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 جامعة فيالدلفيا

 الكليــة: اآلداب والفنون                    

 وحدة متطلبات الجامعةالعلوم اإلنسانية والقسم:                         

 2018 - 2017  ي من العام الجامعالول االفصــــــل:                          

 Syllabus Courseالمـــادة خطـــة تدريـــس 
 1الشعبة 01111 : رمز المادة الدعاية والرأي العامــــادة: الـم

 متطلب جامعة اختياري المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: بكالوريوس مستوى المادة:
  13.00-12.10-حثم  :موعد المحاضرة

 
 3الساعات المعتمدة:

 

  عضو هيئة التدريس   
 البريد اإللكتروني لساعات المكتبيةا وموقعه رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم

 5ط أستاذ مساعد ماجد توهان الزبيديد. 
 1 1.00 – 10.00حثم  

 
mzubidi2008@gmail.com 

     

 :وصف المادة

تتناول هذه المادة دراسة مفهوم الدعاية  واساليب عملها وادواتهاا وانواعهاا ودورهاا فاي خدماة الانيم السياساية الم تلفاة 

 الرأي العام . وتأثيرها على

وتتنااااول الدلراساااة ايضاااا عالااارأي العاااام كيااااهرة اجتماعياااة ونفساااية ولعالمياااة ودولياااةعوتأثيرها علاااى الحيااااة السياساااية 

واالجتماعية للمجتمعات المعاصرة عاضافة الى طرق قياس الرأي العاام علضاافة الاى دراساة مباحا: مثل:اإلوااعة وأسااليب 

 عمع نماذج تطبيقية للدعاية الدولية. دف السيطرة على الرأي العام وتوجيههالحرب النفسية كنماذج دعائية تسته

 

 :داف المادةاه

الطالب بمفهوم الدعاية والارأي العاام ودور وساائل اإلعاالم فاي تكاوين الارأي العاام واألسااليب واألدوات  والوساائل  تعريف

 اإلتصالية المست لصة لهذا الغرض.

 مكونات المادة: 

 :  الكتب المقررة

 .6،2012البركةللنشروالتوزيع،عمانط.صبع,دارأصالحأبوالدعاية والرأي العام"" .أ

 2008المعاصرة"محمدجودتناصر.عمان:دارمجدالوي،الدعاية واالعالم في المجتمعات  .ب

 :المواد المساندة .2

لفرةوتعلر فر لمصرادرمتتاإلنترنر صوتيةوفيديومباشررةمر أشرطةأشرطةفيديو،أشرطةصوتية(:) .أ

 حينها.

حينر وسرتحددفر االتصرا عالقرةفر لر كترابأو..الخ:أيمجلةالدوريات.)الكتب،القراءاتاإلضافية .ب

 لكلطالب.

.لدعايةوالرأيالعاممواقعالكترونيةتهتمبال .ج
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 أساليب التدريس:

ف الدعايةارضالواقعبحيثيتمفهمدورلتطبيقمايدرسنظرياعلىالدعايةوالرأيالعامدراسةوتحليلمصادرم 

ف عكساتجاهالرأيالعامتجاهظروف الثقافيةوبيئت المحيطة.أوالتأثير

 

  Learning outcomesنتائج التعلم م رجات أو 

يرةالدعائلقدرةعلىفهممكونراتالبيئرةاالطالبتزويد،و Knowledge and understanding.  المعرفة والفهم  1

معالمجتمعالذييعيشفي .لفيها،م أجلفاعليةأكثرللتواصومعرفةالعواملالمؤثرة

أهميةم إدراكالطالبم دراسةالمادةسيتمك االنتهاءبعد  Cognitive skillsاألفكار . مهارات اإلدراك ومحاكاة 2

علرىالتواصرلوبشركلقدرتر إلرىباإلضرافةاليوميرةالحياةواإلقناعف االتصا حسبنظرياتااستتدامهوطرقالدعاية

.عفعا ف المجتم

تنميرةوتهرد إلرىع ( Communication skillsوالتواصل األكاديمي )ماع المصاادر واألوا ا   االتصال. مهارات 3

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills))كاديم ألوالتواصلاألكاديم وغيراالدعايةمهارات

 تنمية المهارات التالية: 

.اإلقناع .أ

 .التواصلاللغويوالغيرلغوي .ب

 .ومكوناتهاوخصائصهالدعائيةالفهمكلمايحيطف البيئة .ج

.عالمجتمأفرادانتشارهابي ةومقاوماإلشاعاترفةمعالقدرةعلىالتحليلللمحتوىو .د

 أدوات التقييــــم:

 بحثية.ةو/أومشاريعتقاريرو/أوأبحاثقصير 

 علىاألقل(2)امتحاناتقصيرة. 

 اءالفصل(ن)تحددأثواجبات. 

 يتماالتفاقعليهامعالطلبة(تقديمشفويلألبحاثوالتقارير( 

 حسبالتقويمالجامع (امتحاناتفصليةونهائية( 

 

 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 النهائي 

 %  100 المجموع

 

 في البحوث والمشاريع األكاديميةألمانة التوثيق وا

  فاي كتاباة التقاارير ألماناة العلمياة ماع مراعااة ا أسالوب التوثياقلكساب الطالب وتعليمه وتدريبه على

ع لسااناد الحقااوق الفكريااة ألصااحابهاع و)مااع أمثلااة توضاايحية(والبحااوث واالقتباااس وتوثيقهااا علميااا  

   .Plagiarismاالبتعاد عن السطو األكاديمي و
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 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 مالحظات املوضوع األسبوع

 األول  األسبوع

 األول  االمتحان: 

 طلحاتهاالدعاية:تعريفاتها ومص 

 

 

 الثاني األسبوع
 الدعاية :شروطها وتأثيراتها 

 
 

 الثالث األسبوع

 اإلعالن :وظائفه وعوامل نجاحه*

 

 

 

 الرابع األسبوع

 . 

  األساليب اإلقناعية للدعاية واإلعالن. 

  

 

  الرأي العام ،تعريفه وانواعه ومراحل تكوينه   الخامس األسبوع

 السادس األسبوع

                
 (األول االمتحان فترة). رأي العام:وظائفه وطرق قياسه ال 

 السابع األسبوع

 
  الدعاية الغربية والغزو الثقافي  

  كيف نخاطب الرأي العام األجنبي ونصل إليه؟  الثامن األسبوع

 التاسع األسبوع
  الهوية الثقافية وتحديات الفضائيات العربية في ظل

 العولمة
   الثقافيةالتحديات ومتاهة الهوية 

 

 العاشر األسبوع
 ظل في العربية الفضائيات وتحديات الثقافية الهوية 

 .العولمة

 .عشر قضايا تمس الهوية 

 

    عشر الحادي األسبوع

  الثاني االمتحان           

 في تزييف الوعي  دور الدعاية 
  حالة التضليل اإلعالمي الدولية األميركية في غزو

،خطاب الدعاية دواتها العراق:اهدافها ودورها وا
 ،األميركية.

  

 

 عشر الثاني األسبوع
 انماط من لعبة :الوعي تزييف في الدعاية دور

الكذب للدعاية األميركية،تأثير الدعاية االميركية 
 على الرأي العام األميركي 

 الثاني األمتحان

الهيمنة الثقافية وحقوق اإلتصال في عصر اإلعالم   عشر الثالث األسبوع
 مترونياالل

 

اداة للتعرف على الدعاية والرأي  الرصد االعالمي  عشر الرابع األسبوع
 العام 

 

الدعاية السياسية :الخطاب العربي حول الصراع   عشر الخامس األسبوع

 .العربي االسرائيلي
 

 عشر السادس األسبوع

 النهائي االمتحان            

 للمادة عامة مراجعات. 

 ائيالنه لالمتحان التحضير. 

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

 سياسة الحضور والغياب:

%م الساعاتالمقررةللمرادةبردونعرذرمرضر أوقهررييقبلر عميردالكليرةإ 15اليسمحللطالببالتغيبأكثرم 

باًمر المرادةفر حالرةقبرو العميردللعرذر،بينمرايمنرعمر التقردملالمتحرانالنهرائ وتكرونيترتباعتبرارالطالربمنسرح

عالمت ف المادةصفراًف حالةعدمقبو العميدللعذرالمرض أوالقهري.
 مراجع علمية للمادة      

 المقررة.الكتـــــــــــب 

 .6،2012البركةللنشروالتوزيع،عمانط.صبع,دارأصالحأبوالدعاية والرأي العام""-1

 2008المعاصرة"محمدجودتناصر.عمان:دارمجدالوي،الدعاية واالعالم في المجتمعات  -2

  

  

 :يمك الرجوعللمصادرالتاليةف تغطيةموضوعاتالمادةومباحثها 

 شاهينازطلع :الرأيالعام.القاهرة:مكتبةاالنجلوالمصرية 

 1990العام واإلعالم :دراسة في األصول والنيريات. الكويت :جامعة الكويت: احمد بدر:الرأي 

  1993لبراهيم أبو عرقوب: اإلتصال اإلنساني ودوره في التفاعل اإلجتماعيع عّمانع دار مجدالويع . 

 1986جامعيةع سامية محمد جابر: اإلتصال الجماهيري والمجتمع الحدي: النيرية والتطبيقع اإلسكندريةع دار المعرفة ال 

  2004محمود منصور هيبه: قراءات م تارة في علوم اإلتصال بالجماهيرع اإلسكندريةع مركز اإلسكندرية للكتابع. 

  2002عبدهللا زلطة: اإلعالم الدولي في العصر الحدي:ع القاهرةع دار الفكر العربيع. 

  1967صالح نصرع الحرب النفسيةع القاهرةع دار القاهرة للطباعة والنشرع . 

  2004عاطف الرفوعع اإلعالم اإلسرائيلي ومحددات الصراعع بيروتع المؤسسة العربية للدراسات والنشرع 

  2006صالح أبو أصبعع قضايا لعالميةع دبيع دار البيانع . 

  2004طه عبد العاطي نجمع االتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحدي:ع االسكندريةع دار المعرفة الجامعيةع . 

  2003عبد السميع غريب: االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصرع اإلسكندريةع مؤسسة وباب الجامعةع . 

  1998اللبنانيةع  –حسن عماد مكاوي وآخر: االتصال ونيرياته المعاصرةع القاهرةع الدار المصرية. 

  424-. 2002ار المصرية اللبنانيةع الد : القاهرة  -.  االتصال و نيرياته المعاصرة   حسن عماد مكاويع   

  2002أحمد ابو الهيجاءع المعلوماتية في الوطن العربي الواقع واآلفاقع عّمانع مؤسسة عبدالحميد وومانع . 

  2004آرمان ماتالر ع ترجمة رياض صوماع اكتشاف المواصالت واالتصاالتع دار الفارابيع . 

 2001نشر والطباعةع أنطوان ايريسع ترجمة فؤاد واهيع عويدات لل . 

  2002بشير العالقع التسويق عبر االنترنتع عّمانع الوراق للنشر والتوزيعع . 

 ع 2+ جاـ  1رؤى ووجهات نير في قضية التطاور والتغييار االجتمااعيع جاـ –د. ج تيمونز رويرتس وايمي هايفع فن الحداثة للى العولمة

 . 2004( ع 310/  309)ترجمة سحر الشيشكليعالكويتع سلسلة عالم المعرفة 

  2003روبرت صولوع ترجمة ليلى عبودع نيرية النموع بيروتع المنيمة العربية للترجمةع . 

  1990روبرت ومولع ترجمة الفرد عصفورع مسؤوليات الصحافةع عّمانع مركز الكتب األردنيع . 

 رةع الجمعيااة المصاارية لنشاار المعرفااة والثقافااة رودنااي ساامولالع  حريااة التعبياار فااي مجتمااع مفتااوحع ترجمااة كمااال عباادالرؤوفع القاااه

 . 1995العالميةع 

  2002سليمان صالح: أخالقيات اإلعالمع الكويتع مكتبة الفالحع . 

 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  

 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 

http://www.ablongman.com/catalog/academic/product/0,1144,0205467016,00.html
http://www.ablongman.com/catalog/academic/product/0,1144,0205308031,00.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
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  الشارقة –مجلة وؤون اجتماعية 

  جامعة الكويت   –المجلة العربية للعلوم اإلنسانية 

 ت اإلعالميةع القاهرة.مجلة الدراسا 

 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.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/

