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 رأي عام ودعايةمواصفات مقرر: 
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 قسم:  رأي عام ودعاية:  مقرر  توصيف كلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

  راي عام ودعاية :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 مناهج بحث :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

6.  
)إن لدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة 

 :(وجدت

 نظريات ونظم

 البكالوريوس :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات الدراسة في البرنامج:أسلوب   .11

 جامعة االندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 أ.م.د. علي حسين العمار      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
يتناول المقرر تعريف الطالب بالدعاية  وامميتاةا وفيةية  ادةتهداماا وهطة  الدعاية  وهطة  الدعاية  الم ةاد   
والشةاععا    فمةا يتنةاول المقةرر اشةفال الدعايةة  والفةرب النةدةي  والفةرب الديادةي  والفةرب الديب ومادةةي   

 والفرب االقتصادي   باال اف  الى من االعالم والدعاي  .
ل المقرر مدهل الى الراي العام مةاومه وامميته ونشاته   وأنواع الراي العام  ووظاعف الراي العةام فما يتناو

ومظامره وهصاعصه  باال اف  الى الجوانب النةدةي  واالجتماعية  ل ةراي العةام  ويفتةوي المقةرر ع ةى قيةا  
   قيا  الراي العام .الرأي العام وتطوره ومةاوم قيا  الراي العام  وأمميته ومشفالته  ومفتويا

ويتناول المقرر طرق ادتقصاء الةراي العةام ومراف ةه وطةرق القيةا   والاةدف مةن القيةا   وتصةميم الهطة  
وادوا  جمع البيانا  وتفديد اهتيار العين  واجةراءا  الببةا  والصةدق  وتجايةب البيانةا  وعر ةاا وتف ي اةا 

 باال اف  الى فتاب  تقرير البفث . 
  



 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

 المعرفة والفهم
A1 الدعاية والرأي العامبمفاهيم : يظهر معرفة . 

A2 الرأي العام : يوضح ـأهمية. 

A3 عمل خطة للدعاية والدعاية المضادة: يشارك اآلخرين في . 

A4 استمارة االستقصاءتصميم : يعدد مراحل خطوات . 

 المهارات الذهنية
B1 الرأي العاموظائف :يشرح . 

B2 اشكال الدعاية ومتى يتم استخدامها:يوضح . 

B3 الرأي العامخصائص :يبين . 

B4 بقياسات الرأي العامبحوث المتعلقة :ينفذ . 

 المهارات العملية المهنية
C1 تصميم الدعاية واختيار الشكل المناسب لتنفيذها خدمة الهداف معينةعملية : يجيد . 

C2 تصميم استمارات قياسات الراي العام: يتقن مهارات . 

C3 في استمارة االستقصاء المتعلقة بقياسات الراي العام: يوظف المعلومات . 

C4 تنفيذ قياس الراي العامعملية : يمارس  . 

 المهارات العامة
D1 ناء االستماالت العاطفية والنفسية والعقلية في مخاطبة الراي العامب: يجيد . 

D2 الجوانب النفسية لعملية تكوين الراي العام: يحلل . 

D3 استخدام العاية والدعاية المضادة باتقان عبر وسائل االعالم: يمارس . 

D4 : عمل البحوث التي تقيس الراي العاميتقن . 
  

 

 

 التدريس والتقويم التعلم باستراتيجيات مواءمة مخرجاترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

يظهر معرفة بالمفاهيم 

والمصطلحات العربية واالجنبية 

 بالدعاية المتعلقة 

 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 العروض التقديمية -
 التعلم الذاتي -
 التكاليف الفردية    -     

 مناقشة عامة -
 اختبارات شفهية -
 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -
 اختبار نهائي -

يوضح المصطلحات والمفاهيم 

  الراي العامبمفهوم المتعلقة 

طبيعة الفرد يستنتج بشكل علمي 

والجوانب النفسية وسماته 

 . والعملية لتكوين الراي العام

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:



 التقويماستراتيجية    استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

البيانات يحلل بشكل علمي 

 .الناتجة من استمارة االستقصاء 
 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 العروض التقديمية -
 التعلم الذاتي -
 التكاليف الفردية    -     

 مناقشة عامة -
 اختبارات شفهية -
 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -
 اختبار نهائي -

الدعاية يربط بين أنواع 

 واالهداف التي يرمي الى تحقيقها 

اشكال الدعاية المناسبة يختار 

لتحقيق دعاية اخرى وفقا 

 . الهدافه

  

 

التدريس  باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا

 :والتقويم
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

الحرب النفسية عملية يجيد 

والشائعات الرامية لتحقيق 

  اهداف معينة .

 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 العروض التقديمية -
 التعلم الذاتي -
 التكاليف الفردية    -     

 مناقشة عامة -
 اختبارات شفهية -
 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -
 اختبار نهائي -

مع ممارسة التعامل يتقن 

 . مختلف مكونات المجتمع

مهاراته العلمية في بناء يوظف 

                                           استمارات قياسات الراي العام

يستطيع كتابة خطة الدعاية 

  . والدعاية المضادة

   

   

   

التدريس  ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 

                                                            :والتقويم
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

يحدد خصائص الراي العام 

 . المستهدف لقياسه
 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 العروض التقديمية -
 التعلم الذاتي -
 التكاليف الفردية    -     

 مناقشة عامة -
 اختبارات شفهية -
 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -
 اختبار نهائي -

اختيار العينات من الراي يجيد 

 . العام المستهدف للقياس

يصمم استمارات استقصاء 

 . الراي العام

 .  يكتب تقرير البحث النهائي
 

 

المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات  مواضوعاتثامنا: 

 التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:



الر

 قم
 المواضيع التفصيلية المقرروحدات/ موضوعات 

عدد 

األسا

 بيع

الساع

ات 

الفعلي

 ة

رموز 

مخرج

ات 

تعلم 

المقر

 ر

1 

 . الدعاية وحسن استخدامها

تعريف الدعاي   امميتاا  ادتهدام 
الدعاي   هط  الدعاي   هط  الدعاي  

 .  الم اد 

1 3 

 

2 

الدعاي  التجاري   االعالن  التع يم   اشكال الدعاية
الهواطر  الشاععا   الفرب  البقاف   ابار 

النةدي   الفرب الديادي   الفرب 
الديب ومادي   الفرب االقتصادي   الدعاي  

 .  الديني  والدنيوي 

1 3  

3 
نماذج من الدعاية في الحروب واالزمات  نماذج من االعالم والدعاية

 . في العالم
2 6  

4 

الدعاية التجارية كأساس للدعاية 
 السياسية

وآثاره االقتصادية، الدعاية اإلغراق 

التجارية للدول العظمى، الدعاية في 

 .  القانون الدولي

2 6  

5 

الجوانب النفسية واالجتماعية 
 للراي العام

طبيعة الفرد وسماته، الجوانبب النفسية 

لعملية تكوين الراي العام، الجوانب العقلية 

 لتكوين الراي العام، االستماالت االقناعية

والتأثير على الراي العام، المقومات 

االجتماعية للراي العام، االتصال وبناء 

 . الراي العام

1 3  

6 

عمل هط  بفث 
 لقيا  الراي العام

  االممي   البفبي  تفديد المشف  
التداؤال   الدرادا  الدابق   االمداف  

 . االجراءا  المناجي 

2 6  

7 

تصميم ادتمار  
 االدتقصاء

استمارة االستقصاء، كتابة االسئلة، بناء 

بناء المقاييس، مراجعة االستمارة ، اختبار 

الصدق والثبات، توزيع االستمارة علي 

 . عينة الدراسة

1 3  

8 
تجايب البيانا   عرض البيانا   تف يل  تف يل البيانا 

 . البيانا  وتةديرما  فتاب  تقرير البفث
2 6  

 36 12 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 استراتيجية التدريس:تاسعا: 

 مفا را .

 تطبيق عم ي في المعمل.

 واجبا  منبلي 

 مناقش  جماعي 



 تفاليف جماعي 

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

للمكتبات  زيارات 1

 ومراكز البحوث

(A2.B1.B2) 3-4-5 10 

خطة بعمل تكليفات  2

 للدعاية
(B2.C1.C2) 6-8-9  

بعمل خطة تكليفات  3

 . للدعاية المضادة

(C2.C3.D2) 10-11-12  

تكليفات عبارة عن  4

تصميم استمارة استقصاء 

 .لقياس الراي العام 

(B2.B3.C2) 10-11-12  

كتابة خطط بحثية لمشكلة  5

 من المشكالت االجتماعية

(C2.C3.D1.D2) 3-13  

 التعلم:تقويم عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 

 الواجبات / األنشطة / التكاليف

Home 

work\Tasks\Assignments 

14-1 20 %20 A+b+c+d 

2 1Quiz   )اختبار اول )قصير    c+d 

3 
 اختبار منتصف الفصل

Midterm-Exam 

7 20 %20 B+d 

4 Final Exam 60%  60 االختبار النهائي A+b, c+d 

5 Others )اخرى )تحدد     

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
  2015،دار الفجر للنشر والتوزيع:  القاهرة" أساسيات الرأي العام: " منير حجابمحمد .1

 ،عالم الكتب: القاهرة " -النظرية والجوانب المنهجية االسس -الرأي العام " :سمير حسين2.

1997 

 المساعدةالمراجع 

 1991 ,االنجلو المصرية :القاهرة"  اإلعالم والرأي العام"مدخل إلى  :محمد عبد الملك المتوكل

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

1- 
 

 

 الضوابط 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 من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن  %52اذا تغيب الطالب 

 المادة 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  .4

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

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ.م.د. علي حسين العمار / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

ورقم  المكان 771772567 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 الهاتف

      Alammar2001@hotmail.com 
البريد 

 اإللكتروني
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 راي عام ودعاية رأي عام ودعاية :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 مناهج بحث :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 نظريات ونظم (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكالوريوس :التي يتم فيها تدريس المقرر البرنامج/ البرامج  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 جامعة االندلس مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناول المقرر تعريف الطالب بالدعاية  وامميتاةا وفيةية  ادةتهداماا وهطة  الدعاية  وهطة  الدعاية  الم ةاد   
والشةاععا    فمةا يتنةاول المقةرر اشةفال الدعايةة  والفةرب النةدةي  والفةرب الديادةي  والفةرب الديب ومادةةي   

 والفرب االقتصادي   باال اف  الى من االعالم والدعاي  .

 ) يكتب اسم المقرر(.....رأي عام ودعايةخطة مقرر: 
 



ل المقرر مدهل الى الراي العام مةاومه وامميته ونشاته   وأنواع الراي العام  ووظاعف الراي العةام فما يتناو
ومظامره وهصاعصه  باال اف  الى الجوانب النةدةي  واالجتماعية  ل ةراي العةام  ويفتةوي المقةرر ع ةى قيةا  

   قيا  الراي العام .الرأي العام وتطوره ومةاوم قيا  الراي العام  وأمميته ومشفالته  ومفتويا
ويتناول المقرر طرق ادتقصاء الةراي العةام ومراف ةه وطةرق القيةا   والاةدف مةن القيةا   وتصةميم الهطة  
وادوا  جمع البيانا  وتفديد اهتيار العين  واجةراءا  الببةا  والصةدق  وتجايةب البيانةا  وعر ةاا وتف ي اةا 

 باال اف  الى فتاب  تقرير البفث . 

IV.  التعلم المقصودة للمقرر:مخرجات 

 . للراي العام والدعايةبالمفاهيم املختلفة يظهر معرفة  .1
 . قياسات الراي العاميبين اهمية  .2

 . تنفيذ الدعاية والدعاية المضادةيعدد مراحل خطوات  .3

 . بناء تصميم استمارة استقصاء الراي العام وفق منهج البحث العلمييجيد  .4

 .بمهارة عالية  عملية الدعاية وقياسات الراي العام يمارس  .5

 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 

تعريف الدعاي   امميتاا   الدعاية وحسن استخدامها .
ادتهدام الدعاي   هط  

الدعاي   هط  الدعاي  الم اد  
 . 

2 6 

 

الدعاي  التجاري   االعالن   اشكال الدعاية
التع يم  البقاف   ابار  

الهواطر  الشاععا   الفرب 
النةدي   الفرب الديادي   

الفرب الديب ومادي   الفرب 
االقتصادي   الدعاي  الديني  

 والدنيوي  . 

2 6 

 
نماذج من الدعاية في الحروب  نماذج من االعالم والدعاية

 العالم .واالزمات في 
2 6 

 

الدعاية التجارية كأساس 
 للدعاية السياسية

اإلغراق وآثاره االقتصادية، 

الدعاية التجارية للدول 

العظمى، الدعاية في القانون 

 الدولي . 

1 3 

 

الجوانب النفسية واالجتماعية 
 للراي العام

 طبيعة الفرد وسماته، الجوانبب

النفسية لعملية تكوين الراي 

العام، الجوانب العقلية لتكوين 

الراي العام، االستماالت 

االقناعية والتأثير على الراي 

العام، المقومات االجتماعية 

للراي العام، االتصال وبناء 

 الراي العام .

2 6 

 

عمل هط  بفث 
 لقيا  الراي العام

تفديد المشف   البفبي   
الدرادا  االممي   االمداف  

الدابق   التداؤال   
 االجراءا  المناجي  .

2 6 



 

تصميم ادتمار  
 االدتقصاء

بناء استمارة االستقصاء، كتابة 

االسئلة، بناء المقاييس، مراجعة 

االستمارة ، اختبار الصدق 

والثبات، توزيع االستمارة علي 

 عينة الدراسة .

2 6 

 

تجايب البيانا   عرض  تف يل البيانا 
البيانا   تف يل البيانا  

وتةديرما  فتاب  تقرير البفث 
. 

1 3 

 36 12 عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

 9 5-4-3 للمكتبات ومراكز البحوث زيارات  .1

 9 8-7-6 تكليفات بعمل خطة للدعاية  .2

 6 9-10 تكليفات بعمل خطة للدعاية المضادة .  .3

4.  
تكليفات عبارة عن تصميم استمارة استقصاء 

 لقياس الراي العام .

11-12 6 

5.  
كتابة خطط بحثية لمشكلة من المشكالت 

 االجتماعية

11-12 6 

    

   األسابيع والساعاتإجمالي 

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرات . .1
 الحوار والمناقش .5
 العروض التقديمية .3
 التعلم الذاتي .4
 التكاليف الفردية .2

 

 
 

 

 التكليفات / المهام: .2

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

للمكتبات ومراكز  زيارات 1

 البحوث
  

   تكليفات بعمل خطة للدعاية 2

  تكليفات بعمل خطة للدعاية  3



 المضادة .

تصميم استمارة استقصاء  

 لقياس الراي العام .

  

كتابة خطط بحثية لمشكلة من  

 المشكالت االجتماعية
  

 
 
 

 تقويم التعلم: .2

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
التقويم درجة  

 النهائي(

 الواجبات / األنشطة / التكاليف  .1

Home 

work\Tasks\Assignments 

12-1 20  

 اختبار منتصف الفصل  .2

Midterm-Exam 

6 20  

 Final Exam 60 6 االختبار النهائي  

  100 المجموع 

 

 مصادر التعلم: .3

 المراجع الرئيسة:

  2015"القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع، أساسيات الرأي العاممحمد منير حجاب: " .1

 عالم الكتب،: " القاهرة -النظرية والجوانب المنهجية االسس -"الرأي العام  سمير حسين:2.

1997 
 المراجع المساعدة: .1

 1991 ,االنجلو المصرية :القاهرة" "مدخل إلى اإلعالم والرأي العام  محمد عبد الملك المتوكل:

 )إن وجدت(    وإنترنت:مواد إلكترونية  .2

 

 
 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر: .4

 الحضور والغياب:     .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش   .2

  االنتحال:  .6



 سياسات أخرى:   .7

 

 

 


