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 الرأي العام                          
 

 1. اسم المادة

 2. رقم المادة 4527432

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات نظرية 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات نظرية 3

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج بكالوريوس

 6. رقم البرنامج 

 الجامعة االردنيـــــة

 7. اسم الجامعة 

 8. الكمية كمية االداب

 9. القسم علم االجتماع

 10. مستوى المادة / ثالثة / رابعة سنة أولى / ثانية

 11. الدراسيالعام الجامعي/ الفصل  2019-2020

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  15/2/2019
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 ال يوجد
 

 مدرسو المادة .71

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني

/ 9;8287;>:2( / 18-11) –خ -ث -ح/ ;:;87ميساء نصر الرواشدة/ رقم المكتب د. 
m_rawashdeh@ju.edu.jo                                                         
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 وصف المادة .71

 

 يتضمن المساق: 
 -أنواع وتقسيمات الرأي العام  -العوامل التي ساعدت في ظيور الرأي العام –طبيعتو  -تعريفات الرأي العام 

الوظائف التي يمعبيا  –خصائص الرأي العام  –أىمية الرأي العام  –نشأة الرأي العام وتطور النظم السياسية 
أىم المقومات التي تساعد في تشكيل الرأي  –الرأي العام عمى مستويين الفردي والجماعات واألنظمة السياسية

الرأي العام كقوة ضغط شعبي  –الوضع الدولي وأثره في تكوين الرأي العام   -أساليب تغيير الرأي العام  -العام 
 نيجية لقياس الرأي العام وأىم المشكالت التي تواجييا في الشرق األوسط.الجوانب الم –

الجانب العممي:إعداد وتصميم استمارات ميدانية لقياسات الرأي العام حول القضايا المجتمعية، وتعبئتيا وتفريغيا 
 وتحميميا

 
 

 
 

 ليا والجدول الزمني محتوى المادة الدراسية .82
  اسابيع  8      مفيوم الرأي العام وطبيعتو وأىدافو وأنواعو.

   اسابيع  8           المؤثرة في تكوين الرأي العام .العوامل 

مفيوم الرأي العام وطبيعتو  مى:األىداف: بعد دراسة ىذا المقرر فإنو من المتوقع أن يكون الطالب قادرا ع -أ
 وأنواعو وتقسيماتو.

 العوامل التي ساعدت في زيادة نفوذ الراي العام.
 نشأة الرأي العام و أىميتو وأساليب تغييره .

 أركان الرأي العام ومظاىره .
 أىم األساليب التقميدية و النفسية في التأثير عمي الرأي العام.

 والمشكالت التي تواجييا.أىم طرق قياس الرأي العام 
 استخدام المالحظة في قياسات الرأي العام.

 تصميم االستمارات الميدانية لقياسات الرأي العام وتعبئتيا وتفريغيا وتحميميا.
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  اسابيع  8                                   مقومات الرأي العام.
 األساليب التي تتبع في العديد من الدول لتغيير الراي العام.

  اسابيع    8 توظيف المنبر االعالمي في الوصول لمغايات واألىداف السياسية و االجتماعية.
  اسابيع  8                                                         طرق قياس الرأي العام.

  اسابيع  8                                       استخدام المالحظة في قياسات الرأي العام.
  اسابيع  8     وتحميميا. تصميم االستمارات الميدانية لقياسات الرأي العام وتعبئتيا وتفريغيا

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .12

 
 المحاضرة والمناقشة -6

 كتابة تقارٌر بحثٌة وعرضها -2
 التعلٌم األلكترونً -3

 

 
 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:
  

 (عالمة 52: ٌحدد موعد مسبق باإلتفاق مع الطلبة                          ) االمتحان األول  -

 (عالمة 42)   ة:                                              تقارٌر بحثٌواجبات اسبوعٌة و -

 (                                   عالمة 72ً: وفق البرنامج المعلن عنه من قبل وحدة القبول والتسجٌل      )االمتحان النهائ-

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب: يسجل الحضور والغياب في كل لقاء مع الطمبة. سياسة الحضور -أ

: في حال غياب الطالب عم اإلمتحان ال يمنح الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
اال بوجود عذر طبي مختوم من عيادة الطمبة في الجامعة األردنية او مستشفى الجامعة وان  فرصة تقديم اإلمتحان

  18ة ويكون الحد األعمى لمعالمو لم يقدم عذر طبي يطمب منو تقديم ورقة بحثية يختار عنوانيا مدرس الماد

 : ال يوجدإجراءات السالمة والصحة -ج

ضبط الطالب في حالة غش او خروجو عن آداب النظام الصفي  : في حال الغش والخروج عن النظام الصفي -د
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 تكتب بالطالب شكوى خطية وفق تعميمات الجامعة المتعمقة بالغش واإلنضباط الصفي.

: يحصل الطالب عمى عالمتو في امتحان منتصف الفصل بعد مدة اسبوع بحد اقصى من إعطاء الدرجات -ه
 ة قبل اإلمتحان النيائي في آخر محاضرة في الفصل.تقديمو لإلمتحان ويحصل عبى تجميعو بالماد

: مكتبة الجامعة للحصول على المراجع والقراءات تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 مختبرات الحاسوب للدخول على المواقع اإللكترونية و طباعة التقارير الحثية والواجبات األسبوعية. /المطلوبة 

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .12

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ

 
 
 عمان  -علم االجتماع واالعالم، دار وائل للنشر والتوزٌع (. 4232طاهر حسو االبٌاري ) .3
 عمان   -مدخل الى الرأي العام،  دار المسٌرة للنشر والتوزٌع(.4235) كامل خورشٌد مراد  .4
  -الرأي العام عوامل تكوٌنه وطرق قٌاسه دار المسٌرة للنشر والتوزٌع( .  4238) عبد الكرٌم الدبٌسً  .5

 عمان 
6.  

 
 

.26 

 إضافيةمعمومات 
 
 
 

 

----التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  دكتورة ميساء الرواشدة   منسق المادة:مدرس أو 
----- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة--------------

--------------------------------- 
-----------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

------------------ 
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-------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/
------------------ 

--------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
------------------ 

 
 

 
 

 


