
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لمادة )اإلعالم الجديد(استمارة انجاز الخطة التدريسية 
 

 خالد علي صالح علي االسم

 k.ali181@tu.edu.iq  البريد االلكتروني

 اإلعالم الجديد اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

واهميته وعوامل ظهوره وعالقته بالعملية االتصالية وتقسيماته تعريف الطلبة باالعالم الجديد 

مميزاته وسماته واهم تطبيقاته  +  محركات البحث واهميتها اضافة الى الوظائف التي يؤديها و

 ار االجتماعية والسياسية التي تنتج عن استخداماته المتعددةاالعالم الجديد واالث

 راء ظهور االعالم الجديد العوامل و التفاصيل االساسية للمادة

 مميزات االعالم الجديد وسماته

 تطبيقات االعالم الجديد

 
 الكتب المنهجية

 

 
 المصادر الخارجية

 اإلتصال الشخصي في عصر تكنولوجيا اإلتصال :عبد المنعم فؤاده
 الشبكة الدولية للمعلومات اإلنترنت: فاروق حسين

 
 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 القســم :
 الثالثة المرحلة :

 خالد علي صالح اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد ب العلمي :اللق

 الماجستير المؤهل العلمي :
 كلية االداب مكان العمل  :

mailto:k.ali181@tu.edu.iq


 

 

  

 

 

 

 

 

 لمادة )اإلعالم الجديد(استمارة الخطة التدريسية 
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المادة  المادة النظرية التاريخ
 العلمية

 المالحظات

ثورات االتصال )إشارات اإلعالم الجديد كامتداد ل 6-12-2020 1

 تاريخية (

  

   مفهوم اإلعالم الجديد 13-12-2020 2

   عوامل ظهور اإلعالم الجديد 20-12-2020 3

   اإلعالم الجديد بين االتصالين الشخصي والجماهيري  27-12-2020 4

   اإلعالم الجديد وعناصر العملية االتصالية  3-1-2021 5

   عالم الجديد وتصنيفاتهتقسيمات اإل 10-1-2021 6

   سمات اإلعالم الجديد وخصائصه 17-1-2021 7

   امتحان شهري 24-1-2021 8

   الجمهور واستخدام اإلعالم الجديد 31-1-2021 9

   المدونات في اإلعالم الجديد 7-2-2021 10

   الفيس بوك في اإلعالم الجديد 14-2-2921 11

   اإلعالم الجديداليوتيوب في  21-2-2021 12

   تويتر في اإلعالم الجديد 28-2-2021 13

   التفاعلية في اإلعالم الجديد  7-3-2021 14

   امتحان شهري 14-3-2021 15

16     

 الفصل الثاني

   الم التقليدياثر االعالم الجديد في االع 11-4-2021 17

   بشأنها ( الدردشة في وسائل االعالم الجديد  ) اآلراء 18-4 18

   البوايات والمحركات في االعالم الجديد 25-4 19

   دوافع الجمهور الستخدام وسائل التواصل االجتماعي 2-5 20

   وظائف االعالم الجديد 9-5 21

   الوظيفة المعرفية لوسائل اإلعالم الجديد 16-5 22

   الوظيفة الترفيهية لوسائل اإلعالم الجديد 23-5-2021 23

   األثر العاطفي لوسائل اإلعالم الجديد 30-5 24

   امتحان شهري 6-6 25

   األثر االجتماعي لوسائل االعالم الجديد 13-6 26

   األثر السياسي لوسائل اإلعالم الجديد 20-6 27

   اإلدمان على وسائل اإلعالم الجديد 27-6 28

   تشريعات اإلعالم الجديد 4-7 29

   اإلعالم الجديدمستقبل  11-7 30

   امتحان شهري 18-7-2021       31

32     

   

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

 االعالم القســم :
 الثالثة المرحلة :

 لي صالحخالد ع اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 الماجستير المؤهل العلمي :
 كلية االداب مكان العمل  :


