
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 جمعة محمد عبدهللا اللهيبي االسم

 .ankido@tu.edu.iqg البريد االلكتروني

 االعالم التفاعلي اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

ن فهم مصطلح االعالم التفاعلي الذي ظهر حديثا مع التقدم يتمكن طلبة الدراسات العليا م

التكنولوجي، من حيث بداياته واختالفه عن االعالم التقليدي، فضال عن تعريفه بأدواته التي باتت 

اليوم وسيلة اعالمية نافست وسائل االعالم التقليدية من تلفزيون وراديو وصحف، وبالتالي سيتمكن 

يتعرف على اهم هذا االعالم ودوره في الحياة االعالمية ومن ثم يستطيع ان الطالب من فهم متطلبات 

 المراجع التي يستفيد منها فيما اذا اراد مستقبال الخوض في كتابة بحثا عن االعالم التفاعلي.

لنظرية التي تعاملت تركز هذه المادة على موضوع دور التكنولوجيا في االعالم التفاعلي، مع الرؤى ا التفاصيل االساسية للمادة

مع مصطلح االعالم التفاعلي ومن ثم طرح موضوع المواقع االلكترونية للصحف والتلفاز واالذاعة 

 المسموعة مضافا لذلك التعريف بالمدونات والمواقع التشاركية.

 
 الكتب المنهجية

 2008دار الشروق، القاهرة، عباس محمود صادق، االعالم الجديد، 

 2017اعتمادية متصاعدة ووسائل متجددة، دار امجد ، عمان، -االعالم الجديدغالب كاظم جياد، 

 
 المصادر الخارجية

انتصار ابراهيم عبد الرزاق و صفد حسام الساموك، االعالم الجديد، جامعة بغداد، سلسلة مكتبة 

 2011االعالم والمجتمع، 

بة ربيع، المركز القومي للترجمة، ليا ليفرو، وسائل االعالم الجديدة البديلة والناشطة، ترجمة ه

 2016القاهرة، 

 
 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي

  االول

 االمتحان النهائي المشروع  االمتحانات اليومية  المختبر 

 %10امتحان اول 

 %10امتحان ثاني 

اوراق بحثية +  

 %10مناقشات 
 70% 

 التوجد  معلومات اضافية

 
 
 
 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

 االعالم القســم :
 الدراسات العليا المرحلة :

 جمعة محمد عبدهللا اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد دكتور اللقب العلمي :

 اعالم دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية اآلداب -معة تكريت جا مكان العمل  :

mailto:dryousifhassan68@yahoo.com
mailto:dryousifhassan68@yahoo.com


 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 الخطة التدريسية للمادةاستمارة 
 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   تطور االتصال الخطي الى التفاعلي 1/11/2020الثالثاء  1

   أخالقيات الصحافة اإللكترونية العربية 8/11/2020الثالثاء  2

   التكنولوجيا واالتصال التفاعلي 15/11/2020الثالثاء  3

أنـــواع اإلعــالم التفاعلــي وجمهوره  22/11/2020الثالثاء  4

 واخالقياته

  

اإلعالم التقليدي والجديد في سياق تمدد  29/11/2020الثالثاء  5

 اإلعالم االجتماعي وشبكاته

  

   التلفزيون التفاعلي 5/12/2020الثالثاء  6

   الراديو التفاعلي 12/12/2020الثالثاء  7

   االمتحان االول منتصف الكورس 19/12/2020 الثالثاء 8

   السينما التفاعلية 26/12/2020الثالثاء  9

   الكتاب االلكتروني 3/1/2021الثالثاء  10

القوانين الضابطة لإلعالم  - 10/1/2021الثالثاء  11

 االلكتروني  في الدول العربية

  

   الم البديلالمدونات االلكترونية االع 17/1/2020الثالثاء  12

كيفية توظيف الجماعات  - 24/1/2021الثالثاء  13

 المتطرفة وسائل  اإلعالم الجديد

  

   المدونات 31/1/2021الثالثاء  14

   صحافة المواطن 7/2/2021الثالثاء  15

   امتحان نهاية الكورس االول  16

 الفصل الثاني

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

 االعالم القســم :
 الدراسات العليا المرحلة :

 يوسف حسن محموداسم المحاضر الثالثي :
  استاذ مساعد دكتور اللقب العلمي :

 اعالم دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم االعالم –كلية اآلداب  مكان العمل  :
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 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 
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Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor Gomaa mohammed abdullah 

E_mail g.ankido@tu.edu.iq 

Title Interactive media 

Course Coordinator  

 
Course Objective 
 

Postgraduate students can understand the term interactive media that 
has recently emerged with technological progress, in terms of its 
beginnings and its difference from traditional media, as well as 
introducing it to its tools that have become today a media medium that 
competed with the traditional media from TV, radio and newspapers, 
and thus the student will be able to understand the requirements of this 
media And his role in the media life, and then he can get acquainted 
with the most important references that benefit from him, if he wants 
in the future to go into writing in search of the interactive media. 

 
Course Description 
 

 focuses on the topic of the role of technology in interactive media, with 
theoretical visions that dealt with the term interactive media, and then 
put forward the topic of websites for newspapers, TV and radio 
broadcasts in addition to that definition of blogs and participatory sites 

 
Textbook 

Abbas Mahmoud Sadiq, New Media, Dar El-Shorouk, Cairo, 2008 
Ghaleb Kazem Jiyad, New Media - Escalating Reliability and 
Renewable Methods, dar Amjad , Amman, 2017 

 
References 

Intisar Ibrahim Abdul-Razzaq and Safad Hussam Al-Samouk, New 
Media, University of Baghdad, Library and Information Library Series, 
2011 
Lea Livro, New and Alternative and Active Media, Translated by Heba 
Rabie, National Center for Translation, Cairo, 2016 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 
First exam 10 

Second 10 
 Working 

papers 10 
---- 70 

 
 
General Notes 
 

 
 
NO General Notes  
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Department: media 

Stage: Postgraduate studies 

Lecturer name: Yousif Hassan 

Mahmood Al-farraji 

Academic Status: prof assist 

Qualification: phd 

Place of work: University of  tikrit 

– College of arts 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 1-10-2019 Linear to interactive development   

2 8-10-2019 New concepts in interactive communication   

3 15-10-2019 Technology and interactive communication   

4 22-10-2019 Theoretical insights for interactive media   

5 29-10-2010 Interactive media definitions   

6 5-11-2019 Interactive media features   

7 12-11-2019 Factors affecting the interactive media   

8 19-11-2019 The first exam in the middle course   

9 26-11-2019 Interactive levels and their dimensions   

10 3-12-2019 Interactive tools and appearances   

11 10-12-2019 Newspaper websites   

12 17-12-2019 Radio and TV websites   

13 24-12-2019 Social networking sites   

14 31-12-2019 Blogging   

15 7-1-2020 Citizen journalism   

16  The end exam of the first course   

Chapter 2 

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

University:tikrit 
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Academic Status: prof assist  
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 Instructor Signature:     Dean Signature: 


