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 قسم: االعالم علم اجتماع إعالميتوصيف مقرر: كلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 إعالميعلم إجتماع  :اسم المقرر  .1
  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 24 
  المستوى والفصل الدراسي:  .4
 ال يوجد  )ألن المستوى عام وليس تخصص( :(المتطلبات السابقة لدراسةالمقرر)إن وجدت  .5
  (:)إن وجدتالمتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر  .6
 برنامج عام البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7
 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 نظام الفصل )بكالوريوس( نظام الدراسة:  .9
  أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11
 جامعة االندلس –كلية االداب والعلوم االنسانية  مكان تدريس المقرر:  .11
 الكريم الصباحي سماء علي عبد اسم معد مواصفات المقرر:  .12
 4102 تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

  علم إجتماع إعالمياسم المقرر : 
مفهوم اإلعالم االجتماعي وخصائصه ووظائفه وطبيعة موضوعاته ومواصفات  يتحدث هذا المقرر عن

على خطوات واستراتيجيات معالجة القضايا  والتعرف اإلعالمي المتخصص في القضايا االجتماعية
بطريقة إعداد وتجهيز الموضوعات المتعلقة بالقضايا االجتماعية في الصحافة  واإللمام االجتماعية إعالميا

 واإلذاعة والتلفاز ككتابة األخبار والتقارير والتحليالت والتعليقات بشكل سليم . في الوسائل اإلعالمية
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 ونقد البرامج في القنوات العامة هاتقديمها وتحليلكيفية داد البرامج االجتماعية و على تخطيط وإع والتعرف

 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :ان على قادرا يكون ان بنجاح المقرر اكمال عند الطالب من يتوقع

 والفهم المعرفة

A1  تعرف على مفهوم اإلعالم االجتماعي وخصائصه ووظائفه وطبيعة موضوعاته ال
 ومواصفات اإلعالمي المتخصص في القضايا االجتماعية

تعرف على خطوات واستراتيجيات معالجة القضايا االجتماعية إعالمياال                                     A2    

 الذهنية المهارات

B1           العامةتخطيط وإعداد البرامج االجتماعية وتقديمها وتحليل ونقد البرامج في القنوات 
 

 المهنية العملية المهارات
C1 ومضمونا شكال اإلعالمي األداء وتطوير تحسين. 

C2       كتابة األخبار والتقارير والتحليالت والتعليقات بشكل سليمإكساب الطالب مهارات عملية في كيفية. 

 العامة المهارات
 D1كيفية معالجة القضايا اإلجتماعية إعالميا 

 

 

 التدريس والتقويم مخرجات التعلم باستراتيجياتمواءمة رابعا: 

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةالتدريس والتقويمأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

A1 تعرف على مفهوم اإلعالم ال
االجتماعي وخصائصه ووظائفه 

موضوعاته ومواصفات وطبيعة 
اإلعالمي المتخصص في 

 القضايا االجتماعية

 . المحاضرات 

  المناقشات والحوار 

 

  االختبارات الدورية والنهائية 

 .تقييم التقارير واألنشطة  

  الطالب كمجموعاتمالحظة أداء 

 أثناء المحاضرات

 

A2                                   

تعرف على خطوات ال
ايا واستراتيجيات معالجة القض

  االجتماعية إعالميا

 

 

 . المحاضرات 

  المناقشات والحوار 

  العمل التعاوني

 والجماعي

  االختبارات الدورية والنهائية 

 .تقييم التقارير واألنشطة  

  أثناء  الطالب كمجموعاتمالحظة

 المحاضرات
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  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةالتدريس والتقويم:                                                     خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

B1           تخطيط وإعداد البرامج
وتحليل ونقد االجتماعية وتقديمها 

 البرامج في القنوات العامة
 

 

 . المحاضرات 

  المناقشات والحوار 

  العمل التعاوني

 والجماعي 

  االختبارات الدورية والنهائية 

 .تقييم التقارير واألنشطة  
أثناء  الطالب كمجموعاتمالحظة 

  المحاضرات

 

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(باستراتيجيةالتدريس والتقويم :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

C1 وتطوير تحسين 

 شكال اإلعالمي األداء

 .ومضمونا

 . المحاضرات 

  المناقشات والحوار 

  العمل التعاوني

 والجماعي 

  االختبارات الدورية والنهائية 

 .تقييم التقارير واألنشطة  

  الطالب كمجموعاتمالحظة أداء 

 أثناء المحاضرات

 

C2       إكساب الطالب مهارات

كتابة األخبار عملية في كيفية 
والتقارير والتحليالت والتعليقات 

 .بشكل سليم
 

 . المحاضرات 

  المناقشات والحوار 

  العمل التعاوني

 والجماعي 

  االختبارات الدورية والنهائية 

 .تقييم التقارير واألنشطة  

  الطالب كمجموعاتمالحظة أداء 

 أثناء المحاضرات

 

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيةالتدريس والتقويم: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

       D1   كيفية معالجة القضايا

 اإلجتماعية إعالميا
 . المحاضرات 

  المناقشات والحوار 

  العمل التعاوني

 والجماعي 

  االختبارات الدورية والنهائية 

 .تقييم التقارير واألنشطة  

  الطالب كمجموعاتمالحظة أداء 

 أثناء المحاضرات

 
 

 

ضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم مو ثامنا:

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  
 

الر

 قم

وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

مخرجات تعلم 

 المقرر

مقدمة تعريفية بالمادة  1
 تدريسهاوطرق 

مقدمة تعريفية بالمادة وطرق تدريسها 
 وأساليب التقييم وتوزيع الدرجات

1 3 - 

 A1 3 1أهمية الظاهرة االتصالية , وأهمية مفهوم اإلعالم  2
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ي ،عالقته االجتماع
 بالسلوك وبعلم النفس

وسائل اإلعالم وما ُيمكن أن 
تحدثه هذه الوسائل من تغيرات 

 كبيرة

3 

وظائف وسائل 
اإلعالم في 

المجتمعات الحديثة 
وتأثيراتها في 

المجاالت السياسية 
،واالقتصادية 

والقائمين  ،والثقافية

 عليها
 

 الوضائف والتأثيرات 
العوامل المؤثرة على القائمين و 

باالتصال من دولة إلى دولة، 
ومن مجتمع إلى آخر، وذلك وفًقا 
لنظام كل مجتمع، ومدى إحساس 

االتصال القائمين على عملية 
 بالمسئولية االجتماعية

2 6 A1+A2 

4 

أثراإلعالم في سلوك 
  الفرد والمجتمع

أهداف وسائل و 
 اإلعالم في المجتمع 

 

 1 3 A1+A2+B1 

5 

أهمية اإلعالم في 
وسائل و  المجتمع
 اإلعالم 

 

باعتبارها ظاهرة اجتماعية مع التركيز 
على عالقة التأثير المتبادلة بين 

جهة والمجتمعات  وسائل اإلعالم من
خرى مثل جهة أ المعاصرة من

االنترنت  الصحف،اإلذاعات ،التلفزيون 
 والوسائط الحديثه

1 3 A1+A2 

6 

دور اإلعالم و 
االجتماعي في 

مناقشة أبرز 
 القضايا االجتماعية 

مثل قضايا المرأة ،والطفل ،والشباب 
 األسرة ،والعادات االجتماعية

1 3 A1+A2+C1 

 امتحان نصفي 7

  1 3 
- 

 A1+A2+C2 3 الخبر ،التقرير ،البرامج اإلذاعية مثل إعداد وتقديم  8
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الموضوعات 
 االجتماعية 

 والتلفازية ،مواقع التواصل الحديثة
 عالقة اإلعالم بالعلوم االجتماعية.و 

9 

دور مؤسسات 
اإلعالم في التفاعل 
مع المؤسسات في 

تأثير و المجتمع 
المؤسسات 

االجتماعية والثقافية 
والسياسية في عملية 

اإلنتاج والصناعة 
 عالميةاإل
 

 1 3 A1+A2+C1 

10 

ستعراض بعض ا
القضايا االجتماعية 

وطريقة معالجة 
 لهاوسائل اإلعالم 

التدريب على إعداد بعض 
الموضوعات اإلعالمية المتعلقة 
 بالمجتمع صحفيا وإذاعيا وتلفازيا

1 3 A1+B1+C2 

11 

استعراض تكاليف 

 A1+A2+C2 3 1  الطالب

                                          إجمالي األسابيع والساعات         
 

 

 استراتيجية التدريس:تاسعا: 

 محاضرات.

 تطبيق عملي في المعمل.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

+A1+A2+B1+C1 اعداد عروض تقديمية 1

D1 

  

   تقديم تصورات برامجية 2
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   إعداد تكاليف بحثية 3

4     

5     

 تقويم التعلم:عاشرا: 

الرق

 م
 الدرجة  األسبوع التقويم أنشطة

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

التقويم 

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 

 األنشطة / التكاليفالواجبات / 
Homework/Tasks/Assignment

s 
1-13 12 

 A1+A2+B1+C1+D

1 

     Quiz 1  اختبار أول )قصير( 2

3 
 اختبار منتصف الفصل

  Midterm Exam 7 20   

     Quiz 2  اختبار ثاني )قصير( 4

   Final Exam  60 االختبار النهائي 5

  %111 111  المجموع 

 

 مصادر التعلمالحادي عشر : 
 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزيد عن مرجعين(المراجع الرئيسة

 
 م 0212،  1د. سناء الجبور : اإلعالم االجتماعي ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،االردن ،ط 

 
  Essential References-not less than 4 )ال تقل عن أربعة( المراجع المساعدة:

 .علم اجتماع اعالمي د. حسن ابو زيد 0
 . علم اجتماع اعالمي د. موسى علي الشهاب0
 . علم اجتماع إعالمي د. عبد اللطيف حمزة3
 

 
  Electronic Materials and Web Sites (مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت

1- 
2- 
3- 
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 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.الثاني عشر: 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 :والغياب الحضور  .1

 المادة امتحان دخول من ويحرم الطالب لشؤن اسمه يرفع عذر بدون المحاضرات من %52 الطالب تغيب اذا

 .النهائي

 :  المتأخر الحضور  .2

 .مرة من اكثر المتأخر حضوره تكرر اذا المحاضرة دخول من الطالب يمنع

 :واالمتحانات االختبارات ضوابط  .3

 .الالئحة في كما

 :المشاريعوالمهام/  التكليفات  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش  .5

 .بعد ومادة قبل ومادة الغش مقرر من يحرم

 :االنتحال  .6

 سنه من الدراسة. يفصل

 :أخرى سياسات  .7
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 ) يكتب اسم المقرر(خطة مقرر: ...........
 


