
 11من  1الصفحة 

 

  

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1028صنعاء 

تكنولوجيا االتصال مواصفات مقرر: 

 واإلعالم
 



 

1 

 

 :مقرر توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 االعالمقسم:   : مقرر  توصيف  اآلدابكلية: 
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 واإلعالمكنولوجيا االتصال ت :اسم المقرر  .1

 3612-466 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة
2  1  3 

 _ نظام الساعات المعتمدةالسابع_ ف. م. الرابع المستوى والفصل الدراسي:  .1

 :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
 نظريات االتصال ، مدخل إلى وسائل االتصال

    :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

7.  
_ إذاعااة وتفيفونااو _ وإعااال إعالم)عالقااات عامااة  :المقررتدريس  فيهيتم  /الذيالبرنامج

 (فة ونشرصحا

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 نظام الساعات المعتمدة نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة االندلس :المقررمكان تدريس   .11

 د. نصر سفيان محسن الروحاني      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

 م8102   تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
: مفهوم التكنولوجيا وأهميتها، والفرق بين تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا المعلومات، ونشأة وتطوور الواوا   يتناول المقرر

التكنولوجيوو ، ويعوورا و ووا ف التكنولوجيووا ووصا صووها ومباياهووا وااووعاق انتشووارها وت وتهووا بالم تمعووات و ثارهووا تلوو  

وتطعيقاتها مث  األومار الصناتي  وشعكات االتصال الفضوا ي ، وشوعك  الم تمع، ويتناول بالتحلي  بعض واا   االتصال الحديث  

االنترنيت، والحااعات االلكتروني  وشعكات االتصال األرضي  مث )  الكاب ت بأنواتها، ووطوط األلياف الضوو ي   ووور الناوام 

تكنولوجيووا األومووار الصووناتي  مووع  الرومووي  ووي تطوووير االتصووال، والتطووور  ووي م ووال العووز اإلياتووي والتليفبيوووني بفضوو  تووباو 

ثو  تنواول المقورر الصورات التكنولووجي  –الحااعات اآلليو ، و هوور الصوحا   االلكترونيو  مون وو ل واوا   االتصوال التفاتليو  

ذي الثقا ي بين الدول المصنع  للتكنولوجيا والدول المستوروة لها، وركب تل  ت و  العرق بتكنولوجيا االتصال، وبين الودور الو

 لععته التكنولوجيا  ي تحسين االتصال واإلت م.

 مخرجات التعل :ثالثا: 

 :نتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ا  نكو  قادرا عفى ا 

 المعرفة والفهم
نتعرف الطالب عفى مفهومي تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا المعفومات والكيفية التي تطور بها االتصال، _ 
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 التكنولوجية الحدنثة في مجال االتصال.والوسائل 
 

 المهارات الذهنية
نفم الطالب باالختالفات بين العفم وتكنولوجيا االتصال، ونستطيع معالجة المعفومات، ونفم بأهمية _ 

 التكنولوجيا في انتاج ونقل وتوزنع المعفومات.
 

 المهارات العملية المهنية
 االتصال وتوظيفها في مجال اإلعالم بطرنقة احترافية.نستطيع الطالب استخدام تكنولوجيا _ 

نكتسب الطالب مهارات التعامل مع التكنولوجيا، ونوظف التحسينات التي أحدثتها التكنولوجيا في كثير _      

 من الوسائل واألجهوة المستخدمة في اإلعالم لصالح االعمال التي نقوم بها.

والفنية في مجال اإلذاعة والتفيفونو ، ونوظفها في إعداد البرامج المختففة نطبق الطالب مهاراته الفكرنة _   

 متعامالً مع مختفف القضانا السياسية والثقافية واألدبية واالجتماعية.

 
 المهارات العامة

نستطيع الطالب أنتاج مواد إعالمية بمهنية عالية، ونستطيع نقد وتحفيل كافة االعمال اإلذاعية _ 

 ية.والتفيفونون
 _ يمتلك مهارات وياوي  واتصالي  تمكنه من تنفيذ الخطط واالاتراتي يات اإلت مي  بكفاءة تالي      

  

 : Intellectual Skillsالمهارات الذهني 

 يت  ربط مخرجات العرنامج بمخرجات المقرر
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes) 

   مخرجات المقرر)مهارات يهني    
Intellectual Skills CILOs 

 مخرجات العرنامج )مهارات يهني      
Intellectual Skills PILOs   

 بعد االنتهاء من هذا المقرر ايكون الطالب واوراً تل :
After completing this course, students would be able to: 

 بعد االنتهاء من هذا العرنامج ايكون الطالب واوراً تل 
After completing this program, students would be able to: 

 b2   يحل  العوام  المؤثرة تل  اوتيار شك  العرامج اإلياتي

والتلفبيوني ، واألجهبة الفني  المنااع  له، وكيفي  ارشف  

 المعلومات وحفاها وتوزيعها.

 

B2.  يحلل مراحل اإلنتاج لمختلف األشكال والبرامج

 اإلذاعية والتلفزيونية. 
b3 ويقترح برام ي  للقنوات التلفبيوني لخطط تصورات  يعد ،

 األااليب والواا   المستخدم   ي تنفيذها.

_ يختار المناهج العحثي  المنااع  للعحوث اإلياتي  والتليفبيوني  

 وأااليب تحليلها.

B3. لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني والحمالت   يخطط

اإلعالمية ويختار المناهج البحثية للبحوث اإلذاعية 
 والتلفزيونية وأساليب تحليلها.

 

 Professional and Practical Skills:  المهارات العملي  والمهني 

 يت  ربط مخرجات العرنامج بمخرجات المقرر
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes) 
   مخرجات المقرر)مهارات تملي  ومهني  

Professional and Practical Skills CILOs 
 مخرجات العرنامج )مهارات تملي  ومهني  

Professional and Practical Skills PILOs   

 المقرر ايكون الطالب واوراً تل :بعد االنتهاء من هذا 
After completing this course, students would be able to: 

 بعد االنتهاء من هذا العرنامج ايكون الطالب واوراً تل 
After completing this program, students would be able to: 

c1  ينفذ وط  تم  لإلنتا  االياتي والتلفبيوني تتضمن الطرق

  الخمس  ي االراال إل  منازل المستخدمين.
C1. برامج إذاعية و اأو تلفزيوني اإذاعي ابحثي امشروع ينفذ

وتلفزيونية وفقا لألشكال البرامجية المختلفة ويمارس 
الجوانب الدورات المتعلقة بالتدريب عليها أثناء تنفيذ 

 التطبيقية للمقررات. 
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c2  يتدرق تل  كتاب  وإتداو مختلف أشكال وووالب العرامج

اإلياتي  والتلفبيوني ، وتل  واا   االتصال الحديث   ي معال   

 العيانات وتوزيعها. 

C3..   يطبق المفاهيم النظرية المتعلقة بالعلوم األساسية في

 .اإلذاعة والتليفزيون علومالجوانب التطبيقية في مجال 
 

 : Transferable (General) Skillsالمهارات االنتقالي  )العام  

 يت  ربط مخرجات العرنامج بمخرجات المقرر
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes) 

   )تام   مخرجات المقرر)مهارات انتقالي  
Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات العرنامج )مهارات انتقالي  )تام   
Transferable (General) Skills PILOs   

 بعد االنتهاء من هذا المقرر ايكون الطالب واوراً تل :
After completing this course, students would be able to: 

 العرنامج ايكون الطالب واوراً تل بعد االنتهاء من هذا 
After completing this program, students would be able to: 

d1 الصفات و المهارات ال زم اكتسابها من أتضاء  يكتسب

  ريق االنتا  االياتي والتلفبيوني.
D1. التواصل والتفاوض والحوار مع اآلخرين  يحسن

 بشكل فعال.
d2  يكتشف ك  جديد  ي تقنيات وانام  تكنولوجي االتصال

  والعز االياتي والتلفبيوني.

  الذاتي  ي االلكتروني ومهارات التعل_ يو ف أااليب التعلي  

 تطوير وعراته الفني  واالتصالي .

D2.  أساليب التعليم االلكتروني والتعلم  يستخدم

 .والبحث الذاتي ومهارات التفكير

 

 التدريس والتقوي  مواءم  مخرجات التعل  بااتراتي ياترابعا: 

  :التدريس والتقوي  مواءم  مخرجات تعل  المقرر )المعارف والفه   بااتراتي ي أوال: 
 ااتراتي ي  التقوي  ااتراتي ي  التدريس  مخرجات المقرر / المعر   والفه 

 

a1   يتعرف تل  المصطلحات الفني

االياتي م   ي العم  المستخد

  والتلفبيوني، وكيف تطور االتصال.

a2    باالوت  ات بين العل  يل

وتكنولوجيا االتصال، ويستطيع معال   

المعلومات، ويل  بأهمي  التكنولوجيا 

 . ي انتا  ونق  وتوزيع المعلومات

 
 

 محاضرات لقاءات تعليمية. -
 محاضرات فصول افتراضية.   -
 مناقشة وحوار.  -
 منزلية.تكاليف -
 

 .االختبارات النظرية النهائية -
 .األسئلة الشفهية أثناء المحاضرات -
 .تقييم التكاليف المنزلية -
 تقييم المناقشة والحوار._   

   

   

 

 التدريس والتقوي :                                                      مواءم  مخرجات تعل  المقرر )المهارات الذهني   بااتراتي ي  وامسا:

 ااتراتي ي  التقوي    ااتراتي ي  التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهني  

b2   يستطيع الطالب ااتخدام

تكنولوجيا االتصال وتو يفها  ي م ال 

، ويحل  اإلت م بطريق  احترا ي 

 يوالتليفبيون.برامج اإليات  

b3 برام ي  لخطط تصورات  يعد

 .للقنوات التلفبيوني 

 
 

 محاضرات لقاءات تعليمية. -
 محاضرات فصول افتراضية.  -
 مناقشة وحوار.  -
 تكاليف منزلية. -
 العصف الذهني.-
 

 .االختبارات النظرية النهائية -
 .األسئلة الشفهية أثناء المحاضرات -
 .تقييم التكاليف المنزلية -
 تقييم المناقشة والحوار. -
 _ تقييم نتائج العصف الذهني. 

 

 :التدريس والتقوي  بااتراتي ي  مواءم  مخرجات تعل  المقرر )المهارات المهني  والعملي   :ااواا
 ااتراتي ي  التقوي  ااتراتي ي  التدريس مخرجات المقرر 
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c1  ينفذ وط  تم  لإلنتا  االياتي

  والتلفبيوني.

c2 تل  كتاب  وإتداو مختلف  يتدرق

أشكال وووالب العرامج اإلياتي  

 والتلفبيوني .

C3   يستخدم األجهبة الفني  اإلياتي

والتليفبيوني ، والواا   التكنولوجي  

  ي تنفيذ العرامج التليفبيوني . 
 

 محاضرات لقاءات تعليمية. -
 محاضرات فصول افتراضية.  -
 مناقشة وحوار.  -

 منزلية.تكاليف --
 تمارين عملية-
 تنفيذ الزيارات الميدانية-
 

 .االختبارات النظرية النهائية -
 .األسئلة الشفهية أثناء المحاضرات -
 .تقييم التكاليف المنزلية -
 تقييم المناقشة والحوار. -
 تقييم التمارين العملية. -
 تقييم نتائج الزيارات الميدانية. -

 

   

   

   

   

   

   

                                                            :التدريس والتقوي   مخرجات تعل  المقرر )المهارات العام   بااتراتي ي مواءم : اابعا 
المهارات االنتقالي  مخرجات المقرر/ 

 العام 
 ااتراتي ي  التقوي  ااتراتي ي  التدريس

d1 الصفات و المهارات  يكتسب

ال زم  لعضو  ي  ريق االنتا  

 االياتي والتلفبيوني.

d2  يكتشف ك  جديد  ي تقنيات

  وانام  العز االياتي والتلفبيوني.

 

 تشكيل مجموعات عمل -
لمناقشة تصورات برامج 

 .إذاعية وتلفزيونية
البرامج  نماذج من استعراض -

 .اإلذاعية والتلفزيونية
تشكيل فرق عمل إلعداد  -

عروض خاصة ببرامج 
 إذاعية وتلفزيونية مبسطة. 

 

المجموعات نتائج  تقييمية مناقشة -
 .الخاصة بإعداد التصورات

النماذج  تقييمة اللتزام مناقشة -
البرامجية اإلذاعية والتلفزيونية 
 بمعايير اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني. 

مناقشة تقييمية للعروض الخاصة  -
  البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.  بإنتاج 

 

 

 

ضوتات المقرر الر يس  والفرتي  )الناري  والعملي   وربطها بمخرجات التعل  مو: ثامنا

 المقصووة للمقرر مع تحديد الساتات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 و 
 المواضيع التفصيلي  وحدات/ موضوتات المقرر

تدو 

 األاابيع

الساتا

ت 

 الفعلي 

رموز 

مخرجات 

تعل  

 المقرر

1 

مفهوم تكنولوجيا االتصال، 

وتكنولوجيا المعلومات، ونشأة 

 وتطور االتصال.

 

 

 

 –تعريف التكنولوجيا_ تعريف االتصال 

تعريف تكنولوجيا  –االوت  ات بينهما 

 مراح  تطور االتصال –المعلومات 

نشأتها، مفهومها، هيئات وشعكات الفضاء، 

 م االت تغطيتها 

1 3 
a1,a2,b2

,b3 
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2 

نشأتها وتطورها والمشك ت التي  تكنولوجيا األقمار الصناعية

التطورات  –مبايا ااتخدامها  -احدثتها

  يها
1 3 

A1-a2-

a3-c1-

c2-c3 

3 

 تكنولوجيا الحاسب االلي
أجيال الحاسب االلكتروني وأنواعه، وأهم 

 التطورات فيه مفهوم وتطور
1 3 

B1-b2-

b3-b4-

c1-c2-

c3 

4 

وسائل االتصال الحديثة التفاعلية 
 وغير التفاعلية

واا   االتصال غير التفاتلي  )الفيديو 

ويسك ، واا   االتصال الحديث  

 التفاتلي ) الفيديوتيكست 

1 3 

B1-b2-

c1-c2-

c3-c4-

d1-d2 

5 

 
 الشبكات األرضية والنظام الرقمي

 

مميزات)الكابالت، االلياف البصرية، 
 المعلومات. في ارسال (النظام الرقمي

1 3 

B1-b2-

c1-c2-

c3-c4-

d1-d2-

d3-d4 

6 

 

عددةوسائط التخزين والوسائط المت  
 
 
 

وم أنواع وسائط التخزين ومزاياها، مفه
 الوسائط المتعددة والتطور فيها

 

1 3 

B1-b2-

b3-b4-

c1-c2-

c3-c4-

d1-d2 

7 

 

شعك  االنترنيت ومؤاسات 

 معال   المعلومات

تطور شبكة االنترنيت وخدماتها وطرق 
والبريد استخدامها، قواعد البيانات، 

 االلكتروني وبنوك المعلومات

1 3 

B1-b2-

c1-c2-

c3-c4-

d1-d2-

d3 

8 

 
تكنولوجيا االتصال السمع بصري 

 والصحا   االلكتروني 
نشأة اإليات  والتليفبيون ومبايا امتباجهما 

بالتكنولوجيا الحديث ،  هور الصحا   

االلكتروني ، ومدى ااتفاوتها من الحااب 

التكنولوجيا تل  األواء االلكتروني، وأثر 

 الصحفي 

1 3 

A1-a2-

a3-b1-

b2-b3-

b4-c1-

c2-c3-

d1-d2-

d3 

9 

وصا ص التكنولوجيا الحديث  

 وت وتها بالم تمعات

 

) و ا فها، مباياها، تيوبها ومشك تها، 

 والع و  بينها وبين الم تمع 

 
1 3 

A1-a2-

a3-c1-

c2-c3 

10 

 

 

صرات الثقا ات وتكنولوجيا 

 االتصال
 

)منا س  السعق التكنولوجي بين الدول، 

تفوق الغرق  ي تكنولوجيا االتصال، 

التأثيرات الخاص  لتكنولوجيا االتصال، 

  تكنولوجيا االتصال و اهرة العولم 

1 3 

A1-a2-

a3-b1-

b2-b3-

b4-c1-

c2-c3-

d1-d2-

d3 

11 

  العرق وتكنولوجيا االتصال

 
 

) الواوع التكنولوجي، اآلمال، التحديات 

السيااي  واالوتصاوي  والثقا ي  

 واالجتماتي  
 

1 3 

a1,a2,a3
-b1-

b2,b3-

b4 

12 
تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورها 

 في تحسين اإلنتاج اإلعالمي
)دورها في تحسين اإلنتاج اإلعالمي، 
 تكنولوجيا االتصال وصناعة المعلومات(

1 3 
A 

a1,a2,a3
-b1-



 

7 

 

 :مقرر توصيف

  b2,b3-

b41-

a2-a3-

b1-b2-

b3-b4-

c1-c2-

c3-d1-

d2-d3 

13 
 االمتحان النهائي

 
 1 3 

a1,a2,b2
,b3,c1,d

1 

 39 13 إجمالي األاابيع والساتات
 

 

 

 ااتراتي ي  التدريس:: تااعا

 محاضرات.

 تطبيق عملي في المعمل.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرج  األسبوع مخرجات التعل  التكليف/النشاط الرو 

الخامس  a2,a1,b2,b3,c1,c2,d1,d2 تقديم تصورات برامجية 1

 والساوس

4 

اعداد وإخراج برامج إذاعية  2

 وتفيفونونية

a2,a1,b2,b3,c1,c2,d1,d2 3 الثامن والتااع 

استخدام وسائل التكنولوجيا  3

 الحدنثة في تطونر االتصال

a2,a1,b2,b3,c1,c2,d1,d2  الحاوي تشر

 والثاني تشر

3 

 10   المجموع 4

5     

 تقوي  التعل :: تاشرا

 الدرج   األاعوت ي والتقأنشط   الرو 

نسع  الدرج  إل  

ي  وورج   التق

  النها ي

 المخرجات التي يحققها

  10          10  مشارك  وحضور 1

  10          10  تكاليف بحثي  وتطعيقي  2

  20            20       االمتحان النصفي 3

  60          60       االمتحان النها ي 4
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  %100         100  الم موت 

 :تعل لمصاور ا: الحاوي تشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بفد النشر(.

 : ) ال تبيد تن مرجعين   جع الر يساالمر
 .م (، تكنولوجيا االتصال وتطبيقاتها، دار الكتاب الجامعي ، صنعاء.2112_ د. عبدالباسط الحطامي،)1

 المساتدةالمراجع 

الدار المصري   ،3 ، تكنولوجيا االتصال الحديث   ي تصر المعلومات، ط م 1993حسن تماو مكاوي، )د. _ 2 .1

 اللعناني ، القاهرة.

 للنشر والتوزيع، تكنولوجيا المعلومات وصنات  االتصال ال ماهيري، العربي،  م1990) ،و. محموو تل  الدين -2

 .القاهرة
 ، تكنولوجيا التعلي  واالتصال، مكتع  ال ي  ال ديد، صنعاء.  م1997) ،و. تعدالله تمر الفراء -3     

 والنشر، القاهرة.م ، تكنولوجيا االتصال، العربي للتوزيع 1991و. تعدالفتاح تعد النعي، ) -1      

 وإنترنت:    )إن وجدت  مواو إلكتروني 
1- 

 

 

 الضوابط والسيااات المتعع   ي المقرر.: الثاني تشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

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

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .1

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

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7
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  تكنولوجيا االتصال واإلعالمخطة مقرر: 
 



 

20 

 

 :مقرر توصيف

 
 

I.  المقررمعلومات تن مدرس: 

 االسم نصر سفيا  محسن الروحاني / أاعوتيا 3)  الساعات المكتبية

 المكان ورو  الهاتف 737587158 السعت األحد االثنين الث ثاء األربعاء الخميس

      Alrwhani2017@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات تام  تن المقرر 

 واإلت متكنولوجيا االتصال  :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساتات
 الم موت

 تدريب عملي سمنار نظري

2  1  3 

 1ف3م المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ناريات االتصال، ومدو  ال  واا   االتصال :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

  (:المقرر)إن وجدتالمتطلبات المصاحبة لدراسة   .6

7.  
إت م)ت وات تام  وإت ن، إيات  وتليفبيون،  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر

 الصحا   والنشر 

 العربي  :لغة تدريس المقرر  .8

 جامع  االندلس مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدرااي:  وصف 

: مفهوم التكنولوجيا وأهميتها، والفرق بين تكنولوجيوا االتصوال وتكنولوجيوا المعلوموات، ونشوأة وتطوور يتناول المقرر

الواووا   التكنولوجيوو ، ويعوورا و ووا ف التكنولوجيووا ووصا صووها ومباياهووا وااووعاق انتشووارها وت وتهووا بالم تمعووات 

وتطعيقاتهووا مثوو  األومووار الصووناتي  وشووعكات و ثارهووا تلوو  الم تمووع، ويتنوواول بالتحليوو  بعووض واووا   االتصووال الحديثوو  

االتصووال الفضووا ي ، وشووعك  االنترنيووت، والحااووعات االلكترونيوو  وشووعكات االتصووال األرضووي  مثوو )  الكوواب ت بأنواتهووا، 

ووطوط األلياف الضو ي   ووور الناام الرومي  ي تطوير االتصال، والتطور  ي م ال العز اإلياتي والتليفبيوني بفضو  

تكنولوجيووا األومووار الصووناتي  مووع الحااووعات اآلليوو ، و هووور الصووحا   االلكترونيوو  موون ووو ل واووا   االتصووال  تووباو 

ث  تناول المقرر الصرات التكنولوجي الثقا ي بين الدول المصنع  للتكنولوجيا والودول المسوتوروة لهوا، وركوب  –التفاتلي  

 ذي لععته التكنولوجيا  ي تحسين االتصال واإلت م.تل  ت و  العرق بتكنولوجيا االتصال، وبين الدور ال

 
IV. :مخرجات التعل  المقصووة للمقرر 

 -يهدف مقرر تكنولوجي االتصال إلى تحقيق ما يلي: .
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نتعرف الطالب عفى مفهومي تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا المعفومات والكيفية التي تطور بها  -2

 االتصال.

العفم وتكنولوجيا االتصال، ونستطيع معالجة المعفومات، ونفم بأهمية _  نفم الطالب باالختالفات بين 1

 التكنولوجيا في انتاج ونقل وتوزنع المعفومات.

 _  نستطيع الطالب استخدام تكنولوجيا االتصال وتوظيفها في مجال اإلعالم بطرنقة احترافية.3

ت التي أحدثتها التكنولوجيا في _  نكتسب الطالب مهارات التعامل مع التكنولوجيا، ونوظف التحسينا4

 كثير من الوسائل واألجهوة المستخدمة في اإلعالم لصالح االعمال التي نقوم بها.

_ نطبق الطالب مهاراته الفكرنة والفنية في مجال اإلذاعة والتفيفونو ، ونوظفها في إعداد البرامج 5     

 واألدبية واالجتماعية. المختففة متعامالً مع مختفف القضانا السياسية والثقافية

_  نستطيع الطالب أنتاج مواد إعالمية بمهنية عالية، ونستطيع نقد وتحفيل كافة االعمال اإلذاعية 6

 والتفيفونونية.
  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعفية
 

1 

مفهوم تكنولوجيا االتصال، 

وتكنولوجيا المعلومات، ونشأة 

 وتطور االتصال.

 

تعريف التكنولوجيا_ تعريف 

 –االوت  ات بينهما  –االتصال 

 –تعريف تكنولوجيا المعلومات 

 مراح  تطور االتصال

نشأتها، مفهومها، هيئات 

وشعكات الفضاء، م االت 

 تغطيتها 

 

 

1 

 

 

3 

 
 
 

a1,a2,b2,b3 
 

 

 

ةتكنولوجيا األقمار الصناعي 2  
نشأتها وتطورها والمشك ت 

مبايا  -التي احدثتها

 التطورات  يها –ااتخدامها 

 

1 

 

3 

A1-a2-a3-c1-

c2-c3 

 تكنولوجيا الحاسب االلي 3

أجيال الحاسب االلكتروني 
وأنواعه، وأهم التطورات فيه 

 مفهوم وتطور

 

 

 

1 

 

 

3 

B1-b2-b3-b4-

c1-c2-c3 

4 

وسائل االتصال الحديثة 
التفاعليةالتفاعلية وغير   

 

واا   االتصال غير التفاتلي  

)الفيديو ويسك ، واا   

االتصال الحديث  التفاتلي ) 

 الفيديوتيكست 

 

1 

 

3 

B1-b2-c1-c2-

c3-c4-d1-d2 

5 

الشبكات األرضية والنظام 
 الرقمي

 

مميزات)الكابالت، االلياف 
في  (البصرية، النظام الرقمي

 المعلومات. ارسال

 

1 

 

3 

B1-b2-c1-c2-

c3-c4-d1-d2-

d3-d4 

6 

وسائط التخزين والوسائط 
 المتعددة

 

أنواع وسائط التخزين ومزاياها، 
وم الوسائط المتعددة والتطور مفه

 فيها

 

 

 

1 

 

 

3 

B1-b2-b3-b4-

c1-c2-c3-c4-

d1-d2 
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7 
 

شعك  االنترنيت ومؤاسات 

 معال   المعلومات

تطور شبكة االنترنيت 
استخدامها، وخدماتها وطرق 

قواعد البيانات، والبريد 
 االلكتروني وبنوك المعلومات

 

 

1 

 

 

3 

B1-b2-c1-c2-

c3-c4-d1-d2-

d3 

8 
تكنولوجيا االتصال السمع 

ي بصري والصحا   االلكترون  

نشأة اإليات  والتليفبيون 

ومبايا امتباجهما بالتكنولوجيا 

الحديث ،  هور الصحا   

االلكتروني ، ومدى ااتفاوتها 

من الحااب االلكتروني، وأثر 

التكنولوجيا تل  األواء 

 الصحفي 

 

 

1 

 

 

3 

A1-a2-a3-b1-

b2-b3-b4-c1-

c2-c3-d1-d2-

d3 

9 

وصا ص التكنولوجيا الحديث  

 وت وتها بالم تمعات

 

 

) و ا فها، مباياها، تيوبها 

ومشك تها، والع و  بينها وبين 

 الم تمع 

 

 

1 

 

 

3 

A1-a2-a3-c1-

c2-c3 

10 

صرات الثقا ات وتكنولوجيا 

 االتصال
 

 

)منا س  السعق التكنولوجي بين 

الدول، تفوق الغرق  ي 

تكنولوجيا االتصال، التأثيرات 

الخاص  لتكنولوجيا االتصال، 

تكنولوجيا االتصال و اهرة 

  العولم 

 

 

1 

 

 

3 

A1-a2-a3-b1-

b2-b3-b4-c1-

c2-c3-d1-d2-

d3 

11 

 

  العرق وتكنولوجيا االتصال

 

الواوع التكنولوجي، اآلمال، ) 

التحديات السيااي  واالوتصاوي  

 والثقا ي  واالجتماتي  

 

 

1 

 

3 

a1,a2,a3-b1-

b2,b3-b4 

12 

 

تكنولوجيا االتصال الحديثة 
ودورها في تحسين اإلنتاج 

 اإلعالمي
 

)دورها في تحسين اإلنتاج 
اإلعالمي، تكنولوجيا االتصال 

 وصناعة المعلومات(

 

 

1 

 

3 

a1,a2,a3-b1-

b2,b3-b4-c1-

c2-c3-d1-d2-

d3 

13 
 االمتحان النهائي

 
  

1 

 

3 

 
a1,a2,b2,b3,c1,d1 

  39 13 تدو األاابيع والساتات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتاب  ت ارق )مواضيع / مهام  النشاط العملي

 الساتات الفعلي  األاابيع تدو المهام / الت ارق العملي  الرو 

1.  
 اعداد تكاليف بحثية فردية وجماعية 

 
 4 السابع

 4 التااع اتداو تروا تقدمي    .2

 4 الحاوي تشر تقدي  تصورات برام ي   .3

 3 الساوس زيارات ميداني  وتطعيقات تملي   .4
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 15 4 إجمالي األاابيع والساتات

 
 

VI. ااتراتي ي  التدريس 

 تعليمية.محاضرات لقاءات  .2
 مناقشة وحوار.  -1

 تكاليف منزلية.-3
 مجموعات عمل.  -4
 دراسة حاالت. -5
 تمارين عملية.-6
 عصف ذهني.-7
 عروض تقديمية.-8
 زيارات ميدانية.-9

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إ  وجدت(الدرج   األاعوت التكليف/النشاط الرو 

 5             اتداو تصورات برام ي  1

 5             وطط تصويري تنفيذ  2

اتداو تصور الاتخدامات القمر  3

الصناتي والحااب االلكتروني  ي 

 معال   العيانات وبثها وتوزيعها.

            5 

 15         3           الم موت 

    
 
 
 

VIII. : تقوي  التعل 

 موضوتات التقوي  الرو 
موتد التقوي / 

 اليوم والتاريخ
 الدرج 

 الوزن النسعي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقونم النهائي(

1.                 

2.                 

                

  15           الم موت 

 

IX. : مصاور التعل 

 المراجع الرئيسة: .0
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  بلد النشر(.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر،  (اثنان على األكثر)كتابة المرجع الرئيس للمقرر 

  يمكن في حال عدم توفر مرجع واحد لتغطية محتوى المقرر الدراسي إضافة مرجع آخر للضرورة القصوى

 (اختياري)

 المراجع المساعدة: .2

 

 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 

 
X. :الضوابط والسيااات المتعع   ي المقرر 

 الحضور والغياب:     .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش   .2

  االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


