
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 يوسف حسن محمود  االسم

 dryosifhassan@tu.edu.iq البريد االلكتروني

 نظريات االتصال اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

م باالتصال وكذلك نظريات االتصال التي تناولت موضوع تعريف الطلبة بالعوامل المؤثرة في القائ

 على الجمهور التأثيرات التي تحدثها عملية االتصال

نظرية حارس البوابة + نظريات التأثير القوي + نظريات التأثير المحدود + نظريات التأثير المعتدل  التفاصيل االساسية للمادة

 + نظريات العنف التلفزيوني

 
 يةالكتب المنهج

الدار المصرية اللبنانية ،  4حسن عماد مكاوي و ليلى حسين السيد : االتصال ونظرياته المعاصرة، ط

  2008مصر ، 

 

 
 المصادر الخارجية

  2004، عالم الكتب القاهرة  3محمد عبد الحميد : نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير ، ط

 2015، عّمان ، منال هالل المزاهرة:  نظريات االتصال، دار المسيرة

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع  االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي 

 %50مثال  25%  50%
 التوجد  معلومات اضافية

 
 
 
 

 

 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

 االعالم لقســم :ا
 الثانية المرحلة :

 يوسف حسن محمود اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد دكتور اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية اآلداب -جامعة تكريت  مكان العمل  :

mailto:dryosifhassan@tu.edu.iq
mailto:dryosifhassan@tu.edu.iq


 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
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 تالمالحظا المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   )مدخل( نظرية حارس البوابة اإلعالمية 9-12-2020 1

   العوامل المؤثرة على حارس البوابة  16-12-2020 2

   حارس البوابة االلكترونية 23-12-2020 3

   نظرية اآلثار الموحدة 30-12-2020 4

   انتقال المعلومات على مرحلتين 6-1-2021 5

   تقائينظريات التأثير االن 13-1-2021 6

   االنتقائية والفروق الفردية 20-1-2021 7

   امتحان شهري 27-1-2021 8

   نظرية االستخدامات واالشباعات 3-2-2021 9

   دوافع التعرض لوسائل اإلعالم 10-2-2021 10

   أهمية نظريات التأثير االنتقائي 17-2-2921 11

   نظريات التأثير القوي 24-2-2021 12

   نظرية اجتياز المجتمع التقليدي 3-3-2021 13

   التقمص الوجداني 10-3-2021 14

   امتحان شهري 17-3-2021 15

16      

 الفصل الثاني

   نظريات التأثير المعتدل 14-4-2021 17

   نظرية ترتيب األولويات 21-4-2021 18

   العوامل المؤثرة في وضع األولويات 28-4-2021 19

   نظرية اإلنماء الثقافي 5-5-2021 20

   اإلنماء مصطلحات جديدة في 12-5-2021 21

   نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم 19-5-2021 22

   آثار االعتماد على وسائل اإلعالم 26-5-2021 23

   امتحان شهري  2-6-2021 24

   نظرية التأطير االعالمي 9-6-2021 25

   ف في وسائل اإلعالمنظريات العن 16-6-2021 26

   نظرية التطهير 23-6-2021 27

   نظرية االستثارة 30-6-2021 28

   نظرية التدعيم  7-7-2021 29

   نظرية النموذج 14-7-2021 30

   امتحان شهري 21-7-2021       31

32     

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االشراف والتقويم العلمي جهاز

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

 االعالم القســم :
 الثانية المرحلة :

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

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم االعالم –كلية اآلداب  مكان العمل  :



 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 


