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 ثانياً: مسار الصحافة

 اسم المقرر رمز المقرر المستوى
 إجباري

 أو اختياري

المتطلبات 

 السابقة
 الساعات المعتمدة

 

 

 المستوى

1 

 

 2  إجباري في اإلعالم اإلسالمي دراسات 706500

 3  إجباري هااإلعالم وتطبيقات نظريات 706501

 3  إجباري البحث اإلعالمي مناهج 706502

 3  إجباري اإلعالمية العولمة 706503

 2  إجباري إعالمية تشريعات 706504

 

 

 المستوى

2 

 

 3  إجباري تطبيقي إحصاء 706505

 2  إجباري والبروتوكوالت الدولية المراسم 706506

 3  إجباري الحاسوب في اإلعالم  تطبيقات 706507

 2  إجباري إعالمية بلغة أجنبية مادة 706508

 2  إجباري اإلعالمي التخطيط 706508

 

 

 المستوى

3 

 

 3  إجباري ( مالصحفي )متقد التحرير 706510

 3  إجباري اإلخراج الصحفي تقنيات 706511

 3  إجباري المتخصصة الصحافة 706512

 3  إجباري الصحافةخاص في  موضوع 706513

 3  إجباري االلكترونية الصحافة 706514

 المستوى

4 
 5  إجباري مشروع بحثي 706599
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 /الفصل األول المستوي األول 

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %93.3 28 التقليديةالمحاضرات  1

 %6.7 2 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3
 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 22 االستذكارساعات  1

 14 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 14 المشاريع /إعداد البحوث 4

 60 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

اإلسالمي من خالل إجراء دراسة نقدية لبعض التوجهات العلمية في هذا  اإلعالممفهوم  طالبيهدف هذا المقرر إلى تعريف ال
بيان الضوابط الشرعية لممارسة العمل ، باإلضافة إلي توضيح أهدافهإبراز الخصائص المميزة لإلعالم اإلسالمي و ، المجال
الوقوف على بعض التجارب المتميزة في و  اإلسالمي و سبل مواجهتها اإلعالمالكشف عن التحديات التي تواجه ، و ياإلعالم
 اإلسالمي من خالل دراسة نقدية للعديد من التجارب. اإلعالممجال 

 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

  .الخصائص المميزة لإلعالم اإلسالميعلى طالب تعريف ال -
  الكشف عن التحديات التي تواجه اإلعالم اإلسالمي.تدريب الطالب على كيفية  -
 تبصير وتعريف الطالب بالتحديات التي تواجه إعالمنا اإلسالمي. -
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع يحدد المفاهيم والمصطلحات في مجال اإلعالم اإلسالمي 1.1

 3ع يدون البحوث والدراسات والنظريات المستخدمة في اإلعالم اإلسالمي 1.2

 4ع يلخص التحديات التي تواجه اإلعالم اإلسالمي 1.3

 5ع العمل اإلعالميية لممارسة قواألخال الشرعيةيصنف الضوابط  1.4

  المهارات 2

 1م ينقد البحوث والدراسات في مجال اإلعالم اإلسالمي 2.1

 3م يوضح مفهوم اإلعالم اإلسالمي 2.2

  الكفاءات 3

 1ك يتعلم لاتياً ممارسة نقد الدراسات والبحوث في مجال اإلعالم اإلسالمي 3.1

 2ك عن التحديات التي تواجه اإلعالم اإلسالمي البحثالعمل ضمن مجموعة في يتحمل  3.2

 3ك يمارس الضوابط الشرعية للعمل اإلعالمي 3.3

 5ك يشخص التحديات التي تواجه اإلعالم اإلسالمي 3.4

 7ك يلتزم بالضوابط الشرعية في ممارسة العمل اإلعالمي اإلسالمي 3.5

 9ك مع التحديات التي تواجه اإلعالم اإلسالمي وإيجاد حلول عملية لها تعلم لاتياي 3.6

 14ك اإلسالميألبحاث التي تناولت اإلعالم لنتائج ايكتب نقداً  3.7
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 اإلسالمي اإلعالمدراسة نقدية لبعض التوجهات العلمية في مجال توضيح مفهوم  1

 4 وأهدافه وخصائصهاإلسالمي  اإلعالمماهية  2

 4 ياإلعالمالضوابط الشرعية لممارسة العمل  3

 2 االختبار النصفي  4

 4 اإلسالمي اإلعالمالتحديات التي تواجه  5

 6 اإلسالمي اإلعالمدراسة نقدية لبعض التجارب المميزة في مجال  6

 6 تكليف الطالب بهامناقشة األبحاث المختصرة التي تم  7

 30 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

    

 المعارف 1

1.1 

يحيييدد المفييياهيم والمصيييطلحات فيييي مجيييال اإلعيييالم 

 المحاضرات  اإلسالمي

 المناقشة 

 

  االختبييييييارات

 الفصلية

  االختبييييييارات

 الدورية

 

2.1 
يييدون البحييوث والدراسييات والنظريييات المسييتخدمة 

 في اإلعالم اإلسالمي
 المناقشة 
 العمل الجماعي 

 المالحظيييييييييية 

 الشفوية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

    

 
 

 الواجبات 

               

1.3 

 يلخص التحديات التي تواجه اإلعالم اإلسالمي
 المحاضرات 
 الجماعيلعمل ا 
 العصف الذهني 

  االختبييييييارات

 الدورية 

  الواجبات 

 

1.4 

يصييينف الضيييوابط الشيييرعية واألخالقيييية لممارسييية 

 العمل اإلعالمي
 المناقشة 
 العمل الجماعي 

 
 

 المالحظيييييييييية 

 الشفوية

 الواجبات 

               

1.5 

يحيييدد المفييياهيم والمصيييطلحات فيييي مجيييال اإلعيييالم 

 اإلسالمي
 المحاضرات 
 المناقشة 
 العمل الجماعي 

 
 
 

 التقويم الذاتي 

  االختبييييييارات

 الدورية

 الواجبات 

               

 المهارات 2

1.2 

ينقييييد البحييييوث والدراسييييات فييييي مجييييال اإلعييييالم 

 اإلسالمي
 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

  االختبييييييارات

 الدورية 

 الواجبات 

 

2.2 

 المحاضرات  يوضح مفهوم اإلعالم اإلسالمي
 المناقشة 
 العمل الجماعي 

 
 
 

  االختبييييييارات

     الدورية

v3 الكفاءات 

1.3 

يييتعلم لاتييياً ممارسيية نقييد الدراسييات والبحييوث فييي 

 مجال اإلعالم اإلسالمي
 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

  الواجبات 

 

2.3 

يتحميييل العميييل ضيييمن مجموعييية فيييي البحيييث عييين 

 اإلسالميالتحديات التي تواجه اإلعالم 

 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

 المالحظيييييييييية

 الشفوية

 

3,3 

 يمارس الضوابط الشرعية للعمل اإلعالمي
 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

  التقيييييييييييييييييويم

)غير الييييييذاتي

 مباشر(

 المالحظيييييييييية 

 الشفوية

4.3 

 يشخص التحديات التي تواجه اإلعالم اإلسالمي
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

 المالحظيييييييييية 

 الشفوية

 الواجبات 

 

5.3 

يلتييييزم بالضييييوابط الشييييرعية فييييي ممارسيييية العمييييل 

 اإلعالمي اإلسالمي
 المحاضرات 
 المناقشة 
 العمل الجماعي 

 الواجبات 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

    

 

6.3 

التحيديات التيي تواجيه اإلعيالم اإلسيالمي  يتعلم لاتيا

 وإيجاد حلول عملية لها
 المحاضرات 
 العمل الجماعي 
  العصف الذهني 

 
 
 

  الواجبات 

7.3 
يكتيييب نقيييداً لنتيييائج األبحييياث التيييي تناوليييت اإلعيييالم 

 اإلسالمي
 العمل الجماعي 
 العصف الذهني 

 الواجبات 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20  8 فصلي تحريري اختبار  1

 % 10 ممتدة  الحضور 2

 % 10  10 التكليف 3

 %60  16 نهائي تحريري اختبار  4

 100  المجموع 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 
لتواصل عبر الموقع اإللكتروني ألستال المقيرر واالستفسيار والمناقشية والتسياول حيول جوانيب وأبعياد المقيرر الدراسيي ا -

 وكيفية االستفادة من التساوالت استفادة كاملة . 

إطار تفعيل عات المكتبية في االتواجد الدائم والمستمر والمنظم لمعظم الطالب في مكتب األستال حرصاً على تطبيق نظام الس -

 نظم الجودة والتطوير ولل  لالستفسار عن كل النقاط المرتبطة بالمقرر .     

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

"،شيييييبكة األلوكييييية إلعيييييالم اإلسيييييالمي ) ببليوجرافييييييا ومالحظيييييات (ا سيييييف.:ومحميييييد ي-

 .2014الثقافية،

 

 المساندةالمراجع 

 "العولمة؟يواجه اإلعالم في العالم اإلسالمي خطر  فحماد. "كيسهيلة زين العابدين -

2007. 

عبد القادر طاش." اإلعالم اإلسالمي في القنيوات الفضيائية، دار األنيدلس الخضيران للنشير -

 .2004، 2طوالتوزيع، 

 .2004، 1ط الفضيلة، رسيد الشنقيطي. "اإلعالم اإلسالمي "، دا-

رابطييييية العيييييالم  سيييييمير بييييين جمييييييل راضيييييي." اإلعيييييالم اإلسيييييالمي رسيييييالة وهيييييدف"،

 م.1997اإلسالمي،

 

 اإلعالمية في الشبكة العنكبوتية المواقع   اإللكترونيةالمصادر 

 استخدام البالك بورد -اسطوانات مدمجة  ىأخر
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 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 المقررمتطلبات  العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

  بالكلية.قاعة المحاضرات  -1

 الجامعة.بأماكن أخرى داخل  عرضقاعة        

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

  محمول.حاسب آلي  -2

 السبورة الذكية.        

  Data Show نظام -3 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

احلصول على تقويم اسرتاتيجيات -1  

التغذية الراجعة من الطالب خبصوص 

 التدريس:فعالية 

 

 مباشر )تقويم المقرر(           الطالب

 

يم عملية التدريس واسرتاتيجيات تق. 2

 من قبل األستاذ أو القسم:

  
 

 المراجع النظير -قيادات البرنامج

 مباشر

نمييييييولف اسيييييييتيفان الورقييييييية  -

 االختبارية

 نمولف تصحيح عينة عشوائية-          

إجراءات التخطيط للمراجعة  تقييم-3

الدراسي  فعالية املقررالدورية ملدى 

 والتخطيط لتطويرها:

 

 

 القيادات بالبرنامج –عضو هيئة التدريس 
 مباشر 

 لجنة تطوير المناهج

تقويم مدى حتصيل خمرجات  -4

 التعلم للمقرر:

  

 

 عضو هيئة التدريس

 مباشر

 االختبارات والتكاليف -

 تقييم المشروعات البحثية -

 تقويم مصادر التعلم: -5

 
 الطالب

 مباشر

 استبانة تقويم مصادر التعلم

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس التقويممجاالت 

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضان هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 



 

 

- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 وتطبيقاتها اإلعالم  نظريات المقرر:اسم 

 3-706501 المقرر:رمز 

 الماجستير البرنامج:

 اإلعالم العلمي:القسم 

 جامعة أم القري المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 تاريخ اعتماد التوصيف:
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 4 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 7 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم:1

 8 ..................................................................................... المرافق والتجهيزات التعليمية و البحثية المطلوبة:2

 8 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:
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 التعريف بالمقرر الدراسي: أ. 

 ثالث ساعات . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى / متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري / إجباري  ب.

    يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى األول                –السنة األولى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية دراسةال نمط م

 %86.7 39 المحاضرات التقليدية 1

 %13.3 6 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم  م

 ساعات االتصال

                  45  محاضرات 1

                   - إستوديوأو مل مع 2

                   - إضافيةدروس  3

    45      اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

             25     ساعات االستذكار 1

 25 الواجبات 2

 20 المكتبة 3

                 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

                 85 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 ةإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتب
 المقرر ومخرجاته التعليمية هدف - 
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 وصف العام للمقرر:ال .1

 . التعرف على أهم نظريات اإلعالم وتطبيقاتها المختلفةيهتم هذا المقرر ب -

واإلنسانية   يستعرض نظريات تأثير وسائل اإلتصال المختلفة، كذل  عالقة نظريات االتصال بالعلوم االجتماعية -

                                                                  المختلفة، ونظريات التأثير االنتقائي والتأثير المعرفي والسلوكي.

 التطورات العلمية في النظريات وكيفية توظيفها في البحوث اإلعالمية. يتعرف على -

              

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ونظريات علم االتصال. ةاإلعالمي بين البحوث ة العالقةبطبيع طالب تعريف ال -
ير النقدي وإقتراح حلول للمشكالت بالتطبيق على الظواهر اإلعالمية تعزز من قدرة الطالب على التفك -

 .المختلفة، وفهم دور النظرية في تفسيرها
  بطرق تطبيق النظريات في اإلعالم المعاصر. توعية الطالب -
 تنمية معارف الطالب بالتطورات العلمية في النظريات اإلعالمية. -
 مة لبناء النظرية.األسس الالز الطالب بخلفية علمية عنتزويد  -

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 2ع يلخص التفسيرات النقدية للمعارف والنظريات اإلعالمية في مجال التخصص 1.1

 2ع يذكر طرق تطبيق النظريات في اإلعالم المعاصر. 1.2

 3ع ات والفروض المستخدمة في البحوث اإلعالمية وكيفية تطبيقها.النظري عددي 1.3

 3ع يتعرف على أنواع نظريات اإلعالم، ونشأتها ومراحلها وأهميتها وفروضها. 1.4

 9ع يستعرض النظريات الحديثة في بحوث اإلعالم والعالقات العامة 1.5

  المهارات 2

 1م المية المختلفة.ينقد النظريات المستخدمة في البحوث اإلع 2.1

 1م يكتب االتجاهات الحديثة في نظريات اإلعالم والرأي العام 2.2

 1م يشرح أسس ومتغيرات النظريات في البحوث اإلعالمية 2.3

 2م المختلفة  بين أنواع النظريات التأثير اإلعالمييقارن  2.4

 2م  يفسر فروض وأهمية النظريات في البحوث اإلعالمية 2.5

  كفاءاتال 3

والعمييل بشييكل فييردي أو جميياعي فييي إعييداد مشيياريع بحثييية تتنيياول النظريييات يتحمييل المسييةولية  3.1

 المرتبطة بتخصصات اإلعالم المختلفة.

 2ك

 3ك يكتب تقرير عن أهم النظريات اإلعالمية المستخدمة في اإلعالم ونقد تل  النظريات. 3.2

 3ك تحليلها ونقدها وربطها بنظريات التأثير.يفحص القضايا والموضوعات اإلعالمية و 3.3

 13ك يتعلم لاتياً من إطالعه على أحدث النظريات في مجال تخصصه 3.4
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 ر الموحدةاالمجتمع الجماهيري ونظرية األث 1

 3 نظريات التأثير االنتقائي 2

3 

  التطبيقات البحثية. -األسس النظرية -الجمهور والرأي العام: لى نظريات التأثير ع

 نظرية دوامة الصمت -

 .نظرية المجال العام -

6 

 3 االختبار النصفي  4

5 

  :وتطبيقاتها بالبحوث اإلعالمية نظريات التأثير المعرفي السلوكي

 نظرية فجوة المعرفة -

 .نظرية ترتيب األولويات  -

6 
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 6 انتشار المستحدثات نظرية -نظرية التنافر المعرفي 6

 6 نظرية الشخص الثالث -نظرية الغرس الثقافي 7

8 
نظريييية االسيييتخدامات  -نظريييية تحلييييل اإلطيييار اإلعالميييي -نظريييية االعتمييياد عليييى وسيييائل اإلعيييالم

 واإلشباعات
6 

9 

 نظريات اإلعالم اإللكتروني
 .ة الحتمية التكنولوجيةنظري -
 نظرية ثراء المعلومات -

6 

 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

    

 المعارف 1

1.1 

يلخيييص التفسييييرات النقديييية للمعيييارف والنظرييييات 

 المحاضرات  اإلعالمية في مجال التخصص

 إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

  

  االختبييييييييييييييييييارات

 الفصلية

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 الشفوية  المالحظة 

 

2.1 

 المحاضرات  يذكر طرق تطبيق النظريات في اإلعالم المعاصر.
 إستراتيجية المناقشة 
 العروض العلمية 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الفصلية

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 الشفوية  المالحظة 

 الواجبات 

3.1 

النظرييات والفيروض المسيتخدمة فيي البحيوث  يعدد

 اإلعالمية وكيفية تطبيقها.
 المحاضرات 
 إستراتيجية المناقشة 
 العروض العلمية 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الفصلية

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 واجباتال 

4.1 

يتعيييرف عليييى أنيييواع نظرييييات اإلعيييالم، ونشيييأتها 

 ومراحلها وأهميتها وفروضها.
 المحاضرات 

 لمناقشةإستراتيجية ا 

 العروض العلمية 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الفصلية

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 الواجبات 

  

5.1 

يسييتعرض النظريييات الحديثيية فييي بحييوث اإلعييالم 

 والعالقات العامة
 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الفصلية

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية
 

2 
 المهارات

1.2 

ة فييي البحييوث اإلعالمييية ينقييد النظريييات المسييتخدم

 المختلفة.
 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الفصلية

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

    

 واجباتال 

 

2.2 

يكتيييب االتجاهيييات الحديثييية فيييي نظرييييات اإلعيييالم 

 والرأي العام
 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

  

  االختبييييييييييييييييييارات

 الفصلية

 ارات االختبيييييييييييييييييي

 الدورية

 الواجبات 

2.3 

يشيييرح أسيييس ومتغييييرات النظرييييات فيييي البحيييوث 

 اإلعالمية
 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

  

  االختبييييييييييييييييييارات

 الفصلية

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 الواجبات 

2.4 

  بييييين أنييييواع النظريييييات التييييأثير اإلعالمييييييقييييارن 

 المختلفة
 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 لعروض العلميةا 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الفصلية

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 الشفوية  المالحظة 

 

2.5 

يفسيييير فييييروض وأهمييييية النظريييييات فييييي البحييييوث 

 المحاضرات  اإلعالمية

 إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

  

  االختبييييييييييييييييييارات

 الفصلية

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 الواجبات 

 

 الكفاءات 3

1.3 

بشييكل فييردي أو جميياعي  والعمييليتحمييل المسييةولية 

في إعداد مشاريع بحثية تتناول النظريات المرتبطية 

 بتخصصات اإلعالم المختلفة.

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 العصف الذهني 

  

 الواجبات 

 

2.3 

يكتيييييب تقريييييير عييييين أهيييييم النظرييييييات اإلعالميييييية 

 المحاضرات  المستخدمة في اإلعالم ونقد تل  النظريات.

 قشةإستراتيجية المنا 

 العروض العلمية 

  

  االختبييييييييييييييييييارات

 الفصلية

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 الواجبات 

 

3,3 

يفحص القضيايا والموضيوعات اإلعالميية وتحليلهيا 

 ونقدها وربطها بنظريات التأثير.

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 العصف الذهني 

  

 الواجبات 

4.3 

يييتعلم لاتييياً ميين إطالعييه علييى أحييدث النظريييات فييي 

 المحاضرات  تخصصهمجال 

 إستراتيجية المناقشة 

 العصف الذهني 

  

  االختبييييييييييييييييييارات

 الفصلية

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 الشفوية  المالحظة 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 10 ممتدة حضور ومشاركة والنشاط 1

 % 10 10 تكليف 2

 % 20 8 اختبار تحريري نصفي 3

 %60  16 اختبار تحريري نهائي 4

 100  المجموع                                 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي  اإلجراءات أو الترتيبات  -

 -:في األسبوع(الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريب  –الساعات المكتبية  –للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد الفترة الزمنية 

والمناقشة والتساؤل حول جوانب وأبعاد المقرر الدراسي  لتواصل عبر الموقع اإللكتروني ألستاذ المقرر واالستفسارا -

 وكيفية االستفادة من التساؤالت استفادة كاملة . 

التواجد الدائم والمستمر والمنظم لمعظم الطالب في مكتب األستاذ حرصاً على تطبيق نظام السعات المكتبية في إطار تفعيل  -

 نقاط المرتبطة بالمقرر .     نظم الجودة والتطوير وذلك لالستفسار عن كل ال

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةيجع الرئيساالمر
مكتباة ،  قااهرة، النظرياات االتصاال رؤياة وفلسافة وتطبيقاات عملياة،  محمد على الفااعلي

 .2019 الرشد،

 المساندةالمراجع 

إلعاااالم، القااااهرة، الااادار العلمياااة للنشااار عباااد النباااي عباااد ف الطياااب، فلسااافة ونظرياااات ا

 .2014والتوزيع، 

 

 .2011 القاهرة، دار الفجر، ، نظريات االتصال،  محمد منير حجاب

 

عاطف عادلي العباد، نظرياات اإلعاالم اتجاهاات حدي اة فاي دراساة الجمهاور والارأي العاام، 

 .2006القاهرة، دار الفكر العربي 

 

                        2004  ،عالم الكتب، القاهرة ، واتجاهات التأثير نظريات اإلعالم، محمد عبد الحميد

 

الاادار العالميااة ، القاااهرة ، مبااادع علاام االتصااال ونظريااات التااأثير، محمااود حساان إسااماعيل

       .2003للنشر والتوزيع، 

 

حساان عماااد مكاااوي، ليلااي حسااين الساايد، االتصااال ونظيراتااه المعاصاارة، القاااهرة، الاادار 

 .2002مصرية اللبنانية، ال

John Grant. Denying Science: Conspiracy Theories, Media 

Distortions, and the War Against Reality, 2011. 

Steven. J.Kresh, Media and youth: A Developmental Perspective 

john Wiley& Sons, 2010. 

 الشبكة العنكبوتية اإلعالمية في المواقع   اإللكترونيةالمصادر 

 استخدام البالك بورد -اسطوانات مدمجة  ىأخر
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 المطلوبة:التعليمية والبح ية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

  بالكلية.قاعة المحاضرات  -1

 الجامعة.أماكن أخرى داخل ب عرضقاعة        

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

  محمول.حاسب آلي  -2

 السبورة الذكية.        

  Data Show نظام -3 تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

احلصول على تقويم تيجيات اسرتا-1  

التغذية الراجعة من الطالب خبصوص 

 التدريس:فعالية 

 

 مباشر )تقويم المقرر(           الطالب

 

يم عملية التدريس واسرتاتيجيات تق. 2

 من قبل األستاذ أو القسم:

  
 

 المراجع النظير -قيادات البرنامج

 مباشر

نمييييييولف اسيييييييتيفا  الورقييييييية  -

 االختبارية

 نمولف تصحيح عينة عشوائية-          

إجراءات التخطيط للمراجعة  تقييم-3

الدراسي  فعالية املقررالدورية ملدى 

 والتخطيط لتطويرها:

 

 

 القيادات بالبرنامج –عضو هيةة التدريس 
 مباشر 

 لجنة تطوير المناهج

تقويم مدى حتصيل خمرجات  -4

 التعلم للمقرر:

  

 

 عضو هيةة التدريس

 مباشر

 ارات والتكاليفاالختب -

 تقييم المشروعات البحثية -

 تقويم مصادر التعلم: -5

 
 الطالب

 مباشر

 استبانة تقويم مصادر التعلم

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  يس،التدرأعضا  هيةة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3  المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 يقدم فيه المقرر الذيستوى / الم السنة. 3

  
 فصل األولال 

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 التوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 التوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %55.5 25 المحاضرات التقليدية 1

 %44.5 20 التعليم المدمج  2

 ــ ـــ  اإللكترونيالتعليم  3
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 25 ساعات االستذكار 1

 35 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 80 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 المتعلم في المكتبة إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

من خالل تناول مفهوم البحث االعالمي وانواعه ومناهجه، ب البحثية اليسعى هذا المقرر إلى صقل مهارات الط  - -

الفروض، واختيار كما يتطرق المقرر الى خطوات البحث العلمي بدء من صياغة مشكلة البحث والتساؤالت و

المنهج واالداة المناسبة لجمع المعلومات، وتحديد العينة وحجمها، وكتابة التقرير النهائي للبحث وعرض النتائج 

 وكتابة المراجع.

  للمقرر يالهدف الرئيس. 2

 .أهدافهوأهميته و اإلعالميمعرفة ماهية البحث  -

 ومراحله. االعالمي للبحث المنهجيمعرفة التصميم  -

ها وصياغتها ومصادر الحصول مجال التخصص وكيفية تحليلها وتحديد فيفة القضايا والمشكالت العلمية معر -

 .عليها

 معرفة المناهج العلمية المستخدمة فى المجاالت البحثية اإلعالمية. -

 جمع البيانات والمعلومات في البحوث االعالمية. بأساليبتعريف الطالب  -



 

 
4 

 الخطط البحثية. إلعدادية التطبيقية إمداد الطالب بالخطوات اإلجرائ -

إعطاء الطالب معرفة أولية عن األسس االحصائية المستخدمة في البحث العلمي وتطبيقاتها على الحاسوب والسيما  -

spss . 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 9ع االعالمية.بحوث الواإلجراءات المنهجية في  يحدد الخطوات  1.1

 3ع  .ن الخطط البحثية المقترحة وفقا لألسس والضوابط العلمية والبحثية السليمة   ويد 1.2

 4ع االعالم.يستعرض البحوث العلمية المبتكرة في دراسات وبحوث  1.3

 5ع . الدراسات والبحوث اإلعالميةاألساليب العلمية الحديثة في كتابة وتوثيق المراجع في  صفي 1.4

  المهارات 2

 13م العالم.الخطط البحثية المبتكرة وفقا لألسس المنهجية والنظريات العلمية في بحوث ا يصيغ  2.1

 8م .ب االحصائية في البحوث اإلعالميةيطبق األسس العلمية والمنهجية واألسالي 2.2

 2م ابة البحوث االعالمية.في كتاألطر النظرية والمنهجية  يوظف  2.3

 2م االعالم.االتجاهات الحديثة والنظريات في بحوث  وضحي 2.4

  الكفاءات 3

 13ك  . االعالماالتجاهات البحثية المعاصرة في دراسات وبحوث  يفحص 3.1

يتحمل المسؤولية في ممارسة األنشطة البحثية المختلفة بشكل فردي أو ضمن مجموعة من  3.2

 قات النقاشية.خالل الحل

 2ك 

يتصرف بموضوعية في معالجة المشكالت البحثية وتحليل النتائج اإلحصائية المختلفة في  3.3

 االعالم.بحوث 

 8ك

 13ك يتعلم لاتيا من إطالعه على أحدث الدراسات والبحوث في مجال التخصص 3.4

 

 

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .وأخالقياته وأهميته اإلعالميالبحث مفهوم  1

2 

 :العالميةتصميم منهجية البحوث ا يف األساسيةالعناصر 

 مشكلة الدراسة وأهميتها.  -

 .والفرضيات البحثصياغة اسئلة  -

 أهدف الدراسة. -

 مسح الدراسات السابقة.  -

 االطار النظري.  -

 .مجتمع البحث والعينات واساسيات اختيارها  -

 والثبات.الصدق  وإجراءاتات، أدوات جمع البيان  -

 .Spssعبر برنامج التحليل االحصائي  االحصائية المستخدمة األساليب  -

12 

 3 االختبار النصفي  3

4 

 أنواع الدراسات االعالمية. -

 : اإلعالميةالمناهج العلمية المستخدمة في البحوث  -
 منهج المسح -

6 
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 .المنهج التجريبي -

 الحالة.منهج دراسة   - 
 المنهج المقارن. -

 المنهج التاريخي. -

 6 االعالم وطرق توظيفها. البحوثفي  بياناتال جمع أدوات - 5

 3 خطة البحث.وكتابة  اعداد  - 6

 6 ا.تطبيق كافة اإلجراءات المنهجية من خاللهو  ةبحث جماعي عمل خط 7

 6 التي اعدها الطالب. خطط البحثيةعمل سيمنار لمناقشة ال 8

 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتد الحضور والمشاركة 1

 %10 8 لنصفيا االختبار 2

 %20 10/14 مليةتطبيقات ع 3

 %60 16 النهائياالختبار  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
بحوث اليحدد الخطوات واإلجراءات المنهجية في  

 االعالمية.

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 التطبيقات العملية 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 الواجبات 

 المالحظة الشفوية 

1.2 
ن الخطط البحثية المقترحة وفقا لألسس والضوابط ويد

  .العلمية والبحثية السليمة   

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 التطبيقات العملية 

 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 الواجبات 

  الشفويةالمالحظة 

1.3 

   

يستعرض البحوث العلمية المبتكرة في دراسات 

 االعالم.وبحوث 

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 التطبيقات العملية 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 الواجبات 

 المالحظة الشفوية 

1.4 
األساليب العلمية الحديثة في كتابة وتوثيق  صفي

 . المراجع في الدراسات والبحوث اإلعالمية

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 التطبيقات العملية 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 المهارات 2.0

2.1 
الخطط البحثية المبتكرة وفقا لألسس المنهجية  يصيغ 

 العالم.والنظريات العلمية في بحوث ا

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 التطبيقات العملية 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 الواجبات 

 حظة الشفويةالمال 

2.2 
ب االحصائية يطبق األسس العلمية والمنهجية واألسالي

 .في البحوث اإلعالمية

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية



 

 
6 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 التطبيقات العملية  الواجبات 

 المالحظة الشفوية 

2.3 
في كتابة البحوث األطر النظرية والمنهجية  يوظف 

 االعالمية.

  المحاضرات 

 ستراتيجية المناقشة إ 

 التطبيقات العملية 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية

 الواجبات 

2.4 
االتجاهات الحديثة والنظريات في بحوث  وضحي

 االعالم.

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

  التطبيقات العملية 

 الواجبات 

 الكفاءات 3.0

3.1 
يفحص االتجاهات البحثية المعاصرة في دراسات 

 . االعالموبحوث 

  المحاضرات 

 المناقشات 

  التطبيقييييات العمليييييية

 والنمالج البحثية.

 الواجبات 

يتحمل المسؤولية في ممارسة األنشطة البحثية المختلفة  3.2

بشكل فردي أو ضمن مجموعة من خالل الحلقات 

 النقاشية.

  المحاضرات 

 المناقشات 

  التطبيقييييات العمليييييية

 والنمالج البحثية.

 الواجبات 

 ة المالحظة الشفوي 

3.3 
يتصرف بموضوعية في معالجة المشكالت البحثية 

 االعالم.وتحليل النتائج اإلحصائية المختلفة في بحوث 

 المناقشات 

  التطبيقييييات العمليييييية

 والنمالج البحثية.

 الواجبات 

3.4  

يتعلم لاتيا من إطالعه على أحدث الدراسيات والبحيوث 

 في مجال التخصص

 المناقشات 

  التطبيقييييات العمليييييية

 نمالج البحثية.وال

 الواجبات 

 

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

لتواصل عبر الموقع اإللكتروني ألستاذ المقرر واالستفسار والمناقشة والتساؤل حول جوانب وأبعاد المقرر الدراسي ا -

 وكيفية االستفادة من التساؤالت استفادة كاملة . 

ً على تطبيق نظام السعات المكتبية في إطار تفعيل التواجد الدائم والمستمر وا - لمنظم لمعظم الطالب في مكتب األستال حرصا

 نظم الجودة والتطوير ولل  لالستفسار عن كل النقاط المرتبطة بالمقرر .     

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
( منماهج البحمث اإلعالممى ، اإلسمكندرية ، دار كلممة 2018طه عبد العاطى نجمم    -

 . للنشر والتوزيع 

 المساندةالمراجع 

سعد سملما  المشمهداني، منماهج البحمث االعالممي، دار الكتماب الجمامعي، العمين،  -

2017. 

 .2014منال هالل المزاهرة، مناهج البحث االعالمي، دار المسيرة ، عما ،  -

 

عالم  القاهرة، ،العلمي في الدراسات االعالمية البحث( 2004محمد عبد الحميد   -

   والتوزيع.الكتب للنشر 

 اإللكترونيةالمصادر 

 https://sdl.edu.saالمكتبة الرقمية السعودية 

 

https://scholar.google.com 

https://www.academia.edu 

- https://www.researchgate.net 

https://sdl.edu.sa/
https://scholar.google.com/
https://www.academia.edu/
https://www.researchgate.net/
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  ىأخر
 عروض على اجهزة عرض البيانات -

 اسطوانات مدمجة  -

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 رافقالم
 قاعات العرض -معمل  ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 السبورة الذكية -جهاز عرض البيانات

 أجهزة حاسوب تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت و المقيم مجاالت التقويم

   )تقويم المقرر(مباشر غير  الطالب فاعلية التدريس

 المراجع النظير-قيادات البرنامج  فاعلية طرق تقييم الطالب

 غير مباشر

 )نمولج استيفاء الورقة االختبارية( 

 نمولج تصحيح عينة عشوائية()-

 عضو هيئة التدريس رمدى تحصيل مخرجات التعلم للمقر
 )التمارين واالختبارات(مباشر 

          

 الطالب )تقيم مصادر التعلم( مصادر التعلم
)اسيييتبانة تقيييويم مصيييادر غيييير مباشييير 

 التعلم(
 

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، و لمقيما

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 يةاإلعالمالعولمة  المقرر:اسم 

 706503 المقرر:رمز 

 ماجستير في اإلعالم البرنامج:

 االعالم العلمي:القسم 

 جامعة ام القرى المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 المحتويات
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 6 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2
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 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم:1
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 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة األولى / الفصل الدراسى االول

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %73.3 33 المحاضرات التقليدية 1

 %26.7 12 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 24 المكتبة 3

 16 المشاريع /إعداد البحوث 4

 6 اعداد عروض 5

 81 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1

بمفهوم العولمة وتاثيراتها المختلفة على دول العالم بشكل عام والعالم العربى بشكل خاص، وكيفية مواجهتها  بالالط تعريف

  .للحفاظ على الهوية

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 فهم الطالب لماهية العولمة وتاثيراتها المختلفة .  -

 . ثار السلبية للعولمة االعالميةالا ومواجهة التصدىكيفية اكساب الطالب مهارة  -

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 1ع لعولمة العلمى لمفهوم اليوضح  1.1

 1ع العولمةاختالف الباحثين حول مفهوم يعدد أسباب  1.2

 1ع السياسية واالقتصادية واالجتماعيةيحدد ابعاد العولمة المختلفة  1.3

 1ع الفرق بين مفهوم العولمة والمفاهيم االخرى المشابهة مثل الكونية والعالمية  ذكري 1.4

 1ع والبث الفضائىيعرف االعالم الدولى  1.5

 1ع يستعرض سمات االعالم الدولى  1.6

 6ع العربى والعالمىيلخص التحديات التى تفرضها العولمة على مستوى العالم  1.7

 6ع تحديات التى تواجه االعالم العربى فى ظل العولمةاليدون  1.8

  المهارات 2

 3م على الهوية االعالمية يشرح تاثير العولمة 2.1

 3م يوضح تاثير االلاعات الموجة على رسم السياسة الخارجية للدول 2.2

 3م االعالميةيفسر االثار االيجابية والسلبية للعولمة  2.3

 6م يحلل دور وكاالت االنباء العالمية فى ظاهرة عدم التوازن االخبارى .42

 6م يشرح جهود دول العالم لصياغة نظام اعالمى عالمى جديد 2.5

 6م يصمم مخطط لكيفية مواجهة االثار السلبية للعولمة االعالمية على مستوى الدول العربية 2.6

  الكفاءات 3

 2ك المسئولية للعمل بشكل جماعى لفهم الممارسات السلبية فى االعالم العربىيتحمل  3.1

 3ك  (الستفادة من ايجابيات العولمةايعد بحثا اكاديميا فى احدى قضايا العولمة ) 3.2

 5ك يكتب تقريرا حول دور االلاعات الموجة فى التاثير على الراى العام للدول  3.3

دور الفضائيائ  ) مثال نتائج البحوث والدراسات حول القضايا االعالمية المختلفة  تعلم لاتياً مني 3.4
 (العرباة في مواجهة تأثيرا  العولمة

 13ك

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .لها  عولمة والرؤى المختلفةوالتطور التاريخى للمفهوم ال 1

 3 االبعاد المختلفة للعولمة 2

 3 . اإلعالم العربي وتأثيرات العولمة 3

 3 .""دراسات وبحوث مفهوم الهوية وتأثير البث الفضائي الدولي. 4

 3  البث المباشر وقوانين تنظيم البث الفضائي العربي 5

 3 :التجربة العربية للبث الفضائي المباشر 6

 3 االختبار النصفي 7

 3 .االستفادة( –)المزايا اإلعالمية  القمر نايلساتو القمر عربسات والخدمات التي يقدمها  8

 3 .سمات االتصال الدولي في عصر العولمة 9

 3 .الحديثة مشكالت اإلعالم الدولي في الدول النامية 10

11 
نمييالم ميين وعييرض اإللاعييات الدولييية الموجهيية وأهميتهييا فييي رسييم السياسيية الخييارجي 

 .الاعات عربية وأجنبية موجهة
6 

 6 .وكاالت االنباء العالمية و اشكالية عدم التوازن في التدفق اإلخباري الدولي 12

 3 كيفية مواجهة العولمة وسبل التصدى لها 13

 45 المجموع
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

1.1 

 محاضرات ال  لعولمة العلمى ليوضح المفهوم 

  المناقشة 

  العصف الذهني 

 الشفوية المالحظة -

 الواجبات -

 االختبارات الدورية -

1.2 
يعيييدد أسيييباب اخيييتالف البييياحثين حيييول مفهيييوم 

 العولمة
 المحاضرة 

  التعليميةالعروض 

 الواجبات -

 الختبارات الدوريةا -

1.3 

يحييييييدد ابعيييييياد العولميييييية المختلفيييييية السياسييييييية 

 واالقتصادية واالجتماعية
 المحاضرة 

 التعليمية العروض 

 المناقشة 

 الواجبات -

 الختبارات الدوريةا -

1.4 

يييييذكر الفييييرق بييييين مفهييييوم العولميييية والمفيييياهيم 

 االخرى المشابهة مثل الكونية والعالمية 
 المحاضرة 

 التعليمية العروض 

 عصف الذهنىال 

 االختبارات الفصلية -

 االختبارات الدورية -

 الواجبات -

1.5 

 المحاضرة  يعرف االعالم الدولى والبث الفضائى

 التعليمية العروض 

 العصف الذهنى 

 االختبارات الفصلية -

 االختبارات الدورية -

 الواجبات -

 المحاضرة  يستعرض سمات االعالم الدولى  1.6

 التعليمية العروض 

 المناقشة 

 االختبارات الفصلية -

 االختبارات الدورية -

 الواجبات -

يلخييص التحييديات التييى تفرضييها العولميية علييى  1.7

 مستوى العالم العربى والعالمى
 المحاضرة 

 التعليمية العروض 

 العصف الذهنى 

 الواجبات -

 االختبارات الفصلية -

 االختبارات الدورية -

تواجيه االعيالم العربيى فيى يدون التحديات التيى  1.8

 ظل العولمة
 المحاضرة 

 التعليمية العروض 

 المناقشة 

 الواجبات -

 االختبارات الفصلية -

 

 المهارات 2

 محاضرات ال  يشرح تاثير العولمة االعالمية على الهوية 2.1

 المناقشة 

  العصف الذهني 

)غييييييير تقييييييويم االقران -

 مباشر(

يوضيييح تيييياثير االلاعيييات الموجيييية عليييى رسييييم  2.2

 السياسة الخارجية للدول
 المحاضرة 

 العروض التعليمية 

 الواجبات -

 الختبارات الدوريةا -

 محاضرات ال  يفسر االثار االيجابية والسلبية للعولمة االعالمية 2.3

  المناقشة 

  العصف الذهني 

 االختبارات الفصلية

 االختبارات الدورية -

يحلييل دور وكيياالت االنبيياء العالمييية فييى ظيياهرة  .42

 التوازن االخبارىعدم 
 المحاضرة 

 التعليمية العروض 

 العصف الذهنى 

 االختبارات الفصلية -

 االختبارات الدورية -

2.5 

يشرح جهيود دول العيالم لصيياغة نظيام اعالميى 

 عالمى جديد
 المحاضرة 

 التعليمية العروض 

 المناقشة 

 االختبارات الفصلية -

2.6 

يصيييمم مخطيييط لكيفيييية مواجهييية االثيييار السيييلبية 

 االعالمية على مستوى الدول العربيةللعولمة 
 المحاضرة 

 التعليمية العروض 

 العصف الذهنى 

 الواجبات -

 االختبارات الفصلية -

 الكفاءات 3

يتحميييل المسيييئولية للعميييل بشيييكل جمييياعى لفهيييم  3.1

 الممارسات السلبية فى االعالم العربى
 عمل الجماعىال 

 التعليمية العروض 

 العصف الذهنى 

 الواجبات -

 الدوريةالختبارات ا -
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

يعيييد بحثيييا اكاديمييييا فيييى احيييدى قضيييايا العولمييية  3.2

 )االستفادة من ايجابيات العولمة( 
 عمل الجماعىال 

 التعليمية العروض 

 العصف الذهنى 

 الواجبات -

 الختبارات الدوريةا -

يكتييب تقريييرا حييول دور االلاعييات الموجيية فييى  3.3

 التاثير على الراى العام للدول 
 المحاضرة 

 التعليمية العروض 

 العصف الذهنى 

 الواجبات -

 الختبارات الدوريةا -

يييتعلم لاتييياً ميين نتييائج البحييوث والدراسييات حييول  3.4

دور القضييييييايا االعالمييييييية المختلفيييييية ) مثييييييال 
 (الفضئيائ  العرباة في مواجهة تأثيرا  العولمة

 المحاضرة 

 التعليمية العروض 

 العصف الذهنى 

 الواجبات -

 الختبارات الدوريةا -

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 4 واجب منزلي اول 1

 %20 8 اختبار نصفي 2

 %5 12 واجب منزلي  ثاني 3

 %10 مستمر المشاركة والمواظبة 4

 %60 16 االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 
 

 ساعات اسبوعيا 4الساعات المكتبية بواقع 

 تقديم المشورة واالرشاد االكاديمى للطالب

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر
التقيييى، االعيييالم والعولمييية واليييديموقراطيات، دارريييياض اليييريس للكتيييب يقظيييان  -

 2016والنشر،

 المساندةالمراجع 

،االعالم العربييييى وقضييييايا العولميييية، العربييييى للنشيييير الييييرحمن عواطييييف عبييييد -

  2009والتوزيع،

 2005عبد الباسط سلمان، عولمة القنوات الفضائية، الدار الثقافية للنشر،  -

 2008العربى والعولمة، العربى للنشر والتوزيع،صابر حارص، االعالم  -

سييمر طيياهر، االعييالم فييى عصيير العولميية والهيمنيية االمريكييية، دار نهضيية مصيير  -

 2011للنشر،

 2009تداعيات ازمة العولمة على المؤسسة االعالمية، العربى للنشر والتوزيع، -

 1999جالل امين، العولمة، دار المعارف، -

 2002والهوية الوطنية، مكتبة العبيكان، غازى القصيبى، العولمة  -

 2004عبد الرزاق العليمى، االعالم والعولمة، دارمكتبة الرائد العلمية،  -
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 2007رضا عبد الواجد امين، االعالم والعولمة، دار الفجر للنشر والتوزيع، -

 اإللكترونيةالمصادر 
-in-globalization-on-books-ten-https://www.theglobalist.com/top

/2005 

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 مكتبة متخصصة باالعالم ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 جهاز عرض ، سبورة لكية ، اجهزة حاسب الى

 نقطة شبكة انترنت تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر    )نتائج تقويم المقرر( الطالب فاعلية التدريس

 البرنامج قيادات  فاعلة طرق تقييم الطالب

غييييير مباشيييير)نمولم اسييييتيفاء الورقيييية   

 االختبارية(

 )نمولم تصحيح عينة عشوائية(        

 مباشر )االختبارات والواجبات( التدريسأعضاء هيئة  مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

 

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 
 

 

https://www.theglobalist.com/top-ten-books-on-globalization-in-2005/
https://www.theglobalist.com/top-ten-books-on-globalization-in-2005/
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 المعتمدة:الساعات  .1

 ساعتان

 

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☐/ 

  السنة االولى يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 اليوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %86.7 26 المحاضرات التقليدية 1

 %13.3 4 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 30 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 10 المشاريع /البحوثإعداد  4

 65 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

تشريعات االعالم و االتصال الحديثة فى اطار الجوانب القانونية  حول قوانين و اخالقيات و تعريف الطالبة بمعلومات معرفية

 لحرية التعبير و نظريات الصحافة 

 

 

المطبوعات و النشر فى المملكة العربية السعودية وطبيعة العالقة تزويد الطالبة بمعرفة قوانين  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 بين وسائل االعالم و الحكومات

 

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع مفهوم حرية االعالم وابعادها يعرف 1.1

 1ع بحرية الصحافة و مكانتها من الحريات العامةيحدد المفاهيم المرتبطة  1.2

 5ع لصحفيين وواجباتهم ومعايير السلوك المهنىل االسس المهنية و االخالقية يشرح 1.3

  المهارات 2

 1م يحلل محتوى التشريعات االعالمية و ينقدها 2.1

 1م يقارن بين التشريعات االعالمية فى دول مختلفة 2.2

 5م االنترنت فى البحث عن البحوث و الدراسات وتقييمهايستخدم  2.3

2.4.

. 
و الطححر   و الممارسححات المرتبطححة بالعمححل االعالمححى و مراجعتهححا  يوضححا المفححاهيم و االسححاليب

 مراحعة نقدية

 3م

  الكفاءات 3

 1ك ذاتيا الضوابط الشرعية لممارسة العمل االعالمى يتعلم 3.1

 7ك ئ الشريعة االسالميةالممارسات االخالقية و المهنية بما يتوافق مع مباد يؤدي 3.2

لقضايا االجتماعية و االخالقية و اثرها على الممارسحات االكاديميحة و المهنيحة يكتب تقريرا عن ا 3.3

 االعالم فى 

 10ك

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 المفهوم و االبعادحرية االعالم  :  1

 4 حقو  الصحفيين وواجباتهم-حرية الصحافة و مكانتها من الحريات العامة 2

 4 اخالقيات و معايير السلوك المهنى 3

 2 االختبار النصفي  4

 6 حق الحصول على المعلومات و حق الرد و التصحيا 5

..6.

.. 
 6 و عربيا القوانين الضابطة لالدار الصحفى دوليا-جرائم الصحافة

 4 مواثيق العمل االعالمى و اشكالها و اشكالياتها 7

     30 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطر مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

 االختبارات الفصلية المحاضرة النظرية االعالم و ابعادها يعرف مفهوم حرية 1.1

2.1 
 يحدد المفاهيم المرتبطة بحرية الصحافة و مكانتهحا

 من الحريات العامة
 االختبارات الدورية المناقشة

3.1… 
االسحححس المهنيحححة و االخالقيحححة للصححححفيين  يشحححرح

  وواجباتهم و معايير السلوك المهنى
 يميةقدالعروض الت

 الشفوية  لمالحظةا

 الواجبات 

 المهارات 2

 العصف الذهنى يحلل محتوى التشريعات االعالمية و ينقدها 1.2
 الشفوية  المالحظة

 االختبارات الدورية 

 المناقشات يقارن بين التشريعات االعالمية فى دول مختلفة 2.2

 الواجبات 

االختبحححححححححححارات الدوريحححححححححححة 

 والفصلية 

3.2 

3.3 
االنترنححححت فححححى البحححححث عححححن البحححححوث و  يسححححتخدم

 الدراسات و تقييمها
 المناقشة 

 اختبارات دورية

 الشفوية  المالحظة
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 يميالتق طر  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

  

 
المفحححححاهيم و االسحححححاليب و الطحححححر  و  يوضحححححا 

الممارسات المرتبطة بتخصصات االعحالم المختلفحة 

 و مراجعتها مراجعة نقدية

 المحاضرات 

 العصف الذهني 

 الواجبات 

االختبحححححححححححارات الدوريحححححححححححة 

 والفصلية

 الكفاءات 3

1.3 
يحححتعلم ذاتيحححا الضحححوابط الشحححرعية لممارسحححة العمحححل 

 االعالمى

 المحاضرات

 المناقشة 
 الشفوية  المالحظة

2.3 
الممارسات االخالقيحة و المهنيحة بمحا يتوافحق  يؤدي

 مع مبادئ الشريعة االسالمية
 العصف الذهنى

 الواجبات 

االختبحححححححححححارات الدوريحححححححححححة 

 والفصلية

3.3. 
القضايا االجتماعية و االجتماعيحة كتب تقريرا عن ي

و اثرها علحى الممارسحات االكاديميحة و  و االخالقية

 مجال االعالم المهنية فى

 العصف الذهنى

 الواجبات 

االختبحححححححححححارات الدوريحححححححححححة 

 والفصلية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتد الحضور و المشاركة 1

 %20 8االسبوع االختبارات الدورية و النصفية 2

 %10 ممتد التكليفات و العروض 3

 %60 16االسبوع  االختبار النهائى 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات أسبوعيا. 4تقل عن  شرح ما تعذر فهمه في المحاضرات أثناء الساعات المكتبية والتي  ال -
لتواصل عبر الموقع اإللكتروني ألستاذ المقرر واالستفسار والمناقشة والتساؤل حول جوانب وأبعاد المقرر الدراسي ا -

 وكيفية االستفادة من التساؤالت استفادة كاملة . 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر
-سححححعد ابراهيم.تشححححريعات االعححححالم فححححى اطححححار تكنولوجيححححا االتصححححال و المعلومححححات محمححححد

 (2017,)القاهرة:دار الكتب العلمية

 المساندةالمراجع 

 (2015شوبك ,انماط و انواع جرائم المعلوماتية )القاهرة:دار الكتب . اشرف

دار أسححامة للنشححر والتوزيححع  )بسححام عبححد الححرحمن المشححاقبة, فلسححفة التشححريعات اإلعالميححة,

,2012) 

إبححراهيم عبححد م المسححلمى,  قححراءة نقديححة لرسححس الدسححتورية والقانونيححة التححي تحكححم أداء 

 (2008دار الفكر العربي للطباعة والنشر,)وسائل اإلعالم, 

دار القححاهرة , ), أخالقيححات اإلعححالم واالنترنححت وإشححكاليات التشححريع, ابححراهيم  محمححد سححعد

 (2007علمية للنشر والتوزيع,الكتب ال

العربي للنشحر والتوزيحع )تشريعات اإلعالم في الوطن العربي , القاهرة , ليلي عبد المجيد: 

,2005) 

 

 https://www.academia.edu اإللكترونيةالمصادر 
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 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعات دراسية تستوعب الطالب ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 اجهزة عرض للبيانات

 

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطر  الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 اسحححححححححتراتيجيات التحححححححححدريسفاعليححححححححة 

 المستخدمة
 مباشر -تقويم المقرر الطالب

 فاعلية طر  تقييم الطالب
 المراجحع -الطالحب -عضو هيئحة التحدريس

 النظير

 مراجححع  تقيححيم نمححاذج مححن التكححاليف مححن

 مستقل

 مباشر-االختبارات عضو هيئة التدريس مخرجات التعلم للمقرر تحصيلكفاءة 

 مباشر-استمارات تقويم مصادر التعلم  الطالب مصادر التعلم

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طر 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 االحصاء التطبيقي المقرر:اسم 

 706505 المقرر:رمز 

 في اإلعالم ماجستير البرنامج:

 االعالم العلمي:القسم 

 جامعة أم القرى المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 التوصيف:تاريخ اعتماد 
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ) السنة األولى المستوى الثاني( 

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %86.7 39 المحاضرات التقليدية 1

 %13.3 6 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 20 الواجبات 2

 20 المكتبة 3

 20 المشاريع /إعداد البحوث 4

 80 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 في المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 

بمساعدة إحدى  بحوث االعالمباألساليب اإلحصائية المتقدمة لتحليل البيانات في مجال  الباحثيهدف هذا المقرر إلى تزويد 
 .SPSSالحاسب اآللي، مثل حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  باستخدامالحزم االحصائية 

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

دراسات االعالم) سواء على مستوى دراسات تحليل المضمون أو على مستوى إلقاء الضوء على دور اإلحصاء في  -
 الدراسات الميدانية(.

 كميا من خالل المقاييس االحصائية.تعلم صياغة الفروض بما يتناسب مع التحقق منها   -
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 .استخدام األساليب اإلحصائية المختلفة في اختبار فروض الدراسة -

 اعداد المقاييس الخاصة بمتغيرات الدراسات والبحوث. -

، واستخدامات اإلحصاء الوصفي في دراسة الفروق بين األفراد  الرأي العام باألسس الكمية لقياس الباحثتعريف  -
وصفها إحصائيًا بواسطة جداول التوزيع التكراري وطرق العـرض البياني ومقاييس النزعة  وطرق  والجماعات

 .المركزية والتشتت 

باستخدام األنواع المختلفة من مقاييس  البحوث االعالمية بياناتوتحليل تدريب الباحثين على كيفية وصف  -
نحراف المعياري(، أو اال)المتوسط الحسابي ، االحصاء الشائعة االستخدام في الدراسات والبحوث االعالمية

معامل التوافق(، وكيفية إجراء  –معامل ارتباط كارل بيرسون  –بيرمان سل ت االرتباط )معامل ارتباط الرتبمعامال
 المعادالت اإلحصائية الخاصة بكل منهم عن طريق شرح الخطوات األساسية المتبعة في ذلك.

تطبيق ما تم دراسته من  فيSPSS ذلك برنامج  فيمستخدمة  اآلليالحاسب  مهارة التعامل معتعليم الباحث  -
  معامالت واختبارات احصائية.

 

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 9ع      يعرف التطبيقات االحصائية في البحوث    1.1

 9ع االحصائية المستخدمة في بحوث االعالم. التطبيقات  يتعرف على  1.2

 9ع الحديثة في مجال اإلحصاء وتطبيقاتها في مجال البحوث االعالمية. يستعرض االتجاهات 1.3

  المهارات 2

 5م داللتها. والبيانات االحصائية  يفسر  2.1

 5م األساليب االحصائية المستخدمة في بحوث ودراسات االعالم. يقيم  2.2

 5م .ل البيانات االحصائية يبرامج االحصاء المتطورة و تحل يشرح 2.3

  الكفاءات 3

 6ك يتعلم لاتيا المعامالت االحصائية  3.1

 6ك يفحص الفروض العلمية لتحديد المعامالت االحصائية لها  3.2

 9ك يكتب تقريرا عن االفكار الجديدة في االحصاء التطبيقي  3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 "االعالموالبحوث االجتماعية ومنها بحوث "دراسات الور اإلحصاء في د-1 1

2 
 .االعالم والرأي العام حوث بوسائل ومصادر جمع البيانات اإلحصائية في -2

 
3 

3 

 :الدراسة  تصنيف متغيرات-3

 (متغيرات نوعية ، متغيرات كمية ) حيث قيمة المتغير مقدارا أو صفة من

 .(متغيرات تابعة     .متغيرات مستقلة  ) من حيث تأثير متغير على آخر:*

المستوى الفاصل ،المستوى الرتبي  ،مستوى القياس االسمي)من حيث مستويات القياس:*

 .(لنسبي)الفتري(، المستوى ا
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5 

4 

 :  في دراسات وبحوث االعالم، أساليب عرض البيانات اإلحصائية -4
 .الجداول التكرارية بأنواعها 

 الرسوم البيانية بأنواعها.

3 

5 

 :المقاييس المستخدمة في اختبارات دراسات وبحوث االعالم-5

فقط النه المستخدم في بحوث الحسابي  المتوسطمقاييس النزعة المركزية ) -أ

 االعالم"
 مقاييس التشتت: -ب

 االنحراف المعياري. –عن المتوسط  االنحراف -المدى
 يمكن االكتفاء باالنحراف المعياري والمدى  فقط. 

6 

 3 اختبار نصفي   6

7 

 :وداللتها في تحليل بيانات نتائج دراسات وبحوث االعالم  معامالت االرتباط

 .معامل ارتباط الرتب لسبيرمان 

  االرتباط لـ "كارل بيرسون"معامالت 

 .معامل التوافق لقياس شدة العالقات بين المتغيرات 

 

3 

8 

 وكيفية التعليق على نتائجها.اختبار مستوى الداللة  -6         

 اختبار الفروض اإلحصائية : -7         

 .(T test)اختبار  ت  -أ         

 Anovaاختبار انوفا  -ب         

 ".2" كــااختبار كاي تربيع -جـ       

6 

9 
وكيفيــة اســتخرا  كــل هــذي المقــاييس والمعــامالت مــن خاللــه ,SPSSالبرنــامج االحصــائي 

 بواسطة الحاسب اآللي.
6 

10 

عمل بحث في اطار بحوث االعالم وتطبيق االساليب االحصائية التي تم  -
 تعلمها من خالله وكيفية تحليل هذي النتائج والتعليق عليها..
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 45  المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

      يعرف التطبيقات االحصائية في البحوث    1.1
 المحاضرات 

 المناقشة 

 الواجبات 

 االختبارات الدورية

2.1 
االحصائية المسيتخدمة فيي  التطبيقات  يتعرف على 

 بحوث االعالم.

 المحاضرات 

 العصف الذهني 

 الواجبات 

 االختبارات الدورية

3.1 
الحديثيية فييي مجييال اإلحصيياء  يسييتعرض االتجاهييات

 وتطبيقاتها في مجال البحوث االعالمية.
 العصف الذهني  -

 الواجبات 

 االختبارات الدورية 

 المهارات 2

 اتالمحاضر داللتها. والبيانات االحصائية  يفسر  1.2

متنوعيييية لقييييياس واجبييييات  -

كفاءة الطيالب وميدي فهمهيم 

لالحصييييياء التطبيقيييييي فيييييي 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 مجال بحوث االعالم.

2.2 
األسيياليب االحصييائية المسييتخدمة فييي بحييوث  يقيييم 

 ودراسات االعالم.

 المحاضرات  -

عييروض لييبعد الدراسييات  - 

 والبحيييييييوث التيييييييي اجرييييييييت

 ومناقشتها.

واجبيييييات لتنفييييييذ بعيييييد  -

البحييييوث وخاصيييية بحييييوث 

 الراي العام .

… 
ل البيانيات ييبرامج االحصاء المتطيورة و تحل يشرح

 .االحصائية 

اسييييييييييتخدام المحاضييييييييييرات )

 (.SPSSالبرنامج االحصائي 
 الواجبات 

 الكفاءات 3

 الواجبات  المحاضرات يتعلم لاتيا المعامالت االحصائية  1.3

2.3 
يفحيييييص الفيييييروض العلميييييية لتحدييييييد المعيييييامالت 

 االحصائية لها 
 المناقشات

واجبيييات لتنفييييذ بعيييد  -  -

 البحوث

3.3 
يكتييب تقريييرا عيين االفكييار الجديييدة فييي االحصيياء 

 التطبيقي 
 االمثلة التطبيقية

سييتخران نتييائج واجبييات ال -

باسييتخدام البرنييامج البحييوث 

 االحصائي

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 8  .اختبار فصلي اولي 1

 %10 ممتدة .المشاركة والنشاط 2

 %20 10 واجبات  3
 %60 16  نهائي اختبار  4

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 يتعلق بالتكاليف العملية . التواصل مع أستاذ المادة من خالل البريد االلكتروني، والحوار والمناقشات الجادة حول كل ما
 ساعات أسبوعيا. 4تقل عن  المكتبية والتي  الشرح ما تعذر فهمه في المحاضرات أثناء الساعات  -
لتواصل عبر الموقع اإللكتروني ألستاذ المقرر واالستفسار والمناقشة والتساؤل حول جوانب وأبعاد المقرر الدراسي ا -

 وكيفية االستفادة من التساؤالت استفادة كاملة . 

 

 

 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

-PDF SPSS كتممماب التحليمممل اإلحصمممائي للبيانمممات باسمممتخدام، أ.د. إسمممماعيل الفقمممي

WIN  ، م.2016،مكتبية العبيكان 

-  

(" محاضممرات فممي االحصمماء الوصممفي" كليممة العلمموم 2016حيدوشممي عاشممور) -

  االقتصادية والتجارية ، جامعة البويرة ن الجمهورية الجزائرية.

" ، Spss(" النظممام االحصممائي 2012محمممد بممالل الز،بممي ، عبمماة الطالفحممة ) -

 عمان، الجامعة االردنية.

" الجامعمة االسمالمية ، Spss("البرنمامج االحصمائي 2010محمد مروان بمرنج ) -

 ،زة 

( "مبماد  االحصماء" عممان، مطبعمة دار البدايمة 2008أحمد عبد السميع طبيمة ) -



 

 
7 

 1ط

 االحصاء التطبيقي" الزقازيق ، مكتبة الرضوان.(" 2006محمد علي ،ريب )  -

("تحليممل ونمذجممة البيانممات 2006حسممين علممي نجيممب ، ،الممب عممو  الرفمماعي) -

 "، األهلية للنشر والتوزيع. Spssباستخدام الحاسوب وبرنامج 

 

 المساندةالمراجع 

 

 

االسلوب االحصائي و استخداماته في بحوث عاطف عدلي العبد، وذكي احمد عزمي . 
العينات(.مكتبة دار الفكر -تحليل المحتوي -الميدانيه )الدراسات:الراي العام و االعالم

 م.2002،العربي
 

فؤاد أبو حطب، آمال صادق، ، مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي، مكتبة  -
 االنجلو المصرية، القاهرة

التربوية،  ( التحليل اإلحصائي في العلوم2004إخالص محمد عبد الحفيظ وآخرون ) -
 القاهرة مكتبة األنجلو المصرية

اإلحصاء االجتماعي، تأليف هيوبرت باللوك ،ترجمة د.عثمان الحسن نور ،ا.سليمان  - 
 رضوان

تأليف جولي باالنت ،ترجمة د.خالد  ( (SPSS التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج -
 .العامري 

باستخدام الحزم الجاهزة،  ( اإلحصاء التطبيقي2006مصطفى حسين باهي وآخرون ) -
 القاهرة مكتبة األنجلو المصرية.

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 في الشبكة العنكبوتية المكتبات العلمية والمواقع الدولية للبحوث اإلعالمية 

 االحصاء الوصفي ، شبكة األبحاث الدراسات االقتصادية على الرابط: -

www.rr4ee.net 

 

  ىأخر

 ("المدخل الى االحصاء ، مطبعة المدينة المنورة .1419محمد كامل دا،ستاني) -

 عروض على اجهزة عرض البيانات -

 اسطوانات مدمجة -

 

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 معمل حاسب ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 Spssبرنامج االحصائي 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
  Data Showنظام 

 المختلفةأجهزة حاسوب مزودة باإلنترنت  وبرامج التصميم 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

http://www.rr4ee.net/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسييييتراتيجيات تقييييويم الحصييييول علييييى 

التغذية الراجعة مين الطيالب بخصيو  

 فاعلية التدريس

 )تقويم المقرر( مباشر الطالب 

يم عملية التدريس من واسرتاتيجيات تق

 قبل األستاذ أو القسم:

 

 )نمولن تصحيح الورقة االختبارية( المراجع النظير –قيادات البرنامج 

إجراءات التخطيط للمراجعة  تقييم-

الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي 

 والتخطيط لتطويرها:

 

 القيادات بالبرنامج –عضو هيئة التدريس 
 مباشر 

 لجنة تطوير المناهج

مييدى تحصيييل مخرجييات الييتعلم   تقووويم

 للمقرر
 )التمارين واالختبارات( مباشر عضو هيئة التدريس

 ) استبانة تقويم مصادر التعلم( مباشر الطالب)تقويم مصادر التعلم( مصادر التعلمتقويم 

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المراسم والبروتوكالت الدولية المقرر:اسم 

 706506 المقرر:رمز 

 ماجستير في اإلعالم البرنامج:

 اإلعالم العلمي:القسم 

 كلية العلوم االجتماعية المؤسسة:

  التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
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 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2
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 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 5 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 6 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق: –و 

 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم:1
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 6 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 :المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة األولى ، المستوى الثاني      

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 يوجد ال    

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 يوجد ال     

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %86.7 26 المحاضرات التقليدية 1

 %13.3 4 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 10 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 25 المشاريع /إعداد البحوث 4

 60 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيت كار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 والعروض، والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 .تعريف الطالب بقواعد المراسم والبرتوكول كجزء من عمل العالقات العامة في المجال الدولي - 

  .المناسب وقواعد السلوكالمختلفة  مع بيئات العملالتعامل  معرفة وبيان طرق  - 

 العالقات الدولية.فن والمراسم في علم مصطلح البروتوكول واالتيكيت ايضاح الفروق بين  - 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 توضيح مفهوم المراسم والبروتوكوالت والمصطلحات المتعلقة بها في مجال العالقات الدولية.  

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع الدولية  والبروتكوالتمصطلحات المراسم ي كر  1.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

 1ع والمعاهدة الدولية مفاهيم أوجه الشبه واالختالف بين البروتوكوالت يلخص  1.2

 1ع فهوم الحصانات الدبلوماسية يصنف م 1.3

  المهارات 2

 4م )االتيكيت ( ومجاالت تطبيقهاقواعد ادب السلوك  يوضح 2.1

 3م اتيكيت التحية والمصافحة  يطبق 2.2

 3م ابعاد الوظيفة الدبلوماسية يشرح أسس  2.3

 4م يميز مراسم رفع االعالم 2.4

 8م  دبلوماسية المؤتمرات والمنظمات الدولية  يصيغ 2.5

  الكفاءات 3

 2ك المراسم والبرتوكولوالعمل بشكل فردي أو جماعي في إعداد مشاريع يتحمل المسئولية  3.1

 4ك األنشطة الدبلوماسية والمراسم والبروتوكول. يقدم دراسا في  3.2

 12ك يقود فريق العمل بشكل مباشر في إدارة المراسم والبروتوكول  3.3

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 الدولي  لمصطلحات ومفاهيم المراسم والبروتوكو 1

 2 قواعد أدب السلوك ) االتيكيت ( ومجاالت تطبيقها 2

 2 اتيكيت االسبقية والمناسبات الخاصة  3

 2 االختبار النصفي  4

 2 اتيكيت التحية والمصافحة والتقديم والتعارف و الحديث واالستماع والمتابعة 5

 فن البروتوكول 6
2 

 2 الزيارات الرسمية 7

 2 الحفالت والوالئم الرسمية 8

 2 مراسم رفع االعالم 9

 2 مراسم المؤتمرات واالجتماعات الدولية  10

 2 ابعاد الوظيفة الدبلوماسية ومهام العمل الدبلوماسي  11

 2 دبلوماسية المؤتمرات والمنظمات الدولية  12

 2 المكاتب الفنية الملحقة بالسفارة  13

 2 الهيكل التنظيمي للبعثة الدبلوماسية  14

 2 الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية  15

 30 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 المعارف 1

1.1 

 المحاضرات  الدولية  والبروتكوالتمصطلحات المراسم ي كر 

 المناقشة 

 العروض العلمية 

 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الواجبات 

2.1 
مفييياهيم أوجيييه الشيييبه واالخيييتالف بيييين البروتوكيييوالت يلخيييص 

 والمعاهدة الدولية 

 المحاضرات 

 المناقشة 

  االختبيييييييييييييارات

 الفصلية
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 مخرجات التعلم  رمزال
 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 العروض العلمية   االختبيييييييييييييارات

 الدورية

 الواجبات

1-3  

 المحاضرات  يصنف مفهوم الحصانات الدبلوماسية 

 المناقشة 

 ةالعروض العلمي 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الواجبات 

 المهارات 2

 المحاضرات  قواعد ادب السلوك )االتيكيت ( ومجاالت تطبيقها يوضح 2.1

 المناقشة 

 العروض العلمية 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية  المالحظة

 المحاضرات  اتيكيت التحية والمصافحة  يطبق 2.2

 المناقشة 

 العروض العلمية 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الواجبات 

 ابعاد الوظيفة الدبلوماسية يشرح أسس  2.3

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العروض العلمية 

  االختبيييييييييييييارات

 الفصلية

  االختبيييييييييييييارات

 الدورية

 الواجبات

 المحاضرات  يميز مراسم رفع االعالم 2.4

 المناقشة 

 العروض العلمية 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الواجبات 

 المحاضرات  دبلوماسية المؤتمرات والمنظمات الدولية  يصيغ 2.5

 المناقشة 

  العصف ال هني 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

  الواجبات 

 الكفاءات 3

1.3 

والعمييل بشييكل فييردي أو جميياعي فييي إعييداد يتحمييل المسييئولية 

 المراسم والبرتوكولمشاريع 

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العروض العلمية 

 المالحظة الشفوية

 الواجبات

2.3 

 المحاضرات  يقدم دراسا في  األنشطة الدبلوماسية والمراسم والبروتوكول.

 المناقشة 

 ةالعروض العلمي 

 المالحظة الشفوية

 الواجبات

3-3 

 المحاضرات  يقود فريق العمل بشكل مباشر في إدارة المراسم والبروتوكول 

 المناقشة 

 العروض العلمية 

 المالحظة الشفوية

 الواجبات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 10 ممتدة حضور ومشاركة والنشاط 1

 10 10 تكليف 2

 20 الثامن اختبار تحريري نصفي 3

 60 السادس عشر  اختبار تحريري نهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

  ساعات أسبوعيا   4الساعات المكتبية 

 االرشاد األكاديمي للطالب 
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعات العرض -معمل  ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة ال كية، البرمجيات(

 السبورة ال كية -جهاز عرض البيانات

 أجهزة حاسوب تبعا  لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر )تقويم المقرر(  غير  الطالب فاعلية التدريس

 المراجع النظير-قيادات البرنامج  فاعلية طرق تقييم الطالب

 غير مباشر

 )نمولج استيفاء الورقة االختبارية( 

 )نمولج تصحيح عينة عشوائية(-

 التدريس عضو هيئة مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
 مباشر )التمارين واالختبارات(

          

 الطالب )تقيم مصادر التعلم( مصادر التعلم
غيييير مباشييير )اسيييتبانة تقيييويم مصيييادر 

 التعلم(
 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

 األولىالطبعة  -فنون االتيكيت والبروتوكول الدبلوماسي واالجتماعي –جابر، منال جمال 

.2016دار زهران للنشر والتوزيع   

الال2011، 1التطويري لتنمية الموارد البشرية ، االتيكيت ، طالمعهد   

 

 المساندةالمراجع 

الطبعة االولى  -فن اإلتيكيت والبروتوكول -خبراء المجموعة العربية للتدريب والنشر

2014 

2005الرياض عالم الكتاب  –البروتوكول الدبلوماسي  –الطفيلي ، علي ظاهر   

 اإللكترونيةالمصادر 
علععى شععبكة  المواقعع البحثيععة  ات العالقععة بالمراسععم والبروتوكعول والدراسععات الدبلوماسععية

 االنترنت.

  مراجع أجنبية

- Gilbert Monod, An Expert S Guide To International 
Protocol   Business etiquette (2016) 

- Rosalie Rivett, Diplomatic Protocol –  Whittles (2018) 

 

https://www.libraryofbook.com/books/an-expert-s-guide-to-international-protocol
https://www.libraryofbook.com/books/an-expert-s-guide-to-international-protocol


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبيقات الحاسوب في االعالم اسم المقرر:

 706507 رمز المقرر:

 ماجستير البرنامج:

 عالمقسم اإل القسم العلمي:

 جامعة ام القرى المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 تاريخ اعتماد التوصيف:
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 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
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 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 3 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

  المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثانيالدراسي   الفصل / ياالول

 

  وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %86.7 39 المحاضرات التقليدية 1

 %13.3 6 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3
 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 25 ساعات االستذكار 1

 20 الواجبات 2

 20 المكتبة 3

 20 المشاريع /إعداد البحوث 4

 85 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

فيي وسيائل  اليذكا  االصيطناعي اتتقنييو الحاسيو  التكنولوجيية واسيتخداماتالهيمنة على  الطلبةهدف هذا المقرر إلي تعريف ي

مراحل إنتياج  حتوضيو(، المرئية - ةالمسموع - ةالمطبوع)وانتاج المواد اإلعالمية تطوير صناعة المحتوى في  ااإلعالم وأثره

إلي االتجاهات البحثية الحديثة والتحول التكنولوجي في مجيال صيناعة المحتيوي اإلعالميي،  المختلفة، باإلضافة األفالم الوثائقية

 .وكيفية تصميم وإنتاج المواد اإلعالميةإلعالمي، في صناعة المحتوى ا الحاسو  المستخدمةبرامج 

 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 صناعة المحتوي اإلعالمي.مجال في البحثية الحديثة والتحول التكنولوجي تعريف الطال  باالتجاهات  -

  ببرامج الحاسو  المستخدمة في صناعة المحتوي اإلعالمي.تبصير الطال   -

 (.المرئية -المسموعة  -المطبوعة ) تصميم وإنتاج المواد اإلعالمية المختلفةتدريب الطال  على  -

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

  للبرنامجالمرتبط التعلم مخرج 



 

 
4 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

  للبرنامجالمرتبط التعلم مخرج 

  المعارف 1

التكنولوجي في مجال صناعة المحتيوي  الحديثة والتحول البحثية يذكر الطالب االتجاهات 1.1

 االعالمي

 6ع

 6ع يحدد الطالب مراحل انتاج األفالم الوثائقية 1.2

 6ع يستعرض الطالب كيفية تصميم وإنتاج المواد اإلعالمية  1.3

استخدام الذكا  االصطناعي في وسائل اإلعالم التكنولوجية و الهيمنةيتعرف الطالب علي  1.4

 صناعة المحتوي وإنتاج المواد االعالميةوأثرها في تطوير 

 6ع

 6ع برامج الحاسو  المستخدمة في صناعة المحتوي اإلعالمييصنف  1.5

  المهارات 2

 5م يحلل الطالب مراحل انتاج األفالم الوثائقية 2.1

والتحيييول التكنوليييوجي فيييي مجيييال صيييناعة الحديثييية البحثيييية يشيييرل الطاليييب االتجاهيييات  2.2

 االعالميالمحتوي 

 5م

الطالب برامج الحاسو  المسيتخدمة فيي صيناعة المحتيوي اإلعالميي فيي مراحيل يوظف  2.3

 والبث.اإلعداد والتجهيز للنشر 

 5م

 5م يوضح الطالب مراحل تصميم وإنتاج المواد اإلعالمية 2.4

المحتيوي االتجاهات البحثية الحديثة والتحول التكنولوجي فيي مجيال صيناعة ينقد الطالب  2.5

 االعالمي

 5م

  الكفاءات 3

 2ك يتحمل الطالب مسؤولية العمل بشكل فردي إلنتاج المواد اإلعالمية المختلفة 3.1

االتجاهييات البحثييية الحديثيية والتحييول التكنولييوجي فييي مجييال يكتييب الطالييب تقرييير عيين  3.2

 صناعة المحتوي االعالمي

 2ك

 2ك وإنتاج المواد اإلعالميةيقدم الطالب درس حول كيفية تصميم  3.3

 3ك يتعلم الطالب لاتيا تصميم وإنتاج المواد اإلعالمية 3.4

 3ك برامج الحاسو  المستخدمة في صناعة المحتوي اإلعالمييفحص الطالب دور  3.5

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
في صناعة دامات الحاسو  في وسائل اإلعالم وأثره فاستخهيدية حول الهيمنة التكنولوجية ومقدمة تم

  .اإلعالم
3 

 3 االتجاهات البحثية الحديثة والتحول التكنولوجى في مجال صناعة المحتوى اإلعالمى 2

3 

 تقنية الذكا  االصطناعي واستشراف آفاقه المستقبلية

 الرؤيية الحاسيوبية - الضيخمةالبيانيات  "AIOT" -الذكا  االصطناعي لألشيا  - الخوارزميات الذكية

 الطابعة ثالثية االبعاد - الواقع المعزز - الواقع االفتراضي - الحوسبة السحابية -
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4 

 :لتطوير صناعة المحتوىاالتجاهات الحديثة 

المتقيياطع  اإلعييالم -الييدرون –الروبييوت  - البيانااا  - محمييولهيياتف الال - الفيييديو -صييحافة المييواطن  

 .المختلفة تطبيقاتهاو وشبكات اإلعالم االجتماعي

6 

 3 االختبار النصفي 5

6 
في صناعة المحتوى اإلعالمى المطبوع والمسموع والمرئى في مراحيل  الحاسو  المستخدمةبرامج  

 والبث.اإلعداد والتجهيز للنشر 

6 

 3 وأنواعها. اثائقية وخصائصهم الوفاٌلصناعة اال يمقدمة ف   7

 3 ادارة االنتاج( –بعد االنتاج   -االنتاج  – نتاجاإلبل قما  )  ثائقيةم الوفاٌلإنتاج اال  حلامر 8

9 
لدراستها  للطال  والطالبات العلميقة بالتخصص الزة سابقة لات عيٌ متم لمواد إعالميةعرض نمالج 

 .ونقدها يلهاتحلٌ و عناصرهاوالتعرف على 

3 

 6 اإلعالميةالمواد تصميم وإنتاج  10

 3 الطال  والطالباتحلقة نقاش لمناقشة أعمال  11

 45 المجموع



 

 
5 

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

1.1 

 

 

االتجاهيات البحثيية الحديثية والتحيول يذكر الطاليب 

 التكنولوجي في مجال صناعة المحتوي االعالمي

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

  االختبارات الفصلية

 والدورية

 الشفوية المالحظة 

1.2 

 يحدد الطالب مراحل انتاج األفالم الوثائقية

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

 العصف الذهني 

 

 الشفوية المالحظة 

  االختبارات الفصلية

               والدورية

1.3 

يسيييتعرض الطاليييب كيفيييية تصيييميم وإنتييياج الميييواد 

 اإلعالمية 

 المحاضرات 

 العمل الجماعي 

 العصف الذهني 

  

 الواجبات

 الشفوية المالحظة 

  االختبارات الفصلية

 والدورية

واسيتخدام يتعرف الطالب علي الهيمنة التكنولوجية  1.4

الذكا  االصطناعي في وسائل اإلعيالم وأثرهيا فيي 

 تطوير صناعة المحتوي وإنتاج المواد االعالمية

 المحاضرات 

 العمل الجماعي 

 العصف الذهني 

 الواجبات    

 الشفوية المالحظة 

 االختبارات الدورية 

1.5 

يصيينف بييرامج الحاسييو  المسييتخدمة فييي صييناعة 

 المحتوي اإلعالمي

 المحاضرات 

 العمل الجماعي 

 العصف الذهني 

 

 الواجبات 

 الشفوية المالحظة 

  االختبارات الفصلية

 والدورية

 المهارات 2

2.1 

 يحلل الطالب مراحل انتاج األفالم الوثائقية

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

 العصف الذهني 

 الشفوية المالحظة 

 غير  التقويم الذاتي(

 مباشر(

               

2.2 

االتجاهات البحثية الحديثية والتحيول يشرل الطالب 

 التكنولوجي في مجال صناعة المحتوي االعالمي

 المحاضرات 

 العمل الجماعي 

 العصف الذهني 

 

 غير التقويم الذاتي(

 مباشر(

 الشفوية المالحظة 

  االختبارات الفصلية

 والدورية

2.3 
يوظييف الطالييب بييرامج الحاسييو  المسييتخدمة فييي 

مراحييل اإلعييداد صييناعة المحتييوي اإلعالمييي فييي 

 والتجهيز للنشر والبث.

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

  االختبارات الفصلية

 والدورية

 الشفوية المالحظة 

 الواجبات 

2.4 
يوضيييح الطاليييب مراحيييل تصيييميم وإنتييياج الميييواد 

 اإلعالمية

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال  

 الشفوية المالحظة 

 الواجبات 

2.5 

ينقييد الطالييب االتجاهييات البحثييية الحديثيية والتحييول 

 التكنولوجي في مجال صناعة المحتوي االعالمي

 المحاضرات 

 العمل الجماعي 

 العصف الذهني 

  الواجبات 

 الشفوية  المالحظة 

 االختبارات 

 

 الكفاءات 3

3.1 
يتحمل الطالب مسؤولية العمل بشكل فيردي إلنتياج 

 اإلعالمية المختلفةالمواد 

 المحاضرات 

 العصف الذهني 

 

 واجباتال 

 الشفوية المالحظة 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 

يكتب الطالب تقرير عن االتجاهات البحثية الحديثية  3.2

والتحيول التكنوليوجي فييي مجيال صيناعة المحتييوي 

 االعالمي

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 العروض التقديمية  

  االختبارات الفصلية         

 والدورية

 الواجبات 

3.3 

يقدم الطالب درس حول كيفية تصميم وإنتاج المواد 

 اإلعالمية

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 العروض التقديمية 

  

  االختبارات الفصلية         

 والدورية

 الواجبات 

 المحاضرات  يتعلم الطالب لاتيا تصميم وإنتاج المواد اإلعالمية 3.4

 العصف الذهني 

 

  االختبارات الفصلية         

 والدورية

 الواجبات  

يفحييص الطالييب دور بييرامج الحاسييو  المسييتخدمة  3.5

 في صناعة المحتوي اإلعالمي

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 العصف الذهني 

 العروض التقديمية  

         االختبارات الفصلية 

 والدورية

  الواجبات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 8 االختبار الفصلي 1

 % 10 علي مدار الفصل حضور 2

 % 10 10 التكاليف 4

 %60  16 االختبار النهائي 5

 100  المجموع 6
 الخ( عملورقة مشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 
ويمكين للطاليب والطالية تحدييد موعيد آخير الا  ( سياعات أسيبوعية6-4ميا بيين ) يئية التيدريسهلعضو  المكتبية الساعات تحديد -

      بالمقرر.تفعيل نظم الجودة والتطوير ولل  لالستفسار عن كل النقاط المرتبطة حرصا  على تعارضت مع جدوله الدراسي، 

لتواصل عبر الموقع اإللكتروني ألستال المقرر واالستفسيار والمناقشية والتسياؤل حيول جوانيب وأبعياد المقيرر الدراسيي وكيفيية ا

  كاملة.االستفادة من التساؤالت استفادة 

  مصادر التعلم والمرافق: –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

طيبة للنشر  ، القاهرة مؤسسة1طاإلعالم الحديث"،  ا"تكنولوجي شروق سامي فوزي.

  ."2015والتوزيع،
 

 المساندةالمراجع 
دار األيام  ،ن"، األردالحديث تطور االعالم وفق تكنولوجيا االتصال  علي عبد الفتال علي."

 ،2014للنشر،

 اإللكترونيةالمصادر 

https://ijnet.org. .(9/9/1441h.3:30a\A:m).- 

-https://aitnews.com.(9/9/1441h.4A:m). 

 

 استخدام البالك بورد -اسطوانات مدمجة  ىأخر

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 بالسبورة الذكية طالب مزودة( 25)قاعة دراسية سعة  يمعمل حاسوب ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)
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 متطلبات المقرر العناصر

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

البيييرامج التيييدر  عليييى اسيييتعمال  الطيييال  مييينكييين مي لييييمعميييل حاسيييب آ

 قررمصة بالاخلواقع اموال التخصصية

 أجهزة الصوت والصورة ،برامج الكمبيوتر ،كية ، جهاز عرضل ةسبور .

 

 Data Show نظام -3 تبعا  لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم 

   

احلصول على تقويم اسرتاتيجيات -1

التغذية الراجعة من الطالب خبصوص 

 التدريس.فعالية 

 

 الطالبات /  الطلبة  
 مباشر

 )تقويم المقرر(

 

التدريس يم عملية واسرتاتيجيات تق. 2

 من قبل األستاذ أو القسم

 

 المراجع النظير -قيادات البرنامج

 مباشر

 نمولج استيفا  الورقة االختبارية

 عشوائيةنمولج تصحيح عينة 

 

إجراءات التخطيط للمراجعة  تقييم-3

الدراسي  فعالية املقررالدورية ملدى 

 .والتخطيط لتطويرها

 

 القيادات بالبرنامج –عضو هيئة التدريس 
 مباشر                 

 لجنة تطوير المناهج          

 

تقويم مدى حتصيل خمرجات  -4

 التعلم للمقرر

  

 عضو هيئة التدريس

 مباشر   

 االختبارات والتكاليف     

 تقييم المشروعات البحثية    

 

 تقويم مصادر التعلم: -5

 

 هيئة التدريس الطالبات وأعضا /  الطلبة  
 مباشر                  

 استبانة تقويم مصادر التعلم

 غير مباشر الرأي المستقل فاعلية طرق تقييم الطالب -6

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطال ، مدى تحصيل فاعلية التدريس)مثل.  مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضا  هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مادة إعالمية بلغة أجنبية المقرر:اسم 

 706508 المقرر:رمز 

 الماجستير البرنامج:

 االعالم العلمي:القسم 

 جامعة أم القرى المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 4 ...................................................... علم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييمربط مخرجات الت . 1

 5 ............................................................................................................................ .:. أنشطة تقييم الطلبة2

 5 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 .......................................................................................................................... ا . قائمة مصادر التعلم:1

 5 ......................................................................................... المرافق والتجهيزات التعليمية و البحثية المطلوبة:2

 6 ...............................................................................................................   ز. تقويم جودة المقرر:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  2المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 المستوى الثاني 

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %80 24 المحاضرات التقليدية 1

 %20 6 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 30 اإلجمالي 6

 ساعات التعلم األخرى*

 26 والتحضير والمشاركة ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 61 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مثل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتتثمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يتناول هذا المقرر مفردات ومصطلحات وموضوعات تتعلق باإلعالم ونظرياته ووسائله. وكذل  الوظائف التي تقوم وسائل 

 اإلعالم. ودراسة مجموعة من مصطلحات االتصال الجماهيري

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .المقصود بمختلف مصطلحات اإلعالم. وخصائصه األساسية، واألساليب المتبعة فيهاأن يفهم الطالب ما  -

 .ان يفرق الطالب بين العالقات العامة واالعالن والدعاية والتسويق -

 .بالكفاءة المستهدفة مع النصوص اإلعالمية المتخصصة ةإعالميمن القيام بترجمة الطالب بحصيلة لغوية تمكنه  المام -

 التعلم للمقرر:مخرجات . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

ف المفاهيم والمصعي   1.1 ِّ  2ع  .للغة االجنبيةبامية اإلعال طلحاتر 

 2ع يلخص مفاهيم االتصال الجماهيري والنظريات االعالمية  1.2

 2ع يتعرف على مصطلحات االخبار في وسائل االعالم باللغة االجنبية  1.3

  المهارات 2
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 7م  طلحات العلمية واإلعالمية في مجال تخصصه باللغة األجنبية.يكتب المص 2.1

 7م يشرح مفاهيم االتصال الجماهيري والنظريات االعالمية 2.2

 7م باللغة االجنبيةيفسر مصطلحات االخبار في وسائل االعالم  2.3

  الكفاءات 3

 2ك يتحمل المسؤولية والعمل بشكل فردي أو ضمن مجموعة لممارسة األنشطة اإلعالمية المختلفة. 3.1

 3ك يمارس باستقاللية األنشطة االكاديمية والمهنية المختلفة في مجال تخصصه. 3.2

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 دراسة المفاهيم المتعلقة باإلعالم 1

 4 مكونات االتصال الجماهيري 2

 4 بعض النظريات اإلعالمية 3

 2 التليفزيون و دوره في المجتمع 4

 2 عالقة الصحف بجمهورها 5

 2 االعالنات التليفزيونية 6

 2 المقاالت والبحوث اإلعالمية 7

 2 االخبار في وسائل اإلعالم 8

  المجموع

 التدريس والتقييم: د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

1.1 

ف المفتتاهيم والمصتتتتتتعي   ِّ للغتة بتاميتتة اإلعال طلحتتاتر 

  .االجنبية

 محاضرات •

 المناقشة •

 العصف الذهني •

 

 االختبارات الفصلية• 

 االختبارات الدورية• 

 الشفوية  المالحظة •

 

يلخص مفتاهيم االتصتتتتتتتال الجمتاهيري والنظريتات 

 االعالمية 

 محاضرات

 المناقشة•

 

 االختبارات الفصلية

 االختبارات الدورية• 

 الشفوية المالحظة •

 

يتعرف على مصطلحات االخبار في وسائل االعالم 

 باللغة االجنبية 

 محاضرات

 المناقشة•

 

 االختبارات الفصلية

 االختبارات الدورية• 

 الشفوية المالحظة •

 المهارات 2

2.1 

طلحات العلمية واإلعالمية في مجال يكتب المصتتتتتت

  تخصصه باللغة األجنبية.
 محاضرات 

 المناقشة•    

 العصف الذهني    •

 العمل الجماعي    •

 التعليم اإللكتروني    •

 الشفوية  المالحظة •

 الواجبات •

2.2 

يشتتتتتترح مفاهيم االتصتتتتتتال الجماهيري والنظريات 

 االعالمية

 المناقشة

 العصف الذهني    •

 العمل الجماعي    •

  

 الشفوية المالحظة

 الواجبات •

2.3 

يفسر مصطلحات االخبار في وسائل االعالم باللغة 

 االجنبية
 محاضرات 

 المناقشة•    

 العصف الذهني    •

 الشفوية المالحظة

 الواجبات •

 الكفاءات 3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.3 
يتحمل المستتتتؤولية والعمل بشتتتتكل فردي أو ضتتتتمن 

 مجموعة لممارسة األنشطة اإلعالمية المختلفة.

       محاضرات 

 المناقشة •

 العصف الذهني •

 العمل الجماعي •

•  

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية•     

 المالحظة     •

2.3 
باستتتتتتتقاللية األنشتتتتتتطة االكاديمية والمهنية  يمارس

 المختلفة في مجال تخصصه.

 محاضرات  •

 المناقشة •

 العصف الذهني •

 العمل الجماعي •

•  

 االختبارات الفصلية     •

 االختبارات الدورية•     

 المالحظة•     

 الواجبات 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتد الحضور والمشاركة 1

 %20 8 االختبارات الدورية 2

 %10 10 تطبيقات عملية 3

 %60 16 االختبار الفصلي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات أسبوعيا 4الساعات المكتبية 

  االرشاد االكاديمي للطالب

 التواصل عبر الجوال والوتس أب

 التواصل عبر نظام راسل الجامعي مع الطالب

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر
Mubammadali, N, Intoduction to Mass Communication (2017) 

CALICUT UNIVERSITY.P.O., MALAPPURAM, KERALA,INDIA  

 المساندةالمراجع 
-about-know-to-things-8-communication-https://digitalsenior.sg/mass

it/ 

https://www.bestvalueschools.com/faq/what-is-mass-communication/ 

 اإللكترونيةالمصادر 
Published on olinuris.library.cornell.edu 

(http://olinuris.library.cornell.edu) 

  ىأخر

https://www.shiksha.com/mass-communication-media-chp 

https://digitalsenior.sg/mass-communication-8-things-to-know-about-

it/ 

 

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( قاعات المحاكاة
 القاعات الدراسية

https://digitalsenior.sg/mass-communication-8-things-to-know-about-it/
https://digitalsenior.sg/mass-communication-8-things-to-know-about-it/
https://www.shiksha.com/mass-communication-media-chp
https://digitalsenior.sg/mass-communication-8-things-to-know-about-it/
https://digitalsenior.sg/mass-communication-8-things-to-know-about-it/
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 متطلبات المقرر العناصر

 التجهيزات التقنية

 البرمجيات()جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 
 جهاز عرض البيانات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تقويم المقرر المباشر - الطالب فاعلية التدريس

 المراجع النظير –قيادات البرنامج  فاعلية طرق تقويم الطالب
 .نموذج استيفاء الورقة االختبارية-

 نموذج تصحيح عينة عشوائية-

 التمارين واالختبارات المباشرة- عضو هيئة تدريس  مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 استبانة تقويم مصادر التعلم مباشر- الطالب  مصادر التعلم

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 



 

 

- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط اإلعالمي  المقرر:اسم 

 706509-2 المقرر:رمز 

 في اإلعالم ماجستير البرنامج:

 اإلعالم العلمي:القسم 

 جامعة أم القري المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 تاريخ اعتماد التوصيف:

 

 

  



 

 
2 

 

 المحتويات
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ل األول/الفص المستوي األول 

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %80 24 المحاضرات التقليدية 1

 % 20 6 التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3
 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 25 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 15 المشاريع /ثإعداد البحو 4

 65 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 ه التعليمية:المقرر ومخرجات هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال .1

                                                                                                                                                                                                      

                                                                           ي مي الي  تعريف الطالب باالتيهدف  مقرر التخطيط االعال

              

 .مفهوم التخطيط االستراتيجي و أهميته وادواته ومبادئه                                                                           

      نماذج التخطيط اإلعالمي المطبقة عالميا-                                                                                          

                                                                             دور التخطيط اإلعالمي في ادارة الكوارث واالزمات. 

 الرئيس للمقرر الهدف. 2

 اهمية توظيف قواعد التخطيط في   مجال ممارسة اإلعالم . طالب تعريف ال -
التدريب على كيفية إعداد وتنفيذ خطط اعالمية متنوعة من خالل التعرف على نماذج التخطيط  المختلفة  -

 والمستخدمة عالميا.
  2030وفق رؤية للمؤسسات  ياالطالع علي رؤية الطالب للتخطيط االعالمي االستراتيج -
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع يحدد المفاهيم والمصطلحات في مجال التخطيط االعالمي 1.1

 1ع يتعرف على مفاهيم انتاج االعالن والحملة  1.2

 6ع استخدام تطبيقات الحاسب في االعالم بمجاالته المختلفةيتعرف علي اسس التخطيط االعالمي و 1.3

 6ع يحدد مراحل عملية التخطيط االستراتيجي للمضمون االعالمي  1.4

  المهارات 2

2.1  

 يفسر التحديات االعالمية واساليب التخطيط الحديثة

 6م

 6م يميز اساليب التخطيط االستراتيجي للمضمون االعالمي  2.2

2.3  

 االسس المنهجية في تصميم الخطط االعالمية يصيغ

 8م 

 8م يقارن بين مبادئ وادوات التخطيط 2.4

  الكفاءات 3

 2ك يتحمل المسئولية والعمل بشكل فردي او ضمن مجموعة في ممارسة االنشطة االعالمية المختلفة 3.1

 3ك التخصصيمارس باستقاللية االنشطة االكاديمية والمهنية المختلفة في مجال  3.2

 4ك يقدم اساليب استراتيجية وابداعية جديدة ومبتكرة في التخطيط االعالمي 3.3

 12ك يقود فريق عمل يساهم بشكل واضح في احداث تغيير وايجاد ممارسات وطرق تفكير  جديدة 3.4
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 مدخل التخطيط االستراتيجي 1

 2 اهمية التخطيط االستراتيجي 2

 2  مبادئ وادوات التخطيط 3

 2 نمالج التخطيط االستراتيجي 4

 2 النتائج المترتبة على ضعف التخطيط االستراتيجي 5

 2 االختبار النصفي  6

 4 مراحل عملية التخطيط االستراتيجي للمضمون اإلعالمي   7

 4 التخطيط إلعداد برنامج تليفزيوني 8

 4 تخطيط إنتاج اعالن 9

 2 تخطيط إنتاج حملة 10

 2 تخطيط اإلعالم الرقمي 11

 2 التخطيط اإلعالمي ودوره في مواجهة الكوارث واالزمات 12

 30 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس تراتيجياتاس مخرجات التعلم  رمزال

    

 المعارف 1

1.1 

يحييدد المفيياهيم والمصييطلحات فييي مجييال التخطيييط 

 االعالمي
 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

  االختبييييييارات

 الفصلية

  االختبييييييارات

 الدورية
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 يميالتق طرق التدريس تراتيجياتاس مخرجات التعلم  رمزال

    

  الواجبات 

 

1.2 

 المحاضرات  يتعرف على مفاهيم انتاج االعالن والحملة 

 المناقشة 

 هنيالعصف الذ 
 العمل الجماعي 

 
 

  االختبييييييارات

 الدورية

  الواجبات 

               

1.3 

يتعييرف علييي اسييس التخطيييط االعالمييي واسييتخدام 

 تطبيقات الحاسب في االعالم بمجاالته المختلفة

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 
 العمل الجماعي 

  االختبييييييارات

 الدورية

  الواجبات 

  المالحظيييييييييية

 الشفوية 

1.4 

مراحيييييل عمليييييية التخطييييييط االسيييييتراتيجي يحيييييدد 

 للمضمون االعالمي 

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 
 

  االختبييييييارات

الدورييييييييييييييية 

 والفصلية

  الواجبات 
 

2 
 المهارات

1.2 

 

 يفسر التحديات االعالمية واساليب التخطيط الحديثة
 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

  التقيييييييييييييييييويم

)غير الييييييذاتي

 المباشر(

 واجبات ال 

  االختبييييييارات

 الدورية 

 

2.2 

يمييييز اسييياليب التخطييييط االسيييتراتيجي للمضيييمون 

 االعالمي 
 المحاضرات 
 المناقشة 
 العمل الجماعي 

 العصف الذهني 
 
 

  المالحظيييييييييية

 الشفوية 

  االختبييييييارات

   الدورية

  الواجبات   

2.3 

 

يصيييييغ االسييييس المنهجييييية فييييي تصييييميم الخطييييط 

 االعالمية

 المحاضرات 
 المناقشة 

 ختبييييييارات اال

الدورييييييييييييييية 

 والفصلية

 الواجبات 

2.4 

 المحاضرات  يقارن بين مبادئ وادوات التخطيط
 المناقشة 

  االختبييييييارات

   الدورية

 الواجبات 

v3 الكفاءات 

1.3 

يتحمييل المسييئولية والعمييل بشييكل فييردي او ضييمن 

 مجموعة في ممارسة االنشطة االعالمية المختلفة 
 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 هنيالعصف الذ 

 

  االختبييييييارات

الدورييييييييييييييية 

 والفصلية

 الواجبات

2.3 

يميييارس باسيييتقاللية االنشيييطة االكاديميييية والمهنيييية 

 المختلفة في مجال التخصص

 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

 الواجبات
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 يميالتق طرق التدريس تراتيجياتاس مخرجات التعلم  رمزال

    

3,3 

 

يقييدم اسيياليب اسييتراتيجية وابداعييية جديييدة ومبتكييرة 

 في التخطيط االعالمي 

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
  الذهنيالعصف 

 

 المالحظيييييييييية 

 الشفوية

4.3 

 

يقييود فريييق عمييل يسيياهم بشييكل واضييح فييي احييداث 

 تغيير وايجاد ممارسات وطرق تفكير  جديدة 

 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

 الشفوية المالحظة

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20  8 فصلي تحريري ختبار ا 1

 % 10 ممتدة  الحضور 2

 % 10 10 )عرض تقديمي(والنشاط اعمال سنة  3

 %60  16 نهائي تحريري اختبار  4

 100  المجموع                                 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادطة أنش -هـ 

لتواصل عبر الموقع اإللكتروني ألستاذ المقرر واالستفسار والمناقشة والتساؤل حول جوانب  وأبعباد المقبرر الدراسبي ا -

 وكيفية االستفادة من التساؤالت استفادة كاملة . 

عات المكتبية في إطار تفعيل ارصاً على تطبيق نظام السالتواجد الدائم والمستمر والمنظم لمعظم الطالب في مكت  األستاذ ح -

      نظم الجودة والتطوير وذلك لالستفسار عن كل النقاط المرتبطة بالمقرر .

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةيجع الرئيساالمر
ردن ط عمببان دار اسببامة طببارق احمببد المحمببود ط التخطببيط االعالمببي واسببتراتيجياته ط اال

 2012للنشر والتوزيع 

 المساندةالمراجع 

 2012عبد الرازق الديلمي ط التخطيط االعالمي  ط االردن 

 

                  2009  عببببببد المجيبببببد شبببببكري ط التخطبببببيط اإلعالمبببببيط القببببباهرة ط دار الفكبببببر العرببببببي

     -   

   - –القبباهرة ط دار الفكببر العربببي عبباطف العبببد ط التخطببيط اإلذاعببي والتليفزيببونيط  

2003                                       

- John R. Rossiter طPeter J. Danaher : Advanced Media 

PlanningطSpringer1998ط 

- Jim Surmanek  :  Media Planning: A Practical Guide ط

Third Edition طMcGraw Hill Professional 1996ط 

                       

                        

 

 اإلعالمية في الشبكة العنكبوتية المواقع   اإللكترونيةالمصادر 

 استخدام البالك بورد -اسطوانات مدمجة  ىأخر



 

 
7 

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ط قاعات المحاكاةاتط قاعات العرضالدراسيةط المختبر القاعات)

  بالكلية.قاعة المحاضرات  -1

 الجامعة.بأماكن أخرى داخل  عرضقاعة        

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البياناتط السبورة الذكيةط البرمجيات(

  محمول.حاس  آلي  -2

 السبورة الذكية.        

  Data Show نظام -3 تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

احلصول على تقويم اسرتاتيجيات -1  

التغذية الراجعة من الطالب خبصوص 

 التدريس:فعالية 

 

 مباشر )تقويم المقرر(           الطالب

 

يم عملية التدريس واسرتاتيجيات تق. 2

 من قبل األستاذ أو القسم:

  
 

 المراجع النظير -قيادات البرنامج

 مباشر

نمييييييولج اسيييييييتيفا  الورقييييييية  -

 االختبارية

 نمولج تصحيح عينة عشوائية-          

إجراءات التخطيط للمراجعة  تقييم-3

الدراسي  فعالية املقررالدورية ملدى 

 والتخطيط لتطويرها:

 

 

 القيادات بالبرنامج –عضو هيئة التدريس 
 مباشر 

 لمناهجلجنة تطوير ا

تقويم مدى حتصيل خمرجات  -4

 التعلم للمقرر:

  

 

 عضو هيئة التدريس

 مباشر

 االختبارات والتكاليف -

 تقييم المشروعات البحثية -

 تقويم مصادر التعلم: -5

 
 الطالب

 مباشر

 استبانة تقويم مصادر التعلم

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(حصيل ، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى ت)مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضا  هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( متقدم) صحفي التحرير ال المقرر:اسم 

 706510 المقرر:رمز 

 في اإلعالم ماجستير البرنامج:

 االعالم العلمي:القسم 

 جامعة أم القرى المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
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 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 6 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2
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 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم:1
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 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات ( 3)  المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري  ☒ 

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 الثالث مستوىال -السنة الثانية  

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 وجديال  

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %73 33 المحاضرات التقليدية 1

 %27 12 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 22 ساعات االستذكار 1

 20 الواجبات 2

 16 المكتبة 3

 20 المشاريع /إعداد البحوث 4

 12 اعداد عروض )تذكر(أخرى  5

  90 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال .1

التقليدية والمستحدثة ابكل أنواعه يالصحف تحريرلالنظرية والتطبيقية ل جوانبعريف الطالب بالت -  
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

:يهدف المقرر الى   
  تعريف الطالب بالمتطلبات األساسية لفن التحرير الصحفي - 

.استخدام القوالب الفنية الجديدة في الكتابة الصحفيةب اتعريف الطالب باألنواع الحديثة من الصحافة وطرق تحريره - 
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعارف 1

 5ع بتخصصاته المختلفة صحفىيصنف االسس المهنية واالخالقية والقانونية في مجال العمل ال 1.1

 7ع معالجتها وتحريرها في مجال الصحافةيجب يعدد الموضوعات والقضايا المعاصرة التى  1.2

 8ع التقنيات واالساليب الحديثة في التحرير والكتابة بالصحف الورقية وااللكترونية يحدد 1.3

 8ع الصحافة االستقصائية كنوع جديد من الصحافةيعرف  1.4

  المهارات 2

 ومراجعتهييا بفنييون التحرييير الصييحفي طييةالمرتب توالممارسييا والطييرق واالسيياليبيوضييا المفيياهيم  2.1

 نقدية مراجعة

 3م

 4م يطبق المعارف فى ممارسة المهارات االعالمية المختلفة فى الصحافة التقليدية وااللكترونية 2.2

 6م  المختلفة ةالصحفي يةالتحرير شكالفنون وكتابة االالتي تواجه  التكنولوجية التحدياتيفسر  2.3

 9م  والتفسيرية واالستقصائيةاالخبارية في كتابة االشكال الصحفية  يستخدم التقنيات الحديثة 2.4

 12م .بتكرةم بطرق ة يحرر النصوص الصحفي 2.5

  الكفاءات 3

 1ك صحفىالة العمل لممارس الشرعيةلاتيا الضوابط  يتعلم  3.1

 2ك المختلفةالصحفية مجموعة في ممارسة االنشطة ردي أو ضمن فبشكل  والعمل ةتحمل المسؤوليي 3.2

 7ك .بما يتوافق مع مبادئ الشريعة االسالمية االخالقية والمهنية  ات والممارس ةتزم بالنزاهيل 3.3

 11ك يتقبل التحديات التكنولوجية في مجال التحرير الصحفى 3.4

 13ك الصحفية المختلفة الفنونإعداد وتحرير وإنتاج ة في يتصرف بمهني 3.5
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصال اتساع قائمة الموضوعات م

 3 المتطلبات األساسية لفن التحرير الصحفي 1

 6 السياسة التحريرية في الصحف اليومية 2

 6 األشكال الصحفية اإلخبارية وطرق تحريرها 3

 6 االشكال الصحفية التفسيرية وطرق تحريرها 4

 3 نصفياختبار  5

 6 الصحافة االستقصائية كنوع جديد من الصحافة 6

 3 صحافة البيانات وأبرز مقوماتها 7

 6 صحافة الخدمات مفهومها وأبرز انواعها 8

 6 الصحافة االلية  ومستقبل نشاة 9

 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم رمزال

 المعارف 1

1.1 
يصنف االسيس المهنيية واالخالقيية والقانونيية فيي 

 مجال العمل الصحفى بتخصصاته المختلفة
 المحاضرات -

 المناقشة -

 االختبارات الفصلية 

 الواجبات 

 االختبارات الفصلية  المحاضرات -يعدد الموضوعات والقضايا المعاصرة التى يجب  1.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم رمزال

 المناقشة - معالجتها وتحريرها في مجال الصحافة

 العصف الذهني -

 االختبارات الدورية 

 الواجبات 

1.3 

يحييدد التقنيييات واالسيياليب الحديثيية فييي التحرييير 

 والكتابة بالصحف الورقية وااللكترونية
 المحاضرات -

 المناقشة -

 العروض التعليمية -

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 

1.4 

الصررررحافة االستقصررررائية كنرررروع جديررررد مررررن يعرررررف 
 الصحافة

 المحاضرات -

 لعمل الجماعيا -

 المناقشة  -

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الواجبات 

 المهارات 2

2.1 

 توالممارسيا والطيرق واالساليبيوضا المفاهيم 

 ومراجعتهيييا بفنييون التحريييير الصييحفي طييةالمرتب

 نقدية مراجعة

 المحاضرات -

 المناقشة  -

 العصف الذهني -

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 المالحظة الشفوية 

2.2 

يطبق المعارف فى ممارسية المهيارات االعالميية 

 المختلفة فى الصحافة التقليدية وااللكترونية
 المحاضرات -

 المناقشة الشفوية -

 العصف الذهني -

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 

2,3 

التكنولوجيييية التيييي تواجيييه فنيييون  التحيييدياتيفسييير 

  وكتابة االشكال التحريرية الصحفية المختلفة
 المحاضرات -

 لعمل الجماعيا -

 العصف الذهني -

 المناقشة -

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

2,4 

فييييي كتابيييية االشييييكال  يسييييتخدم التقنيييييات الحديثيييية

 الصحفية االخبارية والتفسيرية واالستقصائية 
 المحاضرات -

 المناقشة -
 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الواجبات 

2.5 

 المحاضرات - .بتكرةم بطرق ة يحرر النصوص الصحفي

 المناقشة -

 العصف الذهني -

 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الواجبات 

 الكفاءات 3

3.1 

ة العمييل لممارسيي الشييرعيةلاتيييا الضييوابط  يييتعلم 

 الصحفى
 المحاضرات -

 المناقشة -

 العصف الذهني -

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

  التقييييييم المعتمييييد علييييى

 االداء

3.2 

ردي أو ضيمن فيبشيكل  والعميل ةتحمل المسيؤوليي

 مجموعة في ممارسة االنشطة الصحفية المختلفة
 المحاضرات -

 المناقشة -

 العمل الجماعي -

 الشفوية المالحظة 

  التقييييييم المعتمييييد علييييى

 االداء

3.3 

 االخالقييية والمهنييية  ات والممارسيي ةتييزم بالنزاهيييل

 .بما يتوافق مع مبادئ الشريعة االسالمية
 المحاضرات -

 لعمل الجماعيا -

 المناقشة -

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

   الواجبات 

3,4 

يتقبييل التحييديات التكنولوجييية فييي مجييال التحرييير 

 الصحفى
 المحاضرات -

 المناقشة -

 العمل الجماعي -

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

               الواجبات 

 الفصليةاالختبارات   المحاضرات -الفنيون إعداد وتحريير وإنتياج ة في يتصرف بمهني 3,5
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم رمزال

 المناقشة - الصحفية المختلفة

 العصف الذهني -

 

 االختبارات الدورية 

   الواجبات 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 4 واجب منزلي أول  1
 %20 8 اختبار نصفي  2
 %5 12 واجب منزلي ثاني  3
 %10 مستمر المشاركة والمواظبة  4
 %60 16 اختبار نهائي  5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 
 

 بمكتبه خالل الساعات المكتبية المحددة والمعلن عنها بمعرفة رئاسة القسم. المادة التواصل مع أستال  -

التواصل مع أستال المادة من خالل البريد االلكتروني والحوار والمناقشات الجادة حول كل ما يتعلق بالتكياليف العمليية بااضيافة 

    .ساعات أسبوعيا 4الي ما تعذر فهمه في المحاضرات اثناء الساعات المكتبية والتي  ال تقل عن 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 تعلم:مصادر القائمة . 1

 2011جرير للنشر والتوزيع ، نبيل حداد : فن الكتابة الصحفية ،  عمان، - للمقرر ةجع الرئيساالمر

 المساندةالمراجع 

العربي ،القاهرة، محمود علم الدين:  فن التحرير الصحفي ،ليلي عبد المجيد -
 .2009  ،للنشر  والتوزيع

 

 المواقع االلكترونية للمجالت البحثية –قواعد المعلومات االلكترونية  اإللكترونيةالمصادر 

 استخدام البالك بورد -اسطوانات مدمجة  ىأخر

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 
  برامج صحفية 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

  محمول.حاسب آلي 

 السبورة الذكية.        
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 متطلبات المقرر العناصر

  Data Show نظام تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 )تقويم المقرر(مباشر            الطالب فاعلية التدريس

 المراجع النظير -قيادات البرنامج ة طرق تقييم الطالبيفاعل

 مباشرغير 

 نمولج استيفاء الورقة االختبارية

 نمولج تصحيا عينة عشوائية  

 والتكاليف()االختبارات غير مباشر  القيادات بالبرنامج –عضو هيئة التدريس  مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 الطالب مصادر التعلم
 )تقويم المقرر(مباشر

 
 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تحديدها(تم يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلخراج الصحفي تقنيات المقرر:اسم 

 706511 رمز المقرر:

 ماجستير في اإلعالم البرنامج:

 االعالم القسم العلمي:

 جامعة أم القرى المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 تاريخ اعتماد التوصيف:

 

 

  



 

 
2 
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 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 4 ................................................................................................................... للمقرر: . مخرجات التعلم3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم:
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 6 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 6 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 
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 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم:1
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 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات ( 3)  المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☐* 

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 الفصل الثالث -السنة الثانية  

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 وجديال  

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %73.3 33 المحاضرات التقليدية 1

 %26.7 12 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 22 ساعات االستذكار 1

 20 الواجبات 2

 25 المكتبة 3

 20 المشاريع /إعداد البحوث 4

 87 االجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال .1

 

 علي عناصر التصميم الفني  . الطالبيهدف هذا المقرر إلى أن تعرف  - -
 بالعناصر التيبوغرافية .  الطالبتعريف  -
 بالعناصر الجرافيكية . الطالبتعريف  -
 الصفحات االولي   إخراجمن التعرف على اساليب  الطالبتمكين  -
 اساليب تصميم الصفحات الداخلية . الطالبتعريف  -

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 تصميم الصحف الورقية وااللكترونية استخدام االساليب والتقنيات الحديثة في من تمكين الطالب يهدف المقرر الى 
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 التعلم للمقررمخرجات 
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 5ع في مجال االخراج الصحفي والقانونية واالخالقية  والبحثية المهنية االسسيصنف  1.1

 8ع الصحف الورقية وااللكترونية يتعرف على التقنيات واالساليب الحديثة في اخراج  1.2

 8ع .للصحف والمجالتيعدد عناصر التصميم الفني  1.3

 8ع .نظريات التصميميذكر  1.4

  المهارات 2

 2م والمدارس المستخدمة فيها. لإلخراج الصحفي المنهجية والعلمية  االسس يمارس  2.1

المرتبطيية بتخصييخ االخييراج الصييحفي  والطييرق والممارسييات  واالسيياليب المفيياهيم و  يوضيي  2.2

 ومراجعتها مراجعة نقدية
 3م

 6م . العالمية التى تواجه االخراج الصحفي  التحديات فسر ي 2.3

 9م .الصحف التقليدية وااللكترونيةخراج ا التقنيات واالساليب الحديثة في يستخدم  2.4

  الكفاءات 3

 2ك مجموعة في ممارسة االنشطة االعالمية المختلفةردي أو ضمن فبشكل  والعمل ةتحمل المسؤوليي 3.1

 3ك .المختلفة لإلخراج الصحفي والمهنية  االكاديمية االنشطة   يؤدي 3.2

 9ك في مجال االخراج بطريقة نقدية وايجاد الحلول لها في تخصصه  االفكار الجديدة  يتعلم لاتيا 3.3

 13ك واخراج المواد الصحفية المختلفة إعداد وتحرير وإنتاج ة في يتصرف بمهني 3.4
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
 ساع

 االتصالات 

 3 نظريات التصميم 1

 3 عناصر التصميم الفني 2

 3 العناصر التيبوغرافية )المتن( 3

 3 العناصر التيبوغرافية )العناوين( 4

 3 العناصر الجرافيكية )الصور(  5

 3 الرسوم 6

 3 االختبار النصفي 7

 3 االلوان 8

 3 الفواصل 9

 6 االساسي عناصر التصميم 10

 6 اساليب تصميم الصفحة االولي بالجريدة 11

 6 اساليب تصميم الصفحات الداخلية 12

 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم رمزال

 المعارف 1

1.1 
 واالخالقيييييية  والبحثيييييية المهنيييييية االسيييييسيصييييينف 

 في مجال االخراج الصحفي والقانونية
 المحاضرات 

 المناقشة 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم رمزال

 العصف الذهني 

 
 الشفوية  المالحظة 

1.2 

 يتعرف على التقنيات واالساليب الحديثة فيي اخيراج 

 الصحف الورقية وااللكترونية
 المحاضرات 
 المناقشة 
 العصف الذهني 

 
 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية  المالحظة 

1.3 
 المحاضرات  .يعدد عناصر التصميم الفني للصحف والمجالت

 المناقشة 
 العصف الذهني 

  الواجبات 

1.4 
 المحاضرات  .نظريات التصميميذكر 

 المناقشة 
 العصف الذهني 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 

 المهارات 2

2.1 

 لإلخييييراج المنهجييييية والعلمييييية  االسييييس يمييييارس 

 والمدارس المستخدمة فيها. الصحفي

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 لواجبات ا 

2.2 

 والطرق والممارسات  واالساليب المفاهيم و  يوض 

االخيراج الصيحفي ومراجعتهيا المرتبطة بتخصيخ 

 مراجعة نقدية

 المحاضرات 
 المناقشة 
 العصف الذهني 

 
 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 لواجباتا 

2,3 

العالميييية التيييى تواجيييه االخيييراج  التحيييديات فسييير ي

 . الصحفي 
 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 
 المناقشة 

 االختبارات الفصلية 

  الدوريةاالختبارات 

 لواجباتا 

2,4 

خيييراج ا التقنيييات واالسييياليب الحديثيية فييي يسييتخدم 

 .الصحف التقليدية وااللكترونية

 المحاضرات 
 المناقشة 
 العمل الجماعي 

 
 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 لواجباتا 

 الكفاءات 3

3.1 

ردي أو ضييمن فييبشييكل  والعمييل ةتحمييل المسييؤوليي

 االنشطة االعالمية المختلفةمجموعة في ممارسة 

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 لواجباتا 

3.2 

المختلفيييية  والمهنييييية  االكاديمييييية االنشييييطة  ييييؤدي 

 .لإلخراج الصحفي
 المحاضرات 
 المناقشة 
 العصف الذهني 

 
 

  الواجبات 

  المالحظة الشفوية 

3.3 

فيييي مجيييال االخيييراج  ييييتعلم لاتييييا االفكيييار الجدييييدة 

 بطريقة نقدية وايجاد الحلول لها في تخصصه 
 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 
 المناقشة 

 الشفوية  المالحظة 

  الواجبات 

3,4 

واخيراج  إعداد وتحرير وإنتاج ة في يتصرف بمهني

 المواد الصحفية المختلفة

 المحاضرات 
 المناقشة 
 العمل الجماعي 

 الشفوية            المالحظة 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 4 واجب منزلي اول 1
 %20 8 اختبار نصفي 2
 %5 12 واجب منزلي  ثاني 3
 %10 مستمر المشاركة والمواظبة 4
 %60 16 اختبار نهائي 5

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

التواصييل مييع األسييتال بمكتبييه خييالل السيياعات المكتبييية المحييددة والمعليين عنهييا بمعرفيية رئاسيية  -

  .القسم

البريد االلكتروني والحوار والمناقشات الجادة حول كل ما يتعلق بالتكاليف العملية التواصل مع أستاذ المادة من خالل 
  .  ساعات أسبوعيا 4باإلضافة الي ما تعذر فهمه في المحاضرات اثناء الساعات المكتبية والتي  ال تقل عن 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر
(. فيين االخييراج الصييحفي اييين النظرييية والتطبييي   2109فتحييي ااييراايم اسييماعيل.) -

   دار العربي للنشر والتوزيع1ط

 المساندةالمراجع 

  القاهرة   الدار العربية للنشر والتوزيع   الصحفي اإلخراج  شريف درويش  -
 م2009

 

 المواقع االلكترونية للمجالت البحثية –قواعد المعلومات االلكترونية  اإللكترونيةالمصادر 

 استخدام البالك بورد -اسطوانات مدمجة  ىأخر

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 
  بالكلية.قاعة المحاضرات 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

  محمول.حاسب آلي 

 السبورة الذكية.        

  Data Show نظام تبعاً لطبيعة التخصخ() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطالب فاعلية التدريس
 غير مباشر           

 )تقويم المقرر( -

 المراجع النظير -قيادات البرنامج فاعلة طرق تقييم الطالب

 مباشرغير 

نمييييييولج اسيييييييتيفاء الورقييييييية  -

 االختبارية

 نمولج تصحي  عينة عشوائية-          

 القيادات بالبرنامج –عضو هيئة التدريس  مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
 غير مباشر 

 تطوير المناهجلجنة 

 عضو هيئة التدريس مصادر التعلم

 مباشر

 االختبارات والتكاليف -

 
 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الصحافة المتخصصة المقرر:اسم 

 ٦٠٧٥١٢ المقرر:رمز 

 في اإلعالم الماجستير البرنامج:

 اإلعالم العلمي:القسم 

 جامعة أم القري المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر
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 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 المعتمدة:الساعات . 1

٣ 

٣ 

 المقرر:نوع . 2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

السنة الثانية  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثالثالمستوي 

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر . 4

 التوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 التوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %86.7 39 المحاضرات التقليدية 1

 %13.3 6 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45               محاضرات 1

 -                   ستوديوأو معمل  2

 45                اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ٢٦ ساعات االستذكار 1

 25 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 18 المشاريع /إعداد البحوث 4

 84 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 فنونها الصحفية ب بالصحافة المتخصصة وسماتها وانواعها المختلفة  وطرق تحريراليعرف الطالمقرر 

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 والمقارنة بينها لتحرير الصحافة المتخصصةالعلمية الحديثة  بتزويد الطالب باألسالي

 
 

 ر:مخرجات التعلم للمقر. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

 4ع المتخصصة فالصحيلخص مفهوم وانوع  1.1

 5ع يصنف أسس تحرير وإنتاج الصحف والمجالت   المتخصصة. 1.2

 8ع الورقية وااللكترونية.يتعرف على التقنيات الحديثة في تحرير وإخراج الصحف المتخصصة  1.3

   

   المهارات 2

 3م يوضح االسس الفنية والتحريرية للمجالت المتخصصة 2.1

 4م يطبق أسس التحرير الصحفي في انتاج نمالج من الجرائد والمجالت المتخصصة 2.2

 5م يوظف تطبيقات الحاسوب في انتاج جرائد ومجالت متخصصة 2.3

2.4

... 

 9م يستخدم التقنيات واألساليب الحديثة في اعداد وتحرير وإنتاج وإخراج الصحف المتخصصة. 

 10م يحلل الموضوعات المتخصصة في الصحافة المحلية والدولية. 2.5

  الكفاءات 3

 2ك يتحمل المسئولية بشكل جماعي أو فردي في انتاج الجرائد والمجالت المتخصصة.- 3.1

 3ك أساليب تحرير الصحف المتخصصة. يتعلم من غير مساعدة - 3.2

اخالقيييات المهنيية فيييي تحريييرل للصييحف المتخصصيية بميييا يتوافييق مييع ا كييام الشيييريعة  ييييدي- 3.3

 االسالمية.

 7ك

3.4

... 

 9ك مع موضوعات والقضايا المطرو ة في الصحف المتخصصة. يكتب تقريرا  نقديا-

االجتماعيييية واألخالقيييية والرهيييا عليييى ممارسيييته  نتييياج وتحريييير القضيييايا والمشيييكالت يفحيييص  3.4

 الصحف المتخصصة.

 10ك

 11ك التحديات الشائكة والدقيقة في تحريرل واخراجه للصحف والمجالت المتخصصة. يقدم درسا عن 3.5

 13ك يتصرف بمهنية في تحرير وإخراج الصحف المتخصصة. 3.6

 14ك الصحف  الورقية وااللكترونية.يفحص الموضوعات المتخصصة في  3.7
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 مفهوم وانواع الصحافة المتخصصة 1

 6 خصائص الجرائد والمجالت المتخصصة 2

 6 االسس الفنية والتحريرية للمجالت المتخصصة 3

 3 االختبار النصفي 

 6 مواصفات ا عالمي المتخصص 4

 9 عرض وتحليل نمالج من الصحافة المتخصصة 5

 9 التدريب علي انتاج جريدة أو مجلة متخصصة 6.

 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

 محاضرات يلخص مفهوم وانوع الصحف المتخصصة 1.1

 المناقشة

 العصف الذهني

 العمل الجماعي

 التعليم االلكتروني

 االختبارات الفصلية-

 االختبارات الدورية -

 الشفوية المال ظة -
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

يصيينف أسييس تحرييير وإنتيياج الصييحف والمجييالت    1.2

 المتخصصة.
 محاضرات

 مناقشة

 االختبارات الفصلية-

 االختبارات الدورية -

 الشفوية المال ظة -

يتعييرف علييى التقنيييات الحديثيية فييي تحرييير وإخييراج  1.3

 الصحف المتخصصة الورقية وااللكترونية.
 محاضرات

 مناقشة

 االختبارات الفصلية-

 االختبارات الدورية-

 الشفوية المال ظة-

 المهارات 2

يوضيييييح االسيييييس الفنيييييية والتحريريييييية للمجيييييالت  2.1

 المتخصصة

 المناقشة-

 العصف الذهني-

 الشفوية المال ظة-

 الواجبات-

يطبق أسس التحرير الصيحفي فيي انتياج نميالج مين  2.2

 الجرائد والمجالت المتخصصة

 محاضرات-

 المناقشة-

 العصف الذهني-

 الواجبات

يوظف تطبيقات الحاسوب في انتاج جرائد ومجالت  2.3

 متخصصة

 محاضرات

 المناقشة-

 

 الشفوية  المال ظة

يسيييتخدم التقنييييات واألسييياليب الحديثييية فيييي اعيييداد  ...2.4

 وتحرير وإنتاج وإخراج الصحف المتخصصة. 

العصيييييييييف –المحاضيييييييييرات 

 الذهني

االختبييييييييييارات الفصيييييييييييلية 

 والدورية

 الواجبات

يحلييييل الموضييييوعات المتخصصيييية فييييي الصييييحافة  2.5

 المحلية والدولية.

 الواجبات  العصف الذهني-المناقشة 

 الكفاءات 3

يتحمل المسئولية بشكل جماعي أو فردي في انتياج - 3.1

 الجرائد والمجالت المتخصصة.

 الشفوية المال ظة المحاضرات

 الواجبات 

أسيياليب تحرييير الصييحف  يييتعلم ميين غييير مسيياعدة - 3.2

 المتخصصة.

االختبييييييييييارات الفصيييييييييييلية  المحاضرات 

 والدورية

 الواجبات

اخالقييييات المهنييية فيييي تحرييييرل للصيييحف  يييييدي- 3.3

المتخصصيييية بمييييا يتوافييييق مييييع ا كييييام الشييييريعة 

 االسالمية.

االختبييييييييييارات الفصيييييييييييلية  العصف الذهني-المناقشة 

 والدورية

 الواجبات

ميييع موضيييوعات والقضيييايا  يكتيييب تقرييييرا  نقيييديا- ...3.4

 المطرو ة في الصحف المتخصصة.

ية االختبييييييييييارات الفصيييييييييييل العصف الذهني-المناقشة 

 والدورية

 الواجبات

القضايا والمشيكالت االجتماعيية واألخالقيية يفحص  3.4

والرهيييا عليييى ممارسيييته  نتييياج وتحريييير الصيييحف 

 المتخصصة.

االختبييييييييييارات الفصيييييييييييلية  العصف الذهني-المناقشة 

 والدورية

 الواجبات

التحيييديات الشيييائكة والدقيقييية فيييي  يقيييدم درسيييا عييين 3.5

 المناقشة تحريرل واخراجه للصحف والمجالت المتخصصة.

االختبييييييييييارات الفصيييييييييييلية 

 والدورية

 الواجبات

يتصيييرف بمهنيييية فيييي تحريييير وإخيييراج الصيييحف  3.6

 المحاضرات المتخصصة.

االختبييييييييييارات الفصيييييييييييلية 

 والدورية

 الواجبات

يفحيييص الموضيييوعات المتخصصييية فيييي الصيييحف   3.7

 المناقشة الورقية وااللكترونية.

االختبييييييييييارات الفصيييييييييييلية 

 والدورية

 الواجبات

 الطلبة  تقييم . أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %١٠ ممتد الحضور والمشاركة 1

 %20 8 االختبارات الدورية 2
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %1٠ 10 التكاليف 3

 %٦٠ 16 النهائياالختبار  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 

)من خالل نموذج يوضع على مكتب عضو هيئة التدريس يحدد فيه هيئة التدريس بالقسم.  ءعضاألالساعات المكتبية  (1

 ساعات اسبوعياً( 4الساعات المكتبية المخصصة تصل إلى 

 للجامعة. والبريد اإللكترونيالتواصل عبر الموقع  (2

 .بالإشراف كل عضو هيئة تدريس على مجموعة من الط خاللللطالب من  األكاديمي اإلرشاد (3

 
 والمرافق: مصادر التعلم  –و 
 مصادر التعلم:. قائمة 1

 ٢٠١٥عبد الرازق علي الهيتي، الصحافة المتخصصة ،عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع،  للمقرر ةجع الرئيساالمر

 المساندةالمراجع 
المسييييييرة للطباعييييية ، الصيييييحافة المتخصصييييية ، عميييييان ،دار ابيييييراهيم فيييييياد الخصييييياونة

 ٢٠١٢النشر،و

 اإللكترونيةالمصادر 

https://play.google.com/store/books/details?id=VCCsDQA

AQBAJ  

  

  ىأخر
gle.com/file/d/0B39jsuKsL3G8WGgzNzd6VGpDSGhttps://drive.goo

 s/view?usp=drivesdk 

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعات العرض -القاعات الدراسية ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التقنيةالتجهيزات 
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 السبورة الذكية -جهاز عرض البيانات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطالب فاعلية التدريس
 )تقويم المقرر(-

 مباشر     

 النظيرالمراجع -قيادات البرنامج  فاعلية طرق تقييم الطالب
 )نمولج استيفاء الورقة االختبارية(-

 نمولج تصحيح عينة عشوائية()-

 عضو هيئة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
 )التمارين واالختبارات(-

 مباشر         

 الطالب )تقيم مصادر التعلم( مصادر التعلم
 التعلم()استبانة تقويم مصادر -

 مباشر            
 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس التقويممجاالت 

https://play.google.com/store/books/details?id=VCCsDQAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=VCCsDQAAQBAJ
https://drive.google.com/file/d/0B39jsuKsL3G8WGgzNzd6VGpDSGs/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B39jsuKsL3G8WGgzNzd6VGpDSGs/view?usp=drivesdk
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 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع خاص في الصحافة المقرر:اسم 

 ٦٠٧٥١٣ المقرر:رمز 

 الماجستير البرنامج:

 اإلعالم العلمي:القسم 

 جامعة أم القري المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 التوصيف:تاريخ اعتماد 

 

 

  



 

 
2 
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 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 3 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 3 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 4 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم:

 4 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 5 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 5 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 5 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق: –و 

 5 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم:1

 5 ..................................................................................... المرافق والتجهيزات التعليمية و البحثية المطلوبة:2

 6 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 المعتمدة:الساعات . 1

٣ 

٣ 

 المقرر:نوع . 2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

السنة الثانية  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثالثالمستوي 

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر . 4

 التوجد

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 التوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %86.7 39 التقليديةالمحاضرات  1

 %13.3 6 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45               محاضرات 1

 -                   ستوديوأو معمل  2

 45                اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ٢٦             ساعات االستذكار 1

 25              الواجبات 2

 20 المكتبة 3

 15              المشاريع /إعداد البحوث 4

 86              اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 رر:وصف العام للمقال. 1

  تحليلهرصده و  ةالصحافة وكيفيبالموضوع الخاص في ب اليعرف الطالمقرر 

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

  موضوع خاص في الصحافة لتحليل محتويالعلمية الحديثة  بتزويد الطالب باألسالي

 
 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

 4ع لموضوع الخاص في الصحافة وخصائصهالمفاهيم األساسية يلخص  1.1

 5ع محتوي موضوع خاص في الصحافة.يصنف األسس البحثية في رصد وتحليل  1.2

 7ع يعدد القضايا والموضوعات المعاصرة في الصحافة من خالل دراسة استطالعية 1.3

  المهارات  2

 3م يوضح المفاهيم والمصطلحات الخاصة بموضوعات وقضايا  الصحافة .وخصائصه.  2.1

 10م يحلل الموضوعات والقضايا الخاصة في الصحافة المحلية والدولية. 2.2

 11م يقارن بين االتجاهات الحديثة في موضوعات الصحافة الورقية وااللكترونية. 2.3

  الكفاءات 3

القضايا والمشكالت االجتماعيية واألخالقيية واهرهيا عليى ممارسيته يتصرف بموضوعية تجاه    - 3.1

مين خيالل تحليليه للبحيوث والدراسيات فيي مجيال  إلنتاج وتحريير الصيحف الورقيية وااللكترونيية

 .الصحافة 

 10ك

 14ك الصحف  الورقية وااللكترونية.والمشكالت البحثية المتعلقة بيفحص الموضوعات  3.2

يييتعلم بشييكل لاتييي ميين اطالعييه علييى أاييدث البحييوث والدراسييات فييي مجييال الصييحافة التقليدييية  3.3

 وااللكترونية.

 15ك

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 الموضوع الخاص في الصحافة وخصائصهمفهوم  1

 6 رصد الموضوع الخاص في الصحافة من خالل دراسة استطالعية 2

 9 لموضوع خاص في الصحافة ةتحليليخطوات تنفيذ دراسة  3

 3 اختبار نصفي  4

 6 تصميم استمارة ترميز لتحليل محتوي الموضوع الخاص في الصحافة 5

 9 اإلاصائيةوإعداد الجداول  اعداد استمارة التفريغ 6

 6 مناقشة النتائج وتقييم الدراسة التحليلية 7

 45 المجموع

 

 والتقييم: د. التدريس
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

1.1 
يلخييص المفيياهيم األساسييية لموضييوع الخيياص فييي 

 الصحافة وخصائصه

 محاضرات

 المناقشة

 

 االختبارات الفصلية-

 االختبارات الدورية -

 لواجباتا -

2.1 

يصيينف األسييس البحثييية فييي رصييد وتحليييل محتييوي 

 موضوع خاص في الصحافة.
 محاضرات

 مناقشة

 االختبارات الفصلية-

 االختبارات الدورية -

 الواجبات -

٣،١… 
يعيييييدد القضيييييايا والموضيييييوعات المعاصيييييرة فيييييي 

 الصحافة من خالل دراسة استطالعية

 محاضرات

 مناقشة

 

 االختبارات الفصلية-

 االختبارات الدورية-

 الواجباتا-

 المهارات 2

يوضييييييييح المفيييييييياهيم والمصييييييييطلحات الخاصيييييييية  1.1

 بموضوعات وقضايا  الصحافة . 

 المناقشة-

 المحاضرات-
 االختبار الفصلي-

يحلل الموضوعات والقضايا الخاصية فيي الصيحافة  1.2

 المحلية والدولية.

 محاضرات-

 المناقشة-

 الذهني العصف-

 التقويم العملي-

 الواجبات-
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

يقيييارن بيييين االتجاهيييات الحديثييية فيييي موضيييوعات  1.3

 الصحافة الورقية وااللكترونية.

 محاضرات

 المناقشة-

 العصف الذهني-

 االختبار الفصلي

 الكفاءات 3

1.3 

بالقضيايا والمشيكالت يتصرف بموضوعية تجاه    -

إلنتياج  االجتماعية واألخالقية واهرها على ممارسته

 وتحرير الصحف الورقية وااللكترونية.

 المناقشة-

 العصف الذهني-

 العمل الجماعي

 

 التقويم العملي

 الواجبات-

2.3 

يفحييص الموضييوعات والمشييكالت البحثييية المتعلقيية 

 بالصحف  الورقية وااللكترونية.

 محاضرات-

 المناقشة-

 العصف الذهني-

 الواجبات-

 التقويم العملي-

3.3 

بشكل لاتيي مين اطالعيه عليى أايدث البحيوث يتعلم 

والدراسييييييات فييييييي مجييييييال الصييييييحافة التقليدييييييية 

 وااللكترونية.

 المناقشة-

 العصف الذهني-

 التقويم العملي

 الواجبات-

 الطلبة  تقييم . أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتد الحضور والمشاركة 1

 %20 8 االختبارات الدورية 2

 %10 10 تطبيقات عملية 3

 %60 16 النهائياالختبار  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 

 ساعات ٤الساعات المكتبية 

 االرشاد االكاديمي

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:. قائمة 1

 ٢٠١٨،عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع،  تحليل المحتوي اإلعالميعبد الكريم بن عيشة، للمقرر ةجع الرئيساالمر

 المساندةالمراجع 
المسييرة للطباعية ، عمان ،دار محمد وائل عبد هللا ،تحليل محتوي المنهج في العلوم االنسانية

 ٢٠١٩النشر،و

 اإللكترونيةالمصادر 

https://play.google.com/store/books/details?id=h4RCDwA

AQBAJ  

  

  ىأخر
http://cp.alukah.net/books/files/book_9552/bookfile/contentanalysis.d

ocx 

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعات العرض -القاعات الدراسية ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

https://play.google.com/store/books/details?id=h4RCDwAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details?id=h4RCDwAAQBAJ
http://cp.alukah.net/books/files/book_9552/bookfile/contentanalysis.docx
http://cp.alukah.net/books/files/book_9552/bookfile/contentanalysis.docx
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 متطلبات المقرر العناصر

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 السبورة الذكية -جهاز عرض البيانات

 
 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطالب فاعلية التدريس
 )تقويم المقرر(-

 مباشر     

 المراجع النظير-قيادات البرنامج  فاعلية طرق تقييم الطالب
 )نمولج استيفاء الورقة االختبارية(-

 نمولج تصحيح عينة عشوائية()-

 عضو هيئة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
 )التمارين واالختبارات(-

 مباشر         

 الطالب )تقيم مصادر التعلم( مصادر التعلم
 التعلم()استبانة تقويم مصادر -

 مباشر            
 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   الصحافة االلكترونية اسم المقرر:

 3-706514 رمز المقرر:

 ماجستير في اإلعالم  البرنامج:

 االعالم العلمي:القسم 

 العلوم االجتماعية الكلية:

 جامعة أم القرى المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 3..............................................................................................هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 3 ........................................................................................................................ .وصف العام للمقرر:ال. 1

 3 ....................................................................................................................... :. الهدف الرئيس للمقرر2

 3 ................................................................................................................... ..  مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 4 .............................................................................................................. . :المقرر ج. موضوعات
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 6 ...........................................................................................................................  . قائمة مصادر التعلم:1
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 7 ...............................................................................................................   المقرر:ز. تقويم جودة 
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 3 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 الثالثالمستوى  

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %66.7 30 المحاضرات التقليدية 1

 %33.3 15 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - دروس إضافية 3

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 25 والتحضير والمشاركة ساعات االستذكار 1

 20 الواجبات 2

 20 المكتبة 3

 20 المشاريع /إعداد البحوث 4

 85 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أةشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب
الفنون ، وماهية الكتابة في الصحافة اإللكتروةية وةشأتهارؤية تعريفية شاملة عن هذا المقرر  يتناول وصف العام للمقرر:ال. 1

، كما يتعرض على فنون كتروةيةاإللكتروةي للمجالت والصحف اإلل أسس اإلخراجوكذل  عن , المهنية للصحافة اإللكتروةية

 المحتوى الصحفى اإللكتروةيوكذل   هاوفئات هاأةواع ة والصحافة اإللكتروةيالعمل ب اتأخالقي و التحرير الصحفي اإللكتروةي

 .النشر الصحفي الصحيحبما يحقق في النهاية االلمام ب

  

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 بالصحافة االلكتروةيةيتعرف الطالب على المفاهيم المتعلقة  -

 يميز بين التصنيفات المختلفة للصحف اإللكتروةية وفنوةها التحريرية .  -

.. يفهم أهمية استخدام اإلةترةت حول أي موضوع يتعلق بمجال اإلةترةت واإلعالم الجديد وتأثيراتها المحتملة على الجمهور . 

3 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 5ع يتعرف على االسس المهنية للتحرير االلكتروةي و الصحافة االلكتروةية  1.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 6ع . أسس النشر االلكتروةي يصف  1.2

 7ع يعدد الموضوعات والقضايا في الصحافة االلكتروةية  1.3

 8ع يذكر االساليب الحديثة في تحرير وإخراج الصحافة االلكتروةية  1.4

  المهارات 2

المرتبطييية بالصيييحافة االلكتروةيييية والنشييير المفييياهيم والسييياليب والطيييرق والمهيييارات  يوضيييح 2.1

 .االلكتروةي

 3م

 4م . مهارات الالزمة لبرامج النشر االلكتروةيالمعارف في ممارسة ال يميز 2.2

 5م التحرير االلكتروةي في  اآللييوظف تطبيقات الحاسب  2.3

 9م يستخدم التقنيات واالساليب الحديثة في إعداد وتحرير واخراج الصحافة االلكتروةية  2.4

 11م  الصحافة االلكتروةية االتجاهات الحديثة في  يقارن بين 2.5

  الكفاءات 3

 1ك يتعلم لاتيا أسس النشر االلكتروةي 3.1

 2ك .يعمل في فريق عمل إلعداد صحيفة الكتروةية  3.2

 3ك يؤدي من غير مساعدة الةشطة المختلفة من اعداد وتحرير الصحف االلكتروةية  3.3

يتحمييل مسييؤولية الممارسييات االخالقييية والمهنييية للصييحافة االلكتروةييية بمييا يتوافييق مييع مبيياد   3.4

 الشريعة االسالمية 

 7ك

 10ك يقدم درسا عن القضايا االجتماعية المؤثرة على تحرير الصحف االلكتروةية  3.5

 11ك بموضوعية تجاه التحديات التي تواجه الصحافة االلكتروةية يتصرف  3.6

 13ك الصحف االلكتروةية يتصرف بمهنية إلعداد وإةتاج وإخراج  3.7

 14ك يفحص الموضوعات المتخصصة في الصحافة االلكتروةية  3.8

 15ك يتعلم لاتيا من اطالعه على أحدث الدراسات والبحوث في مجال الصحافة االلكتروةية 3.9

 16ك تقريرا عن بحثا أكاديميا في الصحافة االلكتروةيةيكتب  3.10

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
مفهييوم اإلةترةييت السييمات االتصييالية لوةترةييت دورهييا فييي تطييوير المهييارات  ،أهمييية اإلعييالم الجديييد 

 .الصحفية
6 

 6 .روةيلكتاإل مباد  ومعايير التحرير ،روةي لكتاإل التحرير 2

 6 ، سماتها ، مميزاتها، الخصائص االتصالية لها. الصحافة االلكتروةية 3

 6 ةجاحه. ت، أهدافه ، خصائصه ومتطلبا االلكتروةيالنشر  4

 3 االختبار النصفي  5

 6 .روةية ، مفهومها ، أةواعها ، والخدمات التي تقدمها لكتالمواقع اإل 6

 3 الصحافة االلكتروةية في المملكة العربية السعودية 7

 3 فة االلكتروةيةاخالقيات الصحا 8

 6 وةيةرصحيفة الكت وتنفيذ تصميم 9

 45 المجموع

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

1.1 

يتعرف على االسس المهنيية للتحريير االلكتروةيي و 

 الصحافة االلكتروةية 

 محاضرات •

 المناقشة •

 العصف الذهني •

 العمل الجماعي •

 التعليم اإللكتروةي •

 االختبارات الفصلية• 

 االختبارات الدورية• 

 الشفوية  المالحظة •
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.2 

 أسس النشر االلكتروةي . يصف 
 محاضرات •

 المناقشة •

 االختبارات الفصلية• 

 االختبارات الدورية •

 الشفوية  المالحظة •

1.3 
يعيييييدد الموضيييييوعات والقضيييييايا فيييييي الصيييييحافة 

 االلكتروةية 

 محاضرات •

 المناقشة •

 االختبارات الفصلية  •

 االختبارات الدورية •

1.4 
يذكر االساليب الحديثة في تحرير وإخراج الصحافة 

 االلكتروةية 
       محاضر 

 المناقشة •

 محاضرات 

 المناقشة •

 المهارات 2

2.1 

والسييياليب والطيييرق والمهيييارات يوضيييح المفييياهيم 

المرتبطيييييييية بالصييييييييحافة االلكتروةييييييييية والنشيييييييير 

 االلكتروةي.

 محاضرات 

 المناقشة•    

 العصف الذهني    •

 العمل الجماعي    •

 التعليم اإللكتروةي    •

 

 الواجبات •

2.2 

يمييييز المعيييارف فيييي ممارسييية المهيييارات الالزمييية 

 لبرامج النشر االلكتروةي. 
 المناقشة    •

 العصف الذهني    •

 الشفوية  المالحظة •

 الواجبات •

 التقويم الذاتي •

2.3 
يوظييييف تطبيقييييات الحاسييييب اآللييييي فييييي التحرييييير 

 االلكتروةي 

  المناقشة    •

 العصف الذهني   •
 التقويم العملي •

2.4 

يسيييتخدم التقنييييات واالسييياليب الحديثييية فيييي إعيييداد 

 وتحرير واخراج الصحافة االلكتروةية 

 محاضرات    •

 المناقشة•    

 العصف الذهني   •

 العمل الجماعي•   

 التعليم اإللكتروةي •  

 محاضرات 

 الواجبات     •

2.5 

االتجاهييييات الحديثيييية فييييي الصييييحافة  يقييييارن بييييين

 االلكتروةية  
 محاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

 الواجبات 

 الكفاءات 3

3.1 
 محاضرات   يتعلم لاتيا أسس النشر االلكتروةي

 العمل الجماعي 
 الواجبات 

3.2 

 العصف الذهني  يعمل في فريق عمل إلعداد صحيفة الكتروةية .

 محاضرات 

 

 الواجبات 

3.3 
يؤدي من غير مساعدة الةشطة المختلفية مين اعيداد 

 وتحرير الصحف االلكتروةية 

  محاضرات •

 العمل الجماعي •
 الواجبات

3.4 

يتحميييل مسيييؤولية الممارسيييات االخالقيييية والمهنيييية 

للصحافة االلكتروةية بما يتوافق مع مباد  الشيريعة 

 االسالمية 

       محاضرات  

 المناقشة •

 العمل الجماعي •

 الشفوية  المالحظة •

3.5 

يقييدم درسييا عيين القضييايا االجتماعييية المييؤثرة علييى 

 تحرير الصحف االلكتروةية 
        محاضرات  

 المناقشة •

 العمل الجماعي •

 الواجبات

3.6 

يتصييرف بموضييوعية تجيياه التحييديات التييي تواجييه 

 الصحافة االلكتروةية 
       محاضرات  

 العصف الذهني  •

 العمل الجماعي •

 الواجبات

3.7 

يتصييرف بمهنييية إلعييداد وإةتيياج وإخييراج الصييحف 

 االلكتروةية 
       محاضرات  

 المناقشة •

 العمل الجماعي •

 الواجبات

3.8 
يفحيييص الموضيييوعات المتخصصييية فيييي الصيييحافة 

 االلكتروةية 
        محاضرات  

 المناقشة •
 الواجبات
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 العمل الجماعي •

3.9 
ييييتعلم لاتييييا مييين اطالعيييه عليييى أحيييدث الدراسيييات 

 والبحوث في مجال الصحافة االلكتروةية
  الواجبات العصف الذهني 

3.10 
الصيييحافة يكتيييب تقرييييرا عييين بحثيييا أكاديمييييا فيييي 

 االلكتروةية
 الواجبات محاضرات 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )بالسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتد الحضور والمشاركة 1

 %20 8 االختبارات الدورية 2

 %10 10 تطبيقات عملية 3

 %60 16 االختبار الفصلي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، )اختباريم يالتق أةشطة

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

)من خالل نموذج يوضع على مكتب عضو هيئة التدريس يحدد فيه هيئة التدريس بالقسم.  ءعضاألالساعات المكتبية  (1

 ساعات اسبوعياً( 4الساعات المكتبية المخصصة تصل إلى 

 للجامعة. والبريد اإللكترونيالتواصل عبر الموقع  (2

 .بالإشراف كل عضو هيئة تدريس على مجموعة من الط خاللللطالب من  األكاديمي اإلرشاد

 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

، 1الكوييت ، مكتبية الفيال  ، ط حسني ةصر " اإلةترةت واإلعالم " : الصحافة اإللكتروةية :

 م2003

Bob Gordon and Maggie Gordon:Digital graphic Design,London,First 

 Published,Unted,2002 

 المساندةالمراجع 

دراسيييييات فيييييي التفاعليييييية وتصيييييميم ,الصيييييحافة االلكتروةيييييية,شيييييريف درويييييي  اللبيييييان

 2005,الدار المصرية اللبناية,القاهرة,المواقع

الصحافة االلكتروةية وبنيتها علي شبكة ,د المحسن عبد اللطيف العقباويبسنت عب -

 2010,خوارزم العلمية,الرياض , االةترةت

 اإللكترونيةالمصادر 
- www.neelwafurat.com  

- www.ar.wikipedia.org  

www.alshirazi.com 

  ىأخر

حسنين شفيق " اإلعالم الجديد .. اإلعالم البديل " تكنولوجيا جدييدة فيي عصير ميا  -

 . 2002بعد التفاعلية" دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع 

خالييد محمييد غييازي " الصييحافة اإللكتروةييية : االلتييزام واالةفييالت فييي الخطييا   -

 م . 2010والطر  " وكالة الصحافة العربية ، 

عبيياس مصييطفى صييادق " اإلعييالم الجديييد : المفيياهيم الوسييائل والتطبيقييات " دار  -

 م . 2008الشروق للنشر والتوزيع 

دار الهيادي للنشير والطباعية  عبد الحليم محمود " اإلةترةت أعيالم ضيد العيالم " -

 م . 2008والتوزيع ، 

أمين سعيد عبد الغني " وسائل العالم الجدييدة والموجية الرقميية " ايتيراك للنشير  -

  م2008والتوزيع ، 
 

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

ل للمجموعيات الكبييرة بحييس تتناسيب القاعيات ميع  قاعات محاضيرات أكثير اتسياعا

 العدد . 

http://www.neelwafurat.com/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.alshirazi.com/
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 متطلبات المقرر العناصر

 معمل به حاسبات وبرامج تخصصية.يتطلب المقرر تدريسه في  ... إلخ( قاعات المحاكاة

 

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البياةات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 س.لي خاص بعضو هيئة التدريأ وجود جهاز حاسب ييتطلب المقرر الدراس

عرض  خاللهيتم من (Show Data) ياةات عرض الب جهازالمقرر وجود  يتطلب

واالسيتفادة مين الكمبييوتر وبرامجيه فيي   الللطي االثرائيية والةشطةالمادة العلمية 

 تبسيط المعلومة .    

ضرورة تواجد أجهزة كمبيوتر جماعية متصلة باإلةترةت وبجهاز المحاضير عبير 

 معامل أو قاعات .  

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تقويم المقرر المباشر - الطالب فاعلية التدريس

 المراجع النظير –قيادات البرنامج  فاعلية طرق تقويم الطالب
 .نموذج استيفاء الورقة االختبارية-

 نموذج تصحيح عينة عشوائية-

 التمارين واالختبارات المباشرة- عضو هيئة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 استبانة تقويم مصادر التعلم مباشر- الطالب مصادر التعلم

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطال ، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرةامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 صحافةالبحث التكميلي /  المقرر:اسم 

 706599 المقرر:رمز 

 في اإلعالم ماجستير البرنامج:

 االعالم العلمي:القسم 

 جامعة أم القرى المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 التوصيف:تاريخ اعتماد 
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 3 ......................................................................................................... عريف بالمقرر الدراسي:أ. الت
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 4 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2
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 5 ................................................................................................................... . التدريس والتقييم:د
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 7 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم:1
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 8 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:

 8 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات ( 5)  المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☐*** 

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 المستوى الرابع/ السنة الثانية  

 

 وجدت( إن)ابقة لهذا المقرر المتطلبات الس .4

 مناهج البحث االعالمي

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 ال توجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %86.7 65 المحاضرات التقليدية 1

 %13.3 10 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيليم التع 3
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 75 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 75 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 25 ساعات االستذكار 1

 40 الواجبات 2

 40 المكتبة 3

 40 المشاريع /إعداد البحوث 4

 145 اإلجمالي 
، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 

والمعرفة التي  معلوماتالتزويد الطالب ب، من خالل الصحافة بحث علمي في  يقوم الطالب بانجاز 

، بدًء من اختيار الصحافةتساعده على اكتساب المهارات البحثية الالزمة إلعداد بحث تكميلي في 

و كذل  صياغة  ،الفروض التساؤالت أوموضوع أو مشكلة علمية وصياغة عنوان لها، وو ضع 

ر المدخل النظري المناسب لموضوع اواختي ومسح الدراسات السابقة األهداف بطريقة واضحة

استمارة االستبيان أو استمارة البحث) ة بتصميم ادأة ، اضافة الى االجراءات المنهجية المتعلقالبحث

فضال عن التحليل االحصائي للبيانات،  ،والتحليليةوجمع البيانات الميدانية  ، واختيار العينة(التحليل

 .واستخالص نتائج البحث وتفسيرها، وكتابة التقرير النهائي للبحث
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 :، و تزويدهم بالمهارات البحثية من خالل من انجاز بحث تكميليتمكين الطالب يهدف المقرر الى 

 .واألهداف اؤالت و الفروضبحثية والتسالمشكلة التعلم صياغة   -

 .استخدام األساليب اإلحصائية المختلفة في اختبار فروض الدراسة -

 اعداد االدوات والمقاييس الخاصة بمتغيرات الدراسة. -

 .باإلجراءات المنهجية في اعداد البحوث الطالب تعريف -

  وكتابة البحوث االعالمية. بياناتالتحليل على كيفية  طالبتدريب ال -

 

 

 رجات التعلم للمقرر:مخ. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  4ع .الطالب الدور الذي تسهم به النظرية في تفسير الظواهر اإلعالميةيحدد  1.1

  4ع .وفقا لمجالهاويطبقها في بحثه  العلمي  فى البحث اتالنظريفروض  يستعرض 1.2

  5ع .الصحافةفى  لعلميا التصميم المنهجى للبحث على يتعرف 1.3

 7ع .الصحافةيصف االتجاهات الحديثة في بحوث  1.4

 9ع .الصحافةاألساليب االحصائية المستخدمة في بحوث  الطالب يعدد 1.5

 10ع .الصحافةيصنف خطوات البحث العلمي فى مجال  1.6

  المهارات 2

 13م . الصحافةع في مجال الطالب خطة بحثية عن موضو بتكري 2.1

 8م .الصحافةفى  العلمي التصميم المنهجى للبحث يتقن الطالب 2.2

 2م االجراءات المنهجية المتبعة في بحثه، وصوالً الى النتائج النهائية. يوضح الطالب 2.3

 2م من خالل الدراسة والتحليل. الصحافةيفسر الظواهر االعالمية في مجال  2.4

 5م يقات الحاسب اآللي في استخراج نتائج البحث وكتابة التقرير النهائي للبحثيوظف تطب 2.5

  الكفاءات 3

  3ك البحث تكميلي. يتصرف بموضوعية  في كل خطوات  اعداد 3.1

 2ك يتحمل مسئولية انجاز بحث علمي. 3.2

 6ك يفحص الفروض العلمية و يجري االختبارات االحصائية المناسبة لها. 3.3

 8ك يتصرف بموضوعية في ايجاد المعامالت االحصائية للبحث 3.4

 16ك يقدم بحثاً علمياً رصيناً في مجال الصحافة. 3.5

 15ك يتعلم لاتيا من الدراسات والبحوث السابقة في مجال الصحافة. 3.6

 17ك يدير األزمات التي تواجهه عند إجراء البحث التكميلي . 3.7
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  المقرر موضوعاتج. 

 ائمة الموضوعاتق م
 ساع

 االتصالات 

 10 وصياغة عنوان البحث. الصحافةاختيار موضوع اعالمي في مجال  1

 10  اعداد خطة بحثية تتضمن كافة االجراءات المنهجية للبحث. 2

 10 كتابة المدخل النظري للبحث. 

 15 ياً.تصميم ادأة البحث) استمارة االستبيان أو استمارة التحليل(، وتحكيمها علم 3

 10 جمع البيانات الميدانية والتحليلية للبحث. 4

 10 االحصائي للبيانات واختبار الفروض.التحليل  5

 10 .عرض نتائج البحث وتفسيرها 6

 10 كتابة التقرير النهائي للبحث. 7

 75 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقلتدريس مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات ا ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم رمزال

 المعارف 1

1.1 
الطالب الدور الذي تسهم به النظرية في يحدد 

 .تفسير الظواهر اإلعالمية

التحليل الفكرى الناقد لتل  

القضايا ومحاولة تجزئتها 

وتحليلها وإيجاد الحلول 

 .المناسبة

 

إعطاء الطالب تكاليف 

بتجميع معلومات ودراسات 

حول النظرية أ والنظريات 

العلمية  المستخدمة في 

والطلب منهم  البحث

وتحليل فروضها دراستها 

 .واشكالياتها البحثية

1.2 
العلمي   فى البحث اتالنظرييستعرض فروض 

 .ويطبقها في بحثه وفقا لمجالها

 القراءات الخارجية -

 ثنائيةلالمناقشات ا -
 تكليفات

3،1 
فى  العلمي التصميم المنهجى للبحث يتعرف على

 .الصحافة

االطالع ومراجعة الدراسات 

فى  التى اجريت والبحوث

 .الصحافةمجال 

تكليف الطالب بعمل تقارير 

مفردات في كتابية عن 

 .البحث التكميلي

 

 .الصحافةيصف االتجاهات الحديثة في بحوث  1,4

حث العلمي مراجعة ادبيات الب

في مجال االعالم واالطالع 

 على كيفية اجرائها .

تكليف الطالب بعمل تقارير 

مفردات في كتابية عن 

 .البحث التكميلي

 

1.5 
األساليب االحصائية المستخدمة في  الطالب يعدد

 .الصحافةبحوث 

إتباع المنهج العلمي في 

التفكير وطرق االستدالل لفهم 

االحصاء في مجال البحوث 

 عالمية المختلفة.اإل

 تكليفات

 .الصحافةيصنف خطوات البحث العلمي فى مجال  1.6
 القراءات الخارجية

 ثنائيةالمناقشات ال -
 تقويم التقارير الكتابية

 المهارات 2

2.1 
يبتكر الطالب خطة بحثية عن موضوع في مجال 

 .الصحافة

االطالع ومراجعة  -

التى  الدراسات والبحوث

 .الصحافةفى  اجريت

 الثنائيةالمناقشات  -

تكليف الطالب بعمل  -

تقارير كتابية عن 

مفردات في البحث 

 .التكميلي

 تقويم التقارير الكتابية -
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2.2 
فى  العلمي التصميم المنهجى للبحث يتقن الطالب

 .الصحافة

االطالع ومراجعة  -

التى  الدراسات والبحوث

 .الصحافةفى  اجريت

 ثنائيةالمناقشات ال -

تكليف الطالب بعمل  -

تقارير كتابية عن 

مفردات في البحث 

 .التكميلي

 .تقويم التقارير الكتابية -

2,3 
االجراءات المنهجية المتبعة في  يوضح الطالب

 بحثه، وصوالً الى النتائج النهائية.

االطالع ومراجعة  -

التى  الدراسات والبحوث

مجال فى  اجريت

 .الصحافة

 ثنائيةالمناقشات ال -

تكليف الطالب بعمل  -

تابية عن تقارير ك

مفردات في البحث 

 .التكميلي

 .تقويم التقارير الكتابية -

2,4 
من  الصحافةيفسر الظواهر االعالمية في مجال 

 خالل الدراسة والتحليل.

التحليل الفكرى الناقد  -

لتل  القضايا ومحاولة 

تجزئتها وتحليلها وإيجاد 

 .الحلول المناسبة

 .ثنائيةالمناقشات ال -

 

تكليف الطالب بعمل  -

رير كتابية عن تقا

مفردات في البحث 

 .التكميلي

 .تقويم التقارير الكتابية -

2.5 
يوظف تطبيقات الحاسب اآللي في استخراج نتائج 

 البحث وكتابة التقرير النهائي للبحث
 تقويم التقارير المكتوبة  - العمل الجماعي -

 الكفاءات 3

3.1 
 يتصيييرف بموضيييوعية  فيييي كيييل خطيييوات  اعيييداد

 البحث تكميلي.

 راءات الخارجيةالق

 ثنائيةالمناقشات ال -
 تكليفات

3.2 

االطالع ومراجعة  - يتحمل مسئولية انجاز بحث علمي.

التى  الدراسات والبحوث

مجال فى  اجريت

 الصحافة.

 ثنائيةالمناقشات ال -

تكليف الطالب بعمل  -

تقارير كتابية عن 

مفردات في البحث 

 .التكميلي

 .تقويم التقارير الكتابية -

3.3 

لفيييروض العلميييية و يجيييري االختبيييارات يفحيييص ا

 االحصائية المناسبة لها.

استخدام تكنولوجيا المعلومات 

المختلفة في تفريغ وتحليل 

البيانات، وعمل االرتباطات 

 -بين المتغيرات من خالل 

عروض لبعض الدراسات 

 والبحوث التي اجريت من قبل 

 ومناقشتها.

تكليف الطالب بعمل  -

تقارير كتابية عن 

ت في البحث مفردا

 .التكميلي

 .تقويم التقارير الكتابية -

3,4 
يتصيييييرف بموضيييييوعية فيييييي ايجييييياد المعيييييامالت 

 االحصائية للبحث
 التكاليف  - المناقشة -

3,5 

االطالع ومراجعة  - يقدم بحثاً علمياً رصيناً في مجال الصحافة.

التى  الدراسات والبحوث

مجال فى  اجريت

 الصحافة.

 ثنائيةالمناقشات ال -

الب بعمل تكليف الط -

تقارير كتابية عن 

مفردات في البحث 

 .التكميلي

 .تقويم التقارير الكتابية -

3.6 

يتعلم لاتيا من الدراسات والبحوث السابقة في مجال 

 الصحافة.

االطالع ومراجعة  -

التى  الدراسات والبحوث

مجال فى  اجريت

 الصحافة.

 

 تكليفات

 
ييييدير األزميييات التيييي تواجهيييه عنيييد إجيييراء البحيييث 

 ميلي .التك
 تقويم التقارير الكتابية المناقشات الثنائية -
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 10 4االسبوع  كتابة خطة بحثية 1

 10 ممتدة االلتزام باللقاءات مع المشرف 2

 30 ممتدة تقرير عن العمل وتقديم  خطوات البحث التكميليتنفيذ  3

4 
االسييييييييييييييييييبوع  كتابة التقرير النهائي للبحث وتسليمه للمشرف.

 السادس عشر

50 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

المكتبييية المحييددة والمعليين عنهييا بمعرفيية رئاسيية التواصييل مييع األسييتال بمكتبييه خييالل السيياعات  -

  .القسم

يتعلق بالبحث وسؤاله في كل ما  او تطبيق الواتس اب التواصل مع األستال عبر البريد اإللكتروني

  .   بحثأو فيما يستجد أمامه من معلومات تتعلق بال التكميلي
 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

سععد سععلمال المشععهداني،مناهج البحععث االعالمعي، دار الكتععاب الجععامعي، االمععارات العربيععة 

 .2017المتحدة،

عبععدالملا الععدناني، سععامية هاشععم، منععاهج بحععود االتصععال الحديثة،مكتبععة الفععالح للنشععر 

 .2016والتوزيع، الكويت، 

 المساندةالمراجع 

 2عالم الكتب،ط:القاهرة "بحث العلمي في الدراسات اإلعالميةال" (2004)محمد عبد الحميد 

 

 ".مناهج البحث الكمي و النوعي و المختلط("٢٠١٣)رجاء أبو عالم 

 

 المواقع االلكترونية للمجالت البحثية –قواعد المعلومات االلكترونية  اإللكترونيةالمصادر 

 

 :المطلوبةالتعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 
 التدريس هيئةمكتب عضو 
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ولالمقيم مجاالت التقويم

 )تقويم المقرر( مباشر الطالب  فاعلية التدريس

 )نمولج  البحث التكميلي( المراجع النظير –قيادات البرنامج  قييم الطالبفاعلة طرق ت

 )التقارير والتكليفات( مباشر عضو هيئة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 ) استبانة تقويم مصادر التعلم( مباشر الطالب)تقويم مصادر التعلم( مصادر التعلم

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ريس)مثل. فاعلية التد مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ولالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 ح. اعتماد التوصيف 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  خ الجلسةتاري

 

 


