توصيف المقررات الدراسية
أوال  :مقررات المرحلة األولى
-1مقدمة في وسائل االتصال
Introduction to communication
عدد الوحدات (ثالث وحدات دراسية) عدد الساعات (ثالث ساعات نظري)
من مقررات مستوي :المرحلة األولى  /إعالم
أهداف المادة:
تعنى هذه المادة بالتعريف باالتصال ووسائله ومفاهيمه وعناصره وخصائصه ومستوياته
وفنونه ومهاراته ،كما تركز على االتصال الجماهيري وأهميته وتأثيره في حياتنا
المعاصرة .كما تهدف المادة إلى تدريس وتدريب الطالب على أساليب وفنون مهارات
االتصال المختلفة من كتابة وإصغاء وخطابة وإلقاء وإقناع.
عناصر المادة :يدرس الطالب في هذه المادة المفردات التالية:
 .1مقدمة ومدخل لعلم االتصال الجماهيري (مفهومه ،أهميته ،نشأته).
 .2وظائف االتصال الجماهيري ،وأهدافه ،ونماذجه " النموذج التقليدي ،النموذج الرمزي.
 .3نظريات االتصال الجماهيري (السويل – ستيفنسون – ماك لوهان-شرام-الزردفيلد
 .4أشكككككالال االتصكككككالت وسكككككائل االتصكككككال الجمكككككاهيري (المقكككككرو – المسكككككمو ة
– المرئيككككة) وتككككدر مككككن ايكككك ،النشككككأ والتنككككور ،والمت يككككرات التالنولوجيككككة
االتصككككالية ،والمعلوماتيككككة التكككك أ ككككرت لككككد تقككككدمها وسككككماتها وتأ يراتهككككا،
أدوارها المجتمعية ،نبيعة استخدامها واإلشبا ات الت تاققها.
 .5أهككككككداف االتصككككككال الجمككككككاهيري ،وتشككككككمل الد ايككككككة والاككككككر النفسككككككية،
واإل الن ،واإل الم والعالقات العامة.
 .6معدات االتصال ،الصوت والصور واستخدامها.
 .7التنور التالنولوج ووسائل االتصال.
 .8اإلشارات المرئية.
 .9االتصال والت ير االجتما .
 .10المصنلاات العلمية لالتصال.
 .11تنبيقات ملية بإجرا مقارنات بين وسائل االتصال الجماهيرية ومعرفكة تأ يراتهكا فك
االتصككال الجمككاهيري جلككد جان ك معرفككة الفككرول بككين الوسككائل المختلفككة ف ك تاقي ك
األغراض واألهداف.

أساليب التعليم والتعلم المتاحة:
المحاضرة – وطرح األسئلة –والمناقشة داخل المحاضرة وتدريب الطالب على أساليب
وفنون مهارات االتصال المختلفة من كتابة وإصغاء وخطابة وإلقاء وإقناع.

أساليب التعليم والتعلم المقترحة:

 توفير ما يلزم بقا ة المااضر من الالمبيوتر وجهاز رض " " DATA SHOWلعرضالمااضر بأسلو  POWER POINTالشالل تقن له تأ يره االيجاب لد سر ة الفهم
واالستيعا .

المرجع:
 د .كبد الراكمكن الابي وآخرين ،مهارات ووسائل االتصال ،النبعة األولد  1425هك، 2004م- .مذالرات مصور ف (جنتاج البرامج اإلذا ية) من ج داد أستاذ المقرر.

-2التوثيق اإلعالمي
Documenting media
من مقررات مستوي :المرحلة األولي – إعالم
عدد الوحدات (وحدتان دراسيتان) عدد الساعات (ساعتان نظري  +ساعة عملي)

أهداف المقرر:
تهككدف هككذه المككاد جلككد تعريككف النال ك بككالتو ي اإل الم ك  ،وأهميتككه ،واليفيككة افككظ وتو ي ك
المعلومات.

عناصر المقرر:
 ماهيككة التو ي ك  ،وأسككاليبه وفككرز المعلومككات الت ك تسككتا التو ي ك  ،و مليككات التو ي ك "االقتنا والتزويد "
 -مواد األرشيف الصاف وأس

اختيار معلوماته ومالوناته

 تالوين األرشيف الصاف من خالل شبالة المعلومات مرالز المعلومات السمعية والمرئية (اإلذا ة والتلفزيون) جدار وتنظيم مراالز المعلومات اإل المية والصافية. مليات التو ي وتشملت االقتنا  ،والتزويد. أنواع المصادر ونرل الاصول ليها (القصاصات – الصور الالت  ،الدوريات ،المكوادالسمعية
والبصرية –المواد الميالروفيلمية)
 -التنظيم (الفهرسة ،التصنيف ،التبوي  ،المصنفات)

 تقديم الخدمات المعلوماتية (االسترجاع ،خدمات اإلاانة الجارية ،الخدمات الببلوجرافية ،خدمات التداول ،الخدمة المرجعية ،خدمات النشر ،خدمات التصكوير واالستنسكا ، ،خكدمات
المص رات)
 -تالنولوجيا المعلومات ونظم االتصاالت.

أساليب التدريس المتاحة:
ويتم تدري هذا المقرر من خالل المااضرات النظريكة والباكو ،والتالليفكات والتكدري
العمل للنكال وتالليكف النالك بإ كداد أرشكيف صكاف خكال بالمعلومكات والقضكايا
الجارية المنرواة ف وسائل اإل الم ،مع استخدام األسالي العلمية المعتمكد فك تو يك
تلك المعلومات.

أساليب التدريس المقترحة :
 تكككوفير مكككا يلكككزم بقا كككة المااضكككر مكككن الالمبيكككوتر وجهكككاز كككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشالل تقن لكه تكأ يره االيجكاب
لد سر ة الفهم واالستيعا .

المراجع
 انف دل العبد .التو ي اإل الم ( ،القاهر ت فيروز المعادي.)2006 ، أبو السعود االبيارى .التو ي اإل الم ( ،القاهر ت المالت المصري الادي.)2006 ،، -مذالرات مصور ف (التو ي اإل الم ) من ج داد أستاذ المقرر.

-3التحرير اإلعالمي
Editing Media
من مقررات مستوي :المرحلة األولى – إعالم
عدد الوحدات ( وحدتان دراسيتان) عدد الساعات (ساعتان نظري  +ساعة عملي).

أهداف المقرر:
تهدف هذه الماد جلد تعريف النال بأس التارير اإل المك الخاصكة بالوسكائل المختلفكة،
جلككد جانك التعككرف لككد العوامككل المككر ر فك التاريككر سككلبا وجيجابككا ،ايكك ،يم ككل الخبككر
اإل الم ماورا أساسيا للدراسة ف هذه الماد .

عناصر المقرر:

 مكدخل جلككد التاريكر اإل المك ويتضككمنت الخبكر اإل المك وأهميتكه وأنوا ككه ومصككادرهوقوا ككد نشككره والتابتككه ،والعوامككل المككر ر فكك تاريككره ،و القتككه بالسياسككة التاريريككة
واإل المية.
– صياغة الخبر وتاريره ،ويتضمنت األدوات الفنية لتارير الخبر والقوال الفنيكة لتاريكره
وأنوا ه وأسالي تارير الل نوع منه.
 ناصككر جبككراز الخبككر وتاريككره ،ويشككمل جخككراج الخبككر ،واسككتخدام الخلف ك اإلخباريككة،واستخدام الصور إلبراز وتد يم الخبر.
 الفرل ف نشر الخبكر فك وسكائل اإل كالم المختلفكة ،ويشكمل الفكرل بكين الخبكر الصكافواإلذا والتلفزيون  ،والخبر ف والاالت األنبا و لد شبالات االنترنت.
 التنبيقات العمليةت أسلو التابة الخبر ،تارير األخبار ف والاالت األنبا  ،الخبر المسموعوالخبر المرئ و ناصرهما اإليضااية.
 التعريف بباق فنون التارير المختلفةت التاقي  ،والادي ،،والتقرير ،والمقال ،والامكالتالصافية.
 أس ومتنلبكات ج كداد والتابكة القوالك الفنيكة المختلفكة للكنل غيكر الالامكل مكن الاكدي،المباشر ،الريبورتاج اإلذا  ،البرامج الاواريكة ،ج كداد والتابكة النصكول اإلذا يكة لجميكع
األشالال البرامجية السابقة.
أساليب التدريس المتاحة:
تتنوع أسالي التدري من خالل المااضرات النظرية ،وبين ورش العمل والقات المناقشة
و ككرض نظككري لككبعض النمككاذج مككن األخبككار ف ك الصككاف الورقيككة والبككرامج اإلذا يككة
والتلفزيونية.

أساليب التدريس المقترحة :
 تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لك
سر ة الفهم واالستيعا .
 -رض نماذج من األخبار ف البرامج اإلذا ية وتلفزيونيه من خالل مجمو ات.

المراجع
 ليلد بد المجيد ،مامود لكم الكدين .فكن التاريكر الصكاف ( ،القكاهر ت الكدار العربيكة للنشكروالتوزيع.)2007 ،
 مامككككد سككككالم موسككككد المنفككككد وآخككككر ،سككككالينة جبككككراهيم سككككالم .المككككداخل األساسككككيةللتاريككككر اإل المكككك ( ،منشككككورات الهيئككككة العامككككة للصككككاافة ،نككككرابل  ،الجماهيريكككك ة
العظم .)2005
 -مامد معوض .الخبر اإلذا

والتلفزيون ( ،القاهر ت دار الالتا الادي.)2000 ،،

-4التصوير الصحفي (الضوئي).
Photojournalism
من مقررات مستوي :المرحلة األولي /إعالم
عدد الوحدات( :وحدتان دراسيتان) عدد الساعات (ساعتان نظري  +ساعة عملي).
الهددددف منددد  :التعكككرف لكككد أهميكككة الصكككور الصكككافية فككك المعالجكككات الصكككافية
والمرئيكككككة ،واإللمكككككام بكككككأجزا الالكككككاميرا و مليكككككة تامكككككيض ونبكككككع الصكككككور فككك ك
الالكككككاميرات ذات األفكككككالم الاساسكككككة والالكككككاميرات الرقميكككككة "الكككككديجتال" ذات القكككككرل
لكككككد التقكككككان الصكككككور فككك ك الظكككككروف المختلفكككككة واألمكككككاالن
المم كككككنن ،والتكككككدري
المفتواككككة والم لقككككة مككككن زوايككككا متعككككدد  ،والتعككككرف لككككد اليفيككككة نقلهككككا للنشككككر بككككر
اإلذا ة والهاتف واالنترنت ووالاالت الصور.

عناصر المقرر:
 مدخل نظري ام لدراسة نشأ فن التصوير الضوئ . أهميته ووظيفته ،وتنبيقاته ف الصاافة الادي ة. أجزا آلة التصوير ووظيفة الل جز . األفالم المستخدمة وأنوا ها ووظيفتها. -المااليل المستخدمة ف جظهارها وت بيتها.

 الالاميرا وأنوا ها ووظائف الل نوع معمل التصوير الصاف ، مراال جنتاج الصور وتاميضها، -أنواع األفالم واستخداماتها،

 درجة اساسية أشرنة األفالم.الفرل بين الالاميرا ذات األفالم الاساسة والالكاميرا االلالترونيكة الرقميكة ذات القكرل المم كننمل الل من النو ين،
والت تعمل وف نظريات الفيديو الالهروم نانيسية -أسلو
مصادر الاصول ل الصور الصافية,واليفية الاصول ليها من خالل الالمبيوتر بر الراديو أو التلفزيون أو التلفون أو اإلنترنكت أووالاالت الصور.

أسلوب التدريس المتاح:

المااضر – ونرح األسئلة –والمناقشة داخل المااضر – ،مع تنبيقات ملية تتم من خكالل
لكد فكن التقكان الصكور الصكالاة للنشكر الصكاف مكن زوايكا متعكدد  ،واليفيكة
تدري النال
التراليز لد أهم جزئية ف الاد.،

أسلوب التدريس المقترح:
تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لكد
سر ة الفهم واالستيعا .
توفير الالاميرا العادية بعدساتها المت ير ذات األبعاد البررية المختلفكة ،والكذلك تكوفير الالكاميراالديجتال الداك ما أدى جليه التنور التالنولوج من الت ييكر الجكذري فك تصكميم وأدا الالكاميرا
الضوئية.
السماح برالة لمية تستهدف التدريالنال خارج قا ة الدر .

لكد التقك ان صكور موضكو ية أو شخصكية ياللكف بهكا

القيام بزيار ميدانية ألقسام فصل ألوان الصور الصافية بمنبعة صافية ليبيكة البكري للتعكرفل ماأدي جليه التنور التالنولكوج مكن الت ييكر الجكذري فك مليكة التقكان وجنتكاج وتامكيض
الصور الضوئية بسينر نظريات الفيديو الالهروم نانيسكية ليهكا  ,وجدراك الاليفيكة التك اكل
بها القرل المم نن مال الفيلم الاسكا  ,ومكن كم جمالانيكة نقكل مكا يكتم التقانكه لكد شاشكة
ااسوبية م نبعه ملونا بواسنة نابعات خاصة .

المراجع العلمية المقترحة:
 مامد نبهان سويلمت التصوير اإل الم –القاهر –دار المعارف 1995ف مامد صعيديت التصوير الفوتوغراف –بيروت دار النفائ للنبا ة والنشر 2003ف -مذالرات مالتوبة ومصور من ج داد أستاذ المقرر

-5الحاسب اآللي:
Computer
من مقررات مستوي :المرحلة األولي /إعالم
عدد الوحدات( :ثالث وحدات دراسية) عدد الساعات (ساعتان نظري  +ساعتان عملي)

الهدف من المقرر:
تهدف هذه الماادة إلاى التعرياف بالحاساوه وأهميتاه وأنواعاه وم وناتاه واللارامة المتاحاة
وتطليقاتها في مجاالت االتصال والتركيز على اللرامة الرئيسة في معالجة ال لمات (تحرير
النصوص) وقواعد المعلومات وعمل الجداول والرسوم الليانية واإليضااحية ونقال وتخازين
ومعالجااة الصااور باإلضااافة إلااى التعريااف باإلنترنااع وماال ات المعلومااات واالتصاااالت
األخرى.

عناصر المقرر:

 نلذة تاريخية عن الحواسيب وتطورها. تعريفات الحاسوه ،أهميته ،أنواعه ،م وناته. اللرامة الحاسوبية المتاحة وتطليقاتها في مجاالت االتصال. مدخل إلى نظام التشغيل في الحاسوه ،وتطليقات معملية على أوامر نظام التشغيل عملي مدخل إلى تطليقات ويندوز ،تطليقات معملية على العمل في بيئة ويندوز. النشر اإلل تروني( :مفهومه ووسائله). اللاارامة الرئيسااة فااي معالجااة ال لمااات (تحرياار النصااوص) وقواعااد المعلومااات وعماالالجداول والرسوم الليانية واإليضاحية.
 تخزين ومعالجة الصور. تعريفات اإلنترنع ومل ات المعلومات واالتصاالت األخرى وتطليقاتهاا ،واالطاالع علاىمواقع الخدمات اإلعالمية الموجودة على الشل ة ،مع أخذ ف رة عن حماية الحاسب اآللي من
الفيروسات.

أسلوب التدريس المتاح:
المااضر – ونرح األسكئلة – والمناقشكة داخكل المااضكر –مكع تنبيقكات مليكة بشكالل
مستمر لد أجهز الااسو .

أسلوب التدريس المقترح:
تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لكد
سر ة الفهم واالستيعا .
 -توفير وسيلة اتصال بشبالة المعلومات (اإلنترنت).

المراجع:
 مذالرات المقرر. الالت األساسية " الالت الدراسية " الالت المقتراة القرا ار . -مواقع لد شبالة اإلنترنت.

- 6اللغة العربية:
Arabic language 1
من مقررات مستوي  :المرحلة األولى  /إعالم
عدد الوحدات ( ال ،وادات دراسية) دد السا ات ( ال ،سا ات نظري).
الهدف من  :تمالين النال من الل ة األم ،لدورها األساس ف األدا الل وي ،وتقكويم اللسكان،
وتملك آليات الالتابة ،وقوا د الل ة وبالغتها التعبيرية.
عناصر المقرر :يحتوي المقرر علي:
 النصولت نل قرآنك  ،وفك األد الجكاهل (نكل جكاهل ) ،وفك األد العباسك (نكلباس ) ،وف األد الادي( ،نل ادي.)،
 الناوت الضبن والارالات األصلية والفر ية ،أنواع الجمل " الجملة االسمية وأرالانها ،وأنكواعالخبر " ،الجملة الفعلية وأرالانها " الفعكل والفا كل " ،الفعكل الكالزم والمتعكدي ،والفا كل ،نائك
الفا ل ،المفعول به وبعض المفا يل.

 الالتابة العربيةت ترتي الاروف أبجديا ،الالم الشمسكية والكالم القمريكة ،اكروف المكد (األلكفوالواو واليا ) اذف النون اكين اإلضكافة فك الم نكد وجمكع المكذالر السكالم ،اكذف النكون مكن
األفعال الخمسة ،رسم الصاد والضاد والدال والتا والتأاليد لد التعريف بين األلكف المقصكور
واليا  ،اليفية التابة العدد ،المات الترقيم ،تصوي لكبعض المفكردات (مبنك ومعكر ) -الل ك كة
(الالشف ن المعاجم).

أسلوب التدريس المتاح:
المااضر – ونرح األسئلة –والمناقشة داخل المااضر –  ,مع تنبيقات ملية تتم من خالل
لد قرا بعض النصول لتقويم لسانهم وتدريبهم لد النن السليم .
تدري النال

أسلوب التدريس المقترح:
تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لكد
سر ة الفهم واالستيعا .
المراجع
 -مذكرات تضعها شعبدددة اللغدددة العربيدددة بالكليدددة.

-7اللغة اإلنجليزية :1
English language 1
 من مقررات مستوي :المرحلة األولى  /إعالم.عدد الوحدات (ثالث وحدات دراسية) عدد الساعات (ثالث ساعات).

 الهدف من :تدري

النال المهارات الالزمة ف تعلم الل ة اإلنجليزية وذلك بصور مبسنة وميسر وف

منهج وضع خصيصا لتلبية ااتياجاتهم التربوية والعلمية.

عناصر المقرر:
 المنهج هو بار ن سلسلة من المستويات تندرج تات المستوى األول واتد المتقدم ويسمدNew Head Wayياتوي لد وادات دراسية تشتمل لد العديد من الدرو المختلفة.
- Review of some grammatical points / Simple present tens /
Adverbs / The present Progressive / Simple future tens / Mass and
Unit Nouns / Simple past tens / Passive voice / Comparative and
Superlative forms of adjective and adverbs.

 مفهوم االتصال باإلنجليزية ،ناصر العملية االتصالية و وامل فعاليتها ،نظريات ونماذجاالتصال ،مفاهيم اإلقناع والد اية واألبعاد النفسية واالجتما ية لالتصال ،المفاهيم
والمصنلاات الادي ة ف المجال االتصال امة مع جان تنبيق ف التابة األخبار بالل ة
االنجليزية.

أسلوب التدريس المتاح:
المااضكككككر – ونكككككرح األسكككككئلة –والمناقشكككككة داخكككككل المااضكككككر  ،والمشكككككارالة فكككك
اككككل التمككككارين ،وال ككككرض مككككن ذلككككك هككككو مشككككارالة النالكككك فكككك فهككككم المهككككار
المنلوبكككة األمكككر الكككذي يتكككيغ لكككه فهكككم الل كككة كككن نريك ك مشكككارالته فك ك شكككرح وتاليكككل
الدر .

أسلوب التدريس المقترح:
تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعككككككرض المااضككككككر بأسككككككلو  POWER POINTالشككككككالل تقنكككك ك لككككككه
تأ يره االيجاب لد سر ة الفهم واالستيعا .
المراجع
 -مذالرات يضعها قسككككم الل ة اإلنجليزية بالاللية تالون مشتملة لد التوصيف المنلو .

-8مدخل إلى علم النفس العام:
Introduction to General Psychology
من مقررات مستوي :المرحلة األولى  /إعالم
عدد الوحدات (وحدتان دراسيتان) عدد الساعات (ساعتان نظري)

الهدف من :
 تعريككككف النالكك ك بمفككككاهيم لككككم الككككنف وتككككاريا تنككككوره ،وأهدافككككه ،وتشككككمل الفهككككموالتفسير والتنبر والتاالم ،ونرل ومناهج البا ،ف لم النف  ...الا.
ناصر المقررت
 التعريككككف بعلككككم الككككنف وتككككاريا تنككككوره ابتككككدا مككككن " فنككككت " ومككككرورا " بككككوليمجككككيم " (المدرسكككككة الوظيفيككككة) وانكككككن (المدرسككككة السكككككلوالية) ،االلهككككر وفرتيهيمكككككر
(المدرسككككة الجشككككنالتية) فرويكككككد (المدرسككككة التاليليككككة) ،ابراهكككككام ماسككككلو (المدرسكككككة
اإلنسككككانية) ،بيككككك والككككي (المدرسككككة المعرفيككككة) ،مككككع بيككككان أهككككداف لككككم الككككنف
وتشمل الفهم والتفسير والتنبر والتاالم.
 نككككرل ومنككككاهج الباكككك ،فكككك لككككم الككككنف وتشككككملت المككككنهج التجريبكككك  ،والمككككنهجاالرتبان  ،والمنهج اإلاللينيال  ،ومنهج تاليل المضمون.

 الشخصكككككيةت (تعريكككككف الشخصكككككية ،مكككككع توضكككككيغ النظريكككككات المختلفكككككة المفسكككككرللشخصككككية وتشككككملت نظريككككة األنمككككان ،والسككككمات ،ونظريككككة الجشككككنالت ،والتاليككككل
النفس والسلوالية).
 الدافعيككككةت (تعريفهككككا ،والتصككككنيفات المختلفككككة للككككدوافع التكككك يمالككككن اصككككرها فككككدوافكككع بيولوجيكككة فسكككيولوجية ،أو دوافكككع الافكككاظ لكككد بقكككا الفكككرد ونو كككه ،ودوافكككع
اجتما ية نفسية).
 االنفعاالتت (تعريفها ،ووظائفها ،وتفسيرها ،التذالر). النسكككككيانت (أشكككككالال التكككككذالر وتشكككككمل االسكككككترجاع والتعكككككرف واالاتفكككككاظ ،وأنكككككواعالكككككذاالر (الكككككذاالر الاسكككككية ،قصكككك ير المكككككدى ،نويلكككككة المكككككدى) ،ونمكككككاذج الكككككذاالر
(نموذج للذاالر ند اتالنسون ،شيفرين)( ،نموذج اليريك ،ولوالهارت).
 الككككتعلمت (تعريفككككه ،شككككرونه ،النظريككككات المفسككككر للككككتعلم والتكككك يمالككككن اصككككرهافككككك ككككككال،ت النظريككككككات االرتبانيككككككة للككككككتعلم (االشككككككتران الالالسككككككيال لبككككككافلوف،
واإلجرائككككك نكككككد ليالكككككرت لفككككك ن) ،النظريكككككات االجتما يكككككة أو الكككككتعلم االجتمكككككا
(نظريككككككة الككككككتعلم بالمالاظككككككة أو بالمااالككككككا نككككككد بانككككككدورا) ،الككككككتعلم المعرفكككك ك
(لبرونروجانية واوزايل).
 الككككذالا ت تعريفككككه ،قياسككككه ،اختبككككارات الككككذالا (اختبككككار بنيككككه ووالسككككلر) والقككككدراتالخاصككككة ،وتككككأ ير الورا ككككة والبيئككككة لككككد الككككذالا  ،واالضككككنرابات النفسككككية والعقليككككة
وتصنيفها واليفية الجها.

أسلوب التدريس المتاح:
المااضر – ونرح األسئلة –والمناقشة داخل المااضر .

أسلوب التدريس المقترح:
تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعككككككرض المااضككككككر بأسككككككلو  POWER POINTالشككككككالل تقنكككك ك لككككككه
تأ يره االيجاب ل سر ة الفهم واالستيعا .
المراجع
 -مذالرات يضعها القسم بالاللية تالون مشتملة لد التوصيف المنلو .

-9اللغة االفرنسية:1
Ferncnsh language 1
 من مقررات مستوي :المرحلة األولى  /إعالمعدد الوحدات (ثالث وحدات دراسية) عدد الساعات (ثالث ساعات)

 الهدف من :تككككدري

النككككال المهككككارات الالزمككككة فكككك تعلككككم الل ككككة الفرنسككككية وذلككككك بصككككور

مبسكككككنة وميسكككككر وفككككك مكككككنهج وضكككككع خصيصكككككا لتلبيكككككة ااتياجكككككاتهم التربويكككككة
والعلمية.

عناصر المقرر:
ن سلسلة من المستويات تندرج تات المستوى األول واتد المتقدم

 المنهج هو بارويسمد.
 مفهوم االتصال بالفرنسية ،ناصر العملية االتصالية و وامل فعاليتها ،نظريات ونماذجاالتصال ،مفاهيم اإلقناع والد اية واألبعاد النفسية واالجتما ية لالتصال ،المفاهيم.
والمصنلاات الادي ة ف المجال االتصال امة مع جان تنبيق ف التابة األخبار بالل ة
الفرنسية.

أسلوب التدريس المتاح:
المااضكككككر – ونكككككرح األسكككككئلة –والمناقشكككككة داخكككككل المااضكككككر  ،والمشكككككارالة فكككك
اككككل التمككككارين ،وال ككككرض مككككن ذلككككك هككككو مشككككارالة النالكككك فكككك فهككككم المهككككار
المنلوبكككة األمكككر الكككذي يتكككيغ لكككه فهكككم الل كككة كككن نريك ك مشكككارالته فك ك شكككرح وتاليكككل
الدر .

أسلوب التدريس المقترح:
تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعككككككرض المااضككككككر بأسككككككلو  POWER POINTالشككككككالل تقنكككك ك لككككككه
تأ يره االيجاب لد سر ة الفهم واالستيعا .
المراجع
 مكككذالرات يضكككعها قسككك كككم الل كككة الفرنسكككية بالالليكككة تالكككون مشكككتملة لكككد التوصكككيفالمنلو .

-10التشريعات اإلعالمية
من مقررات مستوي :المرحلة األولي – إعالم
عدد الوحدات (ثالث وحدات دراسية) عدد الساعات (ثالث ساعات).
من مقررات مستوي :المرحلة األولي  /إعالم

أهداف المقرر:
تهكككدف هكككذه المكككاد جلكككد دراسكككة التشكككريعات القانونيكككة واإل الميكككة التككك تكككنظم
مككككل وسككككائل االتصككككال المختلفككككة وترالككككز لككككد التعككككرف بككككالموا ي الدوليككككة
والماليككككة المنظمككككة لوسككككائل اإل ككككالم مككككن خككككالل دراسككككة موسككككعة لنظريككككات

اإل الميككككة التكك ك تنككككادي بوضككككع تلككككك الموا يكك ك  ،ومككككن ككككم معرفككككة الدارسككككين
بتلككككك النظريككككات والموا يكككك واليفيككككة العمككككل بككككه مككككن الناايككككة المهنيككككة فكككك
الجان التنبي .

ناصر المقررت
 مفهكككككوم التشكككككريع ،و القتكككككه بالعمليكككككة الديمقرانيكككككة ،والمرسسكككككات السياسكككككيةووسائل إل الم.
 مفهكككككوم ا إل كككككالم والعوامكككككل التكككك تكككككردي جلكككككد زيكككككاد االهتمكككككام بدراسكككككةالتشريعات اإل المية
 النظريكككككات اإل الميكككككة ،ووظائفكككككه ،الخكككككوال العقليكككككة والنفسكككككية و القتهكككككابوسائل اإل الم
 المبادئ األخالقية والمهنية للعمل اإل الم . مفهككككوم اإل ككككالم السككككلنة رابعككككة ،اريككككة الككككرأي والتعبيككككر فكك ك وسككككائل اإل ككككالمالمالية والدولية.

أساليب التدريس المتاحة:
ويكككككتم تكككككدري هكككككذا المقكككككرر مكككككن خكككككالل المااضكككككرات النظريكككككة ونكككككرح
األسئلة –والمناقشة داخل المااضر والباو ،والتالليفات.

أساليب التدريس المقترحة:
 تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعكككككرض المااضكككككر بأسكككككلو  POWERPOINTالشكككككالل تقنكككك لكككككه تكككككأ يره
االيجاب لد سر ة الفهم واالستيعا .

المراجع:
-1جبكككككراهيم بكككككد ا ألمسكككككلم التشكككككريعات اإل الميكككككة ،مالتبكككككة الفالكككككر العربككككك
.2006
-2ليلككك بكككد المجيكككد التشكككريعات اإل الميكككة فككك الكككونن العربككك (-القكككاهر ت المرالككك ز
القوم للباو.)1993,،

❖ المرحلة الثانية -المواد العامة
-1الرأي العام
Public Opinion
من مقررات مستوي :المرحلة الثانية – إعالم
عدد الوحدات (ثالث وحدات دراسية) عدد الساعات (ثالث ساعات).
من مقررات مستوي :المرحلة الثانية  /إعالم.

أهداف المقرر:
تهكككدف هكككذه المكككاد جلكككد دراسكككة الظكككاهر الجما يكككة للكككرأي مكككن خكككالل وسكككائل
االتصككككال المتااككككة تقليديككككة أو ادي ككككة ،وترالككككز لككككد التعككككرف لككككد وامككككل
تالككككوين الككككرأي العككككام وت ييككككره مككككن خككككالل دراسككككة ال قافك ككككة ،واالتجاهككككات،
والكككدوافع ،والمعتقكككدات .كككم معرفكككة الفائكككد مكككن اسكككتخدام وظائفكككه فككك وسكككائل
اإل ككككالم فكك ك بنككككا رأي ككككام ياقكك ك التجككككان والتوافكك ك فكك ك المجتمككككع ،المككككا
تهكككدف هكككذه المكككاد جلكككد اسكككتعراض اليفيكككة تكككأ ير وسكككائل اإل كككالم فككك الكككرأي
العام وتأ ير الرأي العام ف وسائل اإل الم.

عناصر المقرر :
 مفهككككككوم الككككككرأي العككككككام ،و القتككككككه بالعمليككككككة الديمقرانيككككككة ،والمرسسككككككاتالسياسية ووسائل اإل الم.
 القككككة الككككرأي العككككام بككككاإل الم والعوامككككل التككك تككككردي جلككككد زيككككاد االهتمككككامبدراسة الرأي العام.
 مقومككككات الككككرأي العككككام ،والعوامككككل التكك ك تككككر ر فكك ك تالككككوين الككككرأي العككككام ،الرأي العام واالتجاه .
 أنكككككواع الكككككرأي العكككككام ،ووظائفكككككه ،الخكككككوال العقليكككككة والنفسكككككية و القتهكككككابالرأي العام.
 أسكككالي التكككأ ير فككك الكككرأي العكككام ،اسكككتنالع الكككرأي العكككام ونكككرل قياسكككه "أهميته ،خنواته.
 الجوانكككك المنهجيككككة واإلجرائيككككة لقيككككا الككككرأي العككككام " تاديككككد األهككككداف،جمككككع المعلومككككات ،تاديككككد المجتمككككع والعينككككة ،أدوات جمككككع البيانككككات ،اختيككككار
البككككاا ين وتككككدريبهم ،تاديككككد خنككككة العمككككل الميككككدان  ،جمككككع البيانككككات ،معالجككككة
البيانكككككات وتاليلهكككككا وتفسكككككيرها ،والتاليكككككل اإلاصكككككائ  ،واسكككككتخدام الااسكككككبات
اإللالترونية ف التابة التقرير.
 -مظاهر الرأي العام اإليجابية والسلبية.

أساليب التدريس المتاحة:
ويتم تدري هذا المقرر من خالل المااضرات النظرية ونرح األسئلة –والمناقشة داخل
المااضر والباو ،والتالليفات.

أساليب التدريس المقترحة:

 تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لكد
سر ة الفهم واالستيعا .

المراجع:
-1مختار التهام  ،انف دل العبد .الرأي العام( ،القاهر ت الدار العربية للنشر والتوزيع،
.)2006
-2ناهد صالغ- .قيا
للباو.)1993,،

الرأي العام ,الماض ,الااضر,المستقبل(-القاهر ت المرالز القوم

 -3بككككد الككككرازل أمككككين –العينككككات وتنبيقاتهككككا فكك ك الباككككو ،االجتما يككككة(-الريككككاض,
معهد اإلدار العامة .)1997,
-4د.مختار التهام -الرأي العام والار النفسية ( -القاهر  ,دار المعارف ).

 -2إعالم متخصص
Media specialist
من مقررات مستوي :المرحلة الثانية /إعالم.
عدد الوحدات ( :ال ،وادات) دد السا ات ( ال ،سا ات نظري).
الهدف من  :تدري

النال

ل وسكائل ومجكاالت اإل كالم المتخصصكة اتكد يمالنكه التفرقكة

بينها والتعامل معها الضرور لمواالبة متنلبات العصر.
عناصر المقرر :يحتوي المقرر علي:
أهمية اإل الم المتخصل ،ماهيته ووسائله.وظائفه ومادداته األساسية.اإل الم االقتصادي.-ج الم السياا .

-اإل الم الزرا

.

اإل الم التربوي. -اإل الم االجتما

.

اإل الم الدين .اإل الم المهن والمالد.مفهوم الل مجال وخصائصه ومصادره واليفية ت نيته ،ودوره فك التنميكة البيئيكة،والبشرية.

أسلوب التعليم المتاح:
المااضر – ونرح األسئلة –والمناقشة داخل المااضر –  ,مع تنبيقكات مليكة
ليها يتم فيها التدري

لد مجاالت اإل الم المختلفة والمتخصصة و لك السكمات

المختلفة التك تميكز الكل نكوع  ,تنبيقكات مليكة تكتم مكن خكالل تاليكل ونقكد لمكواد
ج الميككة متخصصككة منشككور أو مذا ككة ف ك الصككاافة واإلذا ككة الليبيككة والعربيككة
واألجنبية .

أسلوب التعليم المقترح:
 -تكككوفير مكككا يلكككزم بقا كككة المااضكككر مكككن الالمبيكككوتر وجهكككاز كككرض

DATA

 SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشالل تقن له تأ يره االيجكاب
لد سر ة الفهم واالستيعا .

المراجع العلمية المقترحة:
 د.فارول أبو زيدت الصاافة المتخصصة –القاهر – الم الالت 1996-ف. د.فارول أبكو زيكد وليلكالمفتوح 2007ف.
-3اللغة اإلنجليزية 2

بكد المجيكدت الصكاافة المتخصصكة –القكاهر مرالكز التعلكيم

English language 2
من مقررات مستوي :المرحلة الثانية /إعالم.
عدد الوحدات ( ال ،وادات دراسية) دد السا ات ( ال ،سا ات).

 الهدف من :تدري

النال المهارات الالزمة ف تعلم الل ة اإلنجليزية وذلك بصور مبسنة وميسر وف

منهج وضع خصيصا لتلبية ااتياجاتهم التربوية والعلمية.

عناصر المقرر:
تاليل الماد اإل المية من صكاافة وجذا كة ( راديكو وتلفزيكون )  ،و القكات امكة وج كالن ،
ووسائل اإل كالم الجديكد المكا وردت فك المراجكع والكدوريات المالتوبكة بالل كة اإلنجليزيكة مكع
لكد (
ترجمتها لل ة العربية  ،المصنلاات اإل الميكة فك الل كة اإلنجليزيكة وتكدري النكال
 (Primaryالتعامككل مككع المككاد اإل الميككة المالتوبككة بالل ككة اإلنجليزيككة فك مصككادرها األوليككة
تشكخيل تقنيكات اإلنتكاج اإل المك الخاصكة بالكدول )، )or Non-Textbook Sourcesمكع
التراليكز لكد ") (Anglo-Saxon Journalistic Techniquesالنانقكة باإلنجليزيكة " التابكة
األخبار بالل ة اإلنجليزية.

أسلوب التدريس المتاح:
المااضككر – ونككرح األسككئلة –والمناقشككة داخككل المااضككر  ،والمشككارالة فك اككل التمككارين،
وال رض من ذلك هو مشارالة النال ف فهم المهار المنلوبة األمكر الكذي يتكيغ لكه فهكم الل كة
ن نري مشارالته ف شرح وتاليل الدر .

أسلوب التدريس المقترح:
تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لكد
سر ة الفهم واالستيعا .
المراجع
 -مذالرات تضعها شعبة الل ة اإلنجليزية بالاللية تالون مشتملة لد التوصيف المنلو .

4ا-إلحصاء الوصفي
descriptive statistics
من مقررات مستوي :المرحلة الثانية /إعالم
عدد الوحدات ( ال ،وادات دراسية) دد السا ات (سا تان نظري  +سا تان مل ).

 أهداف المقرر: تعريف النال بالمفاهيم واألدوات األساسية لعلم إلاصا  ،و القته بالعلوم االجتما ية. -جمداد النال بنرل وتفاصيل األدوات والمقايي

اإلاصائية المختلفة.

 -تزويد النال ببعض أدوات التاليل اإلاصائ  ،وتنبيقها ف مجال الرأي العام واإل الن.

عناصر المقرر:
 .1مقدمة امة
 .2تعريف اإلاصا  /مجاالته  /استخداماته  /القته بالعلوم االجتما ية.
 .3تاديد المشاللة  /جمع البيانات  /تبويبها  /رضها  /تاليلها  /تفسيرها.
 .4اليفية ج داد الجداول ،وقرا تها وتفسيرها.
 .5مقايي النز ة المرالزية (المتوسن الاساب  /الوسين  /المنوال).
 .6مقايي نز ة التشتت (المكدى  /االناكراف المعيكاري  /التبكاين  /االناكراف المتوسكن /
االناراف الربيع ).
 .7نظرية االاتماالت (تعريفها  /الاواد ،المستقلة وال ير مستقلة).
 .8االرتبان واالنادار ".معامل االرتبان – اسا معامل االرتبان – االنادار.
أساليب التدريس المتاحة:
 مااضرات نظرية لشرح المفاهيم وقوا د اسا المقايي . قا ة با ،للتنبي العمل . -تالليفات دورية بالمااضر وقا ة البا ،للتدري والتقييم.

أسلوب التدريس المقترح:
 التخنين إلجرا دراسة جاصائية الاملة لظواهر الرأي العام.لد تاليل جاصائ باستخدام الااس
 توفير معمل مجهز للتدريلد التابة التقارير لتفسير النتائج والتابة التوصيات.
 -التدري

اآلل .

المراجع:
 مذالرات المقرر. الالت األساسية " الالت الدراسية " اإلاصا الوصف والتاليل مع اسكتخدام البكرامجالجاهز
 الالت المقتراة القرا ار . الدوريات ومواقع لد شبالة اإلنترنت.5علم االجتماع اإلعالمي:
من مقررات مستوي  :المرحلة األولى  /إعالم
عدد الوحدات (وادتان دراسيتان) دد السا ات (سا تان نظري).

الهدف من :
 تعريف النال بمفاهيم لم االجتماع وتاريا وتنوره ،وأهدافه ،وتشمل الفهم والتفسير والتنبروالتاالم ،ونرل ومناهج البا ،ف لم االجتماع  ...الا.
عناصر المقرر:

مفهوم لم االجتماع اإل الم – المجتمع و القتها بوسائل اإل الم-نظريكات اإل كالم-الامكالت
اإل المية واإل النية-المنظور االجتما لإل الم -المية االتصاالت واالخترال ال قاف -العولمة
والهوية والمجتمع التالنولوج .

أسلوب التدريس المتاح:
المااضر – ونرح األسئلة –والمناقشة داخل المااضر .

أسلوب التدريس المقترح:
تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لك
سر ة الفهم واالستيعا .
المراجع
 -مذالرات يضعها القسم بالاللية تالون مشتملة لد التوصيف المنلو .

❖ المواد التخصصية للمرحلة الثانية

❖ شعبة اإلذاعة
- 1إنتاج إذاعي
Production of Radio Programs
من مقررات مستوي :المرحلة الثانية – اإلذاعة والتليفزيون.
عدد الوحدات (ثالث وحدات دراسية) عدد الساعات (ساعتان نظري  +ساعتان عملي).

أهداف المقرر:
تهدف هذه الماد جلد ج نا النال خلفية معرفية ن الخنوات المختلفة إلنتاج البكرامج
ف اإلذا ة بد من اختيار فالر البرنامج اتد االنتها مكن جنتكاج البرنكامج ،المكا توضكغ
الجوان االقتصادية والفنية ف ملية اإلنتاج ،والمشالالت الت تعترضها.
الما توضغ أيضا الجوان الفنية إلخراج البرامج ف اإلذا ة ،ونرل وأسالي اإلخكراج
وفنونه.

عناصر المقرر:
 تعريف اإلذا ة المسمو ة ونشأتها ومزاياها الوسيلة اتصاليه. -التعريف بمراال وخنوات جنتاج البرامج ف اإلذا ة ومالوناته ،ومرااله وأنوا ه.

 فنكككون الراديكككو اإلذا يكككة ،العمكككل داخكككل األسكككتوديو ،مالونكككات األسكككتوديو ،أنكككواعاالستوديوهات اإلذا ية ،معدات األستوديو ،معدات غرفة المراقبة.
 أساسككيات العمككل اإلذا ك  ،خرينككة اإلرسككال ،قككدرات الراديككو ،تصككنيف البككرامج ف كالراديو ،مالونات البرنامج اإلذا .
 -فنون وأسالي جخراج البرامج ف اإلذا ة ،والتسجيل والتوليف.

أساليب التدريس المتاحة:
ويتم تدري هذا المقرر من خالل المااضرات النظرية ونرح األسئلة ،والمناقشة داخكل
المااضر والباو ،والتالليفات الت ياللف بها النال .

أساليب التدريس المقترحة:
 تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لك
سر ة الفهم واالستيعا .
 التككدري العملك فك األسككتوديو اإلذا ك لككد مرااككل جنتككاج مختلككف األشككالال البككرامجاإلذا ية.

المراجع
 اسن ماد مالاوي ،جنتاج البرامج للراديكوت النظريكة والتنبيك ( ،القكاهر ت مالتبكة األنجلكو،.)2006
 مذالرات مصور ف (جنتاج البرامج اإلذا ية) من ج داد أستاذ المقرر.-2مونتاج مسموع ومرئي

Editing of Radio TV
من مقررات مستوي :المرالة ال انية – اإلذا ة والتليفزيون.
عدد الوحدات ( ال ،وادات دراسية) دد السا ات (سا تان نظري  +سا تان مل ).

أهداف المقرر:
تهككككدف هككككذه المككككاد جلككككد ج نككككا النالكككك خلفيككككة معرفيككككة ككككن الخنككككوات
المختلفكككة إلنتكككاج البكككرامج فككك اإلذا كككة بكككد مكككن اختيكككار فالكككر البرنكككامج اتكككد
االنتهكككا مكككن جنتكككاج البرنكككامج ،المكككا توضكككغ الجوانككك االقتصكككادية والفنيكككة فككك
ملية اإلنتاج ،والمشالالت الت تعترضها.
المكككا توضكككغ أيضكككا الجوانككك الفنيكككة إلخكككراج البكككرامج فككك اإلذا كككة ،ونكككرل
وأسالي اإلخراج وفنونه.
عناصر المقرر:

تعريف المونتاج المسموع والمرئ  ،وظائف المونتاج ،تاريا المونتاج ،وسائل المونتكاج،
المزج ،القنع ،المسغ ،الظهور ،واالختفا  ،أنواع المونتاج ،المونتكاج الفكوري ،المونتكاج
المرجل.

أساليب التدريس المتاحة:
ويتم تدري هذا المقرر من خالل المااضرات النظرية ونرح األسئلة ،والمناقشة داخكل
المااضر والباو ،والتالليفات الت ياللف بها النال .

أساليب التدريس المقترحة:
 تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لك
سر ة الفهم واالستيعا .
 التككدري العمل ك ف ك األسككتوديو اإلذا كاإلذا ية.

لككد مرااككل جنتككاج مختلككف األشككالال البككرامج

المراجع
 اسن ماد مالاوي .جنتاج البرامج للراديكوت النظريكة والتنبيك ( ،القكاهر ت مالتبكة األنجلكو،.)2006
 مذالرات مصور ف (جنتاج البرامج اإلذا ية) من ج داد أستاذ المقرر.-3مدخل إلي اإلذاعة:
من مقررات مستوي :المرالة ال انية – اإلذا ة والتليفزيون
عدد الوحدات ( ال ،وادات دراسية) دد السا ات (سا تان نظري  +سا تان مل ).

أهداف المقرر:
تهدف هذه الماد جلد ج نا النال خلفية معرفية ن الخنوات المختلفة إلنتاج البكرامج
ف اإلذا ة بد من اختيار فالر البرنامج اتد االنتها مكن جنتكاج البرنكامج ،المكا توضكغ
الجوان االقتصادية والفنية ف ملية اإلنتاج ،والمشالالت الت تعترضها.
الما توضغ أيضا الجوان الفنية إلخراج البرامج ف اإلذا ة ،ونكرل وأسكالي اإلخكراج
وفنونه.

عناصر المقرر:

مفهوم الفن اإلذا

 ،نشأ اإلذا ة ف العالم ،ميالد الالسكلال  ،مكارالون  ،تنكورات الالاقكة

للراديو ،أول مانة جذا ية منتظمة ،الراديو فك الكدول العربيكة ،األنظمكة اإلذا يكة فك دول
العالم ،اإلذا ات الدولية ،نشأ التلفزيون ف العالم وتنوره.

أساليب التدريس المتاحة:
ويتم تدري هذا المقكرر مكن خكالل المااضكرات النظريكة ونكرح األسكئلة – والمناقشكة
داخل المااضر والباو.،

أساليب التدريس المقترحة:
 تككككوفير مككككا يلككككزم بقا ككككة المااضككككر مككككن الالمبيككككوتر وجهككككاز ككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لكد
سر ة الفهم واالستيعا .
المراجع:
جبراهيم بد ا لمسلم  ،اإلذا ات العربية والدولية( ،مالتبة الفالر العرب القاهر )
.2011

-4فن اإللقدداء
The Art of Speech

من مقررات مستوي :المرحلة الثالثة – إذاعة وتليفزيون
عدد الوحدات ( ال ،وادات دراسية) دد السا ات (سا تان نظري  +سا تان
مل

).

أهداف المقرر:
تهدف هذه الماد جلد تعريف النال بالمراال المختلفة الت تمر بها ملية جنتكاج الالكالم
ودراسة قوا كد الننك ومخكارج الاكروف فك الل كة العربيكة والكذلك تعكريفهم بمقومكات
وشرون اإللقا اإلذا الجيد وتنمية قدراتهم لد جتقان مهار اإللقا اإلذا  ،باإلضافة
لد مهارات االتصال الشفه وفنون اإللقا المختلفة.
جلد تدري النال

عناصر المقرر:
 تعريفات فن اإللقا  ،نرقها ،مفاهيمها. مقدمة ف أهمية فن اإللقا . أجهز الصوت واإللقا . جيقاع الالالم ،أ ضا الننك  ،صكفات الاكروف ،أشكالال الاكروف ،الاكروف الشمسكيةوالقمرية.
 يو النن الشائعة وأسبابها ،جنتاج الالالم ،الل ة وأصوات الالالم ،لمذيع وفن توصيلالمعلومات.
 الخنابة و ناصرها والعوامل الت تقوم ليها وأساليبها.لد مهارات االتصال الشفه وفنون اإللقا المختلفةت

 -تدريباتت تدري النال

أ-المناظر -الخنابة ج-المشارالة ف مرتمر أو نكدو أو جدارتهكا د-جلقكا مااضكر أو
در هك – اإللقا الخبري.
 تدريبات ملية ألجهز الصوت ف اإلنسان والتنف ومرافقة الالالم للارالة ،وجيقا اتكهوفنككون الخنابككة بهككدف تنككوير قككدراتهم اإللقائيككة والخنابيككة ،وياللككف النالك بتاضككير
لككد اإللقككا
لككد جلقككا الخنك  ،التككدري
برنككامج فككردي أو جمككا يجككري التككدري
لد ارالات الجسم
المسرا واإللقا الخبري ،واختيار نظرات درامية مرئية والتدري
أمام الالاميرا.

أساليب التدريس المتاحة:
ويتم تدري هذا المقرر من خالل المااضرات النظرية ونرح األسئلة –والمناقشة داخل
المااضر والباو ،والتالليفات.

أساليب التدريس المقترحة:
 تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لكد
سر ة الفهم واالستيعا .
 التدري العمل للناللتقييم أسالي اإللقا فيها.

لد مهارات اإللقا الجيد و كرض نمكاذج مكن البكرامج اإلذا يكة

المراجع:
-1د .الرم شلب ( .المذيع وفن تقديم البرامج ،دار الشرول ،جده.)1987,

 -2بد الوار ،سر (فن اإللقا  ،الهيئة المصرية العامة للالتا  .مصر .)1982
(األصوات الل وية ،مالتبة األنجلو المصرية .)1981,

-3جبراهيم أني

-4ديل الارنج (التأ ير ف الجماهير ن نري الخنابة ،ت,رمزي ي
العرب .

 ,دار الفالر

-5الهندسة اإلذاعية
Geometry of Radio Or Broadcast Engineering
من مقررات مستوي :المرالة ال انية – اإلذا ة والتليفزيون
عدد الوحدات ( ال ،وادات دراسية) دد السا ات (سا تان نظري +سا تان مل )

أهداف المقرر:
تهدف هذه الماد جلد تعريف النال بمانات اإلرسكال المسكموع والمرئك والكنظم التك تعمكل
بها ،واالستقبال المسموع المرئ  ،والموجات الالهروم نانيسية.

عناصر المقرر:
 تاريا اإلذا ة المسمو ة واإلذا ة المرئية. الصوت ت( الماهية ،الخصائل ،الصفات ،االستعماالت). -المبند اإلذا

ت (مالونات المبند والمعدات واألجهز المستخدمة فيه

 التوليف المسموع ،والمرئ . الصور ت (الماهية ،الخصائل ،الصفات ،االستعماالت). -المبند اإلذا

المرئ ت (مالونات المبند والمعدات واألجهز المستخدمة فيه).

 آلة التصوير اإللالترون وملاقاتها واستخداماتها. اإلضا ت (معدات اإلضا  ،واستخداماتها). النقككل الخككارج المسككموع والمرئك والمعككدات المسككتخدمة فك الككل منهككا -انتشككار الموجككاتالالهروم نانيسية

 مانة اإلرسال المسموع والموجات الت تعمل بها ،مانة اإلرسال المرئ والنظم الت تعمكلبها ،االستقبال المسموع المرئ ).
 -المصنلاات الفنية والهندسية واإلذا ية.

أساليب التدريس المتاحة:
ويتم تدري هذا المقكرر مكن خكالل المااضكرات النظريكة ونكرح األسكئلة – والمناقشكة
داخل المااضر والباو.،

أساليب التدريس المقترحة:
 تككككوفير مككككا يلككككزم بقا ككككة المااضككككر مككككن الالمبيككككوتر وجهككككاز ككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لكد
سر ة الفهم واالستيعا .
 الزيار إلادى المانات اإلذا ية والتلفزيونية.المراجع:
 الالت الدراسية. مذالرات أستاذ المقرر. جنتاج البرامج اإلذا ية والتليفزيونية ن مامد وض ،وآخرين (القاهر منشورات السالسل.)2000
 جنتاج البرامج للراديو والتليفزيون ،سوزان القلين – هبة السمري (القاهر  ،مالتبكة النهضكة.)1993

❖ شعبة العالقات العامة
-1مدخل إلي العالقات العامة ()1
)1( Public Relations
من مقررات مستوي :المرحلة الثانية – عالقات عام .

دد الوادات ( ال ،وادات دراسية) دد السا ات (سا تان نظري  +سا تان مل

).

أهداف المقرر :
تهدف هذه الماد جلد ج نا النال مدخال جلكد العالقكات العامكة ،ونشكأتها وتنورهكا ،ومبكادئ
العالقككات العامككة ،ودوافككع االهتمككام بالعالقككات العامككة ،والفككرل بككين العالقككات العامككة واإل ككالم
واإل الن والد اية ،باو ،العالقات العامة والتخنين ف العالقات العامة ،ومراالكه ،وجمكاهير
العالقات العامة ،وسائل االتصال و القته بالعالقات العامة.

عناصر المقرر:
 المدخل جلد العالقات العامة. نبيعة العالقات العامة. تعريف العالقات العامة. نشأ وتنور العالقات العامة. العالقات العامة وبعض المفاهيم المقارنة (اإل الم – الد اية – اإل الن). العالقات العامة والعالقات الصنا ية. العالقات العامة والعالقات اإلنسانية. مبادئ العالقات. المبادئ المتعلقة بممارسة النشان. المبادئ المتعلقة بمرهالت وصفات المشت لين ف العالقات العامة. وظائف العالقات العامة. البا ،ف العالقات العامةت تعريفا ته ،وأنوا ه ف مجاالت العالقات العامة. التخنينت تعريفا ته وأنوا ه ومرااله ف العالقات العامة. وسككائل االتصككال و القتككه بالعالقككات العامككةت (الصككاف المجككالت اإلذا ككة المسككمو ةوالمرئية االتصال الشفه (الندوات الزيارات االاتفاالت المعارض).
 التقويمت أهدافه وأساليبه. جماهير العالقات العامة (العالقات العامة والجمهور الداخل -العالقات العامكة والجمهكورالخارج ).

أساليب التدريس المتاحة:
ويتم تدري

هذا المقرر من خالل المااضرات النظرية والباو ،والتالليفات.

أساليب التدريس المقترحة:
 تككككوفير مككككا يلككككزم بقا ككككة المااضككككر مككككن الالمبيككككوتر وجهككككاز ككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لك
سر ة الفهم واالستيعا .

المراجع:
 سمير مامد اسين .جدار العالقات العامة( ،القاهر ت الم الالت .)1995 ، -جبراهيم جمام .العالقات العامة والمجتمع(| ،القاهر ت مالتبة اإلنجلو المصرية . )1983 ،

-2ادارة اإلعالن:
Ads indicative
من مقررات مستوي :المرحلة الثانية /عالقات عامة
دد الوادات ( ال ،وادات دراسية) دد السا ات (سا تان نظري  +سا تان مل

).

الهدف من :
أن يتعككرف النالك

لك نشككأ اإل ككالن وتنككوره وتعريفككا تككه وأهميتككه فك تمويككل المرسسككات

اإل المية.
عناصر المقرر :يحتوي المقرر علي:
 نبذ تاريخية ن ظهور اإل الن وتنوره وتعريفا ته. أهمية اإل الن االقتصادية بالنسبة لتمويل المرسسة اإل المية. -العملية االتصالية لإل الن ،اإل الن اإلداري واإل الن التجاري.

 أنواع اإل الن ف وسائل اإل الم( ،اإل الن الصاف والمسموع والمرئ ). األس والخنوات التنفيذية لإل الن .أسكلو تقكديم اإل كالن ،الصكور اإل النيكة ودورهكاالوظيف والنفس  ،أنواع الصور اإل النية.
 االتجاهككات النفسككية وخل ك الجككو العككام لتقبك ل السككلعة ،اال تبككارات النفسككية واالجتما يككةللصور اإل النية .قوا د وأس تالوين الصور ف اإل الن.
 وظائف العناوين اإل النية .الصيغ األساسية لتارير اإل الن ،النل اإل الن المرئ . -وسائل شده االنتباه ،األلوان وأس

استخدامها ف تصميم اإل الن.

-الاملة اإل النية الناجاة واليفية تقييمها ,تصنيف الجمهور المستهدف وفقا لنوع اإل ال.

أسلوب التدريس المتاح:
المااضر – ونرح األسئلة –والمناقشة داخل المااضر – ،مع تنبيقات ملية ليها يتم فيها
التدري

لد نوع اإل الن ونرل تصميمه.

أسلوب التدريس المقترح:
 تككككوفير مككككا يلككككزم بقا ككككة المااضككككر مككككن الالمبيككككوتر وجهككككاز ككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشالل تقن له تأ يره االيجكاب
لد سر ة الفهم واالستيعا .

المراجع العلمية المقترحة:
د مامد بد الااليم مامدت فن اإل الن الصاف بين النظرية والتنبي – دار الشكافع للنبا كة
– المنصور .2001

- 3مهارات االتصال
Contact's technology
من مقررات مستوي :المرحلة الثانية /عالقات عامة.
عدد الوحدات ( ال ،وادات دراسية) دد السا ات (سا تان نظري  +سا تان مل ).

الهدف من :

أن يتعرف النالك

لك نشكأ اإل كالن وتنكوره وتعريفكا تكه وأهميتكه فك تمويكل المرسسكات

اإل المية.

عناصر المقرر :يحتوي المقرر علي:
مفهككككككوم تقنيككككككة االتصككككككال االلالترونككككك ,مجككككككال االتصككككككال االلالترونككككك الظهككككككور
والتنور,مواالبكككككة ال كككككور الصكككككنا ية ,تنكككككور االتصكككككال اآللككككك والتقنيكككككة البدائيكككككة
والادي ككككككة ومسككككككارات التاككككككدي,،االخترا ات والمالتشككككككفون األوائل,االنتقككككككال مككككككن
صكككككر االتصكككككاالت السكككككلالية جلكككك الالسكككككلالية,تقنية االتصكككككال الصكككككوت والصكككككوري
,التنككككور فكككك مجككككال االلالترونككككات ,نظككككام اإلرسككككال اإلذا كككك المسككككموع والتككككرددي
,أنظمككككة اإلرسككككال اإلذا كككك المرئكككك الملككككون  ,الهككككاتف الخلككككوي  ,أجهككككز البككككرل
,البريكككككككد السكككككككريع  ,الفكككككككاال

ونظريكككككككة العمكككككككل ,اإلرسكككككككال واالستقبال,شكككككككبالة

المعلومككككات الدوليككككة  ,ككككور الاواسككككي  ,ككككور األقمككككار الصككككنا ية ومزايككككا اإلرسككككال
واالسككككككتقبال ,مفككككككاهيم االتصككككككال االلالترونكككك ك وأنوا ككككككه ومميزاته,ووسككككككائله فكككككك
المواقع الخدمية واإلنتاجية.

أسلوب التدريس المتاح:
المااضر – ونرح األسئلة –والمناقشة داخل المااضر –  ,مع تنبيقات ملية ليها يتم
فيها التدري

ل مجاالت االتصال االلالترون وظهورها وتنورها  ,والوقوف ل تنور

االتصال اآلل والتقنية البدائية والادي ة ومسارات التادي,،واليفية االنتقال من صر
االتصاالت السلالية جل الالسلالية.

أسلوب التدريس المقترح:
 تككككوفير مككككا يلككككزم بقا ككككة المااضككككر مككككن الالمبيككككوتر وجهككككاز ككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشالل تقن له تأ يره االيجكاب
لد سر ة الفهم واالستيعا .

المراجع العلمية المقترحة:

 د مامود لكم الكدينت تالنولوجيكا المعلومكات وصكنا ة االتصكال الجمكاهيري(-العربك للنشكروالتوزيع.
القاهر 1990م)
 -د اسين ماد مالاويت تالنولوجيا االتصال الادي ،ف

صر المعلومات – (الدار المصرية

اللبنانية ن1
القاهر 1997-ف).

-4ادارةالعالقات العامة :
)2( Public Relations
من مقررات مستوي :المرحلة الثالثة– عالقات عام .
عدد الوحدات ( ال ،وادات) دد السا ات (سا تان نظري  +سا تان مل ).

أهداف المقرر:
تهككدف تككدري هككذه المككاد جلككد ج نككا النال ك مضككمونا متقككدما ف ك العالقككات العامككة،
لمكا و مليكا لممارسكة
واستخدامها لوسائل اإل الم واآلالت المختلفة بايك ،ترهكل النالك
مهنه العالقات العامة ف المرسسات المختلفة.

عناصر المقرر:
 العالقات العامة والصور الذهنية.العوامل المر ر ف ت يير الصور وأهميتها. األبعاد النفسية واالجتما ية للصور الذهنية. الخصائل النفسية ألفراد الجمهور المستهدف. برامج الصور الذهنية ووسائل تالوين الصور المنلوبة. -برامج العالقات العامة والعوامل المر ر

ليها.

 -أنواع برامج العالقات العامة وتصميم برنامج وتقويمه.

 العالقات العامة ف المرسسات االجتما ية واالقتصادية. أهداف العالقات العامة ف القناع الاالكوم وفكد القنكاع الخكال وفكد الجامعكات وفكالمستشفيات وفد المصارف.
 ج داد نموذج مقترح للبنا التنظيم لجهاز العالقات العامة. -تدري النال

لد ج داد برامج القات امة.

 ااالت للدراسة ومشالالت والول.أساليب التدريس المتاحة:
ويتم تدري

هذا المقرر من خالل المااضرات النظرية والباو ،والتالليفات

 تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لكد
سر ة الفهم واالستيعا .

المراجع
 -لد جو  .األس

العلمية للعالقات العامة( ،القاهر ت الم الالت .)2003 ،

-5تنظيم األحداث والمناسبات:
من مقررات مستوي :المرالة ال انية– القات.
عدد الوحدات ( ال ،وادات) دد السا ات ( ال ،سا ات نظري).

أهداف المقرر:
تهدف هذه المكاد جلكد تعريكف النالك بالمفكاهيم العلميكة ألسكالي اإلاكدا ،والمناسكبات
واألبعاد المختلفة لهذه العملية.

عناصر المقرر:
 مفهوم اإلادا ،والمناسبات ،و ناصر العملية االتصالية. االتصال الذات . االتصال بين ال قافات المختلفة. مفهوم الزمان والمالان وتأ يره لد االتصال بين ال قافات المختلفة. -االتصال غير اللفظ وجوانبه المختلفة.

 تأ ير االتصال الشخص . فن االتصال واالتياليت.– جدار الصراع والتعامل مع األزمات.
 سلواليات تشجع لد االتصاالت الشخصية.– نموذج لالتصال الشخص .
أساليب التدريس المتاحة:
ويتم تدري

هذا المقرر من خالل المااضرات النظرية والباو ،والتالليفات.

أساليب التدريس المقترحة:
 تكككككوفير مكككككا يلكككككزم بقا كككككة المااضكككككر مكككككن الالمبيكككككوتر وجهكككككاز كككككرض DATA SHOWلعرض المااضر بأسلو  POWER POINTالشكالل تقنك لكه تكأ يره االيجكاب لكد
سر ة الفهم واالستيعا .

المراجع
 -فراده البالري .تنظيم اإلادا( ،،القاهر ت الدار العربية للنشر والتوزيع.)2002 ،

