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جامعة فيالدلفيا
الكليــة :اآلداب والفنون
القسم :العلوم اإلنسانية ووحدة متطلبات الجامعة
الفصــــــل :األول من العام الجامعي 2021/2020
خطـــة تدريـــس المـــادة /الخطة االلكترونية
Course Syllabus
الـمــــادة :مدخل إلى علم االتصال
مستوى المادة :بكالوريوس
موعد المحاضرة :ح ث خ
18:00-17:10
16:00-15:10

االسم
هشتم بني عمرو

الرتبة األكاديمية
مدرس

رمز المادة 0111140 :شعبة ()1
المتطلبات السابقة أو /والمرافقة:
الساعات المعتمدة)3( :

عضو هيئة التدريس
الساعات المكتبية
رقم المكتب وموقعه
 11:00-10:00حثم
506
 11:15-9:45نر



البريد اإللكتروني
halayasra@gmail.com
Hbaniamer@philadelphia.edu.jo

وصف المادة:
"االتصال" هو المفهوم األساسي الواسع الذي تندرج تحته العديد من الممارسات العملية والمهنية اليومية مثل الصحافة
واإلعالم ،والدعاية ،واإلعالن ،والعالقات العامة ..الخ.
والفهم المنهجي المنظم لالتصال باعتباره علما ،من شأنه أن ينعكس إيجابا على قدرة الطالب علىى التعىا ي مىع أشىكال
االتصال أعاله بشكل واع وايجابي ،بحيث ال يكون مجرد متلق سلبي للرسائل الموجهة.
كما أن الفهم العلمي لعملية االتصال يعزز من قدرة الطالب على "تخطىي"" و"إقامىة" و"إدامىة" اتصىال نىاجث ومثمىر،
سواء في حياته الخاصة ،أو حياته األكاديمية ،أو في حياته العملية والمهنية.
وأكاديميا ،يمكن لمفهوم االتصال أن يشكل منظورا منهجيا يسىتطيع الباحىث االسىتناد إليىه فىي دراسىة وتحليىل الظىواهر
االجتماعية واإلدارية المختلفة ،أو كأداة بحثية تساعد في جمع المعلومات والبيانات ألغراض البحث العلمي.



أهداف المادة:
 .1إكساب الطالب فهما علميا لالتصال وعملية االتصال يستطيع أن يعكسه في التعامل مع أي موقف اتصالي يواجهه
في حياته الخاصة والعامة.
 .2تعريف الطالب بالفروقات بين األشكال االتصالية المختلفة كاإلعالم والدعاية واإلعالن والعالقات العامة ..الخ،
سواء من حيث الغايات والنتائج (األثر) ،أو من حيث أساليبها المتبعة وأدواتها المستخدمة.
 .3تعريف الطالب بمفهوم "الخطاب" باعتباره "اللغة المستخدمة في االتصال" ،والعوامل األساسية لصياغة/
إنشاء خطاب ناجث يتصف باالتساق.
 .4تعريف الطالب بنماذج ونظريات االتصال ،والتطور التاريخي والمفاهيمي الذي رأ عليها في معرض
محاولتها لشرح وبيان وتوضيث كيف يحدث االتصال و /أو كيف يؤثر االتصال في األشخاص مرسلين
ومستقبلين،والعوامل المؤثرة على اإلتصال..
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 .5إكساب الطالب موقفا نقديا إزاء وسائل اإلعالم الحديثة ،وخطابها المو ّجه ،وأساليبها االتصالية المتبعة.
 .6تعريف الطالب بتكنولوجيا اإلتصال ودور اإلنترنت في مجال اإلتصال.
 .7تعريف الطالب باإلتجاهات الحديثة في علم اإلتصال وقضاياه المعاصرة(التضليل اإلعالمي،صحافة الموا ن/
الموا ن الصحفي،أخالقيات اإلعالم،الغزو اإلعالمي ،اإلعالم اإلجتماعي ...،إلخ)


مكونات المادة والمراجع:
 .1الكتب المقررة:

 صالث أبو أصبع/.االتصال الجماهيري -.عمان :دار البركة للنشر والتوزيع.2010 ، صالث خليل ابو اصبع/اإلتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة -.عمان :دار البركة2010، .2مواقع معلومات متخصصة بموضوع.
تعريف اإلتصال وأهدافه وانواعهhttp://www.wadilarab.com/t7516-topic: التضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىليل اإلعالمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي:http://saudimediaeducation.org/index.php?option=com_content&view=article&id
صحافة الموا ن/الموا ن الصحفيhttps://ar.wikipedia.org/wiki
أخالقيىىات اإلعىىالم:http://saudimediaeducation.org/index.php?option=com_content&view=article&id
التدفق /الغزواإلعالميhttp://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/178dba4b-b232-4286-a2ca-15e106287b9f
-

اإلعالم اإلجتماعيhttp://www.rwabt.com/sociall-media/the-meaning-of-social-media
-it-using

 .3أي مواد إضافية يحددها أو يوزعها أو يعرضها المدّرس خالل الفصل حسب مقتضى الحال.


أساليب التدريس:
يرتكز أسلوب تدريس هذه المادة على النقاش الجماعي والحوار التفاعلي الذي يجري داخل قاعة المحاضرات
المدرس والطالب ،وذلك من خالل رح مفاهيم وأفكار جديدة أو متخصصة مبنية على أو منبثقة عن أو
بين
ّ
مرتبطة بـ األفكار والمفاهيم األساسية التي تتضمنها مراجع المادة .مع إيراد وعرض أمثلة ونماذج عملية من
أجل رب" المعلومة النظرية بالواقع العملي.
أما بالنسبة للكتاب المقرر فيستطيع الطالب قراءته بنفسه ،والطلب من المدرس اإلجابة عن أي أسئلة أو
استفسارات أو شروحات تستشكل عليه .مع التأكيد والتذكير بأن المطلوب من القراءة هو التركيز على الفهم
واالستيعاب وليس الحفظ واالسترجاع الجامد للمعلومات.
كما يمكن تكليف كل الب بإعداد تقرير موجز حول أحد المفاهيم /الشخصيات /األحداث /األماكن ..الخ التي
يرد ذكرها خالل الشرح والنقاش داخل قاعة المحاضرات (حسب مقتضى الحال ومسار المادة) ،وتوزيع هذا
التقرير على بقية الزمالء من أجل تعميم الفائدة ،ولتكون هذه التقارير بمثابة رافد إضافي لمكونات ومراجع
المادة.



مخرجات أو نتائج التعلم :Learning outcomes
-

المعرفة والفهم :Knowledge and Understanding
إكساب الطالب معرفة وفهما علميا لالتصال باعتباره عملية دائرية قابلة للتخطي" والتكرار مكونىة مىن عناصىر
رئيسية ترتب" فيما بينها بطريقة منظمة.

-
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مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار :Cognitive Skills
القدرة على تحليل أي موقف اتصالي وردّه إلى عناصره الرئيسية ،وتقييمه في ضوء مبادئ االتصال الناجث.
القدرة على التخطي" من أجل إقامة اتصال ناجث.

-

مهارات االتصال والتواصل :Communication Skills








المهارات اللغوية األساسية (اإلمالء ،الترقيم ،النحو) باعتبارها جزء أساسي من مقومات الخطاب الناجث.
مهارات التفكير (وخاصة النقدي) باعتباره جزءا أساسيا من مقومات الخطاب الناجث.
مهارة ترتيب المعلومات ،وصياغتها ،وعرضها.
مهارة الحوار واحترام الرأي والرأي اآلخر من خالل النقاشات التي تتم داخل قاعة المحاضرات.
مهارة إبداء المالحظات الموجزة و رح األسئلة المحددة ،وذلك عبر المداخالت التي يقوم بها الطالب (في
حالة استضافة ضيف متحدث).

أدوات التقييــــم:
-

امتحانات فصلية ونهائية (حسب التقويم الجامعي).
التقارير والواجبات واالمتحانات القصيرة.
المشاركة والتفاعل خالل المحاضرات.
توزيع العالمات على أدوات التقييم
أداة التقييم

االمتحان األول
االمتحان الثاني
التقارير والواجبات واالمتحانات القصيرة
يحدد موعده الحقا من قبل الجامعة
االمتحان النهائي
المجمــــوع


العالمة
%20
%20
%20
%40
%100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
التأكيىىد علىىى التىىزام الطالىىب باألمانىىة العلميىىة ،وتوثيىىق المصىىادر والمراجىىع وفىىق األصىىول األكاديميىىة ،وإسىىناد الحقىىوق
الفكرية ألصحابها ،واالبتعاد عن السطو األكاديمي.



توزيع المادة على الفصل الدراسي
األسبوع
األسبوع األول

الموضوعات
توزيع الخطة ومناقشتها ،مدخل تمهيدي حول المادة(التعريف والنشأة)
ما هو االتصال؟

األسبوع الثاني والثالث والرابع

-

تعريف االتصال.
عناصر االتصال.
المفاهيم المرتبطة باالتصال.
أنواع االتصال واهدافه.
مستويات االتصال.
العوامل المؤثرة على اإلتصال
االتصال كـ "خطاب."Discourse /
عناصر الخطاب.
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نماذج االتصال
األسبوع الخامس والسادس
(االمتحان األول)

-

ما هو النموذج؟
وظائف النموذج؟
النماذج الخطيّة والنماذج الدائرية لالتصال.
النماذج البسيطة والنماذج المركبة لالتصال.

نظريات االتصال
األسبوع السابع والثامن
والتاسع والعاشر

-

ما هي النظرية؟
الفرق بين النظرية والنموذج؟
نظريات التأثير المباشر لوسائل اإلعالم.
نظريات التأثير المحدود لوسائل اإلعالم.
نظريات التأثير المعتدل لوسائل اإلعالم.
نظريات التأثير القوي لوسائل اإلعالم.

االتصال االقناعي
األسبوع الحادي عشر
والثاني عشر
(االمتحان الثاني)

األسبوع الثالث عشر والرابع عشر

-

العالقات العامة.
اإلعالن.
الدعاية.

طروحات ومفاهيم معاصرة
 التضليل اإلعالمي صحافة الموا ن/الموا ن الصحفي /شاهد العيان. أخالقيات اإلعالم التدفق/الغزو اإلعالميآخر موعد لتسليم التقارير والواجبات

األسبوع الخامس عشر
فترة االمتحانات النهائية



مراجعة عامة ،وتحديد المادة لالمتحان النهائي
يتم تحديد موعد االمتحان النهائي للمادة الحقا من قبل الجامعة

سياسة الحضور والغياب:
-

ال يسمث للطالب بالتغيب أكثر من  %15من الساعات المقررة للمادة بىدون عىذر مرضىي أو قهىري يقبلىه عميىد
الكلية.

-

في حالة تجاوز الطالب حد الغياب وقبول العميد لعذره ،يعتبر الطالب منسحبا ً من المادة.

-

فىىي حالىىة تجىىاوز الطالىىب حىىد الغيىىاب وعىىدم قبىىول العميىىد لعىىذره المرضىىي أو القهىىري ،يمنىىع الطالىىب مىىن التقىىدم
لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المادة صفرا.

