
 1 

 

 

 جامعة فيالدلفيا

 الكليــة: اآلداب والفنون                    

 وحدة متطلبات الجامعةالعلوم اإلنسانية والقسم:                         

 2017 - 2016  ي من العام الجامع ألولاالفصــــــل:                          

 Syllabus Courseالمـــادة خطـــة تدريـــس 
 0111142 : شعبة رمز المادة والمجتمع االتصالــــادة: وسائل الـم

 متطلب جامعة اختياري المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: بكالوريوس مستوى المادة:
 14,15-12,45 -نر – 13,10 – 12,10-حثم  :موعد المحاضرة

                         
 3الساعات المعتمدة:

 

  عضو هيئة التدريس   

 الرتبة األكاديمية االسم
 رقم المكتب
 وموقعه

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 31401 أستاذ مساعد د. محمد ناصر الخوالده

 1 1.00 – 10.00حثم  

 11.00– 10.00نر
 

Mkhawaldeh@philadelphia.edu 

  
 

  2:00-1:00  مدرس رمزي الغزوي

 :وصف المادة

تكنولوجيا والتعرف على مستجدات ، االتصاليسعى هذا المساق إلى تنمية قدرات ومهارات الطلبة في مجاالت 

على أاسه يقوم المساق بتجلية مفهوم االتصال والرأي العام كما  .ية واإلنترنتاالتصالت في مجال الوااط  االتصاال

 أوعلى المجتمع  التأثيرنتيجة دور وااطل التواصل الجماهيري في  إلىتم الوصول العلمية من منظور اتصالي بحيث ي

 و الظروف التي تحي  به.  واألحداثالقضايا  تجاهعكس اتجاهاته 

 :أهداف المادة

 .االتصالتنمية قدرات ومهارات الطلبة في مجاالت  .1

 ية واإلنترنتاالتصاليا في مجال الوااط  ت والبيانات وميادين ثور  التكنولوجاالتصاالتكنولوجيا التعرف على  .2

لتي شهدتها المجتمعات في والتعرف على وظاطف وااطل اإلعالم وتأثيراتها في المجتمع وفي تشكيل الرأي العام ا

 القرن الحادي والعشرين.

 .الجماهيريالعام و التواصل  الرأيو  االتصالتجلية مفهوم  .3

 ري و المجتمع و كيفية التفاعل الذي يتم بينهما.فهم العالقة بين وااطل التواصل الجماهي  .4

تحقيق القدر  التحليلية و النقدية و االاتنتاجية تجاه واقع المجتمعات الثقافي و دور وااطل التواصل الجماهيري  .5

 في التأثير عليها.

 مكونات المادة: 

 الكتب المقررة:  .1

 .2010،  6البركة للنشر والتوزيع، عمان ط., دار صبعأصالح أبو   "واألعالم في المجتمعات المعاصرة االتصال" .أ 

 .2010، 3البركة للنشر والتوزيع، عمان ط.دار د. صالح أبو إصبع,   "الجماهيري االتصال" .ب 

 :المواد المساندة .2

لمصوادر متتلفوة وتعلون فوي  اإلنترنوتصووتية وفيوديو مباشور  مون  أشرطةأشرطة فيديو، أشرطة صوتية(: ) .أ 

 حينها.

 حينوهواوتحدد فوي  االتصوالعالقوة فوي  لوهكتواب  أو.. الخ : أي مجلوة الدوريات. )الكتب،ية القراءات اإلضاف .ب 

 لكل طالب.
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مواقع الكترونية تهتم باالتصال وعالقته  .ج  بالمجتمع.

 أساليب التدريس:

الجماهيري لتطبيق ما يدرس نظريا على ارض الواقع بحيث يتم فهم دور  االتصالدرااة و تحليل مصادر من وااطل 

  في عكس اتجاه الرأي العام تجاه ظروفه الثقافية و بيئته المحيطة. أوالجماهيري في التأثير  تصالاال

 

  Learning outcomesنتائج التعلم مخرجات أو 

لقوودر  علووى فهووم مكونووات البيئووة ا الطالووبتزويوود ، و  Knowledge and understanding.  المعرفةةة والف ةةم  1

 مع المجتمع الذي يعيش فيه. لفيها، من أجل فاعلية أكثر للتواصلمؤثر  ية ومعرفة العوامل ااالتصال

 أهميةمن إدراك  الطالبمن درااة الماد  ايتمكن  االنتهاءبعد    Cognitive skillsاألفكار . م ارات اإلدراك ومحاكاة 2

علوى التواصول وبشوكل  قدرتوه ىإلو باإلضافةالحيا  اليومية  واإلقناع في االتصالحسب نظريات  ااتتدامهوطرق  االتصال

  .عفعال في المجتم

تنميوة وتهودف إلوى ، ( Communication skillsوالتواصل األكاديمي )مةع المصةادر واألشةخا   االتصال. م ارات 3

 Practical   and/ or professional skills (Transferable) كواديميألوالتواصول األكواديمي وريور ا االتصوالمهوارات 

Skills) 

 مية الم ارات التالية: تن

 .اإلقناع .أ 

 .التواصل اللغوي والغير لغوي .ب 

 .ية ومكوناتها وخصاطصهااالتصالفهم كل ما يحي  في البيئة  .ج 

  .عالمجتم أفرادانتشارها بين  ةومقاوم اإلشاعاترفة معالقدر  على التحليل للمحتوى و .د 

 أدوات التقييــــم:

 بحثية. تقارير و/أو أبحاث قصير  و/أو مشاريع 

  على األقل( 2) امتحانات قصير. 

 اء الفصل(ن)تحدد أث واجبات. 

 يتم االتفاق عليها مع الطلبة(تقديم شفوي لألبحاث والتقارير( 

 حسب التقويم الجامعي( امتحانات فصلية ونهاطية( 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم
 %20 االمتحان األول
 %20 االمتحان الثاني

 %20 القصيرة التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع / االمتحانات 
 % 40 االمتحان الن ائي 

 %  100 المجموع

 

 في البحوث والمشاريع األكاديميةألمانة التوثيق وا

  فةي كتابةة التقةارير ألمانةة العلميةة مةع مراعةاة ا أسةلوب التوثيةقإكساب الطالب وتعليمه وتدريبه على

، إسةةناد الحقةةوف الفكريةةة ألصةةحاب ا، و)مةةع أمثلةةة توضةةيحية(لبحةةوث واالقتبةةاس وتوثيق ةةا علميةةا  وا

   .Plagiarismاالبتعاد عن السطو األكاديمي و
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 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 مالحظات الموضوع األابوع

 األول األسبوع
 األول الفصل: 

 تعريف وماهيته االتصال. 

 االتصال مستويات 

 

 الثاني سبوعاأل

 االتصال أداء طرق. 

 الثقافات عبر االتصال. 

 والمهني والتنظيمي والسيااي الدولي االتصال. 

 

 الثالث األسبوع
 الثاني الفصل: 

 .الجماهيري االتصال وااطل وتطور نمو عوامل

 المجتمعات في وتطورها االعالم وااطل نمو. 

 

 الرابع األسبوع

 صاطصهاوخ الجماهيري االتصال وااطل أنواع. 

 االعالم وااطل خصاطص. 
 الثالث الفصل 

 والحرية االتصال حق بين  االعالم وااطل 
 .االجتماعية والمسؤولية

 

 الخامس األسبوع
 االتصال في اإلنسان حقوق. 

 االجتماعية ومسئولياتها اإلعالم وااطل حرية أبعاد. 
 

 السادس األسبوع
 األول االمتحان               

 اإلعالم أنظمة ختالفال النظري األااس. 

 النظرية/الشيوعية النظرية/السلطوية النظرية 
 .الليبرالية

 .األول االمتحان
 

 السابع األسبوع
 

 اإلعالم وااطل أداء لقياس معايير. 

 اإلعالمية المؤاسات مسئولية مواثيق. 

 الصحافة قانون. 

 

 الثامن األسبوع

 السادس الفصل 
 في وتأثيراتها وااتتداماتها اإلعالم وااطل وظاطف 

 .الحديثة المجتمعات

 المجتمع في اإلعالم وااطل وظاطف. 
 وتحقيق الجماهيري االتصال وااطل ااتتدامات 

 .الجمهور لدى اإلشباع

 

 التاسع األسبوع
 الجماهيري االتصال وااطل تأثير. 
 وااطل تأثير فعالية في المؤثر  يةاالتصال العوامل 

 .اإلعالم

 

 العاشر األسبوع

 لسابعا الفصل 
 العربي المجتمع في العربية الفضاطيات تأثير. 

 اللغة على التأثيرات. 

 النمطية الصور  خلق. 

 األفكار وحرية المعلومات تدفق. 

 

    عشر الحادي األسبوع
  الثاني االمتحان           

 بالفن لفضاطياتا عالقة. 

 الثقافة في الفضاطيات تأثير. 

 والسلوك القيم في الفضاطيات تأثر. 

 التنمية في الفضاطيات تأثير. 

 الثاني األمتحان

 عشر الثاني األابوع
 الثامن الفصل 

 األطفال في التلفزيون تأثير. 

 األطفال على للتلفزيون السلبية التأثيرات من أنماط. 

 

  .األطفال على للتلفزيون النافعة اآلثار  عشر الثالث األابوع



 4 

 األطفال تجاه المجتمع مسؤولية. 

 عشر رابعال األابوع

 التااع الفصل 
 في العام الرأي وصناعة الجماهيري االتصال 

 .الحديثة المجتمعات

 وعناصره العام الرأي تعريف. 

 العام الرأي أنواع. 

 العام الرأي تكوين مراحل. 
 

 

 عشر التامس األابوع
 العام الرأي تكوين في المؤثر  العوامل. 

 المؤثر  والتارجية الداخلية العوامل. 

 العام الرأي قياس 

 

 عشر السادس األابوع
 النهاطي االمتحان            

 للماد  عامة مراجعات. 

 النهاطي لالمتحان التحضير. 

 .النهاطي االمتحان فتر 
  

 

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

 سياسة الحضور والغياب:

% من الساعات المقرر  للمواد  بودون عوذر مرضوي أو قهوري يقبلوه عميود الكليوة إ  15كثر من ال يسمح للطالب بالتغيب أ

ن مون المواد  فوي حالوة قبوول العميود للعوذر، بينموا يمنوع مون التقودم لالمتحوان النهواطي وتكوون  يترتب اعتبوار الطالوب منسوحبا

 ري.عالمته في الماد  صفران في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القه
 مراجع علمية للمادة      

 المقرر . الكتـــــــــــب 

  المرااول  وأخالقيوات دئدرااة الموضوعات التالية: اإلعالن، االتصال التنظيمي، الترويج، دور وااطل االتصال في ضب  الجوود ، مبوايمكن

   ات والمواقع االلكترونية المقترحة.في الكتب والدوري حرب الفكر والمعتقد ،اإلعالميةالحرب ، الصحافة الحديثة ، الصحفي

 والعولمة.  االتصال، االعالم والدوريات العلمية 

  ،1993إبراهيم أبو عرقوب: اإلتصال اإلنساني ودوره في التفاعل اإلجتماعي، عّمان، دار مجدالوي . 

 1986المعرفة الجامعية،  سامية محمد جابر: اإلتصال الجماهيري والمجتمع الحديث النظرية والتطبيق، اإلسكندرية، دار 

  ،2004محمود منصور هيبه: قراءات مختارة في علوم اإلتصال بالجماهير، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتاب. 

  ،2002عبدهللا زلطة: اإلعالم الدولي في العصر الحديث، القاهرة، دار الفكر العربي. 

 1967ة والنشر، صالح نصر، الحرب النفسية، القاهرة، دار القاهرة للطباع . 

  ،2004عاطف الرفوع، اإلعالم اإلسرائيلي ومحددات الصراع، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

  ،2006صالح أبو أصبع، قضايا إعالمية، دبي، دار البيان . 

 2004عية، طه عبد العاطي نجم، االتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحديث، االسكندرية، دار المعرفة الجام . 

  ،2003عبد السميع غريب: االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة . 

  1998اللبنانية،  –حسن عماد مكاوي وآخر: االتصال ونظرياته المعاصرة، القاهرة، الدار المصرية. 

  ،424-. 2002الدار المصرية اللبنانية،  : قاهرةال  -.  االتصال و نظرياته المعاصرة   حسن عماد مكاوي   

  ،2002أحمد ابو ال يجاء، المعلوماتية في الوطن العربي الواقع واآلفاف، عّمان، مؤسسة عبدالحميد شومان . 

  ،2004آرمان ماتالر ، ترجمة رياض صوما، اكتشاف المواصالت واالتصاالت، دار الفارابي . 

 2001، عويدات للنشر والطباعة، أنطوان ايريس، ترجمة فؤاد شاهي . 

  ،2002بشير العالف، التسويق عبر االنترنت، عّمان، الوراف للنشر والتوزيع . 

 2+ جةـ  1رؤى ووج ات نظر في قضية التطةور والتغييةر االجتمةاعي، جةـ –د. ج تيمونز رويرتس وايمي هايف، فن الحداثة إلى العولمة ،

 . 2004( ، 310/  309لم المعرفة )ترجمة سحر الشيشكلي،الكويت، سلسلة عا

  ،2003روبرت صولو، ترجمة ليلى عبود، نظرية النمو، بيروت، المنظمة العربية للترجمة . 

  ،1990روبرت شمول، ترجمة الفرد عصفور، مسؤوليات الصحافة، عّمان، مركز الكتب األردني . 

 رؤوف، القةةاهرة، الجمعيةةة المصةةرية لنشةةر المعرفةةة والثقافةةة رودنةةي سةةمولال،  حريةةة التعبيةةر فةةي مجتمةةع مفتةةوح، ترجمةةة كمةةال عبةةدال

 . 1995العالمية، 

  ،2002سليمان صالح: أخالقيات اإلعالم، الكويت، مكتبة الفالح . 

 The Media of Mass Communication, 2006 Update 

John Vivian, Winona State University 

© 2006 / 0-205-46701-6 / Allyn & Bacon 

 Converging Media: An Introduction to Mass Communication 

John Pavlik, Rutgers University and Columbia University 

Shawn McIntosh, Iona College 

© 2004 / 0-205-30803-1 / Allyn & Bacon  

http://www.ablongman.com/catalog/academic/product/0,1144,0205467016,00.html
http://www.ablongman.com/catalog/academic/product/0,1144,0205308031,00.html
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 Media in Your Life, The: An Introduction to Mass Communication, 3/E 

Jean Folkerts, George Washington University 

Stephen Lacy, Michigan State University 

© 2004 / 0-205-38701-2 / Allyn & Bacon  

 John Pavlik, New Media Technology: Cultural and Commercial Perspectives (Part of the Allyn & 

Bacon Series in Mass Communication), 2/E © 1998 / 0-205-27093-X / Allyn & Bacon  

 Louis A. Day   Ethics in Media Communications - Cases and Controversies (with InfoTrac)  

Belmont, CA : Wadsworth/ Thomson 

5th Edition  © 2006 

 

 الدورياتبعض 

  الشارقة –مجلة شؤون اجتماعية 

  جامعة الكويت   –المجلة العربية للعلوم اإلنسانية 

 جلة الدراسات اإلعالمية، القاهرة.م 

 Communication Research. 

 International Journal of Public Opinion Research. 

 

Communication web sites 

Go to www.mediaguru.org and read about Marshal! McLuhan.  

www.cjr.org: The site for the Columbia Journalism Review, which provides information  
about the concentration of ownership in the media  

www.deadmedia.org: The web site for the Dead Media Project  

www.mediaguru.org: One of most complete web sites on Marshal! McLuhan 

Join a Usenet group, found at www.topica.com. and determine the usefulness and ac-  

curacy of the information posted on the discussion list.  

www.blackfamilies.com: An Internet site aimed at African Americans by Cox  

Interactive Media  

www.blackvoices.com: The Tribune Company's African-American site  

http://urbanlegends.about.comllibrary/blhoax.htm: A web site that keeps track of  

Internet hoaxes and scams  

www.OneNetNow.com: A web site aimed at all minority populations  

www.ghana.com.gh: The home page of the country of Ghana  

www.topica.com: The list of discussion groups on the Internet  

www.NetNoir.com: The home for NetNoir, an African-American community  

www.nytimes.com: The home page of the New York Times  

 

http://www.ablongman.com/catalog/academic/product/0,1144,0205387012,00.html
http://www.ablongman.com/catalog/academic/product/0,1144,0205387012,00.html
http://www.ablongman.com/catalog/academic/product/0,1144,020527093X,00.html
http://www.ablongman.com/catalog/academic/product/0,1144,020527093X,00.html
http://www.wadsworth.com/cgi-wadsworth/course_products_wp.pl?fid=M2b&product_isbn_issn=0534637140&discipline_number=49
http://www.wadsworth.com/cgi-wadsworth/course_products_wp.pl?fid=M2b&product_isbn_issn=0534637140&discipline_number=49
http://www.mediaguru.org/
http://www.cjr.org/
http://www.deadmedia.org/
http://www.mediaguru.org/
http://www.topica.com./
http://www.blackfamilies.com/
http://www.blackvoices.com/
http://www.onenetnow.com/
http://www.ghana.com.gh/
http://www.topica.com/
http://www.netnoir.com/
http://www.nytimes.com/

