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 جامعة فيالدلفيا

 الكليــة: اآلداب والفنون                    

 وحدة متطلبات الجامعةالعلوم اإلنسانية والقسم:                         

 2018 - 2017  ي من العام الجامع لثانياالفصــــــل:                          

 Syllabus Courseالمـــادة خطـــة تدريـــس 
 (1الشعبة ) 0160441 : شعبة رمز المادة ادارة المؤسسات اإلعالميةمــــادة: الـ

 مساق اجباري المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: بكالوريوس مستوى المادة:
 3الساعات المعتمدة:  11.00-10.10-حثم  :موعد المحاضرة

 

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

 5ط أستاذ مساعد ماجد توهان الزبيديد. 

 12-11حثم  

11.20-12.00 

 

mzubidi2008@gmail.com 

     

 :وصف المادة

 

 

 :أهداف المادة

 أدارة المؤسسات اإلعالميةتنمية قدرات ومهارات الطلبة في مجاالت  .1

ادارة المؤسسات بشكل عام وتأثير تلك في مجال  اإلدارية المتعددة   النظم والمدارس والنظرياتالتعرف على  .2

 .النظم والمدارس على المؤسسات اإلعالمية كالصحف واإلذاعة والتلفزيون

 اإلدارة  وعناصرها الرئيسة كالتخطيط والتدريب وإقرار الموازنات تجلية مفهوم  .3

 فاعل الذي يتم بينهما.و كيفية الت عناصر اإلدارة المتعددة فهم العالقة بين   .4

5.  

 مكونات المادة: 

 الكتب المقررة:  .أ 

_عمااان:دار ارام للدراسااات -.فااي الااوطن العربي/صااال  خلياال ابااو اصااب   إدارة المؤسسااات اإلعالميااة-1 .ب 

 .صفحة 1997،356والنشر،

 1979اإلدارة  في وجهة نظر المنظمة /محي الدين األزهري.=القاهرة :دار الفكر العربي ، -2 .ج 

ار اآلفااا  الشااارقة د -/عباادع عبااد المااؤمن التميمااي.االتجاهااات الحدي ااة فااي إدارة المؤسسااات اإلعالمية-3 .د 

 صفحة 487م، 2010المشرقة،

  .ه 

  .و 

 :لمواد المساندةا .2

https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4lPra8_PSAhVDKywKHVxxBOwQFggtMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fknowledgegate%2Fbooks%2F2011%2F5%2F22%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AB%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A5%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A4%25D8%25B3%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9&usg=AFQjCNFoQ7QI52DcwHWyk0W2Q9gHXE2Xww&sig2=qOSoXR1F_qQEEGSGYqQQnQ
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 أ ارطةأ رطة فيديو، أ رطة صوتية(  ) .أ  اإلنترناااا صااااوتية وفيااااديو مبا اااارة ماااان 

 لمصادر مختلفة وتعلن في حينها.

لكال  حينهوستحدد في دارة،االعالقة في  لهكتاب  أو.. الخ   أي مجلة الدوريات. )الكتب،القراءات اإلضافية  .ب 

 طالب.

 دارة وعالقتها بالمؤسسات اإلعالمية     اقع الكترونية تهتم باالمو .ج 

 أساليب التدريس:

النظم والمدارس والنظريات اإلدارية وعالقة كل منها باإلدارة في المؤسسات اإلعالمية كالصحف دراسة و تحليل 

عمل في التأثير  دارة االم دور لتطبيق ما يدرس نظريا على ارض الواقع بحيث يتم فه والمجالت واإلذاعة والتلفزيون 

 المؤسسات اإلعالمية.

 

  Learning outcomesنتائج التعلم مخرجات أو 

 
 دارياةااللقدرة على فهم مكونات البيئاة ا الطالبتزويد ، و  Knowledge and understanding.  المعرفة والفهم  1

 المؤسسات اإلعالمية.دارة في فيها، من أجل فاعلية أك ر لإلومعرفة العوامل المؤثرة 

مان إدرا   الطالابمان دراساة الماادة سايتمكن  االنتهااءبعاد    Cognitive skillsاألفكاار . مهاارات اإلدرا  ومحاكااة 2 

التعامال اإلداري ماع زماالءم ومريوسايه علاى  قدرتاه إلاى باإلضاافةالحيااة اليومياة  فاي دارة  وتطبيق عناصرها ،اال أهمية

 وريساءم.

  

تنمياة وتهادف إلاى ، ( Communication skillsوالتواصل األكاديمي )ما  المصاادر واألشاخا   التصالا. مهارات 3

 Practical   and/ or professional skills) (كاااديميألاألكاااديمي ورياار ااإلداري )والتواصاال  دارة االمهااارات 

(Transferable Skills) 

 تنمية المهارات التالية: 

 ادارة العمل  .أ 

 اإلداري مع اآلخرين في  المؤسسةالتواصل  .ب 

 .ومكوناتها وخصائصها دارية االفهم كل ما يحيط في البيئة  .ج 

 اتخاذ القرارات وتنفيذها وتطبيقها القدرة على  .د 

 أدوات التقييــــم:

 بح ية. تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 على األقل( 2) امتحانات قصيرة. 

 اء الفصل(ن)تحدد أث واجبات. 

  يتم االتفا  عليها مع الطلبة( فوي لألبحاث والتقاريرتقديم( 

 حسب التقويم الجامعي( امتحانات فصلية ونهائية( 

 

 توزي  العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم
 %20 االمتحان األول
 %20 االمتحان الثاني

 %20 يرة القصالتقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاري  / االمتحانات 
 % 40 االمتحان النهائي 

 %  100 المجموع
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 في البحوث والمشاري  األكاديميةألمانة التوثيق وا

  فاي كتاباة التقاارير ألماناة العلمياة ما  مراعااة ا أسالوب التوثياقإكساب الطالب وتعليمه وتدريبه على

، ق الفكريااة ألصااحابهاإسااناد الحقااو، و)ماا  أمثلااة توضاايحية(والبحااوث واالقتباااس وتوثيقهااا علميااا  

   .Plagiarismاالبتعاد عن السطو األكاديمي و

 

 

 

 توزي  المادة على الفصل الدراسي

 مالحظات املوضوع األسبوع

 األول  األسبوع

 األول  االمتحان: 

  دارة  ومفرداتها ومصطلحاتها اإلنجليزية اال تعريف 

 

 

 الثاني األسبوع
 ة نظرة عامة على املدارس والنظريات اإلداري 

 
 

 الثالث األسبوع
 البيروقراطية او ادارة املكاتب ومدرسة النظرية اإلدارية 

. 
 

 ونظرية العالقات اإلنسانية  نظرية اإلدارة العلمية   الرابع األسبوع
  

 

 (األول االمتحان فترة). مدرسة العلوم السلوكية  ةومدرسة اتخاذ القرار  الخامس األسبوع

 السادس األسبوع

                
 نظرية ادارة األنظمة  ونظرية z ))واإلدارة اليابانية زد  

 السابع األسبوع

 
  المؤثرات على ادارة المؤسسات اإلعالمية  

  القيادة في المؤسسات اإلعالمية   الثامن األسبوع

  إتخاذ القرار في المؤسسات اإلعالمية  التاسع األسبوع

  عالمية التخطيط في المؤسسات اإل  العاشر األسبوع

    عشر الحادي األسبوع

  الثاني االمتحان           
  اإلتصال في المؤسسات اإلعالمية  

 الثاني األمتحان الرقابة في المؤسسات اإلعالمية   عشر الثاني األسبوع

  التوظيف والتدريب في المؤسسات اإلعالمية    عشر الثالث األسبوع

  ؤسسات اإلعالمية الحوافز في الم  عشر الرابع األسبوع

  العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمية    عشر الخامس األسبوع

 عشر السادس األسبوع

 النهائي االمتحان            

 للمادة عامة مراجعات. 

 النهائي لالمتحان التحضير. 

 .النهائي االمتحان فترة

  

 

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

 سياسة الحضور والغياب:

% من الساعات المقررة للماادة بادون عاذر مرضاي أو قهاري يقبلاه عمياد الكلياة إذ 15ال يسمح للطالب بالتغيب أك ر من 

يترتب اعتباار الطالاب منساحبان مان الماادة فاي حالاة قباول العمياد للعاذر، بينماا يمناع مان التقادم لالمتحاان النهاائي وتكاون 

 المته في المادة صفران في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.ع


