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مواد ومفردات المناهج الدراسية
لقسم االعالم
للعام الدراسي 2414/2413
المرحلة الرابعة:
اوالً :التخطيط واالدارة االعالمية
توطئة تاريخية عن التخطيط وتطوره ,مفهوم التخطيط (االنواع – العناصر  -المجراال) ,,م الر التخطريط – نظ يرا) التخطريط ,
المنطلقا) االساسية التي تقوم است اجية التخطيط االعالمي  ,مفاهيم عامة  ,مفهوم المؤسسة االعالمية  ,الهياك التنظيميرة  ,االاار
االعالمرري  ,االاار العامررة واالاار الخاصررة  ,عناصر المؤسسررة االعالميررة  ,االهر ال المنت ر  ,ال رراار  ,االت ررال  ,رأس المررال
(التموي ر  , ,هي ر االاار االعالميررة  ,نمرراة االاار االعالميررة  ,تطايقررا) لررول االاار االعالميررة  ,المارراا االساسررية للتخطرريط
االةاعي  ,الواقع التنظيمي في ااار وتنظيم الا امج  ,اهمية الهي التنظيمي في بنرا الخطرط الا مجيرة  ,الهي ر التنظيمري لالةاعرة
والتلفزيررو , ,اع ر اا المنهررا العررام للا ر امج االةاعيررة والتلفزيونيررة  ,التخطرريط االةاعرري والتلفزيرروني وسررا التعام ر مررع الف ررا ية ,
ت رياا) ومقت لا) تخطيطية للا امج االةاعية والتلفزيونية.

ثانياً :اللغة االنكليزية
ماا نظ ية اعالمية  ,مت اافا) لغوية  ,مخت ا) اعالمية  ,ت جمة تطايقية  ,ت جمة تطايقية اعالمية  ,ماا نظ ية اعالمية (الف
مت اافا) لغوية  ,مخت ا) اعالمية  ,ت جمة تطايقية اعالمية .

الثاني, ,

ثالثاً :االعالن الصحفي
مفهرروم االعررال , ,ن ررا االعررال , ,اهميررة االعررال , ,اه ر ال االعررال , ,العررال ,فرري االنظمررة (اال ررت اكية وال ر أس مررالي ,,و ررا
االعررال , ,وسررا االعررال, ,االعررال ,ال ررافي  ,مزايررا االعررال ,ال ررافي  ,عيرروس االعررال ,ال ررافي  ,أسررالي وأنررواع االعررال,
ال افي  ,االعال ,االةاعي  ,أنواع االعال ,االةاعي  ,مزايرا االعرال ,االةاعري  ,عيروس االعرال ,االةاعري  ,االعرال ,التلفزيروني ,
مزايررا االع ر ال ,التلفزيرروني  ,أنررواع االعررال ,التلفزيرروني  ,سرري ولوجية االعررال , ,ترراني ا) االعررال ,النفسررية  ,الترراني الالجتمرراعي
لالعال , ,تاني ا) االعال ,على المستهلك  ,تاني ا) االعال ,على المجتمع  ,تاني ا) االعال ,علرى الفر ا  ,تراني ا) االعرال ,علرى
المنتج  ,االعال ,في االنت نت  ,لقا ق االعال ,في االنت نت  ,مزايا االعال ,في االنت نت  ,عيوس االعال ,في االنت نت.

رابعاً :الحرب النفسية
مفهوم الا س النفسية  ,تع ي الا س النفسية  ,العمليا) العقلية  ,العمليا) العقلية وعلم النفس  ,الا س النفسية ن اتها وتطورهرا ,
الا س النفسية فري م ر ال ق يمرة  ,الار س النفسرية فري ال رين والهنر  ,الار س النفسرية عنر المنغرول  ,اهر ال الار س النفسرية ,
اسالي الا س النفسية  :ال عاية  , 1ال عاية ,2اال اعة  , 1اال اعة  , 2ال رع االقت راا , ,المنراورا) السياسرية  ,سر
ال ر ما , ,مقاومررح الا ر س النفسررية حطررور الا ر س النفسررية  ,مفهرروم االرهرراس  , 1االرهرراس , 2التسررميم السياسرري  , 1التسررميم
السايسي  , 2الا س النفسية ال هيونية ,م ال ال عاية االس ا يلية  ,اسالي الا س االهلية االس ا يلية ,مجاال) الا س النفسرية
االسر ا يلية  ,مفهروم الار س فرري ال ر يعة االسرالمية  ,مفهروم الررنفس فري ال ر يعة االسرالمية  ,مفهرروم الار س النفسرية فري المنظررور
االسالمي  , 1النفسية في المنظور االسالمي .2

خامساً :تقنيات صحفية
مفهروم التقنيرا) ال رافية  ,سررما) ومسرتويا) تقنيرا) ال رراافة  ,التقنيرا) ترجني ت نولوجيرا االت ررال والمعلومرا) علرى ال رراافة ,
سما) ت نولوجيا االت ال  ,التاول االل ت وني في ال اافة  ,ايجابيا) استخ ام ت نولوجيا ال اافة  ,ا الية اسرتخ ام الت نولوجيرا
على ال اافة  ,مفهوم ال اافة االل ت ونية  ,فئا) ال اافة االل ت ونية  ,التاول االل ت وني في ال اافة  ,الن االل ت وني ,
2
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ن و ال اافة االل ت ونية  ,ا ة االنت نت وال ااف ة االل ت ونية  ,مواقع ال ا علرى را ة االنت نرت  ,االعرال ,االل ت ونري ,
ال رراافة
ال ررايفة االل ت ونيررة والق ر ا  ,مزايررا ال رراافة االل ت ونيررة وح ا ررها  ,ح ر ما) ال رراافة االل ت ونيررة  ,ح ررا
االل ت ونية  ,وط بنرا المواقرع االل ت ونيرة  ,المعرايي المهمرة فري ال راافة االل ت ونيرة  ,سرما) ال راافة االل ت ونيرة  ,مفراهيم
عامة لول تقنيا) االعالم وال اافة  ,تطايقا) عملية.

سادساً :لغة االعالم
اللغررة تع يفهررا وتقسرريمها  ,جهررا ,النطررق  ,عالقررة اللغررة بررالف  ,لغررة ال رراافة ه ر لل رراافة لغررة حاصررة  ,مسررتويا) اللغررة  ,لغررة
ال اافة  ,العوام المؤن في تقسيمم الن ال افي  ,المناهج والمذاه الف ية  ,اللغة والمعنى  ,اللغة السمعية  ,قواع التا ي
اللغو , ,االحطا االسلوبية  ,االحطا التعاي ية التي تقع بها ال افيو , ,المناهج الف ية.

سابعاً :االعالم المتخصص
مفهررروم االعررررالم المتخ رررر  ,و ررررا االعررررالم  ,اتجاهررررا) وسرررا االعررررالم الجمرررراهي  , ,رررر وط كتابررررة اعرررر اا الموا رررريع
رة  ,التغطيرة االعالميرة ل ررؤو ,الطقرس  ,التغطيرة العسر ية  ,م اجعررة ,
رة,كي ي تر المار رو ,الموا رريع المتخ
المتخ
التغطية االعالمية ل ؤ ,الطاية , ,التغطية االعالمية ل ؤ ,ال يا ية  , ,التغطية االعالمية ل ؤ ,الفنية

ثامناً :االخراج الصحفي
ب ر ايا) االح ر ا ال ررافي  ,ماهيررة االح ر ا ال ررافي  ,لغررة االح ر ا ال ررافي  ,م ر ارس االح ر ا ال ررافي  ,م ال ر االح ر ا
ال ررافي  ,ما ر اا) االحر ا ال ررافي  ,و ررا االح ر ا ال ررافي  ,ال ررفا) الواج ر توف هررا بمررن يقرروم برراالح ا ال ررافي ,
االح ا ال افي ,أسس االح ا ال افي  ,الالسس النفسية لالح ا ال افي  ,الالسس الفسلجية لالح ا ال رافي ,
ح ا
عوام نجاح االح ا ال افي  ,كيفية اح ا ال فاا) االولى للج ي ,كيفية اح ا ال فاا) ال احلية للج ير  ,كيفيرة احر ا
ال رررفاا) االحيررر للج يررر  ,االحررر ا ال رررايفي فررري ا لمجرررال)  ,اهميرررة ال رررور فررري االحررر ا ال رررايفي  ,تو,يرررع ال رررور
ال ررايفية ,االلرروا ,واال ر ال وال سرروم التو ررياية ,االح ر ا ال ررافي للفررورارا)  ,طايعررة الفول ر را) والمطاوعررا)  ,تو,يررع
الن وص ااح المطاوع  ,االح ا ال رافي للاوسرت ا)  ,اهميرة ال رور فري الاوسرت ا)  ,تو,يرع الن روص ااحر الاوسرت ا) ,
الجمهرور  ,م اعرا الرذول الفنري والجمرالي فري االحر ا  ,المسرالا) الفار رة فري االحر ا ال رافي  ,نو ير ال سروم
ح ا
الي وية في االح ا ال افي.

تاسعا ً :بحث التخرج
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