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 الفرل الدراسي: األول
 م0200 –م 0201العام الجامعي: 

 مدرس السداق: د. طمعت عيدى
 
 إلعالم اإلسرائيلياتهصيف مداق: 
  JOUR 4322رقم السدــــاق: 

 

 وصف السداق:
، وخرائرو وتقديساتو )الرحافة واإلذاعة والتمفزيهن واإلعالم اإللكتروني، يدرس الطالب في ىذا السقرر نذأة اإلعالم اإلسرائيمي وتطهره

اإلعالم اإلسرائيمي بالمغة ووسائمو ولغاتو، واإلعالم الرسسي والخاص، ومؤسدات اإلعالم اإلسرائيمي، وتركيبيا وخرائريا،  واإلعالم الجديد(،
 .والدعاية والحرب الشفدية ، واإلعالم اإلسرائيميوكيفية تجشيد اإلعالم لخدمة الدياسة اإلسرائيمية العربية، والرقيب العدكري اإلسرائيمي،

 التقييم:
 درجات 12   زهر والسذاركة الح .1

 درجات 12 إعداد تقرير عن السرطمحات السغمهطة  .0

 درجة 02   امتحان نرف الفرل .3

 درجات 12   ورشة عسل  .4

 درجة 52   امتحان نياية الفرل  .5

 مراجع السداق:
 م0212، الرياض: السؤلف، 1طاإلعالم اإلسرائيلي: ذراع الجالد، باسل الشيرب،  .1

 م0229، السركز العربي لمدراسات اإلندانية، 1ط :الدالح األمزى في السعركة م اإلسرائيلي:اإلعالعدنان أبه عامر،  .0

 م0227، القاىرة: مكتبة األنجمه السررية، 1ترجسة أحسد السغازي، طبانهراما اإلعالم اإلسرائيلي، دان كاسبر وييييل ليسهر،  .3

 م0226الكتب، ، القاىرة: عالم 1ط ،الرحافة الديشية في إسرائيلأحسد أنهر،  .4

 م0225، القاىرة: دار الذروق، 1ط ،العدكر والرحافة في إسرائيلصالح الشعامي،  .5

، رام هللا: موودار لمدراسووات إعــالم فــي ملــح الــرع ، وقــائع ومع يــاأ جديــدق  ــهال  داس وواقــع اإلعــالم اإلســرائيليأنطووهان شوومحت،  .6
 م0225اإلسرائيمية، 

 م0225، مؤسدة األيام: رام هللا، 1ط :الرحافة واإلعالم في إسرائيل، أمل جسال .7

 م0224، الفارس لمشذر: دار عسان، 1ط :اإلعالم اإلسرائيلي ومحدداأ الرراععاطف الرفهع،  .8

 مفرداأ السداق مهزعة على  سابيع الفرل:
 مفرداأ السداق األسبهع مفرداأ السداق األسبهع

 الرحافة اإلسرائيمية التاسع مقدمة األوال
 اإلذاعة والتمفزيهن في إسرائيل العاشر وتطهره م اإلسرائيمينذأة اإلعال الثاني
 اإلعالم اإللكتروني اإلسرائيمي الحادي عذر ولغاتو وسائل اإلعالم اإلسرائيمي الثالث
 اإلعالم اإلسرائيمي بالمغة العربية الثاني عذر الرسسي اإلسرائيمي اإلعالم الرابع

 الرقيب العدكري اإلسرائيمي الثالث عذر افة: الرحاإلسرائيمي الخاص اإلعالم الخامس
 كيفية تجشيد اإلعالم لخدمة الدياسة اإلسرائيمية الرابع عذر خرائص اإلعالم اإلسرائيمي الدادس
 والدعاية والحرب الشفدية اإلعالم اإلسرائيمي الخامس عذر تقديسات اإلعالم اإلسرائيمي الدابع
 االمتحان الشيائي رذالدادس ع امتحان نرف الفرل الثامن

 
 


