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تعارف

اإلسم•

الهواية•

هدفك من الدراسة في قسم الدعوة و اإلعالم•

وك الفيسبو على  الواتساب لىكم ساعة بتقضي كل يوم ع•

2



مدرس المادة

محمد فادي مجاهد•

1996بكالوريوس هندسة المعلوماتية من جامعة تكساس األمريكية عام •

2000دبلوم إدارة البرمجيات من جامعة كارنيجي ميلون األمريكية عام •

2014ماجستير في اإلعالم من جامعة ليستر البريطانية عام •

اإلعالمية 7مؤسس شريك لشركة جيم باور •

مؤسس شركة نبضة لخدمات اإلعالم الرقمي•

ومدير العالقات العامة و اإلعالم الرقمي في مجمع الشيخ أحمد كفتار•

التقييم مستشار أول في األمم المتحدة في مجاالت المعلوماتية و المتابعة و•



منهاج الدراسة

انجليزي+ عملي •

حاالت عملية واقعية•

أبحاث إعالمية •

أفالم وثائقية•

!تفاعل... تفاعل... تفاعل•



تقييم األداء

أوراق العمل•

مذاكرات•

بحث علمي إعالمي•



العالمات

الحضور أساسي و لكن ليس له عالمات•

التفاعل أساسي و لكن ليس له عالمات•



قواعد أساسية

المحرمات  •
أي عملية غش أو محاولة غش –
البحث اإلعالميأي تشابه في أوراق العمل أو –
استخدام الهاتف المحمول أثناء المحاضرة–
الكالم الجانبي أو الضحك أثناء المحاضرة–

دقائق و في  5ال يسمح للطالب بالدخول بعد المدرس بأكثر من •
حال الخروج من المحاضرة ال يمكن الدخول مرة ثانية على 

اإلطالق
يسمح بشرب المشروبات الساخنة أثناء المحاضرة •



مقدمة



البحث اإلعالمي العلمي 

البحث العلمي•

اإلعالم•



البحث

محاولة اكتشاف شيء ما•

أبحاث يومية نقوم بها•
معايرة درجة حرارة مياه االستحمام لتناسب جسمنا–

ماهو اللباس األنسب للعمل اليوم؟–

ماذا أشتهي أن آكل اليوم؟–

أي الطرق أقصر إلى الجامعة؟–

كيف أصل إلى الطابق السادس و من أي مصعد؟–

كيف أخبر أهلي عن عالماتي المتدنية؟–



البحث العلمي

 طرق إبداعية و منظمة تستخدم لزيادة مخزون المعرفة بما فيها•
ون في معرفتنا باإلنسان و الثقافة و المجتمع، و استخدام هذا المخز

تطبيقات مفيدة
محاولة اكتشاف شيء ما•
يستخدم البحث العلمي في•

التأكد من الحقائق–
تأكيد و توسيع نتائج بحث سابق–
إيجاد حلول لمشاكل–
دعم نظريات أو تطوير نظريات جديدة–
التأكد من طرق بحث موجودة–


