
الخطة الدراسیة لمساق التربیة االعالمیة والرقمیة  

بیان التل  ـ معھد اإلعالم األردني  

لیال عبید  معھد اإلعالم األردنيـ -  

عماد بشیر ـ الجامعة اللبنانیة  

	

واإلعالم اآلدابات كلی للجامعة واجباري لطلبة متطلب جامعة اختیاري   

 

وصف المساق واھدافھ:  

تعریف الطلبة على مفھوم التربیة اإلعالمیة وصناعة اإلعالم وتأثیرھا على  ھدف المساق الىی
انشاء المدونة تطبیقات رقمیة بسیطة في اطالق باإلضافة الى 	مجتمع واھمیتھا في احداث التغییرال
 وتقدیر وتقییم تحلیل الى الوصول على القدرة الطلبة اعطاء، كذلك والفیدیو انتاج الصوت والصورةو

.  صناعتھا في والمشاركة اإلعالمیة الرسائل  

 

  :على قادرا یكون أن الطالب من یتوقع المساق نھایة في /مخرجاتال

.البحث والحصول على المعلومات • 	
.نقد وتحلیل الرسائل التي تبث عبر وسائل االعالم المختلفة •  
.انتاج رسائل اعالمیة تخدمھ وتخدم مجتمعھ • 	
.والتقنیات الحدیثة في ھذا المجالمواكبة تطور االعالم  • 	
احداث التغییر. والمجتمع المشاركة في  • 	

 

: األسبوع األول  

مقدمة تعریفیة حول التربیة االعالمیة والرقمیة، ماذا تعني التربیة االعالمیة والرقمیة؟   

العملیة :طبیقات الت 	

لمقاالت واوراق عمل عن لكل طالب وطالبة، قراءة تحضیریة 	 Blog	WordPressعمل  
ن احد األوراق في األسبوع الثاني.الموضوع وتقدیم ملخص ع  

 



األسبوع الثاني:   

.وطرق االتصال مراحل تطور وسائل االعالم،  - 	
وصناعة األخبار؟ملكیة وسائل االعالم،  - 	

.لقصة االخباریة نفسھا: تمارین حول تغطیة وسائل االعالم المختلفة لطبیقات العملیة الت  

 

األسبوع الثالث:   

(الصورة ، الصوت، النص).الوسائط المتعددة عناصر االعالم الرقمي، كیفیة استخدام  - 	
.Sequenceبناء القصة بالصورة والفیدیو والنص ...  - 	
	 .تعلم مھارات التعبیر األساسیة -

.التمارین العملیة : تنزیل تطبیقات تشمل التصویر والمونتاج عبر أجھزة الھواتف الذكیة  

 

 

األسبوع الرابع:   

تأطیر األخبار. - 	
.brandingتحلیل االعالنات، و - 	
الحدث.توظیف الصورة لخدمة المعلومة /  - 	

تطبیقات عملیة:  تنزیل برنامج للصور الثابتة .  

 

األسبوع الخامس:   

االعالم والنشاط المدني والحراك.- 	

، من خالل احدى برامج مكساج الصوت.Podcastتطبیقات عملیة :        

	

امتحان نظري  األسبوع السادس:  

 

الطائفیة، التطرف، الحرب، واالرھاب. :العربيفي العالم التربیة االعالمیة    لسابع:األسبوع ا 	



تحلیل الرسائل والمواد اإلعالمیة الصادرة عن المنظمات المتطرفة واإلرھابیة تطبیقات عملیة : 
  .ومحاولة صناعة رسائل مضادة 

 

ادارة الشائعات، والتحقق من المعلومات.  ثامن:األسبوع ال  

		www.whoisمن خالل تطبیق برنامج تطبیقات عملیة:  	

	

: تاسعاألسبوع ال  

تصویر االعالم للمرأة. - 	

تطبیقات عملیة : البحث عن صورة المرأة في االعالم المحلي واالعالنات.  

.بدء التحضیر للمشروع النھائي   

 

: عاشراألسبوع ال  

	 .الحوار التواصل و ادارة مقدمة لمھارات االتصال و -

تمارین تؤكد على اھمیة الحوار والتواصل واحترام الرأي اآلخرتطبیقات عملیة:   

 

:حادي عشراألسبوع ال  

.استضافة اعالمیین وناشطین لتقدیم خبراتھم - 	

	

  :تطبیقات عملیة

 عن ملخص تقدیم وومجتمع محلي الحاق مجموعات من الطلبة بمؤسسات اعالمیة واعالنیة  -
.عملیا ممارستھا تمت التي التطبیقات احدى استخدام خالل من الطلبة لباقي الزیارة 	

 

.تسلیم المشروع النھائي ، حول المفاھیم التي تم مناقشتھا خالل المحاضرة  األسبوع الثاني عشر:  

تطبیقات عملیة : عرض المشارییع النھائیة.  

 



امتحان نھائي. :عشراألسبوع الثالث   

 

المصادر والمراجع:  	

Potter	(2005):	Media	Literacy 	

	Ad	Campaigns	Tell	Women	to	Celebrate	Who	They	AreHoward	(2005):	 	

ه) التربیة االعالمیة: كیف نتعامل مع االعالم ؟ مكتبة الملك فھد الوطنیة.1431(	فھد الشمیمري  

) التربیة االعالمیة ومحو األمیة الرقمیة، دار وائل للطباعة والنشر 2015بشرى حسین الحمداني (
والتوزیع.  

 

:قدیم مشروع المساق للجھات المعنیةت  

تحضیر ورقة تشرح اھمیة التربیة اإلعالمیة في تحصین الشباب ضد الفكر المتطرف والرسائل 
المكثفة في اإلعالم الرقمي وتوضح اھمیة التربیة اإلعالمیة في نشر الوعي حول كیفیة التأكد من 

یتم مناقشة ھذه األسس  اج رسائل مضادة.  وتحلیل الرسائل وكیفیة انت اإلشاعات واألخبار الملفقة
اجتماعات مع اعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة لحشد الدعم لھذه المبادرة.والتأكید علیھا في   

.إدراجھ ضمن متطلبات الجامعةلمجلس األكادیمي على امل التقدم بمسودة المساق ل  

ي لنشر التوعیة وتوسیع دائرة الدعم التواصل مع وسائل اإلعالم المحلي ومؤسسات المجتمع المدن
       لھذه المبادرة. 


