مادة اإلعالم وقضاياه املعاصرة COM620
أستاذ املادة

د.أمحد حممد قِرَان الزهراني عدد الساعات
االثنني  -األبرعاا

األيام

التوقيت

 3ساعات
2.20- 12.30

توصيف املقرر:
تتناول هذه املادة دبراسة عاض القضايا اإلعالمية املااصرة والتاريف عها ومبشكالتها ومناقشة احللول املرطروةة
ملااجلتها والتاامل ماها عأسلوب علمي ،والوقوف على دوبر وسائل اإلعالم يف وضع احللول املناسبة ونشر الوعي ،
كما تهدف املادة إىل إشراك الرطالب يف التامق يف شرح وتفسري وحتليل القضايا اإلعالمية وفهمها فهمًا صحيحا.
أهداف املقرر:
- 1

تاريف الرطالب عأهمية وسائل اإلعالم يف تناول القضايا اليت تهم اجملتمع إعالميا.

- 2

إعرطا الرطالب فكرة عن املسؤولية االجتماعية لوئاسل اإلعالم.

- 3

عرض أهم القضايا احمللية والااملية اليت تتناوهلا وسائل اإلعالم.

- 4

تنمية مهابرات الرطالب يف التحليل والتلخيص والبحث واملناقشة.

توزيع املقرر على األسابيع:
األسبوع

التاريخ

1

1439/12/29

2

1440/1/6

3

1440/1/13

املادة العلمية
أ

التاريف عاملادة ومفرداتها

ب مقدمة يف اإلعالم
ج مفهوم القضية
أهم القضايا احمللية:
أ

البرطالة

ب الفساد
ج اهلوية الوطنية
أ  -وظائف اإلعالم
ب  -املسوؤلية االجتماعية لإلعالم

توزيع املقرر على األسابيع:
املادة العلمية

األسبوع

التاريخ

4

1440/1/20

5

1440/1/27

6

1440/2/5

7

1440/2/12

8

1440/2/19

9

1440/2/26

10

1440/3/2

11

1440/3/9

12

1440/3/16

13

1440/3/23

وسائل اإلعالم والصوبرة الذهنية

14

1440/4/1

احلرية اإلعالمية واملسؤولية

15

1440/4/8

اإلعالم واإلبرهاب اإللكرتوني

16

1440/4/15

أ  -أنظمة اإلعالم الااملية
ب  -املنظوبر الااملي لقضايا اإلعالم
املالوماتية واجملتمع يف عصر الرقمية اإللكرتونية
أ

الوعي االجتماعي

ب املصداقية
ج ةقوق اإلنسان

17

أ  -االتصال وعملية التغيرييف اجملتماات
ب  -ترطوير اإلعالم الوطين
اختبار نصفي
أ  -اإلعالم واالزمات
ب  -اإلعالم يف مواجهة املخاطر
أ  -التحديات اإلعالمية ةول الاامل
ب  -الاوملة
أ  -التكتل اإلعالمي
ب  -االةتكابر اإلعالمي
أ  -التاددية الثقافية
ب  -ةوابر احلضابرات

أ  -مراجاة شاملة
ب  -عرض البحوث
اختبابر نهائي

االستضافة:
االسبوع

التابريخ

7

1440/2/12هـ

11

1440/4/1

الضيف

املوضوع
ترطوير اإلعالم الوطين

د.أمنابر مرطاوع

احلرية اإلعالمية واملسؤولية

د.سايد جنيدة

االجتماعية

نظام التقييم وتوزيع الدرجات:
توزيع الدرجات

الدرجة

حبث

20

تكليفات ومشابركات

20

اختبابرات

60 = 40 + 20

اجملموع

100

 تفاصيل التكليفات ومواعيد التسليم: .1حبث عن قضية إعالمية ةسب املنهج الالمي – آخر الفصل الدبراسي.
 .2تلخيص كتاب إعالمي وعرضه – عاد االختبابر النصفي.
 .3تكليفات شهرية – كل شهر تكليف واةد.

 املراجع: .1عبـدالرزاق حممـد الـدليمي ،قضـايا إعالميـة مااصـرة ،دابر املسـرية للنشـر والتوزيـع ،عمـان2016 ،م( .
مقربر برئيسي ).
 .2دينا أمحد عراعي ،قضايا إعالمية مااصرة ،خوابرزم الالمية للنشر والتوزيع ،جدة1436 ،هـ.
 .3زهري عبداللرطيف عاعد ،اإلعالم اجلماهريي ،دابر اليازوبري الالمية للنشر والتوزيع ،عمان2015 ،م.
 .4حممد ةسام الدين ،املسؤولية االجتماعية للصحافة ،الدابر املصرية اللبنانية ،القاهرة2003 ،م.
Daya Kishan Thussu, Internatoinal International Communication: .5
Continuity and Change (A Hodder Arnold Publication,Landon, 2006.

