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 أستاذة المادة بوعشور كريمة 

karimabouachour@gmail.com البريد االلكتروني 
 الجمهور المستهدف طلبة ماستر تخصص صحافة مطبوعة و الكترونية

 نمط التكوين HYBRIDE   هجين 
 

 يهدف تدريس هذه المادة إلى تحقيق ما يلي:
 تعريف  الطلبة بنشأة وتطور الصحافة اإللكترونية  - 
 تمكين الطلبة من اكتشاف أهمية الصحافة اإللكترونية  - 
وأهم   تمكين الطلبة  من  معرفة خصائص الصحافة اإللكترونية - 

 اإللكترونية  المطبوعة جوانب التشابه واالختالف بين الصحافة
 

 
 

 أهداف الدرس 
 
 

 أسابيع 5
 

 التكوينمدة 
 

اإلحاطة بأهم التطورات في مجال تكنولوجيات اإلعالم   - 
 واالتصال.

 معرفة أهمية اإلنترنت ووظيفتها اإلعالمية.  - 

 
 المعارف المسبقة

 
الصحافة في نهاية القرن العشرين و أوائل القرن الحالي   عرفت - 

ثورة هائلة تمثلت في نظم االتصاالت الرقمية و استخدام االنترنت 
مجال   في  اإلنسان  إليها  التي وصل  االنجازات  أهم  من  يعد  الذي 
االتصاالت  ، و انعكس هذا التطور على الصحافة كمفهوم و وظيفية  

 االلكترونية. ، و ظهر ما يسمى بالصحافة 
و       أة  ــــــــكرة  أساسية  تتجلى في رصد نشــــمل هذا الدرس ف يـــحمل 

التعرف على    وتطور الصحافة االلكترونية وأهم السمات التي تميزها  

 

 

 ملخص الدرس

 

 بطاقة المخطط العام للدرس
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االختالف بينها و بين الصحافة المطبوعة في  أوجه التشابه و  
بشكلها محاولة   الورقية  الصحف  بين  العالقة  مستقبل  الستكشاف 

 .التقليدي و الصحف االلكترونية بأدواتها التفاعلية
 

  مفهوم -المقطع األول : شرح أهمية المادة وأهدافها   - 
 . و خصائصهاالصحافة اإللكترونية  

 :  المقطعأهداف 
 الصحافة االلكترونية. تعريف 

الصحافة   عرض االختالفات في تحديد مفهوم 
 االلكترونية.

تمكين الطلبة من التعرف على أهم سمات   
 الصحافة االلكترونية.

 .شبكة االنترنت و الصحافة االلكترونيةالمقطع الثاني : -  

 :  المقطعأهداف 
 االنترنت. تعريف  الطلبة بنشأة وتطور شبكة  
 رصد أهم الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت. 
 تحديد الوظائف اإلعالمية لشبكة االنترنت. 

 نشأة و تطور الصحافة االلكترونية .المقطع الثالث : - 
 
: التفاعلية على االنترنت و مواقع الصحف  الثالثالمقطع    -

 االلكترونية. 
 :   المقطعأهداف 

تمكين الطلبة من تحديد أهمية التفاعلية كميزة  
 أساسية للصحافة االلكترونية.

التعرف على الدراسات التي اهتمت  بالتفاعلية على  
 مواقع االنترنت.

التعرف على الدراسات التي اهتمت  بالتفاعلية على  
 الصحف االلكترونية.  مواقع

 االلكترونية. نشأة و تطور الصحافة :  الرابعالمقطع    -
 :  المقطعأهداف 

نشأة    على   التعرف  من  الطلبة  الصحافة  تمكين 
 اإللكترونية.

رصد أهم مراحل تطور الصحافة  تمكين الطلبة من   
 االلكترونية على الصعيد الدولي.

 

 
 
 
 
 
 
 

  محاور الدرس
 



 
سياقات    معرفة  من   الطلبة   تطور  تمكين 

 الصحافة العربية االلكترونية. 

: أنواع الصحف االلكترونية و نماذج   الخامسالمقطع     -   
 منها. 

الصحف    أنواع  على  التعرف  من  الطلبة  تمكين 
 االلكترونية .

التعرف على  بعض نماذج من الصحف االلكترونية  
 في الدول العربية.

في    االلكترونية  الصحف  من  نماذج  بعض  رصد 
 الدول المتقدمة.

: الخدمات التي تقدمها مواقع الصحف   السادسالمقطع  -
 االلكترونية. 

 :  المقطعأهداف 
أهم الخدمات التي  تمكين الطلبة من التعرف على    

 تقدمها مواقع الصحف االلكترونية. 
 الصحافة االلكترونية. في : القائم باالتصال  السابعالمقطع    -

 :  المقطعأهداف 
السمات  باالتصال و    مفهوم القائم  التعرف على 

 . هالتي تميز 
التعرف على دور القائم باالتصال في الصحافة   

 االلكترونية. 
ال   أهم  على  القائم  التعرف  خصت  التي  دراسات 

 ل في الصحافة االلكترونية. باالتصا
 الصحافة االلكترونية. جمهور :  الثامنالمقطع    -

 :  المقطعأهداف 
 .و خصائص الجمهورمفهوم  علىالتعرف  
على    و  التعرف  في    الجمهوردور  خصائص 

 الصحافة االلكترونية. 
خصت    التي  الدراسات  أهم  على    جمهور التعرف 

 . الصحافة االلكترونية
: أوجه االختالف و التشابه  بين الصحافة    التاسعالمقطع     -

 االلكترونية و الصحافة المطبوعة.
 :  المقطعأهداف 

على     التعرف  من  الطلبة  جوانب أهم  تمكين 
 االختالف بين الصحافة الورقية و االلكترونية. 



 

التعرف على أوجه التشابه بين الصحافة المطبوعة  
 اإللكترونية.) الورقية ( والصحافة 

 : مستقبل الصحافة المطبوعة   العاشرالمقطع    - 
 اللكترونية. او      

 :  المقطعأهداف 
 التعرف على مظاهر أزمة  الصحافة  الورقية . 
التعرف على أهم التحديات المفروضة على  

 الصحافة االلكترونية و الورقية.
 االلكترونية. تحديد  مستقبل الصحافة المطبوعة و  

 
 كتابي حضوري.  %50   -
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