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 حكنىلىجيب االحصبل وحطبيقبحهب: هبدة                    الثبلثتالفرقت   اإلعالم             : قسن 

 م 2015هبيى حخلفبث  الفرقت الثبنيت 

============================================= 
 

 :أسئلت فقط أربعأجب عن 
 

 ( درجبث 5)                                                     :السؤال األول 

 .أذكر خمس خصائص لتكنولوجيا اإلعالم ؟  
 

(  درجبث  5  )                                                      :السؤال الثبنى 

 :أمام اإلجابة الخاطئة (   X) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (  √) ضع عالمة 
 .(   )  من السيولة الفصل بين تكنولوجيا اإلعالم وتكنولوجيا المعمومات  – 1
 .(   )   تكنولوجيا األقمار الصناعية بثر أتيلم تطور تميفزيون الكابل   – 2
 . (     )  التميفزيون باالشتراك ىو األكثر شيوعا لمتميفزيون المدفوع – 3
  .  (     )   المونتاج من مميزات الصحافة االلكترونية التميفزيونيةسيولة  – 4
 . (    )         تعتبر أنظمة الفيديوتكست من األنظمة التفاعمية  – 5
 

(  درجبث  5 )                                                              :السؤال الثبلث 
 

 الخفاعلي ؟لخليفزيوى هي اًواع أ ةأشرح خوس

 

(  درجبث  5 )                                                       : الرابعالسؤال 

                                                                                                             .؟جوع الوادة الصحفيت الوؤسساث الصحفيت هي الخقٌياث الخكٌولوجيت الحذيثت فى  ثكيف اسخفاد

                                                                                         

 ( درجبث  5 )                                                                                
هن الخذهاث أركر أ.حقذم شبكت اإلًخرًج خذهاث عذيذة في هجال االحصاالث  : خبهسالالسؤال 

 (درجبث  5)            .   اإلعالماألكثر فائذة واألكثر اسخخذاهاً بالٌسبت للعاهليي في 
                                                                                           

 
 .انخهج األسئلت                            

                                                                                                                                  

  هحوذ عبذ البذيع / د                                                         



 اإلجببت

 ( درجبث 5)                                                 :السؤال األول إجببت 

 :خصائص تكنولوجيا اإلعالم   
قنوات اإلعالم سواء كانت يتعرض األفراد اآلن إلي العديد من : ية عاذات اإلتعدد الخدم -1

وقنوات تميفزيونية والتي تصل إليو خدمات إذاعية دولية أو وطنية أو محمية وصحافة مطبوعة 
بوسائل متعددة أما عن طريق االستقبال من أقمار البث المباشر أو شبكات الكوابل المرتبطة 

 . باألقمار الصناعية

واقترن بيذا ، االتجاه إلي : اإلعالم وسائلسيطرة الدولة ورقابتها عمي تخفيف  -2
من كثير من القيود والمعايير التي كانت مفروضة  إلي التخفف اتجاهالمشروعات الخاصة ، 
 .عمي النشاط اإلعالمي

وىو النتيجة الطبيعية لزيادة قنوات اإلعالم وعدم : ها بيعسوق إلنتاج البرامج وإيجاد  -3
 . الخاصة اإلنتاجيةمن البرامج والمواد اإلعالمية بوسائميا  احتياجاتياقدرتيا عمي سد 

ذلك أن التعدد اليائل في قنوات اإلعالم الذي أتاحتو التكنولوجيا : مستوي البرامج  هورتد -4
 . الحديثة أدي إلي التنافس الحاد بينيا لمحصول عمي أكبر نصيب من الجميور المتمقي

أصبحت القنوات الخاصة تيدد : بين القنوات اإلعالمية الخاصة والحكومية المنافسة  -5
 لثقافية لمقنوات العامة بحكم قدرتيا عمي المنافسة في اجتذاب المشاىدينالرسالة اإلعالمية وا

 

(  درجبث  5  )                                                      :السؤال الثبنى   إجببت

 :أمام اإلجابة الخاطئة (   X) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (  √) ضع عالمة 
 .(  X)  من السيولة الفصل بين تكنولوجيا اإلعالم وتكنولوجيا المعمومات  – 1
 .(  X) تطور تميفزيون الكابل لم يتأثر بتكنولوجيا األقمار الصناعية     – 2
 . (    √)التميفزيون باالشتراك ىو األكثر شيوعا لمتميفزيون المدفوع   – 3
  .  (   √ ) رونية التميفزيونية  سيولة المونتاج من مميزات الصحافة االلكت – 4
 . (   √ ) تعتبر أنظمة الفيديوتكست من األنظمة التفاعمية          – 5
 

(  درجبث  5 )                                                              :السؤال الثبلث   إجببت



 

 :أًواع الخليفزيوى الخفاعلي 

وىى خدمة تميفزيونية توجو إرساليا إلى المشتركين من األفراد من  :التميفزيون باالشتراك ( 1) 
المشترك أداة  ويكون لدى التى تتخذ شكل مزيج متزاحم من اإلشارات  اليوائية خالل الترددات

  . خاصة لفك ىذه اإلشارات واختيار البرامج المطموبة من بينيا
لمشاىد بطمب مشاىدة مواد معينة يسمح ل وىو نظام:   نظام الدفع مقابل المشاهدة (  2) 

أفالمًا حديثة أو أحداثًا رياضية متميزة ذات اىتمام  بدون مغادرة المنزل ، وقد تكون ىذه المواد
 . متميزة جماىيري أو احتفاالت ومناسبات

تقوم شركات التميفزيون المدفوع ببث  فى ىذا النظام :نظام الفيديو المتاح حسب الطمب (  3) 
قنواتيا الخاصة فى أوقات متفاوتة بحيث تمكن  البرامجية عمىوبرامجيا ومضامينيا الفيممية 

   .ليم المشاىدين من متابعتيا فى الوقت المناسب

تقوم شركات التميفزيون المدفوع بتسجيل  فى ىذا النظام :   نظام الفيديو حسب الطمب(  4)  
ثم تنشر ىذه األفالم فى قوائم شيرية ،  فيديو رقمى الم المتاحة لدييا رقميًا عمى موزعكل األف

 من مشاىدة الفيمم الذى يريده فى الوقت المناسب لو( المشترك)النظام المشاىد  ويمَكن ىذا
 

 

(  درجبث  5 )                                                       : الرابعالسؤال  إجببت

                                                                                                             .جوع الوادة الصحفيتالوؤسساث الصحفيت هي الخقٌياث الخكٌولوجيت الحذيثت فى  ةاسخفاد يتكيف
اكمة والمتاحة واألدوات هي مجمل المعارف والخبرات والمهارات المتر: "تكنولوجيا الصحافة 

 :ويتضمن ذلك " والوسائل المادية والتنظيمية واإلدارية المستخدمة في عملية إنتاج الصحيفة

 .تقنيات جمع المعلومات من الميدان وتوصيلها إلي مقر الصحيفة  -
 .تقنيات تخزين المعلومات الصحفية واسترجاعها  -
 .اجها المعلومات الصحفية وإنت( المادة)تقنيات معالجة  -

 المعلومات الصحفية ونقلها وتبادلها ( المادة)تقنيات نشر  -
                                                                                      

 ( درجبث  5 )                                                                                
هن أف.حقذم شبكت اإلًخرًج خذهاث عذيذة في هجال االحصاالث  : خبهسالالسؤال   إجببت

 (درجبث  5)            .   الخذهاث األكثر فائذة واألكثر اسخخذاهاً بالٌسبت للعاهليي في اإلعالم
                                                                                           

مثلما ذاع  W.W.Wتعتبر شبكة الوٌب أو الــ : The Word Wide Webشبكة الوٌب : أوال: من أبرز تلك الخدمات
صٌتها فً أوساط مستخدمٌها، هً الممكن األكثر شموال فً اإلنترنت، وتقوم بدمج الكلمات والصور والرسومات والصوت 



.  ي ٌجري تحمٌلهاوتضٌف األلوان وتشتمل على اإلعالن والنصوص والبرامج الت
وتعطً شبكة الوٌب مظهرا خارجٌا ٌعكس النظام لإلنترنت، وبإمكان المستخدم تنظٌم البحث عن المعلومات فً أي موضوع 

.  بمجرد إدخال كلمة رئٌسٌة مفتاحٌة أو عبارة
أقدم السمات التً ٌتمٌز بها اإلنترنت، وهو أحد محركات تطور  E-mailٌعتبر البرٌد اإللكترونً أو : البرٌد اإللكترونً: ثانٌا

هذه الخدمة، إذ تمكن المستخدم من االتصال بصورة متبادلة مع أي شخص فً أي مكان مهما بعدت المسافة، وٌرتبط الكثٌر 
واحدة إلى عدة أشخاص من األفراد بطرٌقة أو بأخرى باإلنترنت، فٌمكن من خالل البرٌد اإللكترونً أن ٌرسل الفرد رسالة 

.  فً وقت واحد، وتبدأ الرسائل بالتجمع إلى أن ٌتم فتح البرٌد اإللكترونً، وقراءة كافة الرسائل المرسلة
تمثل استطالعات الرأي بالبرٌد اإللكترونً خٌارا مهما لممارس العالقات العامة : استطالعات الرأي بالبرٌد اإللٌكترونً: ثالثا

رائح السكانٌة المستهدفة، وٌتعبر بدٌال الستطالعات الرأي التً تعتمد على النماذج الورقٌة، أو لجمع البٌانات م الش
استطالعات الحوار التلٌفونً التقلٌدي، ومن أهم فوائدها أن األفراد عندما ٌقومون بمراجعة برٌدهم اإللكترونً فإنهم ٌكونون 

.  مهٌئٌن نفسٌا للقراءة واإلجابة عن االستطالع
تعد الشكاوي المقدمة من الجمهور إلى المنظمة واحدة من أهم القنوات التً ٌتم من خاللها التعرف على : تلقً الشكاوي: رابعا

ردود أفعال المتعاملٌن، ورضاهم عن مستوى أدائها، فالعمٌل الذي ٌشعر بالرضا تجاه الخدمة المقدمة له سوف ٌقوم بإخبار 
.  ما العمٌل الذي ال ٌشعر بالرضا فسوف ٌخبر عشرة أو أكثر من العمالءواحد أو اثنٌن من العمالء اآلخرٌن، أ

وبعد أن أنشأت المنظمات مواقع لها على شبكة اإلنترنت، نجد أن العمٌل الذي ال ٌشعر بالرضا بمقدوره إخبار آالف من 
.  العمالء عن طرٌق خدمة الشكاوى، وتوضٌح أسباب عدم الرضا

المجموعات اإلخبارٌة هً مجموعة المناقشة التً ٌمكن تبادل المعلومات واآلراء معها فً  :المجموعات اإلخبارٌة: خامسا
وٌستطٌع ممارس العالقات العامة االستفادة من خاصٌة "جمٌع أنحاء العالم، من خالل برنامج لقراءة األخبار على اإلنترنت، 

ة للجمهور، وقد ٌستخدم لوحات إعالنٌة على موقع المجموعات اإلخبارٌة فً توزٌع المعلومات عن أنشطة وخدمات المنظم
.  المنظمة لعرض تعلٌقم على الرسائل واألخبار، والحصول على تغذٌة عكسٌة من الجمهور الذي ٌزور الموقع

تخلق تكنولوجٌا االتصال فرصة كبٌرة أمام الجمهور للحدٌث عن المنظمة وخدماتها، فاإلنترنت : مراقبة الموقع: سادسا
تصالٌة تمثل نشاطا متداخال بٌن الجماهٌر التً تستخدم موقع المنظمة، وبالتالً ٌستطٌع أي فرد أن ٌعبر عن رأٌه كوسٌلة ا

دون أي قٌود على خالف وسائل اإلعالم األخرى، وٌشتمل مجتمع اإلنترنت على اآلف من الجماعات التً تستخدم خدمات 
، وجماعات األخبار لمناقشة موضوعات  E-mail، وقوائم البرٌد  Chat roomحجرات الدردشة : اإلنترنت االتصالٌة مثل

مشتركة، من هنا ٌستطٌع هؤالء المستخدمون إحداث تأثٌر فً رأٌهم على سمعة وصورة المنظمة، والتعبٌر عن آرائهم بحرٌة 
.  حول المنظمة وخدماتها

فً مكان معٌن، حٌث ٌستطٌع الباحثون طلب  هً جماعة إخبارٌة تكرس نفسها لالتصاالت: منتدى العالقات العامة: سابعا
 .المعلومات التً ٌرٌدونها، وٌقوم األشخاص الذٌن لدٌهم معرفة بالموضوعات بإرسال رسالة بالبرٌد اإللكترونً للباحث

 


