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 االعالمقسم:  مدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون :مقرر  توصيف كلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 مشاهدة وتحليل برامج  :اسم المقرر  .1
 353 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 84 
 السادس_ الفصل  الثالثالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4
 تحليل محتوى  :()إن وجدتالسابقة لدراسةالمقررالمتطلبات   .1

 اليوجد :()إن وجدتالمقررلدراسة المتطلبات المصاحبة   .6
 برنامج اإلذاعة والتلفزيون  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7
 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 نظام الفصل )بكالوريوس( نظام الدراسة:  .9
 منتظم أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11
 قاعة الكلية/ جامعة االندلس  :مكان تدريس المقرر  .11
 د. صالح حميد مواصفات المقرر:اسم معد   .12
  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

 مشاهدة وتحليل البرامجاسم المقرر : 
رياضية، درامية (جوانب المشاهدة الناقدة والتحليل للبرامج التليفزيونية المختلفة يتناول هذا المقرر: 

ومعرفة الطرق واألساليب المستخدمة في  )حوارية منوعات...الخواجتماعية، ثقافية، سياسية، اقتصادية، 

المعالجة الفنية من خالل استخدام المؤثرات الصوتية والتصوير وزواياه المختلفة وطرق اإلخراج، ثم عرض 

يرسخ هذا المقرر لدى الطالب طرق النقد الحديثة لبرامج برنامج، والفكرة وكيفية نقدها، والهدف من ال

 نية أين كانت أنواعها.التليفزيو
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 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 سوف يكون الخريج قادرا على أن: البرنامج هذا من بنجاح االنتهاء بعد

A1 يظهر معرفة بالمفاهيم والمصطلحات العربية واألجنبية الخاصة باإلذاعة والتليفزيون 

A2 باألعالم الجديد ووسائطه المتعددة بشكل خاصيوضح المصطلحات والمفاهيم المتعلقة باإلذاعة والتليفزيون وربطها 

B1  يحلل بشكل علمي الظواهر املجتمعية وتشكيل رسالة إعالمية تجيد مخاطبة القدرات العقلية والذهنية

 للجمهور.

B2املختلفة ويحلل العالقة بينها وبين العلوم األخرى. االذاعي والتليفزيوني يربط بين حقول اإلعالم 

C1 اإلعالمية السليمة ملختلف فنون اإلعالم.يجيد الكتابة 

C2.يتقن مهارات التقديم والحوار اإلذاعي والتلفزيوني 

D1يصمم وينفذ ويخرج برامج إذاعية وتلفزيونية وعبر الويب 

D2يجيد إدارة الوقت واتخاذ القرار والتعاطي بموضوعية ومهنية مع األحداث 

 

 

 

 باستراتيجياتالتدريس والتقويممواءمة مخرجات التعلم رابعا: 

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

A1 يظهرررررررررررررررررررررررررررررررررررر معرفرررررررررررررررررررررررررررررررررررة بالمفررررررررررررررررررررررررررررررررررراهيم

والمصررررررررررررررررررربلحات العربيرررررررررررررررررررة واأل ن يرررررررررررررررررررة 

 باإلعالم.الخاصة 

 A1-  املحاضرات- 

 -الحوار والمناقشة

 العروض التقديمية 

  

 A1-  االختبارات التحريرية- 

 االختبارات الشفهية 

 

 A2 يوضررررررررررررو المصرررررررررررربلحات والمفرررررررررررراهيم

المتعلقرررررة بالعمررررررل االعالمررررري وتشررررررر عات    

ورببهررررررررررررا برررررررررررراألعالم الجديررررررررررررد ووسررررررررررررا ب  

 المتعددة بشكل خاص

 A2-   التعلم الذاتي- 

 -خارطة المفاهيم  

 التكاليف الفردية

A2-  المالحظة –تقييم التكاليف  

A3 يسرررررررررررررررتلتج بشررررررررررررررركل علمررررررررررررررري الظرررررررررررررررواهر

واألحررررررداث ويرررررردرر عالقاتهررررررا وارتباطاتهررررررا 

 املختلفة

 A3               الحوار

العروض  -والمناقشة

 –التقديمية 

 املحاضرات

 A3-   تقييم التكاليف- 

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

بعد استيفاء الطالبب لمتطلببات المسباق 

 :أن سيكون قادرا على

  

B1 يحلررررل بشرررركل علمرررري الظررررواهر املجتمعيررررة

وتشررررررركيل رسرررررررالة إعالميرررررررة تجيرررررررد مخاطبرررررررة 

 القدرات العقلية والذهنية للجمهور.

 B1- املحاضرات . 

 . والمناقشة الحوار

  

 B1-  التحريرية االختبارات - 

االختبارات  - الشفهية االختبارات

 القصيرة .

  

B2االذاعيرررررررررررة  يررررررررررربط برررررررررررين حقرررررررررررول اإلعرررررررررررالم

املختلفرررة ويحلرررل  والتليفزيونيرررة واليرررحفية 

 العالقة بينها وبين العلوم األخرى.

 B2-  . العصف الذهني

حل المشكالت . 

 الفردية التقارير

 والجماعية .

  

 B2-  المالحظة –التقارير  تقييم 

  

B3 يختررار المهررارات ويقارررح االفكررار واال رركال

البرامجيررررررررة االعالميرررررررررة املختلفرررررررررة واسررررررررراليب 

اعرررررررردادها وتحريرهررررررررا وتقررررررررديمها وتصررررررررويرها 

 وانتا ها 

 B3- التعاوني التعلم . 

  -الذهني العصف

 والمناقشة الحوار

 B3-  المالحظة  –التقارير  تقييم- 

 الشفهية. االختبارات

 

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

C1  يجيد الكتابة اإلعالمية

 السليمة ملختلف فنون اإلعالم.

 C1- الحوار 

 -. والمناقشة

 . التقديمية العروض

  

 - التحريرية االختبارات  -C1 ا -

 - الشفهية االختبارات

 . القصيرة االختبارات

 

 C2 يتقن مهارات التقديم والحوار

 اإلذاعي والتلفزيوني.

 C2-  التعلم الذاتي- 

 - التعاوني التعلم

 - الزيارات الميدانية

 البحوث التببيقية .

  

 C2-  تقييم البحوث التببيقية- 

تقييم المشار ع والبرامج 

 -والتليفزيونيةاإلذاعية 

 المالحظة.

  

 C3 يوظف مختلف التقنيات

الحديثة والتببيقات االلكارونية 

 C3- الفردية المشار ع 

انتاج  -والجماعية

 C3-   تقييم   -تقييم المشار ع

 –برامج إذاعية وتليفزيونية 
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 -إذاعية وتليفزيونية  لجمع البيانات وأعدادها ونشرها.

 الزيارات الميدانية

  فهي.اختبار 

 يمارس القيادة واالتصال الفعال  والنقد العلمي للمضامين البرامجية  في االذاعة والتليفزيون.

المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

يصمم وينفذ ويخرج برامج إذاعية 

 وتلفزيونية وعبر الويب

D1 –   تقييم مشار ع- 

  الشفهية االختبارات

  

D1 –   االختبارات -تقييم مشار ع 

  الشفهية

 

يجيد إدارة الوقت واتخاذ القرار 

والتعاطي بموضوعية ومهنية مع 

 األحداث

D2               –   تقييم بحوث– 

 تقييم مشار ع 

  

D2               –   تقييم  –تقييم بحوث

 مشار ع 

  

تقييم   –                D3 بجرأة والدفاع عنها برح القضاياي

 المالحظة. -عروض

 D3               –  تقييم عروض- 

 المالحظة.

 

 

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

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  
 

الر

 قم

موضوعات وحدات/ 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

مخرجات تعلم 

 المقرر

مقدمة تعريفية بالمادة  1
 وطرق تدريسها

مقدمة تعريفية بالمادة وطرق تدريسها 
 وأساليب التقييم وتوزيع الدرجات

1 3 - 

2 
 تحليتتتتتتتتل استتتتتتتتتخدامات
 البتترامج فتتي المضتتمون
 .اإلذاعية

 A1 3 1 المضمون ادوات تحليل 

3 
 تحليتتتتتتتتل استتتتتتتتتخدامات
 البتترامج فتتي المضتتمون
 التليفزيونية

 A1+A2 6 2 ادوات تحليل المضمون 

النظرية النقدية وبحوث  4

 .االتصال
 A1+A2+C1 3 1 عالقة النظرية باالتصال –مفهوم النظرية 

 A1+A2+C1 3 1 الفرق بين النقد والتذوق  –طرق النقد   والتذوق النقد بين 5

6 
الصببببببببببورة الذهنيببببببببببة 

 -والنمطيبببببببةهمفاهيمها

 اصطالحاتها

 A1+A2+C1 3 1 الفروق بينهما -انواعها –تعريف الصوره 

7 
صبببببببببببناعة األخببببببببببببار 

وصببببببببببناعة الصببببببببببور 

 النمطية.

انواع الصور  –كيف تصنع االخبار 
 3 1 النمطية 

- 

أيدلوجيببببببببة الصببببببببورة  8

 التليفزيونية .

االيدلوجيا االعالمية في  –االيدلوجيا 
كيف يتم تحليل  –المؤسسات االعالمية 

 االيدلوجيات
1 3 

A1+A2+B2+C

1 
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 التتدراما نقتتد فتتي مقدمتتة 9
 التلفزيونية

الفروق بين  –تعاريف هامه  –الدراما 
 النقد والدراما 

1 3 A1 

10 

نظرية التشباب  ومفهبوم 

الرمببوز فببي تحليببل ل ببة 

اإلعبببببببببببالم المرئبببببببببببي 

 المسموع

لغة  -روادها –ظهورها  –مفهوم النظرية 
 A1+B2 3 1 الرموز

11 
 فتتتتي البتتتترامج مفتتتتردات
 .والتليفزيون اإلذاعة

الفرق  –التليفزيونية  –البرامج االذاعية 
 A1+A2+C1 3 1 طرق تحليلها –بينهما 

12 
 حتد   - النصي التحليل

 السيمولوجيا

 –الحدث وانواعه  –النص وطرق التحليل 
 A1+A2+C1 3 1 السيميولجيا وانواعها في االعالم

 المدرسة السيميولوجية  13
طرق  –المدرسة وظهورها اعالمية 

 A1+A2+C1 3 1 تطبيقيها

14 
فهبببببببببببببببم الخطبببببببببببببببا  

التليفزيوني فبي السبياق 

 الثقافي.

السياق  -مهام الخطاب   –نوع الخطاب 
 A1+A2+C1 3 1 الثقافي 

 42      14                                        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

تقديم بحبوث صبفية بحسبب عنباوين  1

 اللقاءات  
A1+A2+B1+C1+D1 2-13 10% 

عببرض بببرامج مببن قنببوات ف ببائية  2

 محلية وعربية ودولية 
  

 مناقشةةةةةةة أبحةةةةةةاث مصةةةةةةغرة فرد ةةةةةةة 3
 وجماعية

  

    مجموعة نقاش 4

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة 

الدرجة إلى 

درجة  

 المخرجات التي يحققها
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يم والتق

 النهائي

1 
 / التكاليف / األنشطة الواجبات

Homework/Tasks/Assignments 1-13 10 10% A1+A2+B1+C1+D1 

     Quiz 1  )قصير( اختبار أول 2

3 
 اختبار منتصف الفصل

  Midterm Exam 7 20 20%  

     Quiz 2  ثاني )قصير(اختبار  4

  Final Exam  60 60% االختبار النهائي 5

  %111 111  المجموع 

 

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

 .. )مذكرات( مشاهدة وتحليل البرامج ، محاضرات في صالح حميد  .2

 م2005 ، الكويت،1وصناعة الصورة الذهنية، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، طد.سليمان صالح، وسائل اإلعالم  -2      

  Essential References-not less than 4 )ال تقل عن أربعة( :المراجع المساعدة
 –د.عبد الل  ال ذامي،الثقافة التليفزيونية سقوط النخبة وبروز الشعبي،المركز الثقافي العربي الدار البي اء  .2

 م2005الم ر ،الطبعة الثانية،
 والنشتر للدراسات كوم ومجتمع،طاكسيج فكر الثقافي،مجلة السياق في التليفزيوني الخطاب فهم لعبان، عزيز.د .2

 م2118 يناير األول العدد الجزائر، عكنون بن ، والتوزيع

 م2112االولى، ،القاهرة،الطبعة العربي الفكر االتصال،دار بحو  في النقدية الرحمن،النظرية عبد عواطف.د .3

 م2111الجزائر، قسنطينة، منتوري دليو،جامعة فضيل.د: البرامج،ترجمة تقويم مارتين،منهجية الفيرا.ف .4

  م2116 األردن البصري، الخطاب جماليات في نقدية دراسات مؤنس، كاظم .5

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

1- 
2- 
3- 

 

 

 ال وابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 والغياب:حضور ال  .1

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

 النهائي.
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 الحضور المتأخر:    .2

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

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3

 كما في الالئحة.

 :المشاريعوالتكليفات / المهام  .4

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

 :الغش  .1

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهدة وتحليل البرامجخطة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

صالح حميدد/  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية  االسم 

 المكان ورقم الهاتف 771614198 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Huomid77160@gamail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 مدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون  :اسم المقرر  .1

 353 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 السادسالفصل  الثالث المستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

6.  
مدخل إلى  –مدخل إلى العالقات العامة  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت

 الصحافة
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 االعالم  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7
 العربية :لغة تدريس المقرر  .8
 قاعة الكلية مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

 مشاهدة وتحليل البرامجاسم المقرر : 

رياضبببية، دراميبببة (جوانبببب المشببباهدة الناقبببدة والتحليبببل للببببرامج التليفزيونيبببة المختلفبببة يتنببباول هبببذا المقبببرر: 

ومعرفببة الطببرق واألسبباليب المسببتخدمة فببي  )واجتماعيببة، ثقافيببة، سياسببية، اقتصببادية، حواريببة منوعببات...الخ

راج، ثبم عبرض المعالجة الفنية من خالل استخدام المؤثرات الصوتية والتصبوير وزوايباه المختلفبة وطبرق اإلخب

يرسببخ هببذا المقببرر لببدى الطالببب طببرق النقببد الحديثببة لبببرامج برنببامج، والفكببرة وكيفيببة نقببدها، والهببدف مببن ال

 التليفزيونية أين كانت أنواعها.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 

 A1 باإلذاعة والتليفزيون يظهر معرفة بالمفاهيم والمصبلحات العربية واأل ن ية الخاصة  

  
 B1 يحلل بشكل علمي الظواهر املجتمعية وتشكيل رسالة إعالمية تجيد مخاطبة القدرات العقلية والذهنية

 للجمهور.

C1.يد الكتابة اإلعالمية السليمة ملختلف فنون اإلعالم  

D1يصمم وينفذ ويخرج برامج إذاعية وتلفزيونية وعبر الويب 

  

I. :محتوى المقرر Course Contents  
 Theoretical Aspect :النظري الجانب 

 الرقم
No. 

 وحدات المقرر
Course Units 

 المواضيع التفصيلية
Sub-topics 

 األسبوع
Week due 

 الساعات الفعلية
Contact Hours 

1 
 مقدمة تعريفية بالمادة وطرق 

 تدريسها

مقدمة تعريفية بالمادة وطرق 
توزيع تدريسها وأساليب التقييم و 

 الدرجات
1 3 

مقدمة تعريفية بالمادة وطرق  2
 تدريسها

 3 1 ادوات تحليل المضمون 

 فتي المضمون تحليل استخدامات 3
 .اإلذاعية البرامج

 3 2 ادوات تحليل المضمون 

 فتي المضمون تحليل استخدامات 4
 التليفزيونية البرامج

 3 1عالقة النظرية  –مفهوم النظرية 
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 باالتصال

5 
النظريببببببببة النقديببببببببة وبحببببببببوث 

 .االتصال
الفرق بين النقد  –طرق النقد 

 والتذوق 
1 3 

6 
 -انواعها –تعريف الصوره   والتذوق النقد بين

 الفروق بينهما
1 3 

7 
الصبببببببببببببببببببببورة الذهنيبببببببببببببببببببببة 

 -والنمطيبببببببببببببببببببببببببببببةهمفاهيمها

 اصطالحاتها

انواع  –كيف تصنع االخبار 
 الصور النمطية 

1 3 

8 
صناعة األخبار وصناعة الصبور 

 النمطية.
االيدلوجيا االعالمية  –االيدلوجيا 

كيف  –في المؤسسات االعالمية 
 يتم تحليل االيدلوجيات

1 3 

9 
 –تعاريف هامه  –الدراما  أيدلوجية الصورة التليفزيونية .

 الفروق بين النقد والدراما 
1 3 

10 
 التتتتتتتدراما نقتتتتتتتد فتتتتتتتي مقدمتتتتتتتة
 التلفزيونية

 –ظهورها  –مفهوم النظرية 
 3 1 لغة الرموز -روادها

11 
نظريببة التشبباب  ومفهببوم الرمببوز 

فببي تحليببل ل ببة اإلعببالم المرئببي 

 المسموع

 –التليفزيونية  –البرامج االذاعية 
 3 1 طرق تحليلها –الفرق بينهما 

12 
 اإلذاعتتتة فتتتي البتتترامج مفتتتردات

 .والتليفزيون
الحدث  –النص وطرق التحليل 

السيميولجيا وانواعها  –وانواعه 
 في االعالم

1 3 

13 
 حتتتتتتتتد   - النصتتتتتتتتي التحليتتتتتتتتل

 السيمولوجيا
 –المدرسة وظهورها اعالمية 

 3 1 طرق تطبيقيها

14 
 -مهام الخطاب   –نوع الخطاب  المدرسة السيميولوجية 

 3 1 السياق الثقافي 

فهبببم الخطبببا  التليفزيبببوني فبببي  15

 السياق الثقافي.
 3 1 ادوات تحليل المضمون 

 3 1  االختبار النهائي  16
األسابيع والساعاتعدد إجمالي   

Total number of weeks and hours 
 

16 84 

 
 
 



 

21 

 

 :مقرر توصيف

                                                                              Second: Practical/Tutorial/Clinical Aspects: / تمارين / سريري  الجانب العملي
 / تمارين/ سريري كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

Write up practical/tutorial/clinical topics 

 الرقم
No. 

 / تمارين/ سريري المهام / التجارب العملية
Practical/Tutorial/Clinical topics 

 عدد األسابيع
No.  of Weeks 

 الساعات الفعلية
Contact Hours 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

    
 األسابيع والساعات عدد إجمالي

Total number of weeks and hours   

 
 

 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجار  )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجار  العملية الرقم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   األسابيع والساعات إجمالي

 
I. التدريس اتاستراتيجي   

 المحاضرات

 الحواروالمناقشة

 العروض ا لتقديمية

 الزيارات الميدانية
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 البحوث التطبيقية

 المحاضرات

 
 

. V لتكليفات / المهام:ا 
 الرقم
No. 

 / التكليفالنشاط
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة 
Mark 

1. 
 

 تقديمية اعداد عروض

 تقديم تصورات برامجية

 بحثيةإعداد تكاليف 

 
1-13 02 

 اختبار منتصف الفصل 2

   

7 
20 

 60 - االختبار النهائي 3
 
 
 

.Vيم التعلميتق Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 يميأنشطة التق
Assessment Tasks 

يم/ يموعد التق
 اليوم والتاريخ
Assessment 
day & date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي 
)نسبة الدرجة إلى درجة  

 يم النهائي(يالتق
Weight 

 13-1 تقديم بحوث صفية بحسب عناوين اللقاءات    .1

عببببرض بببببرامج مببببن قنببببوات ف ببببائية محليببببة   .0 10 10

 وعربية ودولية 
7-12 

 13-4 وجماعية مناقشة أبحاث مصغرة فرد ة .3
  مجموعة نقاش 

  Total  100المجموع 
 

 

 
.V  تعلملمصادر ا 

 دار النشر، بلد النشر(.الطبعة، ، اسم الكتاب، )بين قوسين( )اسم المؤلف، سنة النشر
(Author, (Year), Book Title, Edition, Publisher, Country of publishing) 

 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزيد عن مرجعين(المراجع الرئيسة
 .)مذكرات( الجامعات اليمنية . مشاهدة وتحليل البرامج محاضرات في  (، 1027)،صالح حميد  .2

، 1وسائل اإلعالم وصناعة الصورة الذهنية، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، ط (، 2005) د.سليمان صالح،   .5

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

الثقافة التليفزيونية سقوط النخبة وبروز الشعبي،المركز الثقافي العربي الدار (، 2005)   د.عبد الل  ال ذامي، -2

 الم ر ،الطبعة الثانية، –البي اء 
 كتتوم ومجتمع،طاكستتيج فكتتر الثقافي،مجلتتة الستتياق فتتي التليفزيتتوني الخطتتاب فهتتم، (2118) لعبتتان، عزيتتز.د -2

  يناير األول العدد الجزائر، عكنون بن ، والتوزيع والنشر للدراسات

 ،القاهرة،الطبعتتة العربتتي الفكتتر االتصتتال،دار بحتتو  فتتي النقديتتة النظريتتة(، 2112) التترحمن، عبتتد عواطتتف.د -3

 .االولى

  األردن البصري، الخطاب جماليات في نقدية دراسات (، 2116) مؤنس، كاظم -4
  Electronic Materials and Web Sites (مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت

1- 
2- 
3- 

 
 

V. :ال وابط والسياسات المتبعة في المقرر 

  : :Class Attendanceالحضور والغياب 
تتاح فرصة للطالب بمقدار ربع ساعة بعد دخول  استاذ المقرر الى القاعة  :Tardy الحضور المتأخر  .1

 الساعة منذ بدء المحاضرة . الدراسية ويمنع دخول الطالب بعد مرور الربع
  :Exam Attendance/Punctualityضوابط االختبارات واالمتحانات  .5
تسلم التكليفات والبحوث الموجهة قبل اخر  :Assignments & Projectsالمشاريعو  التكليفات / المهام  .3

عضو هيئة محاضرة بعد ان يتم مناقشتها في كل محاضرة بحسب الخطة التي تم توزيعها من قبل 
 التدريس بداية اول لقاء .

 الدور في االلتحاق حقه ومن المادة في النجاح من غش بحالة تلبس الذي الطالب يحرم :Cheatingالغش  .4
 . العام نفس من  الثاني

  القسم رئاسة قبل من بالفصل قرار اتخاذ يتم الشخصية انتحال حال في  :Plagiarism))االنتحال  .2
 والجامعة والكلية للقسم العامة اللوحة في اللجنة قرار ويعلق  الحالة بهذه محظر ويحرر

 منع استخدام أي وسيلة من وسائل االتصال االجتماعي الحديثة : (Other policies)سياسات أخرى   .6
داخل القاعات االختبارية ، ويمنع استالم أي تكاليف بحثية بعد االنتهاء من المقررات الدراسية  ويحرم 

 من درجات التكاليف في حال تعثر في تسليمها في وقتها المحدد .  الطالب
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