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 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته 

تعودت مع الطلبة في هذا النوع من المقاييس أن أمنحهم حرية اختيار الموضوع الذي يريدون        
فإن األعمال المطلوبة   COVID-19، و لكن و نظرا للوضع الحالي الذي أحدثه وباء كورونا العمل عليه 

،و عليه فالمطلوب من  من الطلبة ستتمحور كلها حول هذا الوباء و هذه الوضعية التي أفرزها ذات الداء 
 جميع الطلبة القيام بما يلي : 

اختيار برنامج إذاعي أو تلفزيوني أو ركن قار في صحيفة ورقية أو صفحة لشخصية أو منظمة   •
فايسبوك ،أو قناة عبر موقع اليوتيوب ،أو مدونة لشخصية  رسمية أو غير رسمية عبر موقع ال

 معينة أو أي حساب لشخصية أو منظمة عبر باقي مواقع التواصل االجتماعي .
على   10فيديوهات أو حصص أو مقاالت أو منشورات )  10العمل على جمع مادة تتكون من  •

 األقل ، إذا استطاع الطالب جمع مادة أكبر فال مانع (  .
الطالب بدراسة األساليب االقناعية الموظفة في المادة البحثية )فيديوهات ،منشورات يقوم  •

   )يستعين الطالب بالوثائق المرسلة مع هذا اإلعالن (،حصص ..الخ ( .
البد من الطالب أوال تقديم بطاقة تقنية تعريفية عن القناة أو الصحيفة أو الموقع أو الصفحة التي   •

 التحليل .سيتمحور حولها 
إذا تعلق األمر بمادة سمعية بصرية فالبد من معرفة دور األلوان و المؤثرات الصوتية و القائم   •

باالتصال و الديكور و فكرة البرنامج في إقناع المشاهد أو المتابع ،أيضا قيمة الضيوف  
 الحاضرين في حال اعتماد هذا األسلوب كذلك .

ضمون المادة العلمية محل التحليل )سمعية ،سمعية  عموما البد أن يشتمل التحليل شكل و م •
 بصرية ،مكتوبة ..(

ترسل األعمال التطبيقية الى ايميل األستاذة المشرفة على التطبيقات )د.بلعربي( في أجل   مالحظة :
،و أي طالب لم يستوعب المطلوب منه فهو مدعو لطرح استفساراته عبر   2020جوان  10أقصاه 
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مع مالحظة  أنموذج مقترح للعناصر التي سيشتملها تحليل األساليب االقناعية لبرنامج تلفزيوني 
 : أنه بإمكان الطلبة إضافة عناصر أخرى حسب المادة التي يقومون بتحليلها 

 مقدمة

 التعريف بالبرنامج التلفزيوني : -1

 البرنامج. بطاقة تقنية عن القناة التي تبث -1-1

 التعريف بالبرنامج . -1-2

 التعريف بمقدم البرنامج.-1-3

 : األساليب االقناعية الموظفة في البرنامج للتحسيس و توعية الجمهور حول وباء كورونا-2

فكرة البرنامج ،ما بين اإليجاب و السلب  )المقصود هنا نقاط قوة البرنامج و مواطن الضعف  -2-1
عتماد على تعليقات المشاهدين إذا أدرج البرنامج في مختلف مواقع  و يمكن في هذا السياق اال

 التواصل االجتماعي (. 

مقدم البرنامج ) هل له حضور ،هل مؤهالته تتوافق مع حجم الوباء و التحدي ،دراسة  -2-2
 .اإليماءات ،الصوت ،الهندام ....الخ(

 .ى التوفيق في اختيار األلوان (الديكور العام للبرنامج ) يتالءم مع نوعية البرنامج ،مد -2-3

لغة البرنامج ) التي يستعملها المقدم ،الضيوف و مختلف المتدخلين ،لغة سهلة ،مفهومة من  -2-3
 العكس (.الجميع على اعتبار أن البرنامج موجه للجميع أم 

الضيوف ) نوعية الضيوف ،يعملون في قطاع الصحة فقط أم هناك تنويع في هذه النقطة ، -2-4
 خالتهم تضيف للبرنامج ،أسلوب التحسيس المعتمد الصراحة و التخويف أم التهدئة و التبسيط (.  تد 

 مضمون البرنامج .-2-5
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 استراتيجيات اإلقناع الموظفة.-2-8

 نتائج الدراسة. 
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