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 جامعة فيالدلفيا

 الفنون: اآلداب و كليــةال
 

 الصحافة قســـم:ال
 

 2017/2018من العام الجامعي  األولالفصــــــل 
 خطـــة تدريـــس المـــادة
Course Syllabus 

 0160331 :رمز المادة تطبيقات الصحافة االلكترونية الـمــــادة:
 ال يوجد :و/ والمرافقةالمتطلبات السابقة أ بكالوريوس :مستوى المادة
 ساعات 3 الساعات المعتمدة: 11:15:-9:45 :موعد المحاضرة

 
   عضو هيئة التدريس   
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية موقعهو  رقم المكتب األكاديمية الرتبة االسم

 ramzi972@hotmail.com 12:30-11:15 5ط /  31500 مدرس رمزي الغزوي
 

 :وصف المادة
سعى هذا المساق إلى تنمية قدرات ومهارات الطالب في مجال الصحافة االلكترونيةة  ون  يةدرد دور التطةور التقنةي ي

وتةةيريرع ى ةةى وسةةاالل اأىةةوض ون  يو ةةص مفهةةوض الصةةحافة االلكترونيةةة وكيفيةةة نلةةيتها وتطورهةةا فةةي العةةالض  ويةةت مس 
 الص هذع الصحافة ويتوقع مستقب ها مزاياها  ويعقد مقارنة مع الصحافة الورقية  ويستخ ص خصا

 :هداف المادةأ
  بدور التطور التقني ونررع ى ى وساالل اأىوضتعريف الطالب  -1
 ن  يعرف الطالب الصحافة االلكترونية وخصاالصها ومراحل تطورها  -2
  يعرف الطالب تصميض ابتداالي لموقع الكترونين   -3
  ل ط بة يتق  إنلاء واستخداض مرونة خاصة له  ومدونة ىامةن   -4
 

 مكونات المادة: 
 الكتب المقررة: -1

  في الوط  العربي/ د  ىبد األمير الفيصلالصحافة االلكترونية  - ن
 الصحفي االلكتروني/ د  ىباس ناجي حس   - ب
 تطبيقات في الصحافة االلكترونية/ د  بلرى الحمداني  - ت

 الكتب المقررة: -2
 الصحافة االلكترونية/ زيد منير س يما  - ن

 ية العربية/   خالد محمد غازيالصحافة االلكترون - ب
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 مراجع إضافية:
 الصحافة واالنترنت/ السيد بخيت -1
 اأىوض العربي إلى القر  الواحد والعلري / جا  جبرا  كرض -2
 قصي إبراهيض اللطيالنلر األكتروني  ح ارة الحاسوب واالنترنت/  -3

 
 .عمللامناظرات، أوراق المناقشات، المحاضرات، ال أساليب تدريس المادة:

  وتتبع نرر التطور التقني ى ى الصحافةلرح  -1
 التطبيق العم ي أنلاء مدونة صحيفة خاصة بكل طالب  -2
 اللرح لخصاالص الصحافة االلكترونية وس بياتها  -3
 تك يف الط بة بتح ير المقرر  -4
 تك يف الط بة كتابة تقارير حول الصحافة االلكترونية العربية والمح ية  -5
 العم ي لخصاالص الصحافة االلكترونية األردنية  ىقد ورلات ىمل التتبع -6

 
 نتائج التعلم 

 من المتوقع أن تمكِّن هذه المادة الطالب، أثناء دراستها وبعد دراستها، مما يلي: 
 ن  يعرف الطالب مفهوض وخصاالص ونلية الصحافة االلكترونية  -1
 ن  يكو  قادر ى ى إنلاء مدونة صحفية خاصة  -2
 ن  يعمل بروح الفريق  -3
 ن  يكّو  الطالب نظرة لام ة ى  كيفية ىمل الصحافة االلكترونية  -4
 ن  يعقد مقارنة مع الصحافة الورقية  -5

 

 أدوات التقييــــم:
 القصيرة بحا  األرير و/نو تقاال 
 قصيرةالمتحانات اال  
 مكتبيةال واجباتال  
 نهااليةالفص ية و المتحانات اال 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم
 الدرجة لتقييمأدوات ا

 %20 االمتحان األول
 %20 االمتحان الثاني

 % 40 االمتحان النهائي 
ـــــــارير و/أو األبحـــــــا  / الواجبـــــــات /  التق

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  
20% 

 %100 المجموع
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 توزيع المادة على الفصل الدراسي
 

 

 األسبــــــــوع
المادة األساسية والمساندة المطلوب 

 التقاريرالواجبات الدراسية و  هاتغطيت

 
 األول

نظرة ىامة إلى الصحافة العربية والعالمية 
 والمح ية )الورقية وااللكترونية(

كتابة تقرير حول حتمية ظهور الصحافة 
 االلكترونية

 تطور التقنيات وتيريرها ى ى وساالل اأىوض الثاني
تك يف الط بة بإنلاء مدونة خاصة ى ى 

Word Press 
  مفهوض الصحافة االلكترونية ثال ال

  ظهور الصحف ى ى االنترنت الرابع
 محا رات ىم ية تطبيقية خصاالص الصحافة االلكترونية الخامس
 السادس

 االمتحان األول
  

تك يف الط بة بكتابة تقارير حول موقع  الصحافة االلكترونية والصحافة المطبوىة السابع
 الكتروني ىربي ومح ي

  سمات الكتابة والنلر االلكترونية الثامن
  سمات الصحافة االلكترونية التاسع

 
 العاشر

 
 الواقع المع وماتي العربي الراه 

 

 الحادي عشر
 االمتحان الثاني

  

 الثاني عشر
دراسة تطبيقية لمواقع الكترونية هامة في 

 الوط  العربي
 

  دراسة خريطة المواقع االلكترونية المرخصة الثال  عشر
 بح  ميداني الصحافة االلكترونية األردنية الرابع عشر

 الخامس عشر
 

  لقاء مع مدوني  نردنيي 

 السادس عشر
 

  إنلاء جريدة الكترونية ىربية

 
 سياسة الحضور والغياب:

 

إذ   يةةقب ه ىميةد الك % م  الساىات المقررة ل مادة بدو  ىذر مر ي نو قهري ي15ال يسمص ل طالب بالتغيب نكرر م  
الطالب منسحبًا م  المادة في حالة قبةول العميةد ل عةذر  بينمةا يمنةع مة  التقةدض لومتحةا  النهةاالي وتكةو  ىومتةه فةي  يعد

 المادة صفرًا في حالة ىدض قبول العميد ل عذر المر ي نو القهري 


