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Media Department

مواد ومفردات المناهج الدراسية
لقسم االعالم
للعام الدراسي 2214/2213
المرحلة االولى:
أوالً :اللغة االنكليزية:
الكلمة واقسامها ,االسماء ,الضمائر ,االفعال ,الصفات ,الظروف ,حروف الجر ,ادوات الربط.

ثانياً :علوم الحاسبات:
التعريف بالحاسبة ,تدريب عملي لتشغيل وغلق الحاسبة ,تعريف بمكوناات الشاةاة ,فيفياة انشااء ملاف .اعاادة تسامية وحاءف ,انشااء
 , shortcutامتحان عملي اول  ,التعرف على مكونات الحاسبة ,فتح فتح ملفات  ,اعادة ترتيب تغيار رارا العارا ,التعارف علاى
محتويات  ,my documentالتعرف على تطبيقات نظام التشغيل في الحاسبة ,امتحان عملاي اااني ,لصاق وتحريام الملفاات ,اعاادة
ترتيب الملفات على سطح المكتب ,التعرف على خطائص ,recycle binتغير خلفية سطح المكتب

ثالثاً :الخبر الصحفي:
ت عريااف الرباار ,االسااسلة االسااتفهامية السااتة ,انااواف الرباار الصااحفي  ,مصااادر الرباار ,القوالااب الف يااة لكتابااةالربر ,الرباار اال اعااي
والتلفزيوني  ,االةكال الف ية لالخبار اال اعية والتلفزيونية(ال شرة ,الموجز ,الستايل) ,الفرا باي تحريار الربار الصاحفي واال اعاي
والتلفزيوني.

رابعا ً :تاريخ العراق:
المصااالح البريطانيااة فااي العااراا وتطويررااا  ,الحاارال العالميااة االولااى والحااتالل البريطاااني للعااراا ,موقااف الحرفااة الور يااة م ا
االحااتالل وقيااام اااورة العشااري ,اورة ماااي  1491القوميااة التحريريااة ,بررانيااا والسياسااة الداخليةوالرارجيااة للعااراا حتااى نهايااة
الحرال ,اورة  19تموز  1491واعالن الجمهورية.

خامساً :العالقات العامة:
مفهوم وتعريف العالقات العامة ,العالقات العامة لغة واصطالحا ,نشات وتطور العالقات العاماة عبار المراحال التاريرياة ,و اائف
العالقات العامة ,حمالت العالقات العامة ,دساتير العمل في مجاالت العالقات العامة ,خصائص وسمات مدير العالقات العامة.

سادسا ً :حقوق االنسان:
ت عرياااف الديموقرارياااة ,اةاااكال الديموقرارياااة ,ع اصااار الديموقرارياااة ,محسااا الديموقرارياااة ,مسااااو وعياااوال الديموقرارياااة,
الديموقرارية والمجتمع المدني ,مفهوم حرية الراي ,مفهوم حرية الصحافة ,السالم والديموقرارية.

سابعا ً -اللغة العربية:
مفاريم عامة ع عالقة اللغة باالعالم ,المستو الصرفي ,المستو البالغي ,تغير المع ى بتغير السياا ,تطبيقات ال حوية ,تطبيقات
في استعمال المعاجم ,عالمات الترقيم ,مهارات الكتابة.

ثامناً :وسائل االتصال الجماهيري:
تاريخ وسائل االتصال ,تعريف االتصال الجماريري ,انمار االتصاال الجمااريري ,مساتويات االتصاال ,و اائف االتصاال ,ع اصار
االتصال ,ابعاد العملية االتصالية

تاسعا :التصوير الصحفي:
فيااف ناار االةااياء (الر يااا)  ,التصااوير (مفهوم ا  ,اليات ا  ,نشااات  ,تطااوري )  ,الصااورة الصااحفية و ائفهااا وارميتهااا وعالقتهااا
بالصحافة حول العالم  ,المصور الصحفي :خصائص وسمات  ,انواف التصوير ( الفوتوغرافي  ,التلفزيوني  ,السي يمائي ) ,
الكاااميرات الفلميااة والرقميااة  ,اجاازاء الكاااميرا  ,اللقطااة واريتهااا وانااواف اللقطااات  ,احجااام اللقطااات  ,مسااتويات زوايااا التصااوير ,
العدسات وانواعهاا  ,العماق المياداني و روفا  ,اال ااءة انواعهاا ومصاادررا  ,العوامال الف ياة والعلمياة فاي التصاوير  ,الصاورة ,
عوامل نجاح الصورة الشرصية  ,التصوير الداخلي والرارجي ( روف التصوير)  ,اسباال غشاوة الصورة وعوامل نجاحها.
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