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مواد ومفردات المناهج الدراسية
لقسم االعالم
للعام الدراسي 2204/2203
المرحلة الثانية
ثانياً :اللغة االنكليزية
اهمية اللغة االنكليزية  ,نصوص انكليزية  ,اصوات انكليزية ,قواعد انكليزية  ,حروف الجر االنكليزية  ,مرادفاتت لغوياة  ,مراة اة
عتمة  ,المحتدثة في االنكليزية القواعد واالستليب  ,دارستت تطبيقية ميدانية في الترةمة  ,دارستت لغوية عتمة فاي مجاتا االعاداد ,
تطبيقتت اعالمية  ,مراة ة عتمة .

ثالثاً :مدخل للفن االذاعي
بدايتت االذاعة  ,مفهوم االذاعة والتلفزيون  ,خصتئص االذاعة  ,خصتئص التلفزيون  ,الكتتاب االذاعاي وخصتئصا  ,ال اتملي فاي
االذاعاااة والتلفزياااون  ,االااااكتا والقوالاااب االذاعاااة والتلفزياااون  ,الجمهاااور وخصتئصااا  ,االعتباااترات ال تصاااة بتلكتتباااة لالذاعاااة
والتلفزيون  ,خصتئص الكتتب االذاعي  ,انواع البرامج االذاعية والتلفزيونياة  ,االخباتر  ,الحاديال االذاعاي  ,الريبورتاتا االذاعاي ,
االستوديو االذاعي  ,االستوديو التلفزيوني  ,غرف المراقبة  ,الكتتبة لالذاعة والتلفزيون  ,مضتمي البارامج االذاعياة والتلفزيونياة ,
عنتصااار االنتاااتا االذاعاااي  ,عنتصااار االنتاااتا التلفزياااوني  ,االخاااراا االذاعاااي والتلفزياااوني  ,عوامااا نجااات الرساااتلة االذاعياااة
والتلفزيونيااة  ,توفيااع ال نتصاار ا لبشاارية فااي االنتااتا  ,تنااوع المااالا البشاار داخ ا ال م ا االذاعااي والتلفزيااوني  ,بي ااة المااواد
االعالمية واالنتتا التلفزيوني  ,الفنون االذاعية والتلفزيونية  ,النصاوص االذاعياة الكتملاة  ,النصاوص االذاعياة النتقصاة  ,الفتارات
البرامجية وال طو في االذاعة والتلفزيون .

رابعا ً :اقتصاديات االعالم:
مفهوم اقتصتديتت االعالم  ,ال وام الرئيسية الالزمة النشات وساتئ االعاالم  ,المسات دمون رال ماتا  ,المقار ومشاتمالت  ,نشات
المؤسسة  ,االتصتا واالنواع  ,االدارة  ,ه يجاوز االسات تنة باتلقروي فاي ت سايح الصاحع  ,ملكياة الصاحيفة  ,ماوارد الصاحيفة
ومصروفتتهت  ,الطبتعة التجترية  ,االعالنتت  ,المؤثرات على ادارة المؤسستت االعالمية  ,اعداد الموازنة في المؤسستت
االعالمية  ,الميزانية التقديرية  ,الت طيط في المؤسستت االعالمياة  ,اهمياة الت طايط وفوائادم للمؤسساة االعالمياة  ,مراحا عملياة
الت طيط  ,اسئلة حوا تنظيم المؤسسة وادارتهت  ,مبتدئ واسح لبنت مؤسسة  ,مفتهيم عتماة  ,المناتا المالئام للجواناب االقتصاتدية ,
تطبيقتت الدارة مؤسسة  ,تطبيقتت للت طيط لمؤسسة .

خامساً :العلوم السياسية
عنتصر الدولة  ,اص الدولة  ,تطور وفتئع الدولة  ,ااكتا الدولة  ,اناواع الدولاة ما حياال الشاك والدساتور  ,االحازا , ,الارا
ال تم  ,الرا ال تم والسلوا ال اتبر  ,ال القاة باي الارا ال اتم والسيتساة ال تماة  ,تا ثير وساتئ االعاالم علاى الارا ال اتم  ,الحار,
النفسية  ,نظرية ال قد االةتمتعي  ,نومتل هويز  ,ةتن لاوا  ,ال القاتت الدولياة  ,السيتساة ال ترةياة  ,الدبلومتساية  ,النظاتم الادولي
الجديااد  ,ال ولمااة  ,تااوازن القااوا  ,ناازع السااال  ,االوتوقرا يااة  ,االيديولوةيااة  ,الليبراليااة  ,البيروقرا يااة  ,المتر سااية  ,الم تليااة
والمتدية  ,النتزية  ,البرةوازية  ,الديمقرا ية .
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سادسا ً :نظريات االتصال
مفهااوم االتصااتا والتطااور التااتري ي له ا ا المفهااوم وااااتقتقتت  ,وسااتئ االتصااتا والفتعليااة المفتر ااة  ,ار ااتن عمليااة االتصااتا ,
مستويتت االتصتا  ,ةمهور وستئ االتصتا  ,عنتصر االتصتا الجمتهير  ,وفتئع وستئ االتصتا  ,الت ري بوستئ االتصاتا
االنماات وال ااتدات  ,ساامتت وسااتئ االتصااتا  ,اليونسااكو والنظااتم ال ااتلمي الجديااد  ,م وقااتت الت ااري لوسااتئ االتصااتا  ,ال وام ا
المؤثرة في الرستلة االتصتلية  ,نظريتت وساتئ االتصاتا الجماتهير  ,قضاتيت تلفزيونياة  ,قضاتيت اذاعياة  ,قضاتيت صاحفية  ,انمات
عملية االتصتا  ,التجسيد الفني في وستئ االتصتا  ,مفاتهيم عتماة  ,المجتمال الحاديال المجتمال الجماتهير نظرياة االثاتر الموحادة
و الق الرصتصة  ,نظرية الت ثير الم تدا لوستئ االعالم  ,نظرية الت ثير االنتقتلي.

سابعاً :تاريخ وسائل االعالم
نش ة وتطور الصحتفة في ال راق  ,تطور االذاعتت في ال راق  ,القنوات التلفزيونية في ال راق  ,الباال االر اي الباال الفضاتئي –
النجتحت ت واالخفتقتت  ,و تلة االنبت ال راقياة  ,ال القاتت ال تماة فاي ال اراق  ,مكتتاب االسات المتت الاى دوائار ال القاتت ال تماة ,
الدعتية السيتسية في ال راق  ,الدعتية االةنبية في ال راق  ,الدعتية السيتسية الرسمية  ,تتريخ وساتئ م تصارة متب اد , 2003/4/9
مراة ة عتمة .

ثامنا ً :اللغة العربية
الت ريع بتللغة ال ربية واهميتهت بتلنسبة لالعالم  ,قرا ة تحليلية لقصيدة المتنبي " واحر قلبتم "  ,البساملة اعرابهات وبالغتهات  ,فوائاد
البسملة  ,سورة الحمد – الجتنب الم جماي فيهات  ,تفساير ساورة الحماد  ,اعارا ,ساورة الحماد  ,بالغاة ساورة الفتتحاة  ,فوائاد ساورة
الفتتحة  ,قرا ة تحليلية في النص لالمتم علي (ع )  ,قصيدة في الف ر بشتر ب برد  ,الكالم ومتيت لع من وصحة التر يب النحو ,
الجملة االسمية  ,المبتدا وال بر  ,ان واخواتهت  ,تن واخواتهت  ,ال النتفية للجنح  ,ال ال تملة عم ليح  ,تحليا ال طباة الشقشاقية ,
س ورة الواق ة تفسيرهت واهمية واسلو ,التر يز فيهت ,ال بر االبتدائي والطلبي واالنكتر  ,اسلو ,الحوار في الصحتفة  ,لغة الكاالم
الم تصر  ,عنتصر االبداع الغوية م حيال  ,التقديم والتتخير  ,الفص والوص  ,اال نت , ,االيجتز  ,خالصة مفتهيم حوا المتدة.

تاسعاً :الديمقراطية
مفهوم الديمقرا ية  ,االنظمة الفردية (المونقرا ية)  ,اقستم المونقرا ية (االرستقرا ية)  ,الملكياة المطلقاة  ,الد تتتورياة  ,االنظماة
الديمقرا ياااة  ,نشاااو الديمقرا ياااة فاااي اثينااات  ,وصاااع الديمقرا ياااة االغريقياااة  ,اااااكتا الديمقرا ياااة (الديمقرا ياااة المبتاااارة) ,
الديمقرا ية الغير مبتارة  ,الديمقرا ية اب المبتارة (المفهوم)  ,مظتهر الديمقرا ية اب المبتارة (االساتفتت الشا بي)  ,االقتارا
الش بي  ,االغراي الش بي  ,مبتدئ الديمقرا ية  ,الحرياتت السيتساية (الحرياة السالبية)  ,الحرياة االيجتبياة  ,اقساتم الحرياة (حرياة
ال قيدة وال دي في الشري ة االسالمية)  ,حرية ال قيدة والدي في القواني الو ية  ,حرية الرا والت بيار فاي الشاري ة االساالمية ,
حرية الرا والت بير في القواني الو ية  ,المستواة (مفهوم المساتواة)  ,المساتواة اماتم القاواني فاي الشاري ة االساالمية والقاواني
الو ية  ,المشتر ة السيتسية  ,الية الديمقرا ية وموقع الفكار االساالمي منهات  ,الت ددياة السيتساية  ,االنت تباتت  ,تاداوا السالطة ,
التداوا السلمي للسلطة .
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