مادة أسس اإلعالم الرقمي COM630
أستاذ املادة

د .حممد أبو اجلدايل
االثنني  -األربعاء

األيام

عدد الساعات

3ساعات
11.00- 9.30

التوقيت

توصيف املقرر:
تتناول هذه املادة نشوء وتطور صناعة الوسائل الرقمية من خالل القراءة التارخيية لتلك الوسائل والتحليل
النقدي لالبتكارات التقنية ،والقيود االجتماعية واألخالقية اليت تؤطرها  ،وتعريض وسائل اإلعالم الرقمية للنقد
املوضوعي ،وإعطاء الطالب خلفية وتقنية للتعامل مع الوسائط اإلعالمية وتطوير قدرات الطالب على التحليل
النقدي لوسائل اإلعالم الرقمية.
أهداف املقرر:
- 1

التعرف على تاريخ وسائل اإلعالم املؤدية إىل عصر اإلعالم الرقمي.

- 2

عرض اهم القضايا االجتماعية والثقافية اليت تنتج عن طريق انتشار وسائل اإلعالم الرقمية

- 3

استخدام األطر النظرية لفهم وسائل اإلعالم الرقمية

- 4

شرح األساسيات التكنولوجية اليت تقوم عليها األجهزة والربامج مثل وسائل اإلعالم االجتماعية

و األجهزة احملمولة و غريها.

توزيع املقرر على األسابيع:
األسبوع

التاريخ

1

1439/12/29

2

1440/1/6

3

1440/1/13

4

1440/1/13

املادة العلمية
أ

التعريف باملادة ومفرداتها

ب مقدمة يف اإلعالم الرقمي
تطور اإلعالم اجلماهريي والتغريات الرئيسية يف حقل اإلعالم
واالتصال
اإلعالم اجلديد املدعوم بثورة املعلومات و حتول النظام القياسي إىل
النظام الرقمي
طرق االتصال احلديثة وتقنيات األقمار الصناعية و البث التلفزيوني
وظهور شبكة االنرتنت

توزيع املقرر على األسابيع:
األسبوع

التاريخ

املادة العلمية

4

1440/1/20

طرق االتصال احلديثة وتقنيات األقمار الصناعية و البث التلفزيوني

5

1440/1/27

قضايا ومستقبل التجارة اإللكرتونية

6

1440/2/5

خدمات الشبكات الرقمية املتخصصة

7

1440/2/12

االعالن و التوزيع و نظرية االبتكار

8

1440/2/19

األختبار الدوري األول

9

1440/2/26

أستضافة شخصية متخصصة

10

1440/3/2

أنواع اإلعالن على وسائل اإلعالم اجلديد

11

1440/3/9

عوامل جناح اإلعالن املتفاعل

12

1440/3/16

الصحافة واإلعالم اجلديد وظهور الصحافة اإللكرتونية والفرق بينها

13

1440/3/23

أستضافة شخصية متخصصة

14

1440/4/1

مستقبل الصحافة املطبوعة وصحيفة املستقبل

15

1440/4/8

تسليم البحث النهائي

16

1440/4/15

مراجهة وعرض للواجبات

وظهور شبكة االنرتنت

تسليم املسودة األوىل للبحث

وبني الصحيفة الورقية

األختبار النهائي

17
االستضافة:
االسبوع

التاريخ

املوضوع

الضيف

9

1440/2/26

اخلصوصية و اهلوية الرقمية

د .امين باجنيد

13

1440/3/23

نظريات االعالم و االعالم اجلديد

د.حممد مساوى

نظام التقييم وتوزيع الدرجات:
توزيع الدرجات

الدرجة

حبث

20

تكليفات ومشاركات

20

اختبارات

60 = 40 + 20

اجملموع

100

تفاصيل التكليفات ومواعيد التسليم: .1حبث فصلي ( 20درجة) .البحث جيب ان يكون عن موضوع يف االعالم الرقمي .حسب املنهج العلمي –
سيقدم البحث على ثالثة مراحل :املسودة األوىل ( 5صفحات) .املسودة الثانية ( 10صفحات) و الورقة
النهائية ( 15صفحة) .الورقة النهائية ستسلم آخر الفصل الدراسي.
 .2تكليف اسبوعي ( 20درجة) .سيطلب منك قراءة و تلخيص مقالة باللغة االجنليزية كل اسبوع
باالضافة الي كتابة سؤال حبثي مبين على املقالة املقروءة .كتابة التلخيص و السؤال البحثي سيكون
باللغة العربية و ال يتجاوز صفحة واحدة .سنبدأ التكاليف االسبوعية من االسبوع الثاني و سيكون عدد
املقاالت اليت جيب تلخيصها  10مقاالت .كل مقالة بدرجتني.

املراجع: املقرر الرئيسي:- 1

اإلعالم القديم و اإلعالم اجلديد :هل الصحافة املطبوعة يف طريقها إىل اإلنقراض؟

د .سعود صاحل كاتب  .خوارزم العلمية للنشر و التوزيع 2018م.
- 2

أحدث وسائل اإلعالم اجلديدة.

تأليف بول ليفنسون و ترمجة هبة ربيع  .دار الفجر للنشر و التوزيع 2015م( .لطلب الكتاب .التواصل مع
دار الفجر على )islam.fouad@daralfajr.com

 مراجع مساندة:- 1العصر اجلديد لإلعالم.
تأليف جني برجس و أكسل برونز ،دار أرب قروب 2018م(.للطلب التواصل مع أرب قروب
)Info@arabgroup.net.eg
- 2اإلعالم اجلديد وقضاياه
تأليف جني برجس و أكسل برونز ،دار أرب قروب 2018م(.للطلب التواصل مع أرب قروب
)Info@arabgroup.net.eg
- 3إعالم جديد تكنولوجيا جديدة
تأليف جني برجس و أكسل برونز ،دار أرب قروب 2018م(.للطلب التواصل مع أرب قروب
)Info@arabgroup.net.eg

- 4
Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law and Ethics.
Jeremy Harris Lipschultz, Routledge; 2nd edition, 2017.
-5
Digital Media and Society, Simon Lindgren, SAGE Publications Ltd; 1st
edition, 2017.

