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 عببس

 والرأي العام اإلعالم قرر مقدمةمواصفات م
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 لعاموالرأي ا اإلعالم مقدمة : اسم المقرر  .1

 pol3101 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساع المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل الدراسً األول المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد المتطلبات السابقة لدراسة المقرر  .5

 ال ٌوجد :المتطلبات المصاحبة  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة رر:درس له المقٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً/ انتظام نظام الدراسة:  .9

 د. ناصر محمد علً الطوٌل     معد مواصفات المقرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11
 

II. :وصف المقرر 

ٌة، ومكونات وعناصر اإلعالمتطور الظاهرة ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات المتصلة بطبٌعة و
الجماهٌري  اإلعالمالجماهٌري، كما ٌتناول وسائل  اإلعالم، ومتطلبات وسمات ووظائف اإلعالمٌة، وأنواع اإلعالمالعملٌة 

ً اإلعالمنظام ً الحر، الاإلعالمٌة )النظام اإلعالموٌستعرض أنماط النظم  التقلٌدٌة: )الصحافة، اإلذاعة، السٌنما، التلفزٌون(.
ٌة )نظرٌة تؤثٌر الرصاصة، اإلعالملٌة االجتماعٌة .. إلخ( وعدد من النظرٌات ئوً القائم على المساإلعالمالسلطوي، النظام 

الرقمً(  اإلعالمالجدٌد ) اإلعالمكما ٌتناول المقرر مفهوم  ، نظرٌة األولوٌات(.اإلشباعنظرٌة حارس البوابة، نظرٌة 
وسائله: الصحافة االلكترونٌة، المدونات، الفضائٌات،  أهمومراحل تطوره، وتؤثٌره على الحٌاة العامة، وومرتكزاته، وسماته، 

 االجتماعً )الفٌس بوك، الوتسآب، توٌتر، الٌوتٌوب، .. إلخ(. أصلوسائل التو
 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:

 a1 ٌة.اإلعالمٌة، ومكونات وعناصر العملٌة اإلعالمهر المعرفة والفهم بطبٌعة وتطور الظاهرة ٌظ 

a2  الجماهٌري. اإلعالمٌشرح مفهوم ومتطلبات وسمات ووظائف 

a3  ٌة المختلفة.اإلعالمٌفرق بٌن النظرٌات والنظم 

b1 لسٌنما، التلفزٌون( من حٌث تؤثٌرها فً الحٌاة ٌقارن بٌن الوسائل التقلٌدٌة لإلعالم الجماهٌري )الصحافة، اإلذاعة، ا

 السٌاسٌة.

b2  على المستوٌٌن: اإلقلٌمً والوطنً. الرئٌسةوالتحوالت  حداثالجدٌد فً األ اإلعالمٌحلل مستوى حضور وتؤثٌر وسائل 

c1 القرارات والسٌاسات  ٌوظف المعارف العلمٌة والمناهج البحثٌة فً تحلٌل وتفسٌر تباٌن دور الرأي العام فً التؤثٌر على

 الحكومٌة فً كل من النظم الدٌمقراطٌة والنظم االستبدادٌة.

c2 االجتماعً على نمط حٌاة فئات اجتماعٌة محددة أو ظواهر سٌاسٌة معٌنة.  أصلٌقٌس تؤثٌر وسائل التو 

d1 االجتماعً. أصلٌوظف مهارات التعامل مع وسائل التو 

d2 إلدارة والقٌادة.العمل الجماعً فً فرٌق وممارسة ا 
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I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1   ٌزمةظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات الأل 
 لبناء معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

a1 ٌة، اإلعالمٌعة وتطور الظاهرة ٌظهر المعرفة والفهم بطب
 ٌة.اإلعالمومكونات وعناصر العملٌة 

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 .السٌاسٌة

 a2 اإلعالمٌشرح مفهوم ومتطلبات وسمات ووظائف 
 الجماهٌري.

A3  عرف االتجاهات الحدٌثة فً حقول المعرفة ٌ

 السٌاسٌة.

a3 ٌة المختلفة.اإلعالمنظم ٌفرق بٌن النظرٌات وال 

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمإسسات السٌاسٌة.

 b1 ،ٌقارن بٌن الوسائل التقلٌدٌة لإلعالم الجماهٌري )الصحافة
اإلذاعة، السٌنما، التلفزٌون( من حٌث تؤثٌرها فً الحٌاة 

 السٌاسٌة.

B2 حداثٌن متغٌرات الظواهر واألٌفسر العالقات ب 

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تإثر فٌها.

b2  الجدٌد فً  اإلعالمٌحلل مستوى حضور وتؤثٌر وسائل
على المستوٌٌن: اإلقلٌمً  الرئٌسةوالتحوالت  حداثاأل

 والوطنً.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1  السٌاسٌة واإلدارة  للمشاكلٌقدم مقترحات حلول
 العامة وٌقدم مقترحات للتعامل معها.

  c1 ٌوظف المعارف العلمٌة والمناهج البحثٌة فً تحلٌل
وتفسٌر تباٌن دور الرأي العام فً التؤثٌر على القرارات 

والسٌاسات الحكومٌة فً كل من النظم الدٌمقراطٌة والنظم 
 االستبدادٌة.

C2  ٌطبق نظرٌات ومناهج البحث على قضاٌا السٌاسٌة

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةربٌة والع

c2 االجتماعً على نمط حٌاة  أصلٌقٌس تؤثٌر وسائل التو
 فئات اجتماعٌة محددة أو ظواهر سٌاسٌة معٌنة. 

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1 
ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء 

 المإسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1 االجتماعً. أصلعامل مع وسائل التوٌوظف مهارات الت 

D2  ًبرامج العمل السٌاسً  إعدادٌشارك ف

 والدبلوماسً وإدارة الحوار والتفاوض.

 d2.العمل الجماعً فً فرٌق وممارسة اإلدارة والقٌادة 

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

  باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( 

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  ٌظهر المعرفة والفهم بطبٌعة وتطور
ٌة، ومكونات وعناصر اإلعالمالظاهرة 
 ٌة.اإلعالمالعملٌة 

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2

 االختبارات التحرٌرٌة -
 بارات الشفوٌةاالخت -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

a2  ٌشرح مفهوم ومتطلبات وسمات
 الجماهٌري. اإلعالمووظائف 

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
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.التقارٌر وأوراق ومجموعات 3
 العمل

 . التغذٌة الراجعة.4

 ٌة والجماعٌة.تقٌٌم التكالٌف الفرد -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

a3  ٌة اإلعالمٌفرق بٌن النظرٌات والنظم
 المختلفة.

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل3
 . التغذٌة الراجعة.4

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 ماعٌة.تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والج -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

       ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:                                               

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 ن بٌن الوسائل التقلٌدٌة لإلعالم ٌقار
الجماهٌري )الصحافة، اإلذاعة، السٌنما، 
التلفزٌون( من حٌث تؤثٌرها فً الحٌاة 

 السٌاسٌة.

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 ٌف الفردٌة والجماعٌة.تقٌٌم التكال -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

b2  ٌحلل مستوى حضور وتؤثٌر وسائل
والتحوالت  حداثالجدٌد فً األ اإلعالم
على المستوٌٌن: اإلقلٌمً  الرئٌسة

 والوطنً.

 . الحوار والمناقشة.1
.التقارٌر وأوراق ومجموعات 2

 العمل
 .المهام والتكالٌف العملٌة.3
 ة الراجعة.. التغذ4ٌ

 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

 ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

 اتٌجٌة التقوٌماستر استراتٌجٌة التدرٌس

c1  ٌوظف المعارف العلمٌة والمناهج
البحثٌة فً تفسٌر تباٌن دور الرأي العام فً 
التؤثٌر على القرارات والسٌاسات الحكومٌة 

فً كل من النظم الدٌمقراطٌة والنظم 
 االستبدادٌة.

 . الحوار والمناقشة.1
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل2
 ة.المهام والتكالٌف العمل3ٌ
 . التغذٌة الراجعة.4

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

c2 االجتماعً  أصلٌقٌس تؤثٌر وسائل التو
على نمط حٌاة فئات اجتماعٌة محددة أو 

 ظواهر سٌاسٌة معٌنة. 

 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل1
 .المهام والتكالٌف العملٌة.2
 ذٌة الراجعة.. التغ3

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

                                                            رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 ستراتٌجٌة التقوٌما استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر

d1  ٌوظف مهارات التعامل مع وسائل
 االجتماعً. أصلالتو

 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل1
 المهام والتكالٌف العملٌة. 2
 . التغذٌة الراجعة.3

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

d2  العمل الجماعً فً فرٌق وممارسة
 دارة والقٌادة.اإل

 . الحوار والمناقشة.1
 . التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل2
 المهام والتكالٌف العملٌة. 3
 . التغذٌة الراجعة.4

 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -
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II. ٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظر كتابة
 الساعات المعتمدة لها.  

 

 وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

اعات الس
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
وتمٌزهُ عن  اإلعالمتعرٌف 

 المفاهٌم القرٌبة منه

 ٌة.اإلعالمطبٌعة الظاهرة 
 .اإلعالماتجاهات تعرٌف 

 تعرٌف المفاهٌم القرٌبة منه 
1 3 a1 a2 

ٌةاإلعالمعناصر العملٌة  2  

 المرسل-
 الرسالة. -
 الوسٌلة -
 المستقبل -
 التغذٌة الراجعة -
 تؤثٌر.ال -

2 6 

a1 d1 d2 

اإلعالمأنواع  3  

 الذاتً. اإلعالم-
 الشخصً اإلعالم -
 الجمعً اإلعالم -
 الجماهٌري اإلعالم-
 اإلداري اإلعالم -

1 3 

a2 a3 b1 d1 d2 

الجماهٌري اإلعالم 4  

تعرٌفه.-  
ٌته.أهم -  
متطلباته. -  
سماته -  
 وظائفه. -

1 3 

a2 a3 b1 b2 d1 

5 
ٌري الجماه اإلعالموسائل 

 التقلٌدي

التقلٌدي،  اإلعالمتعرٌف -
 وسماته.
الجماهٌري  اإلعالموسائل 
 التقلٌدي:

الصحافة.-   
اإلذاعة. -  
السٌنما -  

 - التلفزٌون.

2 6 

a2 a3 b1 b2 d1 

ٌةاإلعالمالنظم والنظرٌات  6  

ً الحر، النظام اإلعالمالنظام -
ً السلطوي، النظام اإلعالم
ة لٌئوً القائم على المساإلعالم

 االجتماعٌة.
)نظرٌة الرصاصة، نظرٌة 
الحقن تحت الجلد، نظرٌة 
حارس البوابة، ونظرٌة 

 األولوٌات(

1 3 

a3 b1 b2 c1 c2 d1 
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الجدٌد اإلعالم 8  

الجدٌد. اإلعالمتعرٌف   
الجدٌد. اإلعالممرتكزات    

 مراحل تطوره.
 سماته وخصائصه.

1 3 

b2 c1 c2 d1 d2 

الجدٌد اإلعالموسائل  9  

فة االلكترونٌةالصحا-  
المدونات.-  
االجتماعً:  أصلوسائل التو-

)الفٌس بوك، الوتس آب، توٌتر، 
 ٌوتٌوب، .. إلخ(

3 9 

b2 c1 c2 d1 d2 

 الرأي العام 10

 تعرٌف الرأي لعام وأنواعه.
 تطور الرأي العام

 عوامل تشكٌل الرأي العام.
 سماته.

2 6 

c1 a2 b1 b2 c2 

 42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشاارح المعااارف النظرٌااة للمقااررات لجمااع كبٌاار ماان الطااالب فااً القاعااة  إٌضاااحوفٌهااا ٌااتم 

فً الوقت الاذي ٌقاوم فاً الطالاب  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذبطرٌقة مباشرة من قبل 
 وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة . باالستماع بهدوء ،

 الحوار والمناقشة
أو  األساتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن أو أكثر داخل المحاضرة سواء بٌن الطالاب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفااردات المقاارر وماان ثاام ٌقااوم  إحاادىكاماال فااً تكلٌااف الطالااب باابجراء بحااث وهااً طرٌقااة 

نقاااح حااول الموضااوع فااً مجاااالت العلااوم السٌاسااٌة  إثااارةبعرضااه علااً بقٌااة الطااالب و
 المختلفة.

 العصف الذهنً
وفٌها ٌاتم التفاعال وتشاجٌع الطاالب علاى طارح كال ماا لادٌهم مان أفكاار حاول قضاٌة ماا، أو 

 دا عن ضغوط النقد والتقٌٌم.المحاضرة بعٌ أثناءمشكلة ما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌاف جمٌاع  ٌاتمٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضاوع محادد سالفاً، وبشاكل منفارد وقاد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
تعلم بمهماات إلدارة عملٌاة التعلاٌم بحٌاث ٌنادمج الما اإلجاراءاتوفٌها ٌتم اتباع مجموعاة مان 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقع ٌتم توفٌره للمتعلم من موقف شابٌه 
بمواقف الحٌاة السٌاسٌة الواقعٌة، حٌاث ٌاتم وضاعه فٌاه لكاً ٌاتقمو دور وقارارات وسالوك 

 وتوقع سلوكه. الطرف المراد تحلٌل

 

III. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

 a2 b2 c1 c2 d1 d2 w10 22بحث عن استخدامات فئة اجتماعٌة لواحد  إعداد 1



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة
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 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 االجتماعً أصلمن وسائل التو

 a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w 1- 12 12 حضور المحاضرات والمشاركة فً النقاح 2

 31 اإلجمالً

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى 

درجة التقوٌم 
  النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

%12 12  الحضور والمشاركة 1  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w4 -w10 22 22% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  a2 b2 c1 c2 d1 d2 

w9 12 12% صفًاختبار ن 3  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 

w16 62 62% االختبار النهائً 4  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 

%122 122 االجمالً  5   
 

II. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المإلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 (1993مكتبة مدبولً، القاهرة: والرأي العام،  اإلعالممقدمة فً د. محمد عبدالملك المتوكل،  .1

 المراجع المساعدة
 (2222محمد حمدان المصالحة، االتصال السٌاسً: مقترب نظري، )عمان: دار وائل للنشر، 

 (1991محمد بن سعود البشر، مقدمة فً االتصال السٌاسً، )الرٌاض: مكتبة العبٌكان، 
 (1991ة السٌاسٌة وتطبٌقاتها قدٌما وحدٌثا، )القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزٌع، محمد منٌر حجاب، الدعاٌ

 

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(

 

III. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

   ت التعلٌمٌة:سٌاسة حضور الفعالٌا  .1

 % من المحاضرات.15ٌلتزم الطالب بحضور  -

ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز  -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغٌاب 

  الحضور المتأخر:    .2

لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر زٌادة عن ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تؤخر ربع ساعة  -

   ثالث مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. 

 ضوابط االمتحان:  .3
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 فً حال تؤخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول. -

 حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج الحالة.فً حال تغٌب الطالب عن  -

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.22ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تؤخر مقدار ) -

 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

 :األبحاثو مهامالتكلٌفات / ال  .4

 ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها.    -

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

 إذا تؤخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر فً تسلٌمه. -

  :الغش  .5

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغح فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -

 أو النقل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغح -

  االنتحال:  .6
 ن الطالب.ئوتطبق الئحة ش فً حال ثبوت وجود شخو ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه

 سٌاسات أخرى:   .7
 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.
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 قسم العلوم السٌاسٌة
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 عببس

 والرأي العام خطة مقرر مقدمة اإلعالم
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. ناصر محمد علً الطوٌل  / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الثالثاء ألربعاءا الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 والرأي العام اإلعالممقدمة فً  اسم المقرر:   .1

 pol3101 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل الدراسً األول المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:  .7

 اللغة العربٌة لمقرر:لغة تدرٌس ا  .8

 الحرم الجامعً/ كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:   .9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

ٌة، ومكونات وعناصر اإلعالمٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات المتصلة بطبٌعة وتطور الظاهرة 
الجماهٌري  اإلعالمالجماهٌري، كما ٌتناول وسائل  اإلعالموسمات ووظائف ، ومتطلبات اإلعالمٌة، وأنواع اإلعالمالعملٌة 

 التقلٌدٌة: )الصحافة، اإلذاعة، السٌنما، التلفزٌون(.
لٌة ئوً القائم على المساإلعالمً السلطوي، النظام اإلعالمً الحر، النظام اإلعالمٌة )النظام اإلعالموٌستعرض أنماط النظم 
، نظرٌة اإلشباعٌة )نظرٌة تؤثٌر الرصاصة، نظرٌة حارس البوابة، نظرٌة اإلعالممن النظرٌات  االجتماعٌة .. إلخ( وعدد

الرقمً( ومرتكزاته، وسماته، ومراحل تطوره، وتؤثٌره على  اإلعالمالجدٌد ) اإلعالمكما ٌتناول المقرر مفهوم  األولوٌات(
االجتماعً )الفٌس بوك، الوتسآب،  أصلالفضائٌات، وسائل التو وسائله: الصحافة االلكترونٌة، المدونات، أهمالحٌاة العامة، و

 توٌتر، الٌوتٌوب، .. إلخ(.

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:

a1  ٌة.اإلعالمٌة، ومكونات وعناصر العملٌة اإلعالمٌظهر المعرفة والفهم بطبٌعة وتطور الظاهرة 

a2  الجماهٌري. اإلعالمٌشرح مفهوم ومتطلبات وسمات ووظائف 

a3  ٌة المختلفة.اإلعالمٌفرق بٌن النظرٌات والنظم 

b1  ٌقارن بٌن الوسائل التقلٌدٌة لإلعالم الجماهٌري )الصحافة، اإلذاعة، السٌنما، التلفزٌون( من حٌث تؤثٌرها فً الحٌاة
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 السٌاسٌة.

b2  على المستوٌٌن: اإلقلٌمً والوطنً. الرئٌسةوالتحوالت  حداثالجدٌد فً األ اإلعالموتؤثٌر وسائل ٌحلل مستوى حضور 

c1  ٌوظف المعارف العلمٌة والمناهج البحثٌة فً تحلٌل وتفسٌر تباٌن دور الرأي العام فً التؤثٌر على القرارات والسٌاسات

 ة.الحكومٌة فً كل من النظم الدٌمقراطٌة والنظم االستبدادٌ

c2 االجتماعً على نمط حٌاة فئات اجتماعٌة محددة أو ظواهر سٌاسٌة معٌنة.  أصلٌقٌس تؤثٌر وسائل التو 

d1 الفعال. أصلاالجتماعً فً التو أصلٌوظف مهارات التعامل مع وسائل التو 

d2 .العمل الجماعً فً فرٌق وممارسة اإلدارة والقٌادة 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر مالرق
الساعات 

 الفعلٌة

1 
وتمٌزهُ عن  اإلعالمتعرٌف 

 المفاهٌم القرٌبة منه

 ٌة.اإلعالمطبٌعة الظاهرة 
 .اإلعالماتجاهات تعرٌف 

 تعرٌف المفاهٌم القرٌبة منه 
w1 3 

ٌةاإلعالمعناصر العملٌة  2  

 المرسل-
 الرسالة. -
 الوسٌلة -
 المستقبل -
 التغذٌة الراجعة -
 التؤثٌر. -

w2 -w3 6 

اإلعالمأنواع  3  

 الذاتً. اإلعالم-
 الشخصً اإلعالم -
 الجمعً اإلعالم -
 الجماهٌري اإلعالم-
 اإلداري اإلعالم -

w4 3 

الجماهٌري اإلعالم 4  

تعرٌفه.-  
ٌته.أهم -  
متطلباته. -  
سماته -  
 وظائفه. -

w5 3 

5 
الجماهٌري  اإلعالموسائل 

يالتقلٌد  

التقلٌدي، وسماته. اإلعالمتعرٌف -  
الجماهٌري التقلٌدي: اإلعالموسائل   

الصحافة.-   
اإلذاعة. -  
السٌنما -  

 - التلفزٌون.

w6 – w7 6 

 w8 3  اختبار نصفً 6

ٌةاإلعالمالنظم والنظرٌات  7  

ً اإلعالمً الحر، النظام اإلعالمالنظام -
ً القائم على اإلعالمالسلطوي، النظام 

ٌة االجتماعٌة.لئوالمس  
)نظرٌة الرصاصة، نظرٌة الحقن تحت الجلد، 

w9 3 
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 نظرٌة حارس البوابة، ونظرٌة األولوٌات(
 

الجدٌد اإلعالم 8  

الجدٌد. اإلعالمتعرٌف   
الجدٌد. اإلعالممرتكزات    

 مراحل تطوره.
 سماته وخصائصه.

w10 3 

الجدٌد اإلعالموسائل  9  

الصحافة االلكترونٌة-  
المدونات.-  
االجتماعً: )الفٌس بوك،  أصلائل التووس-

 الوتس آب، توٌتر، ٌوتٌوب، .. إلخ(

w11 - w13 9 

 الرأي العام 10

 تعرٌف الرأي لعام وأنواعه.
 تطور الرأي العام

 عوامل تشكٌل الرأي العام.
 سماته.

w14 – w15 6 

 w16 3  اختبار نهائً 11

 48 16 اإلجمالً

 
 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 وصف كٌفٌة استخدامها ٌجٌة التدرٌساسترات

 المحاضرة
وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقاة  إٌضاحوفٌها ٌتم 

فً الوقت الذي ٌقاوم فاً الطالاب باالساتماع  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 ٌطة .بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البس

 الحوار والمناقشة
أو  األساتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طارفٌن أو أكثار داخال المحاضارة ساواء باٌن الطالاب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
قاوم بعرضاه مفردات المقرر ومن ثم ٌ إحدىكامل فً تكلٌف الطالب ببجراء بحث وهً طرٌقة 

 نقاح حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة ماا، أو مشاكلة 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 فردٌة مشارٌع 
تكلٌاف جمٌاع  ٌاتمٌطلب مان كال طالاب تنفٌاذ دراساة موضاوع محادد سالفاً، وبشاكل منفارد وقاد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌااة التعلااٌم بحٌااث ٌناادمج المااتعلم بمهمااات  اإلجااراءاتوفٌهااا ٌااتم اتباااع مجموعااة ماان 

 وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته 

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقاع ٌاتم تاوفٌره للماتعلم مان موقاف شابٌه 
بمواقااف الحٌاااة السٌاسااٌة الواقعٌااة، حٌااث ٌااتم وضااعه فٌااه لكااً ٌااتقمو دور وقاارارات وساالوك 

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 w10 21 االجتماعً أصلبحث عن استخدامات فئة اجتماعٌة لواحد من وسائل التو إعداد 1

 w 1- 12 10 حضور المحاضرات والمشاركة فً النقاح 2

 30 اإلجمالً

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم الرقم
موعد التقوٌم/ الٌوم 

 والتارٌخ
 الدرجة

 الوزن النسبً 
 )نسبة الدرجة إلى درجة  التقوٌم النهائً(

w1-12 12 12% الحضور والمشاركة 1  

w4 w10 22 22% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  

w8 10 12% اختبار نصفً 3  

%62 60 االختبار النهائً 4  

%122 122 االجمالً  

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة: .1

 (1993مكتبة مدبولً، )القاهرة: والرأي العام،  اإلعالم، مقدمة فً د. محمد عبدالملك المتوكل 

 المراجع المساعدة: .2
 (2222محمد حمدان المصالحة، االتصال السٌاسً: مقترب نظري، )عمان: دار وائل للنشر، 

 (1991محمد بن سعود البشر، مقدمة فً االتصال السٌاسً، )الرٌاض: مكتبة العبٌكان، 
 (1991ب، الدعاٌة السٌاسٌة وتطبٌقاتها قدٌما وحدٌثا، )القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزٌع، محمد منٌر حجا     

 )إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:     .3

 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 % من المحاضرات.15ٌلتزم الطالب بحضور  -

 قرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحانٌقدم أستاذ المقرر ت -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25فً حال تجاوز الغٌاب  -

  الحضور المتأخر:    .2
ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تؤخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر زٌادة عن ثالث 

   ن أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. مرات ٌحذر شفوٌاً م

 ضوابط االمتحان:  .3

 فً حال تؤخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول. -

فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج  -

 حالة.ال

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.22ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تؤخر مقدار ) -



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4

 ل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفص    -

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

 إذا تؤخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر فً تسلٌمه. -

  الغش:  .5

 ن الطالب.ئوه الئحة شفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغح فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌ -

 أو النقل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغح -

  االنتحال:  .6
 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخو ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة ش

 سٌاسات أخرى:   .1
 وباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الم

 


