحظة والمقابلة
على العمل طلبةقدرات العنملخصا التدریسيیقدمقائمة مھارات مجموعة المالحظات : -

من مجموعة وقد یتم تخصیص قائمة االختبار ھذه للسماح بالمالحظة بین اً جزءبوصفھ 
كافراد.طلبةالمجموعات وال

ن على تسجیل  البیانات من المقابالت الفردیة او الجماعیة یسییدرتاستبیان المقابلة :  یساعد ال-
طلبةمع ال

ار مھارات التفكیر المنطقي والنقدي ویمكن في اظھطلبةقائمة المالحظات : توفر سجال لتقدیم ال-
النشطة والمساھمة في مناقشات الفصل الدراسي . لطلبةء الاستخدام قائمة االختبار اثناء ادا

ین بفرصة لرسم یسیدرتال، على مھمة معینةطلبةوتزود المالحظات كافة المقدمة اثناء عمل ال
االخر یساعد عقد مقابالت  فردیة او جماعیة مع صورة واضحة وكاملة عن تقدمھم وعلى الجانب 

طلبةیم ما اذا كان الوالتحدث عن اعمالھم على تقطلبةمن الالتدریسیونحیث یطلب طلبةال
ن على تطبیق المھارات والمفاھیم ام ال . یقادر

ییدرتو
ومواقفھم فضال عن نقاط القوة والضعف لدیھم . طلبةاھتمامات المراعاة 

 مجموعة: الاقتراحات الستخدام قائمة خیارات مھارات
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ییدرت-
وییدرتالمطلوب 

اثناء عملھم في المجموعة طلبةال
-

والوحدة 
االخرون لنجاح النشاط . 

ستخدام استبیان المقابلة : اقتراحات ال
رات لاو-

اسلفھم بواتطبیق اعضاء المجموعة او اظھار یم جودةووالمفاھیم ومع المجموعات لتق
المھارات والمفاھیم 

 اقتراحات الستخدام قائمة اختیار المالحظات
ییدرتی-

نشاط واحد . 

والتق-٣
م نقاط القوة لدیھم یفي تقیطلبةالغرض : لمساعدة ال

ومادة التق
یم عملھم الخاص بأنفسھم على وفق المعاییر وعلى تقطلبة: تساعد الطلبةیم الذاتي للوقائمة التق-

محددة وإجابة اسئلة تأملیة 
یم مجموعتھم ویم مھارات المجموعة بتقوعلى تقطلبةللمجموعة : تساعد الیم الذاتيوقائمة التق-

على وفق معاییر محددة وإجابة اسئلة تأملیة . 
یم الذاتي : واقتراحات الستخدام قائمة اختیار التق

 .
حیوضوول مرة الطلبةیم مع الوونظام التق

یوھ الغرض منھا مساعدة كل طالب الكتشاف المزید عن تقدم
ووقوم یوتعلموه من النشاط . 

طلبةاجابات صحیحة تماما.قد یوجھ بعض ال
مالحظة االخرین .طلبةالوتقبلیم الذاتي وتعدیل التق

یم الذاتي للمجموعة :واقتراحات الستخدام قائمة اختیار التق
اً يیدرت،ر ھذه ألنشطیمكن استخدام قائمة االختیا

االاستخدام قائمة االختیار اثناء 
ین اقتراح ان یتبادل اعضاء المجموعة دور المقوم.یسیدرتیجب على ال

وتق.٤
وتنمیة المفاھیم في نھایة كل وحدة عن طریق انشطة التدریب طلبةیم مھارات الوالغرض : لتق

العملي  
a- یم  االداء وتقمادة

في تطبیق طلبةین على تسجیل مدى جودة الیسیدرتمھارات عملیة االداء : تساعد القائمة اختیار-
االداء الرسمي .تامارات العملیة اثناء االنشطة ومھمھال

على العمل طلبةیم قدرة الوین على تقیسیدرتوعة : تساعد الممھارات اداء المجقائمة اختیار-
من المجموعة .اً جزءمبوصفھ
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اقتراحات الستخدام قائمة اختیار مھارات اداء العملیة وقائمة اختیار مھارات المجموعة :
اً ایالتدریسیونیجب ان یحدد 

یم مجموعات متعددة اثناء نشاط واحد . والفردیین اثناء ما یزید عن نشاط واحد او تقطلبةیم الولتق
قائمة االختیار اثناء النشاط والتسجیل اثناء المالحظة .يسیدرتویجب ان یحمل ال

یم االداء : واقتراحات إلدارة مھام تق
الال

لعمل الجماعي .لتامقد تتضمن المھوومفاھیم الوحدة
اذ،یم االداء و

یم ووبءالتوزیع و، بالوحدة 
یقومون عملھم بأنفسھم.طلبةفي جعل الالتدریسيرغبیادائھم وربما 

مراجعات واختیارات -١
للمفاھیم في نھایة الفصول والوحداتواستیعابھطلبةالغرض : قیاس مستوى فھم ال

.الدراسیة
a- ار فصل او بلكل نتائج اختفظھوحطلبةیساعد أنموذج سجل الواالختبارات:مادة تقیم المراجعة

وحدة ویمكن للمدرسین ایضا حساب البیانات االحصائیة المنبثقة من ھذا االنموذج مثل الوضع 
ومن االدوات المفیدة االخرى قائمة اختیار تحلیل العناصر المعیاري. والمعنى ومجموع نقاط االنحراف 

وتوضع عالمة طلبةلتم وضع ھدف كل سؤال اختیار في ورقة جداول افقیا بینھما توضع اسماء احیث 
اتقان على التحقق منالتدریسیینیساعد ھذا حیث لكل اجابة خاطئة خطأصح لكل اجابة صحیحة و 

ألھداف الفردیة باختیار وحدة معینة او اي اختیار تراكمي االطلبة 

وخبراء عالمیین . والبحث العلمي االتحادیة
اھناقش المشاركون نتائج دراستھم لمن

ومن ثم توافقوا واجمعوا على التوصیات االتیة : ةثالثالتي جرت في ورشات عمل المناقشاتعن
وفي المعاھد والجامعات بما اھمیة استمراریة تطویر البرامج االكادیمیة في الصحافة واألعالم-

. ومتطلباتھالعصر م مع تحدیات ءیتال
التعلیم العالي والبحث اتفید منھ وزارتاً عاماً إطاربوصفھ لمقترح من الیونسكو اعتماد االنموذج ا-

. في العراقالعلمي لتطویر المناھج بكلیات االعالم 
االتفاق على اھمیة المحاور العامة الواردة في وثیقة الیونسكو والمتمثلة في : -

التطبیقات العملیة -١
الدراسات الصحفیة -٢
الثقافة العامة -٣

. والبحث العلميوتوزیع نسبھا بما یتناسب مع اھداف وزارة التعلیم العالي 
عند فرھا اكید على الكفاءات المھنیة والمعرفیة الواردة في وثیقة الیونسكو والمطلوب تووالت-

وأقسامھا . خریجي كلیات االعالم
تبني عملیة تطویر التفكیر النقدي والتفكیر االبداعي في المناھج التدریسیة . -
ات دراسیة تھتم بالقضایا ذات البعد الوطني سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا ردراج مقرااالھتمام ب-

وثقافیا. 
ا وأقسامھاالعالم الدعوة الى استمراریة التواصل والتنسیق بین المؤسسات االكادیمیة وكلیات -

مرات والندوات العلمیة عبر اللقاءات والمؤتوالبحث العلمي عن طریق وزارة التعلیم العالي 
نشاء مجتمعات الممارسة ) . االسنویة (

االتصال قنیاتي مجال االعالم الجدید وتكید على اھمیة مواكبة التطورات المتسارعة فوالت-
عالم .تضمین ذلك في مقررات الصحافة واالو
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ى اھمیة البعد التجاري التسویقي في تكوین خریجي االعالم واالتصال كید علوالت-
حاجات المؤسسات الناتجة عن لستجابةاة اعتماد المنھج االنموذجي وتطویر مشاریع استراتیجی-

لمنھج االنموذجي .ااعتماد 
عداد بیبلیوغرافیات محلیة للمنھج ( ترجمة كتب الصحافة ومنشورات الیونسكو االعمل على -

تاریخ وسائل االعالم بالمنطقة وغیرھا ) .فيوكتب 
طریق برنامج تدریب وتطویر مستمر .نین عیسیدرتدرات التعزیز ق-
العمل على ارساء التعاون بین مؤسسات تكوین الصحفیین والجامعات العالمیة بغیة توقیع-

اتفاقیات توأمة .
الحدیثة في المراحل الدراسیة كافة. قنیاتتعزیز استخدام الت-
.االعالمالتدریسیة في كلیاتالعناوینتناسق -
الجامعات والكلیات كافة . بینتوحید المفردات -
مھارات التسھم في تطویر لاالعالمواقسام تدرس  في كلیات وتعیینھا اعالمیةرمناھج غیتحدید -

القدرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي .تعززو
اضافة موضوع السالمة المھنیة الى المقرر المنھجي .-
شبكات االتصال .عناضافة مقرر رئیس-
.المنھاج االساساضافة الصحافة االلكترونیة ضمن-
.دیات االعالم ضمن المنھاج االساساضافة اقتصا-
االستقصائیة .اضافة موضوع الصحافة -
مادة االعالم والمجتمع ومادة صحافة التنمیة .لاضافة مواد داعمة :-
اضافة مادة التخطیط االعالمي .-
اضافة مھارات االلقاء االعالمي .-
العمل على تطویر التكامل المنھجي .-
تطویر مقرر الصحافة الموجھة لألطفال. -
تھ.النظر في مادة بحث التخصص وتحدیث شروطھ وإجراءا-
منھاج نموذجي .الناحیة العلمیة وتعزیزھا عبر تطویر-
المرحلة المقبلة وذلك بھدف فياعضاء اللجان الحالیین للعمل المحاولة قدر االمكان على ابقاء-

لیة .عاتوفیر الوقت والجھد وضمان الف

وحاجات الطلبة . والبحث العلمي لكي یتناسب مع رؤیة وزارة التعلیم العالي 
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الفصل الثالث 

قسم الصحافة
الرسالة والرؤى
ھداف الا
ھامفرداتالمناھج و
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رسالة ، وقسم الصحافة: ( رؤیة ،
مخرجات )واھداف ، و

اوال / الرؤیة   
مجال اللعمل في اوقادرین علىمھنیا ً و علمیاً مؤھلینخریجین السعي الى اعداد

د العلمیة طوال دراستھم االكادیمیة مترافقة مع تدریبھم على الصحفي بعد تلقیھم الموا
وبما یمكنھم من مواكبة العمل االعالمیالمستخدمة في مجال التقنیاتمھارات التعامل مع 

التطورات العلمیة والتقنیة الحدیثة الحاصلة في مجال الصحافة.

مؤھل على المستوى العلمي والمھني عن طریق المامھ بأساسیات اعداد خریج .١
مزاولتھا على النحو االمثل. وااللمام بمھارات طرائقمھنة الصحافة وواجباتھا و

ان یكونوا منفي مجال الدراسات االعالمیة بما یمكنھمھواصولالبحث العلمي 
باحثین علمیین في المستقبل.

في مجال اعداد البحوث العلمیة وتحفیزھم العلیا االساتذة وطلبة الدراسات دعم.٢
وفق المناھج العلمیة الحدیثة وتوظیفھا من اجل خدمة المجتمع.على 

االتیة:عن طریق
على اساسیات الكتابة الصحفیة.الطلبةتدریب 

 حفیة ــون الصــلممارسة الفنالحدیثة الیب ـــعلى االسالطلبةتدریب
) .مي ، التصمیم ، االدارة والتخطیطالتصویر الرقیة (التحریر ،ــاســـاالس

 ھا . ومعاییراخالقیات مھنة الصحافةالطلبةتعلیم
 مھارات البحث العلمي بما یمكنھم من اجراء البحوث العلمیة في الطلبةتعلیم

مجال الصحافة.
ارات الحاسوب وبرمجیاتھ الحدیثة ، وتقنیات االتصال تاھیل الطلبة مھ

وتكنلوجیا المعلومات .
 تكون مھنة الصحافة في لوطنیاً ومھنیاً وقانونیاً وأخالقیاً الطلبةتعمیق ثقافة

خدمة المجتمع وقضایاه.
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المقررات الدراسیة للسنة االولى
 : ١٠عدد المقررات
٣٦: عدد الوحدات
١٠٠: ییربة التغــنس%

المقررات ت
السابقة

عدد الساعات
الوحدات 

في 
الفصل 

الدراسي 
الواحد

المقررات الجدیدةیراتیالتغ

عدد الساعات
الوحدات 

في 
الفصل 

الدراسي 
الواحد

عملينظريعملينظري

مبادئ العالقات .١
مبادئ العالقات تعدیل٤-٢العامة

٢-٢العامة

تعدیل٢٢٣وسائل االتصال.٢
االتصال 

الجماھیري 
ووسائلھ

٢-٢

فن الخبر .٣
تعدیل٢-٢الصحفي

-التحریر الصحفي 
والتقریر فن الخبر 

الصحفي
٢٢٣

التصویر .٤
التصویر تعدیل٢-٢الصحفي

١١٢الرقميالصحفي

تاریخ العراق .٥
٢-٢المعاصر

الغاء 
واستحداث 

مادة
٢-٢تاریخ الصحافة

١-٢اللغة االعالمیةتعدیل٢-٢العربیةاللغة.٦

حقوق االنسان .٧
حقوق االنسان تعدیل٢-٢والدیمقراطیة

١-٢والدیمقراطیة

٢٠١اللغة االنكلیزیةتعدیل٢-٢اللغة االنكلیزیة.٨

١١١الحاسباتتعدیل١٢٢الحاسبات.٩

التربیة االعالمیة اضافة----.١٠
٢٢٣الرقمیة

١٨٦١٨المجموع ١٨٤١٩المجموع 
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أوالً : مبادئ العالقات العامة
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
وتعریفاتھاالعامةالعالقاتمفھوم١
وتطورھاالعامةالعالقاتنشأة٢
العامةالعالقاتأھداف٣
العامةالعالقاتوظائف٤
العامةالعالقاتاھمیة٥
االخرىاالتصالبأنماطالعامة وعالقاتھا العالقات٦
باإلعالمالعالقات العامة وعالقاتھا ٧
بالدعایةالعالقات العامة وعالقاتھا ٨
باإلعالنالعالقات العامة وعالقاتھا ٩

العامةالعالقاتجمھور١٠
العامةالعالقاتفياالتصالوسائل١١
ةالعامالعالقاتفياالتصالاسالیب١٢
العامةالعالقاتفيالعملاخالقیات١٣
العامةالعالقاترواد١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
العامةالعالقاتممارسةفيالعلمیةاالسالیب١
العامةالعالقاتفيالعلميالبحث٢
العامةالعالقاتفيالتخطیط٣
العامةالعالقاتفيالتنظیم٤
العامةالعالقاتفيالقیادة٥
العامةالعالقاتفيالتنسیق٦
العامةالعالقاتفيالتنظیمياالتصال٧
العامةالعالقاتفيالمتابعة٨
العامةالعالقاتفيالتقویم٩
العامةالعالقاتفيالتدریب١٠
الفعالةالعامةالعالقاتممارسةنموذجا١١
العراقفيامةالعالعالقات١٢
العراقفيالعامةالعالقاتسمات١٣
لةعاالفالعامةللعالقاتبرنامجتصمیم١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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ثانیًا : االتصال الجماھیري ووسائلھ
الفصل األول

المفرداتاالسابیع
مفھوم االتصال١
ونماذجھاالتصالانواع٢
النسانیةأھمیة االتصال في المجتمعات ا٣
مفھوم االتصال الجماھیري٤
مستویات االتصال الجماھیري٥
وظائف االتصال الجماھیري٦
النظریات االجتماعیة في تفسیر وظائف االتصال٧
مھارات االتصال٨
جمھور االتصال الجماھیري٩

معوقات االتصال١٠
اھمیة التقنیات في العملیة االتصالیة١١
لتي احدثتھا التقنیات في بنیة العملیة االتصالیةالتطورات ا١٢
اسالیب توظیف استخدامات وسائل االتصال الجماھیري في تحدیث المجتمع١٣
الشروط الواجب توافرھا في العملیة االتصالیة الناجحة١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
وسائل االتصال الجماھیري١
خصائص وسائل االتصال الجماھیري٢
اھمیة القائم باالتصال في االتصال الجماھیري٣
الرسالة االعالمیة اھدافھا، خصائصھا٤
الشروط الواجب توافرھا في الرسالة االعالمیة الناجحة٥
التغذیة المرتدة رجع الصدى٦
االتصال التفاعلي واالتصال االقناعي٧
لیة االتصال الجماھیرياھمیة اللغة في عم٨
آلیات التأثیر في عملیة االتصال الجماھیري٩

مستویات تأثیر وسائل االتصال الجماھیري١٠
الصحافة كوسیلة (الخصائص االتصالیة)١١
اإلذاعة كوسیلة (الخصائص االتصالیة)١٢
التلفزیون كوسیلة (الخصائص االتصالیة)١٣
االتصالیة)السینما كوسیلة (الخصائص١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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فن الخبر -التحریر الصحفي ثالثًا : 
والتقریر

الفصل األول

المفرداتاالسابیع
مفھوم الخبر الصحفي١
تطور الخبر الصحفي ٢
صفات الخبر الصحفي٣
انواع الخبر الصحفي٤
مصادر الخبر الصحفي٥
ر الصحفياالستفھامات الستة لتحریر الخب٦
الخبر الصحفيلتحریرالقوالب الفنیة ٧
الخبر الصحفيلتحریرتطبیقات عملیة ٨
التغطیة الصحفیة للخبر٩

تطبیقات عملیة لتغطیة االخبار الصحفیة١٠
االخبار الصحفیةلتحریرالمھارات الواجب توافرھا ١١
یةتطبیقات عمل-االخبار الصحفیةلتحریرتوظیف المھارات ١٢
القیم االخباریة١٣
تطبیقات عملیة في االلتزام بالقیم االخباریة١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
الخبر في الصحافة االلكترونیة١
االخبار في الصحافة االلكترونیةلتحریرالقوالب الفنیة ٢
ة االلكترونیةاالخبار في الصحافلتحریرتطبیقات عملیة ٣
كتابة العنوان للخبر الصحفي٤
تطبیقات عملیة لكتابة العنوان للخبر الصحفي٥
آلیات توظیف الصورة في كتابة االخبار الصحفیة٦
تطبیقات عملیة لتوظیف الصورة في كتابة االخبار الصحفیة٧
مفھوم التقریر الصحفي ٨
اھمیة التقریر الصحفي ٩

تقریر الصحفي سمات ال١٠
انواع التقریر الصحفي١١
التقریر وعالقتھ بالفنون الصحفیة االخرى ١٢
تحریر التقریر الصحفي١٣
تطبیقات عملیة لتحریر التقریر الصحفي ١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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الرقميرابعًا : التصویر الصحفي
الفصل االول

المفرداتاالسابیع

وصفات المصور الناجحاھمیة الصورة١
مفھوم التصویر٢
آلیات التصویر٣
الكامیرا ومكوناتھا٤
تطبیقات عملیة الستعمال الكامیرا٥
الشروط الواجب توافرھا في الصوره االنموذجیة٦
نموذجیةاتطبیقات عملیة للوصول الى صورة ٧
التصویر الرقمي٨
تقنیات التصویر الرقمي٩

لیة في مجال التصویر الرقميتطبیقات عم١٠
اھمیة االضاءة في عملیة التصویر١١
تطبیقات عملیة لمعرفة اھمیة االضاءة في عملیة التصویر١٢
العدسات في التصویر١٣
تطبیقات عملیة الھمیة العدسات في التصویر١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

الصحفیةالصورة عناصر.١
توظیف الصورة في الفنون الصحفیة.٢
تطبیقات عملیة لتوظیف الصورة في الفنون الصحفیة.٣
الكامیرا التلفزیونیة.٤
تقنیات التصویر التلفزیوني.٥
تطبیقات عملیة في التصویر التلفزیوني.٦
التصویر في مجال االعالم االلكتروني.٧
نيتقنیات التصویر في مجال االعالم االلكترو.٨
تطبیقات عملیة في التصویر في مجال االعالم االلكتروني.٩

المعاصرة في مجال التصویر الصحفيالتقنیاتاھمیة .١٠
الحدیثة في التصویر الصحفيالتقنیاتتطبیقات عملیة في مجاالت .١١
تقنیات الصور االعالنیة.١٢
التصویر الصحفي بالموبایل.١٣
تطبیقات على الموبایل.١٤
الثانيامتحان الفصل.١٥



الفصل الثالثي الجامعات العراقیة  فالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

٣٨

تاریخ الصحافةخامسا/ 
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مفھوم الصحافة ١
الجریدة٢
المجلة٣
خصائص الصحافة ٤
الوظائف الرئیسة للصحافة٥
المھمات الرئیسة للصحافة ٦
نشأة الصحافة وتطورھا في العصور القدیمة٧
ظھور الطباعة٨
ةالطباعة والثورة الصحفی٩

مدخل الى نشأة الصحافة وتطورھا في العالم١٠
نشأة الصحافة الجماھیریة١١
الصحف التجاریة والصفراء١٢
في الوطن العربيوتطورھا  نشأة الصحافة الحدیثة ١٣
أھم الصحف العربیة١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
ي العراقفوتطورھا نشأة الصحافة١
جریدة الزوراء٢
جریدة الموصل٣
جریدة البصرة٤
صحافة ثورة العشرین٥
یم صحافة ثورة العشرینتقو٦
نشأة صحافة االحزاب٧
١٩٣٠-١٩٢٢صحافة االحزاب العراقیة العلنیة ٨
١٩٣٥-١٩٣٠صحافة االحزاب العراقیة العلنیة ٩

١٩٥٠-١٩٤٦صحافة االحزاب العراقیة العلنیة ١٠
الصحافة السریة لالحزاب السیاسیة العراقیة١١
الصحافة المتخصصة في العراق١٢
صحافة االقلیات الدینیة والقومیة في العراق١٣
الصحافة المعاصرة١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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٣٩

عالمیةسادسًا : اللغة اال

المفرداتاالسابیع
اللغةمفھوم.١
.اللغةمفاھیمتعدد.٢
)الصحفياالسلوب(الصحافةفياللغويالتعبیر.٣
التعبیرفيوالصحافةاالدببینالمقارنة.٤
والصحافةالعلملغةبینالمقارنة.٥
الصحفيلالسلوبعمليتطبیق.٦
النحويالتطبیقفي.٧
المثنى.٨
السالمالمذكرجمع.٩

الصرفمنالممنوع.١٠
المقصوراالسم.١١
الممدوداالسم.١٢
المنقوصاالسم.١٣
تطبیقات عملیة.١٤
االولالفصلامتحان.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
اللغةتجدیدأثر الصحافة في .١
اثر الصحافة في اغناء اللغة.٢
المعاییر التي ینبغي على الصحفي ان یتواخاھا والسیما في حقل اللغة.٣
في التطبیق النحوي.٤
المبتدأ والخبر.٥
واتھاكان وأخ.٦
إّن واخواتھا.٧
تطبیقات عملیة.٨
االفعال الخمسة.٩

العدد.١٠
العدد المركب.١١
تقدیم المعدود على العدد.١٢
الفعل المضارع معتل االخر.١٣
تطبیق عملي من لغة الصحافة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٤٠

سابعًا : حقوق االنسان والدیمقراطیة
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
ف حقوق االنسان وسماتھا وخصائصھاتعری١
انواع حقوق االنسان٢
حقوق االنسان في حضارة بالد الرافدین٣
حقوق االنسان في وادي النیل.٤
حقوق االنسان في الحضارة الرومانیة. ٥
حقوق االنسان في الدیانة االسالمیة٦
اھمیتھا ومصادرھا االساسیةحقوق االنسان االساسیة٧
قوق االنسان واخالقیات االعالمح٨
تطبیقات عمیة لحق حریة التعبیر في وسائل االعالم والتواصل االجتماعي٩
االعالن العالمي لحقوق االنسان.١٠
المنظمات غیر الحكومیة المدافعة عن حقوق االنسان .١١
المواثیق الدولیة لحقوق االنسان.١٢

نسانالوكاالت المتخصصة في حقوق اال١٣

؟اعالن حقوق االنسان في فرنسا١٤

امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

تعریف الدیمقراطیة لغة واصطالحا.١
االساس التاریخي للفكر الدیمقراطي.٢
خصائص الدیمقراطیة.٣
مفھوم الدولة الدیمقراطیة.٤
توجھات الدولة الدیمقراطیة.٥
مقراطیةمقومات قیام الدی.٦
معوقات قیام الدولة الدیمقراطیة.٧
وسائل تولي السلطة.٨
انواع الدیمقراطیات.٩

الرقابة الشعبیة على نواب الشعب .١٠
االنظمة االنتخابیة في العالم.١١
االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمةواالنتخاب باألغلبیة واالنتخاب بالتمثیل النسبي.١٢
لخاصة بحریة التعبیروالمواد امفھوم الدستور.١٣
مجموعة من المصطلحات السیاسیة المھمة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٤١

منًا : اللغة االنكلیزیةثا
الفصل االول

Number
of weeksSubject

1.Grammatical subject + Media terms
2.Reading passage   + Media terms
3.Grammatical Subject   + Listening passage +  Media terms
4.Translation passage  + Media subject + Media terms
5.Reading passage  + Listening passage  + Media term
6.Translation passage + Grammatical subject  + Media terms

7.Grammatical subject + Media subject + Media term
8.Reading passage  + Listening passage  + Media term
9.Grammatical subject  + Media terms

10.Translation passage  + Media terms
11.Reading passage + Listening passage + Media term
12.Grammatical subject + Media terms
13.Translation passage + Media terms + Media subject
14.Reading passage  + Listening passage  + Media term
15.Grammatical subject + Media terms
16.First term exam

الفصل الثاني
Number
of weeksSubject

1.Translation passage  + Media terms + Grammatical subject
2.Reading passage + Listening passage  + Media term
3.Grammatical subject  + Media subject + Media terms
4.Translation passage  + Media terms
5.Reading passage  + Listening passage + Media term
6.Grammatical subject  + Media terms
7.Translation passage + Media term + Grammatical subject
8.Reading passage + Listening passage + Media term
9.Grammatical subject  + Media subject + Media terms
10.Translation passage + Media terms + Grammatical subject
11.Reading passage + Listening passage + Media term
12.Grammatical subject  + Media terms
13.Translation passage + Media terms
14.Reading passage + Listening passage + Media term
15.Translation passage  + Media terms + Grammatical subject
16The second term exam
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٤٢

تاسعًا : الحاسبات
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
حاسبة االلكترونیة وانواعھاتعریف ال.١
تعریف المكونات المادیة والبرامجیات للحاسبة.٢
واساسیاتھMicrosoft Windows 7تعریف نظام التشغیل المایكروسوفت وندوز.٣
تطبیق عملي-االوامر الخاصة بالوندوز وتفاصیل عملھا .٤
صفحة العمل وتعریفMicrosoft Office Wordتعریف برنامج معالج النصوص.٥

تطبیق عملي- الرئیسیة واالشرطة الموجودة 
تطبیق عملي-شریط القوائم .. قائمة الصفحة الرئیسیة .٦
تطبیق عملي-قائمة ادراج .٧
تطبیق عملي-قائمة تخطیط الصفحة .٨
تطبیق عملي شامل لكل برنامج معالج النصوص.٩

Microsoft Powerتعریف برامج العروض التقدیمیة.١٠ Point
تطبیق عملي- تعریف صفحة العمل الرئیسیة واالشرطة الموجودة .١١
تطبیق عملي-قائمة الصفحة الرئیسیة ،شریط القوائم .١٢
تطبیق عملي-قائمة ادراج وتخطیط الصفحة .١٣
تطبیق عملي شامل لكل برنامج- قوائم اخرى .١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

Microsoft Excelتعریف برنامج االكسل.١

تعریف صفحة العمل الرئیسیة واالشرطة الموجودة مع تطبیق عملي.٢

تنظیم الجداول وترتیبھا وتنسیقھا واستخداماتھا والعملیات الریاضیة البسیطة والواضحة مع .٣
التطبیق العملي

طبیق العمليالت- عملیة تناقل البیانات والمعلومات من برنامج الخر .٤

Microsoft Publisherتعریف برامج النــــاشـــــر.٥

تطبیق عملي- تعریف صفحة العمل الرئیسیة واالشرطة الموجودة .٦

تطبیق عملي-طریقة تصمیم االعالنات .٧

تطبیق عملي-طریقة تصمیم الرسائل االخباریة .٨

تطبیق عملي- زة طریقة تصمیم صفحة المجلة او الجریدة من البحوث الموج.٩

تطبیق عملي-طریقة تصمیم بطاقات الدعوة والتھنئة والتحیة وغیرھا .١٠

-طریقة تصمیم بطاقات العمل والنشرات االعالنیة والتقویمات وشھادات التقدیروغیرھا .١١
تطبیق عملي

التطبیق العملي-تعریف شبكات االنترنت .١٢

وطریقة البحثالتعرف على استخدامات النت في البحث العلمي.١٣

تحویل النصوص من االنترنت الى نصوص طباعیة عامة.١٤

امتحان الفصل الثاني.١٥
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٤٣

الرقمیة: التربیة االعالمیةعاشرا
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مفھوم التربیة االعالمیة والرقمیة.١
لماذا التربیة االعالمیة والرقمیة.٢
مواطنة الرقمیةالمواطنة / المواطنة العالمیة  ، ال.٣
الضغوط السیاسیة  والتجاریة على االعالم العربي ( صناعة المال السیاسي ).٤
المواطن الصحافي.٥
الخطاب الطائفي وخطاب العنف والكراھیة والتحریض.٦
Flickrتطبیقات عملیة كیف نشا حساب .٧
نظریة التاطیر.٨
Advanced Searchتطبیقات عملیة وعلمیة عن التصفح في االنترنیت .٩

الجدل والمناظرة.١٠
التنمیط ( النوع االجتماعي ، المواقف الثقافیة واالیدیولوجیات  الجنسانیة )- الصور النمطیة.١١
التسویق / انموذجا التسویق الریاضي.١٢
Pixlrتطبیقات عملیة في تحریر الصور  .١٣
ادارة غرف االخبار ( الفرق بین البیانات والمعلومات ).١٤
لفصل االولامتحان ا.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

Storifyتطبیقات عملیة .١
lnstagram audiogramتطبیقات عملیة  .٢

انسبة االعالم : صحفي مخیمات اللجوء ، والنازحین .. ( تغطیة انسانیة مطلقة تتبعھا .٣
المھنیة )

االطفال مادة اعالمیة للدعایة السیاسیة.٤
حات الشخصیات العامةالتحقق من صحة تصری.٥
تطبیقات عملیة لكتابة النص التاملي.٦
المدونات والتدوین.٧
تطبیقات عملیة انشاء مدونة.٨
االیدیولوجیا.٩

المداخل النظریة الیدیولوجیا االعالم.١٠
تطبیقات عملیة في التحلیل النقدي للصورة.١١
تطبیقات عملیة : تصنیع المادة االعالمیة.١٢
ر الناقداالعالم والتفكی.١٣
تحریر ومونتاج الفدیوھاتوتطبیقات عملیة : كتابة سیناریو النتاج برنامج وثائقي.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٤٤

المقررات الدراسیة للسنة الثانیة 
٩/ عدد المقررات
 ٣٢/ عدد الوحدات
١٠٠/ نسبة التغییر%

المقررات ت
السابقة

عدد 
ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 

عمليال

عدد 
وحدات
الفصل 

الدراسي 
الواحد

المقررات التغییرات
الجدیدة

عدد 
ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

عدد 
وحدات 
الفصل 

الدارسي 
الواحد

١
تحریر صحفي/ 

المقابلة 
والتحقیق

تعدیل٢٢٦

التحریر 
/ يالصحف

المقابلة 
والتحقیق

٢٢٣

مناھج البحث ٢
تعدیل٤-٢العلمي

مناھج 
حث الب

العلمي
٢-٢

نظریات ٣
نظریات تعدیل٤-٢اإلتصال

٢-٢اإلتصال

العلوم ٤
تصال االتعدیل٤-٢السیاسیة

٢-٢سیاسيال

إقتصادیات ٥
إقتصادیات تعدیل٦-٣اإلعالم

٢-٢اإلعالم

٦

علم النفس 
اإلجتماعي في 

الدراسات 
اإلعالمیة

تعدیل٤-٢

علم النفس 
اإلجتماعي 

في
الدراسات 
اإلعالمیة

١-٢

حذف ٢٢٦فنون إذاعیة٧
واستحداث

التقنیات 
١١٢الرقمیة

اللغة تعدیل٤-٢اللغة العربیة٨
١-٢االعالمیة

اللغة تعدیل٤-٢اللغة اإلنكلیزیة٩
١-٢اإلنكلیزیة

١٧٣١٦المجموع١٩٤٢١المجموع
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٤٥

ةلبالمقاي/ فاوال / التحریر الصح
تحقیقوال

الفصل األول

المفرداتاالسابیع
مفھوم التحقیق الصحفي١
عالقة التحقیق الصحفي بالفنون الصحفیة٢
اھمیة التحقیق الصحفي٣
سمات التحقیق الصحفي٤
انواع التحقیق الصحفي٥
اھداف التحقیق الصحفي٦
نماذج عملیة –مواصفات كاتب التحقیق الصحفي٧
وظائف التحقیق الصحفي٨
مصادر التحقیق الصحفي٩

اسالیب كتابة التحقیق الصحفي١٠
التحقیق الصحفي والفرق بین التحقیق الصحفي والتحقیق االذاعي والتلفزیون١١
العنوان في التحقیق الصحفي١٢
المقدمات في التحقیق الصحفي١٣
فیة استضافة شخصیة صح-تحریر الحدیث الصحفي ١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

المقابلة الصحفیةمفھوم ١
المقابلة الصحفیةاھداف ٢
المقابلة الصحفیةوظائف ٣
في عصر المعلوماتالمقابلة الصحفیة٤
ةالصحفیلمقابلةتقنیات جدیدة ل٥
المقابلة الصحفیةاخالقیات نشر ٦
الصحفیةبالتالمقاانواع ٧
الصحفیھالمقابالتاعداد ٨
ةالصحفیالمقابالتاجراء  ٩

نماذج منشورة في الصحف العربیة-الصحفیة مقابالتكتابة ال١٠
ةالصحفیمقابلةالقوالب الفنیة  لل١١
الطلبة مقابالت مع شخصیات من مختلف القطاعاتاجراء١٢
والمؤتمر الصحفيبلةالمقا١٣
المقابلة الصحفیةب عملیة في اجراء اسالی١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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٤٦

مناھج البحث العلمي/ ثانیا
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مفاھیم اساسیة ( العلم ، المعرفة ،البحث العلمي ، الباحث ، المنھج )١
وانواعھالتفكیرمفھوم٢
العلميشروط التفكیر٣
عرفة العلمیة ( االستقراء ، االستنباط ، االستدالل الفرضي )طرائق اكتساب الم٤
یةث العلموأنواع البح٥

انواع مناھج البحث العلمي التاریخي ، التجریبي ، المقارن ، االحصائي ، المنھج ٦
المسي 

ضوابط التحقق في اختیار المنھج الصحیح٧
اختیار موضوع البحث٨
مراحل الصیاغة )–لمتغیرات تحدید العنوان وشروطھ ( ا٩

تحدید المشكلة البحثیة ( مصادرھا . شروطھا . تراثھا المعرفي )١٠
كتابة اھمیة البحث )–اھمیة البحث وتحدید االھداف البحثیة ( تعریف اھمیة البحث ١١
)( ضوابط التحقیق في صالحیة اھداف البحث )١وضع الخطة البحثیة ( ١٢
)٢حثیة ( وضع الخطة الب١٣
مراجعة الدراسات السابقة١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

المیدانیة )كیفیة جمع البیانات ( النظریة ،١
كیفیة كتابة االطار النظري٢
تطبیقات عملیة في كتابة المعلومات النظریة٣
كیفیة كتابة االطار المیداني٤
عملیة في كتابة االطار المیدانيتطبیقات ٥
تصمیم االجراءات المعتمدة في جمع البیانات المیدانیة٦
شروط مجتمع البحث الجید )تعریف مجتمع البحث ،مجتمع البحث وانواعھ ( ٧
العینات االحتمالیة )-العینات وانواعھا ( ا٨
غیر االحتمالیة )العینات -العینات وانواعھا ( ب٩

تطبیقات عملیة ( ضوابط التحقق في اختیار العینة )١٠
االسناد العلمي ( حاالت كتابة المصادر والمراجع ) ( استخدام مصادر البحث )١١
مرجع الفكرة ، االشارة المرجعیة )انواع االسناد ( االقتباس ،١٢
خطوات كتابة االسناد المرجعي١٣
تطبیقات عملیة ١٤
الثانيامتحان الفصل ١٥
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ثالثا / نظریات االتصال الجماھیري
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
المراحل التاریخیة لتطور علم االتصال، مدخل الى علم االتصال .١
، نظریات تاثیر وسائل االتصال الجماھیري .٢
ي مفھوم التاقیر فنموذج ،امفھوم النظریة ،خصائص النظریة الجیدة ،عالقة النظریة .٣

عملیة االتصال وفرقھ عن التغذیة المرتدة (رجع الصدى)
نظریة الرصاصة السحریةنظریات التاثیر المباشر.٤
نظریات التاثیر المحدود ،نظریات التاثیر المعتدل ،نظریات التاثیر الفاعل.٥
العملیات االنتقائیة.٦
ریة حارس البوابة نظ\خصائصھ \مفھوم المرسل \النظریات المتعلقة بالمصدر االتصالي .٧

،القیم االخباریة
حارس البوابة االلكترونیة ،اخالقیات العمل في البوابة االلكترونیة.٨
مفھوم \خصائص الرسالة الجیدة \مفھوم الرسالة \نظریات متعلقة بالرسالة االتصالیة .٩

االستمالة وانواعھا
(االستراتیجیة اسالیب االقناع في الرسالة االتصالیة ،استراتیجیات االقناع.١٠

السیكودینامیكیة ،االستراتیجیة االجتماعیة والثقافیة،استراتیجیة بناء المعنى (مفھوم 
الصورة الذھنیة والصورة النمطیة )

عوامل فاعلیة مكونات العملیة االتصالیة.١١
نظریة المعلومات.١٢
نظریة ترتیب االولویات.١٣
نظریة الفجوة المعرفیة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

نظریة الغرس الثقافي .١
نظریة االطار االعالمي .٢
مفھوم الوسیلة ،خصائص الوسیلة الجماھیریة \النظریات المتعلقة بالوسیلة .٣
نظریة ماكلوھان (الوسیلة ھي الرسالة ،الوسیلة امتداد للبصر ،الوسائل الباردة .٤

یة والساخنة ،مفھوم القریة العالم
نظریة المجال االلكتروني لھابرماس.٥
نظریة انتشار المبتكرات و نظریة االستخدامات واالشباعات.٦
مفھوم الجمھور النشط\النظریات المتعلقة بالجمھور .٧
معوقاتھ ، طرق قیاسھ ،انواعھ،مفھوم التعرض.٨
نظریة ترتیب االولویات (االجندة ستنك).٩

ن نظریة االتصال بمرحلتی.١٠
نظریة حلزون الصمت .١١
نظریة التوقعات االجتماعیة .١٢
نظریة االعتماد على وسائل االعالم .١٣
ق التأثیر ومستویاتھ ائمصادر تأثیر وسائل االعالم وطر.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥



الفصل الثالثي الجامعات العراقیة  فالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

٤٨

السیاسياالتصالرابعًا/ 
الفصل االول:

المفرداتاالسابیع

روتطونشأة مفھوم االتصال السیاسي١
االتصال السیاسي (التعریفات)٢
المداخل النظریة لدراسة االتصال السیاسي٣
وظائف االتصال السیاسي ٤
االتصال السیاسي والتنشئة السیاسیة ٥
االتصال السیاسي والتسویق السیاسي ٦
االتصال السیاسي والتأثیر في اتجاھات الرأي العام ٧
على الحكومة االتصال السیاسي والرقابة ٨
االتصال السیاسي والمساعدة في صنع القرارات٩

االتصال السیاسي والنظام السیاسي١٠
االتصال السیاسي والھویة الوطنیة ١١
االتصال السیاسي وادارة  الصراعات السیاسیة ١٢
الشائعات السیاسیة ١٣
الشائعات و مواجھة أسالیب استخدام ١٤
االولامتحان الفصل١٥

الفصل الثاني:
المفرداتاالسابیع

مستویات االتصال السیاسي و عالقتھا بنشر المعرفة السیاسیة .١
العوامل المؤثرة في االتصال السیاسي.٢
أوال : خصائص النظام السیاسي .٣
ثانیا : طبیعة النظام االعالمي .٤
االستخدامات السیاسیة لشبكة االنترنیت.٥
سیة المدونات السیا.٦
االعالم وعلم السیاسة  .٧
االعالم والسیاسة الدولیة.٨
االعالم والدبلوماسیة الشعبیة.٩

والعالم العربيالسیاسات االتصالیة واالعالمیة في العالم المتقدم.١٠
والتحوالت السیاسیةتكنلوجیا االتصال.١١
والدیمقراطیةاالتصال السیاسي .١٢
وحریة التعبیراالتصال السیاسي .١٣
وحقوق االنساناالتصال السیاسي .١٤
امتحان الفصل االول.١٥
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خامسًا / اقتصادیات االعالم
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
المفھوم واالھمیة والوظائف–اقتصادیات االعالم ١
عالقة وسائل االعالم بالنظام االقتصادي٢
العملیة االعالمیة من منظور اقتصادي٣
قتصادیة للمؤسسات االعالمیةاالھداف اال٤
المنطق االقتصادي لوسائل االعالم٥
االھداف االقتصادیة للمؤسسات االعالمیة٦
وعالمیةتجارب محلیة وعربیة-اقتصادیات االعالم ٧

حریة وسائل وملكیة المؤسسات االعالمیة وعالقتھا باقتصادیات المؤسسة االعالمیة٨
االعالم

، واسواق ادیات صناعة االعالم المفھوم العام في المؤسسات االعالمیةالتسویق واقتص٩
، والتسویق والترویج وادواتھما واسالیبھماوسائل االعالم

ووظائفھةمفھوم التمویل وانواعھ من زوایا عد: تمویل المؤسسات االعالمیة ١٠

ادیات االعالم والتمویل مصادر تمویل وسائل االعالم، والعوائد المالیة وعالقتھا باقتص١١
)صحفیة ونظم اذاعیة وقنوات فضائیة(في المؤسسات االعالمیة

العوامل المؤثرة على ایرادات المؤسسة االعالمیة من توزیع سلعھا١٢
السمات العامة للمنتجات االعالمیة١٣
تكلفة المنتجات االعالمیة١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

اقتصادیات االعالم الرقمي١
وعالمیةتجارب محلیة وعربیة-الجدیداقتصادیات االعالم ٢
اھمیة تكنولوجیا االتصال والمعلومات في اقتصادیات المؤسسات االعالمیة٣
انماط تمویل االعالم الجدید٤
االھداف والدوافع–االستثمارات في المؤسسات االعالمیة ٥
الدوافع واالسباب–ندماج في المؤسسات االعالمیة اال٦
النظریة االقتصادیة لوسائل االعالم٧
وظائف اقتصادیات االعالم في ظل العولمة٨
االلیات االقتصادیة الستمرار صناعة المؤسسات االعالمیة ٩

االنماط الجدیدة لتمویل المؤسسات االعالمیة ١٠
المؤسسات االعالمیةالتحدیات االقتصادیة في١١
خصائص اسواق وسائل االعالم١٢
ملكیة وادارة وسائل االعالم في العراق١٣
ایردات وسائل االعالم في العراق ١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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/ علم النفس االجتماعي في الدراسات االعالمیةسادسا
الفصل االول

المفرداتاالسابیع

وعالقتھ بفروع علم النفس االخرىعلم النفس االعالمي.١
علم النفس االجتماعي اھمیتھ واھدافھ.٢
علم النفس واھدافھوطبیعة علم االجتماع واھدافھ.٣
عالقة علم النفس االجتماعي باالعالم.٤
سیكولوجیة وسائل االعالم المقروءة.٥
سیكولوجیة وسائل االعالم السمعیة والبصریة.٦
رنتاالثار النفسیة لالنت.٧
للصحافةاالثار النفسیة .٨
للصحافةالخصائص النفسیة واالجتماعیة .٩
البناء السیكولوجي للرسالة االعالمیة وتنظیمھا.١٠
استراتیجیات االقناع.١١
االقناع في وسائل االعالم.١٢
االتصال والتواصل في علم النفس االجتماعي.١٣
االعالم في تشكیل االطر والمعتقداتاثر.١٤
فصل االولامتحان ال.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

االتصال االجتماعي والعالقات البینیة  .١
السمات السوسیولوجیة لجمھور وسائل االتصال  .٢
اللغة في علم النفس االعالمي .٣
التاثیر والتاثر بین اللغة ووسائل االعالم.٤
وسائل االعالم والفروق الفردیة لعناصر الجمھور.٥
االعالم ومدخل الفئات االجتماعیة (الجماعات المرجعیة)وسائل .٦
وسائل االعالم والعالقات االجتماعیة .٧
واالجتماعينموذج النفسي اال-سایكلوجیة االتصال االقناعي .٨
التفاعل االجتماعي)-سماتھ السوسیولوجیة (التمایز االجتماعي –مفھوم الجمھور .٩
نظریات الضغط النفسي انواع و–ي الضغوط النفسیة في العمل االعالم.١٠
مؤشرات ضغوط العمل االعالمي .١١
الحتراق النفسي لدى االعالمیینا.١٢
القیادة واالدارة في علم النفس االجتماعي.١٣
المھارات االساسیة للقائد االعالمي (سماتھ ، واجباتھ).١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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التقنیات الرقمیةسابعًا / 
الفصل االول

فـــــــــــــــرداتالمسابیعاال

الرئیسیةالعملصفحةوتعریفPhotoshop  adobeالفوتوشوببرنامجتعریف١
عمليتطبیقمعالموجودةواالشرطة

التطبیقالصورةعلىتجريالتيوالعملیاتواستخداماتھاوتنسیقھاوترتیبھاالصورةتنظیم٢
العملي

عمليتطبیق-لھالمرافقةتوالتعلیقاالكاریكاتیررسم٣
الفوتوشوببرنامجعناكثرتفاصیل٤
الفوتوشوببرنامجلكلشاملعمليتطبیق٥
الرئیسیةالعملصفحةشكلوتوضیحadobe premiereالبریمیربرنامجتعریف٦
العمليالتطبیقمعالمشروعنوعالختیارadobe premiereالبریمیربرنامج٧
االخرىاالوامروبعضfileملفئمةقا٨
واالظھارواالخفاءالدقة٩

البرنامجھذابواسطةالفالترواستخدامالفیدیوعرضوتبطيءتسریع١٠
الفیدیولصوروغیرھاوالتدویرالحركاتاضافة١١
العمليالتطبیق-سویةوالبریمیرالفوتوشوبالبرنامجینعلىالعمل١٢
البریمیرلبرنامجعمليتطبیق١٣
شاملعمليتطبیق١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

المفـــــــــــــــرداتاالسابیع
االعالميمجاالت االفادة من تكنلوجیا االتصال الحدیثة في العمل ١
ميعالتطبیقات عملیة لكیفیة االفادة من تكنلوجیا االتصال الحدیثة في مجال العمل اال٢
عالميوظائف تكنلوجیا االتصال الحدیثة في المجال اال٣
التقلیديالعمل االعالمي التساؤالت التي تطرحھا تكنلوجیا االتصاالت عن ٤
عالميتوظیف المعلومات في مجال العمل اال٥
عالميتطبیقات عملیة لكیفیة توظیف المعلومات في مجال العمل اال٦
یة الجیدةخصائص المعلومات الصحف٧
العالميتطبیقات عملیة لكیفیة توظیف خصائص المعلومات الصحفیة الجیدة في مجال العمل ا٨
تاریخیة عن ظھور شبكة االنترنیتنیذة ٩

التي تثیؤھا شبكة االنترنیتعالمیة الظواھر والقضایا اال١٠
االعالميتطبیقات عملیة لكیفیة االفادة من شبكة االنترنیت في مجال العمل ١١
مفھوم وخصائص النشر االلكتروني١٢
مفھوم الكتاب االلكتروني مع تطبیقات عملیة اللیات النشر االلكتروني١٣
االعالميتطبیقات عملیة الھم البرامجیات التي یمكن توظیفھا في مجال العمل ١٤
امتحان الفصل الثاني ١٥
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االعالمیةثامنًا : اللغة 
الفصل االول

المفرداتابیعاالس
صفات اللغة االعالمیة .١
المالئمة، المعاصرة : مطابقة الكالم لمقتضى الحال، ومراعاة حال السامع .٢
القدرة على الشرح والوصف بطریقة حیة مسلیة. .٣
-ة لى التعبیر بمستویات مختلفاإلیجاز والمرونة (القدرة ع.٤ االتساع (الثروة اللفظیة).)
.قابلیة التطور.٥
اخطاء شائعة في لغة االعالم.٦
التطبیق الصرفي .٧
اسم الفاعل.٨
اسم المفعول.٩

الصفة المشبھة والمبالغة.١٠
تطبیقات بالغیة على نصوص إعالمیة.١١
التشبیھ.١٢
االستعارة.١٣
الكنایة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
وظائف اللغة االعالمیة .١
ار واالعالماألخب.٢
التفسیر والشرح.٣
التوجیھ واإلرشاد.٤
التسلیة واالمتاع.٥
التشویق واإلعالن.٦
التعلیم والتنشئة االجتماعیة.٧
معجمات المعاني ، معجمات األلفاظ : لسان العرب، المعجم الوسیط.٨
اإلمالء والترقیم.٩
التاء المربوطة ، التاء المبسوطة (المفتوحة).١٠
توسطة ، الھمزة المتطرفة ، الترقیمالھمزة الم.١١
أصول الكتابة العامة.١٢

على أفكار جزئیة ، تنظیم الموضوع : مقدمة، عرض، تقسیم الفكرة الكلیة.١٣
خاتمة

المراسالت الرسمیة. التقاریر ، محاضر الجلسات .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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تاسعا : اللغة االنكلیزیة
الفصل االول

Number
of weeksSubjects

1.Grammatical subject + Media subject + Media terms
2.Translation passage + listening passage + Media terms
3.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
4.Translation passage + listening passage + Media terms
5.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
6.Translation passage + Media subject + Media terms
7.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
8.Translation passage + listening passage + Media terms
9.Reading passage + Grammatical subject + Media terms

10.Translation passage + Media subject + Media terms

11.Reading passage + listening passage + Grammatical subject + Media
terms

12.Translation passage + Media subject + Media terms
13.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
14.Translation passage + listening passage + Media terms
15.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
16.First term exam

الفصل الثاني
Number
of weeksSubjects

1.Translation passage + listening passage  + Media terms
2.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
3.Translation passage+ Media subject + Media terms
4.Grammatical subject + listening passage + Media terms
5.Translation passage + Media subject + Media terms
6.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
7.Translation passage + listening passage + Media terms
8.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
9.Translation passage + Media subject + Media terms

10.Reading passage + Grammatical subject + listening passage +
Media terms

11.Translation passage + Media terms
12.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
13.Translation passage + listening passage + Media terms
14.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
15.Reading passage + Media terms
16.The second term exam
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٥٤

المقررات الدراسیة للسنة الثالثة 
 / ٩عدد المقررات
٤٢دد الوحدات / ـــع
 /  ١٠٠نســتبة التغییر%

المقررات السابقةت
عدد 

ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

عدد 
وحدات

فصل ال
الدراسي 

الواحد

المقررات التغییرات
الجدیدة

عدد 
ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

عدد 
وحدات 
الفصل 

الدارسي 
الواحد

التحریر الصحفي/ ١
تعدیل٢٤٦المقال والعمود

التحریر 
الصحفي/ المقال 

والعمود
٢٢٤

الصحافة العربیة ٢
الصحافة العربیة تعدیل٦-٣والعالمیة

٢-٢لمیةوالعا

حذف ٤-٢االعالم الدولي٣
واستحداث

التحقیقات 
٢٢٤االستقصائیة

تشریعات االعالم ٤
تشریعات االعالم تعدیل٤-٢وأخالقیاتھ

٢-٢واخالقیاتھ

٢-٢الرأي العامتعدیل٤-٢الرأي العام٥

تكنلوجیا تعدیل٤-٢المعلوماتیة٦
١٢٣المعلومات

ھج البحث منا٧
مناھج البحث تعدیل٦-٣االعالمي

٢-٢االعالمي

لغة الخطابتعدیل٤-٢اللغة العربیة٨
١-٢االعالمي

١-٢اللغة االنكلیزیةتعدیل٤-٢اللغة االنكلیزیة٩

١٧٦٢١المجموع ٢٠٢٤٢المجموع 
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٥٥

اوال / التحریر الصحفي/ المقال 
والعمود الصحفي

لفصل األولا

المفرداتاالسابیع
ومبادئ عامة: تعریف المقال مع ایراد نماذج منشورةالمقابلة الصحفیةمفھوم .١
في أوربا وامریكا: جذور ھذا الفن والریادة فیھالمقابلة الصحفیةتاریخ .٢
تعدد موضوعات المقال وانتقالھ الى الصحافة العربیة والعراقیة وبدایاتھ.٣
في تطور المقال بدءاً من الموضوع واللغة وانتھاء بالوظیفةاثر الصحافة .٤
ومطالب القراء من الكاتب مع ایراد نماذج منشورةالمقابلة الصحفیةوظائف .٥
والفروقات بینھا وبین اللغتین االدبیة والعلمیةالمقابلة الصحفیةلغة .٦
ةانواع المقال: المقال العام وسماتھ وموضوعاتھ مع نماذج منشور.٧
تقسیم المقال وبناؤه الفني من حیث العنوان والمقدمة والمتن والخاتمة.٨

كتابة عناوین مقترحة من الطلبة  واالطالع على نماذج منشورة من الصحافة المحلیة .٩
والعربیة

والقواعد الذھبیة في كتابتھالمقابلة الصحفیةمعاییر نشر .١٠
شورةالمقال االفتتاحي مع االطالع على نماذج من.١١
كتابة المقال االفتتاحي (البناء الفني لھ)وتعریف المقال االفتتاحي وخصائصھ الفنیة.١٢

و تمارین خصائص كاتب المقال االفتتاحي مع كتابة مقدمات واختیار افكار لمقاالت مقترحة.١٣
عن كتاب المقال والعمود

یة للعمودانجاز طبع جریدة لمقاالت الطلبة عددین االول للمقاالت والثان.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
في مالحقة االحداث والوقائعواثرهأھمیة العمود الصحفي .١
تعریف العمود الصحفي وموضوعاتھ.٢
الفرق بین العمود الصحفي والمقال االفتتاحي مع االطالع على نماذج.٣
لغة العمود الصحفي مع االطالع على نماذج.٤
خصائص العمود الصحفي مع تكلیف الطلبة باختیار نماذج منشورة.٥
كتابة العمود الصحفي وطریقة بنائھ الفني.٦
كتابة اعمدة صحفیة بمشاركة الطلبةاقتراح موضوعات تصلح ل.٧
استضافة احد الكتاب الصحفیین في حوار لالطالع على تجربتھ.٨
لحوار الضیف من قبل الطلبةیموقوالب كتابة العمود الصحفي مع كتابة تق.٩

انواع العمود الصحفي مع االطالع على نماذج منشورة.١٠
عمود الفقرات او الیومیات مع االطالع على نماذج عربیة.١١
االطالع على نماذج منشورة ألعمدة  في الصحافة المحلیة ومناقشتھا.١٢
اناختیار نماذج من قبل الطلبة لعناوین أعمدة لتأكید خصائص العنو.١٣
كتابة مقدمات على أساس البناء الفني من قبل الطلبة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٥٦

ثانیا / الصحافة العربیة والعالمیة:
الفصل األول

المفرداتاالسابیع
مفھوم الصحافة العالمیة١
وخصائصھامزایا الصحافة العالمیة٢
وظائف الصحافة العالمیة٣
ة.. التمویل.. القوانین.. الملكیةمشاكل الصحافة العالمی٤
واقع الصحافة العربیة والدولیة.. المتغیرات السیاسیة٥
واقع الصحافة العربیة االلكترونیة٦
واشنطن/ نماذج من الصحف- تجربة الصحافة العربیة المھاجرة: لندن٧
اول الصحف العربیة المستمرة وتطورھانشأة ٨
في العواصم األوربیة: الزمان أنموذجاً تجارب الطبعات الدولیة ٩

تجربة الصحف المصریة وطبعاتھا١٠
نشأة الصحف االماراتیة وتطورھا١١
التطورات التقنیة وااللكترونیة في تطور الصحف المھاجرةاثره١٢
نظریات الصحافة الدولیة١٣
نظریة الحریة واللیبرالیةو نظریة السلطة او السلطویة١٤
متحان الفصل االولا١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
استكمال بقیة نظریات الصحافة الدولیة١
نظریة المسؤولیة االجتماعیة والنظریة االشتراكیة٢
نظریة المسؤولیة العالمیة والدولیة للصحافة٣
نظریة الصحافة التنمویة٤
نظریة المشاركة الدیمقراطیة٥
لدولیة في الصحافة االمریكیةاھم الصحف ا٦
اھم الصحف الدولیة في الصحافة  الفرنسیة٧
نیوزویك-تجربة اصدار صحف امریكیة باللغة العربیة٨
اھم الصحف الدولیة في الصحافة البریطانیة٩

نشأة الصحافة االلكترونیة وتطورھا١٠
صحافة المواطن ودورھا في تعزیز االتصال بالجمھور١١
الصحافة المجانیة كشكل من اشكال ترویج االعالن١٢
تكنولوجیا االتصال الحدیث وتأثیرھا في انتشار الصحافة١٣

المواقع االلكترونیة للصحف المحلیة واھم مواقع التعریف على شبكة االنترنت١٤
وتحویلھا الى طبعات دولیة

امتحان الفصل االول١٥
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٥٧

ئیةثالثا / التحقیقات االستقصا
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
تعریف-الصحافة االستقصائیة.١
مفھوم الصحافة االستقصائیة ونشأتھا وتطورھا.٢
اھمیة الصحافة االستقصائیة.٣
وظائف التحقیقات االستقصائیة.٤
مھارات الصحفي االستقصائي.٥
كیف تستوحى افكار القصص االستقصائیة؟.٦
لورتھاصیاغة الفرضیة وكیفیة ب.٧
التخطیط لتحقیق استقصائي.٨
مقارنة بین الموضوعات التي تصلح تحقیقات استقصائیة.٩

األدلة المعتمدة في مراكز التحقیقات االستقصائیة.١٠
جمع االدلة المادیة والورقیة والبشریةوالمصادر الرئیسة والثانویة.١١
فن المقابلة في التحقیقات االستقصائیة.١٢
تحقیقات االستقصائیة والفرق بینھا وبین التحقیقات التقلیدیةكتابة الطرائق.١٣
نماذج مختارة من التحقیقات المنشورة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

الجوانب القانونیة واالخالقیة في التحقیقات االستقصائیة.١
اسالیب تعقب المال العام.٢
الكشف الفساد واالھمطرائق.٣
توظیف االنترنت في الصحافة االستقصائیة.٤
نماذج لتحقیقات عراقیة منشورة.٥
نماذج لتحقیقات عربیة منشورة.٦
مراحل اعداد التحقیقات االستقصائیة وخطواتھ.٧
ھاممیزات التحقیقات الصحفیة وخصائص.٨
نماذج لتحقیقات صحفیة استقصائیة اجنبیة.٩

ات االستقصائیةالصورة واستخداماتھا في التحقیق.١٠
فن كتابة التحقیقات االستقصائیة في الصحافة المطبوعة.١١
تعزیز المسار الدیمقراطيو التحقیقات االستقصائیة في كشف الفساداثر.١٢
المعاییر  المھنیة واالخالقیة للصحفي االستقصائي.١٣
عالقة التحقیقات االستقصائیة بالمنھج العلمي.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٥٨

رابعًا/ تشریعات االعالم وأخالقیاتھ
الفصل االول

المفرداتاالسابیع

تعریف القانون ،مدخل ومبادئ عامة ، تعریف الجریمة ،الجرائم وأنواعھا.١
قانون االعالم وعالقتھ مع القوانین االخرى ، االطر القانونیة في العملیة االعالمیة.٢
ةعلى االعالميحریة العمل االعالمي ، الحریات المترتب.٣
المسؤولیات االعالمیة وأخالقیات المھنة.٤
جرائم الرأي والنشر تعریفھا وأركانھا، محظورات  النشر، شروط جرائم النشر.٥
واإلعالمفي  الدستور المتعلقة بحریة الفكر٣٨الدستور العراقي و المادة .٦
واجبات االعالم والقانون الدولي.٧

رقابة االعالمیة وأسالیبھا ،تصنیف الرقابة  االعالمیة في  الدول الرقابة في االعالم ، ال.٨
لرقابة االعالمیةا، الرقابة   االعالمیة في الدول النامیة ، انماط دیمقراطیةال

حریة االعالم والضغوط المفروضةومعنى حریة االعالم ، مزایا حریة االعالم.٩
ضمانات حریة االعالم.١٠

، حقوق الملكیة في حریة االعالمفيكیة الخاصة لوسائل االعالم وتأثیرھا الملكیة العامة والمل.١١
الصحافة

الحقوق المترتبة على الصحفي.١٢
حق الوصول الى المعلومة واجازة المطبوع الدوري.١٣
-التشریعات االعالمیة ..التعریف والمفھوم.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

تاریخیة موجزةعن التشریعات االعالمیة في العراق المعاصرلمحات .١
على االعتبارجرائم العدوان.٢
انواعھا-اركانھا-جرائم االفشاءوالتضلیل.٣
اسالیب الكشف عن جرائم تضلیل الرأي العام.٤
جرائم التحریض.٥
جرائم النشر االلكتروني.٦
مواثیق الشرف االعالميوالملكیة الفكریة.٧
د میثاق الشرف العربيبنو.٨
قانون حقوق الصحفیین.٩

واجباتھا–نشأتھا –ھیئة االعالم واالتصاالت .١٠
الئحة قواعد االخالقیات الصحفیة  في العراق والعالم العربي.١١
توجیھات عامة لوسائل البث االعالمي.١٢
الرصد الصحفي.١٣
الصحف التي تخرق قواعد االخالقیات الصحفیةعنامثلة .١٤
ان الفصل الثانيامتح.١٥
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٥٩

خامسًا / الرأي العام
الفصل االول

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

في تشكیل الرأي العاماثرھاوسائل اإلعالم و.١
الصحافة في تشكیل الرأي العاماثر.٢
االنترنت في تشكیل الرأي العام، دور السینما والمسرح في تشكیل الرأي العاماثر.٣
الرأي العامفيتأثیر النظام السیاسي .٤
المؤتمرات والندوات في تشكیل الرأي العاماثر.٥
النظم التسلطیةوالنظم الدیمقراطیةالرأي العام في.٦
الحرب النفسیة والرأي العام.٧
٨.hevالقادة والزعماء في تشكیل الرأي العام
االسالیب التقلیدیة لتغییر الرأي العام.٩

التكرار والمالحقة.١٠
االثارة العاطفیة، عرض الحقائق.١١
تحویل انتباه الجماھیر.١٢
البرامج االیجابیة المحددة.١٣
لشائعات وافتعال االزماتا.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥

المفرداتاالسابیع
مفھوم الرأي العام وتعریفھ وأنواعھ.١
الرأي العام في المجتمعات القدیمة.٢
الرأي العام في المجتمعات المعاصرة والحدیثة.٣
طبیعة الرأي العام وقوانینھ.٤
عادات والتقالید والقیم المتوارثة ، الدین ، مقومات الرأي العام في الدول الحدیثة (ال.٥

)التربیة والتعلیم ، المناخ السیاسي داخل الدولة
عوامل تشكیل الرأي العام (البیئیة والطبیعیة).٦
عوامل تشكیل الرأي العام (المناخ االقتصادي والسیاسي السائد داخل الدولة  ).٧
)مھمةالي العام (التجارب واألحداث عوامل تشكیل الرأ.٨
في حیاة الشعوب ، مھمةالثورات والتجارب واألحداث العوامل تشكیل الرأي العام (.٩

المناخ الثقافي واالعالمي السائد في الدولة ، االوضاع الدولیة القائمة )
القیادة واثرھا في تكوین الرأي العام.١٠
مظاھر الرأي العام (االیجابیة والسلبیة ).١١
وأھدافھوظائف الرأي العام .١٢
اھمیة قیاس عنأي العام قدیما وحدیثا ، مدخل قیاس الرأي العام ودوافعھ ، قیاس الر.١٣

الرأي العام، نشأة قیاس الرأي العام وتطوره
وطریقة المسح وتحلیل المضمونطریقة قیاس الرأي العام /طریقة االستفتاء.١٤
امتحان الفصل االول.١٥
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٦٠

تكنلوجیا المعلوماتسادسًا/ 
الفصل االول

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

المواقع والمدونات.١
الواقع : المفھوم واالنواع ودورھا االعالمي.٢
الدونات : المفھوم و االنواع ودورھا االعالمي.٣
انواع مواقع ومفھوم مواقع التواصل االجتماعيقع التواصل االجتماعيموا.٤

الدور االعالمي لمواقع التواصل االجتماعيوالتواصل االجتماعي
العثور على المعلومات.٥
البحث في المؤسسات المعلومات التقلیدیة.٦
البحث في مؤسسات المعلومات الرقمیة واالفتراضیة.٧
تالبحث في االنترن.٨
البحث في االدلة.٩

انواع خدمات المعلوماتومفھوم خدمات المعلوماتو خدمات المعلومات.١٠
و تقویم المعلومات المنشورة في المصادر الورقیةوتقویم واستخدام المعلومات.١١

تقویم المعلومات المنشورة على االنترنت
استخدام المعلومات.١٢
شارة الى مصادر المعلوماتاالواالقتباس من مصادر المعلومات.١٣
تقنیات المعلومات.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥

المفرداتاالسابیع
المفاھیم االساسیة للمعلومات.١
البیانات والمعلومات والمعرفة.٢
ثورة المعلومات.٣
مشكلة المعلومات.٤
حق المعلومات.٥
مجتمع المعلومات.٦
تلوث المعلومات.٧
المعرفة المعلوماتیةواھمیة المعلومات.٨
ة اھمیة المعرفة المعلوماتیومفھوم المعرفة المعلوماتیة.٩
تحدید الحاجة الى المعلومات ومصادرھا.١٠
مؤسسات المعلوماتومصادر المعلوماتوتحدید الحاجة الى المعلومات.١١
انواع مؤسسات المعلوماتوعناصر مؤسسات المعلومات.١٢
ماھي االنترنتواالنترنت.١٣
خدمات االنترنتو عملیة االتصال باألنترنتومكونات االنترنت.١٤
امتحان الفصل االول.١٥
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٦١

سابعًا / مناھج البحث االعالمي
الفصل االول

المفردة االسبوع 
المتغیرات العلمیة.١
تطبیقات علمیة.٢
مفردات البحث العلمي ( العنوان ، االیة القرانیة ، االھداء ، الشكر واالمتنان ، المقدمة ، .٣

الفصل المنھجي ، الفصل النظري ، الفصل المیداني ، النتائج ، التعریفات و الصیاغات )
تطبیقات عملیة ( االستنتاجات . التوصیات ).٤
االطار المنھجي للبحث العلمي ( الفصل المنھجي وعناصره ).٥
المشكلة ، االھمیة ، الھدف .٦
تطبیقات عملیة.٧
المنھج ، ادوات البحث .٨
ت البحث ، الدراسات السابقةمجاال.٩

تطبیقات عملیة.١٠
ادوات البحث العلمي ( اختیار الخبراء ) ( الصدق والثبات ).١١
تطبیقات عملیة .١٢
المالحظة العلمیة.١٣
تطبیقات عملیة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفردةاالسبوع

المقابلة العلمیة.١
االستبانة ، انواع االسئلة )االستبانة ( خطوات بناء استمارة.٢
تطبیقات عملیة.٣
خطوات اعداد االستبانة.٤
تطبیقات عملیة.٥
المقیاس.٦
واالستبانةالمقیاسبینالفرق، المقیاسبناءخطوات.٧
تطبیقات عملیة.٨
تحلیل المضمون ( خطوات تحلیل المضمون )( المفھوم ، التحلیل المبدئي ).٩

فئات التحلیل ووحداتھ.١٠
تطبیقات عملیة.١١

العملیات االحصائیة ( النسبة المئویة ، حساب التكرارات ) ( جداول البحث ، التفسیر ، .١٢
الشرح )

الوسط الحسابي ، االنحراف المعیاري ، تبویب البیانات ، الرسوم االحصائیة.١٣
تطبیقات عملیة في كتابة البحث العلمي.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٦٢

االعالميابثامنًا/ لغة الخط
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
مفھوم الخطاب.١
في الدراسات الحدیثةالخطاب .٢
الخطاب االعالمي.٣
الداللة في الخطاب االعالمي.٤
مقروئیة الخطاب االعالمي.٥
بالغة الخطاب .٦
تطبیقات.٧
الفرق بین التعبیر المباشر والتعبیر غیر المباشر.٨
اعالمیةتطبیق عملي على نصوص .٩

االستئناس بنصوص أخرى ( القران الكریم ، الشعر ).١٠
الصحة اللغویة.١١
الصحة اللغویة في عناوین االخبار.١٢
الصحة اللغویة في المادة الخبریة.١٣
تطبیقات.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

اصطالحات .١
نقد الصحفي ، النقد الثقافي ، التعبیر، الشرح ، االسلوب. األسلوبیة، النقد األدبي ، ال.٢

التفسیر. التأویل. اللسانیات. السیمیاء. التداول
االسلوب على مستوى المفردة.٣
سھولة الكلمة.٤
عدم تنافر الحروف.٥
معاني االسم النكرة ومعاني االسم المعرفة. توظیف االسمین ودالالتھما في االسلوب.٦
ي االستعمال الصحفيمیزة الفعل المضارع ف.٧
االلتفات. التوریة. الكنایة..٨
االسلوب على مستوى الجملة.٩

التقدیم.١٠
التوكید.١١
االختیار االسلوبي واالختیار الداللي.١٢
الجمل اإلنشائیة والجمل الخبریة.١٣
تطبیقات.١٤
الثانيامتحان الفصل .١٥
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٦٣

تاسعا/ اللغة االنكلیزیة
الفصل االول

Number
of weeksSubject

1.Grammatical subject + Media terms
2.Reading passage + Translation passage + Media terms
3.Grammatical subject + Listening passage + Media subject  +

Media terms
4.Reading passage + Translation passage + Media terms
5.Grammatical subject t+ Media subject  + Media terms
6.Reading passage + Listening passage  +Translation passage

+ Media terms
7.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
8.Reading passage + Translation passage + Media terms
9.Grammatical subject + Listening passage  + Media terms
10.Reading passage + Translation passage + Media terms
11.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
12.Reading passage + Listening passage  + Translation passage

+ Media terms
13.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
14.Reading passage + Translation passage + Media terms
15.Translation passage + Grammatical subject+ Listening

passage  + Media terms
16.First term exam

الفصل الثاني
Number of

weeksSubject

1.Reading passage + Translation passage + Media terms
2.Grammatical subject + Listening passage  + Media terms
3.Reading passage + Translation passage + Media terms
4.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
5.Reading passage + Listening passage  + Translation passage

+ Media terms
6.Grammatical subject + Media 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

+ Media terms
12.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
13.Reading passage + Translation passage + Media terms
14.Grammatical subject + Listening passage + Media subject  +

Media terms
15.Reading passage + Translation passage + Media terms
16.The second term exam
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٦٤

المقررات الدراسیة للسنة الرابعة 
٩/ عدد المقررات 
٣٤/ عدد الوحدات 

%٥٦نســــبة التغییر  / 

المقررات ت
السابقة

عدد 
ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

عدد 
وحدات
الفصل 

الدراسي 
الواحد

المقررات التغییرات
الجدیدة

عدد 
ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

عدد 
وحدات 
الفصل 

الدارسي 
الواحد

الصحافة .١
تعدیل٢-٢المتخصصة

التحریر 
-الصحفي 

الصحافة 
المتخصصة

٢-٢

٢.
الصحافة 
الصحافة تعدیلال ٢-٢االلكترونیة

٢-٢االلكترونیة

٢-٢اعالن صحفيتعدیل٢٢٢اعالن صحفي.٣

االخراج .٤
االخراج تعدیلال ١٢٣الصحفي

١٢٣الصحفي

٥.
الدعایة 
والحرب 
النفسیة

تعدیلال ٢-٢
الدعایة 
والحرب 
النفسیة

٢-٢

٦.
تخطیط اداري 

تعدیل٢-٢واعالمي
ادارة 

المؤسسات 
الصحفیة

٢-٢

تطبیقات تعدیل٢-٢اللغة العربیة .٧
١-٢لغویة

للغة اتعدیلال٢-٢اللغة اإلنكلیزیة.٨
١-٢اإلنكلیزیة

١٢٢تخرجالبحث تعدیل٢-٢بحث التخرج.٩

١٦٤١٧المجموع ١٨٤٢٠المجموع 
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٦٥

ةالصحافة  المتخصص-فن التحریر الصحفي اوال / 
الفصل األول

المفرداتاألسابیع

مفھوم الصحافة المتخصصة، نشأتھا وتطورھا.١
شركات اإلعالن، الجمھور ،ة أھمیة التخصص في  المؤسسات الصحفی.٢
أھداف الصحافة المتخصصة.٣
وظائف الصحافة المتخصصة.٤
مقومات الصحافة المتخصصة.٥
مرجعیة الصحافة المتخصصة في تعاملھا مع الحدث.٦
هؤئص الفریق اإلعالمي المتخصص وبناخصا.٧
خصائص جمھور الصحافة المتخصصة.٨
قواعد الصحافة المتخصصة وفاعلیتھا.٩

عناصر الصحافة المتخصصة وایجابیاتھا وسلبیاتھا.١٠
شروط اإلعالمي المتخصص الناجح.١١
مفھوم الصحافة المتخصصة.١٢
دوافع أنشاء الصحف المتخصصة.١٣
أسالیب المعالجةو مستویات الصحافة المتخصصة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

الصحافة المتخصصةالصورة واختیار العنوان في .١
والسیاسیةالصحافة اإلسالمیة.٢
الصحافة الریاضیة.٣
صحافة األقلیات القومیة والدینیة.٤
الصحافة الحزبیة.٥
الصحافة النسویة.٦
صحف اإلثارة والصحف الصفراء.٧
ثناء الكوارث والحوادثاالصحافة المتخصصة .٨
الصحافة العلمیة والتكنولوجیة والتربویة.٩

ة المتخصصة لقضایا اإلرھاب وشؤون الجریمةالتغطی.١٠
الكتابة لصحافة األطفال المتخصصة.١١
الصحافة الساخرة والكاریكاتیر.١٢
الصحافة االلكترونیة المتخصصة.١٣
العالقة بین الصحافة الورقیة والصحافة االلكترونیة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٦٦

الصحافة االلكترونیة ثانیا: 
الفصل األول

المفرداتابیعاألس
النشر االلكتروني المفھوم والممیزات .١
شكال النشر االلكتروني ا.٢
الصحافة العربیة ي فيااللكترونالنشر تأثیرات .٣
التحول االلكتروني في الصحافة .٤
مفھوم الصحافة االلكترونیة وتعریفھا .٥
االلكترونیة وتطور  الصحافة نشأة .٦
ة أنواع الصحف االلكترونی.٧
وممیزاتھاخصائص الصحافة االلكترونیة.٨
سلبیات الصحافة االلكترونیة.٩
محددات نجاح الصحافة االلكترونیة وصعوبتھا .١٠
التحدیات التي تواجھ الصحافة االلكترونیة.١١
محددات العالقة بین الصحافة المطبوعة وااللكترونیة .١٢
خباریة الشبكات اال.١٣
فة االلكترونیةالمعاییر المھنیة في الصحا.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
ممیزات تصمیم الصحیفة االلكترونیة .١
شروط بناء المواقع االلكترونیة.٢
المواقع االلكترونیةوانواع تطور.٣
الصحافة االلكترونیة في الوطن العربي .٤
الصحافة االلكترونیة في العراق .٥
الفتراضیة ، مقاربة للمفھوم المجتمعات ا.٦
مواقع التواصل االجتماعي .٧
ر والیوتیوب وتحمیل محتواھا تیإعداد صفحة على الفیس بوك والتومختبر.٨
جریدة الكترونیة او موقع إخباري التخطیط لمشروع .٩
مناقشة قصص إخباریة یكتبھا ویحررھا الطلبة على المواقع .١٠
سائط المتعددة خبار في الومختبر تحریر اال.١١
التطبیقات اإلعالمیة في الھاتف الجوال .١٢
اقعاً اخباریاً ل الطلبة مویحلمختبر ت.١٣
مختبر إعداد تقاریر عبر الوسائط المتعددة تنشر على المواقع .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٦٧

اإلعالن الصحفيثالثا/ 
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
نشأة اإلعالن.١
عالن ومراحل تطوره في الصحافةمفھوم اإل.٢
اإلعالنواھداف وظائف.٣
األسس الفنیة بتصمیم اإلعالنات.٤
إستخدام التقنیات في اإلعالن.٥
أخالقیات اإلعالن.٦
الرموز اللفظیة وغیر اللفظیة في اإلعالن.٧
العناصر الخاصة بإعداد الرسالة اإلعالنیة.٨
الجوانب السایكولوجیة في اإلعالن.٩

عالن والتسویقاإل.١٠
الحمالت اإلعالنیة.١١
اإلعالن وفئات الجمھور.١٢
الجمھورفيقیاس أثر اإلعالن .١٣
نماذج للسلوك اإلستھالكي اإلعالني.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
أنواع اإلعالنات الصحفیة.١
وسائل اإلعالم وعالقتھا باإلعالن.٢
الترویج اإلعالني.٣
في الصحافةھوعیوبمزایا اإلعالن .٤
األسالیب اإلعالنیة في الصحافة.٥
االعالن في التمویلاثر.٦
اإلعالن في االنترنت.٧
أھم الفروق بین اإلعالن في الصحافة واالنترنت.٨
في الصحافةھوتصمیممراحل إعداد اإلعالن .٩

مراحل إنتاج اإلعالن في الصحافة.١٠
اإلنترنتمراحل إنتاج اإلعالن في.١١
في الصحافةهوتحریرإعداد اإلعالن .١٢
استراتیجیات اإلعالن في الصحافة.١٣
العوامل المؤثرة في حجم اإلعالن.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥



الفصل الثالثي الجامعات العراقیة  فالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

٦٨

اإلخراج الصحفيرابعًا/ 
الفصل األول

المفردات االسابیع 
مفھوم االخراج الصحفي وتطوره١
.االخراج الصحفي وظائف وسمات٢
االسس الفنیة لالخراج الصحفي .٣
.االخراج الصحفي العوامل التي تتحكم في اسالیب٤
المدارس االخراجیة المتبعة في تصمیم الجریدة .٥
:تعلم التصمبم على البرامج االلكترونیة٦

Corel Draw. Adobe InDesign. Adobe Photoshop
Adobe InDesign.  تطبیقات عملیة على برنامج ٧
عوامل تطویر االخراج الصحفي والطباعة.٨
العناصر التیبوغرافیة في االخراج الصحفي٩

تطبیق عملي ١٠
.وظیفة العناوین وموقعھا في صفحات الجریدة١١
العوامل المؤثرة في ُیسر وسھولة قراءة الحروف ١٢
تطبیق عملي لتصمیم الصفحات في الحاسوب١٣
الطباعیة في اخراج الصحف.توظیف االلوان ١٤
الوحدات االساسیة الخراج الجریدة.١٥

الفصل الثاني 
المفردات االسابیع 

أھمیة الصورة الفوتوغرافیة في االخراج الصحفي ١
أنواع الصور وكیفیة توظیفھا في االخراج الصحفي ٢
Adobe Photoshopمعالجة الصور بواسطة برنامج ٣
Adobe Photoshopمعالجة الصور وااللوان بواسطة تطبیق عملي ل٤
مدارس االخراج الصحفي للمجلة.٥
العناصر التیبوغرافیة لتصمیم صفحات المجلة.٦
أسالیب اخراج صفحات المجلة ٧
Adobe InDesignتطبیق عملي لتصمیم صفحات المجلة بواسطة  ٨
تصمیم صحافة االنفوغراف .٩

ونیة في تصمیم صحافة االنفوغراف.تأثیر القیم الل١٠
مفھوم وتطور تصمیم الصحافة االلكترونیة. ١١
أنماط الصحف االلكترونیة .١٢
اسس التصمیم واالخراج للصحف الرقمیة على الویب.١٣
االسالیب االخراجیة للصحف االلكترونیة.١٤
على برنامج  االخراجیة للصحف االلكترونیةتطبیق عملي لتصمیم االسالیب ١٥

Adobe InDesign
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الدعایة والحرب النفسیةخامسا / 
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مدخل تاریخي بشأن الدعایة.١
مفھوم الدعایة وتعریفاتھا.٢
االسس النفسیة للدعایة.٣
الجوانب االتصالیة في الدعایة.٤
منطلقات الدعایة ومبادئھا العامة .٥
یة الدعاواھداف قوانین .٦
تقسیمات الدعایة على وفق معاییر متعددة (انواع الدعایة).٧
االسالیب االقناعیة في الدعایة.٨
االستماالت في الدعایة.٩

الدعایة والدعایة المضادة.١٠
الدعایة وعالقتھا باألنماط االتصالیة االخرى.١١
الدعایة السیاسیة.١٢
الدعایة واالزمات.١٣
اسالیب الدعایة.١٤
ل االولامتحان الفص.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
االشارات التاریخیة للحرب النفسیة.١
مفھوم الحرب النفسیة وتعریفاتھا.٢
اسالیب الحرب النفسیة.٣
االسس النفسیة للحرب النفسیة.٤
الحرب النفسیةواھدافوسائل.٥
الحرب النفسیة في الحرب العالمیة االولى.٦
العالمیة الثانیةالحرب النفسیة في الحرب .٧
الحرب النفسیة في الحرب الباردة.٨
عالقة الحرب النفسیة بأنماط التعامل النفسي االخرى.٩

الحرب النفسیة المرافقة للنزاعات العسكریة.١٠
الحرب النفسیة وعالقتھا بالدعایة.١١
الحرب النفسیة وغسیل الدماغ والتحویل العقائدي.١٢
عات السریةالحرب النفسیة واالشاعة واالذا.١٣
الحرب النفسیة والتسمیم السیاسي .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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الصحفیة/ إدارة المؤسسات سادسا
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مفھوم اإلدارة وتعریفاتھا.١
عرض نظریات اإلدارة.٢
ووظائف االعالمأھمیة اإلدارة.٣
العملیة اإلداریة في المؤسسات الصحفیة.٤
ة اإلعالمیة واألنشطة اإلبداعیةاألنشط.٥
التحدیات التي تجابھ المؤسسات الصحفیة.٦
وظائف اإلدارة في المؤسسات الصحفیة.٧
التخطیط في المؤسسات الصحفیة.٨
التنظیم في المؤسسات الصحفیة.٩

اإلتصال اإلداري في المؤسسات الصحفیة.١٠
التوجیھ في المؤسسات الصحفیة.١١
المؤسسات الصحفیةالرقابة اإلداریة في .١٢
إصدار القرارات في المؤسسات الصحفیة.١٣
یم في المؤسسات الصحفیةوالتق.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

عناصر اإلدارة الحدیثة.١
اإلدارة اإلعالمیةوالیات مفھوم .٢
المرونة في اإلدارة اإلعالمیة.٣
یةالمشاركة في اإلدارة اإلعالم.٤
التدریب في اإلدارة اإلعالمیة.٥
التمویل في المؤسسات الصحفیة.٦
تنمیة القدرات في المؤسسات الصحفیة.٧
خصائص المشروع الصحفي.٨
الھیكل التنظیمي في المؤسسات الصحفیة.٩

أنواع الھیاكل التنظیمیة في المؤسسات الصحفیة.١٠
الجھاز اإلداري في المؤسسات الصحفیة.١١
یر في المؤسسات الصحفیةجھاز التحر.١٢
التقنیة الحدیثة في المؤسسات الصحفیة.١٣
اإلدارة الصحفیة عن بعد.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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/ تطبیقات لغویةسابعا
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
لغة الصحافة .١
صفات لغة الصحافة.٢
االسالیب المستعملة في لغة الصحافة.٣
تطبیق عملي.٤
عةلغة االذا.٥
ممیزات لغة االذاعة.٦
لغة التلفزیون.٧
الفروق بین الوسائل الثالثة في االستعمال.٨
لغة االعالن.٩

تطور لغة االعالن.١٠
لغة المواقع االلكترونیة.١١
االخطاء الشائعة في لغة المواقع.١٢
االعالمیةنماذج من النصوص .١٣
االستئناس بنصوص من القران والشعر العربي.١٤
صل االولامتحان الف.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
التضاد اللغوي.١
المشترك الفظي.٢
ةاألغالط اللغویة الشائع.٣
االغالط في االعداد.٤
تطبیقات في العدد .٥
استعمال العدد في النصوص الصحفیة.٦
الكلمات المنحازة.٧
الحیاد في اللغة االعالمیة.٨
معاني حروف الجر .٩

الجراستعمال حروف.١٠
تطبیقات في حروف الجر.١١
نماذج اخرى من االغالط الشائعة.١٢
نصوص اعالمیة دراستھا نحواً وداللًة وامالءً .١٣
تطبیقات على النصوص االعالمیة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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ثامنا  / اللغة اإلنكلیزیة
لالفصل األو

Number
of

weeks
Subject

1.Grammatical subject + Media terms
2.Reading passage + Translation passage + Media terms
3.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
4.Reading passage + Translation passage + Media terms
5.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
6.Reading passage + Translation passage + Media terms
7.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
8.Reading passage + Translation passage + Media terms
9.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms

10.Reading passage + Translation passage + Media terms
11.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
12.Reading passage + Translation passage + Media terms
13.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
14.Reading passage + Translation passage + Media terms
15.Grammatical subject + Media terms
16.First term exam

الفصل الثاني
Number

of
weeks

Subject

1.Reading passage + Translation passage + Media terms Grammatical subject
+ Media terms

2.Reading passage + Translation passage + Media terms
3.Grammatical subject + Reading passage + Listening passage + Media subject

+ Media terms
4.Reading passage + Translation passage + Media terms
5.Grammatical subject + Listening passage + Translation passage + Media

subject + Media terms
6.Reading passage + Translation passage + Media terms
7.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
8.Reading passage + Translation passage + Media terms
9.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
10.Reading passage + Translation passage + Media terms
11.Grammatical subject+ Listening passage + Media subject + Media terms
12.Reading passage + Translation passage + Media terms
13.Grammatical subject + Reading passage + Translation passage + Media

terms
14.Reading passage + Translation passage + Media terms
15.Reading passage + Translation passage + Media terms
16.The second term exam

ثامناَ: بحث التخرج ( بال مفردات )
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الرابعالفصل 

الصحافةقسم 
االذاعیة والتلفزیونیة 

الرسالة والرؤى
ھدافالا
ھامفرداتالمناھج و
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قسم الصحافة االذاعیة والتلفزیونیة :
مخرجات )واھداف ، ورسالة ، و( رؤیة ،

ي في مجال االذاعة والتلفزیون على المستویات المھنیة تطویر التخصص الصحف.١
والنقدیة واالكادیمیة .

تمكین االذاعة والتلفزیون بوصفھا وسائل معرفیة وثقافیة وتعزیز دورھما في خدمة .٢
المجتمع والعمل على تطویره .

ذاعة والتلفزیون في مجال مراقبة المجتمع دعم االھداف والوظائف المتعلقة  باإل.١
.كافةوتحقیق اھداف التنمیة في المجاالت 

عن طریقاالرتقاء بمیدان العمل االذاعي والتلفزیوني وتعزیز الجوانب المھنیة فیھ .٢
رفده بالفرق المؤھلة من خریجي القسم .

السیاسة واالقتصاد تجسیر العالقة بین االذاعة والتلفزیون ومیادین العمل االخرى مثل .٣
والقانون وغیرھا والسعي إلیجاد الیة من التعاون والتكامل في المھمات واالھداف

عن طریق
تخریج الفرق االعالمیة المتسلحة بالثقافة المھنیة والفنیة واالعالمیة القادرة على .١

ولوج الى سوق العمل بقدرات وتأھیل عالیین .ال
كافة تنویع مصادر المعرفة المتخصصة للمتخرجین من القسم في المجاالت والمیادین .٢

وصوال  لتحقیق الثقافة والمعرفة الموسوعیة للصحفیین الجدد .
مزج القدرات والمعارف التحریریة بالجوانب االخرى الفنیة والتقنیة منھا وصوال الى .٣

یق مفھوم الصحفي الشامل الخبیر بمجاالت عملھ المتعددة والمتنوعة تحق
منظومة معرفیة یتزود طةاسبوتنمیة روح  النقد والتقویم والمراجعة لدى الصحفیین .٤

س ثوابتھ بھا الطلبة بھدف منحھم الحصانة الثقافیة لحمایة قیم المجتمع وھویتھ وتكری
االنسان والمجتمع واحترام الحریات العامة تعزیز ثقافة حریة التعبیر واحترام حقوق.٥

والشخصیة بوصفھا من مبادئ العمل الصحفي الحر .
منظومة علمیة طةاسبولدى خریجي القسم  ھومبادئتعزیز مھارات البحث العلمي .٦

متكاملة بھدف تعزیز روح التفكیر العلمي المنظم والمنطقي لدى الصحفیین الشباب .
: تیةوعن طریقالقسم 

تخریج مالكات  اعالمیة كفوءة ومؤھلة للعمل في المؤسسات االعالمیة االذاعیة .١
والتلفزیونیة باالتجاھات  كافة  وفي التخصصات التحریریة واالعدادیة والفنیة .

ا في القسم بالخریجین المتفوقین والمتمیزین للقبول ضمن رفد برنامج الدراسات العلی.٢
دراستي الماجستیر والدكتوراه وتعزیز القدرات والمھارات البحثیة لھم إلنجاز رسائل 

واطاریح علمیة متمیزة  تسھم في تطویر الواقع االعالمي .  
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ة :المقررات الدراسیة للمرحلة االولى / قسم الصحافة االذاعیة والتلفزیونی

 / ١٠عدد المقررات
  ٣٨/ عدد الوحدات
 / ٩٠نسبة التغییر%

المقررات ت
السابقة

عدد 
ساعات
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

عدد 
المقررات الجدیدةالتغییراتالوحدات

عدد 
ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

عدد 
الوحدات

في 
الفصل 
الواحد

مبادئ العالقات ١.١
ادئ العالقات مبال تغییر٢-٢العامة

٢-٢العامة
حقوق االنسان ٢.٢

حقوق اإلنسان تعدیل٢-٢والدیمقراطیة
١-٢والدیمقراطیة

٣.٣
االتصال الجماهیري تعدیل٢-٢وسائل االتصال

٢-٢ووسائله
تاریخ وسائل ٤.٤

االعالم(االذاعة 
والتلفزیون)

حذف ٢-٢
واستحداث

التربیة االعالمیة 
٢٢٣الرقمیة

٢٤٣التصویر التلفزیونيتعدیل١٢٢التصویر الصحفي٥.٥
١-٢اللغة االنكلیزیةتعدیل٢-٢اللغة االنكلیزیة٦.٦
١-٢االعالمیةاللغة تعدیل٢-٢اللغة العربیة٧.٧
الخبر اإلذاعي ٨.٨

الخبر اإلذاعي تعدیل٣٢٤والتلفزیوني
٢٤٤والتلفزیوني

١١١باتلحاساتعدیل١٢٢الحاسوب٩.٩
١٠.١

تاریخ العراق ٠
حذف ٢-٢المعاصر

النفسعلم
فياالجتماعي

االعالمیةالدراسات
١-٢

١٩١١١٩المجموع١٩٦٢٢المجموع
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والً : مبادئ العالقات العامةا
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
وتعریفاتھاالعامةالعالقاتمفھوم١
وتطورھاالعامةالعالقاتنشأة٢
العامةالعالقاتأھداف٣
العامةالعالقاتوظائف٤
العامةالعالقاتاھمیة٥
االخرىاالتصالالعالقات العامة وعالقاتھا بأنماط٦
العالقات العامة وعالقاتھا باإلعالم٧
العالقات العامة وعالقاتھا بالدعایة٨
العالقات العامة وعالقاتھا باإلعالن٩

العامةالعالقاتجمھور١٠
العامةالعالقاتفياالتصالوسائل١١
العامةالعالقاتفياالتصالاسالیب١٢
العامةالعالقاتفيالعملاخالقیات١٣
العامةالعالقاترواد١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
العامةالعالقاتممارسةفيالعلمیةاالسالیب١
العامةالعالقاتفيالعلميالبحث٢
العامةالعالقاتفيالتخطیط٣
العامةالعالقاتفيالتنظیم٤
العامةالعالقاتفيالقیادة٥
العامةالعالقاتفيالتنسیق٦
العامةالعالقاتفيالتنظیمياالتصال٧
العامةالعالقاتفيالمتابعة٨
العامةالعالقاتفيالتقویم٩
العامةالعالقاتفيالتدریب١٠
الفعالةالعامةالعالقاتممارسةانموذج١١
العراقفيالعامةالعالقات١٢
العراقفيالعامةالعالقاتسمات١٣
الفاعلةالعامةللعالقاتبرنامجتصمیم١٤
الثانيامتحان الفصل ١٥



الرابعالفصلي الجامعات العراقیة                     فالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

٧٨

ثانیا / حقوق االنسان والدیقراطیة
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
وخصائصھاوسماتھااالنسانحقوقتعریف.١
االنسانحقوقانواع.٢
الرافدینبالدحضارةفياالنسانحقوق.٣
.النیلواديفياالنسانحقوق.٤

.الرومانیةالحضارةفياالنسانحقوق.٥

االسالمیةالدیانةفياالنسانحقوق.٦
االساسیةادرھاومصاھمیتھااالساسیةاالنسانحقوق.٧
االعالمواخالقیاتاالنسانحقوق.٨
االجتماعيوالتواصلاالعالموسائلفيالتعبیرحریةلحقعمیةتطبیقات.٩

.االنسانلحقوقالعالمياالعالن.١٠

.االنسانحقوقعنالمدافعةالحكومیةغیرالمنظمات.١١

.االنسانلحقوقالدولیةالمواثیق.١٢

االنسانحقوقفيالمتخصصةالوكاالت.١٣
؟فرنسافياالنسانحقوقاعالنلماذا.١٤
االولالفصلامتحان.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
تعریف الدیمقراطیة لغة واصطالحا.١
االساس التاریخي للفكر الدیمقراطي.٢
خصائص الدیمقراطیة.٣
مفھوم الدولة الدیمقراطیة.٤
توجھات الدولة الدیمقراطیة.٥
قیام الدیمقراطیةمقومات.٦
معوقات قیام الدولة الدیمقراطیة.٧
وسائل تولي السلطة.٨
انواع الدیمقراطیات.٩

الرقابة الشعبیة على نواب الشعب .١٠
االنظمة االنتخابیة في العالم.١١
االنتخاب الفردي واالنتخاب واالنتخاب باألغلبیة واالنتخاب بالتمثیل النسبي.١٢

بالقائمة
والمواد الخاصة بحریة التعبیرمفھوم الدستور.١٣
مجموعة من المصطلحات السیاسیة المھمة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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ثالثا / االتصال الجماھیري ووسائلھ
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
مفھوم االتصال١
ونماذجھاالتصالانواع٢
أھمیة االتصال في المجتمعات االنسانیة٣
لجماھیريمفھوم االتصال ا٤
مستویات االتصال الجماھیري٥
وظائف االتصال الجماھیري٦
النظریات االجتماعیة في تفسیر وظائف االتصال٧
مھارات االتصال٨
جمھور االتصال الجماھیري٩

معوقات االتصال١٠
اھمیة التقنیات في العملیة االتصالیة١١
ة العملیة االتصالیةالتطورات التي احدثتھا التقنیات في بنی١٢
اسالیب توظیف استخدامات وسائل االتصال الجماھیري في تحدیث المجتمع١٣
الشروط الواجب توافرھا في العملیة االتصالیة الناجحة١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
وسائل االتصال الجماھیري١
ريخصائص وسائل االتصال الجماھی٢
اھمیة القائم باالتصال في االتصال الجماھیري٣
الرسالة االعالمیة اھدافھا، خصائصھا٤
الشروط الواجب توافرھا في الرسالة االعالمیة الناجحة٥
التغذیة المرتدة رجع الصدى٦
االتصال التفاعلي واالتصال االقناعي٧
اھمیة اللغة في عملیة االتصال الجماھیري٨
ات التأثیر في عملیة االتصال الجماھیريآلی٩

مستویات تأثیر وسائل االتصال الجماھیري١٠
الصحافة كوسیلة (الخصائص االتصالیة)١١
اإلذاعة كوسیلة (الخصائص االتصالیة)١٢
التلفزیون كوسیلة (الخصائص االتصالیة)١٣
السینما كوسیلة (الخصائص االتصالیة)١٤
الثانيامتحان الفصل١٥



الرابعالفصلي الجامعات العراقیة                     فالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

٨٠

: التربیة االعالمیة الرقمیةرابعا
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مفھوم التربیة االعالمیة والرقمیة.١
لماذا التربیة االعالمیة والرقمیة.٢
المواطنة / المواطنة العالمیة  ، المواطنة الرقمیة.٣
ل السیاسي )الضغوط السیاسیة  والتجاریة على االعالم العربي ( صناعة الما.٤
المواطن الصحافي.٥
الخطاب الطائفي وخطاب العنف والكراھیة والتحریض.٦
Flickrتطبیقات عملیة كیف نشا حساب .٧
نظریة التاطیر.٨
Advanced Searchتطبیقات عملیة وعلمیة عن التصفح في االنترنیت .٩

الجدل والمناظرة.١٠
مواقف الثقافیة واالیدیولوجیات  الجنسانیة )التنمیط ( النوع االجتماعي ، ال- الصور النمطیة.١١
التسویق / انموذجا التسویق الریاضي.١٢
Pixlrتطبیقات عملیة في تحریر الصور  .١٣
ادارة غرف االخبار ( الفرق بین البیانات والمعلومات ).١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

Storifyتطبیقات عملیة .١
lnstagram audiogramات عملیة  تطبیق.٢

انسبة االعالم : صحفي مخیمات اللجوء ، والنازحین .. ( تغطیة انسانیة مطلقة تتبعھا .٣
المھنیة )

االطفال مادة اعالمیة للدعایة السیاسیة.٤
التحقق من صحة تصریحات الشخصیات العامة.٥
تطبیقات عملیة لكتابة النص التاملي.٦
المدونات والتدوین.٧
تطبیقات عملیة انشاء مدونة.٨
االیدیولوجیا.٩

المداخل النظریة الیدیولوجیا االعالم.١٠
تطبیقات عملیة في التحلیل النقدي للصورة.١١
تطبیقات عملیة : تصنیع المادة االعالمیة.١٢
االعالم والتفكیر الناقد.١٣
اج الفدیوھاتتحریر ومونتوتطبیقات عملیة : كتابة سیناریو النتاج برنامج وثائقي.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥



الرابعالفصلي الجامعات العراقیة                     فالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

٨١

التلفزیونيالتصویرخامسا /
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
مفھوم التصویر الصحفي.١
سمات التصویر الصحفي.٢
المصور ومواصفاتھ.٣
اھمیة التصویر.٤
مجاالت التصویر.٥
تلفزیونیةمكونات الكامیرا ال.٦
على الكامیراتطبیق عملي.٧
لتصویرزوایا ا.٨
و سمات الصورة الصحفیة ومحدداتھامفھوم الصورة الصحفیة.٩

التصویر التلفزیوني.١٠
مفھوم الصورة التلفزیونیة وانواعھا.١١
القیم الجمالیة والفنیة في الصورة التلفزیونیة.١٢
المشاھد واللقطات في التصویر التلفزیوني.١٣
نییانواع الكامیرات التلفزیونیة والمصورین التلفزیون.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
التوظیف اإلخباري للصورة١
توظیف الخبر المصور٢
الصورة االخباریةعن التعلیق ٣
امثلة تطبیقیة على الصورة االخباریة٤
مصادر الصورة االخباریة٥
المصادر الداخلیة٦
المصادر الخارجیة٧
ة االخباریةوظائف الصور٨
الوظیفة اإلخباریة٩

الوظیفة اإلقناعیة١٠
الوظیفة الوثائقیة١١
الوظیفة الجمالیة١٢
الوظیفة النفسیة١٣
الوظیفة البصریة١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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لغة االنكلیزیةال/سادسا
الفصل االول

Numb
er of

weeks
Subject

1Grammatical subject + Media terms
2Reading passage   + Media terms
3Grammatical Subject   + Listening passage +  Media terms
4Translation passage  + Media subject + Media terms
5Reading passage  + Listening passage  + Media term
6Translation passage + Grammatical subject  + Media terms
7Grammatical subject + Media subject + Media term
8Reading passage  + Listening passage  + Media term
9Grammatical subject  + Media terms
10Translation passage  + Media terms
11Reading passage + Listening passage + Media term
12Grammatical subject + Media terms
13Translation passage + Media terms + Media subject
14Reading passage  + Listening passage  + Media term
15Grammatical subject + Media terms
16First term exam

الفصل الثاني

Numb
er of

weeks

Subject

1.Translation passage  + Media terms + Grammatical subject
2.Reading passage + Listening passage  + Media term
3.Grammatical subject  + Media subject + Media terms
4.Translation passage  + Media terms
5.Reading passage  + Listening passage + Media term
6.Grammatical subject  + Media terms
7.Translation passage + Media term + Grammatical subject
8.Reading passage + Listening passage + Media term
9.Grammatical subject  + Media subject + Media terms
10.Translation passage + Media terms + Grammatical subject
11.Reading passage + Listening passage + Media term
12.Grammatical subject  + Media terms
13.Translation passage + Media terms
14.Reading passage + Listening passage + Media term
15.Translation passage  + Media terms + Grammatical subject
16The second term exam
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سابعا / اللغة االعالمیة 
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
اللغةمفھوم.١
.اللغةمفاھیمتعدد.٢
)الصحفياالسلوب(الصحافةفياللغويالتعبیر.٣
التعبیرفيوالصحافةاالدببینالمقارنة.٤
والصحافةالعلملغةبینالمقارنة.٥
الصحفيلالسلوبعمليتطبیق.٦
النحويقالتطبیفي.٧
المثنى.٨
السالمالمذكرجمع.٩

الصرفمنالممنوع.١٠
المقصوراالسم.١١
الممدوداالسم.١٢
المنقوصاالسم.١٣
تطبیقات عملیة.١٤
االولالفصلامتحان.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
اللغةتجدیدأثر الصحافة في .١
اثر الصحافة في اغناء اللغة.٢
على الصحفي ان یتواخاھا والسیما في حقل اللغةالمعاییر التي ینبغي.٣
في التطبیق النحوي.٤
المبتدأ والخبر.٥
كان وأخواتھا.٦
إّن واخواتھا.٧
تطبیقات عملیة.٨
االفعال الخمسة.٩

العدد.١٠
العدد المركب.١١
تقدیم المعدود على العدد.١٢
الفعل المضارع معتل االخر.١٣
تطبیق عملي من لغة الصحافة.١٤
ن الفصل الثانيامتحا.١٥
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ثامنا / الخبر االذاعي والتلفزیوني
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
مفھوم الخبر وتعریفاتھ .١
مراحل تطور الخبر في وسائل االعالم.٢
المزایا الفنیة والمھنیة للخبر في وسائل االعالم (مقارنة).٣
والتلفزیون اإلذاعة الخبر في.٤
التلفزیونيمصادر الخبر االذاعي و.٥
عناصر الخبر المسموع والمرئي ( القیم االخباریة).٦
ھومواصفاتشروط الخبر .٧
اللغة في الخبر االذاعي والتلفزیوني.٨
تحریر االخبار وضغوط العمل (سیاسة المحطة وسیاسة البلد ومصلحة .٩

الجمھور والضغوط المھنیة)
الخضوع لعامل الوقت في تحریر االخبار.١٠
الخبر ( المحررون والمندوبون والمراسلون )من یكتب .١١
العناصر الفنیة والتقنیة في الخبر االذاعي والتلفزیوني.١٢
الصوت في الخبر االذاعي.١٣
تطبیقات عملیة ومشاھداتو الصورة في الخبر التلفزیوني.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع
اعةغرفة تحریر االخبار في االذ.١
فة تحریر االخبار في التلفزیونرغ.٢
االستفھامات في الخبر اإلذاعي والتلفزیوني (االسئلة الستة او الخمسة).٣
القوالب واالشكال في تحریر االخبار االذاعیة والتلفزیونیة.٤
المقدمات واالستھالالت في الخبر.٥
االسناد والتوثیق في الخبر.٦
لخبربناء الجمل وعدد الكلمات في ا.٧
تطبیقات ومشاھدات عملیة.٨
(المقدمة والجسم والخاتمة)هؤواجزافقرات الخبر .٩

مجموعة الروابط في الخبر والمعلومات االرشیفیة فیھ.١٠
سیناریو الخبر في االذاعة وبناء النص.١١
سیناریو الخبر في التلفزیون وبناء النص.١٢
م )التغطیة االخباریة في االذاعة والتلفزیون (المفھو.١٣
مشاھدات وتطبیقات عملیةو انواع التغطیة االخباریة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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باتتاسعا / الحاس
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
تعریف الحاسبة االلكترونیة وانواعھا.١
تعریف المكونات المادیة والبرامجیات للحاسبة.٢
واساسیاتھMicrosoft Windows 7تعریف نظام التشغیل المایكروسوفت وندوز.٣
تطبیق عملي- االوامر الخاصة بالوندوز وتفاصیل عملھا .٤
وتعریف صفحة العمل Microsoft Office Wordتعریف برنامج معالج النصوص.٥

تطبیق عملي-الرئیسیة واالشرطة الموجودة 
تطبیق عملي- شریط القوائم .. قائمة الصفحة الرئیسیة .٦
تطبیق عملي- قائمة ادراج .٧
تطبیق عملي- قائمة تخطیط الصفحة .٨
تطبیق عملي شامل لكل برنامج معالج النصوص.٩

Microsoft Power Pointتعریف برامج العروض التقدیمیة.١٠
تطبیق عملي-تعریف صفحة العمل الرئیسیة واالشرطة الموجودة .١١
تطبیق عملي-شریط القوائم ، قائمة الصفحة الرئیسیة .١٢
تطبیق عملي-قائمة ادراج وتخطیط الصفحة .١٣
تطبیق عملي شامل لكل برنامج-قوائم اخرى .١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

Microsoft Excelتعریف برنامج االكسل.١
تعریف صفحة العمل الرئیسیة واالشرطة الموجودة مع تطبیق عملي.٢
رتیبھا وتنسیقھا واستخداماتھا والعملیات الریاضیة البسیطة والواضحة مع تنظیم الجداول وت.٣

التطبیق العملي
التطبیق العملي- عملیة تناقل البیانات والمعلومات من برنامج الخر .٤
Microsoft Publisherتعریف برامج النــــاشـــــر.٥
ليتطبیق عم- تعریف صفحة العمل الرئیسیة واالشرطة الموجودة .٦
تطبیق عملي-طریقة تصمیم االعالنات .٧
تطبیق عملي-طریقة تصمیم الرسائل االخباریة .٨
تطبیق عملي- طریقة تصمیم صفحة المجلة او الجریدة من البحوث الموجزة .٩

تطبیق عملي-طریقة تصمیم بطاقات الدعوة والتھنئة والتحیة وغیرھا .١٠
-عالنیة والتقویمات وشھادات التقدیروغیرھا طریقة تصمیم بطاقات العمل والنشرات اال.١١

تطبیق عملي
التطبیق العملي-تعریف شبكات االنترنت .١٢
التعرف على استخدامات النت في البحث العلمي وطریقة البحث.١٣
تحویل النصوص من االنترنت الى نصوص طباعیة عامة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٨٦

لدراسات علم النفس االجتماعي في ا/ عاشرا
االعالمیة

الفصل االول:
المفرداتاالسابیع
علم النفس االعالمي وعالقتھ بفروع علم النفس االخرى.١
علم النفس االجتماعي اھمیتھ واھدافھ.٢
طبیعة علم االجتماع واھدافھ.٣
طبیعة علم النفس واھدافھ.٤
عالقة علم النفس االجتماعي باالعالم.٥
المقروءةسیكولوجیة وسائل االعالم .٦
سیكولوجیة وسائل االعالم السمعیة والبصریة.٧
االثار النفسیة لالنترنت.٨
االثار النفسیة للتلفزیون.٩

الخصائص النفسیة واالجتماعیة لالذاعة.١٠
البناء السیكولوجي للرسالة االعالمیة وتنظیمھا.١١
االقناع في وسائل االعالمواستراتیجیات االقناع.١٢
صل في علم النفس االجتماعياالتصال والتوا.١٣
اثر االعالم في تشكیل االطر والمعتقدات.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني:
المفرداتاالسابیع
االتصال االجتماعي والعالقات البینیة  .١
السمات السوسیولوجیة لجمھور وسائل االتصال  .٢
اللغة في علم النفس االعالمي .٣
ن اللغة ووسائل االعالمالتاثیر والتاثر بی.٤
وسائل االعالم والفروق الفردیة لعناصر الجمھور.٥
وسائل االعالم ومدخل الفئات االجتماعیة (الجماعات المرجعیة).٦
وسائل االعالم والعالقات االجتماعیة .٧
االنموذج االجتماعيوسایكلوجیة االتصال االقناعي +االنموذج النفسي.٨
اتھ السوسیولوجیة (التمایز االجتماعي +التفاعل االجتماعي )سم–مفھوم الجمھور .٩

الضغوط النفسیة في العمل االعالمي +نظریات الضغط النفسي +انواع الضغوط .١٠
النفسیة 

مؤشرات ضغوط العمل االعالمي .١١
االحتراق النفسي لدى االعالمیین.١٢
القیادة واالدارة في علم النفس االجتماعي.١٣
اسیة للقائد االعالمي (سماتھ ، واجباتھ)المھارات االس.١٤
الثانيامتحان الفصل .١٥
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٨٧

مفردات للسنة الثانیةالمقررات وال
 / مواد ١٠عدد المقررات
/ ٣٦عدد الوحدات
 / ٩٠نسبة التغییر%

المقررات ت
السابقة

عدد 
الساعات 
النظریة

عدد 
الساعات 
العملیة

عدد 
الوحدات

المقررات الجدیدةالتغییرات
عد 

الساعات 
النظریة

عدد 
الساعات 
العملیة

عدد 
الوحدات
في 

الفصل 
الواحد

١.١
االخراج 
االذاعي 

والتلفزیوني 
تعدیل١٢٢

االخراج واالنتاج 
االذاعي 

والتلفزیوني 
١٢٢

نظریات ٢.٢
نظریات االتصال تعدیل٢-٢االتصال 

٢-٢الجماھیري

فن الصوت ٣.٣
حذف ١٢٢وااللقاء 

١١٢لتقنیات الرقمیةاواستحداث

١-٢االتصال السیاسيتعدیل٢-٢العلوم السیاسیة٤.٤

٥.٥
یم اعداد وتقد

البرامج 
ةالتلفزیونی

تعدیل٢٤٤
الفن االذاعي 

(اعداد البرامج
)وتقدیمھا 

٢٤٣

١-٢االعالمیةاللغة تعدیل٢-٢اللغة العربیة٦.٦

١-٢غة االنكلیزیةاللتعدیل٢-٢اللغة االنكلیزیة٧.٧

مناھج البحث٨.٨
مناھج البحث تعدیلال ٢-٢العلمي

٢-٢العلمي

٩.

النفسعلم
فياالجتماعي
الدراسات
االعالمیة

حذف ٢-٢
حداثستوا

الصوتفن
١٢٢وااللقاء

اقتصادیات .١٠
االعالم

حذف ٢-٢
واستحداث

التحریر االذاعي 
والتلفزیوني 

(المقابلة 
والتحقیق

٢-٢

١٧٩١٨المجموع١٨٨٢٢المجموع
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٨٨

اوال / االخراج واإلنتاج االذاعي والتلفزیوني 
الفصل االول

المفرداتاالسابیع

واجبات العاملین -واجبات المخرج-خصائص المخرج الجید -المخرج -مفھوم االخراج ١
واجبات مساعد المخرج-االساسیین بصحبة المخرج 

-واجبات المصور -واجبات مدیر التصویر-بقناة النص -اعد الثاني واجبات المس٢
واجبات الكالكیت

الدوبالج او تولیف الصورة المكساج ومصطلح -مصطلح الخط الوھمي٣
الكامیرا -اجھزة االضاءة-دیووتقنیات التعامل مع االست-مھام المخرج التلفزیوني ٤
ھخصائص-ھمفھوم-التطورمراحل-تقنیة التصویر الرقمي ٥
تقنیات التصویر الرقمي في السینما ٦
تقنیات التصویر الرقمي في التلفزیون ٧
المونتاج التلفزیوني والسینما ٨
االعمال الفنیة المكملة للتسجیل\انتاج االفالم الوثائقیة ٩

المونتاج التلفزیوني ١٠
التقطیع والتكوین الصوري ١١
ات الصوت في االذاعة تقنی١٢
عناصر الصوت١٣
الحلول االخراجیة ١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
خطوات انتاج البرنامج التلفزیوني .١
تنفیذ البرنامج داخل االستدیو.٢
تنفیذ البرنامج خارج االستدیو .٣
معدات االنتاج خارج االستدیو .٤
وكتابة السیناریواختیار النص.٥
تحدید احجام اللقطات.٦
اختیار الزوایا المناسبة .٧
مواصفات العمل االذاعي والتلفزیوني .٨
الكروما مفھومھا استخدامھا ممیزاتھا.٩

تطبیقات في االخراج .١٠
مدارس االخراج والمونتاج في العالم والفروقات بینھا.١١
المدرسة االنطباعیةوالمدرسة الواقعیة .١٢
المدرسة الموجھة الجدیدة .١٣
مصطلحات في العمل االذاعي والتلفزیوني .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٨٩

ثانیا / نظریات االتصال الجماھیري 
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
المراحل التاریخیة لتطور علم االتصال، مدخل الى علم االتصال .١
، ي نظریات تاثیر وسائل االتصال الجماھیر.٢

مفھوم التاقیر في نموذج ،امفھوم النظریة ،خصائص النظریة الجیدة ،عالقة النظریة .٣
عملیة االتصال وفرقھ عن التغذیة المرتدة (رجع الصدى)

نظریة الرصاصة السحریةنظریات التاثیر المباشر.٤
نظریات التاثیر المحدود ،نظریات التاثیر المعتدل ،نظریات التاثیر الفاعل.٥
العملیات االنتقائیة.٦

نظریة حارس البوابة \خصائصھ \مفھوم المرسل \النظریات المتعلقة بالمصدر االتصالي .٧
،القیم االخباریة

حارس البوابة االلكترونیة ،اخالقیات العمل في البوابة االلكترونیة.٨

فھوم م\خصائص الرسالة الجیدة \مفھوم الرسالة \نظریات متعلقة بالرسالة االتصالیة .٩
االستمالة وانواعھا

١٠.
اسالیب االقناع في الرسالة االتصالیة ،استراتیجیات االقناع (االستراتیجیة 

السیكودینامیكیة ،االستراتیجیة االجتماعیة والثقافیة،استراتیجیة بناء المعنى (مفھوم 
الصورة الذھنیة والصورة النمطیة )

عوامل فاعلیة مكونات العملیة االتصالیة.١١
یة المعلوماتنظر.١٢
نظریة ترتیب االولویات.١٣
نظریة الفجوة المعرفیة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع

نظریة االطار االعالمي و نظریة الغرس الثقافي .١
مفھوم الوسیلة ،خصائص الوسیلة الجماھیریة \النظریات المتعلقة بالوسیلة .٢

لة ھي الرسالة ،الوسیلة امتداد للبصر ،الوسائل الباردة نظریة ماكلوھان (الوسی.٣
والساخنة ،مفھوم القریة العالمیة 

نظریة المجال االلكتروني لھابرماس.٤
نظریة االستخدامات واالشباعات.٥
نظریة انتشار المبتكرات .٦
مفھوم الجمھور النشط\النظریات المتعلقة بالجمھور .٧
معوقاتھ ، ق قیاسھ طر،انواعھ،مفھوم التعرض.٨
نظریة ترتیب االولویات (االجندة ستنك).٩

نظریة االتصال بمرحلتین .١٠
نظریة حلزون الصمت .١١
نظریة التوقعات االجتماعیة .١٢
نظریة االعتماد على وسائل االعالم .١٣
ق التأثیر ومستویاتھ ائمصادر تأثیر وسائل االعالم وطر.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٩٠

التقنیات الرقمیة / ثالثا
الفصل االول

فـــــــــــــــرداتالماالسابیع

الرئیسیةالعملصفحةوتعریفPhotoshop  adobeالفوتوشوببرنامجتعریف١
عمليتطبیقمعالموجودةواالشرطة

قالتطبیالصورةعلىتجريالتيوالعملیاتواستخداماتھاوتنسیقھاوترتیبھاالصورةتنظیم٢
العملي

عمليتطبیق-لھالمرافقةوالتعلیقاتالكاریكاتیررسم٣
الفوتوشوببرنامجعناكثرتفاصیل٤
الفوتوشوببرنامجلكلشاملعمليتطبیق٥
الرئیسیةالعملصفحةشكلوتوضیحadobe premiereالبریمیربرنامجتعریف٦
العمليالتطبیقمعالمشروعنوعرالختیاadobe premiereالبریمیربرنامج٧
االخرىاالوامروبعضfileملفقائمة٨
واالظھارواالخفاءالدقة٩

البرنامجھذابواسطةالفالترواستخدامالفیدیوعرضوتبطيءتسریع١٠
الفیدیولصوروغیرھاوالتدویرالحركاتاضافة١١
العمليالتطبیق-سویةیمیروالبرالفوتوشوبالبرنامجینعلىالعمل١٢
البریمیرلبرنامجعمليتطبیق١٣
شاملعمليتطبیق١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

المفـــــــــــــــرداتاالسابیع
مجاالت االفادة من تكنلوجیا االتصال الحدیثة في العمل االعالمي١
االتصال الحدیثة في مجال العمل االعالميتطبیقات عملیة لكیفیة االفادة من تكنلوجیا٢
وظائف تكنلوجیا االتصال الحدیثة في المجال االعالمي٣
التساؤالت التي تطرحھا تكنلوجیا االتصاالت عن العمل االعالمي التقلیدي٤
توظیف المعلومات في مجال العمل االعالمي٥
عمل االعالميتطبیقات عملیة لكیفیة توظیف المعلومات في مجال ال٦
خصائص المعلومات الصحفیة الجیدة٧
تطبیقات عملیة لكیفیة توظیف خصائص المعلومات الصحفیة الجیدة في مجال العمل االعالمي٨
نیذة تاریخیة عن ظھور شبكة االنترنیت٩

الظواھر والقضایا االعالمیة التي تثیؤھا شبكة االنترنیت١٠
فادة من شبكة االنترنیت في مجال العمل االعالميتطبیقات عملیة لكیفیة اال١١
مفھوم وخصائص النشر االلكتروني١٢
مفھوم الكتاب االلكتروني مع تطبیقات عملیة اللیات النشر االلكتروني١٣
تطبیقات عملیة الھم البرامجیات التي یمكن توظیفھا في مجال العمل االعالمي١٤
امتحان الفصل الثاني ١٥
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٩١

يالسیاساالتصالا / رابع
الفصل االول:

المفرداتاالسابیع

هوتطورنشأة مفھوم االتصال السیاسي.١
االتصال السیاسي (التعریفات).٢
المداخل النظریة لدراسة االتصال السیاسي.٣
وظائف االتصال السیاسي .٤
االتصال السیاسي والتنشئة السیاسیة .٥
االتصال السیاسي والتسویق السیاسي .٦
االتصال السیاسي والتأثیر في اتجاھات الرأي العام .٧
االتصال السیاسي والرقابة على الحكومة .٨
االتصال السیاسي والمساعدة في صنع القرارات.٩

االتصال السیاسي والنظام السیاسي.١٠
االتصال السیاسي والھویة الوطنیة .١١
االتصال السیاسي وادارة  الصراعات السیاسیة .١٢
ئعات السیاسیة الشا.١٣
اسالیب مواجھة الشائعاتو أسالیب استخدام الشائعات .١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني:

المفرداتاالسابیع

مستویات االتصال السیاسي و عالقتھا بنشر المعرفة السیاسیة .١
العوامل المؤثرة في االتصال السیاسي.٢
أوال : خصائص النظام السیاسي .٣
: طبیعة النظام االعالمي ثانیا .٤
االستخدامات السیاسیة لشبكة االنترنیت.٥
المدونات السیاسیة .٦
االعالم وعلم السیاسة  .٧
االعالم والسیاسة الدولیة.٨
االعالم والدبلوماسیة الشعبیة.٩

السیاسات االتصالیة واالعالمیة في العالم المتقدم.١٠
عالم العربيالسیاسات االتصالیة واالعالمیة في ال.١١
ات السیاسیةفیتكنلوجیا االتصال والت.١٢
االتصال السیاسي  والدیمقراطیة.١٣
االتصال السیاسي  وحقوق االنسانو االتصال السیاسي  وحریة التعبیر.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٩٢

(اعداد البرامج وتقدیمھا)الفن االذاعيخامسا/
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
خصائصھ ومھاراتھ )(الذاعي االكتاب.١
الصفات الواجب توفرھا في الكاتب االذاعي .٢
خصائص ومواصفات المذیع–المذیع في االذاعة .٣
العوامل التي تؤثر على مقدم البرامج.٤
أسس الكتابة االذاعیة.٥
االذاعة المسموعة ( الطبیعة والخصائص ) النصوص االذاعیة ، شروط الكتابة االذاعیة.٦
خصائص النص االذاعي الجید.٧
البنیة البرامجیة لالذاعة ( المفھوم والخصائص ).٨
تصنیف البرامج االذاعیة ( حسب الطبیعة والموضوع ، الشكل ، الجمھور المستھدف ).٩

مكونات البرامج االذاعیة.١٠
مراحل الكتابة واالنتاج لالذاعة والتلفزیون.١١
تلزیونیةوالخطوات اعداد البرامج االذاعیة.١٢
مضامین واشكال البرامج.١٣
صعوبات في اعداد البرامج .١٤
الولامتحان الفصل ا.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

الكتابة للتلفزیون ومقوماتھا.١
اعداد المواد االخباریة لالذاعة والتلفزیون.٢
االخبار ... المصادر والتقییم.٣
تلفزیونفنون التحریر االخباري في االذاعة وال.٤
موجز االخبار.٥
عناوین االخبار.٦
فنون اعداد التقاریر االخباریة للتلفزیون.٧
الرسالة التلفزیونیة ( التقریر االخباري المیداني ).٨
التقریر االخباري في االذاعة.٩

التعلیق السیاسي.١٠
الحوار االذاعي والتلفزیوني.١١
البرنامج االخباري.١٢
االخبار العاجلة.١٣
الوثائقي والتسجیليالفلم.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٩٣

سادسًا / اللغة االعالمیة
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
صفات اللغة االعالمیة .١
المالئمة، المعاصرة : مطابقة الكالم لمقتضى الحال، ومراعاة حال السامع .٢
القدرة على الشرح والوصف بطریقة حیة مسلیة. .٣
-ة لمرونة (القدرة على التعبیر بمستویات مختلفاإلیجاز وا.٤ االتساع (الثروة اللفظیة).)
.قابلیة التطور.٥
اخطاء شائعة في لغة االعالم.٦
التطبیق الصرفي .٧
اسم الفاعل.٨
اسم المفعول.٩

الصفة المشبھة والمبالغة.١٠
تطبیقات بالغیة على نصوص إعالمیة.١١
التشبیھ.١٢
االستعارة.١٣
الكنایة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
وظائف اللغة االعالمیة .١
األخبار واالعالم.٢
التفسیر والشرح.٣
التوجیھ واإلرشاد.٤
التسلیة واالمتاع.٥
التشویق واإلعالن.٦
التعلیم والتنشئة االجتماعیة.٧
ت المعاني معجما، معجمات األلفاظ : لسان العرب، المعجم الوسیط.٨
اإلمالء والترقیم.٩

التاء المربوطة ، التاء المبسوطة (المفتوحة).١٠
الھمزة المتوسطة ، الھمزة المتطرفة ، الترقیم.١١
أصول الكتابة العامة.١٢
على أفكار جزئیة ، تنظیم الموضوع : مقدمة، عرض، خاتمةتقسیم الفكرة الكلیة.١٣
الجلسات المراسالت الرسمیة. التقاریر ، محاضر .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٩٤

سابعًا  /اللغة االنكلیزیة
الفصل االول

Number of
weeksSubject

1.Grammatical subject + Media terms
2.Reading passage + Translation passage + Media terms
3.Grammatical subject + Listening passage + Media subject  + Media

terms
4.Reading passage + Translation passage + Media terms
5.Grammatical subject t+ Media subject  + Media terms
6.Reading passage + Listening passage  +Translation passage +

Media terms
7.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
8.Reading passage + Translation passage + Media terms
9.Grammatical subject + Listening passage  + Media terms
10.Reading passage + Translation passage + Media terms
11.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
12.Reading passage + Listening passage  + Translation passage +

Media terms
13.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
14.Reading passage + Translation passage + Media terms
15.Translation passage + Grammatical subject+ Listening passage  +

Media terms
16.first term exam

الفصل الثاني
Number
of weeksSubject

1.Reading passage + Translation passage + Media terms
2.Grammatical subject + Listening passage  + Media terms
3.Reading passage + Translation passage + Media terms
4.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
5.Reading passage + Listening passage  + Translation passage +

Media terms
6.Grammatical subject + Media 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 +

Media terms
12.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
13.Reading passage + Translation passage + Media terms
14.Grammatical subject + Listening passage + Media subject  + Media

terms

15.Reading passage + Translation passage + Media terms
16.The second term exam
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مناھج البحث العلميثامنًا/ 
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مفاھیم اساسیة ( العلم ، المعرفة ،البحث العلمي ، الباحث ، المنھج )١
وانواعھالتفكیرمفھوم٢
العلميشروط التفكیر٣
طرائق اكتساب المعرفة العلمیة ( االستقراء ، االستنباط ، االستدالل الفرضي )٤
یةث العلموأنواع البح٥
انواع مناھج البحث العلمي التاریخي ، التجریبي ، المقارن ، االحصائي ، المنھج المسي ٦
ضوابط التحقق في اختیار المنھج الصحیح٧
اختیار موضوع البحث٨
مراحل الصیاغة )–تحدید العنوان وشروطھ ( المتغیرات ٩

ا ، شروطھا ، تراثھا المعرفي )تحدید المشكلة البحثیة ( مصادرھ١٠
كتابة اھمیة البحث )–اھمیة البحث وتحدید االھداف البحثیة ( تعریف اھمیة البحث ١١
)( ضوابط التحقیق في صالحیة اھداف البحث )١وضع الخطة البحثیة ( ١٢
)٢وضع الخطة البحثیة ( ١٣
مراجعة الدراسات السابقة١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

المیدانیة )،كیفیة جمع البیانات ( النظریة ١
كیفیة كتابة االطار النظري٢
تطبیقات عملیة في كتابة المعلومات النظریة٣
كیفیة كتابة االطار المیداني٤
تطبیقات عملیة في كتابة االطار المیداني٥
جمع البیانات المیدانیةتصمیم االجراءات المعتمدة في٦
شروط مجتمع البحث الجید )،مجتمع البحث وانواعھ ( تعریف مجتمع البحث ٧
العینات االحتمالیة )-العینات وانواعھا ( ا٨
غیر االحتمالیة )العینات -العینات وانواعھا ( ب٩

تطبیقات عملیة ( ضوابط التحقق في اختیار العینة )١٠
لعلمي ( حاالت كتابة المصادر والمراجع ) ( استخدام مصادر البحث )االسناد ا١١
مرجع الفكرة ، االشارة المرجعیة )،انواع االسناد ( االقتباس ١٢
خطوات كتابة االسناد المرجعي١٣
تطبیقات عملیة ١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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فن الصوت وااللقاءتاسعًا/
الفصل االول

لمفرداتااالسابیع
یم علماء الصوت والموسیقى وقواعد الدرجات الصوتیة ،انواع االصوات حسب تق.١
مراحل تكوین الصوت اللغوي.٢
حسب صفاتھبتقسیم الصوت .٣
انواع االصوات البشریة.٤
تقنیة االلقاء .٥
الخطبة ،شروط  االلقاء -.٦
مقدمة االلقاء وتاریخھ ، ودة االلقاء ج.٧
لحدیث مفھوم االلقاء ا.٨
اجھزة النطق .٩

الوسائل التقنیة لاللقاء ،ضبط النفس في االلقاء .١٠
ق االلقاء الحدیثة ائطر.١١
العیوب االساسیة وسبل تجاوزھا.١٢
االلقاء في االذاعة .١٣
االستعداد الذاتياتتمرینو االلقاء امام المایكروفوناتتمرین.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني:

المفرداتاالسابیع
بین الكالم وااللقاء فرقال.١
تمرینات االسترخاء .٢
تمرینات مستویات الصوت .٣
تمرینات االدغام واالقالب واالظھار .٤
تمرینات الحركة والسكون .٥
تمرینات في نبرة الكالم .٦
تمرینات في التدقیق والتضخیم .٧
تمرینات في المعاني وایصال المشاعر.٨
سلوب الخطابي تمرینات في اال.٩

تمرینات في القصة والشعر والتمثیل .١٠
تمرینات االلقاء في االذاعة  .١١
تمرینات البرامج الثقافیة والبرامج الترفیھیة.١٢
كید الحیاد وتمرینات تجنب االنحیاز وت.١٣
تمرینات تحریف الصوتو طابع تمییز الصوت .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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المقابلة والتحقیق )(یونيي والتلفزالتحریر االذاععاشرًا/ 
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
)والتعریفالمقابلة االذاعیة والتلفزیونیة (المفھوم .١
انواع المقابالت االذاعیة والتلفزیونیة .٢
الندوة-الحدیث المباشر –الحوار –قوالب المقابالت االذاعیة والتلفزیونیة .٣
ذاعیة والتلفزیونیة التحضیر للمقابالت اال.٤
قواعد عامة الجراء المقابالت االذاعیة والتلفزیونیة .٥
انواع الشخصیات المستضافة -اختیار الضیوف  .٦
اسالیب االنحیاز في البرامج الحواریة االذاعیة والتلفزیونیة .٧
القواعد واالعتبارات التي یمكن للصحفي ان یأخذ بھا عند وضع االسئلة.٨
تطبیقات عملیة–انواع االسئلة المستخدمة في المقابالت وطرق صیاغتھا.٩

تطبیقات عملیة–اختیار محاور البرنامج الحواري في االذاعة والتلفزیون .١٠
عناصر برامج الحوار والمقابالت.١١
تطبیقات عملیة–الحوار والمقابالت في المؤتمرات الصحفیة.١٢
الناجحمھارات مقدم البرامج الحواریة .١٣
تطبیقات عملیة إلدارة البرامج الحواریة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

)والتعریف(المفھوم التحقیق التلفزیوني.١
اھمیة التحقیق التلفزیوني.٢
سمات وخصائص التحقیق التلفزیوني.٣
مجاالت التحقیق التلفزیوني.٤
ونيانواع التحقیق التلفزی.٥
التحقیق التلفزیونيمراحل وخطوات اعداد .٦
التحقیق التلفزیونياستفھامات التحقیقات ،كتابة نص.٧
اختیار الموسیقى والمؤثرات الصوتیة للتحقیق التلفزیوني.٨
عوامل نجاح التحقیق التلفزیوني.٩

محلیة تلفزیونیةلتحقیقات امثلة تحلیل .١٠
عربیة واجنبیةیةتلفزیونلتحقیقات امثلة تحلیل .١١
استضافة شخصیة متخصصة بالتحقیقات.١٢
تطبیقات عملیة الجراء تحقیات تلفزیونیة.١٣
تطبیقات عملیة الجراء تحقیات تلفزیونیة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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٩٨

لسنة الثالثةلمفرداتالمقرراتلا
 / ١٠عدد المقررات
 /  ٣٨عدد الوحدات
 / ٨٠نسبة التغییر%

ت
ت السابقةالمقررا

عدد 
الساعات 
النظریة

عدد 
الساعات 
العملیة

عدد 
المقررات الجدیدةالتغییراتالوحدات

عدد 
الساعات 
النظریة

عدد 
الساعات 
العملیة

عدد 
الوحدات

١
تشریعات 
االعالم 

وأخالقیاته
ال تغییر٢-٢

تشریعات االعالم 
٢-٢وأخالقیاته

٢-٢العامالرأي ال تغییر٢-٢الرأي العام ٢

٣
مناهج البحث 

تعدیل٢-٢االعالمي
مناهج البحث 

١٢٢االعالمي

حذف ٢-٢سیناریو٤
٢٢٢الجدیداالعالمواستحداث

٥

التحریر 
االذاعي 

التلفزیوني و 
(التحقیق 
والمقابلة )

تعدیل٢٤٤

التحریر االذاعي 
والتلفزیوني 

التقریر (
لمراسلة او 

)االخباریة

٢٤٣

١-٢تكنلوجیا المعلوماتتعدیل٢-٢المعلوماتیة٦

تعدیل٢-٢شبكات٧
الشبكات 
االذاعیة 

والتلفزیونیة
٢-٢

١-٢االنكلیزیةاللغةتعدیل٢-٢االنكلیزیةاللغة٨

تعدیل٢-٢اللغة العربیة ٩
الخطاب لغة 

١-٢االعالمي

الصحافة استحداث----١٠
٢٤٣صائیةاالستق

١٩١٢١٩المجموع١٨٤٢٠المجموع
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٩٩

اوال / تشریعات االعالم وأخالقیاتھ 
الفصل االول

المفرداتاالسابیع

تعریف القانون ،مدخل ومبادئ عامة ، تعریف الجریمة ،الجرائم وأنواعھا.١
العالمیةقانون االعالم وعالقتھ مع القوانین االخرى ، االطر القانونیة في العملیة ا.٢
حریة العمل االعالمي ، الحریات المترتبةعلى االعالمي.٣
المسؤولیات االعالمیة وأخالقیات المھنة.٤
جرائم الرأي والنشر تعریفھا وأركانھا، محظورات  النشر، شروط جرائم النشر.٥
واإلعالمفي  الدستور المتعلقة بحریة الفكر٣٨الدستور العراقي و المادة .٦
العالم والقانون الدوليواجبات ا.٧

الرقابة في االعالم ، الرقابة االعالمیة وأسالیبھا ،تصنیف الرقابة  االعالمیة في  الدول .٨
لرقابة االعالمیةا، الرقابة   االعالمیة في الدول النامیة ، انماط دیمقراطیةال

وضةحریة االعالم والضغوط المفرومعنى حریة االعالم ، مزایا حریة االعالم.٩
ضمانات حریة االعالم.١٠

، حقوق الملكیة في حریة االعالمفيالملكیة العامة والملكیة الخاصة لوسائل االعالم وتأثیرھا .١١
الصحافة

الحقوق المترتبة على الصحفي.١٢
حق الوصول الى المعلومة واجازة المطبوع الدوري.١٣
-التشریعات االعالمیة ..التعریف والمفھوم.١٤
ل االولامتحان الفص.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

لمحات تاریخیة موجزةعن التشریعات االعالمیة في العراق المعاصر.١
على االعتبارجرائم العدوان.٢
انواعھا-اركانھا-جرائم االفشاءوالتضلیل.٣
اسالیب الكشف عن جرائم تضلیل الرأي العام.٤
جرائم التحریض.٥
جرائم النشر االلكتروني.٦
مواثیق الشرف االعالميوالملكیة الفكریة.٧
بنود میثاق الشرف العربي.٨
قانون حقوق الصحفیین.٩

واجباتھا–نشأتھا –ھیئة االعالم واالتصاالت .١٠
الئحة قواعد االخالقیات الصحفیة  في العراق والعالم العربي.١١
توجیھات عامة لوسائل البث االعالمي.١٢
الرصد الصحفي.١٣
الصحف التي تخرق قواعد االخالقیات الصحفیةعنامثلة .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٠٠

ثانیا  / الرأي العام 
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
مفھوم الرأي العام وتعریفھ وأنواعھ.١
والمعاصرة والحدیثةالرأي العام في المجتمعات القدیمة.٢
طبیعة الرأي العام وقوانینھ.٣

في الدول الحدیثة (العادات والتقالید والقیم المتوارثة ، الدین ، مقومات الرأي العام.٤
)التربیة والتعلیم ، المناخ السیاسي داخل الدولة

عوامل تشكیل الرأي العام (البیئیة والطبیعیة).٥
عوامل تشكیل الرأي العام (المناخ االقتصادي والسیاسي السائد داخل الدولة  ).٦
)مھمةام (التجارب واألحداث العوامل تشكیل الرأي الع.٧

في حیاة الشعوب ، مھمةعوامل تشكیل الرأي العام (الثورات والتجارب واألحداث ال.٨
المناخ الثقافي واالعالمي السائد في الدولة ، االوضاع الدولیة القائمة )

القیادة واثرھا في تكوین الرأي العام.٩
مظاھر الرأي العام (االیجابیة والسلبیة ).١٠
وظائف الرأي العام وأھدافھ.١١

اھمیة قیاس عنقیاس الرأي العام ودوافعھ ، قیاس الرأي العام قدیما وحدیثا ، مدخل .١٢
الرأي العام، نشأة قیاس الرأي العام وتطوره

طریقة قیاس الرأي العام /طریقة االستفتاء.١٣
طریقة قیاس الرأي العام /المسح وتحلیل المضمون.١٤
الولامتحان الفصل ا.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

وسائل اإلعالم ودورھا  في تشكیل الرأي العام .١

اثراالذاعات في تشكیل الرأي العام، اثرالصحافة في تشكیل الرأي العام ، اثر.٢
التلفزیون في تشكیل الرأي العام

تشكیل الرأي السینما والمسرح في اثرمحتوى االنترنت في تشكیل الرأي العام، اثر.٣
العام

تأثیر النظام السیاسي في الرأي العام .٤
المؤتمرات والندوات في تشكیل الرأي العاماثر.٥
والنظم التسلطیةالرأي العام في النظم الدیمقراطیة .٦
الحرب النفسیة والرأي العام .٧
القادة والزعماء في تشكیل الرأي العاماثر.٨
الرأي العام  االسالیب التقلیدیة لتغییر .٩

التكرار والمالحقة .١٠
االثارة العاطفیة، عرض الحقائق .١١
تحویل انتباه الجماھیر .١٢
البرامج االیجابیة المحددة .١٣
االشاعات ، افتعال االزمات .١٤
امتحان الفصل االول.١٥
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١٠١

ثالثا / مناھج البحث االعالمي 
الفصل االول

المفردة االسبوع 
المتغیرات العلمیة.١
تطبیقات علمیة.٢

مفردات البحث العلمي ( العنوان ، االیة القرانیة ، االھداء ، الشكر واالمتنان ، المقدمة ، .٣
الفصل المنھجي ، الفصل النظري ، الفصل المیداني ، النتائج ، التعریفات و الصیاغات )

تطبیقات عملیة ( االستنتاجات . التوصیات ).٤
( الفصل المنھجي وعناصره )االطار المنھجي للبحث العلمي.٥
المشكلة ، االھمیة ، الھدف .٦
تطبیقات عملیة.٧
المنھج ، ادوات البحث ، مجاالت البحث ، الدراسات السابقة .٨
تطبیقات عملیة.٩

اسالیب تحلیل المحتوى المسموع والمرئي.١٠
ادوات البحث العلمي ( اختیار الخبراء ) ( الصدق والثبات ).١١
یة تطبیقات عمل.١٢
المالحظة العلمیة.١٣
تطبیقات عملیة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفردةاالسبوع

المقابلة العلمیة.١
االستبانة ( خطوات بناء استمارة االستبانة ، انواع االسئلة ).٢
تطبیقات عملیة.٣
خطوات اعداد االستبانة.٤
تطبیقات عملیة.٥
المقیاس.٦
واالستبانةالمقیاسبینالفرق، المقیاسبناءخطوات.٧
تطبیقات عملیة.٨
تحلیل المضمون ( خطوات تحلیل المضمون )( المفھوم ، التحلیل المبدئي ).٩

فئات التحلیل ووحداتھ.١٠
تطبیقات عملیة.١١

١٢.
العملیات االحصائیة ( النسبة المئویة ، حساب التكرارات ) ( جداول البحث ، التفسیر ، 

الشرح )
لحسابي ، االنحراف المعیاري ، تبویب البیانات ، الرسوم االحصائیةالوسط ا.١٣
تطبیقات عملیة في كتابة البحث العلمي.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٠٢

االعالم الجدیدرابعا / 
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
االعالم الجدید كامتداد لثورات االتصال (اشارات تاریخیة)١
دیدمفھوم االعالم الج٢
عوامل ظھور االعالم الجدید٣
االعالم الجدید بین االتصالین الشخصي والجماھیري٤
االعالم الجدید وعناصر العملیة االتصالیة٥
تقسیمات االعالم الجدید وتصنیفاتھ٦
سمات االعالم الجدید وخصائصة ٧
الجمھور واستخدام االعالم الجدید٨
یدالمدونات في االعالم الجد٩

الفیس بوك في االعالم الجدید١٠
الیوتیوب في االعالم الجدید١١
تویتر في االعالم الجدید١٢
التفاعلیة في االعالم الجدید١٣
اثر االعالم الجدید في وسائل االعالم التقلیدي١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

م الجدید (اآلراء بشأنھا)الدردشة في وسائل االعال١
البوابات والمحركات في وسائل االعالم الجدید٢
دوافع الجمھور الستخدام وسائل التواصل االجتماعي٣
الوظیفة المعرفیة لوسائل االعالم الجدید٤
الوظیفة الترفیھیة لوسائل االعالم الجدید٥
االثر العاطفي لوسائل االعالم الجدید٦
الجتماعي لوسائل االعالم الجدیداالثر ا٧
االثر السیاسي لوسائل االعالم الجدید٨
االدمان على وسائل االعالم الجدید٩

تشریعات االعالم الجدید١٠
جرائم النشر في وسائل االعالم الجدید١١
الرقابة على وسائل االعالم الجدید١٢
دیدالخصوصیة وسبل حمایتھا في وسائل االعالم الج١٣
الھاتف المحمولبواسطةاالعالم الجدید ١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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١٠٣

يوالتلفزیوناالذاعيالتحریر خامسا / 
(التقریر والمراسلة االخباریة)

الفصل االول:

المفرداتاالسابیع
مفھوم التقریر االخباري في االذاعة وعناصره١
صرهمفھوم التقریر االخباري في التلفزیون وعنا٢
تحریر التقریر االخباري االذاعي٣
تحریر التقریر االخباري التلفزیوني٤
ھتوھیكلیالیة كتابة التقریر االخباري٥
االستھالل في التقریر االخباري٦
الخاتمة في التقریر االخباري٧
تدریب للطلبة٨
انواع التقریر االخباري٩

ریر االخباريالوسائل الفنیة والتقنیة في التق١٠
التقریر االخباريكتابة١١
المونتاج في التقریر االخباري١٢
التعلیق وانواعھ في التقریر االخباري١٣
بناء القصة في التقریر االخباري ١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني:
المفرداتاالسابیع

مفھوم والقواعد)فن المراسلة االخباریة في االذاعة والتلفزیون (ال١
المراسل والمندوب والموفد (الخصائص والفروقات )٢
في االذاعة والتلفزیون ھ ومؤھالتمواصفات المراسل االخباري ٣
)عي والمراسل التلفزیوني (الفروقالمراسل االذا٤
فریق العمل االخباري ٥
التجھیزات الفنیة والتقنیة للمراسل االخباري ٦
عملیة ونماذج تطبیقیةمشاھدات٧
المراسل الحربي (المفھوم والتطور التاریخي للعمل)٨
المراسل الحربي وتحدیات نقل الحقیقة ٩

المراسل الحربي ومعوقات العمل وضغوطھ١٠
المراسل الحربي والمعرفة االمنیة والعسكریة١١
تطبیقات ومشاھدات عملیة١٢
تي ینتجھا المراسلونانواع التقاریر االخباریة ال١٣
خاتمة التقریر كما ینتجھا المراسلون  (االستاند)١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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١٠٤

تكنلوجیا المعلوماتسادسًا/ 

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

المواقع والمدونات.١
الواقع : المفھوم واالنواع ودورھا االعالمي.٢
مفھوم و االنواع ودورھا االعالميالدونات : ال.٣
انواع مواقع ومفھوم مواقع التواصل االجتماعيمواقع التواصل االجتماعي.٤

الدور االعالمي لمواقع التواصل االجتماعيوالتواصل االجتماعي
العثور على المعلومات.٥
البحث في المؤسسات المعلومات التقلیدیة.٦
لرقمیة واالفتراضیةالبحث في مؤسسات المعلومات ا.٧
البحث في االنترنت.٨
البحث في االدلة.٩
انواع خدمات المعلوماتومفھوم خدمات المعلوماتو خدمات المعلومات.١٠
و تقویم المعلومات المنشورة في المصادر الورقیةوتقویم واستخدام المعلومات.١١

تقویم المعلومات المنشورة على االنترنت
تاستخدام المعلوما.١٢
االشارة الى مصادر المعلوماتواالقتباس من مصادر المعلومات.١٣
تقنیات المعلومات.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥

المفرداتاالسابیع
المفاھیم االساسیة للمعلومات.١
البیانات والمعلومات والمعرفة.٢
ثورة المعلومات.٣
مشكلة المعلومات.٤
حق المعلومات.٥
مجتمع المعلومات.٦
تلوث المعلومات.٧
المعرفة المعلوماتیةواھمیة المعلومات.٨
ة اھمیة المعرفة المعلوماتیومفھوم المعرفة المعلوماتیة.٩

تحدید الحاجة الى المعلومات ومصادرھا.١٠
مؤسسات المعلوماتومصادر المعلوماتوتحدید الحاجة الى المعلومات .١١
انواع مؤسسات المعلوماتولمعلوماتعناصر مؤسسات ا.١٢
ماھي االنترنتواالنترنت.١٣
خدمات االنترنتو عملیة االتصال باألنترنتومكونات االنترنت .١٤
امتحان الفصل االول.١٥
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١٠٥

سابعا / الشبكات االذاعیة 
والتلفزیونیة

الفصل االول
المفرداتاالسابیع

لمحة تاریخیة عن تطور االذاعة والتلفزیون على المستوى الدولي.١
ھاوخصائصزیون الدولیینسمات االذاعة والتلف.٢
االنظمة االذاعیة والتلفزیونیة في العالم.٣
االذاعات الدولیة الموجھة.٤
الشبكات التلفزیونیة الدولیةوالشبكات االذاعیة الدولیة.٥
النظم االذاعیة التي تستند الیھا الشبكات الدولیة .٦
الشبكات وتوظیفھا في االزمات الدولیة.٧
ا في الشبكات الدولیةلوجیوتوظیف التكن.٨
االقمار الصناعیة واھمیتھا في الشبكات الدولیة.٩

الشبكات الدولیة والبث المباشر.١٠
الشبكات االذاعیة والتلفزیونیة االمریكیة  .١١
الشبكات االذاعیة والتلفزیونیة االوربیة.١٢
الشبكات العربیة.١٣
المنظمات الدولیة الخاصة بالبث الفضائي .١٤
صل االولامتحان الف.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

قرصنة البرامج والشبكات وحقوق الملكیة الفكریة .١
نظام الحزم (الباقات التلفزیونیة في الفضائیات العربیة ).٢
نظام الحزم (الباقات التلفزیونیة في الفضائیات الدولیة ).٣
الباقات المشفرة انواعھا وخواصھا .٤
وات الفضائیة المتخصصة  التشفیر في القن.٥
والدولیةالمواقع االلكترونیة للفضائیات العربیة .٦
شبكات التواصل االجتماعي واإلعالم االلكترونیة .٧
ھاونماذجانواع شبكات التواصل االجتماعي .٨
التلفزیون التفاعلي .٩

التلفزیون العالمي وتدفق االخبار والبرامج .١٠
شبكات التلفزیون الكیبلي.١١
وكاالت االنباء العالمیة المصورة.١٢
االختالل االخباري .١٣
االعالم الدولي والھویة الثقافیة في الشبكات العالمیة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٠٦

ثامنا / اللغة االنكلیزیة
الفصل االول

Number
of

weeks
Subject

1.Grammatical subject + Media terms
2.Reading passage + Translation passage + Media terms

3.Grammatical subject + Listening passage + Media subject  +
Media terms

4.Reading passage + Translation passage + Media terms
5.Grammatical subject t+ Media subject  + Media terms

6.Reading passage + Listening passage  +Translation passage
+ Media terms

7.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
8.Reading passage + Translation passage + Media terms
9.Grammatical subject + Listening passage  + Media terms
10.Reading passage + Translation passage + Media terms
11.Grammatical subject + Media subject  + Media terms

12.Reading passage + Listening passage  + Translation passage
+ Media terms

13.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
14.Reading passage + Translation passage + Media terms

15.Translation passage + Grammatical subject+ Listening
passage  + Media terms1

16.first term exam
الفصل الثاني

Number
of

weeks
Subject

1.Reading passage + Translation passage + Media terms
2.Grammatical subject + Listening passage  + Media terms
3.Reading passage + Translation passage + Media terms
4.Grammatical subject + Media subject  + Media terms

5.Reading passage + Listening passage  + Translation passage
+ Media terms

6.Grammatical subject + Media 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
+ Media terms

12.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
13.Reading passage + Translation passage + Media terms

14.Grammatical subject + Listening passage + Media subject  +
Media terms

15.Reading passage + Translation passage + Media terms1
16.The second term exam
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١٠٧

ميب االعالالخطالغةتاسعا / 
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
مفھوم الخطاب.١
في الدراسات الحدیثةالخطاب .٢
الخطاب االعالمي.٣
الداللة في الخطاب االعالمي.٤
مقروئیة الخطاب االعالمي.٥
بالغة الخطاب .٦
تطبیقات.٧
الفرق بین التعبیر المباشر والتعبیر غیر المباشر.٨
تطبیق عملي على نصوص اعالمیة.٩

االستئناس بنصوص أخرى ( القران الكریم ، الشعر ).١٠
الصحة اللغویة.١١
الصحة اللغویة في عناوین االخبار.١٢
الصحة اللغویة في المادة الخبریة.١٣
تطبیقات.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

اصطالحات .١
في ، النقد الثقافي ، التعبیر، الشرح ، االسلوب. األسلوبیة، النقد األدبي ، النقد الصح.٢

التفسیر. التأویل. اللسانیات. السیمیاء. التداول
االسلوب على مستوى المفردة.٣
سھولة الكلمة.٤
عدم تنافر الحروف.٥
معاني االسم النكرة ومعاني االسم المعرفة. توظیف االسمین ودالالتھما في االسلوب.٦
مال الصحفيمیزة الفعل المضارع في االستع.٧
االلتفات. التوریة. الكنایة..٨
االسلوب على مستوى الجملة.٩

التقدیم.١٠
التوكید.١١
االختیار االسلوبي واالختیار الداللي.١٢
الجمل اإلنشائیة والجمل الخبریة.١٣
تطبیقات.١٤
الثانيامتحان الفصل .١٥
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١٠٨

الصحافة االستقصائیة عاشرا / 
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
مفھوم الصحافة االستقصائیة وماھیتھا.١
ھاوتطورنشوء الصحافة االستقصائیة .٢

اوجھ التشابھ واالختالف بین التحقیقات االعتیادیة والتحقیقات االستقصائیة  ،اھمیة .٣
الصحافة االستقصائیة 

المجتمعات الصحافة االستقصائیة مجاالتوظائف التحقیقات االستقصائیة ، .٤
ھوكشففة االستقصائیة ،انموذج عالمي لصحافة تعقب الفساد الصحاابعاد.٥
مھارات الصحفي االستقصائي .٦
صحفي االستقصائيلللقصص افكار ا.٧
صناعة الفرضیة في الصحافة االستقصائیة ،كیفیة صیاغة الفرضیة .٨
دلیل التخطیط للتحقیق االستقصائيوالتخطیط للتحقیق االستقصائي.٩

والثانویة في التحقیق االستقصائي ة المصادر الرئیس.١٠
الذھاب ابعد من االسئلة للمقابلة في التحقیقات االستقصائیة .١١
كتابة التحقیقات االستقصائیة .١٢
تعقب المال في الصحافة االستقصائیة .١٣
توظیف االنترنت في الصحافة االستقصائیة .١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

استخدام التكنولوجیا في الصحافة االستقصائیة .١
نماذج التحقیقات استقصائیة عراقیة .٢
نماذج التحقیقات استقصائیة عربیة.٣
نماذج التحقیقات استقصائیة اجنبیة .٤
مراحل اعداد التحقیقات االستقصائیة وخطواتھ.٥
ممیزات التحقیقات االستقصائیة  وخواصھا في االذاعة والتلفزیون.٦
اھمیة الصورة في التحقیقات االستقصائیة التلفزیونیة .٧
كتابة  التحقیقات االستقصائیة  التلفزیونیة (فن الكتابة للصورة ).٨
المعالجات الفنیة في التحقیقات االستقصائیة  التلفزیونیة.٩

اوجھ التشابھ واالختالف بین التحقیقات االعتیادیة و االستقصائیة .١٠
ت االستقصائیة في تدعیم المسار الدیمقراطي التحقیقااثر.١١
المعاییر المھنیة واألخالقیة للصحفي االستقصائي .١٢
عالقة التحقیقات االستقصائیة بمناھج البحث العلمي .١٣
التدریب على اعداد التحقیقات االستقصائیةو اختبار العینات في الصحافة االستقصائیة .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٠٩

سنة الرابعةلت والمفردات لالمقررا
 / ٩عدد المقررات
 /  ٣٦عدد الوحدات
 / ٦٧نسبة التغییر%

المقررات ت
السابقة

عدد 
ساعات 
النظریة

عدد 
الساعا
ت 

العملیة

عدد 
الوحدا

ت
المقررات الجدیدةالتغییرات

عدد 
ساعات 
النظریة

عدد 
الساعات 

العملیة
عدد 

الوحدات

١
االعالن 
االذاعي 

يوالتلفزیون
االعالن االذاعي تعدیل٢-٢

٢٢٣والتلفزیوني

٢
التخطیط 
واالنتاج 
االعالمي

تعدیل٢-٢
االدارة والتخطیط 

في االذاعة 
والتلفزیون

٢-٢

االعالم ٣
حذف ٢٤٤المتخصص

واستحداث
الصحافة االذاعیة 

٣٢٣والتلفزیونیة

٤
تقنیات 

االستشراق 
التلفزیونیة

نیات االذاعیة التقتعدیل٢-٢
٢٢٣والتلفزیونیة

٥
الدعایة 
والحرب 
النفسیة

الدعایة والحرب ال تغییر٢-٢
٢-٢النفسیة

اللغة ٦
١-٢تطبیقات لغویةتعدیل٢-٢العربیة

اللغة ٧
١-٢اللغة االنكلیزیةتعدیلال ١-٢االنكلیزیة

المونتاجفن٨
حذف٢-٢

١٢٢سیناریوواستحداث

مشروع ٩
١-١مشروع التخرجتعدیلال١-١التخرج

١٧٨١٨المجموع١٧٤١٩المجموع
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١١٠

االعالن االذاعي والتلفزیونياوالً/
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
في االذاعة والتلفزیونه وتطورنشأة االعالن.١
حیةمفھوم االعالن في االذاعة والتلفزیون  واشتقاقاتھ االصطال.٢
عالقة االعالن بمزایا الوسائل االعالمیة .٣
في االذاعة االعالن وعیوبھمزایا .٤
في التلفزیوناالعالن وعیوبھمزایا .٥
في االنترنتاالعالن وعیوبھمزایا .٦
والتلفزیونمراحل انتاج االعالن في االذاعة.٧
مراحل انتاج االعالن في االنترنت.٨
في االذاعة والتلفزیونعناصر انتاج االعالن .٩
في االذاعة والتلفزیونهوتحریراعداد االعالن .١٠
استراتیجیات االعالن في االذاعة والتلفزیون.١١
االسالیب االعالنیة في االذاعة والتلفزیون.١٢
مراحل اعداد الخطة التسویقیة في االذاعة والتلفزیون.١٣
االعتبارات العامة في االعالن االذاعي والتلفزیون.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

مقارنة البرامج االعالنیة في االذاعة والتلفزیون.١
ة االعالنیةثرمراحل اال.٢
االسس النفسیة في االعالن.٣
ي االعالن فاالستماالت.٤
االعالن وفئات الجمھور.٥
وظائف االعالن.٦
ھاوانماطانواع االعالن االذاعي والتلفزیوني.٧
االعالن والسلوك االستھالكي.٨
الرموز اللفظیة وغیر اللفظیة في االعالن.٩
االعالن والتسویق.١٠
تصمیم االعالن.١١
المؤثرات الفنیة والتقنیة في االعالن.١٢
والحمالت االعالنیةاخالقیات االعالن.١٣
الجمھورفيقیاس اثر االعالن .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١١١

رة والتخطیط في االذاعة االداثانیا /
والتلفزیون 

الفصل االول
المفرداتاالسابیع

مفھوم االدارة وتعریفاتھا.١
االدارة في مجال االعالمواسس اھمیة .٢
عناصر االدارة في المؤسسات االعالمیة.٣
مكونات العملیة االداریة في المؤسسات االعالمیة.٤
وظائف االدارة في المؤسسات االعالمیة.٥
لمھارات االداریة في المؤسسات االعالمیةا.٦
التنظیمي في المؤسسات االعالمیة–الھیكل االداري .٧
القیادة في المؤسسات االعالمیة.٨
االتصال االداري في المؤسسات االعالمیة.٩

صناعة القرار االداري في المؤسسات االعالمیة.١٠
الرقابة االداریة في المؤسسات االعالمیة.١١
ل المؤثرة في ادارة المؤسسات االعالمیةالعوام.١٢
ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات االعالمیة.١٣
االدارة الناجحة في المؤسسات االعالمیة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

مفھوم التخطیط وعالقتھ باإلعالم.١
التخطیط االعالميوخصائص اھمیة .٢
یط االعالميمنطلقات التخط.٣
مقومات التخطیط االعالمي.٤
مدخالت الخطط االعالمیة.٥
مخرجات الخطط االعالمیة.٦
اھداف الخطط االعالمیة ووظائفھا.٧
القائمون على الخطط االعالمیة .٨
التخطیط في االذاعة والتلفزیون.٩

الخطط االذاعیة والتلفزیونیة بعیدة االمد.١٠
متوسطة االمد (السنویة)الخطط االذاعیة والتلفزیونیة.١١
ات البرامجیة)ثرالخطط االذاعیة والتلفزیونیة  قصیرة  االمد (اال.١٢
معوقات التخطیط في االذاعة والتلفزیون.١٣
التنسیق االذاعي والتلفزیوني وعالقتھ بالخطط البرامجیة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥



الرابعالفصلي الجامعات العراقیة                     فالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

١١٢

ثالثا / الصحافة االذاعیة 
والتلفزیونیة

الفصل االول
المفرداتاالسابیع

مفھوم الصحافة االذاعیة والتلفزیونیة.١
وظائف الصحافة االذاعیة والتلفزیونیة واھدافھا.٢
قوالب الصحافة االذاعیة والتلفزیونیة وتصنیفاتھا.٣
انتاج  النشرات العامة والخاصة واعدادھا.٤
انتاج المجالت والجرائد االخباریةواعدادھا.٥
اقوال الصحف واالنواء الجویة واسعار العمالتانتاج واعداد برامج.٦
التحلیل االخباري والتعلیق االخباري.٧
مذیعو  برامج الصحافة االذاعیة والتلفزیونیة ومقدموھا.٨
في االذاعة والتلفزیونوالسیاسیة البرامج االخباریة .٩

البرامج الحواریة في االذاعة والتلفزیون.١٠
خباریةانتاج النشرات والمواجیز اال.١١
اھوعناصرمكونات النشرة االخباریة الرئیسة.١٢
معاییر ترتیب االخبار في النشرة الرئیسة.١٣
ن االخبار في النشرة الرئیسةاوعن.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

الخدمة االخباریة (السبتایتل).١
مفھوم)التغطیة االخباریة في االذاعة والتلفزیون (ال.٢
التغطیة االخباریةومعاییر انواع .٣
البرامج  الوثائقیة (المفھوم).٤
خصائص البرامج الوثائقیة وسماتھا.٥
انواع البرامج الوثائقیة.٦
البرامج التسجیلیة (المفھوم).٧
السیناریو والحوار في البرامج التسجیلیة .٨
انتاج البرامج التسجیلیة.٩

ة (الشروط والمواصفات)النص في البرامج االخباری.١٠
الكتابة والتعلیق على الصورة االخباریة.١١
خصائص محرري االخبار في االذاعة والتلفزیون وسماتھم.١٢
ضغوط العمل االخباري في االذاعة والتلفزیون.١٣
المصطلحات الفنیة في غرفة االخبار .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١١٣

رابعا / التقنیات االذاعیة 
والتلفزیونیة 

الفصل االول
المفرداتاالسابیع

مفھوم التقنیات االذاعیة والتلفزیونیة.١
مراحل تطور التقنیات في االذاعة والتلفزیون.٢
وظائف التقنیات في االذاعة والتلفزیون .٣
توظیف التقنیات في االنتاج البرامجي.٤
التقنیات االذاعیة داخل االستودیوھات وخارجھا.٥
ونیة داخل  االستودیوھات وخارجھاالتقنیات التلفزی.٦
تقنیات المونتاج في االذاعة والتلفزیون.٧
تقنیات االخراج في االذاعة والتلفزیون .٨
المیكرفونات في االذاعة .٩

الكامیرات في التلفزیون.١٠
المؤثرات في االذاعة والتلفزیون.١١
المصطلحات الفنیة والتقنیة في االذاعة والتلفزیون.١٢
رفة االخبار في االذاعة والتلفزیونتقنیات غ.١٣
SNGتقنیات النقل التلفزیوني الخارجي والبث الرقمي والتماثلي .١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

التلفزیونوغرف التحكم في االذاعة .١
حركة الكامیرا وأنواع اللقطات.٢
التلفزیونفي تقنیات االضاءة .٣
الدیكور في التلفزیونتقنیات .٤
وسائل  التسجیل الصوري والصوتي وادواتھ.٥
عالي الجودةالتفاعلي والتلفزیون .٦
االقمار الصناعیةفي التلفزیون واإلذاعة .٧
العزل الصوتي في االذاعة والتلفزیون.٨
تقنیات كتابة السیناریو والسكربت.٩

والتلفزیون، غرفة البث في االذاعة .١٠
رشفة في االذاعة والتلفزیونتقنیات اال.١١
االلیاف الضوئیة وتقنیات اإلرسال واالستقبال.١٢
رادیو االنترنت.١٣
تلفزیون الكابل.١٤
امتحان الفصل اثاني.١٥
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١١٤

خامسا / الدعایة والحرب النفسیة
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
مدخل تاریخي بشأن الدعایة.١
مفھوم الدعایة وتعریفاتھا.٢
فسیة للدعایةاالسس الن.٣
الجوانب االتصالیة في الدعایة.٤
منطلقات الدعایة ومبادئھا العامة .٥
الدعایة واھدافقوانین.٦
تقسیمات الدعایة على وفق معاییر متعددة (انواع الدعایة).٧
االسالیب االقناعیة في الدعایة.٨
االستماالت في الدعایة.٩

الدعایة والدعایة المضادة.١٠
قتھا باألنماط االتصالیة االخرىالدعایة وعال.١١
الدعایة السیاسیة.١٢
الدعایة واالزمات.١٣
اسالیب الدعایة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

االشارات التاریخیة للحرب النفسیة.١
مفھوم الحرب النفسیة وتعریفاتھا.٢
اسالیب الحرب النفسیة.٣
نفسیةاالسس النفسیة للحرب ال.٤
وسائل الحرب النفسیة.٥
اھداف الحرب النفسیة.٦
والثانیةالحرب النفسیة في الحرب العالمیة االولى.٧
الحرب النفسیة في الحرب الباردة.٨
عالقة الحرب النفسیة بأنماط التعامل النفسي االخرى.٩

الحرب النفسیة المرافقة للنزاعات العسكریة.١٠
عایةالحرب النفسیة وعالقتھا بالد.١١
الحرب النفسیة وغسیل الدماغ والتحویل العقائدي.١٢
الحرب النفسیة واالشاعة واالذاعات السریة.١٣
الحرب النفسیة والتسمیم السیاسي .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥



الرابعالفصلي الجامعات العراقیة                     فالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــد المعرفیة لمنرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

١١٥

سادسا / تطبیقات لغویة
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
لغة الصحافة .١
صفات لغة الصحافة.٢
ملة في لغة الصحافةاالسالیب المستع.٣
تطبیق عملي.٤
لغة االذاعة.٥
ممیزات لغة االذاعة.٦
لغة التلفزیون.٧
الفروق بین الوسائل الثالثة في االستعمال.٨
لغة االعالن.٩

تطور لغة االعالن.١٠
لغة المواقع االلكترونیة.١١
االخطاء الشائعة في لغة المواقع.١٢
نماذج من النصوص االعالمیة.١٣
تئناس بنصوص من القران والشعر العربيیمكن االس.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
التضاد اللغوي.١
المشترك الفظي.٢
ةعائشاألغالط اللغویة ال.٣
عداداالاالغالط في .٤
تطبیقات في العدد .٥
استعمال العدد في النصوص الصحفیة.٦
الكلمات المنحازة.٧
لغة االعالمیةالحیاد في ال.٨
معاني حروف الجر .٩

استعمال حروف الجر.١٠
تطبیقات في حروف الجر.١١
نماذج اخرى من االغالط الشائعة.١٢
نصوص اعالمیة دراستھا نحواً وداللةً وامالءً .١٣
تطبیقات على النصوص االعالمیة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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سابعا/ اللغة االنكلیزیة
الفصل األول

Number
of weeksSubject

1.Grammatical subject + Media terms
2.Reading passage + Translation passage + Media terms
3.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
4.Reading passage + Translation passage + Media terms
5.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
6.Reading passage + Translation passage + Media terms
7.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
8.Reading passage + Translation passage + Media terms
9.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
10.Reading passage + Translation passage + Media terms
11.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
12.Reading passage + Translation passage + Media terms
13.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
14.Reading passage + Translation passage + Media terms
15.Grammatical subject + Media terms
16.first term exam

الفصل الثاني

Number
of weeksSubject

1.Reading passage + Translation passage + Media terms
Grammatical subject + Media terms

2.Reading passage + Translation passage + Media terms

3.Grammatical subject + Reading passage + Listening passage +
Media subject + Media terms

4.Reading passage + Translation passage + Media terms

5.Grammatical subject + Listening passage + Translation passage +
Media subject + Media terms

6.Reading passage + Translation passage + Media terms

7.Grammatical subject + Listening passage + Media subject +
Media terms

8.Reading passage + Translation passage + Media terms

9.Grammatical subject + Listening passage + Media subject +
Media terms

10.Reading passage + Translation passage + Media terms

11.Grammatical subject+ Listening passage + Media subject +
Media terms

12.Reading passage + Translation passage + Media terms

13.Grammatical subject + Reading passage + Translation passage +
Media terms

14.Reading passage + Translation passage + Media terms
15.Reading passage + Translation passage + Media terms1
16.The second term exam
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سیناریوثامنا / 
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
تي تعالج مفھوم السیناریو ، والعناصر المكونة لھ مفھوم السیناریو ، والتعریفات ال.١
الفكرة والتجھیز لكتابة السیناریو .٢
طریقة تقدیم االفكار والمقترحات لكتابة السیناریو .٣
بناء السیناریو وھیكلیة مكوناتھ  .٤
اھم عناصر السیناریو .٥
االستشراق والتلفزیونیة : سیناریو البرامج والمسلسالت .٦
السیناریو االذاعي والتلفزیونيأشكال .٧
طریقة كتابة السیناریو .٨
والروائيسیناریو الفلم الوثائقي.٩

الفرق بین السیناریو الروائي والوثائقي.١٠
االسلوب السردي واثره في بناء السیناریو .١١
كیفیة تنفیذ السیناریو االذاعي والتلفزیوني .١٢
عروض سیناریوھات من اعداد الطلبة .١٣
وت والصورة في بناء السیناریو الص.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

حركات الكامیرا واستخداماتھا في السیناریو التلفزیوني .١
انواع اللقطات  المستخدمة في السیناریو التلفزیوني والغرض من تطبیقھا .٢
المستمعالسیناریو االذاعي وكیفیة تكوین صورة في مخیلة .٣
عناصر التمثیلیة االستشراق.٤
البناء الدرامي في السیناریو االذاعي والتلفزیوني .٥
التعلیق واثره في السیناریو االذاعي والتلفزیوني .٦
ووظائفھالسیناریو الناجحواھدافشروط.٧
صفات السیناریست الناجح وسماتھ.٨
كتابة السیناریو مابین الموھبة والتعلم .٩

یات الحدیثة وفوائدھا في كتابة السیناریو التقن.١٠
أنواع البرامج اإللكترونیة لكتابة السیناریو .١١
االفاق المستقبلیة لتطور بناء كتابة السیناریو .١٢
النصائح واإلرشادات المھنیة  في كتابة السیناریو.١٣
عروض تطبیقیة لسیناریوھات من اعداد الطلبة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥

/ مشروع التخرج (بال مفردات)تاسعا 
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الخامسالفصل 

العالقاتقسم 
الرسالة والرؤى
فھداالا
ومفرداتھاالمناھج
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قسم العالقات العامة : 
مخرجات )وأھداف،ورسالة،و( رؤیة،

الرؤیة/ 
یعد قسم العالقات العامة احد األقسام العلمیة لكلیة اإلعالم في جامعة بغداد والذي یتیح للطالب 

ة فیھ بالمجاالت النظریة والعملیة في مرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا والتي یصاحبھا الدارس
تطبیقات عملیة في مؤسسات الدولة المختلفة ، مما یبرز مدى غنى المعرفة العلمیة التي یقدمھا القسم 

وتحدیات المنافسة ھ من المفردات النظریة والعملیة . ویدرك القسم ان ھنالك العدید من العقبات تلطلب
الى الحفاظ على ما حققھ من مكانة وریادة في مجاالت بلةقمالسنوات الفي یسعى ھ والتي تواجھ

ھ في المجاالت العلمیة تالتعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع مع تطویر البرامج التي یقدمھا لطلب
د ان التحول ونعتقالعمل .والتدریبیة داخل الكلیة وخارجھا لتأھیلھم لمواجھة متطلبات سوق

شعور خَ سّ رَ دوائر الدولة وعموم المجتمع داخل اجھزة العالقات العامة في دعم الدیمقراطي الحقیقي
المواطن بانھ شریك حقیقي مع الدولة في التحول المطلوب

 / :
باحثین المؤھلین والملمین بالمعارف والمھارات العلمیة والةبسالة التعلیم عن طریق إعداد الطلر

والعملیة في مجاالت العالقات العامة وغیرھا. وتقدیم رسالة خدمیة للمجتمع عن طریق دراسة 
مشكالتھ وتحدیاتھ وتقدیم الحلول والمقترحات لمواجھتھا.والسعي الن ینعكس ذلك عملیا بدور 

لمواطنالخریجین في تحسین عالقات الدولة مع ا

عن طریق: / 
وتطویر وتدریبھا یھدف القسم إلى تعلیم المالكات الشابة القادرة على إدارة العمل اإلعالمي .١

علمیة في الداخل والخارج.ةمھارات العالقات العامة في المجتمع بصور
خریجوه ملمین بطبیعة عمل العالقات العامة وأھدافھا ووظائفھا ویھدف الى إن یكون .٢

واألسس العلمیة لممارستھا والعوامل التي أثرت في تطورھا.
تحلیل الرأي العام واراء الجماھیر المختلفة التي تتعامل مع أجھزه العالقات العامة والتي .٣

تتعرض لإلعالن في وسائلھ كافة  .
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اسیة للسنة األولىالمقررات الدر
١٠عدد المقررات : 

٣٨عدد الوحدات : 

%٩٠:لتغییر نسبة ا

المقررات ت
السابقة

عدد الساعات
الوحدات 
في الفصل 
الدراسي 

الواحد

المقررات راتیالتغی
الجدیدة

عدد الساعات
الوحدات 
في العام 
الدراسي 

الواحد
عملينظريعملينظري

المراسم ١.١
المراسم تعدیل٢٢٣واالتكیت

٢-٢واالتكیت

الفنون ٢.٢
تعدیل٢-٢صحفیةال

التحریر الصحفي 
–

فن الخبر
والتقریر

٢٢٣

٣.٣
اخالقیات 

العمل 
االعالمي

حذف ٢-٢
واستحداث

التربیة 
االعالمیة 
والرقمیة

٢٢٣

٤.٣
مبادئ 

العالقات 
العامة

ال تغییر٢-٢
مبادئ 

العالقات 
العامة

٢-٢

لتصویر ا٥.٤
التصویر تعدیل٢-٢صحفيال

٢١٣االعالمي

اللغة تعدیل٢-٢اللغة العربیة٦.٥
١-٢االعالمیة

اللغة ٧.٦
اللغة تعدیل٢-٢االنكلیزیة

١-٢االنكلیزیة

حقوق ٨.٧
حقوق اإلنسانتعدیل١-١اإلنسان

١-٢والدیمقراطیة

١٢١الحاسباتتعدیل٢-٢الحاسبات٩.٨

وسائل ١٠.٩
مدخل إلى علم تعدیل٢-٢االتصال

٢-٢االتصال

١٠١٩٧١٩المجموع ١٠١٩2٢٠المجموع 
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والً : المراسم واالتكیتا
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مفاھیم المراسم واالتكیت والتفاوض١
تعاریف المراسم واالتكیت والتفاوض٢
وض في الجامعاتفن المراسم واالتكیت والتفا٣
قواعد االتكیت وعالقتھ باالعالم٤
المراسم واالتكیت والتفاوضفية تدریبات عملی٥
النشأة  التاریخیة لفن المراسم وعالقتھ باإلعالم٦
النشأة التاریخیة لفن االتكیت وعالقتھ باإلعالم٧
النشأة التاریخیة لفن التفاوض وعالقتھ باإلعالم ٨
السیاسیة المراسم  ٩

المراسم االجتماعیة١٠
المراسم اإلعالمیة١١
المراسم اإلعالمیةفيتدریبات عملیھ ١٢
أنماط المراسم واالتكیت  والتفاوض  وعالقتھم باإلعالم ١٣
فن اتكیت التعامل مع اآلخرین١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع

واالتكیت والتفاوض وعالقتھا بالعالقات العامة ثقافة المراسم ١
عالقة المراسم واالتكیت والتفاوض بالمفاھیم األخرى٢
المفاھیمفيتدریبات عملیھ ٣
العادات الحمیدة٤
توظیف العادات الحمیدة في العالقات العامة٥
العادات الحمیدةفيةتدریبات عملی٦
القات العامةقواعد األسبقیة وعالقتھا بالع٧
قواعد األسبقیةفيةتدریبات عملی٨
ةقامة مؤتمر أو احتفالیامراسم ٩

ةإلقامة مؤتمر أو احتفالیةعملیتدریبات١٠
العالقات العامة وفن المراسم واالتكیت والتفاوض١١
فن االتكیت مع عشرة نماذج من الرؤساء١٢
أنموذجاً من المرؤوسین٢٣فن االتكیت مع ١٣
أنموذجاً من األصدقاء وفن التعامل مع األعداء١٥فن االتكیت مع ١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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الخبرفن -التحریر الصحفي ثانیًا : 
والتقریر

الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مفھوم الخبر الصحفي١
تطور الخبر الصحفي ٢
صفات الخبر الصحفي٣
انواع الخبر الصحفي٤
مصادر الخبر الصحفي٥
االستفھامات الستة لتحریر الخبر الصحفي٦
الخبر الصحفيلتحریرالقوالب الفنیة ٧
الخبر الصحفيلتحریرتطبیقات عملیة ٨
التغطیة الصحفیة للخبر٩

تطبیقات عملیة لتغطیة االخبار الصحفیة١٠
االخبار الصحفیةلتحریرالمھارات الواجب توافرھا ١١
تطبیقات عملیة-االخبار الصحفیةلتحریرتوظیف المھارات ١٢
القیم االخباریة١٣
تطبیقات عملیة في االلتزام بالقیم االخباریة١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
الخبر في الصحافة االلكترونیة١
االلكترونیةاالخبار في الصحافة لتحریرالقوالب الفنیة ٢
االخبار في الصحافة االلكترونیةلتحریرتطبیقات عملیة ٣
كتابة العنوان للخبر الصحفي٤
تطبیقات عملیة لكتابة العنوان للخبر الصحفي٥
آلیات توظیف الصورة في كتابة االخبار الصحفیة٦
تطبیقات عملیة لتوظیف الصورة في كتابة االخبار الصحفیة٧
لتقریر الصحفي مفھوم ا٨
اھمیة التقریر الصحفي ٩

سمات التقریر الصحفي ١٠
انواع التقریر الصحفي١١
التقریر وعالقتھ بالفنون الصحفیة االخرى ١٢
تحریر التقریر الصحفي١٣
تطبیقات عملیة لتحریر التقریر الصحفي ١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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رقمیةثالثا : التربیة االعالمیة وال
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مفھوم التربیة االعالمیة والرقمیة.١
لماذا التربیة االعالمیة والرقمیة.٢
المواطنة / المواطنة العالمیة  ، المواطنة الرقمیة.٣
الضغوط السیاسیة  والتجاریة على االعالم العربي ( صناعة المال السیاسي ).٤
المواطن الصحافي.٥
الطائفي وخطاب العنف والكراھیة والتحریضالخطاب.٦
Flickrتطبیقات عملیة كیف نشا حساب .٧
نظریة التاطیر.٨
Advanced Searchتطبیقات عملیة وعلمیة عن التصفح في االنترنیت .٩

الجدل والمناظرة.١٠
یة )التنمیط ( النوع االجتماعي ، المواقف الثقافیة واالیدیولوجیات  الجنسان- الصور النمطیة.١١
التسویق / انموذجا التسویق الریاضي.١٢
Pixlrتطبیقات عملیة في تحریر الصور  .١٣
ادارة غرف االخبار ( الفرق بین البیانات والمعلومات ).١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

Storifyتطبیقات عملیة .١
lnstagram audiogramتطبیقات عملیة  .٢

االعالم : صحفي مخیمات اللجوء ، والنازحین .. ( تغطیة انسانیة مطلقة تتبعھا انسبة .٣
المھنیة )

االطفال مادة اعالمیة للدعایة السیاسیة.٤
التحقق من صحة تصریحات الشخصیات العامة.٥
تطبیقات عملیة لكتابة النص التاملي.٦
المدونات والتدوین.٧
تطبیقات عملیة انشاء مدونة.٨
لوجیااالیدیو.٩

المداخل النظریة الیدیولوجیا االعالم.١٠
تطبیقات عملیة في التحلیل النقدي للصورة.١١
تطبیقات عملیة : تصنیع المادة االعالمیة.١٢
االعالم والتفكیر الناقد.١٣
تحریر ومونتاج الفدیوھاتوتطبیقات عملیة : كتابة سیناریو النتاج برنامج وثائقي.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٢٥

مبادئ العالقات العامة: رابعا
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
وتعریفاتھاالعامةالعالقاتمفھوم.١
وتطورھاالعامةالعالقاتنشأة.٢
العامةالعالقاتأھداف.٣
العامةالعالقاتوظائف.٤
العامةالعالقاتاھمیة.٥
االخرىاالتصالالعالقات العامة وعالقاتھا بأنماط.٦
قات العامة وعالقاتھا باإلعالمالعال.٧
العالقات العامة وعالقاتھا بالدعایة.٨
العالقات العامة وعالقاتھا باإلعالن.٩
العامةالعالقاتجمھور.١٠
العامةالعالقاتفياالتصالوسائل.١١
العامةالعالقاتفياالتصالاسالیب.١٢
العامةالعالقاتفيالعملاخالقیات.١٣
عامةالالعالقاترواد.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
العامةالعالقاتممارسةفيالعلمیةاالسالیب.١
العامةالعالقاتفيالعلميالبحث.٢
العامةالعالقاتفيالتخطیط.٣
العامةالعالقاتفيالتنظیم.٤
العامةالعالقاتفيالقیادة.٥
العامةالعالقاتفيالتنسیق.٦
العامةالعالقاتفيالتنظیمياالتصال.٧
العامةالعالقاتفيالمتابعة.٨
العامةالعالقاتفيالتقویم.٩

العامةالعالقاتفيالتدریب.١٠
الفعالةالعامةالعالقاتممارسةانموذج.١١
العراقفيالعامةالعالقات.١٢
العراقفيالعامةالعالقاتسمات.١٣
الفاعلةالعامةللعالقاتبرنامجتصمیم.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٢٦

العالمي: التصویر اخامساً 
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مفھوم التصویر.١
التعریف بالعلوم والفنون وتاریخھ.٢
مبادئ التصویر التقلیدي.٣
نموذج مكونات الكامیرا ومختبر الطبع الیدوي الكیر (جھاز الطبع )امحاضرة عملیة .٤

مصطلحات مھمة في ،عناصره،استخداماتھ،التصویر الرقمي،التثبیت،طبعال،العدسة  .٥
التصویر الرقمي

لصوره في التصویر الرقمي والتقلیدي ، والعالقة مابین الحجم والنوع في احجم .٦
التصویر التقلیدي والرقمي

شعة فوق التصویر والطباعة التقلیدیة والرقمیة ( فرز األلوان ) الطبع على الصفائح باأل.٧
البنفسجیة

مونتاج الصور التقلیدیةتطبیقات عن .٨
مونتاج الصور الرقمیةتطبیقات عن .٩

الحركات الخاصة بالكامیرا والتأثیراتتطبیقات عن .١٠
ھا في التجسیم والتعبیراثراإلضاءة في التصویر و.١١
التصویر بالماسح المعالجات.١٢
تطبیقات عملیة.١٣
حجامھا وشدة النقاوة والوضوحأنواع  الصورة الرقمیة  وا.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
االستخدامات المتعددة للصورة الفوتوغرافیة في التصمیم ألطباعي.١
زیارة میدانیة لمشاھدة تصویر النماذج الطباعیة.٢
الحس التشكیلي الحالي للصورة.٣
ل ألطباعيالجمالیة الوظیفیة للصورة في العم.٤
كیف نلتقط صورة ناجحةتطبیقات عملیة عن .٥
ھا والتصویر ألطباعياثرالتقنیات الرقمیة و.٦
تطبیقات عملیة.٧
التصویر الثالثي اإلبعاد عبر تقنیات اللیزر.٨
،الفیزو غراف.٩

التصویر بدون آلة تصویرتطبیقات عملیة عن .١٠
فیة عبر البرامج الحاسوبیةالمعالجات الرقمیة للصور الفوتوغراتطبیقات عن .١١
تطویرھا،استخداماتھا ،الطابعات الرقمیة أنواعھا.١٢
تصویر متنوع ومتعدد اإلغراض في مجال الطباعة.١٣
،الشخصیات،المناظر الطبیعیة ،اللیل ،تصویر العمارة .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٢٧

: اللغة االعالمیة سادسا

المفرداتاالسابیع
اللغةمفھوم.١
.اللغةمفاھیمتعدد.٢
)الصحفياالسلوب(الصحافةفياللغويالتعبیر.٣
التعبیرفيوالصحافةاالدببینالمقارنة.٤
والصحافةالعلملغةبینالمقارنة.٥
الصحفيلالسلوبعمليتطبیق.٦
النحويالتطبیقفي.٧
المثنى.٨
السالمالمذكرجمع.٩

الصرفمنالممنوع.١٠
ورالمقصاالسم.١١
الممدوداالسم.١٢
المنقوصاالسم.١٣
تطبیقات عملیة.١٤
االولالفصلامتحان.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
اللغةتجدیدأثر الصحافة في .١
اثر الصحافة في اغناء اللغة.٢
المعاییر التي ینبغي على الصحفي ان یتواخاھا والسیما في حقل اللغة.٣
في التطبیق النحوي.٤
تدأ والخبرالمب.٥
كان وأخواتھا.٦
إّن واخواتھا.٧
تطبیقات عملیة.٨
االفعال الخمسة.٩

العدد.١٠
العدد المركب.١١
تقدیم المعدود على العدد.١٢
الفعل المضارع معتل االخر.١٣
تطبیق عملي من لغة الصحافة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٢٨

/ اللغة االنكلیزیةسابعا
الفصل االول

Number
of

weeks
Subject

1.Grammatical subject + Media terms
2.Reading passage   + Media terms
3.Grammatical Subject   + Listening passage +  Media terms
4.Translation passage  + Media subject + Media terms
5.Reading passage  + Listening passage  + Media term
6.Translation passage + Grammatical subject  + Media terms

7.Grammatical subject + Media subject + Media term
8.Reading passage  + Listening passage  + Media term
9.Grammatical subject  + Media terms

10.Translation passage  + Media terms
11.Reading passage + Listening passage + Media term
12.Grammatical subject + Media terms
13.Translation passage + Media terms + Media subject
14.Reading passage  + Listening passage  + Media term
15.Grammatical subject + Media terms
16.first term exam

الفصل الثاني
Number
of weeksSubject

1.Translation passage  + Media terms + Grammatical subject
2.Reading passage + Listening passage  + Media term
3.Grammatical subject  + Media subject + Media terms
4.Translation passage  + Media terms
5.Reading passage  + Listening passage + Media term
6.Grammatical subject  + Media terms
7.Translation passage + Media term + Grammatical subject
8.Reading passage + Listening passage + Media term
9.Grammatical subject  + Media subject + Media terms
10.Translation passage + Media terms + Grammatical subject
11.Reading passage + Listening passage + Media term
12.Grammatical subject  + Media terms
13.Translation passage + Media terms
14.Reading passage + Listening passage + Media term
15.Translation passage  + Media terms + Grammatical subject
16.The second term exam
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١٢٩

والدیمقراطیة: حقوق اإلنسان ثامنا
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
وخصائصھاوسماتھااالنسانحقوقتعریف.١
االنسانحقوقانواع.٢
الرافدینبالدحضارةفياالنسانحقوق.٣
.النیلواديفياالنسانحقوق.٤
.الرومانیةالحضارةفياالنسانحقوق.٥
السالمیةاالدیانةفياالنسانحقوق.٦
االساسیةومصادرھااھمیتھااالساسیةاالنسانحقوق.٧
االعالمواخالقیاتاالنسانحقوق.٨
االجتماعيوالتواصلاالعالموسائلفيالتعبیرحریةلحقعمیةتطبیقات.٩

.االنسانلحقوقالعالمياالعالن.١٠
.االنسانحقوقعنالمدافعةالحكومیةغیرالمنظمات.١١
.االنسانلحقوقالدولیةالمواثیق.١٢
االنسانحقوقفيالمتخصصةالوكاالت.١٣
؟فرنسافياالنسانحقوقاعالنلماذا.١٤
االولالفصلامتحان.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

تعریف الدیمقراطیة لغة واصطالحا.١
االساس التاریخي للفكر الدیمقراطي.٢
خصائص الدیمقراطیة.٣
یمقراطیةمفھوم الدولة الد.٤
توجھات الدولة الدیمقراطیة.٥
مقومات قیام الدیمقراطیة.٦
معوقات قیام الدولة الدیمقراطیة.٧
وسائل تولي السلطة.٨
انواع الدیمقراطیات.٩

الرقابة الشعبیة على نواب الشعب .١٠
االنظمة االنتخابیة في العالم.١١
خاب الفردي واالنتخاب بالقائمةاالنتواالنتخاب باألغلبیة واالنتخاب بالتمثیل النسبي.١٢
والمواد الخاصة بحریة التعبیرمفھوم الدستور.١٣
مجموعة من المصطلحات السیاسیة المھمة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٣٠

: الحاسباتتاسعا
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
تعریف الحاسبة االلكترونیة وانواعھا.١
للحاسبةتعریف المكونات المادیة والبرامجیات.٢
واساسیاتھMicrosoft Windows 7تعریف نظام التشغیل المایكروسوفت وندوز.٣
تطبیق عملي- االوامر الخاصة بالوندوز وتفاصیل عملھا .٤
وتعریف صفحة العمل Microsoft Office Wordتعریف برنامج معالج النصوص.٥

تطبیق عملي-الرئیسیة واالشرطة الموجودة 
تطبیق عملي- ائم .. قائمة الصفحة الرئیسیة شریط القو.٦
تطبیق عملي- قائمة ادراج .٧
تطبیق عملي- قائمة تخطیط الصفحة .٨
تطبیق عملي شامل لكل برنامج معالج النصوص.٩

Microsoft Power Pointتعریف برامج العروض التقدیمیة.١٠
ليتطبیق عم-تعریف صفحة العمل الرئیسیة واالشرطة الموجودة .١١
تطبیق عملي-شریط القوائم ، قائمة الصفحة الرئیسیة .١٢
تطبیق عملي-قائمة ادراج وتخطیط الصفحة .١٣
تطبیق عملي شامل لكل برنامج-قوائم اخرى .١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

Microsoft Excelتعریف برنامج االكسل.١
ئیسیة واالشرطة الموجودة مع تطبیق عمليتعریف صفحة العمل الر.٢
تنظیم الجداول وترتیبھا وتنسیقھا واستخداماتھا والعملیات الریاضیة البسیطة والواضحة مع .٣

التطبیق العملي
التطبیق العملي- عملیة تناقل البیانات والمعلومات من برنامج الخر .٤
Microsoft Publisherتعریف برامج النــــاشـــــر.٥
تطبیق عملي-تعریف صفحة العمل الرئیسیة واالشرطة الموجودة .٦
تطبیق عملي-طریقة تصمیم االعالنات .٧
تطبیق عملي-طریقة تصمیم الرسائل االخباریة .٨
تطبیق عملي-طریقة تصمیم صفحة المجلة او الجریدة من البحوث الموجزة .٩

تطبیق عملي- یرھا طریقة تصمیم بطاقات الدعوة والتھنئة والتحیة وغ.١٠
- طریقة تصمیم بطاقات العمل والنشرات االعالنیة والتقویمات وشھادات التقدیروغیرھا .١١

تطبیق عملي
التطبیق العملي-تعریف شبكات االنترنت .١٢
التعرف على استخدامات النت في البحث العلمي وطریقة البحث.١٣
تحویل النصوص من االنترنت الى نصوص طباعیة عامة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٣١

: مدخل إلى علم االتصالعاشرا
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مفھوم االتصال١
ونماذجھاالتصالانواع٢
أھمیة االتصال في المجتمعات االنسانیة٣
مفھوم االتصال الجماھیري٤
مستویات االتصال الجماھیري٥
وظائف االتصال الجماھیري٦
ریات االجتماعیة في تفسیر وظائف االتصالالنظ٧
مھارات االتصال٨
جمھور االتصال الجماھیري٩

معوقات االتصال١٠
اھمیة التقنیات في العملیة االتصالیة١١
التطورات التي احدثتھا التقنیات في بنیة العملیة االتصالیة١٢
ي تحدیث المجتمعاسالیب توظیف استخدامات وسائل االتصال الجماھیري ف١٣
الشروط الواجب توافرھا في العملیة االتصالیة الناجحة١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
وسائل االتصال الجماھیري١
خصائص وسائل االتصال الجماھیري٢
اھمیة القائم باالتصال في االتصال الجماھیري٣
اھدافھا، خصائصھاالرسالة االعالمیة ٤
الشروط الواجب توافرھا في الرسالة االعالمیة الناجحة٥
التغذیة المرتدة رجع الصدى٦
االتصال التفاعلي واالتصال االقناعي٧
اھمیة اللغة في عملیة االتصال الجماھیري٨
آلیات التأثیر في عملیة االتصال الجماھیري٩

ل الجماھیريمستویات تأثیر وسائل االتصا١٠
وسائل االتصال الجماھیري١١
خصائص وسائل االتصال الجماھیري١٢
العالقات العامة كنمط اتصالي١٣
وسائل االتصال في العالقات العامة١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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١٣٢

المقررات الدراسیة للسنة الثانیة
١٠عدد المقررات / 
٣٨عدد الوحدات / 

%٨٠نسبة التغییر 

المقررات ت
السابقة

عدد 
ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

عدد 
وحدات
الفصل 

الدراسي 
الواحد

المقررات التغییرات
الجدیدة

عدد 
ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

عدد 
وحدات 
العام  

ألدارسي 
الواحد

الفنون ال تغییر٢٢٣الفنون الصحفیة.١
٢٢٣الصحفیة

اقتصادیات .٢
ذف ح٢-٢االعالم

واستحداث
علم النفس 
١-٢االجتماعي

مبادئ ال تغییر٢-٢مبادئ اإلعالن.٣
٢-٢اإلعالن

مناھج البحث.٤
بحثالمناھج تعدیل٢-٢العلمي

٢٢٣العلمي

نظریات العالقات .٥
تعدیل٢-٢العامة

العالقات 
العامة 

التسویقیة
٢-٢

نظریات تعدیل٢٢٤نظریات االتصال .٦
٢-٢تصال اال

التخطیط في .٧
تعدیل٢-٢العالقات العامة

استراتیجیات 
العالقات 

العامة 
وبرامجھا

٢-٢

تكنلوجیا تعدیلتقنیات االتصال.٨
٢٢٢المعلومات

اللغةتعدیل٢-٢اللغةاالنكلیزیة.٩
١-٢االنكلیزیة

١-٢االعالمیةاللغةتعدیل٢-٢العربیةاللغة.١٠

٢٠٦١٩المجموع٢٠٢٢١وعالمجم
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أوال / الفنون الصحفیة
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
القصة الخبریة ، كیفیة صیاغتھا ، مصادرھا ، أنواعھا١
تطبیق عملي٢
التدریب على كتابة القصة الخبریة٣
تطبیق عملي٤
التحقیق الصحفي ، أنواعھ ، مصادره٥
تطبیق عملي٦
ل اإلعداد للتحقیق وخطوات كتابتھمراح٧
تطبیق عملي٨
وظائف التحقیق الصحفي٩

تطبیق عملي١٠
أنواع مقدمات التحقیق الصحفي وطریقة كتابتھا١١
تطبیق عملي١٢
تدریب الطلبة على كیفیة التحقیق ومقدمتھ١٣
تطبیق عملي١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

فرداتالماألسابیع

التحقیق االستقصائي ، تعریفھ ، نشأتھ ، أھم التحقیقات االستقصائیة في التاریخ ، شروط ١
،نجاح التحقیق االستقصائي

تطبیق عملي٢

أسباب فشلھ في اإلعالم ،هستقصائي ، مصادره ، خطوات تنفیذمراحل إعداد التحقیق اال٣
العربي والعراقي

تطبیق عملي٤
على كیفیة اإلعداد للتحقیق االستقصائي وطریقة كتابتھتدریب الطلبة٥
تطبیق عملي٦
غتھولأنواعھ ، وظائفھ ، وطریقة كتابتھالمقال ، تعریفھ ، ٧
تطبیق عملي٨
اختیار نماذج من مقاالت الصحف وتحلیلھا واالطالع على كیفیة كتابتھا٩

تطبیق عملي١٠

بین المقال مع بینھ وھ ، طریقة كتابتھ ، وظائفھ والفرق العمود الصحفي ، تعریفھ ، أنواع١١
،نموذجین تدریب الطلبة على كتابة اال

تطبیق عملي١٢
المقابلة الصحفیة ، أنواعھا ، تعریفھا ، طریقة كتابتھا١٣
تطبیق عملي١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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١٣٤

ثانیا / علم النفس االجتماعي 
الفصل االول

فرداتالماالسابیع
علم النفس االعالمي وعالقتھ بفروع علم النفس االخرى.١
علم النفس االجتماعي اھمیتھ واھدافھ.٢
طبیعة علم االجتماع واھدافھ.٣
طبیعة علم النفس واھدافھ.٤
عالقة علم النفس االجتماعي باالعالم.٥
سیكولوجیة وسائل االعالم المقروءة.٦
والبصریةسیكولوجیة وسائل االعالم السمعیة .٧
االثار النفسیة لالنترنت.٨
االثار النفسیة للتلفزیون.٩
الخصائص النفسیة واالجتماعیة لالذاعة.١٠
البناء السیكولوجي للرسالة االعالمیة وتنظیمھا.١١
ماالقناع في وسائل االعالواستراتیجیات االقناع.١٢
االتصال والتواصل في علم النفس االجتماعي.١٣
كیل االطر والمعتقداتاالعالم في تشاثر.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

االتصال االجتماعي والعالقات البینیة  .١
السمات السوسیولوجیة لجمھور وسائل االتصال  .٢
اللغة في علم النفس االعالمي .٣
التاثیر والتاثر بین اللغة ووسائل االعالم.٤
الفردیة لعناصر الجمھوروسائل االعالم والفروق.٥
وسائل االعالم ومدخل الفئات االجتماعیة (الجماعات المرجعیة).٦
وسائل االعالم والعالقات االجتماعیة .٧
واالجتماعينموذج النفسياال- سایكلوجیة االتصال االقناعي .٨
)سماتھ السوسیولوجیة (التمایز االجتماعي +التفاعل االجتماعي –مفھوم الجمھور .٩

نظریات الضغط النفسي +انواع الضغوط النفسیة - الضغوط النفسیة في العمل االعالمي .١٠
مؤشرات ضغوط العمل االعالمي .١١
الحتراق النفسي لدى االعالمیینا.١٢
القیادة واالدارة في علم النفس االجتماعي.١٣
المھارات االساسیة للقائد االعالمي (سماتھ ، واجباتھ).١٤
الثانيامتحان الفصل.١٥
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١٣٥

ثالثا / مبادئ اإلعالن
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
اإلعالن وتطورهةف اإلعالن ، مفھوم اإلعالن ، نشأتعری١
أشكال اإلعالن في اإلذاعة والتلفزیون والصحافة واالنترنیت٢
أنواع اإلعالن٣
نشورة في الصحف والمجالتإعالنات م-تفسیر اإلعالنات التلفزیونیة والصحفیة  وتحلیلھا ٤
سیمیائیة اإلعالن ، وأھمیتھا في تحلیل رموز اإلعالن٥
الفرق بینھما؟المقصود بالھدف والوظیفة؟ وما وظائف اإلعالن  واھدافھ، ما٦
.الثانیة )في ة اإلعالن في وسائل اإلعالم ( عالقة الرسالة اإلعالنیة بالوسیلة وكیفیة تأثیر الواحد٧

رھا وتحلیلھا في بعض اإلعالنات التلفزیونیة یرموز اإلعالنات  وتفسشرح ٨
الترویج والتسویق والدعایة وعالقتھم باإلعالن٩

االستماالت العاطفیة والعقلیة–سایكولوجیة اإلعالن١٠
آثار اإلعالن االقتصادیة واالجتماعیة١١
األخالقیة والسیاسیةآثار اإلعالن ١٢
عالنات الوافدة في الشباب العربي وفي األطفال والنساءتأثیر اإل١٣
التي تحمل قیما اجتماعیة وأخالقیة معینة التلفزیونیة اإلعالنات ١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

صناعة اإلعالن ، اإلعالن علم وفن١
ستخدامھااواألسالیب االقناعیة المستخدمة في اإلعالنات ٢
رھا في تطور اإلعالناثالوكاالت اإلعالنیة وأھمیتھا و٣
استخدامھا في اإلعالن التلفزیوني المطبوع-استخدام الشعارات اإلعالنیة والھتاف اإلعالني  ٤
تدریب الطلبة على كیفیة تصمیم الشعار والھتاف٥
)رعایة ( السالیب المباشرةاألسالیب اإلعالنیة غیر المباشرة والفرق بینھا وبین األ٦

تحریر اإلعالن التلفزیوني٧
تحریر اإلعالن المطبوع٨
تحریر اإلعالن المسموع٩

،تحریر اإلعالن التفاعلي ( االنترنیت )١٠
لغة اإلعالن١١
كتابة سیناریو اإلعالنات١٢
تدریب الطلبة على كتابة سیناریو اإلعالنات١٣
ي إلى نجاح اإلعالنات وشروط المصمم الناجحالعوامل التي تؤد١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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١٣٦

مناھج البحثرابعًا/ 
الفصل األولالفصل األول

المفرداتاألسابیع
مفاھیم اساسیة ( العلم ، المعرفة ،البحث العلمي ، الباحث ، المنھج )١
وانواعھالتفكیرمفھوم٢
العلميشروط التفكیر٣
ق اكتساب المعرفة العلمیة ( االستقراء ، االستنباط ، االستدالل الفرضي )طرائ٤
یةث العلموأنواع البح٥
المنھج المسي -االحصائي -المقارن - التجریبي - انواع مناھج البحث العلمي التاریخي ٦
ضوابط التحقق في اختیار المنھج الصحیح٧
اختیار موضوع البحث٨
مراحل الصیاغة )–ن وشروطھ ( المتغیرات تحدید العنوا٩

تحدید المشكلة البحثیة ( مصادرھا ، شروطھا ، تراثھا المعرفي )١٠
كتابة اھمیة البحث )–اھمیة البحث وتحدید االھداف البحثیة ( تعریف اھمیة البحث ١١
)( ضوابط التحقیق في صالحیة اھداف البحث )١وضع الخطة البحثیة ( ١٢
)٢ضع الخطة البحثیة ( و١٣
مراجعة الدراسات السابقة١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

المیدانیة )،كیفیة جمع البیانات ( النظریة ١
كیفیة كتابة االطار النظري٢
تطبیقات عملیة في كتابة المعلومات النظریة٣
كیفیة كتابة االطار المیداني٤
تطبیقات عملیة في كتابة االطار المیداني٥
تصمیم االجراءات المعتمدة في جمع البیانات المیدانیة٦
شروط مجتمع البحث الجید )،مجتمع البحث وانواعھ ( تعریف مجتمع البحث ٧
العینات االحتمالیة )- العینات وانواعھا ( ا٨
مالیة )غیر االحتالعینات -العینات وانواعھا ( ب٩

تطبیقات عملیة ( ضوابط التحقق في اختیار العینة )١٠
االسناد العلمي ( حاالت كتابة المصادر والمراجع ) ( استخدام مصادر البحث )١١
مرجع الفكرة ، االشارة المرجعیة )،انواع االسناد ( االقتباس ١٢
خطوات كتابة االسناد المرجعي١٣
تطبیقات عملیة ١٤
متحان الفصل الثانيا١٥
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١٣٧

خامسًا / العالقات العامة التسویقیة 
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مدخل في التسویق / التعریف واألھداف.١
تطور المفھوم التسویقي / المفھوم والعوامل.٢
البیئة التسویقیة / المفھوم والعوامل.٣
السوق / الخصائص والسمات.٤
دف / المفھوم والطرائقتحدید السوق المستھ.٥
جھة المنشأ / التعریف واألھداف.٦
صورة جھة المنشأ / عوامل النجاح والتأثیر.٧
المنتج / تعریفھ وتقسیماتھ.٨
المنتج / دورة الحیاة.٩

والعوامل المؤثرة على التسعیرتسعیر المنتج / أھمیة التسعیر وأھدافھ.١٠
االتصاالت التسویقیة / المفھوم والحاجة.١١
االتصاالت التسویقیة / وسائل اإلعالن.١٢
والیات التسویق االلكترونيالتسویق اإللكتروني/ التعریف واألسس.١٣
التسویق اإللكتروني/ إنشاء موقع للتسویق االلكتروني.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

التسویق االجتماعي / التعریف واألھداف.١
جتماعي والتجاري / مقارنة بین المفھومینالتسویق اال.٢
المنتج االجتماعي / أنواع المنتجات االجتماعیة.٣
أسالیب التغییر االجتماعي / التعریف باألسالیب.٤
حمالت التغییر االجتماعي/ آلیاتھا وعوامل نجاحھا.٥
التسویق السیاسي/ التعریف واألھداف.٦
المنتج السیاسي/ سمات المنتجو السوق السیاسي/ خصائص السوق السیاسي.٧
المستھلك السیاسي / الخصائص.٨
حمالت التسویق السیاسي / التخطیط االستراتیجي.٩

التسویق الثقافي / التعریف واألھداف.١٠
المنتج الثقافي / سمات المنتج.١١
مستھلك السوق الثقافي / الخصائص.١٢
التسویق الجامعي / التعریف واألھداف.١٣
مستھلك السوق الجامعي / الخصائصو معي / سمات المنتجالمنتج الجا.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٣٨

نظریات االتصالسادسًا/
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مدخل الى علم االتصال ، المراحل التاریخیة لتطور علم االتصال ١
نظریات تاثیر وسائل االتصال الجماھیري ، ٢

ائص النظریة الجیدة ،عالقة النظریة انموذج ، مفھوم التاقیر في مفھوم النظریة ،خص٣
عملیة االتصال وفرقھ عن التغذیة المرتدة (رجع الصدى)

نظریات التاثیر المباشر نظریة الرصاصة السحریة٤
نظریات التاثیر المحدود ،نظریات التاثیر المعتدل ،نظریات التاثیر الفاعل٥
العملیات االنتقائیة٦

نظریة حارس البوابة \خصائصھ \مفھوم المرسل \النظریات المتعلقة بالمصدر االتصالي ٧
،القیم االخباریة

حارس البوابة االلكترونیة ،اخالقیات العمل في البوابة االلكترونیة٨

مفھوم \خصائص الرسالة الجیدة \مفھوم الرسالة \نظریات متعلقة بالرسالة االتصالیة ٩
واعھااالستمالة وان

١٠
اسالیب االقناع في الرسالة االتصالیة ،استراتیجیات االقناع (االستراتیجیة 

السیكودینامیكیة ،االستراتیجیة االجتماعیة والثقافیة،استراتیجیة بناء المعنى (مفھوم 
الصورة الذھنیة والصورة النمطیة )

عوامل فاعلیة مكونات العملیة االتصالیة١١
نظریة المعلومات١٢
نظریة ترتیب االولویات١٣
نظریة الفجوة المعرفیة١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

نظریة الغرس الثقافي .١
نظریة االطار االعالمي .٢
مفھوم الوسیلة ،خصائص الوسیلة الجماھیریة \النظریات المتعلقة بالوسیلة .٣
الرسالة ،الوسیلة امتداد للبصر ،الوسائل الباردة والساخنة ،مفھوم القریة نظریة ماكلوھان (الوسیلة ھي .٤

العالمیة 
نظریة المجال االلكتروني لھابرماس.٥
نظریة االستخدامات واالشباعات.٦
نظریة انتشار المبتكرات .٧
مفھوم الجمھور النشط\النظریات المتعلقة بالجمھور .٨
ھ  ، معوقاتھ مفھوم التعرض ، انواعھ ، طرق قیاس.٩

نظریة ترتیب االولویات (االجندة ستنك).١٠
نظریة االتصال بمرحلتین .١١
نظریة حلزون الصمت .١٢
نظریة التوقعات االجتماعیة .١٣
مصادر تأثیر وسائل االعالم وطرائق التأثیر ومستویاتھو نظریة االعتماد على وسائل االعالم .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٣٩

جیات العالقات العامة : استراتیسابعا
وبرامجھا

الفصل األول

المفرداتاألسابیع

تعریف العالقات العامة١
مفھوم التخطیط في العالقات العامة٢
أھمیة التخطیط في العالقات العامة ٣
أنواع التخطیط في العالقات العامة٤
عوامل نجاح التخطیط في العالقات العامة٥
العالقات العامةيفمعوقات التخطیط ٦
مفھوم االستراتیجیات ٧
استراتیجیات العالقات العامة ٨
أنواع االستراتیجیات االتصالیة للعالقات العامة٩

برامج العالقات العامة١٠
أھمیة برامج عالقات عامة١١
مبادئ إعداد برامج عالقات عامة١٢
شروط نجاح برامج عالقات عامة١٣
جمل مواد الفصل االول مراجعة لم١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
دور  مسؤول العالقات العامة في وضع البرامج.١
البرامج الوقائیة في عالقات العامة.٢
البرامج العالجیة في العالقات العامة.٣
تحدید الجمھور.٤
تحدید الرسائل االتصالیة.٥
جیة و التكتیكتصمیم اإلستراتی.٦
اختیار الوسائل.٧
المراجعة والتقویم.٨
تطبیقات عملیة لتنفیذ برامج متكاملة في العالقات العامة بالقطاعات كافة.٩

توظیف استرتیجیات العالقات العامة في القطاعات المختلفة.١٠
اھمیة تحدید الجمھور وابعاد دراستھ.١١
لفردیةتصنیف الجمھور وفقاً لسماتھ االجتماعیة وا.١٢
سمات االتصال الفعال في العالقات العامة.١٣
تطبیقات عملیة لبرامج العالقات العامة في القطاعین الحكومي والخاص.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٤٠

تكنلوجیا المعلوماتثامنا :
الفصل االول

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

المواقع والمدونات.١
واقع : المفھوم واالنواع ودورھا االعالميال.٢
الدونات : المفھوم و االنواع ودورھا االعالمي.٣
انواع مواقع ومفھوم مواقع التواصل االجتماعيمواقع التواصل االجتماعي.٤

الدور االعالمي لمواقع التواصل االجتماعيوالتواصل االجتماعي
العثور على المعلومات.٥
سات المعلومات التقلیدیةالبحث في المؤس.٦
البحث في مؤسسات المعلومات الرقمیة واالفتراضیة.٧
البحث في االنترنت.٨
البحث في االدلة.٩

انواع خدمات المعلوماتومفھوم خدمات المعلوماتو خدمات المعلومات.١٠
و تقویم المعلومات المنشورة في المصادر الورقیةوتقویم واستخدام المعلومات.١١

یم المعلومات المنشورة على االنترنتتقو
استخدام المعلومات.١٢
االشارة الى مصادر المعلوماتواالقتباس من مصادر المعلومات.١٣
تقنیات المعلومات.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥

المفرداتاالسابیع
المفاھیم االساسیة للمعلومات.١
عرفةالبیانات والمعلومات والم.٢
ثورة المعلومات.٣
مشكلة المعلومات.٤
حق المعلومات.٥
مجتمع المعلومات.٦
تلوث المعلومات.٧
المعرفة المعلوماتیةواھمیة المعلومات.٨
ة اھمیة المعرفة المعلوماتیومفھوم المعرفة المعلوماتیة.٩

تحدید الحاجة الى المعلومات ومصادرھا.١٠
مؤسسات المعلوماتومصادر المعلوماتوتحدید الحاجة الى المعلومات .١١
انواع مؤسسات المعلوماتوعناصر مؤسسات المعلومات.١٢
ماھي االنترنتواالنترنت.١٣
خدمات االنترنتو عملیة االتصال باألنترنتومكونات االنترنت .١٤
امتحان الفصل االول.١٥
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١٤١

تاسعا : اللغة االنكلیزیة
الفصل االول

Number
of

weeks
Subjects

١.Grammatical subject + Media subject + Media terms
٢.Translation passage + listening passage + Media terms
٣.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
٤.Translation passage + listening passage + Media terms
٥.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
٦.Translation passage + Media subject + Media terms
٧.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
٨.Translation passage + listening passage + Media terms
٩.Reading passage + Grammatical subject + Media terms

١٠.Translation passage + Media subject + Media terms

١١.Reading passage + listening passage + Grammatical subject +
Media terms

١٢.Translation passage + Media subject + Media terms
١٣.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
١٤.Translation passage + listening passage + Media terms
١٥.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
١٦.first term exam

الفصل الثاني
Number
of weeksSubjects

1.Translation passage + listening passage  + Media terms
2.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
3.Translation passage+ Media subject + Media terms
4.Grammatical subject + listening passage + Media terms
5.Translation passage + Media subject + Media terms
6.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
7.Translation passage + listening passage + Media terms
8.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
9.Translation passage + Media subject + Media terms

10.Reading passage + Grammatical subject + listening passage +
Media terms

11.Translation passage + Media terms
12.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
13.Translation passage + listening passage + Media terms
14.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
15.Reading passage + Media terms
16.The second term exam



الخامسالفصلي الجامعات العراقیة                     فالمــــاالعأقسام وكلیـــــات اھج ــــــة لمند المعرفیرالمواتحدیثتطویر و مشروع 

١٤٢

عاشرًا : اللغة االعالمیة 
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
صفات اللغة االعالمیة .١
المالئمة، المعاصرة : مطابقة الكالم لمقتضى الحال، ومراعاة حال السامع .٢
رة على الشرح والوصف بطریقة حیة مسلیة. القد.٣
-ة اإلیجاز والمرونة (القدرة على التعبیر بمستویات مختلف.٤ االتساع (الثروة اللفظیة).)
.قابلیة التطور.٥
اخطاء شائعة في لغة االعالم.٦
التطبیق الصرفي .٧
اسم الفاعل.٨
اسم المفعول.٩

الصفة المشبھة والمبالغة.١٠
ة على نصوص إعالمیةتطبیقات بالغی.١١
التشبیھ.١٢
االستعارة.١٣
الكنایة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاالسابیع
وظائف اللغة االعالمیة .١
األخبار واالعالم.٢
التفسیر والشرح.٣
التوجیھ واإلرشاد.٤
التسلیة واالمتاع.٥
التشویق واإلعالن.٦
التعلیم والتنشئة االجتماعیة.٧
معجمات المعاني ، معجمات األلفاظ : لسان العرب، المعجم الوسیط.٨
اإلمالء والترقیم.٩
التاء المربوطة ، التاء المبسوطة (المفتوحة).١٠
الھمزة المتوسطة ، الھمزة المتطرفة ، الترقیم.١١
أصول الكتابة العامة.١٢
، عرض، خاتمةعلى أفكار جزئیة ، تنظیم الموضوع : مقدمةتقسیم الفكرة الكلیة.١٣
المراسالت الرسمیة. التقاریر ، محاضر الجلسات .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٤٣

المقررات الدراسیة للسنة الثالثة
١٠عدد المقررات / 
٣٦عدد الوحدات / 

%٧٠نسبة التغییر 

المقررات ت
السابقة

عدد 
ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

عدد 
وحدات
الفصل 

الدراسي 
الواحد

المقررات لتغییراتا
الجدیدة

عدد 
ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

عدد 
وحدات 
العام 

ألدارسي 
الواحد

الفنون االذاعیة  تعدیل٢_٢معلوماتیة١
٢٢٢والتلفزیونیة

العالقات العامة ٢
العالقات العامة تعدیلال ٢-٢الرقمیة

٢٢٢الرقمیة

استطالعات ٣
استطالعات تعدیل٤-٢الرأي العام

٢٢٢الرأي العام

مناھج البحث ٤
مناھج البحث تعدیل٢_٢علميال

٢٢٢علميال

التشریعات ٥
تعدیل٢_٢ةاإلعالمی

التشریعات
االعالمیة 

القیات واخ
العالقات العامة 

٢_٢

الكتابة للعالقات ٦
الكتابة للعالقات تعدیل٢٢٣العامة

٢٢٢العامة

٢_٢دوليالعالم االال تغییر٢_٢دوليإعالم ٧

إدارة العالقات ٨
إدارة العالقات ال تغییر٢_٢العامة

٢_٢العامة

لغة الخطابتعدیل٢_٢اللغة العربیة٩
١_٢االعالمي

١-٢اللغة االنكلیزیةتعدیل٢-٢اللغة االنكلیزیة١٠

٢٠١٠١٨المجموع٢٠٢٢١المجموع 
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١٤٤

االذاعیة والتلفزیونیة /  التقنیات أوال
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
مفھوم التقنیات االذاعیة والتلفزیونیة.١
مراحل تطور التقنیات في االذاعة والتلفزیون.٢
وظائف التقنیات في االذاعة والتلفزیون .٣
توظیف التقنیات في االنتاج البرامجي.٤
عیة داخل االستودیوھات وخارجھاالتقنیات االذا.٥
التقنیات التلفزیونیة داخل  االستودیوھات وخارجھا.٦
في االذاعة والتلفزیونواالخراج تقنیات المونتاج.٧
المیكرفونات في االذاعة .٨
الكامیرات في التلفزیون.٩

المؤثرات في االذاعة والتلفزیون.١٠
تلفزیونالمصطلحات الفنیة والتقنیة في االذاعة وال.١١
تقنیات غرفة االخبار في االذاعة والتلفزیون.١٢
البث الرقمي والتماثلي .١٣
SNGتقنیات النقل التلفزیوني الخارجي .١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

التلفزیونوغرف التحكم في االذاعة .١
حركة الكامیرا وأنواع اللقطات.٢
تلفزیونالفي تقنیات االضاءة .٣
تقنیات الدیكور في التلفزیون.٤
وسائل  التسجیل الصوري والصوتي وادواتھ.٥
التلفزیون التفاعليوالتلفزیون عالي الجودة.٦
االقمار الصناعیةفي التلفزیون واإلذاعة .٧
العزل الصوتي في االذاعة والتلفزیون.٨
تقنیات كتابة السیناریو والسكربت.٩

والتلفزیون، ة غرفة البث في االذاع.١٠
تقنیات االرشفة في االذاعة والتلفزیون.١١
االلیاف الضوئیة وتقنیات اإلرسال واالستقبال.١٢
رادیو االنترنت.١٣
تلفزیون الكابل.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٤٥

ثانیا /العالقات العامة الرقمیة 
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
مفھوم االتصال االلكتروني.١
صال االلكتروني في العالقات العامةاالت.٢
االتصال االلكتروني في العالقات العامةاثر.٣
تطبیق عملي.٤
استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في مجال العالقات العامة.٥
وظائف االتصال االلكتروني في العالقات العامة.٦
تطبیق عملي.٧
شبكة المعلومات العالمیة والعالقات العامة.٨
توظیف المواقع االلكترونیة في العالقات العامة.٩

لكترونیااالساسیة لتطبیقات العالقات االبرامجیات .١٠
تطبیق عملي.١١
حمالت العالقات العامة الكترونیا.١٢
تحلیل لمضامین مواقع العالقات العامة االلكترونیة.١٣
تحلیل تجارب محلیة وخارجیة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

يالفصل الثان

المفرداتاألسابیع
توظیف التسویق االلكتروني في العالقات العامة.١
اإلعالن االلكتروني في العالقات العامة.٢
تطبیق عملي.٣
تصمیم الوسائل االتصالیة  واعدادھا في العالقات العامة.٤
مواقع التواصل االجتماعي والعالقات العامة.٥
تطبیق عملي.٦
يخصائص االتصال االلكترون.٧ ,

توظیف الروابط االلكترونیة المتنوعة في أنشطة ، جمھور وسائل االتصال االلكتروني .٨
العالقات العامة

استخدام العناصر التیبوغرافیة في االتصال االلكتروني.٩
اھمیة تحدید الجمھور وابعاد دراستھ.١٠
تصنیف الجمھور وفقا لسماتھ االجتماعیة والفردیة.١١
ائل االتصال المناسبةالختیار وسالتخطیط .١٢
سمات االتصال الفعال في العالقات العامة الرقمیة.١٣
تحلیل لتجارب وتطبیقات عملیة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٤٦

ثالثا /استطالعات الرأي العام 
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
التطور التاریخي لمفھوم الرأي العام لدى الحضارات القدیمة١
التاریخي لمفھوم الرأي العام لدى المجتمع العربيالتطور ٢
العصر الحدیث٣
الرأي العام كظاھرة علمیة٤
عناصر الرأي العام٥
نظریات الرأي العام٦
نقد النظریات٧
ھالرأي العام، وأنواعوظائف٨
عملیة التفاعل بین اآلراء٩

الرأي العام كظاھرة اجتماعیة١٠
العام، وتمییز مجموعات العامةمفھوم الشرح ١١
اإلعالم والرأي العام ١٢
الرأي العام االلكتروني١٣
الرأي العام العربي١٤
متحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

استطالعات الرأي العام١
أنواع استطالعات الرأي العام٢
أھم طرق استطالع الرأي العام٣
استمارة االستطالعتصمیم ٤
تطبیقات عملیة٥
صیاغة األسئلة٦
تحدید أنواع اإلجابة٧
عملیة جمع البیانات ٨
العینات٩

أنواع العینات١٠
تفریغ البیانات١١
استخراج النتائج١٢
تفسیر النتائج١٣
یم استطالعات الطالبوتق١٤
متحان الفصل الثاني١٥
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١٤٧

ث العلميرابعًا/ مناھج البح
الفصل االول

المفردة االسبوع 
المتغیرات العلمیة.١
تطبیقات علمیة.٢
مفردات البحث العلمي ( العنوان ، االیة القرانیة ، االھداء ، الشكر واالمتنان ، المقدمة .٣

، الفصل المنھجي ، الفصل النظري ، الفصل المیداني ، النتائج ، التعریفات و 
الصیاغات )

ملیة ( االستنتاجات . التوصیات )تطبیقات ع.٤
االطار المنھجي للبحث العلمي ( الفصل المنھجي وعناصره ).٥
المشكلة ، االھمیة ، الھدف .٦
تطبیقات عملیة.٧
المنھج ، ادوات البحث .٨
مجتمع البحث وانواع العینات وطرق استخراجھا.٩

تطبیقات عملیة.١٠
( الصدق والثبات )ادوات البحث العلمي ( اختیار الخبراء ).١١
طرق جمع البیانات وتصنیفھا وتحویلھا لمعلومات.١٢
المالحظة العلمیة.١٣
تطبیقات عملیة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفردةاالسبوع

المقابلة العلمیة.١
االستبانة ( خطوات بناء استمارة االستبانة ، انواع االسئلة ).٢
تطبیقات عملیة.٣
اعداد االستبانةخطوات .٤
تطبیقات عملیة.٥
المقیاس.٦
واالستبانةالمقیاسبینالفرق، المقیاسبناءخطوات.٧
تطبیقات عملیة.٨
تحلیل المضمون ( خطوات تحلیل المضمون )( المفھوم ، التحلیل المبدئي ).٩

فئات التحلیل ووحداتھ.١٠
تطبیقات عملیة.١١
، حساب التكرارات ) ( جداول البحث ، التفسیر ، العملیات االحصائیة ( النسبة المئویة .١٢

الشرح )
الوسط الحسابي ، االنحراف المعیاري ، تبویب البیانات ، الرسوم االحصائیة.١٣
تطبیقات عملیة في كتابة البحث العلمي.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٤٨

االعالمیة التشریعاتخامسًا / 
القیات العالقات العامةواخ

الفصل االول

المفرداتسابیعاال

تعریف القانون ،مدخل ومبادئ عامة ، تعریف الجریمة ،الجرائم وأنواعھا.١
قانون االعالم وعالقتھ مع القوانین االخرى ، االطر القانونیة في العملیة االعالمیة.٢
حریة العمل االعالمي ، الحریات المترتبةعلى االعالمي.٣
نةالمسؤولیات االعالمیة وأخالقیات المھ.٤
جرائم الرأي والنشر تعریفھا وأركانھا، محظورات  النشر، شروط جرائم النشر.٥
واإلعالمفي  الدستور المتعلقة بحریة الفكر٣٨الدستور العراقي و المادة .٦
واجبات االعالم والقانون الدولي.٧

في  الدول الرقابة في االعالم ، الرقابة االعالمیة وأسالیبھا ،تصنیف الرقابة  االعالمیة.٨
لرقابة االعالمیةا، الرقابة   االعالمیة في الدول النامیة ، انماط دیمقراطیةال

حریة االعالم والضغوط المفروضةومعنى حریة االعالم ، مزایا حریة االعالم.٩
ضمانات حریة االعالم.١٠

، حقوق الملكیة حریة االعالمفيالملكیة العامة والملكیة الخاصة لوسائل االعالم وتأثیرھا .١١
في الصحافة

الحقوق المترتبة على الصحفي.١٢
حق الوصول الى المعلومة واجازة المطبوع الدوري.١٣
-التشریعات االعالمیة ..التعریف والمفھوم.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

صرلمحات تاریخیة موجزةعن التشریعات االعالمیة في العراق المعا.١
على االعتبارجرائم العدوان.٢
انواعھا-اركانھا-جرائم االفشاءوالتضلیل.٣
اسالیب الكشف عن جرائم تضلیل الرأي العام.٤
جرائم التحریض.٥
جرائم النشر االلكتروني.٦
مواثیق الشرف االعالميوالملكیة الفكریة.٧
بنود میثاق الشرف العربي.٨
قانون حقوق الصحفیین.٩

واجباتھا–نشأتھا –العالم واالتصاالت ھیئة ا.١٠
الئحة قواعد االخالقیات الصحفیة  في العراق والعالم العربي.١١
توجیھات عامة لوسائل البث االعالمي.١٢
الرصد الصحفي.١٣
الصحف التي تخرق قواعد االخالقیات الصحفیةعنامثلة .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٤٩

سادسًا/ الكتابة للعالقات العامة
فصل األولال

المفرداتاألسابیع
الكتابة للعالقات العامة ، خطوات الكتابة للعالقات العامة (عملیة التخطیط للكتابة ، عملیة ١

الكتابة الفعلیة ، عملیة التقویم )
أسالیب الكتابة للعالقات العامة ، قواعد الكتابة في مجال العالقات العامة٢
عیة (االستماالت العاطفیة ، االستماالت العقالنیة ، استماالت المستخدمة في الرسالة االقنا٣

التخویف ) ،االستماالت
أسالیب اإلقناع المستخدمة في الرسالة االقناعیة٤
ھدف الكتابة للعالقات العامة ، ة الصورة الذھنی٥
ةصفات الصورة الذھنیة ( الجزئیة ، التلون ، عدم الدقة ) ، وظائف الصورة الذھنی٦
فنون الكتابة للعالقات العامة٧
الخـــبر في العالقات العامة ، أجزاء الخبر ، عناصر انتقاء الخبر ، صفات الخبر٨
قوالب تحــریر الخــبر ( قالب الھرم المقلوب ، قالب الھرم المقلوب المتدرج ، قالب الھرم ٩

المعتدل ، قالب الھرم المعتدل المتدرج )
في في العالقات العامة ، مفھوم التقریر الصحفي ، التقریر الصح١٠
الفرق بین التقریر الصحفي والخبر ، فن كتابة التقریر الصحفي١١
أنواع التقاریر الصحفیة ( التقریر اإلخباري ، التقریر الحي ، تقریر الشخصیة )١٢
قالب صیاغة التقریر ، التحقیق الصحفي ، ١٣
،  كتابة التحقیق الصحفيوظائف التحقیق الصحفي١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

البیان اإلخباري في العالقات العامة١
خصائص البیان اإلخباري ، أنواع البیانات اإلخباریة وعناصرھا ، الخصائص الفنیة للبیان ٢

اإلخباري الصحفي
الھتمام العام ، إعالن الصورة الذھنیة ،  إعالن الدفاع أو إعالنات العالقات العامة ( إعالن ا٣

التأیید )
المطبوعات الخاصة التي تصدرھا المؤسسة٤
جوانب مھمة  یجب مراعاتھا عند إعداد النشرة ٥
الرسائل اإلخباریة ، أنواع الرسائل اإلخباریة٦
المؤتمــــر الصحـــفي٧
صر نجاح المؤتمر الصحفيقواعد المؤتمرات الصحفیة ، عنا٨

المراسالت ، الملـــصــقــــــــــات ، وظائف الملصقات ، ١٠
أنواع الملصقات١١
عوامل نجاح الملصقات وعیوبھا ، البناء الفني للملصقات١٢
الكتیبات وتتضمن مادة الكتابة للعالقات العامة١٣
مختبر -تطبیقات عملیة –الى نھایة المادة لعالقات العامة ابتداء من الخبر فنون الكتابة ل١٤

مھارات العالقات العامة 
امتحان الفصل الثاني١٥
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١٥٠

دوليعالم االسابعًا / 
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
التعریف بمصطلح االتصال.١

التعریف بمصطلح االتصال الدولي وغیرھا من المصلحات المقاربة ( الدعایة .٢
الحرب النفسیة )-العالقات العامة الدولیة-لدولياإلعالن ا-الدولیة ,

والسیاسة الخارجیةوظائف اإلعالم الدولي.٣

المؤسسات -تكنولوجیا اإلعالم العالمیة -التعریف بمنظومة االتصال الدولي تشمل:.٤
المؤسسات الصناعیة العالمیة- یةاإلعالنیة العالم

المیةوكاالت اإلنباء العالمیة وأھمیتھا اإلع.٥
القدرات االقتناعیة لوسائل اإلعالم الدولي.٦
المناقشة الدولیة للوكاالت الكبرى.٧
األمم المتحدة والمؤسسات الدولیة في عملیة االتصال الدولياثر.٨
اإلعالم الدولي والسیاسة األمریكیة.٩

تأثیر السیاسة األمریكیة في عمل اإلعالم الدولي.١٠
اإلخباري اسلوب االختالل والتوازن .١١
االختاللھالتعریف باالختالل واوج.١٢
االختالل لصالح الدول المتقدمة.١٣
)ھةل اإلعالمي (األسباب وسبل المواجالدول النامیة وتأثیر االختال.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
اإلعالم الدولي وأثره في صنع القرار السیاسي الخارجي.١
ه وقضایااإلعالم الدوليمشاكل.٢
مشاكل االتصال الدولي ومعوقاتھ في العالم الثالث والدول النامیة.٣
اإلعالم الحدیث والعولمة.٤
التعریف بالعولمة بشكل عام.٥
عوامل ظھور العولمة وأھدافھا.٦
التعریف بالعولمة اإلعالمیة.٧
اتجاھات العولمة.٨
ھاوأدواتمؤسسات العولمة.٩

م العولمةسمات إعال.١٠
الدبلوماسیة الشعبیة والقوة الناعمة في العالقات الدولیة.١١
المخاطر السلبیة للعولمة اإلعالمیة.١٢
مخاطر ثقافیة.١٣
المخاطر في المجال السیاسي.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٥١

ثامنًا/ إدارة العالقات العامة
الفصل االول

المفرداتاألسابیع
ویف ،  اإلدارة ، تقسیم  نشاطھا ، أھمیة اإلدارة ، ھل اإلدارة علم أمدخل إلى اإلدارة/ تعر١

فن
الوظائف اإلداریة٢
وظائف المنشاة٣
وظائف البحث٤
وظائف التخطیط٥
وظیفة االتصال٦
وظیفة التقویم٧
التنظیم في العالقات العامة٨
توصیف وظائف العالقات العامة٩

تالواجبات والمسؤولیا١٠
مؤھالت العمل في العالقات العامة١١
قیادة أنشطة العالقات العامة١٢
االتصاالت في العالقات العامة١٣
تقنیات االتصال في العالقات العامة١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

تدریب العاملین في العالقات العامة١
لعامةالحفز في العالقات ا٢
الرقابة في العالقات العامة٣
أركان الرقابة في العالقات العامة٤
ھمیة الرقابة في العالقات العامةا٥
تطویر العالقات العامة-ة    ءرفع الكفا- / تحسین الفاعلیة    مستوى إدارة العالقات العامة ٦
أھمیة الرقابة على مستوى المنظمة٧
مستوى المجتمعأھمیة الرقابة على ٨
قیاس األداء٩

المتابعة-العالج –تصحیح االنحرافات/ التشخیص ١٠
التقویم في العالقات العامة١١
ة العالقات ءتقویم كفا- لیة العالقات العامة مجاالت التقویم في العالقات العامة/ تقویم فاع١٢

أدوات التقویم في العالقات العامة-العامة
قویم في العالقات العامةأسالیب الت١٣
تقنیات القویم في العالقات العامة١٤
امتحان الفصل الثاني١٥
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١٥٢

االعالميتاسعا/ لغة الخطاب
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
مفھوم الخطاب.١
في الدراسات الحدیثةالخطاب .٢
الخطاب االعالمي.٣
الداللة في الخطاب االعالمي.٤
عالميمقروئیة الخطاب اال.٥
بالغة الخطاب .٦
تطبیقات.٧
الفرق بین التعبیر المباشر والتعبیر غیر المباشر.٨
تطبیق عملي على نصوص اعالمیة.٩

االستئناس بنصوص أخرى ( القران الكریم ، الشعر ).١٠
الصحة اللغویة.١١
الصحة اللغویة في عناوین االخبار.١٢
الصحة اللغویة في المادة الخبریة.١٣
تطبیقات.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاالسابیع

اصطالحات .١
االسلوب. األسلوبیة، النقد األدبي ، النقد الصحفي ، النقد الثقافي ، التعبیر، الشرح ، .٢

التفسیر. التأویل. اللسانیات. السیمیاء. التداول
االسلوب على مستوى المفردة.٣
سھولة الكلمة.٤
وفعدم تنافر الحر.٥
معاني االسم النكرة ومعاني االسم المعرفة. توظیف االسمین ودالالتھما في االسلوب.٦
میزة الفعل المضارع في االستعمال الصحفي.٧
االلتفات. التوریة. الكنایة..٨
االسلوب على مستوى الجملة.٩

التقدیم.١٠
التوكید.١١
االختیار االسلوبي واالختیار الداللي.١٢
والجمل الخبریةالجمل اإلنشائیة .١٣
تطبیقات.١٤
الثانيامتحان الفصل .١٥
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١٥٣

/ اللغة االنكلیزیةعاشرا
الفصل األول 

Number
of weeksSubject

1.Grammatical subject + Media terms
2.Reading passage + Translation passage + Media terms
3.Grammatical subject + Listening passage + Media subject

+ Media terms
4.Reading passage + Translation passage + Media terms
5.Grammatical subject t+ Media subject  + Media terms
6.Reading passage + Listening passage  +Translation passage

+ Media terms
7.Reading passage + Grammatical subject + Media terms
8.Reading passage + Translation passage + Media terms
9.Grammatical subject + Listening passage  + Media terms
10.Reading passage + Translation passage + Media terms
11.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
12.Reading passage + Listening passage + Translation passage

+ Media terms
13.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
14.Reading passage + Translation passage + Media terms
15.Translation passage + Grammatical subject+ Listening

passage  + Media terms
16.first term exam

الفصل الثاني

Number
of weeksSubject

1.Reading passage + Translation passage + Media terms
2.Grammatical subject + Listening passage  + Media terms
3.Reading passage + Translation passage + Media terms
4.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
5.Reading passage + Listening passage  + Translation passage

+ Media terms
6.Grammatical subject + Media 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

+ Media terms
12.Grammatical subject + Media subject  + Media terms
13.Reading passage + Translation passage + Media terms
14.Grammatical subject + Listening passage + Media subject

+ Media terms
15.Reading passage + Translation passage + Media terms
16.The second term exam
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١٥٤

المقررات الدراسیة للسنة الرابعة 
١٠عدد المقررات / 
٣٦عدد الوحدات / 

%٦٠نسبة التغییر 

المقررات ت
قةالساب

عدد 
ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

عدد 
وحدات
الفصل 

الدراسي 
الواحد

المقررات التغییرات
الجدیدة

عدد 
ساعات 
النظري

عدد 
ساعات 
العملي

عدد 
وحدات 
العام 

ألدارسي 
الواحد

العالقات العامة .١
العالقات العامة ال تغییر٢٢٢النوعیة

٢٢٢النوعیة

٢.
ادارة 

المؤسسات 
ةاالعالمی

العالقات العامة تعدیل٢-٢
٢-٢الدولیة 

٢٢٢تصمیم اإلعالن ال تغییر٢٢٢تصمیم اإلعالن.٣

الدعایة .٤
مدخل إلى تعدیل٢-٢السیاسیة

٢-٢الدعایة

عالقات الحمالت .٥
عالقات الحمالت ال تغییر٢٢٢عامةال

٢٢٢عامة ال

حذف ٢١-تطبیقات االعالن.٦
واستحداث

فن الصوت 
٢٢٢وااللقاء

١-٢تطبیقات لغویةتعدیل٢-٢اللغة العربیة.٧

١-٢اللغة اإلنكلیزیةال تغییر٢-٢اللغة اإلنكلیزیة.٨

٤٢-تخرجالبحث تعدیل٣--بحث التخرج.٩

سیسیلوجیا .١٠
٦٢-تطبیقات میدانیةتعدیل٢-٢العالقات العامة

١٦٢٠١٨موع المج١٦٤١٧المجموع 
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١٥٥

أوالً / العالقات العامة النوعیة
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
أسالیب ممارسة العالقات العامة النوعیة-مفھوم العالقات العامة النوعیة  / تعریف العالقات العامة النوعیة ٣-١

عالقة العالقات العامة النوعیة بأنماط االتصال األخرى-

٨-٤

العالقات العامة وبناء -العولمة  اإلعالمیة  - عصر العولمة -العامة وبناء الصورة القومیة في عصر العولمة العالقات 
أھداف نشاط العالقات العامة في -وظائف العالقات العامة على مستوى الدولة والصورة القومیة لھا - الصورة القومیة 

وسائل االتصال في تعمیق الصورة السلبیة اثر-ورة القومیة وسائل اإلعالم وبناء الص- أوقات الطوارئ أو األزمات 
انموذج عالقات عامة لبناء صورة قومیة ایجابیة عن - أنواع النماذج - فوائد استخدام النماذج - للعرب والمسلمین  

الدولة

١٢-٩

- ة في العصر الحدیث أھمیة العالقات العامة الحكومی- تصمیم برنامج للعالقات العامة الحكومیة في العراق 
سمات -العالقات العامة الحكومیة اثار-أھداف العالقات العامة الحكومیة -وظائف العالقات العامة الحكومیة 

سمات العالقات العامة -سمات العالقات العامة الحكومیة في العھد الملكي -العالقات العامة الحكومیة في العراق 
برنامج خصائص --١٩٦٨سمات العالقات العامة الحكومیة بعد انقالب - الحكومیة في العھد الجمھوري 

إعداد - برنامج مقترح للعالقات العامة الحكومیة في العراق (مقدمة البرنامج "الدیباجة" - ل عاالعالقات العامة الف
تقویم البرنامج )-تنفیذ البرنامج -إعداد البرنامج - خطة متكاملة للبرنامج 

١٤- ١٢

القیم األساسیة التي تشكل - ) Political cultureمفھوم الثقافة السیاسیة (-سویق الثقافة السیاسیة لآلخر ت
أھم سمات - خصائص الخطاب - مفھوم الخطاب التلفزیوني  -مصادر الثقافة السیاسیة -مضمون الثقافة السیاسیة 

األنواع الرئیسة للخطاب التلفزیوني / -لعصر الحدیث وظائف الخطاب التلفزیوني فى ا-الخطاب التلفزیوني المعاصر 
أنواع القنوات التلفزیونیة الدولیة الموجھة من حیث المصدر والجھة التي -مفھوم القنوات التلفزیونیة الدولیة الموجھة 

ر الرسمیة: إشكال القنوات التلفزیونیة الدولیة الموجھة غی- القنوات التلفزیونیة الدولیة الموجھة الرسمیة: -تمثلھا 
ت التلفزیونیة غراض سیاسیة ودعائیة: القنوات التلفزیونیة الدولیة الموجھة ألالقنوا-القنوات التلفزیونیة الموجھة  

أھداف القنوات التلفزیونیة الدولیة الموجھة على مستوى السیاسة الدولیة في - غراض تجاریة: الدولیة الموجھة أل
وظائف -ات التلفزیونیة الدولیة الموجھة على مستوى السیاسة الدولیة في اوقات الحرب أھداف القنو- اوقات السلم  

التكتیكات -القنوات التلفزیونیة الدولیة الموجھة إلى المشاھد العربي -وخدمات  القنوات التلفزیونیة الدولیة الموجھة 
أسباب وجود خطاب تلفزیوني -بر قناة الحرة االقناعیة في الخطاب التلفزیوني األمیركي الموجھ للمشاھد العربي ع

مثال بما نشاھده في قناة "الحرة"أمیركي براق م
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

٥-١

حملة العالقات العامة األمیركیة لمكافحة أإلرھاب 
ابرز مالمح اإلستراتیجیة األمیركیة في حملتھا ضد اإلرھاب 

Terrorismرھاب مفھوم اإل
Political Commentaryمفھوم التعلیق السیاسي 

أھمیة العالقات العامة في المجال السیاسي
العالقات العامة في المجال السیاسي وقوانین الرأي العام 

مؤسسات العالقات العامة في الحكومة األمیركیة

١٠-٦

في العراقھا في نشر الوعي بحقوق اإلنسان اثرالعالقات العامة و
حقوق اإلنساندور العالقات العامة في نشر

برامج العالقات العامة للمنظمات الدولیة
الحمالت النوعیة للعالقات النوعیة الكترونیا ( تجارب عالمیة )

تطبیقات عملیة

١٤- ١١

تطبیقات العالقات العامة في بعض المجاالت
العالقات العامة في التعلیم العالي.١
العامة في حقل الشبابالعالقات .٢
العالقات العامة والتعایش السلمي.٣
العالقات العامة ونظام الخصخصة.٤
العالقات العامة اثناء االنتخابات.٥
تطبیقات أخرى.٦

امتحان الفصل الثاني١٥
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١٥٦

ثانیًا / العالقات العامة الدولیة
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
لیةنبذة تاریخیة عن العالقات العامة الدو.١
بین العالقات العامة الدولیة والعالقات العامة المحلیةیز یالتم.٢
مفھوم العالقات العامة الدولیة.٣
وظائف العالقات العامة الدولیة.٤
،أھداف العالقات العامة الدولیة.٥
أھمیة العالقات العامة الدولیة.٦
أسالیب العالقات العامة الدولیة.٧
االتصال السیاسي الدولي.٨
العالقات العامة في الصراعات الدولیة.٩

الدوليالمفاھیم الحدیثة في ادارة البروتكول .١٠
عد المراسیم في العالقات الدولیةواق.١١
صناعة المؤتمرات واالجتماعات الدولیة.١٢
لغة ومصطلحات العالقات الدولیة.١٣
تحلیل تجارب محلیة وخارجیة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتابیعاألس
وسائل االتصال في العالقات العامة الدولیة.١
جمھور العالقات العامة الدولیة.٢
أداة من أدوات السیاسة الخارجیةالعالقات العامة الدولیة .٣
أسلوب الدبلوماسیة العامة في العالقات العامة الدولیة.٤
یةالمؤسسات الدولیة وأثرھا في تطویر العالقات العامة الدول.٥
أھمیة العالقات العامة في البعثات الخارجیة للدولة.٦
،أھمیة فعالیات العالقات العامة الدولیة.٧
دور العالقات العامة في تشكیل الراي العام العالمي.٨
سمات االتصال الدولي الفعال في العالقات الدولیة .٩

دور العالقات العامة الدولیة في رسم الصورة النمطیة .١٠
ة الملحقیات الثقافیة والصحفیةاھمی.١١
اثر العولمة في العالقات الدولیة.١٢
دور المعاھد المتخصصة في اعداد الكوادر للعمل الخارجي.١٣
استضافة رئیس معھد الخدمة الخارجیة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٥٧

ثالثًا / تصمیم اإلعالن
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
ومتطلبات التصمیم الفاعلومفھوم التصمیم/ أسس تصمیم اإلعالناإلعالن ومكونات مفھوم .١
خطوات تصمیم اإلعالن/ الجوانب السایكلوجیة في تصمیم اإلعالن.٢
توظیف الدوافع في تصمیم اإلعالن / توظیف العواطف في تصمیم اإلعالن.٣
یفیة تصمیمھاأھم العوامل السایكلوجیة في تصمیم اإلعالن / أنواع اإلعالنات المطبوعة وك.٤
تصمیم إعالنات المساحة /تصمیم اإلعالنات التحریریة  .٥
تصمیم اإلعالنات المالیة / تصمیم اإلعالنات المبوبة.٦
أنواع اإلعالنات التلفزیونیة وكیفیة تصمیمھا/ تصمیم اإلعالن المباشر.٧
درامیة / تصمیم اإلعالن عن طریق عرض السلعةتصمیم اإلعالنات ال.٨
اإلعالن ألتذكیري/ تصمیم اإلعالن الحواريتصمیم .٩

أنواع  اإلعالنات اإلذاعیة وكیفیة تصمیمھا / تصمیم اإلعالن الخاطف.١٠
تصمیم اإلعالن المباشر / تصمیم إعالن المحادثة.١١
تصمیم إعالن البرنامج / أنواع اإلعالنات االلكترونیة وكیفیة تصمیمھا.١٢
ھوإخراجاعھا  / نظریات تصمیم اإلعالنكیفیة تصمیم مضامین اإلعالنات وأنو.١٣
النظریة التقلیدیة / النظریة المعتدلة / النظریة الحدیثة.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

أھداف التصمیم اإلعالني / أسالیب التصمیم اإلعالني.١
عالنوظائف التصمیم اإلعالني / المؤثرات التي تؤثر في تصمیم اإل.٢
الفكرة اإلعالنیة / مواصفات الفكرة اإلعالنیة.٣
تحریر اإلعالن / الصیغ األساسیة لتحریر اإلعالن وتوظیفھا في تصمیم اإلعالن.٤
تصمیم لوحة القصة اإلعالنیة / تصویر اإلعالن.٥
تصمیم وإخراج اإلعالن التلفزیوني والصحفي  / عناصر اإلعالن وكیفیة تصمیمھا.٦
أھداف األلوان في تصمیم اإلعالم / و والعناوین الفرعیة / األلوانوان الرئیستصمیم العن.٧

الكلمات والجمل
الشعارات واإلشارات والرموز / الصورة اإلعالنیة وأنواعھا ومصادرھا.٨
في تصمیم الصورة اإلعالنیة / تصمیم الصورة ااالعتبارات والقواعد التي یجب مراعاتھ.٩

امھااإلعالنیة وأسس استخد
أھم مالمح الصورة اإلعالنیة في تصمیم اإلعالن / توظیف المكونات الثقافیة لإلعالن في .١٠

تصمیم اإلعالن
مراعاة القیم الثقافیة في تصمیم اإلعالن / األسالیب واألنماط المستخدمة في تصمیم الفكرة .١١

اإلعالنیة
م العالقات التجاریةإستراتیجیة تصمیم اإلعالن / إستراتیجیة المحافظة على تصمی.١٢
إستراتیجیة التغییر الموجھ بالمعلومات / إستراتیجیة التغییر الموجھ بالتأثیر في المشاعر.١٣
/ المشاكل التي تواجھ تصمیم ھوإخراجھوتصمیمالعوامل التي یتوقف علیھا إعداد اإلعالن .١٤

اإلعالن
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٥٨

رابعًا/ مدخل إلى الدعایة 
األولالفصل 

المفرداتاألسابیع
مفھوم الدعایة وأھمیتھا١
نشأة الدعایة وتطورھا٢
........اقتصادیاً ،اجتماعیاً ،سیاسیاً ،قانونیاً ،تعریف الدعایة ٣
االختالفات الجوھریة بین الدعایة واإلعالن واإلعالم٤
العوامل الموضوعیة والذاتیة التي أدت إلى ظھور الدعایة٥
وبات التي تواجھ الدعایة من الناحیة الفنیة الصع٦
وسائل الدعایة وبعض الصعوبات في التطبیق٧
األشكال التي تنطوي تحتھا الدعایة٨
األسالیب في الدعایة٩

السمات والخصائص التي تتصف بھا الدعایة١٠
االنتقادات الموجھة ألخالقیات الدعایة واإلعالن١١
ض النظر عن أخالقیاتھاأھداف الدعایة بغ١٢
حدود الدعایة ١٣
العوامل المؤثرة في برامج الدعایة١٤
امتحان الفصل االول١٥

الفصل الثاني
المفرداتاألسابیع

،التكرار في الدعایةاثر.١
،وسائل االتصال والدعایة.٢
،اإلقناع بالدعایة.٣
اللغة في الدعایةاثر.٤
،الدعایة والرأي العام.٥
،در الدعایةمصا.٦
،األزمات والدعایة.٧
الدعایة وتغیر اإلطار المرجعي.٨
،الدعایة والسیاقات العاطفیة.٩

،الدعایة وحاجات االنتماء.١٠
،الدعایة وأسالیب الضغط النفسي.١١
،الدعایة السیاسیة المضادة.١٢
ة الدعایة السیاسیة وحدودھایفاعل.١٣
لدعایة والقضاء علیھاأسالیب تنفیذ او الطابور الخامس والدعایة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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١٥٩

خامسًا/ حمالت العالقات العامة
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
ة تعریف العالقات العام١
١الرموز اللفظیة وغیر اللفظیة     /ج٢
٢الرموز اللفظیة وغیر اللفظیة     /ج٣
الجمھور والمؤسسة٤
الخطوات العلمیة للحمالت٥
٠أھداف التخطیط العلمي للحمالت٦
تحدید الموضوع ودراستھ٧
األھداف٨
تحدید الجمھور ودراستھ٩

تحدید وسائل االتصال وفنونھا١٠
١تحدید الخطة (وضع األفكار )/ج١١
٢تحدید الخطة (وضع األفكار )/ج١٢
یم الخطةوتق١٣
تحدید المیزانیة١٤
امتحان الفصل االول١٥

فصل الثانيال

المفرداتاألسابیع
حملة عالقات عامة اقتصادیة / افتتاح مجمع طبي ألمراض الكلیة.١
حملة عالقات عامة اقتصادیة / افتتاح مجمع لأللبسة الجاھزة.٢
٠حملة عالقات عامة صحیة  / الحد من ظاھرة التدخین لدى الشباب    .٣
حملة عالقات عامة صحیة  / نشر ثقافة النظافة.٤
١حمالت عالقات عامة اجتماعیة / الحد من ظاھرة الطالق بین الشباب/ج.٥
٢حمالت عالقات عامة اجتماعیة / الحد من ظاھرة الطالق بین الشباب/ج.٦
حمالت عالقات عامة اجتماعیة / الطرق العلمیة لتربیة األطفال.٧
١حمالت عالقات عامة  ثقافیة / نشر ثقافة الحوار في المجتمع /ج.٨
٠حمالت عالقات عامة ثقافیة/نشر ثقافة التخطیط للمستقبل لدى الشباب.٩

٠سیاسیة / حث الجمھور على المشاركة السیاسیةحمالت عالقات عامة .١٠
١حمالت عالقات عامة سیاسیة /تغیر صورة العرب والمسلمین في الغرب/ج.١١
٢ب/جحمالت عالقات عامة سیاسیة /تغیر صورة العرب والمسلمین  في الغر.١٢
حمالت عالقات عامة تربویة / الحد من ظاھرة الغش لدى الطالب.١٣
حمالت عالقات عامة تربویة / كیف استثمر وقت فراغي.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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/ فن الصوت وااللقاءدساسا
الفصل االول

المفرداتاالسابیع
یم علماء الصوت وقواعد الدرجات الصوتیة ،انواع االصوات حسب تق.١

الموسیقى و
مراحل تكوین الصوت اللغوي.٢
تقسیم الصوت حسب صفاتھ.٣
انواع االصوات البشریة.٤
تقنیة االلقاء .٥
الخطبة ،شروط  االلقاء -.٦
مقدمة االلقاء وتاریخھ ،جودة االلقاء .٧
اجھزة النطق-مفھوم االلقاء الحدیث .٨
الوسائل التقنیة لاللقاء ،ضبط النفس في االلقاء .٩

رق االلقاء الحدیثة ط.١٠
العیوب االساسیة وسبل تجاوزھا.١١
االلقاء في االذاعة .١٢
تمارین االلقاء امام المایكروفون.١٣
تمارین االستعداد الذاتي .١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني:

المفرداتاالسابیع
التفریق بین الكالم وااللقاء .١
تمارین االسترخاء .٢
الصوت تمارین مستویات.٣
تمارین االدغام واالقالب واالظھار .٤
تمارین الحركة والسكون .٥
نبرة الكالم فيتمارین .٦
التدقیق والتضخیم فيتمارین .٧
المعاني وایصال المشاعرفيتمارین .٨
االسلوب الخطابي فيتمارین .٩

القصة والشعر والتمثیل فيتمارین .١٠
تمارین االلقاء في االذاعة  .١١
مارین البرامج الثقافیة والبرامج الترفیھیةت.١٢
تمارین تجنب االنحیاز وتاكید الحیادیة .١٣
ین تحریف الصوتتمارو طابع تمییز الصوت .١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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تطبیقات لغویة/  سابعا
الفصل األول

المفرداتاألسابیع
لغة الصحافة .١
صفات لغة الصحافة.٢
ي لغة الصحافةاالسالیب المستعملة ف.٣
تطبیق عملي.٤
لغة االذاعة.٥
ممیزات لغة االذاعة.٦
لغة التلفزیون.٧
الفروق بین الوسائل الثالثة في االستعمال.٨
لغة االعالن.٩

تطور لغة االعالن.١٠
لغة المواقع االلكترونیة.١١
االخطاء الشائعة في لغة المواقع.١٢
نماذج من النصوص االعالمیة.١٣
بنصوص من القران والشعر العربيیمكن االستئناس.١٤
امتحان الفصل االول.١٥

الفصل الثاني

المفرداتاألسابیع
التضاد اللغوي.١
المشترك الفظي.٢
ةعائشاألغالط اللغویة ال.٣
عداداالاالغالط في .٤
تطبیقات في العدد .٥
استعمال العدد في النصوص الصحفیة.٦
الكلمات المنحازة.٧
العالمیةالحیاد في اللغة ا.٨
معاني حروف الجر .٩

استعمال حروف الجر.١٠
تطبیقات في حروف الجر.١١
نماذج اخرى من االغالط الشائعة.١٢
نصوص اعالمیة دراستھا نحواً وداللةً وامالءً .١٣
تطبیقات على النصوص االعالمیة.١٤
امتحان الفصل الثاني.١٥
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/ اللغة اإلنكلیزیةثامنا
الفصل األول

Number
of weeksSubject

1.Grammatical subject + Media terms

2.Reading passage + Translation passage + Media terms

3.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms

4.Reading passage + Translation passage + Media terms

5.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms

6.Reading passage + Translation passage + Media terms

7.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms

8.Reading passage + Translation passage + Media terms

9.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms

10.Reading passage + Translation passage + Media terms

11.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms

12.Reading passage + Translation passage + Media terms

13.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms

14.Reading passage + Translation passage + Media terms

15.Grammatical subject + Media terms

16.first term exam
الفصل الثاني

Number
of weeksSubject

1.Reading passage + Translation passage + Media terms Grammatical subject + Media
terms

2.Reading passage + Translation passage + Media terms
3.Grammatical subject + Reading passage + Listening passage + Media subject +

Media terms
4.Reading passage + Translation passage + Media terms
5.Grammatical subject + Listening passage + Translation passage + Media subject +

Media terms
6.Reading passage + Translation passage + Media terms
7.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms
8.Reading passage + Translation passage + Media terms
9.Grammatical subject + Listening passage + Media subject + Media terms

10.Reading passage + Translation passage + Media terms
11.Grammatical subject+ Listening passage + Media subject + Media terms
12.Reading passage + Translation passage + Media terms
13.Grammatical subject + Reading passage + Translation passage + Media terms
14.Reading passage + Translation passage + Media terms
15.Reading passage + Translation passage + Media terms
16.The second term exam

/ بحث التخرج (بال مفردات )تاسعا
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السادسالفصل 

افكار مستحدثة
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البد من اإلشارة  إلى إن رسالتنا تؤكد  على ضرورة االبتكار في وضع المناھج بما یتناغم مع 

العقدین القادمین ، مع أھمیة فيجات سوق العمل اإلعالمي احوفي علوم االتصالقنیةالتطورات الت

عالم علمیا للعمل في وسائل االویر ، وبما یضمن تخریج طالب مؤھلالمراجعة الدوریة للتحدیث والتط

ھمیتھا علمیا وعملیا في ، فضال عن سبق الكلیات و األقسام خبراتھا بالمیدان وحسب أالمحترفة

الجمھور بوسائل فيعالم اإلقلیمیة والدولیة في التأثیر عالم العراقي من منافسة وسائل االتمكین اال

حصینھ من اإلرھاب والفساد وتحفیزه للمشاركة الفاعلة في التنمیة والتحول أقناع مؤثرة وت

فكار المستحدثة . ألالدیمقراطي ل

األعالم دراسات اإلعالمیة في كلیاتیة التعلیمیة لللمبعد استعراض تفاصیل العھأن ما توصلنا إلی

ومتطلبات واقع ،العالمالجامعات الرصینة فيمعالجامعات العراقیة ومقارنة ذلك في واقسامھا 

عالم العراقي  یمكن انجازه باالتي : المیدان العلمي لإل

ت أوال : مازالت اغلب المناھج ومفرداتھا بحاجة لتطویر وإدخال مفردات للتقنیات العلمیة واستخداما

مع عالم الرقمي ، وضرورة تعشیق المادة النظریة بدراسات علمیة األجھزة الفنیة المعتمدة في اال

: طریقعنذلك تطبیقاتھا العلمیة ویمكن أن یحدث 

عالم الرقمي واستخدامات احدث األجھزة ج في إدخال وحدات جدیدة تعنى باالالتدر- أ

وتكنولوجیا  االتصال في تخصصات الصحافة واإلذاعة والتلفزیون والعالقات العامة 

ون مع أقسام ھندسة االتصال اضلة والتعافعناصر تدریسیة لھذه العلوم بالمالتنسیق لتوفیر-ب

والحاسبات في الجامعات المعنیة 

من خبراء في ھذه التخصصات مع ثیالتھا في العالم تعد وضع مفردات مركزة تضاھي م-ج

ن من اإلعالمیین  یآخر

قرار جدول زمني للتحدیث التدریجي ا-د

فر اخصصة تتوأقسام علمیة متطریقعنعالم الرقمي تعداد بعد ذلك للتحول لدراسة االاالس-ه

فیھا مختبرات وقاعات ذات تصمیم خاص . 

عالم في جامعة ذي قار یعد مبادرة مھمة ، لكنھا عالم الرقمي في كلیة االنشاء قسم لالاثانیا: أن تجربة 

ة الحدیثة في لدراسة واستخدام األجھزة الرقمیلللتحول ةالمطلوبطفر فیھا الشرواغیر مكتملة ولم تتو

فق ) للسنوات األربع : االجدول الدراسي ( المرةاءتضح ذلك من قریواإلنتاج اإلعالمي
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السنة االولى 

المادةت
عدد الساعات اسبوعیا

المجموع
العمليالنظري

325الخبر االلكتروني1
224التصویر التفاعلي2
2ــ2اللغة العربیة ( نحو )3
2ــ2اللغة االنكلیزیة4
123اسباتالح5
2ــ2تاریخ االتصال الرقمي6
2ــ2تاریخ العراق الحدیث7
2ــ2الطباعة االلكترونیة8
2ــ2مباديء الرسوم المتحركة9
1ــ1حقوق االنسان والدیمقراطیة10

19625المجموع

السنة الثانیة

المادةت
عدد الساعات اسبوعیا

المجموع
لعملياالنظري

224التحریر االلكتروني1
224انتاج صفحات الویب2
2ــ2اللغة العربیة ( نحو )3
2ــ2اللغة االنكلیزیة4
2ــ2علوم سیاسیة5

علم النفس االجتماعي في المجاالت 6
2ــ2االعالمیة

224مباديء التصمیم البصري7
2ــ2االتصال التفاعلي8
2ــ2المعرفة الرقمیة9

18624المجموع
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السنة الثالثة

المادةت
عدد الساعات اسبوعیا

المجموع
العمليالنظري

224التحریر االلكتروني1
2ــ2المعلوماتیة2
2ــ2اللغة العربیة (  ادب اعالمي )3
2ــ2اللغة االنكلیزیة4
3ــ3مناھج البحث االعالمي5
2ــ2تكنلوجیا االتصال واالعالم6
2ــ2االعالم العربي والعالمي7
2ــ2تشریعات االعالم واخالقیاتھ 8
2ــ2الراي العام9

19221المجموع

السنة الرابعة

المادةت
عدد الساعات اسبوعیا

المجموع
العمليالنظري

224رقميتقنیات االعالم ال1

3ــ3االعالن االلكتروني2

2ــ2اللغة العربیة (  ادب اعالمي )3

2ــ2اللغة االنكلیزیة4

123الفوتو شوب5

2ــ2الفدیو الرقمي6

2ــ2الترویج واالقناع والدعایة7

2ــ2بحث التخرج8

16420المجموع
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ھا في دراساتنا اإلعالمیة لمدى بلم یتم األخذ وات الدراسیة المھمة  ة من الوحدھنالك قائمة طویل

أن تعقد من اجل ذلك ورشلذا من الضروريعیوبھا العلمیة وعدم وجود متخصص  في تدریسھا ، 

تأھیل یمثل نقلة نوعیة لتطویر عملیات الفھو حدیث  والذي ال یمكن التھرب منھ ألفراد ھذا التدوریة

ئم تطورات العصر اإلعالمي الجدید . جین بما یألیاإلعالمي للخر

االتصاالت  المعلومات ووالبد من اإلشارة ألھمیة دراسة تجربة كلیة ھندسة الخوارزمي قسم ھندسة 

في المزاوجة مابین الدراسات الھندسیة واإلعالمیة للمساعدة في إدخال المفردات  الھندسیة 

منھا والتكنولوجیة في الترجمة ، طیاً تعاریف

تكنولوجیا التلكس والتلیكس والفیدیو تكس واألقراص االسطوانیة . -١

تكنولوجیا المیكروویف والطیف الكھرومغناطیسي -٢

تكنولوجیا األقمار الصناعیة -٣

الشبكة الدولیة االنترنیت بواسطةصاالت والنقل التلفزیوني ) البث أنظمة ( أنظمة االت-٤

ن الكابلي والبث  المباشر تكنولوجیا التلفزیو-٥

الكرافیك االلكتروني -٦

المونتاج االلكتروني -٧

تكنولوجیا التصویر واإلخراج الرقمي -٨

تكنولوجیا الصحافة االلكترونیة -٩

جرائم تكنولوجیا االتصال والمعلومات -١٠

أنظمة الحمایة االلكترونیة -١١

عالم واالتصال نظریات تكنولوجیا اال-١٢

عالم واالتصال التقنیة للتكنولوجیات الجدیدة لالالمبادئ ١٣

لوجیا االتصالیة الجدیدة واستعماالت التكن-١٤

عالم واالتصاالت مجاالت تطبیق تكنولوجیا اال-١٥

مدخل لعملیات اإلنتاج التلفزیوني الرقمي -١٦

.)إلرسال الرقميمدخل إلى أنظمة االتصاالت ( أنواع االتصاالت ونظمھا وأسالیب ا-١٧
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ال

الملحق

محاضر االجتماعات
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