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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 
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  توصیف مقرر دراسي
        

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١  
  :الكودي الرمز

M٠٣١١٦١٤٠٥٥ 
   :المقرر اسم

 تصمیم البحوث اإلعالمیة
  الرابعة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

   :التخصص
       -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   إعالم

 

إكــساب الطالــب فهمــًا دقیقــًا حــول معنــى البحــث االجتمــاعي   : هدف المقرر -٢
وأن یتعــرف علــى طــرق وأدوات البحــث وأســالیب . ومفهومــه 

   .التحلیل وكتابة التقریر النهائي للبحث
  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعرف الطالب على التطورات العلمیـة واالتجاهـات . ٢.أ  :فاهیم  المعلومات والم-أ
  الحدیثة في تصمیم البحوث االجتماعیة

أن یتعرف الطالب على الصیاغة البحثیة الرئیسیة فـي . ٥.أ
  تصمیم البحوث ومناهج البحث وأدواته

أن یتعــــرف الطالــــب علــــى أخالقیــــات البحــــث العلمــــي . ٦.أ
  . البحثوالممارسة المهنیة في تصمیم

  .أن یتبع الطالب المنهج العلمي في التفكیر . ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
أن یـــشخص الطالـــب المـــشكالت االجتماعیـــة ویقتـــرح . ٢.ب

  .حلول مختلفة لها 
أن یحلــل الطالــب أدوات جمــع البیانــات وتتكــون لدیــه . ٣.ب

  .رؤیة نقدیة بشأنها
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
ان یستخدم الطالب تكنولوجیـا المعلومـات الحدیثـة . ١ .١.ج

  .لعمل البحث االجتماعي 
  .أن یطبق الطالب البحوث المیدانیة . ١ .٢.ج
  .أن یصمم الطالب األدوات البحثیة ویطبقها. ٣ .٢.ج
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أن یــستخدم الطالــب مــا درســه مــن طــرق وأدوات لفهــم . ١.د  : المهارات العامة -د
  .م الحاسوب مشكالت المجتمع ویستخد

أن ینفذ الطالب البحوث االجتماعیـة مـن خـالل العمـل . ٢.د
  .الجماعي 

ــــــــــب أســــــــــالیب حــــــــــل المــــــــــشكالت . ٥.د ــــــــــستخدم الطال أن ی
 .االجتماعیة سواء بین األفراد أو في إطار مؤسسي بكفاءة

عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

أهمیـــــة دراســـــة تـــــصمیم   ١
  ماعیة البحوث االجت

٢  ٨  

ـــــار مـــــشكلة   ٢ ـــــة اختی كیفی
  البحث وشروطها 

٢  ٨  

خطــــــــــــــــــــــــة البحــــــــــــــــــــــــث   ٣
  وعناصرها ومكوناتها 

٢  ٨  

البحـــــــث االســـــــتطالعي   ٤
  والتجریبي 

٢  ٨  

خطـــوات إجـــراء البحـــث   ٥
  االجتماعي 

٢  ٨  

  ٢  ٨  أدوات جمع البیانات   ٦
نمــاذج وتطبیقــات علــى   ٧

  إجراء البحوث 
٢  ٨  

  
  محاضرات - ١  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 عمل أبحاث - ٢
 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

  یوجد ال
 

  : 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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 تـصمیم وتنفیـذ البحـوث االجتماعیـة :أعضاء هیئة التـدریس :                         مذكرات  -أ
 ٢٠١٠.  

: تصمیم وتنفیـذ البحـوث االجتماعیـة: غریب سید أحمد  -١ :                   كتب ملزمة -ب
علـــــى  -٢ .١٩٩٤المعرفـــــة الجامعیـــــة ، اإلســـــكندریة ، دار 

 البحــــث العلمــــي االجتمــــاعي :عبــــد الــــرازق جلبــــي وآخــــرون 
، اإلســــــكندریة ، دار المعرفــــــة ) تــــــصمیم خطتــــــه وتنفیــــــذها(

  .١٩٩٨الجامعیة ، 
 وعبد الباسط عبد المعطـي ، البحـث :غریب سید أحمد  -١ :   كتب مقترحة - .

 ١٩٧٥جامعیــة ، االجتمــاعي ، اإلســكندریة ، دار المعرفــة ال
.  
 علــم االجتمــاع والمــنهج العلمــي ، :محمــد علــي محمــد  -٢

  .١٩٨١اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، 
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
 مجلة بحوث االتـصال ، تـصدرها كلیـة اإلعـالم بالقـاهرة -١
.  
المجلــــــة المــــــصریة لبحــــــوث اإلعــــــالم ، تــــــصدرها كلیــــــة  -٢

   .رةاإلعالم بالقاه
، 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 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  س مجلس القسم العلميرئی    محمود حمدي. د 
   ناجي بدر.د    
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التعریــــــــــــف بمفهــــــــــــوم الــــــــــــسیاسات اإلعالمیــــــــــــة وارتباطهــــــــــــا   : هدف المقرر -٢
ــــــى الــــــسیاسات  ــــــز عل ــــــدیولوجیات المتنوعــــــة مــــــع التركی باألی

   .اإلعالمیة في مصر وربطها بالتخطیط االجتماعي

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

 أن یتعرف الطالب على مفهوم السیاسات .١.أ  :اهیم  المعلومات والمف-أ
   .اإلعالمیة واألیدیولوجیة والنظریات المرتبطة بها

 أن یتعرف الطالب على المبادئ والقواعد .٢.أ
   .واالتجاهات الحدیثة للسیاسات اإلعالمیة

 أن یكون الطالب قادر على الربط بین السیاسات .٣.أ
 لحدیثةاإلعالمیة والظواهر والمؤشرات ا

أن یتعـــــرف الطالـــــب علـــــى المـــــشكالت التـــــي تواجـــــه . ٢.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .السیاسات اإلعالمیة في الدول النامیة وٕایجاد حلول لها 

أن یتعرف الطالب علـى التطـور التـاریخي للـسیاسات . ٥.ب
 .اإلعالمیة 

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

 علـــى اســـتخدام االنترنـــت أن یكـــون الطالـــب قـــادر. ١ .١.ج
والوســــائل الحدیثــــة فــــي جمــــع المعلومــــات حــــول الــــسیاسات 

  .اإلعالمیة 
ـــــاالت حـــــول تطـــــور . ١ .٢.ج ـــــًا ومق ـــــب بحوث أن یعـــــد الطال

  .السیاسات اإلعالمیة 
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ـــــسیاسات . ٣ .٢.ج أن یكـــــون الطالـــــب قـــــادر علـــــى ربـــــط ال
اإلعالمیة باألحداث الجاریـة الـسیاسیة واالجتماعیـة والعلمیـة 

 .صادیة واالقت
یكون الطالب قادر علـى اسـتخدام إمكانیـات الحاسـوب . ١.د  : المهارات العامة -د

  .في البحث على معلومات متعلقة بالسیاسات اإلعالمیة
عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤

  الساعات
عدد 

  المحاضرات
مفهــــــــــــــــوم الــــــــــــــــسیاسات   ١

اإلعالمیـة واإلیدیولوجیـة 
  ونظریاتها 

٢  ٨  

إلعالمیــــــــة الــــــــسیاسات ا  ٢
  في المجتمعات النامیة 

٢  ٨  

الــــــــسیاسات اإلعالمیــــــــة   ٣
  والتخطیط 

٢  ٨  

الــــــــسیاسات اإلعالمیــــــــة   ٤
والمـــــــــــــــستوى المحلـــــــــــــــي 

  واإلقلیمي 

٢  ٨  

الــــــــسیاسات اإلعالمیــــــــة   ٥
  والعالم والعولمة 

٢  ٨  

الــــــــسیاسات اإلعالمیــــــــة   ٦
ـــــــصحافة  فـــــــي مجـــــــال ال

  والتلیفزیون 

٢  ٨  

اتجاهـــــــات حدیثـــــــة فـــــــي   ٧
  المیة السیاسات اإلع

٢  ٨  
  

  محاضرات  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦

للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 
  :المحدودة 

  یوجد ال
 

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

 األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  %١٠٠ :   ع الدرجات  توزی-
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 ال یوجد:                         مذكرات  -أ

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
 ال یوجد :   كتب مقترحة -==

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

 ها كلیـة اإلعـالم بالقـاهرةمجلة بحوث االتـصال ، تـصدر  -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  

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    رجاء الغمراوي. د 
   ناجي بدر.د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
 : الكودي الرمز

M٠٣١١٦١٤٠٥٧ 
  : المقرر اسم

 علم اجتماع األدب
  الرابعة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

   :التخصص
       -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   اجتماع عام

التعریف بعلم اجتماع األدب وموضوعاته ونظریاتـه وعالقتـه   : هدف المقرر -٢
   .بالواقع االجتماعي

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

 أن یتعرف الطالب على النظریات والمدارس الفكریة .١.أ  :ومات والمفاهیم  المعل-أ
   .في مجال علم اجتماع األدب

 أن یتعرف الطالب على التطورات واالتجاهات الحدیثة .٢.أ
   .في مجال علم اجتماع األدب

 أن یتعرف الطالب على الظواهر المختلفة المؤثرة في .٣.أ
  األدب داخل المجتمع

تعرف الطالب على عالقة علم اجتماع األدب أن ی. ٤.أ
  .بالعلوم االجتماعیة األخرى

أن یستخدم الطالب المـنهج العلمـي فـي دراسـة األدب . ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .داخل المجتمع 

أن یحــــدد الطالــــب المــــشكالت الخاصــــة بــــاألدب فــــي . ٢.ب
  .المجتمع ویقترح حلول لها 

ـــــب التطـــــور ا. ٥.ب ـــــم أن یحـــــدد الطال ـــــاریخي لظهـــــور عل لت
  .اجتماع األدب

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یــستخدم الطالــب التكنولوجیــا الحدیثــة فــي فهــم . ١. ١.ج
  .العالقة بین األدب والمجتمع 

أن یعد الطالب بحثًا یوضح فیـه العالقـة بـین علـم . ١ .٢.ج
  .اجتماع األدب والواقع االجتماعي
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

أن یـــــستخدم الطالـــــب الحاســـــوب واالنترنـــــت لإلطـــــالع . ١.د  :ة  المهارات العام-د
  .على التراث األدبي القدیم والحدیث 

أن ینــــــــــاقش الطالــــــــــب بــــــــــصورة مكتوبــــــــــة أو شــــــــــفهیة . ٣.د
  .موضوعات األدب في مجتمع

عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤
  الساعات

عدد 
  المحاضرات

  ١  ٤  المقصود باألدب وتعریفه   ١
یخي لنشأة التطور التار   ٢

  ٢  ٨  علم اجتماع األدب 

النظریات المفسرة لعلم   ٣
  ١  ٤  اجتماع األدب 

٤  
دور األدب فــــــي التفكیــــــر 
االجتمـــاعي واالقتـــصادي 

  والتنمیة االجتماعیة 
١  ٤  

٥  
دور األدب فـــــــي تـــــــشكیل 
القــیم االجتماعیــة والهویــة 

  الثقافیة 
٢  ٨  

٦  
ــــة  نمــــاذج لألعمــــال األدبی
المــــــــــــــــصریة وتحلیلهــــــــــــــــا 

  ) نجیب محفوظثالثیة (
٢  ٨  

٧  
تطبیقات یقوم بها 

الطالب لتمثیل أعمال 
  أدبیة 

٢  ٨  
  

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

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  یوجد ال
 

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

 امتحان تحریري. ٢.أ
  اختبار شفوي في األسبوع السابع. ١.ب:                    التوقیت -ب
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

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

  % ٧٥. ٢.ج
 %١٠٠المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
علـــــم اجتمـــــاع األدب ، دار المعرفـــــة : محمـــــد أحمـــــد بـــــدوي                     :     مذكرات  -أ

  .٢٠٠٨الجامعیة ، اإلسكندریة 
 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
ـــة ، : طـــه نجـــم  :   كتب مقترحة -== األدب واألیـــدیولوجیا ، دار المعرفـــة الجامعی

  .٢٠٠٩اإلسكندریة ، 
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
 مجلة بحوث االتـصال ، تـصدرها كلیـة اإلعـالم بالقـاهرة -١
.  
المجلــــــة المــــــصریة لبحــــــوث اإلعــــــالم ، تــــــصدرها كلیــــــة  -٢

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

  .بالقاهرة 
للدراسـات مجلـة الدراسـات اإلعالمیـة ـ المركـز اإلقلیمـي  -٤

    .اإلعالمیة للسكان والتنمیة البیئیة
Journal of Mass communication  
Mass communication research 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    السید شحاته السید. د 
   ناجي بدر.د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
تماع اال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الكودي الرمز

M٠٣١١٦١٤٠٥٨ 
   :المقرر اسم

 الدعایــة واإلعـــالن
  الرابعة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

   :التخصص
       -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   اإلذاعة والتلیفزیون

 

وامــل تطــوره وأهمیتــه التعریــف بمفهــوم الدعایــة واإلعــالن وع  : هدف المقرر -٢
   .في النشاط االقتصادي

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعرف الطالب على التطورات العلمیـة واالتجاهـات . ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
  .الحدیثة في مجال الدعایة واإلعالن

ة أن یحــــدد الطالــــب المــــنهج العلمــــي المناســــب لدراســــ. ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .الدعایة واإلعالن 

أن یحـــدد الطالـــب المـــشكالت الناتجـــة عـــن الممارســـة . ٢.ب
  .الخاطئة للدعایة واإلعالن ووضع حلول لها

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یستخدم الطالـب التكنولوجیـا الحدیثـة فـي جمـع . ١ .١.ج
  .وتحلیل المعلومات لممارسة عملیة الدعایة واإلعالن 

مفهومــــه : أن یعــــد الطالــــب بحثــــًا حــــول اإلعــــالن . ٣ .٢.ج
  .وتطوره وأنواعه

أن یــستخدم الطالــب إمكانیــات الحاســوب والتكنولوجیــا . ١.د  : المهارات العامة -د
الحدیثة في التعرف على أحدث األسالیب في تصمیم وتنفیذ 

 .الدعایة واإلعالن 
عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤

  الساعات
عدد 

  ضراتالمحا
مفهـــوم الداعیـــة واإلعـــالن   ١

  ٢  ٨  وعوامل تطوره 

أهمیـــة الدعایــــة واإلعــــالن   ٢
  ٢  ٨  في النشاط االقتصادي



 
 
 

     
   

  

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

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

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

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

٣  
ــــــــــــــــــــسویقي  النــــــــــــــــــــشاط الت
والتــــــــدریجي واســــــــتراتیجیة 

  اإلعالن 
٢  ٨  

تخطـــــــــــــــــــیط االتـــــــــــــــــــصال   ٤
  ٢  ٨  اإلقناعي في اإلعالن 

قیــــــــاس تــــــــأثیر االتــــــــصال   ٥
  ٢  ٨  والنتائج 

ن األهداف النفسیة لإلعـال  ٦
  ٢  ٨  وٕامكانات تحقیقها 

أســـس تـــصمیم اإلعالنـــات   ٧
    ٢  ٨  وٕاخراجها 

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

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

  یوجد ال
 

  : تقویم الطالب -٧
 ریريامتحان تح:                      األسالیب المستخدمة -أ

 األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
 %١٠٠ :    توزیع الدرجات -==
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
  .الدعایة واإلعالن: أعضاء هیئة التدریس :                         مذكرات  -أ

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب

اإلعـــــالن التلیفزیـــــوني ، دار الـــــوزان :  ســـــامي الـــــشریف -١ :   كتب مقترحة -==
  .١٩٩٠للطباعة والنشر ، السعودیة ، 

عملیــــــة االتــــــصال اإلعالنــــــي ، دار : صــــــفوت العــــــالم  -٢
  .١٩٩٨النهضة ، القاهرة ، 

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

 عـالم بالقـاهرةمجلة بحوث االتـصال ، تـصدرها كلیـة اإل -١
.  
المجلــــــة المــــــصریة لبحــــــوث اإلعــــــالم ، تــــــصدرها كلیــــــة  -٢

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



 
 
 

     
   

  

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

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

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

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .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    ناجي بدر إبراهیم. د 
   ناجي بدر.د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الكودي الرمز

M٠٣١١٦١٤٠٥٩ 
   :المقرر اسم

 اج الصحفي والطباعة اإلخر 
  الرابعة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

   :التخصص
       -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   إعالم

 

التعریــف بمفهــوم الدعایــة واإلعــالن وعوامــل تطــوره وأهمیتــه   : هدف المقرر -٢
   .في النشاط االقتصادي

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یتعــرف الطالــب علــى اتجاهــات ونظریــات اإلخــراج . ١.أ  :ات والمفاهیم  المعلوم-أ
  .الصحفي 

 أن یتعـــرف الطالـــب علـــى الظـــواهر المـــؤثرة فـــي عملیـــة .٣.أ
  .اإلخراج الصحفي

أن یحــــدد الطالــــب المــــنهج العلمــــي المناســــب لدراســــة . ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .اإلخراج الصحفي والطباعة 

لـــب علـــى التطـــور التـــاریخي لإلخـــراج أن یتعــرف الطا. ٥.ب
  .الصحفي

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یستخدم الطالب االنترنت في جمع المعلومـات . ١ .١.ج
  .ومعرفة المراجع الحدیثة في اإلخراج الصحفي والطباعة 

أن یــــشارك الطالــــب فــــي مجموعــــة عمــــل إلخــــراج . ٣ .٢.ج
  .صفحة في صحیفة تجریبیة

ان یتعرف الطالـب علـى  معرفـة علـى قـضایا ومبـادئ . ٥.د  :مهارات العامة  ال-د
ووضــع اإلخـراج الــصحفي واألســالیب األساســیة فــي اإلخــراج 

  .حلول للمشاكل التى تعترضها
عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤

  الساعات
عدد 

  المحاضرات
مبــادئ وقواعــد اإلخــراج   ١

  ٢  ٨  الصحفي 
  ٢  ٨ أســـالیب ونمـــاذج نظریـــة  ٢
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  التصمیم 
اإلحـــــــــــساس البـــــــــــصري   ٣

  ٢  ٨  واإلدراك 
عناصـــر التكـــوین الفنـــي   ٤

  ٢  ٨  والوظیفي 
أســـــس التـــــصمیم الفنـــــي   ٥

  ٢  ٨  والحركي 
االتــــــــــــــــزان والتناســــــــــــــــب   ٦

  ٢  ٨  والتنغیم 
تصمیم الجریدة والمجلـة   ٧

    ٢  ٨  والغالف 
  تمحاضرا  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
لطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات ل

  :المحدودة 

 یوجد ال

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

 اختبار تحریري في األسبوع الرابع عشر:                    التوقیت -ب
 %١٠٠ :    توزیع الدرجات -==
  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 . مذكرات في اإلخراج الصحفي : مدحت خطاب :                         كرات مذ -أ

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
 ال یوجد :   كتب مقترحة -==

دوریات علمیة أو نشرات  -د
  الخ... 

 مجلة بحوث االتـصال ، تـصدرها كلیـة اإلعـالم بالقـاهرة -١
.  
لمجلــــــة المــــــصریة لبحــــــوث اإلعــــــالم ، تــــــصدرها كلیــــــة ا -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  
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

Mass communication research 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    مدحت خطاب. أ
  ناجي بدر/ د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الكودي الرمز

M٠٣١١٦١٤٠٦١ 
   :المقرر اسم

 اإلعالم الدولي
  الرابعة  /الفرقة

 اللیسانس  /ستوىالم
   :التخصص

       -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   و التلیفزیون االذاعة

 

التعریف بوكاالت األنباء العالمیة واإلذاعة الدولیة من حیـث   : هدف المقرر -٢
   .ماهیتها ودورها وتطورها

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

أن یحدد الطالب التطورات العلمیة واالتجاهات . ٢.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
 .الحدیثة في دراسة اإلعالم الدولي 

أن یحــدد الطالــب بعــض المــشكالت الخاصــة بتعامــل . ٢.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .الدول النامیة مع آلیات اإلعالم في ظل العولمة

أن یتعــــرف الطالــــب علــــى بــــدایات ظهــــور اإلذاعــــات . ٥.ب
ت األنبـــــــاء العالمیـــــــة واألقمـــــــار الـــــــصناعیة الدولیـــــــة ووكـــــــاال

 .واستفادة الدول المتقدمة والنامیة منها 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
 أن یستخدم الطالب تكنولوجیـا المعلومـات الحدیثـة .١ .١.ج

كاالنترنـــــت فـــــي جمـــــع وتحلیـــــل المعلومـــــات حـــــول وظـــــائف 
اإلذاعــات الدولیــة ووكــاالت األنبــاء واألقمــار الــصناعیة فــي 

  .الدول النامیة والمتقدمة 
أن یعــــد الطالــــب بحثــــًا حــــول مــــشكالت وكــــاالت . ٣ .٢.ج

 . العربي منها األنباء واتجاهاتها العالمیة وموقف العالم
أن یــستخدم الطالــب إمكانیــات الحاســوب فــي اإلطــالع . ١.د  : المهارات العامة -د

 .على معلومات عن مختلف مجاالت اإلعالم الدولي 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

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

مقومـــــــــــــــات اإلعـــــــــــــــالم   ١
  ٢  ٨  الدولي 

  ٢  ٨  أهمیة اإلعالم الدولي   ٢
ات الحدیثـة فـي االتجاه  ٣

  ٢  ٨  دراسة اإلعالم الدولي 
النظریــات التــي اهتمــت   ٤

  ٢  ٨  باإلعالم الدولي 
محــــــــــــــددات اإلعــــــــــــــالم   ٥

  ٢  ٨  الدولي 
عالقــة اإلعــالم الــدولي   ٦

  ٢  ٨  بالدول المتقدمة 
ــــــدولي   ٧ ــــــر اإلعــــــالم ال أث

  ٢  ٨  على الدول النامیة 
  

  محاضرات -١  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥
 اثعمل أبح -٢

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 یوجد ال

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

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

 ابع عشراختبار تحریري في األسبوع الر . ٢.ب
   %٢٥. ١.ج :    توزیع الدرجات -. 

  % ٧٥. ٢.ج
 %١٠٠المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  .اإلعالم الدولي: أعضاء هیئة التدریس بالقسم :                         مذكرات  -أ

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
اإلعــــالم الــــدولي ، مكتبــــة الفجالــــة ، :  فــــاروق أبــــو زیــــد -١ :    مقترحةكتب -==

٢٠١٠.  
اإلعـــــالم الـــــدولي ، القـــــاهرة ، مكتبـــــة :  منـــــى الحدیـــــدي -٢

 .٢٠١٠اإلیمان ، 
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
 مجلة بحوث االتـصال ، تـصدرها كلیـة اإلعـالم بالقـاهرة -١
.  
، تــــــصدرها كلیــــــة المجلــــــة المــــــصریة لبحــــــوث اإلعــــــالم  -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  

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    مجدي بیومي. د 
  ناجي بدر/ د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الكودي الرمز

M٠٣١١٦١٤٠٦٢ 
   :المقرر اسم

 تنظیم المؤسسات اإلعالمیة
  الرابعة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

   :التخصص
       -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   إعالم

إكــــــساب الطالــــــب معرفــــــة علــــــم اجتمــــــاع التنظــــــیم وقــــــضایاه   : هدف المقرر -٢
األساســـــــیة ، كمـــــــا یعـــــــرض ألنـــــــواع التنظیمـــــــات وأشـــــــكالها 
 األساسیة المفـسرة لدراسـة التنظیمـات االجتماعیـة واإلعالمیـة

.  
  :المقرر  المستهدف من تدریس -٣

 أن یتعرف الطالب على التطورات الهیكلیة والبنائیة .٢.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
   .في تنظیم المؤسسات اإلعالمیة

أن یتعرف الطالب على الظواهر المؤثرة في تنظیم . ٣.أ
  .ظاهرة العولمة: المؤسسات اإلعالمیة ، مثل 

ــــــي تواجــــــه أن یعــــــد الطالــــــب قائ. ٢.ب  : المهارات الذهنیة -ب مــــــة بالمــــــشكالت الت
  .المؤسسات اإلعالمیة كتنظیمات ویقترح حلول لها

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

ــــة .  ١ .١.ج ــــل المعلومــــات المتعلق ــــب ویحل أن یجمــــع الطال
  .میة من خالل التكنولوجیا الحدیثةبتنظیم المؤسسات اإلعال

ي تواجـه أن یعد الطالب بحثًا حـول المـشكالت التـ. ٣ .٢.ج
  .المؤسسات اإلعالمیة

أن یـــــــستخدم الطالـــــــب الحاســـــــوب فـــــــي البحـــــــث عـــــــن . ١.د  : المهارات العامة -د
  .معلومات مرتبطة بتنظیم المؤسسات اإلعالمیة 

أن یقسم الطالب إلى مجموعات لعمـل أبحـاث خاصـة . ٢.د
  .بالتنظیمات اإلعالمیة
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

عدد   الموضوع  م  : محتوي المقرر -٤
  الساعات

عدد 
  اضراتالمح

المؤســـــــسات اإلعالمیـــــــة   ١
  ٢  ٨  والنظام اإلعالمي 

التنظـــــــــــــــــــیم الهیكلـــــــــــــــــــي   ٢
  ٢  ٨  للمؤسسات اإلعالمیة 

ـــــــــــــــــــــائي   ٣ التنظـــــــــــــــــــــیم البن
  ٢  ٨  للمؤسسات اإلعالمیة

التنظــــــــــــــــیم التــــــــــــــــشریعي   ٤
  ٢  ٨  للمؤسسات اإلعالمیة 

التنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم اإلداري   ٥
واالقتــصادي للمؤســسات 

  اإلعالمیة 
٢  ٨  

المؤســـــــسات اإلعالمیـــــــة   ٦
  ٢  ٨  ظاهرة العولمة و 

المؤســـــــسات اإلعالمیـــــــة   ٧
ــــرام حــــق الجمــــاهیر  واحت

  في المعرفة 
٢  ٨  

  
  محاضرات -١  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

  عمل أبحاث-٢

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 یوجد ال

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

 األسبوع االرابع 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

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 .تنظیم المؤسسات اإلعالمیة : محمد محفوظ :                         مذكرات  -أ

 ال یوجد                 :   كتب ملزمة -ب
w°- ال یوجد :   كتب مقترحة 

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

 مجلة بحوث االتـصال ، تـصدرها كلیـة اإلعـالم بالقـاهرة -١
.  
المجلــــــة المــــــصریة لبحــــــوث اإلعــــــالم ، تــــــصدرها كلیــــــة  -٢

   .اإلعالم بالقاهرة
، تـــــصدرها كلیـــــة اإلعـــــالم  مجلـــــة بحـــــوث الـــــرأي العـــــام -٣
  .قاهرة بال
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    رجاء الغمراوى. د 
  ناجي بدر/ د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  سيتوصیف مقرر درا
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الكودي الرمز

M٠٣١١٦١٤٠٦٣ 
   :المقرر اسم

 الرأي العام وطرق قیاسه
  الرابعة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

   :التخصص
       -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   عالقات عامة

 

التعریـــف بمفهـــوم الـــرأى العـــام ووســـائل االتـــصال ومقومــــات   :لمقرر  هدف ا-٢
  .الرأى ومراحل تطوره ومختلف أنواعه 

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

 أن یتعـــرف الطالـــب علـــى تطـــور أســـالیب قیـــاس الـــرأى .٢.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
   .العام ومؤشراته واتجاهاته

 تبطة بالرأى العام أن یحدد الطالب العلوم المر .٤.أ
 أن یمیز الطالب بین مختلف طرق قیاس الرأي العـام. ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب

. 
 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج

  :الخاصة بالمقرر 
أن یستخدم الطالـب التكنولوجیـا الحدیثـة فـي جمـع . ١ .١.ج

وتحلیـل معلومــات عـن اســتطالعات الـرأى العــام فـي مختلــف 
  .الموضوعات 

یــــــستخدم الطالــــــب البیانــــــات الواقعیــــــة الكمیــــــة أن . ٢ .١.ج
والكیفیة في الحصول على معلومات تفید فـي قیاسـات الـرأى 

  .العام 
أن یــــستخدم الطالــــب الطــــرق الكیفیــــة فــــي قیــــاس . ١ .٢.ج

  .وتحلیل الرأى العام
أن یــــستخدم الطالــــب إمكانیــــات الحاســــوب فــــي قیــــاس . ١.د  : المهارات العامة -د

  .وتحلیل الرأى العام 
أن یقـــوم الطالـــب نتـــائج اســـتطالعات الـــرأى العـــام فـــي . ٣.د

 .موضوعات مختلفة سواء بصورة مكتوبة أو شفاهیة 



 
 
 

     
   

  

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

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

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

  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

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

ــــــــرأى   ١ ــــــــاس ال ــــــــة قی أهمی
العـــــام وتطـــــور أســـــالیبه 

  ومؤشراته 
٢  ٨  

مـــــــــــــــــــــــنهج المـــــــــــــــــــــــسح   ٢
واستخداماته في بحـوث 

یاسة الـــــرأى العـــــام والـــــس
  العامة 

٢  ٨  

الطـــــــــرق الكمیـــــــــة فـــــــــي   ٣
قیـــــــاس الـــــــرأى العـــــــام ، 

  أسلوب االستبیان 
٢  ٨  

ــــــــرأى العــــــــام   ٤ معاینــــــــة ال
وكفـــــاءة الجمهـــــور فـــــي 
الــــــــــــرد علــــــــــــى أســــــــــــئلة 

  االستبیان 
٢  ٨  

الطــــــــرق الكیفیــــــــة فــــــــي   ٥
قیـــــــــاس الــــــــــرأى العــــــــــام 
والتعـــــــرف علـــــــى شـــــــدة 

  الرأى 
٢  ٨  

نقــــــــد وتقیــــــــیم قیاســــــــات   ٦
    ٢  ٨  الرأى العام 

  محاضرات. ١. ٥  :الیب التعلیم والتعلم  أس-٥
 عمل أبحاث. ٢. ٥

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 یوجد ال

  : 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
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ
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 ..ومجتمع مدني

  % ٢٥. ١.ج :    توزیع الدرجات -
  %٧٥. ٢.ج

 %١٠٠المجموع 

  : قائمة الكتب الدراسیة والمراجع -٨
 .الرأى العام وطرق قیاسه: أعضاء هیئة التدریس بالقسم :                         مذكرات  -أ

ــــنظم :ســــعید ســــراج  -١ :                   زمةكتب مل -ب  الــــرأي العــــام مقوماتــــه وأثــــره فــــي ال
ـــــة المـــــصریة العامـــــة  الـــــسیاسیة المعاصـــــرة ، القـــــاهرة ، الهیئ

  .١٩٨٦ � ٢للكتاب ، ط 
 الرأي العام ، القاهرة ، مكتبة األنجلـو :شاهیناز طلعت  -٢

  .١٩٨٦المصریة ، 
 الـــــرأى العـــــام وطـــــرق قیاســـــه ، القـــــاهرة ، :فـــــؤاد دیـــــاب  -١ :   كتب مقترحة - .

   .١٩٦٢مطابع الدار القومیة 
 األســـس النظریـــة ؛ الـــرأي العـــام :ســـمیر محمـــد حـــسین  -٢

  .١٩٩٧ ، عالم الكتب ١والجوانب المنهجیة ، ط 
دوریات علمیة أو نـشرات  -د

  الخ... 
 مجلة بحوث االتـصال ، تـصدرها كلیـة اإلعـالم بالقـاهرة -١
.  
صریة لبحــــــوث اإلعــــــالم ، تــــــصدرها كلیــــــة المجلــــــة المــــــ -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 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    السید شحاته السید. د 
  ناجي بدر/ د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
   :الكودي الرمز

M٠٣١١٦١٤٠٦٤ 

   :المقرر اسم
الدراما والمجتمع واإلخراج 

 نيالتلیفزیو 

  الرابعة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

   :التخصص
       -   عملي  ٥٦نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   االذاعة والتلیفزیون

 

التعریف بعناصر الدراما ونظریة البناء الدرامي ومفهومه في   : هدف المقرر -٢
   .العصر الحدیث

  : المستهدف من تدریس المقرر -٣

 أن یتعرف الطالب على التطورات العلمیة واالتجاهات .٢.أ  :مفاهیم  المعلومات وال-أ
   .الحدیثة في اإلخراج التلیفزیوني

 أن یتعرف الطالب على العلوم ذات العالقة بالدراما ، .٤.أ
  .علم النفس ، علم االجتماع: مثل 

د أن یتعــرف الطالــب علــى كیفیــة اتبــاع التفكیــر الناقـــ. ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
  .للعمل الدرامي 

أن یحــــــدد الطالــــــب كیفیــــــة التنــــــاول التــــــاریخي للبــــــث . ٥.ب
  .التلیفزیوني ومن ثم الدراما التلیفزیونیة

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

) الكمیـة والكیفیـة(أن یعد الطالـب قائمـة بالبیانـات . ٢ .١.ج
  .والتاریخیة عن الدراما التلیفزیونیة 

الطالـــــب علـــــى كیفیـــــة كتابـــــة وٕاعـــــداد أن یتعـــــرف . ٣ .٢.ج
 .  تقاریر علمیة موضوعیة عن الدراما واإلخراج التلیفزیوني 

ــــى كیفیــــة اســــتخدام الحاســــوب . ١.د  : المهارات العامة -د ــــب عل أن یتعــــرف الطال
  .والوسائط التكنولوجیة في اإلطالع والبحث عن المعلومات

دارة أن یتعـرف الطالــب علــى كیفیــة العمــل الجمــاعي وإ . ٢.د
  .فریق العمل الدرامي
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

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

ــــدراما ونظریــــة البنــــاء   ١ ال
  ٢  ٨  الدرامي

تــاریخ البــث التلیفزیــوني   ٢
وأشــــــــــــــــــكال البــــــــــــــــــرامج 

  التلیفزیونیة 
٢  ٨  

كتابــــــة وفنیــــــة ســــــیناریو   ٣
  ٢  ٨  الفیلم التسجیلي 

مفهـــــــــــــــــــوم اإلخـــــــــــــــــــراج   ٤
التلیفزیـــــــــــوني ونطـــــــــــاق 

  عمل المخرج 
٢  ٨  

مفهــــوم التقطیـــــع الفنـــــي   ٥
ـــــــــــدیكوباج( ـــــــــــا ) ال وزوای

  الكامیرا
٢  ٨  

العالقــــــة بــــــین المخــــــرج   ٦
ومــــــــــــــــدیر التــــــــــــــــصویر 

  واإلعداد للسیناریو 

٢  ٨  

نبـــــــــــذة عـــــــــــن الخـــــــــــدع   ٧
الـــــــسینمائیة والمكـــــــساج 

  واإلضاءة 
٢  ٨  

  
  محاضرات -١  : أسالیب التعلیم والتعلم -٥

 عمل أبحاث -٢

والــــتعلم  أســــالیب التعلــــیم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 یوجد ال

  : 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

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

الــدراما والمجتمــع واإلخــراج : أعــضاء هیئــة التــدریس بالقــسم                         : مذكرات  -أ
  .٢٠٠٩التلیفزیوني ، 

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب

 ال یوجد  :   كتب مقترحة -==

دوریات علمیة أو نـشرات  -د
  الخ... 

  كلیـة اإلعـالم بالقـاهرةمجلة بحوث االتـصال ، تـصدرها -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 

 
    التوقیع  أستاذ المادة

  رئیس مجلس القسم العلمي    ناجي بدر إبراهیم. د 
  ناجي بدر/ د    
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  توصیف مقرر دراسي
  

دمنهور: جامعة   
اآلداب: كلیة     
جتماعاال: قسم     

  : بیانات المقرر -١
  :الكودي الرمز

M٠٣١١٦١٤٠٦٠ 
  : المقرر اسم

 التدریب العملي
  الرابعة  /الفرقة
 اللیسانس  /المستوى

   :التخصص
       ٧٢   عملي  نظري   :  عدد الوحدات الدراسیة   إعالم

 

تـــدریب الطـــالب علـــى الممارســـة الفعلیـــة للعمـــل اإلعالمـــي فـــي شـــتى   : هدف المقرر -٢
  .مجاالته الصحفیة ، اإلذاعیة التلیفزیونیة 

  :المقرر  المستهدف من تدریس -٣

أن یتعرف الطالب على كیفیة استخدام الصیاغة البحثیة . ١.أ  : المعلومات والمفاهیم -أ
   .الدقیقة لمختلف القضایا في مجال اإلعالم

یتعرف الطالب على أهم قواعد الممارسة المهنیة في مجال  أن.٢.أ
  .العمل اإلعالمي

هج العلمي في التفكیر في قراءة أن یستخدم الطالب المن. ١.ب  : المهارات الذهنیة -ب
   .الوقائع واألحداث الجاریة على المستویین المحلي والدولي

أن تنشأ لدى الطالب رؤى نقدیة حول مختلف القضایا التي .٢.ب
   .تثیرها وسائل اإلعالم

أن یفسر الطالب بعض األسئلة البحثیة التي تطرح عند إثارة . ٣.ب
  .قضیة ما

 المهـــــــــــــــــارات المهنیـــــــــــــــــة -ج
  :الخاصة بالمقرر 

أن یجمع الطالب ویحلل المعلومات المختلفة عن مختلف . ١. ١.ج
   .قوالب الكتابة الصحفیة مستخدمًا في ذلك شبكة االنترنت

أن یجمع الطالب ویحلل البیانات التي حصل علیها في . ٢. ١.ج
   .زیاراته المیدانیة

لإلنتاج یستخدم الطالب كافة المعدات واألجهزة الالزمة . ١. ٢.ج
   .التلیفزیوني واإلذاعي

یستخدم الطالب الكامیرا الفوتوغرافیة في الحصول على . ٢. ٢.ج
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

   .صور صحفیة
أن یطبق الطالب قواعد اللغة العربیة في صیاغته . ٣. ٢.ج

  .لمختلف القوالب الصحفیة
أن یستخدم الطالب إمكانات الحاسب اآللي في اإلطالع . ١.د  : المهارات العامة -د

البحث وجمع المعلومات عن مختلف القضایا المثارة في وسائل و 
  .اإلعالم 

تنفیذ أن تنشأ لدى الطالب المقدرة على العمل الجماعي أثناء . ٢.د
  .مشروع التخرج 

یكتسب الطالب القدرة على التواصل سواء بطریقة الكتابة أو . ٣.د
 .شفاهة في أثناء ممارسته للعمل اإلعالمي 

 الموضوع  :رر  محتوي المق-٤
  عدد

 الساعات

عدد 
 المحاضرات

 م

١  
التدریب 
 النظري

٢ 
التدریب 
 العملي

٣  
الحاسب 

 اآللي

٣ ٢ ١ ٣ ٢ ١ 

١ 

كیفیـــــــــــــــــــــة 
                         :
حـــــــــــــــــدیث 

  صحفي 

                         :
حـــــــــــــــــدیث 

  صحفي 
٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٢ 

كیفیـــــــــــــــــــــة 
                         :
تحقیـــــــــــــــــق 

  صحفي 

                         :
تحقیـــــــــــــــــق 

  صحفي 
٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٣ 

كیفیـــــــــــــــــــــة 
إعــــــــــــــــــــداد 
  الصفحات 

إعــــــــــــــــــــداد 
صـــــــــــــــفحة 

  صحیفة 

SPSS 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٤ 

كیفیـــــــــــــــــــــة 
إخــــــــــــــــــراج 
  الصحیفة 

إخــــــــــــــــــراج 
فنـــــــــــــــــــــــــــي 
لــــــــــــصفحة 
فــــــــــــــــــــــــــــــي 

  صحیفة 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

٥ 

عمــــــــــــــــــــــل 
المراســـــــــــل 
الــــــصحفي 

مقابلــة مــع 
أحـــــــــــــــــــــــــــد 
  المراسلین 

SPSS 

٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

  
لوكـــــــــاالت 

  األنباء 

٦  

كیفیـــــــــــــــــــــة 
عمــــــــــــــــــــــل 
اســــــتطالع 
للـــــــــــــــــــــرأى 
العام حول 
أحـــــــــــــــــــــــــــد 

  القضایا 

عمــــــــــــــــــــــل 
اســــــتطالع 
رأى حــــول 
إحـــــــــــــــــــــــــــد 

  القضایا 

 ٢ ٢ ٢ ٤ ٤ ٤ 

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

 أســــالیب التعلــــیم والــــتعلم -٦
للطـــــــــــــــــالب ذوي القـــــــــــــــــدرات 

  :المحدودة 

 یوجد ال

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

 )التدریب العملي(مشروع التخرج . ٢.أ
  ) من الفصل الدراسي الثاني(األسبوع الثالث عشر . ١.ب:                   وقیت  الت-ب

 ) من الفصل الدراسي الثاني ( األسبوع الرابع عشر . ٢.ب
   %٥٠. ١.ج :    توزیع الدرجات -) 

   %٥٠. ٢.ج
  %١٠٠المجموع 

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

 ال یوجد :                   كتب ملزمة -ب
 تعریفــه ، اتجاهاتــه  ، ؛ الفــیلم التــسجیلي :منــي ســعید الحدیــدي  -١ :   كتب مقترحة -==

   .١٩٩٠ ، دار الفكر العربي ، ٢أسسه ، قواعده ، ط 
اج التلیفزیوني  قواعد اإلخر Q حسین حامد ترجمة: دیزموند دایفز  -٢

   .١٩٩٣ ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ٢:   
  العربیـة لغـة اإلعـالم ، منـشورا دار الرفـاعي:عبد العزیز شـرف  -٣

          .١٩٨٣ R ١للنشر والطباعة ، ط
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  :رؤیة الوحدة
 في تطویر أداء كلیة اآلداب على تطمح الوحدة

المستوى األكادیمي و المؤسسي وذلك من خالل 
داء و المحافظة على تحقیق مستوى رفیع من األ

اإلنجاز الراقي بھدف التأھیل للحصول على األعتماد 
وكسب ثقة ورضاء المستفیدین طالبا وأولیاء أمور 

 ..ومجتمع مدني

 � Ã ê٢ سیناریو الــسینمائي الفـن والتجربــة الـ:صـالح أبـو ســیف  -٤
  .١٩٩٠ دار المعارف 

نـشرات دوریات علمیة أو  -د
  الخ... 

   .مجلة بحوث االتصال ، تصدرها كلیة اإلعالم بالقاهرة -١
ـــــة اإلعـــــالم  -٢ المجلـــــة المـــــصریة لبحـــــوث اإلعـــــالم ، تـــــصدرها كلی

   .بالقاهرة
  .، تصدرها كلیة اإلعالم بالقاهرة  مجلة بحوث الرأي العام -٣
مجلة الدراسات اإلعالمیة ـ المركز اإلقلیمي للدراسات اإلعالمیة  -٤
    .لسكان والتنمیة البیئیةل

Journal of Mass communication  
Mass communication research 

 
    التوقیع  أستاذ المادة
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