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  توصیف مقرر دراسي
        

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١  
  :الرمز الكودي 

M٠٣١١٦١٣٠٤٥ 

  :اسم المقرر 
 االجتماعي طرق البحث

 واإلعالمي

  الثالثة/ الفرقة 
 اللیسانس/ المستوى 

  :التخصص 
طرق ومناهج البحث 
  االجتماعى واالعالمى

        -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة 

 

التعریــــف بالمفهومــــات األساســــیة فــــي البحــــث االجتمــــاعي ،   : هدف المقرر -٢
والتركیـــز علــــى قواعــــد وأصــــول البحــــث االجتمــــاعي وتطــــور 

  .استخدام مناهج البحث االجتماعي وطرقه وأدواته 
  :تهدف من تدریس المقرر  المس-٣

أن یتعرف الطالب على الصیاغة البحثیة الرئیسیة فـي . ٥.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
مجــال البحـــث االجتمـــاعي ومنـــاهج وأدوات البحـــث وأســـالیب 

  .القیاس 
أن تعــــــــــــرف الطالــــــــــــب علــــــــــــى أخالقیــــــــــــات البحــــــــــــث . ٦.أ

 .العلمیوالممارسة المهنیة في مجال البحث االجتماعي 
أن یتعــرف الطالــب علــى كیفیــة اتبــاع المــنهج العلمــي . ١.ب  :هارات الذهنیة  الم-ب

  .في التفكیر وطرق االستدالل وعمل البحوث االجتماعیة 
 أن یتعـــرف الطالـــب علـــى كیفیـــة طـــرح أســـئلة بحثیـــة .٥.ب

 .وفروض للبحث االجتماعي 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
جمع وتحلیـل البیانـات فـي  أن یحدد الطالب كیفیة .١. ١.ج

   تكنولوجیا المعلومات الحدیثة البحث االجتماعي باستخدام
الكمیـــة ( أن یعـــرف الطالـــب كیفیـــة جمـــع البیانـــات .٢. ١.ج

وتحلیلهــــــا وٕاعــــــداد تقــــــاریر یرغبهــــــا فــــــي البحــــــوث ) والكیفیــــــة
  .االجتماعیة 
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 ..ومجتمع مدني

أن یتعــرف علــى كیفیــة تطبیــق البحــوث المیدانیــة  .١. ٢.ج
  .جتماعیة وٕاجراء المسوح اال

ن یتعــــرف الطالــــب علــــى كیفیــــة تــــصمیم األدوات . ٣ .٢.ج
  .البحثیة وتطبیقها بشكل صحیح

 

 یكتسب الطالب المقدرة على التواصل شفاهه أو كتابـة .٣.د  : المهارات العامة -د
 .حول الطرق المختلفة للبحث االجتماعي واإلعالمي

عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤
  الساعات

عدد 
  محاضراتال

المفهومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   ١
األساســـــــــــــــیة فـــــــــــــــي 
  البحث االجتماعي 

٢  ٨  

أنــــــــــــــواع المعرفــــــــــــــة   ٢
وقواعــــــــــد وأصــــــــــول 
  البحث االجتماعي 

٢  ٨  

تطـــــــــــور اســـــــــــتخدام   ٣
ـــــــــــــاهج البحـــــــــــــث  من

المـــــنهج التـــــاریخي (
  )الوصفي

٢  ٨  

طــــــــــــــــرق البحــــــــــــــــث   ٤
  ٢  ٨  االجتماعي 

أدوات البحـــــــــــــــــــــــــــث   ٥
جمـــــع (االجتمـــــاعي 

  ) البیانات
٢  ٨  

المـــسح االجتمــــاعي   ٦
دراســــــة الحالــــــة ، = 

  السوسیومتریة 
٢  ٨  

المالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــة ،   ٧
  ٢  ٨  المقابلة ، االستبیان 

  
  محاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 عمل أبحاث. ١. ٥
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 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد 

  : تقویم الطالب -٧
  امتحان شفوي. ١.أ:              األسالیب المستخدمة -أ

 امتحان تحریري. ٢.أ
  االمتحان الشفوي في األسبوع السابع. ١.ب:                    التوقیت -ب

 االمتحان التحریري في األسبوع الرابع عشر . ٢.ب
   %٢٥االمتحان الشفوي . ١.ج :    توزیع الدرجات -. 

    %٧٥االمتحان التحریري . ٢.ج
 % ١٠٠: المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 ال یوجد :                         مذكرات  -أ

 طـرق ومنـاهج : محمـد علـي البـدوي وبد اهللا عبد الـرحمن ع :                   كتب ملزمة -ب
البحــث االجتمــاعي ، اإلســكندریة ، دار المعرفــة الجامعیــة ، 

٢٠٠٩.  
 وصــفه وحــدوده ، معهــد ؛ المــنهج العلمــي :حامــد عمــار -١ :   كتب مقترحة - .

   .١٩٩٠الدراسات العربیة ، 
 أصــول البحـث االجتمــاعي ، :عبـد الباسـط محمــد حـسن -٢

مطبعــــة لجنــــة البیــــان العربــــي ، القــــاهرة ، الطبعــــة التاســــعة 
١٩٧٩.  

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

   صدرها كلیة اإلعالم بالقاهرة مجلة بحوث االتصال ، ت-١
 المجلــــــة المــــــصریة لبحــــــوث اإلعــــــالم ، تــــــصدرها كلیــــــة -٢

  اإلعالم بالقاهرة
 مجلـــــة بحـــــوث الـــــرأي العـــــام ، تـــــصدرها كلیـــــة اإلعـــــالم -٣

  بالقاهرة
 مجلـة الدراسـات اإلعالمیـة ـ المركـز اإلقلیمـي للدراسـات -٤

  اإلعالمیة للسكان والتنمیة البیئیة 
Journal of Mass communication    
Mass communication research   
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    التوقیع  أستاذ المادة
  رئیس مجلس القسم العلمي     ناجي بدر إبراهیم.د 

   ناجي بدر إبراهیم.د     
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 ..ومجتمع مدني

  
دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :مز الكودي الر 

M ٠٣١١٦٢٣٠٤٦ 

  :اسم المقرر 
التوثیق اإلعالمي وتكنولوجیا 

 المعلومات

  الثالثة/ الفرقة 
 اللیسانس/ المستوى 

  :التخصص 
        -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   صحافة

 

التعریف بالتوثیق اإلعالمي ومصادره والمعلومات اإلعالمیة   : هدف المقرر -٢
  .الحصول علیها والتعریف بالمكتبات وأنواعهاوطرق 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعرف الطالب على االتجاهات الحدیثـة فـي تطـور . ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
   .وسائل الحصول على المعلومات والفهرسة

أن یـــــستخدم الطالـــــب أخالقیـــــات البحـــــث العلمـــــي فـــــي . ٦.أ
  .مي وذلك لألمانة العلميعملیات التوثیق اإلعال

أن یستخدم الطالب المنهج العلمي الصحیح في . ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .عملیات الفهرسة واألرشفة

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یجمـــــــع الطالـــــــب ویحلـــــــل المعلومـــــــات والبیانـــــــات . ١.ج
الخاصــة بالمكتبــات والتوثیــق مــن خــالل اســتخدام تكنولوجیــا 

   .المعلومات الحدیثة
أن یـــستخدم الطالـــب قواعـــد اللغـــة العربیـــة فـــي عملیـــة . ٤.ج

  .التوثیق اإلعالمي
 أن یستخدم الطالب الحاسوب والتكنولوجیا الحدیثة فـي .١.د  : المهارات العامة -د

   .التوثیق اإلعالمي واإلطالع على المعلومات
 أن یـــــــستخدم الطالــــــــب اللغــــــــة األجنبیـــــــة فــــــــي توثیــــــــق .٤.د
  .معلومات من المراجع األجنبیةال
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  :رؤیة الوحدة
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عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

١  
مرافــــــــــــــــــق المعلومــــــــــــــــــات 

ماهیتهــــــــــا ، أهمیتهــــــــــا ، (
  ) وظائفها

١  ٤  

  ٢  ٨  مصادر المعلومات   ٢
األوعیة المرجعیة   ٣

  ١  ٤  ) تعریف ، أنواع(
  ١  ٤  بناء وتنمیة المقتنیات   ٤
  ٢  ٨  الفهرسة والفهارس   ٥
ــــــــــــصنیف   ٦ ــــــــــــه ، (الت ماهیت

  ٢  ٨  ) ووظائفه

خدمات تداول أوعیة   ٧
  ٢  ٨  المعلومات أو اإلعارة 

  
 محاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد 
 

  : تقویم الطالب -٧
 امتحان تحریري:                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الرابع عشر :                    التوقیت -ب

  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -==
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
ـــسید النـــشار :                         مذكرات  -أ ـــسید ال ـــات والمعلومـــات ، دار الثقافـــة :ال  المكتب

 . العالمیة

 التوثیـــــق اإلعالمـــــي ، القـــــاهرة ، :محمـــــود علـــــم الـــــدین  -١ :                   كتب ملزمة -ب
   .١٩٩٠= ١العربي للنشر والتوزیع ، ط 

ــــــــد الهــــــــادي -٢ ــــــــات : محمــــــــد فتحــــــــي عب  دراســــــــات المكتب
  .١٩٩٨دار المریخ ، : والمعلومات ، الریاض 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

: علومات الـصحفیة وتوثیقهـاالم: امر إبراهیم فندیلجي  ع-١ :   كتب مقترحة -
  ١٩٨١ � ١بغداد ، دار الرشید للنشر ، ط 

 المـدخل إلـى علـم الفهرسـة ، :محمد فتحي عبد الهـادي  -٢
  . ١٩٧٧القاهرة ، مكتبة یثرب ، 

 مـــــدخل إلـــــى علـــــم المكتبـــــات ، :محمـــــد مـــــاهر حمـــــادة  -٣
   .١٩٨١ � ٢دار الشروق ، ط  بیروت ،

لومـــات ، الریـــاض ،  التنظـــیم الـــوطني للمع:أحمـــد بـــدر  -٤
  .١٩٨٨ � ١دار المریخ للنشر ، ط 

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

    مجلة بحوث االتصال ، تصدرها كلیة اإلعالم بالقاهرة-١
 المجلــــــة المــــــصریة لبحــــــوث اإلعــــــالم ، تــــــصدرها كلیــــــة -٢

  اإلعالم بالقاهرة
 مجلـــــة بحـــــوث الـــــرأي العـــــام ، تـــــصدرها كلیـــــة اإلعـــــالم -٣

  بالقاهرة
 مجلـة الدراسـات اإلعالمیـة ـ المركـز اإلقلیمـي للدراسـات -٤

  اإلعالمیة للسكان والتنمیة البیئیة 
Journal of Mass communication    
Mass communication research  

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي     إبراهم الدسوقى.د 
   ناجي بدر إبراهیم.د     

  
  
  
  
  
  
  

  قرر دراسيتوصیف م
  



 
 
 

     
   

  

    
=========================================================  

===========================================================================                
      ٠٤٥٣٣١١٦٧٩   فاكس  -٠٤٥٣٣٠٠٤١٥:       ت                                     البحیرة – دمنھور –الجمھوریة /  ش–مجمع الكلیات                    

com.DamanhourArts@info:mail-E                                       com.DamanhourArts.www: website
                                           

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  الرمز الكودي

M  ٠٣١١٦٢٣٠٤٧ 

  :اسم المقرر 
اإلحصاء االجتماعي 

 واإلعالمي

  الثالثة/ الفرقة 
 اللیسانس/ المستوى 

  :التخصص 
        -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   عالمإ

 

التعریـــــــف بعلـــــــم اإلحـــــــصاء ومفهوماتـــــــه النظریـــــــة واألســـــــس   : هدف المقرر -٢
   .الریاضیة وكیفیة تفریغ البیانات وتبویبها

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

 أن یتعرف الطالب على التطورات العلمیـة واالتجاهـات .١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
   .الحدیثة في التحلیل اإلحصائي

الطالب على الصیاغة البحثیة الرئیسیة فـي  أن یتعرف .٥.أ
  .استخدام األسالیب اإلحصائیة

 أن یتعرف الطالب على كیفیة اتباع المنهج العلمي في .١.أ  : المهارات الذهنیة -ب
  .التفكیر وطرق االستدالل اإلحصائي

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ات الواقعیــــة  أن یحـــدد الطالــــب كیفیــــة جمــــع البیانــــ.١. ١.ج
   .بالطرق اإلحصائیة وتحلیلها) الكمیة والكیفیة(
ـــة تـــصمیم األدوات . ٢ .٢.ج ـــب علـــى كیفی أن یتعـــرف الطال

  .البحثیة اإلحصائیة وتطبیقها
 أن یــــــستخدم الطالــــــب إمكانــــــات الحاســــــوب والوســــــائل .١.د  : المهارات العامة -د

ـــة الحدیثـــة فـــي التواصـــل واإلطـــالع والبحـــث عـــن  التكنولوجی
معلومــــــــات حــــــــول التطبیــــــــق العملــــــــي لــــــــبعض األســــــــالیب ال

  .اإلحصائیة
عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤

  الساعات
عدد 

  المحاضرات
  ٣  ١٢التعریف بعلـم اإلحـصاء   ١
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

ـــــــــــــــه  وبعـــــــــــــــض مفهومات
  األساسیة 

كیفیة تفریغ البیانات   ٢
  ٢  ٨  ) األسس الریاضیة(

٣  
التطبیــق العملــي لــبعض 
األســـــــالیب اإلحـــــــصائیة 

ــــــــــــــــــاییس(  النزعــــــــــــــــــة مق
  ) المركزیة

٢  ٨  

٤  
التطبیــق العملــي لــبعض 
األســـــــالیب اإلحـــــــصائیة 

  ) مقاییس التشتیت(
٢  ٨  

  ١  ٤  جوانب نظریة االرتباط   ٥
الفــــــــــــروض  اختبــــــــــــارات  ٦

  ١  ٤  اإلحصائیة 

تحلیل التباین وتحلیل   ٧
  ١  ٤  االنحدار 

  
 محاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
طـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات لل

  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
 امتحان تحریري:                      األسالیب المستخدمة -أ

 االمتحان التحریري في األسبوع الرابع عشر :                    التوقیت -ب
  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -==
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
األســالیب الكمیــة فــي علــم االجتمــاع ، : نــاجي إبــراهیم بــدر :                         مذكرات  -أ

٢٠٠٩. 
 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب

 الریاضـــــــة واإلحـــــــصاء :فـــــــاروق عبـــــــد العظـــــــیم أحمـــــــد  -١ :   كتب مقترحة -==
   .١٩٨٢:   االجتماعي ، المكتب الجامعي الحدی
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 علم النفس اإلحصائي وقیاس العقل :فؤاد البهي السید  -٢
  .١٩٧٩البشري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

    مجلة بحوث االتصال ، تصدرها كلیة اإلعالم بالقاهرة-١
 المجلــــــة المــــــصریة لبحــــــوث اإلعــــــالم ، تــــــصدرها كلیــــــة -٢

  رةاإلعالم بالقاه
 مجلـــــة بحـــــوث الـــــرأي العـــــام ، تـــــصدرها كلیـــــة اإلعـــــالم -٣

  بالقاهرة
 مجلـة الدراسـات اإلعالمیـة ـ المركـز اإلقلیمـي للدراسـات -٤

  اإلعالمیة للسكان والتنمیة البیئیة 
Journal of Mass communication    
Mass communication research 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  ئیس مجلس القسم العلمير      ناجي بدر إبراهیم.د 
   ناجي بدر إبراهیم.د     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  توصیف مقرر دراسي

  
دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

جتماعاال: قسم     
  : بیانات المقرر -١

  :الرمز الكودي
M٠٣١١٦٢٣٠٤٨ 

   :اسم المقرر 
 نظریات االتصال واإلعالم

  الثالثة/ الفرقة 
 اللیسانس/ المستوى 

  :التخصص 
        -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   إعالم

 

التعریــــــف بمفهــــــوم االتــــــصال ونماذجــــــه ووســــــائله ونظریاتــــــه   : هدف المقرر -٢
المتعددة ، وكذلك العالقـة بـین النظریـة والممارسـة فـي ضـوء 

   .مدى التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات واالتصال

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

   .أن یتعرف الطالب على أهم النظریات اإلعالمیة. ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
ــــــب االتجاهــــــات الحدیثــــــة فــــــي دراســــــة .٢.أ  أن یحــــــدد الطال

   .نظریات اإلعالم
أن یسمى الطالب أهم الظواهر التي تربط بین اإلعالم . ٣.أ

  .والمجتمع
هم المشكالت التي تواجه  أن یعد الطالب قائمة بأ.٢.ب  : المهارات الذهنیة -ب

   .الباحثون في تطبیقهم لنظریات اإلعالم على المجتمع
أن تنـــــتج لـــــدى الطالـــــب رؤى نقدیـــــة حـــــول مختلـــــف  .٣.ب

نظریــــات اإلعــــالم ومــــدى تناســــبها علــــى الــــسیاق المجتمعــــي 
   .الذي نشأت فیه

أن یقسم الطالب تاریخ نظریات اإلعالم موضحًا أهم  .٥.ب
  .حلةالمالمح التي تمیز كل مر 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یجمــع الطالــب ویحلــل معلومــات حــصل علیهــا . ١. ١.ج
من شبكة اإلنترنـت عـن أهـم التطـورات الحدیثـة فـي نظریـات 

   .اإلعالم
 أن یعد الطالـب وینفـذ بحثـًا علمیـًا حـول النظریـات .٣ .٢.ج

  .األكثر استخدامًا في بحوث اإلعالم
 أن یستخدم الطالب شبكة اإلنترنت في الحصول علـى .١.د  :عامة  المهارات ال-د

  .معلومات عن نظریات اإلعالم
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

مفهـــــــــــــــــوم االتـــــــــــــــــصال   ١
  واإلعالم 

٢  ٨  

ـــــــــــــصال   ٢ ـــــــــــــات االت نظری
  واإلعالم 

٢  ٨  

  ٢  ٨  رواد االتصال واإلعالم   ٣
ـــــــــــــــــصال   ٤ ـــــــــــــــــة االت عالق

  م بالمجتمع واإلعال
٢  ٨  

المقـــــــــــصود بـــــــــــالمجتمع   ٥
  الجماهیري 

٢  ٨  

وســــــــــــــــائل االتـــــــــــــــــصال   ٦
  الجماهیري 

٢  ٨  

طـــــرق بحـــــث االتـــــصال   ٧
  الجماهیري 

٢  ٨  
  

  محاضرات -١  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  عمل أبحاث -٢

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد 
 

  :ب  تقویم الطال-٧
   امتحان شفوي .١.أ:                      األسالیب المستخدمة -أ

  متحان تحریري .٢.أ
   االمتحان الشفوي في األسبوع السابع .١.ب:                    التوقیت -ب

  االمتحان التحریري في األسبوع الرابع عشر .١.ب
   %٢٥ االمتحان الشفوي .١.ج :    توزیع الدرجات -  

    %٧٥ االمتحان التحریري .٢.ج
  %١٠٠: المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 .نظریات االتصال واالعالم  : اعضاء هیئة التدریس:                         مذكرات  -أ
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب

 علــــم االجتمــــاع فــــي االتــــصال : اهللا عبــــد الــــرحمن عبـــد -١ :   كتب مقترحة -==
   .٢٠١٠واإلعالم ، اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، 

 علم اجتمـاع االتـصال ، اإلسـكندریة :غریب سید أحمد  -٢
  .٢٠٠٥، دار المعرفة الجامعیة ، 

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

   بالقاهرةمجلة بحوث االتصال ، تصدرها كلیة اإلعالم -١
المجلـــــة المـــــصریة لبحـــــوث اإلعـــــالم ، تـــــصدرها كلیـــــة  -٢

  اإلعالم بالقاهرة
ــــة بحــــوث الــــرأي العــــام ، تــــصدرها كلیــــة اإلعــــالم -٣  مجل

  بالقاهرة
 مجلة الدراسات اإلعالمیـة ـ المركـز اإلقلیمـي للدراسـات  -٤

  اإلعالمیة للسكان والتنمیة البیئیة 
Journal of Mass communication  
Mass communication research 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي     ناجي بدر إبراهیم.د 
   ناجي بدر إبراهیم.د     

  
  
  
  
  

  
  توصیف مقرر دراسي

  
دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  :الرمز الكودي
M٠٣١١٦٢٣٠٤٩  

  :اسم المقرر 
 بـــة الصحفیــــةالكتا

  الثالثة/ الفرقة 
 اللیسانس/ المستوى 

  :التخصص 
        -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   صحافة

التعریـــــــف بماهیـــــــة التحریـــــــر الـــــــصحفي وأنواعـــــــه وطبیعتـــــــه   : هدف المقرر -٢
وخصائــــصه والبیــــان بالكتابــــة والتعــــرف علــــى ماهیــــة الخبــــر 

حفي والتحقیـــــق الـــــصحفي ، اإلعالمـــــي وفـــــن التحریـــــر الـــــص
   .وطرق الكتابة الصحفیة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعرف الطالب على التطـورات الفكریـة الحدیثـة فـي . ٢.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  .مجال الكتابة الصحفیة 

أن یتعــــرف الطالــــب علــــى العلــــوم األخــــرى والمعــــارف . ٤.أ
  .یةالمرتبطة المدعمة للكتابة الصحف

أن یحدد الطالب المنهج العلمي المستخدم في تحلیـل . ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .المعلومات المتاحة عن الكتابة الصحفیة 

أن یحــــدد الطالــــب البیانــــات التاریخیــــة حــــول الكتابــــة . ٥.ب
  .الصحفیة ونشأتها

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ولوجیـا الحدیثـة فـي جمـع أن یستخدم الطالـب التكن. ١. ١.ج
وتحلیـــل المعلومـــات التـــي تـــساعد علـــى تطـــویر فـــن الكتابـــة 

  .الصحفیة 
أن یعــد الطالــب وینفــذ بحثــًا حــول أهــم المــشكالت . ٣ .٢.ج

  .التي تواجه الكتابة الصحفیة 
أن یـــــستخدم الطالـــــب قواعـــــد اللغـــــة العربیـــــة فـــــي . ٤ .٢.ج

 .الكتابة الصحفیة إلمتاع القارئ 
ـــات الحاســـوب للبحـــث عـــن . ١.د  :عامة  المهارات ال-د أن یـــستخدم الطالـــب إمكان

  .معلومات حول الكتابة الصحفیة 
أن یعـــد الطالـــب نمـــاذج تطبیقیـــة علـــى مختلـــف قوالـــب . ٤.د

  .الكتابة الصحفیة
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

ماهیة التحریر اإلعالمي   ١
  ٢  ٨  والصحفي وقواعده 

طبیعة وأصول الكتابة   ٢
  ٢  ٨  الصحفیة وخصائصها 

ماهیة الخبر في مجال   ٣
  ٢  ٨  اإلعالم وقواعده 

أنواع الصحافة   ٤
  ٢  ٨  واتجاهاتها 

أشكال وأسالیب التحریر   ٥
  ٢  ٨  الصحفي 

كیفیة التعرف على   ٦
  ٢  ٨  الصیاغة وأسالیبها 

اذج تطبیقیة إعداد نم  ٧
  ٢  ٨  على الكتابة الصحفیة 

  
 محاضرات  :لیب التعلیم والتعلم  أسا-٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد 
 

  : تقویم الطالب -٧
 امتحان تحریري :                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الرابع عشر :                    التوقیت -ب
   %١٠٠ :    توزیع الدرجات -==

 
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 ال یوجد:                         مذكرات  -أ

 فــــن الكتابــــة الــــصحفیة ، القــــاهرة ، عــــالم :فــــاروق أبــــو زیــــد  :                   كتب ملزمة -ب
  . ١٩٩٠ R ٤الكتب ، ط 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 المتصل في فـن التحریـر الـصحفي :حمزة عبد اللطیف  -١ :   كتب مقترحة -
   . ، دار الفكر العربي ، القاهرة١:   

 نـــــوال الـــــصحافة االشـــــتراكیة ، ترجمـــــة: نس فـــــایزة عـــــرا -٢
 .١٩٧١دمشق ، ) معهد اإلعداد اإلعالمي(حنبلي وآخرون 

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

  مجلة بحوث االتصال ، تصدرها كلیة اإلعالم بالقاهرة -١
مجلـــــة المـــــصریة لبحـــــوث اإلعـــــالم ، تـــــصدرها كلیـــــة ال -٢

  اإلعالم بالقاهرة
ــــة بحــــوث الــــرأي العــــام ، تــــصدرها كلیــــة اإلعــــالم -٣  مجل

  بالقاهرة
 مجلة الدراسات اإلعالمیـة ـ المركـز اإلقلیمـي للدراسـات  -٤

  اإلعالمیة للسكان والتنمیة البیئیة 
Journal of Mass communication  
Mass communication research   

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    ناجي بدر إبراهیم. د 
  ناجي بدر إبراهیم. د     

  
  
  
  
  

  
  

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

الرمز الكودي 
M٠٣١١٦٢٣٠٥١ 

  :اسم المقرر 
 الخبر ومصادره

  الثالثة / الفرقة
 اللیسانس/ المستوى 

  :التخصص 
        -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   إعالم

إكــــساب الطالــــب معرفــــة بمــــصادر األخبــــار وطــــرق اختیــــار   : هدف المقرر -٢
األخبار والفرق بین الخبـر والـرأي والمقـال والتحریـر والقواعـد 

   .بالمراعاة في صیاغة الخبر
  : من تدریس المقرر  المستهدف-٣

أن یتعــرف الطالــب علــى النظریــات والمــدارس الفكریــة، . ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  .مثل نظریة حارس البوابة ، ونظریة الصورة الذهنیة 

أن یتعرف الطالب على االتجاهات الحدیثـة فـي مجـال . ٢.أ
  .الحصول على األخبار ومصادرها

ن یحــــدد الطالـــــب معوقـــــات الحــــصول علـــــى الخبـــــر أ. ٢.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .الصحفي واقتراح حلول لتجنبها 

أن یفــــرق الطالــــب بــــین مختلــــف المراحــــل التاریخیــــة . ٥.ب
 .لتطور وسائل جمع األخبار والحصول على المعلومات 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 أن یجمـــــع الطالـــــب ویحلـــــل معلومـــــات لـــــصیاغة -١-١-ج
  .األخبار باستخدام شبكة اإلنترنت 

ـــــــة . ٢. ١.ج ـــــــات الواقعی ـــــــب جمـــــــع البیان ـــــــستخدم الطال أن ی
  .والتاریخیة كآلیة في صیاغة الخبر 

أن یـــــستخدم الطالـــــب قواعـــــد اللغـــــة العربیـــــة فـــــي . ٤. ٢.ج
  .صیاغة وكتابة الخبر الصحفي 

علـى كیفیـة المعالجـة الـصحفیة أن یتعرف لطالب . ٦. ٢.ج
 .لألحداث الجاریة السیاسیة واالجتماعیة والعلمیة 

أن یـــــستخدم الطالـــــب الوســـــائل التكنولوجیـــــة الحدیثـــــة  . ١.د  : المهارات العامة -د
كالحاســـوب فـــي التواصـــل واإلطـــالع علـــى المعلومـــات التـــي 

  .تسهم في صیاغة الخبر الصحفي 
 األخبار الصحفیة التـي أن یعد الطالب نموذجًا لبعض. ٣.د

  .جمعت بصورة شفهیة لتوضع في تقاریر مكتوبة
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

ـــــــــــــــــــة   ١ ـــــــــــــــــــة التغطی ماهی
  اإلخباریة 

٢  ٨  

مــــصادر األخبــــار بــــین   ٢
الـــــــــــصحافة واإلذاعـــــــــــة 

  والتلیفزیون 

٢  ٨  

مهــــــــــــــارات االتــــــــــــــصال   ٣
  بالمصادر الصحفیة 

٢  ٨  

لرقابــــــة علــــــى أشــــــكال ا  ٤
ـــــــــصحفیة  المـــــــــصادر ال

  ونظریاتها 

٢  ٨  

ـــــــــــــــار   ٥ مـــــــــــــــصادر األخب
الخارجیـــــــــــــــة بجریـــــــــــــــدة 

  األهرام 

٢  ٨  

أشــــــــــــــــــكال اإلخــــــــــــــــــراج   ٦
الـــــــــــــــــصحفي للمـــــــــــــــــادة 

  الصحفیة الخارجیة 

٢  ٨  

المــــــصادر المـــــــستحدثة   ٧
لألخبـــار فـــي الـــصحافة 

  المصریة كاالنترنت 

٢  ٨  

  
 محاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

تعلــــیم والــــتعلم  أســــالیب ال-٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد 

  : تقویم الطالب -٧
 امتحان تحریري :                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الرابع عشر :                    التوقیت -ب
  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -==

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

المــصادر الــصحفیة فــي عــصر : أشــرف فهمــي خوخــة . ١.أ:                         مذكرات  -أ
  ٢٠١٠المعلومات ، اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، 

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
قــاهرة ، عــالم فــن الخبــر الــصحفي ، ال:  فــاروق أبــو زیــد -١ :   كتب مقترحة -==

   .١٩٨٨الكتب ، 
المــسئولیة االجتماعیــة للــصحافة، :  محمــد حــسام الــدین -٢

 .٢٠٠٣القاهرة ، الدار المصریة اللبنانیة 
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
  مجلة بحوث االتصال ، تصدرها كلیة اإلعالم بالقاهرة -١

المجلـــــة المـــــصریة لبحـــــوث اإلعـــــالم ، تـــــصدرها كلیـــــة  -٢
  م بالقاهرةاإلعال

ــــة بحــــوث الــــرأي العــــام ، تــــصدرها كلیــــة اإلعــــالم -٣  مجل
  بالقاهرة

 مجلة الدراسات اإلعالمیـة ـ المركـز اإلقلیمـي للدراسـات  -٤
  اإلعالمیة للسكان والتنمیة البیئیة 

Journal of Mass communication  
Mass communication research  

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    مدحت خطاب. أ
   ناجي بدر إبراهیم.د     

  
  
  
  

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 :الرمز الكودي
M٠٣١١٦٢٣٠٥٢  

  :اسم المقرر 
 التشریعات اإلعالمیة

  الثالثة/ الفرقة 
 اللیسانس/ المستوى 

  :التخصص 
        -   عملي  ٥٦نظري   :  الوحدات الدراسیة عدد   مإعال

 

إكــساب الطالــب معرفــة بالقــانون والحریــات العامــة والحریــات   : هدف المقرر -٢
الشخــــصیة ومــــضمون حریــــة الــــصحافة وضــــماناتها والقیــــود 

  .المفروضة علیها وتنظیم إصدار الصحف وملكیتها

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یحــدد الطالـــب مـــا یتنــافى مـــع الممارســـات المهنیـــة  . ٦.أ  :فاهیم  المعلومات والم-أ
  .السلیمة في مجال الصحافة

أن یتعرف الطالب على ماهیة المشكالت التي . ٢.ب  : المهارات الذهنیة -ب
 .تواجهه في النشر ووضع الحلول لها 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

لمعلومـــــات الخاصـــــة أن یجمـــــع الطالـــــب ویحلـــــل ا. ١ .١.ج
  .بالتشریعات اإلعالمیة باستخدام تكنولوجیا الحریة 

أن ینـــشأ لـــدى الطالـــب القـــدرة علـــى فهـــم ومعالجـــة . ٣ .٢.ج
التــشریعات اإلعالمیــة المرتبطــة باألحــداث الجاریــة الــسیاسیة 

  .واالجتماعیة والعلمیة واالقتصادیة
ت الحاســــوب فــــي جمــــع أن یــــستخدم الطالــــب إمكانیــــا. ١.د  : المهارات العامة -د

  .المعلومات الخاصة بالتشریعات اإلعالمیة
عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤

  الساعات
عدد 

  المحاضرات
التعریــــــــــــــف بالقــــــــــــــانون   ١

  وخصائصه ومصادره 
٢  ٨  

ـــــــــــــشریعي   ٢ التنظـــــــــــــیم الت
  لوسائل اإلعالم 

٢  ٨  

الـــــــــضوابط والحریــــــــــات   ٣
ـــــــــــــة الخاصـــــــــــــة  القانونی

  بالعمل الصحفي 

٢  ٨  

ایـــــــــــــــة القانونیـــــــــــــــة الحم  ٤
لحقـــــــــــــــوق الـــــــــــــــصحفي 

٢  ٨  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  كمؤلف 
  ٢  ٨  المسئولیة عن النشر   ٥
    ٢  ٨  نماذج لجرائم النشر   ٦

 محاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد 
 

  : تقویم الطالب -٧
  امتحان شفوي  . ١.أ:                األسالیب المستخدمة -أ

 امتحان تحریري . ٢.أ
  األسبوع السابع. ١.ب:                    التوقیت -ب

 األسبوع الرابع عشر . ٢.ب
   %٢٥ .١.ج :    توزیع الدرجات -. 

   %٧٥. ٢.ج
  %١٠٠المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
التـــــشریعات اإلعالمیـــــة ، جـــــرائم : خالـــــد مـــــصطفى إدریـــــس :                         مذكرات  -أ

النـــــشر ، القـــــاهرة ، دار النهـــــضة العربیـــــة ، الطبعـــــة الثالثـــــة 
٢٠٠٦.  

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
 قــــــانون العقوبــــــات ، القــــــسم :محمــــــود نجیــــــب حــــــسني  -١ :   كتب مقترحة -==

  .ار النهضة العربیة الخاص ، القاهرة ،  د
 الوسـیط فـي شـرح قـانون العقوبـات :أحمد فتحـي سـرور  -٢

  .١٩٨٥   ، القاهرة ، دار النهضة العربیة، القسم الخاص
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
  مجلة بحوث االتصال ، تصدرها كلیة اإلعالم بالقاهرة -١

المجلـــــة المـــــصریة لبحـــــوث اإلعـــــالم ، تـــــصدرها كلیـــــة  -٢
  عالم بالقاهرةاإل
ــــة بحــــوث الــــرأي العــــام ، تــــصدرها كلیــــة اإلعــــالم -٣  مجل

  بالقاهرة
 مجلة الدراسات اإلعالمیـة ـ المركـز اإلقلیمـي للدراسـات  -٤
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  اإلعالمیة للسكان والتنمیة البیئیة 
Journal of Mass communication  
Mass communication research 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    يعصمت عدل. د 
  ناجي بدر إبراهیم. د     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  توصیف مقرر دراسي

  
دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي

M٠٣١١٦٢٣٠٥٣ 
 العالقــــات :اسم المقرر 

 العامـــة
  الثالثة/ الفرقة 
 اللیسانس/ المستوى 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة
كادیمي و المؤسسي وذلك من خالل المستوى األ

تحقیق مستوى رفیع من األداء و المحافظة على 
اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  :خصص الت
        -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   العالقات العامة

 

التعریـــــف بمفهـــــوم العالقـــــات العامـــــة وأهـــــدافها ومـــــسئولیات   : هدف المقرر -٢
وظـــائف العالقـــات العامـــة ومعرفـــة مبـــادئ وأســـالیب التفاعـــل 

   .في مجال العالقات العامة

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعــرف الطالــب علــى أهــم النظریــات والمعــارف فــي . ١.أ  :لومات والمفاهیم  المع-أ
  .مجال العالقات العامة 

أن یتعرف الطالب على االتجاهات الحدیثـة فـي مجـال . ٢.أ
  .العالقات العامة

أن یحـــــدد الطالـــــب المـــــنهج العلمـــــي المـــــستخدم فـــــي . ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .ل في العالقات العامة استراتیجیات االتصال والتفاع

 أن یستنتج الطالب التطور التاریخي للعالقات العامـة. ٥.ب
. 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یـــــستخدم الطالـــــب تكنولوجیـــــا المعلومـــــات فـــــي . ١ .١.ج
جمــع وتحلیــل واســتنتاج الفــروض المرتبطــة بدراســة العالقــات 

  .العامة 
ل أحـــــد موضـــــوعات أن یعـــــد الطالـــــب بحثـــــًا حـــــو . ٣ .٢.ج

 .العالقات العامة 
أن یــستخدم الطالــب إمكانــات الحاســوب فــي اإلطــالع . ١.د  : المهارات العامة -د

  .والبحث على النظریات الحدیث في العالقات العامة 
أن یستخدم الطالب وظـائف العالقـات العامـة كأسـلوب . ٥.د

  .لحل المشكالت داخل المؤسسة
عدد   وعالموض  م  : محتوي المقرر -٤

  الساعات
عدد 

  المحاضرات

١  
ـــشأة (العالقـــات العامـــة  الن

والمفهوم ، أنواع ، ركـائز 
  ) ، أسس ، وظائف

٣  ١٢  

  ٢  ٨  عملیات العالقات العامة   ٢
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االتصال والعالقات   ٣
  ٢  ٨  العامة

أهـــــم نظریـــــات العالقــــــات   ٤
  ٢  ٨  العامة 

ــــــــــین أجهــــــــــزة   ٥ ــــــــــسیق ب التن
  ١  ٤  العالقات العامة 

  ١  ٤  قات العامة مجاالت العال  ٦
وسائل التطبیق في   ٧

  ١  ٤  العالقات العامة

استراتیجیات االتصال   ٨
  ٢  ٨  في العالقات العامة 

  
   محاضرات. ١. ٥  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

  عمل أبحاث.١. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  ال یوجد 
 

  : تقویم الطالب -٧
  امتحان شفوي  . ١.أ:                     األسالیب المستخدمة  -أ

 امتحان تحریري . ٢.أ
  امتحان شفوي في األسبوع السابع. ١.أ:                    التوقیت -ب

 االمتحان التحریري في األسبوع الرابع عشر . ٢.أ
  %٢٥. ١.ج :    توزیع الدرجات -. 

   %٧٥ . ٢.ج
  %١٠٠المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 العالقــــــــات العامــــــــة رؤیــــــــة نظریــــــــة ، :جمــــــــال مجاهــــــــد -١:                         مذكرات  -أ

  .دار المعرفة الجامعیةاإلسكندریة ، 
االتجاهــــات ( العالقــــات العامــــة : الــــسید حنفــــي عــــوض -١ :                   كتب ملزمة -ب

   .١٩٨٥، مكتبة القاهرة ، ) لمجاالتوا
ـــراهیم إمـــام ، العالقـــات العامـــة والمجتمـــع ، القـــاهرة ،  -٢ إب

  .١٩٦٨ ، القاهرة ، ٢مكتبة األنجلو المصریة ،  ط 
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 علـــي عجـــوة، األســـس العلمیـــة للعالقـــات العامـــة ، عـــالم -١ :   كتب مقترحة -
   .  ١٩٧٨الكتب ، القاهرة ، 

: ارة العالقات العامـة فـي مـصرإد: سمیر محمد حسین  -٢
   .١٩٧٥مطبعة الشعب ، القاهرة ، 

 العالقــات العامــة بــین اإلدارة  :محمــد محمــود الجــوهري -٣
   .١٩٦٨واإلعالم ، مكتبة األنجلو المصریة ، القاهرة ، 

 الخدمــة االجتماعیــة فــي مجــال :محمــد مــصطفى أحمــد  -٤
ندریة العالقــــــات العامــــــة ، دار المعرفــــــة الجامعیــــــة ، اإلســــــك

٢٠٠٣ .  
ـــــادي -٥  البنـــــاء االجتمـــــاعي للعالقـــــات  :محمـــــد محمـــــد الب

  .١٩٧٨العامة ، مكتبة األنجلو المصریة ، القاهرة ، 
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
  مجلة بحوث االتصال ، تصدرها كلیة اإلعالم بالقاهرة -١
المجلــــــة المــــــصریة لبحــــــوث اإلعــــــالم ، تــــــصدرها كلیــــــة  -٢

  هرةاإلعالم بالقا
، تـــــصدرها كلیـــــة اإلعـــــالم  مجلـــــة بحـــــوث الـــــرأي العـــــام -٣

  بالقاهر
مجلـة الدراسـات اإلعالمیـة ـ المركـز اإلقلیمـي للدراسـات  -٤

  اإلعالمیة للسكان والتنمیة البیئیة 
Journal of Mass communication  
Mass communication research  

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    يمحمود عبد الحمید حمد.  د
  ناجي بدر إبراهیم. د     
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  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الرمز الكودي

M٠٣١١٦٢٣٠٥٤ 
  :اسم المقرر 

 الكتابة اإلذاعیة والمرئیة
  الثالثة/ الفرقة 

 اللیسانس/ ى المستو 
  :التخصص 

        -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   إذاعة والتلیفزیون
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 ..ومجتمع مدني

التعـرف علـى نـشأة وتطـور اإلذاعـة والتلیفزیـون منـذ بــدایتهما   : هدف المقرر -٢
وحتــى العــصر الحــالي ، والتعــرف علــى الــسیناریو ومكوناتــه 

   .وأشكاله

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

 أن یتعرف الطالب على التطورات واالتجاهات الحدیثة .٢.ا  : المعلومات والمفاهیم -أ
   .في اإلذاعة المسموعة والمرئیة

 أن یتعــرف الطالــب علــى الظــواهر المــؤثرة فــي الكتابــة .٣.أ
  .اإلذاعیة والمرئیة

 أن یحـــــدد الطالـــــب المـــــشكالت التـــــي تواجـــــه الكتابـــــة .٢.ب  : المهارات الذهنیة -ب
   .ذاعیة والمرئیة ومحاولة وضع حلول لهااإل
 أن یتعـــرف الطالــــب علــــى التطـــور التــــاریخي للكتابــــة .٥.ب

  .اإلذاعیة المسموعة والمرئیة وكتابة السیناریو
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
ــــــا الحدیثــــــة فــــــي .١ .١.ج ــــــستخدم الطالــــــب التكنولوجی  أن ی

تابـة لإلذاعـة الحصول على معلومات عن أحدث أسالیب الك
  .والتلیفزیون 

ــــــة المعــــــدات واألجهــــــزة .١ .٢.ج ــــــستخدم الطالــــــب كاف  أن ی
الكــــامیرات : الالزمـــة لإلنتـــاج التلیفزیــــوني واإلذاعـــي ، مثـــل 

   .وأجهزة الصوت
 أن یكتـــسب الطالـــب المقـــدرة علـــى فهـــم المعالجـــة .٦. ٢.ج

  .اإلذاعیة والتلیفزیونیة لألحداث الجاریة
ـــات الحاســـوب والتكنولوجیـــا .١.د  : المهارات العامة -د  أن یـــستخدم الطالـــب إمكان

ـــــة فـــــي جمـــــع معلومـــــات لكتابـــــة ســـــیناریو إذاعـــــي أو  الحدیث
   .تلیفزیوني

 أن یشارك الطالب في فریـق عمـل لكتابـة نـص إذاعـي .٢.د
  .أو تلیفزیوني

عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

نبــــــــــذة تاریخیــــــــــة عــــــــــن   ١
المــــــــــــسموعة اإلذاعــــــــــــة 

  والمرئیة
٢  ٨  
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 ..ومجتمع مدني

ـــــــــسیناریو   ٢ ـــــــــه ، (ال ماهیت
  ٢  ٨  ) أنواعه الذاتیة والمرئیة

لفكـرة ا(تكوین الـسیناریو   ٣
ــــــــــسیة ، األشــــــــــكال  الرئی

  )العامة 
٢  ٨  

أســـلوب وصـــف مـــشاهد   ٤
  ٢  ٨  السیناریو 

  ٢  ٨  أسس اللغة السینمائیة   ٥
المبـــــادئ العامــــــة لبنــــــاء   ٦

  ٢  ٨  الدراما 
مقومات التكوین   ٧

امي والشخصیة الدر 
   الدرامیة

٢  ٨  
  

 محاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد 

  : تقویم الطالب -٧
 امتحان تحریري :                      األسالیب المستخدمة -أ

 ابع عشر األسبوع الر :                    التوقیت -ب
  %١٠٠ :    توزیع الدرجات -==
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 ال یوجد:                         مذكرات  -أ

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب

 : األخبــار فــي الرادیــو والتلیفزیــون:حــسن عمــاد مكــاوي  -١ :   كتب مقترحة -==
   .١٩٨٩مكتبة األنجلو 

 المـــدخل إلـــى حرفیـــة الفـــن اإلذاعـــي ، :یوســـف مـــرزوق  -٢
   .١٩٨٦مكتبة األنجلو المصریة 

 فنــون الرادیــو فــي ضــوء متغیــرات :عبــد المجیــد شــكري  -٣
 .١٩٩٣العصر ، مطبعة شركة طنطا المهمات المكتبیة ، 
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دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

 درها كلیـة اإلعـالم بالقـاهرةمجلة بحوث االتـصال ، تـص -١
.  
المجلــــــة المــــــصریة لبحــــــوث اإلعــــــالم ، تــــــصدرها كلیــــــة  -٢

   .اإلعالم بالقاهرة
، تـــــصدرها كلیـــــة اإلعـــــالم  مجلـــــة بحـــــوث الـــــرأي العـــــام -٣

  .بالقاهرة 
مجلـة الدراسـات اإلعالمیـة ـ المركـز اإلقلیمـي للدراسـات  -٤

    .اإلعالمیة للسكان والتنمیة البیئیة
Journal of Mass communication  
Mass communication research  
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  رئیس مجلس القسم العلمي    مجدي أحمد بیومي. د 
  ناجي بدر إبراهیم. د     

  
  
  
  
  

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
   :الرمز الكودي

M٠٣١١٦٢٣٠٥٥ 
  :اسم المقرر 

 التدریب العملي
  الثالثة/ الفرقة 
 اللیسانس/ المستوى 

  :التخصص 
        -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   إعالم
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تــدریب الطــالب علــى مختلــف فنــون الكتابــة الــصحفیة ، وكــذلك فــن   : هدف المقرر -٢
   .حاسب اآلليتحریر األخبار المسموعة والمرئیة إضافة لمهارات ال

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعــــرف الطالـــــب علـــــى كیفیـــــة اســـــتخدام الـــــصیاغة البحثیـــــة . ٥.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
الدقیقــة مــع الدرایــة الكافیــة بــالتوظیف الــسلیم ألدوات البحــث وأســالیب 

  .القیاس 
أن یتعـــرف الطالـــب علـــى قواعـــد الممارســـة المهنیـــة وأخالقیـــات . ٦.أ

  .العمل في المیدان
أن یستخدم الطالب المنهج العلمي في التفكیر لیـستطیع قـراءة . ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب

  .الوقائع الكمیة والكیفیة التي تتعامل بها وسائل اإلعالم معها 
أن تنشأ لدى الطالب رؤى نقدیة حول األحداث الجاریة وسبل . ٣.ب

  .تعامل وسائل اإلعالم معها 
ن تنــتج لــدى الطالــب إمكانیــة طــرح أســئلة بحثیــة فــي مجــال أ. ٤.ب

 .اإلعالم 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یجمــع الطالـــب ویحلـــل المعلومــات المختلفـــة عـــن فنـــون . ١ .١.ج

  .الكتابة في وسائل اإلعالم مستخدمًا في ذلك شبكة اإلنترنت 
صل علیهـا مـن أن یجمع الطالب ویحلـل البیانـات التـي یحـ. ٢. ١.ج

  .خالل زیاراته لمختلف وسائل اإلعالم 
ــــى االســــتخدام األمثــــل . ١ .٢.ج أن تنــــشأ لــــدى الطــــالب المقــــدرة عل

  .للكامیرات ومعدات الصوت 
أن یــــستخدم الطالــــب الكــــامیرا الفوتوغرافیــــة فــــي الحــــصول . ٢ .٢.ج

  .على صور صحفیة 
ي أن یعــــد الطالــــب وینفــــذ بحثــــًا حــــول مــــشكلة مــــا مثــــارة فــــ. ٣ .٢.ج

  .وسائل اإلعالم 
أن یطبق الطالب قواعد اللغة العربیة في الكتابة الصحفیة . ٤ .٢.ج
.  
أن یكتــسب الطالــب المقــدرة علــى فهــم المعالجــة الــصحفیة . ٦ .٢.ج

  .واإلذاعیة لألحداث الجاریة
أن یـــستخدم الطالـــب إمكانـــات الحاســـب اآللـــي فـــي اإلطـــالع . ١.د  : المهارات العامة -د
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  ي مجال اإلعالمعلى معلومات ف
  .أن تنشأ لدى الطالب المقدرة على العمل الجماعي . ٢.د
أن یكتـــسب الطـــالب القـــدرة علـــى التواصـــل بـــصورة شـــفهیة فـــي . ٣.د

  .أثناء إجراء المقابالت 
أن یـــــستخدم الطـــــالب اللغـــــة اإلنجلیزیـــــة فـــــي اإلطـــــالع علــــــى . ٤.د

  .الصحف األجنبیة للتعرف على مختلف القوالب الصحفیة
  :توي المقرر  مح-٤

 الموضوع
  عدد

 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 م

١  
التدریب 
 النظري

٢ 
التدریب 
 العملي

٣  
الحاسب 

 اآللي

٣ ٢ ١ ٣ ٢ ١ 

١ 

فنـــــــــــــــــــــــون 
الكتابــــــــــــــــة 
  الصحفیة 

جمـــــــــــــــــــــــع 
نمــــــــــــــــــاذج 
ــــــــــف  لمختل
قواعــــــــــــــــــــد 
الكتابــــــــــــــــة 
ــــــصحفیة  ال
لمعرفـــــــــــــــة 
مـــــــــــــــــــــــدى 
التزامهـــــــــــــا 

  بالقواعد 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٢ 

كیفیـــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــر  تحری

  الخبر 

جمـــــــــــــــــــــــع 
 أخبــار مــن
الواقــــــــــــــــــــع 
  وتحریرها 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٣ 

طـــــــــــــــــــــرق 
كتابــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــوان  العن
  الصحفي 

كتابــــــــــــــــــــــة 
عنـــــــــــــاوین 
صـــــــــــحفیة 
لــــــــــــــــبعض 

  األخبار 

 +CC 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

ــــــــــــــصمیم كیفیـــــــــــــــــــــة  ٤ ت
 +CC 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 
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  صحیفة 

٥ 

تــــتم  كیــــف
طباعـــــــــــــــة 
  الصحیفة 

زیــــــــــــــــــــــــارة 
لمطــــــــــــــابع 
إحـــــــــــــــــــدى 
ـــــــصحف  ال

  الكبرى 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٦  

كیفیـــــــــــــــــــــة 
                   : 
مقابلـــــــــــــــــــة 

   صحفیة

علمیــــــة  رحلــــــة

الســـــتودیوهات 

اإلذاعــــــــــــــــــــــــــــة 

والتلیفزیــــــــــــــــون 

ولـــــــــــــــــــــــــــبعض 

  الصحف 

 ٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

  محاضرات -١  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
  التدریب العملي -٢

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 ال یوجد

  : تقویم الطالب -٧
  امتحان تحریري . ٢.أ:                 األسالیب المستخدمة -أ

 )التدریب العملي(تصمیم صحیفة . ٣.أ
  )من الفصل الدراسي الثاني(األسبوع الرابع عشر . ٢.ب:                    التوقیت -ب

 )من الفصل الدراسي الثاني(األسبوع الثالث عشر . ٣.ب
ôÏ- ٥٠. ١.ج :    توزیع الدرجات             %  

        %        ٥٠. ٢.ج
١٠٠%   

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 ال یوجد:                         مذكرات  -أ

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب

ـــــوال حلبـــــي :فـــــابر غـــــرانس  -١ :   كتب مقترحة -== ـــــصحافة االشـــــتراكیة ، ترجمـــــة  ن  ال
   .١٩٧١، دمشق ، ) عالميمعهد اإلعداد اإل(وآخرون 

 المدخل فـي فـن التحریـر الـصحفي، الطبعـة :حمزة عبد اللطیف  -٢
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   .١٩٦٨األولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
 فــن الكتابــة الــصحفیة ، الطبعــة الرابعــة ، عــالم :فــاروق أبــو زیــد  -٣

   .١٩٩٠الكتب ، القاهرة ، 
، مكتبـــة لیفزیـــوناألخبـــار فـــي الرادیـــو والت: حـــسن عمـــاد مكـــاوي  -٤

  .١٩٨٩األنجلو 
دوریات علمیة أو نشرات  -د

  الخ... 
Journal of Mass communication  
Mass communication research 
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  ناجي بدر إبراهیم. د     میادة احمد. أ

  
 


