مادة مناهج نظريات االتصال واإلعالم COM600
د .أمين باجنيد

أستاذ املادة

عدد الساعات

األحد  -الثالثاء

األيام

3ساعات
10.50- 9.00

التوقيت

توصيف املقرر:
تتناول هذه املادة تطور علم االتصال ،وحماولة فهم طبيعته و وسائلة و أشكاله املختلفة يف احلياة االجتماعية
كما تسعى إىل تعزيز معلومات الطالب باطالعه على أبرز نظريات االتصال واإلعالم واجتاهاتها احلديثة
والطبيعة املتجددة لتلك النظريات.
أهداف املقرر:
- 1التعرف على النماذج واملداخل العلمية لنظريات االتصال واإلعالم
 - 2اإلثراء املعريف والفلسفي للطالب يف جمال االتصال واإلعالم
 - 3التدريب على توظيف النظرية عند كتابة املقرتح البحثي ملرحلة املاجستري

توزيع املقرر على األسابيع:
التاريخ

األسبوع
األحد2019/ 1/13 :
1
األحد2019/1/20:
2

املادة العلمية
مقدمة يف النظريات
مراحل تطور االتصال نظرية االنتقاالت()108- 87
تكنولوجيا الكلمة()48- 17

3

األحد2019/1/27:

4

الثالثاء2019/2/5:

5

األحد2019/2/10:

6

األحد2019/2/17:

النماذج االجتماعية()131- 109
نظرة كونية ()79- 49
النماذج السلوكية()142 - 131
الكالسيكيات يف اإلعالم )95- 81( 1
نظرية بناء الواقع االجتماعي ()173- 143
الكالسيكيات يف اإلعالم )119- 95( 2
القائم باالتصال وحارس البوابة ()184- 173
اإلعالم واأليدلوجية ()157- 123

توزيع املقرر على األسابيع:
التاريخ

األسبوع
األحد2019/2/24:
7

املادة العلمية
حمتوى الرسالة واسرتاتيجيات اإلقناع()208- 185
حرب املعلومات والربوباجندا احلديثة ()207- 183

8

األحد2019/3/3:

9

األحد2019/3/10:

االختبار الدوري

10

األحد2019/3/17:

نظريات التأثري االنتقائي ()265- 225

11

األحد2019/3/24:

12

األحد2019/3/31:

نظريات التأثري املعتدل ()335- 285

13

األحد2019/4/7:

نظريات املعرفة من وسائل اإلعالم ()350- 335

14

األحد2019/4/14:

15

األحد2019/4/21:

اجملتمع اجلماهريي ونظرية اآلثار املوحدة()224- 209
حتويل الثقافات ()243- 207

اهليكلة والتنظيم واهلوية الرقمية ()299- 263
نظريات تأثري القوى ()284- 267
اإلعالم التفاعلي واألخبار ()321- 299

األلعاب ()395- 365
النظريات املفسرة للعنف يف وسائل اإلعالم ()388- 351
أحباث اإلعالم ()431- 397
دراسة آثار وسائل اإلعالم ()409- 389

األحد2019/4/21:

تسليم املقرتح البحثي

حيدد الحقاً

االختبار النهائي

نظام التقييم وتوزيع الدرجات:
عرض تقدميي

الدرجة
20

توزيع الدرجات
املقرتح البحثي

30

اختبار دوري

20

اختبار نهائي

30

اجملموع

100
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