
 الرياضيفي االعالم  لمقرر مدخ

 المستوي الثالث   شعبه اإلدارة الرياضية 

   ٢٠٥كود المقرر

 الموضوع االول  العوامل المؤثرة (. –المحتوي  –: نظرية حارس البوابة من حيث )الجذور التاريخية 
 –التأثير علي مرحلتين  –التطعيم  –الرصاصة  –الكمي  مقارنة بين نظريات ) التأثير 

 االشباع(. – تتحديد األولويا
 الموضوع الثاني  

 –افتراضات النظرية  –نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم من حيث )مفهوم النظرية 
تأثير وسائل اإلعالم  –حدود النظرية وتداخلها مع النظريات األخرى  –ركائز النظرية 

 جمهور نتيجة االعتماد عليها(.في ال

 الموضوع الثالث  

 –توقعات الجمهور من وسائل اإلعالم  –وحاجاته من وسائل اإلعالم  –دوافع الجمهور 
 إشباعات وسائل اإلعالم في ضوء نظرية االستخدامات واإلشباعات.

 الموضوع الرابع  

 -االعالمية   عمليةالعناصر تقييم محتوي برنامج اعالمي رياضي من حيث : )
 زيادة الثقافة والمعلومات  -  .التوجيه وتكوين المواقف واالتجاهات  -  الوظيفة اإلخبارية

لترفيه وتوفير سبل التسلية  - تنمية العالقات اإلنسانية وزيادة التماسك االجتماعي -
 ( .اإلعالن والدعاية - وقضاء أوقات الفراغ

 

الموضوع  
 الخامس 

     مبادئ االعالم الرياضي      .... الرياضى المجال فى اإلعالم
 .                 خصائص االعالم الرياضياإلعالم تطور  تاريخ

 .                        اهداف االعالم الرياضي اإلعالم مفهوم
 .            االعالم الرياضي والتخطيط             اإلعالم وسائل وظائف
 .          االعالم الرياضي واالتصال االعالم وسلبيات ايجابيات
 الرياضي.           االعالن الرياضي والدعاية   اإلعالم تعريف

 الرياضي اإلعالم أنواع

الموضوع  
 السادس 

 

 
 المراجع : 
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 المكتبة الرقمية   –ب 
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