سلى انًغبقDMAR1305:
اعى انًغبق:إداسح انعاللبد انعبيخ فً انًؤعغبد
ربسٌخ االيزحبٌ2013/03/27 :
عذد األعئهخ)7(:أعئهخ
صيٍ االيزحبٌ:عبعح
اعزخذاو اَنخ انحبعجخ(ال)

خبيــــعـخ فــــهغـــطٍٍ

اعى انًحبضش:أ.دمحم اشزٍىي
سلى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعى انطبنت:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انكهٍـخ:كهٍخ انذثهىو انًزىعط
انمغى  /انزخصص :ـــــــــــــــــــــــــ
اعزخذاو انًعبخى أو انمىايٍظ(ال)

االيزحبٌ انٍصفً
انفصم انذساعً الثبًَ
2013-2012

(  20عاليبد)

( أخت ثُعى أو ال )
انغؤال األول:
- 1يعتبر مصدر الرسالة معب ار وممثال عن قادة الراي.

- 2في ضوء االتصال التنظيمي تعمل المؤسسة كنظام اجتماعي مفتوح ينقل الرسائل من والى مجتمع المنظمة.
- 3تتم العممية االتصالية بين االطراف بعيدا عن العوامل النفسية ليما.
- 4تراكم الوسائل االتصالية يعزز عممية التأثير عمى الناس.

- 5حارس البوابة ىو الشخص القادر عمى التحكم بنوعية وسيمة االتصال بين االطراف.
- 6الرموز تعتبر من المواد الخام لعممية االتصال.

- 7حاجات االنسان االتصالية تكون ثابتة ومستقرة بما يحقق لو حياة أفضل .
- 8يتشارك التعميم واالعالم من حيث اليدف المتجو نحو التغيير في السموك.

- 9االتصال ظاىرة تالزم االنسان في مواقف محددة تساعده في التغمب عمى تمك المواقف.
- 10يعتبر الكتاب من الوسائل االتصالية الجماىيرية غير المباشرة.
انغؤال انثبًَ:

( وفك ثٍٍ عًىدٌٍ )
عًىد (أ)
1
2
3
4
5
6
7

االعالٌ
وظٍفخ انزعهٍى
انزأثٍشاد
االرصبل
انزشيٍض

( 10عاليبد)
عًىد (ة)
Effects
Communication
Opinion Leader
Readability
Teaching Function
Encoding
Advertising

انغؤال انثبنث:
يب انًمصىد ثبنًصطهحبد انزبنٍخ:
 ( - 1انزشيٍض:
 - 2انفعم االرصبنً:
 - 3االرصبل انزارً:
 - 4االدسان االَزمبئً:
 - 5يُهح انفشوق انفشدٌخ:
 - 6انذوافع:
انغؤال انشاثع:
أ  -اركش انعُبصش االعبعٍخ انزً ٌزطهت وخىدهب نعًهٍخ االرصبل؟
ة  -ثٍٍ يب انًمصىد ثًُىرج االرصبل عهى يشحهزٍٍ؟

(

(
(

A
B
C
D
E
F
G
 18عاليبد )

( 20عاليخ )
 8عاليبد)
 12عاليخ)

انغؤال انخبيظ:
أ  -يب اوخه االخزالف ثٍٍ عًهٍخ انزعهٍى واالعالو؟
ة  -اركش خًغخ يٍ انًغزىٌبد انزً ًٌكٍ اٌ رزى فٍهب عًهٍخ االرصبل االَغبًَ؟

(
(

( 20عاليخ )
 10عاليبد)
 10عاليبد)

(اندضء االخزٍبسي)
أخت عٍ أحذ انغؤانٍٍ انزبنٍٍٍ
انغؤال انغبدط:
يب هً االهذاف انزً رزحمك يٍ عًهٍخ االرصبل؟

( 12عاليبد )

انغؤال انغبثع:
عذد فً َمبط يب هً االعزخذايبد انزً ٌغزخذيهب اندًهىس نىعبئم االرصبل اندًبهٍشي؟

( 12عاليبد )

اَزهذ االعئهخ
أرًُـــــى نكـــــــى انزىفٍـــــــك,,,

