رقم المساقINF3225 :
اسم المساق :إعالم تعبوي
تاريخ االمتحان1122/ 2 / 21 :
عدد األسئلة )5(:أسئلة
زمن االمتحان:ساعتان
استخدام اآللة الحاسبة(ال)

جامــــعـة فــــلســـطين
االمتحان النهائي
الفصل الدراسي األول
1122 /1122

اسم المحاضر :إياس فارس
رقم الطالب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكليـة:كلية اإلعالم واإلتصال
القسم  /التخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
استخدام المعاجم أو القواميس(ال)

ج

أجب/ي عن األسئلة التالية:
السؤال األول  :ضع اشارة صح او خطأ امام العبارات التالية

(  01درجات )

)
 .0يطلق على مصطلح العمليات النفسية بمصطلح حرب الفك (
 .2يعتبر اسلوب السب والشتم من اساليب العمليات النفسية التي استخدمها الفراعنة في منازاعتهم (
)
 .3أنشأت وزارة الخاجية البريطانية مكتبا للدعاية عام ( 9191
 .1استطاعت دول المحور ( روما  ,برلين  ,بيجن ) في فترة الحرب العالمية الثانية ان تنال رضا شعوبها ( )
 .5مرت العمليات النفسية االسرائيلية باربع مراحل رئيسية ( )
 .6تعتبر مقولة الجيل الجديد من العمليات النفسية التي اطلقت بعد حرب ) ( 9193
 .9تركز اساليب العمليات النفسية على اكثر من هدف في وقت واحد ( )
 .8الحرب النفسية هي احدى اشكال الدعاية التي تستخدم للنيل من عزيمة الطرف االخر ( )
 .1تظهر رسائل جمهور الداخل العدو بمظهر الشرير ( )
 .91تعتبر مقولة الجنس اليهودي المتميز من العمليات النفسية االسرائيلية التي اطلقت قبل انشاء الكيان الصهيوني (
)

السؤال الثاني :
-9
-2
-3
-1

)

( 01درجة )
( درجتان )
(  5درجات )
(  3درجات)
(  5درجات )

عرف /ي العمليات النفسية
دوافع اطالق الشائعات
أنواع الحرب النفسية
أهداف الحرب النفسية بشكل عام

( 01درجات )

السؤال الثالث :

مرت العمليات النفسية بعدة مراحل حتى وصلت الى المرحلة الحالية التي نعيشها  ..في اطار ما سبق تحدث عما يلي :

 العمليات النفسية في العصور القديمة العمليات النفسية في الحرب العالمية االولى( 15درجات )

السؤال الرابع :
تحدث  /ي عن مراحل تطور العمليات النفسية االسرائيلية بالتفصيل

( 01درجات )

السؤال الخامس :

ضع/ي خطة استراتيجية من أجل صد الحرب النفسية واالشاعات والدعايات التي يتم اطالقها عادة من قبل
المتعاونين مع االحتالل في اثناء الحروب ضد قطاع غزة .
انتهت األسئلة
1

