
 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة أم القرى

  العلوم االجتماعية كلية

 املاجستري يف العالقات العامة



 أوالً: مسار العالقات العامة

 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 العامة في المجال الدولي العالقات 706515

 3  إجباري األزمات إدارة 706516

 3  إجباري يةنالحمالت اإلعال إدارة 706517

 3  إجباري اتصالية وإدارية في العالقات العامة مهارات 706518

 3  إجباري وإدارة وكاالت العالقات العامة تنظيم 706519

 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

 4 ....................................................................................................................... الهدف الرئيس للمقرر2

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

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عالميمناهج البحث اال المقرر:اسم 

 706502 المقرر:رمز 

 ماجستيرال البرنامج:

 اإلعالم العلمي:القسم 

 جامعة أم القري المؤسسة:
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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  -
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 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
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 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

 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

 6 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

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

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

 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم:1

 7 ....................................................................................هيزات التعليمية و البحثية المطلوبة:. المرافق والتج2

 7 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... ح. اعتماد التوصيف
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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

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال
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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 ) -
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 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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 4 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

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

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

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

 5 .......................................................................................................................... ا . قائمة مصادر التعلم:1
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 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:
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 3 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1
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 4 ................................................................................................................... . مخرجات التعلم للمقرر:3

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

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقات العامة في المجال الدولي المقرر:اسم 

 706515 المقرر:رمز 

 الماجستير البرنامج:

 اإلعالم العلمي:القسم 

 العلوم االجتماعية كلية  –جامعة ام القري  المؤسسة:

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

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

 3 ...................................................................................................................... صف العام للمقرر:وال. 1

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

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

 4 .................................................................................................................. قررج. موضوعات الم

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

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

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

 6 ........................................................................................................................ در التعلم:. قائمة مصا1
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 6 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 3 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

المستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثالث

 

 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

 %86.6 39 المحاضرات التقليدية 1

 %13.4 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*

 26 ساعات االستذكار 1

 24 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

 75 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

 الحديثة للعالقات العامة الدولية ودورها في المؤتمرات الدولية. باألساليبيهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب     

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .اكساب الطالب االساليب الحديثة للعالقات الدولية -1

 تعريف الطالب بدور العالقات العامة في المؤتمرات الدولية وكيفية اعدادها وتنظيمها. -2

 التعرف على الصورة الذهنية لدى المنظمات الدولية من خالل االنشطة التي تؤديها العالقات الدولية. -3

  ال الدولي.ديثة المستخدمة في العالقات العامة في المجوالتقنيات الحتزويد الطالب بأساليب االتصال  -4

 

 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 يحدد المفاهيم والمصطلحات العامة للعالقات الدولية 1.1

 5ع العوامل التي ساعدت على تشكيل العالقات الدوليةيستعرض   1.2

 5ع الدوليةيذكر موضوعات العالقات  1.3

 7ع يتعرف على المدلوالت اللغوية للتنظيم الدولي 1.4

 8ع الفرق القانون الدولي والمنظمة الدوليةيصنف  1.5

 8ع العوامل المؤثرة في العالقات الدوليةيعدد  1.6

  المهارات 2

 3م العالقات العامة والدوليةيقارن بين  2.1

 3م العام والخاصالفرق بين القانون الدولي يوضح  2.2

 3م الفرق القانون الدولي والمنظمة الدوليةيميز بين  2.3

 10م العالقات العامة في المجال الدولييوظف الخطوات المنهجية في بحوث  2.4

 10م ينقد البحوث المتعلقة بمجال العالقات العامة في المجال الدولي 2.5

  الكفاءات 3

بشكل فردي أو ضمن مجموعة في ممارسة أنشطة العالقات العامية فيي يتحمل المسؤولية والعمل  3.1

 المجال الدولي.

 2ك

 3ك المختلفة في مجال العالقات الدولية. والمهنية األكاديميةاألنشطة  يؤدي 3.2

 9ك األفكار الجديدة وااليدولوجية الحديثة في أسس العالقات الدولية ومناقشتها. يقدم درسا حول  3.3

 13ك يتعلم لاتياً من خالل الدراسات والبحوث في مجال العالقات العامة الدولية. 3.4

 16ك .يتصرف بمهنية في العالقات العامة والدولية 3.5
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 المفهوم العام للعالقات الدولية 1

 3 المصطلحات المرتبطة بالعالقات الدولية 2

 3 الفرق بين العالقات العامة والدولية 3

 3 الفاعلون الدوليون في العالقات الدولية 4

 3 العوامل التي ساعدت على تشكيل العالقات الدولية 5

 3 موضوعات العالقات الدولية 6

 3 اختبار نصفي  7

 3 الفرق بين القانون الدولي العام والخاص 8

 3 مصادر القانون الدولي 9

 3 الفرق القانون الدولي والمنظمة الدولية 10

 6 المدلوالت اللغوية للتنظيم الدولي 11

 3 السلطة العليا على المستوى الدولي 12

 6 العوامل المؤثرة في العالقات الدولية 13

 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 
يحدد المفاهيم والمصطلحات العامة للعالقات 

 الدولية

  محاضرات 

 المناقشة 

 فصليةالختبارات اال   

 الدوريةختبارات اال    
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الشفوية المالحظةالتقويم ب  العروض العلمية 

1.2 
التي ساعدت على تشكيل العوامل يستعرض  

 العالقات الدولية

  محاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 فصليةالختبارات اال   

 الواجبات 

 يذكر موضوعات العالقات الدولية 1.3

 محاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 

 فصليةالختبارات اال   

 الدوريةختبارات اال    

 الشفوية المالحظةالتقويم ب  

 المدلوالت اللغوية للتنظيم الدولييتعرف على  1.4

  محاضرات 

 المناقشة 

 التفكير االبتكاري 

 فصليةالختبارات اال   

 الواجبات 

 الفرق القانون الدولي والمنظمة الدوليةيصنف  1.5

 محاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 

 فصليةالختبارات اال   

 الدوريةختبارات اال    

 الشفوية المالحظةالتقويم ب  

 العوامل المؤثرة في العالقات الدوليةيعدد  1.6

 محاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 

 فصليةالختبارات اال   

 الدوريةختبارات اال    

 الشفوية المالحظةالتقويم ب  

 المهارات 2

 العالقات العامة والدوليةيقارن بين  2.1

  محاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 المالحظةالتقويم ب 

 الشفوية

 الواجبات 

 عمليالتقويم ال 

 الفرق بين القانون الدولي العام والخاصيوضح  2.2

  محاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 التفكير االبداعي 

 التقويم العملي 

  الواجبات 

 الفرق القانون الدولي والمنظمة الدوليةيميز بين  2.3

 المناقشة 

 العروض العلمية 

 العمل الجماعي 

 التقويم العملي 

 المالحظةالتقويم ب 

 الشفوية

2.4 
العالقات يوظف الخطوات المنهجية في بحوث 

 العامة في المجال الدولي

 التفكير الناقد 

 استراتيجية المشروعات 

  التقويم بالمالحظة

 الشفوية

  االختبارات الدورية 

2.5 
ينقد البحوث المتعلقة بمجال العالقات العامة في 

 المجال الدولي

 التفكير الناقد 

 استراتيجية المشروعات 

  التقويم بالمالحظة

 الشفوية

  االختبارات الدورية

 والفصلية 

 الكفاءات 3

3.1 

يتحمل المسؤولية والعمل بشكل فردي أو ضمن 

مجموعة في ممارسة أنشطة العالقات العامة في 

 المجال الدولي.
 المناقشة 

 العروض العملية 

  الواجبات 

 المالحظةالتقويم ب 

 الشفوية

  االختبارات الدورية 

3.2 

المختلفة في  والمهنية األكاديميةاألنشطة  يؤدي

 التفكير الناقد  مجال العالقات الدولية.

 استراتيجية المشروعات 

  الواجبات 

 المالحظةالتقويم ب 

 الشفوية

 االختبارات الدورية 

 الواجبات   العمل الجماعي األفكار الجديدة وااليدولوجية  يقدم درسا حول  3.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 تبادل األدوار  الدولية ومناقشتها. الحديثة في أسس العالقات

 
 المالحظةالتقويم ب 

 الشفوية

 االختبارات الدورية 

3.4 

يتعلم لاتياً من خالل الدراسات والبحوث في مجال 

 العالقات العامة الدولية.

 العمل الجماعي 

 محاضرات 

 

 التقويم العملي 

 الواجبات

3.5 

 العمل الجماعي  .العامة والدولية يتصرف بمهنية في العالقات

 محاضرات 

 

 التقويم العملي 

 الواجبات

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 10 ممتد الحضور والمشاركة 1

 % 20 8    الدوريةختبارات اال 2

 % 10 10 تطبيقات عملية 3

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

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

  4الساعات المكتبية  ً  ساعات أسبوعيا

 االرشاد األكاديمي للطالب 

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

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

  جوانبهييا الييياي، بيتيير سييتا، أساسيييات العالقييات الدولييية )دمشييق، دار الفرقييد للطباعيية

 (2016والنشر، 

  محمد طه بدوي وآخرون، مدخل اليي عليم العالقيات الدوليية )ادسيكندرية، دار فياروي

 (2016العلمية، 

 المساندةالمراجع 
 (2009الدولية )القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،  راسم الجمال، العالقات العامة 

  عيييالب أبيييو عيييامر، العالقيييات الدوليييية: الظييياهرة والعليييم والدبلوماسيييية واالسيييتراتيجية

 (2004)األردن، دار الشروق للنشر، 

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاز عرض البيانات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 غير مباشر -المقررتقويم  الطالب فاعلية التدريس

 نمولج استيفاب الورقة االختبارية المراجع النظير –قيادات البرنامج  فاعلة طرق تقييم الطالب
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 نمولج تصحيح عينة عشوائية

 مباشر–االختبارات   عضو هيئة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 الطالب )تقويم مصادر التعلم( مصادر التعلم
غييييير  -مصييييادر الييييتعلماسييييتبانة تقييييويم 

 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،أعضاب هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

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

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

  المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوي الثالث / السنه الثانية

 

  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*

 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 * 

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

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

،مفهوم مفهوم األزمة وخصائصها وأبعادها، باإلضافة إلي استراتيجيات إدارة األزمات يهدف هذا المقرر إلي تعريف الطالب 

كيفية إعداد خطه إلدارة األزمة، التناول ، وإدارتها مراحل حدوث األزمات في المؤسساتكذل  انواع األزمات،  ،إدارة االزمات

 اإلعالمي لبعض األزمات في بعض  الدول العربية واألجنبية .

 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .بمفهوم االزمه وخصائصها وانواعهاتعريف الطالب -

 .بإستراتيجيات إدارة األزماتتبصير الطالب -

 .األزمةإعداد خطة إلدارة  علىتدريب الطالب -

 

 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 زماتيحدد الطالب خصائص األ 1.1

 1ع يستعرض الطالب أنواع األزمات 1.2

 5ع  يصنف الطالب أبعاد األزمات 1.3

 5ع يُعَرف الطالب مفهوم االزمه 1.4

 7ع حدوث األزمات في المؤسساتمراحل يعدد الطالب  1.5

  المهارات 2

 2م خطه إلدارة األزمةالطالب  يمارسيكتب  2.1

 3م يوضح الطالب مفهوم إدارة األزمات 2.2

 10م إلعداد خطه إلدارة األزمةالطالب يخطط  2.3

 12م التناول اإلعالمي لبعض األزمات في بعض الدول العربية واالجنبيةالطالب  يقيم 2.4

 12م كيفية إدارة االزمات في المؤسساتالطالب  يشرح 2.5

  الكفاءات 3

 2ك إلعداد خطه إلدارة األزمةيتحمل الطالب مسؤولية العمل بشكل فردي  3.1

 3ك يقدم الطالب درس حول استراتيجيات إدارة األزمات 3.2

 14ك  بحثا حول مراحل حدوث األزمات في المؤسساتالطالب كتب ي 3.3

 15ك في اإلعالم والعالقات العامة ليةالبحوث التكمي اجراءفي تواجهه االزمات التي يدير الطالب  3.4

 15ك يتعلم الطالب لاتيا إعداد خطه إلدارة األزمة 3.5

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 وأبعادها األزمة وخصائصهامفهوم  1

 3 الكارثة(-الصراع-الحادث-الواقعة-وبعض المصطلحات األخرى)المشكلة األزمةالفرق بين  2

 3 تصنيف االزمات 3

 3 مصفوفة االزمه 4

 3 باألزمةمفهوم إدارة األزمات والفرق بين إدارة االزمه واإلدارة - 5

 3 أسباب حدوث األزمات  6

 3 اختبار نصفي  7

 6 أنواع األزمات 8

 3 وإدارتها المؤسسات مراحل حدوث األزمات في- 9

 3 مواجهه االزمات واستراتيجياتدوائر إدارة األزمات  10

 3 الدور اإلعالمي واالتصالي لمواجهه األزمات 11

 3 جنبية والتناول اإلعالمي لهاأزمات عربية و دراسة حاالت أل 12

 6 اعداد خطة إلدارة االزمات 13

 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
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.1 

 يحدد الطالب خصائص األزمات

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

  االختبييييييييييييييييييارات

 والدورية الفصلية

 الشفوية  المالحظة 

1.2 

 يستعرض الطالب أنواع األزمات

 المناقشة 
 العمل الجماعي 
 العصف الذهني 

 
 

  الواجبات 

  االختبييييييارات

الفصييييييييييييييلية 

 والدورية

               

1.3 

 يصنف الطالب أبعاد األزمات 

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

  الواجبات 

  االختبييييييارات

الفصييييييييييييييلية 

 والدورية

 

1.4 

 االزمه يُعَرف الطالب مفهوم

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

 المالحظيييييييييية

 الشفوية 

  االختبييييييارات

 الدورية

 

1.5 

 مراحل حدوث األزمات في المؤسساتيعدد الطالب 

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

  الواجبات 

  االختبييييييارات

الفصييييييييييييييلية 

 والدورية

 

 المهارات 2

2.1 

 الطالب خطه إلدارة األزمة كتبي

 المناقشة 
 العمل الجماعي 
 العصف الذهني 

 
 

  الواجبات 

           

2.2 

 يوضح الطالب مفهوم إدارة األزمات

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

  االختبييييييارات

الفصييييييييييييييلية 

 والدورية

 

2.3 

 إلعداد خطه إلدارة األزمةيخطط الطالب 

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

  المالحظة

 الشفوية

2.4 

يقيم الطالب التناول اإلعالمي ليبعض األزميات فيي 

 بعض الدول العربية واالجنبية

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

  الواجبات 

  االختبارات

 الدورية 

2.5 

 يشرح الطالب كيفية إدارة االزمات في المؤسسات

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
  الذهنيالعصف 

 

 الواجبات 

  االختبييييييارات

 الدورية 

 

 الكفاءات 3

 المالحظيييييييييييييية  المحاضرات يتحمل الطالب مسؤولية العمل بشكل فردي إلعيداد  3.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 العصف الذهني  خطه إلدارة األزمة
 

 الشفوية

 

3.2 

يقيييييدم الطاليييييب درس حيييييول اسيييييتراتيجيات إدارة 

 األزمات

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

 الواجبات 

  االختبييييييييييييييييييارات

 الدورية 

  

3.3 

يكتب الطاليب بحثيا حيول مراحيل حيدوث األزميات 

 في المؤسسات 

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

 الواجبات 

  االختبييييييارات

 الدورية 

 اجييراءفييي تواجهييه االزمييات التييي يييدير الطالييب  3.4

 العامةفي اإلعالم والعالقات  ليةالبحوث التكمي
 المحاضرات 
 العصف الذهني 

 

 المالحظيييييييييييييية 

 الشفوية

 

 المحاضرات  يتعلم الطالب لاتيا إعداد خطه إلدارة األزمة 3.5

 إستراتيجية المناقشة 

 العصف الذهني 

 تقديميةالعروض ال 

  

 الواجبات 

  االختبييييييارات

 الدورية 

 

 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 المقرر واالستفسار والمناقشة والتساؤل حول جوانب وأبعياد المقيرر الدراسيي وكيفيية ا -

  كاملة.االستفادة من التساؤالت استفادة 

عات المكتبية في إطار تفعيل اتطبيق نظام السالتواجد الدائم والمستمر والمنظم لمعظم الطالب في مكتب األستال حرصاً على  -

      بالمقرر.نظم الجودة والتطوير ولل  لالستفسار عن كل النقاط المرتبطة 

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

 للمقرر ةجع الرئيساالمر
  .2018،دار الساقي، 1ط"، األزمةمفهوم " .ادغار موران

 

 المساندةالمراجع 
دار الكتييييياب  التعاميييييل ميييييع األزميييييات والكيييييوارث، ةالحمييييييد. "اسيييييتراتيجيرجيييييب عبيييييد -

 .2014الجامعي،

 ،2012، ،3ط"، اآلليات-المراحل-إدارة االزمات األسس ."فهد أحمد الشعالن-

 اإللكترونيةالمصادر 

.A:m)\(9/9/1441h.3:30ahttps://ar.wikipedia.org.- 

..(9/9/1441h.4A:m)https://www.alwatan.com.sa/article/1045048 

 

 استخدام البالك بورد -اسطوانات مدمجة  ىأخر

https://ar.wikipedia.org./
https://www.alwatan.com.sa/article/1045048
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 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 المقرر متطلبات 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

 الذكية.السبورة            

 Data Show نظام         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

نمييييولت اسييييتيفاء الورقيييية  -

 االختبارية

نمولت 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،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق
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 عالمقسم اإل القسم العلمي:

 م القرىأجامعة  المؤسسة:

 ـه 1441-2-15 تاريخ اعتماد التوصيف:
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 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم:1
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

  المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 / الفصل األول المستوي الثالث

 

  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*

 25 ساعات االستذكار 1

 20 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 20 المشاريع /إعداد البحوث 4

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

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

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 .الحمالت اإلعالنية وكيفية تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية وتقييمها مفهوميهدف هذا المقرر إلي تعريف الطالب 

 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

 حمالت اإلعالنية وأنواعها.بمفهوم التعريف الطالب -

بكيفية تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإلعالنية بشكل علمي سليم يؤدي إلى زيادة أرقام المبيعات للسلع تبصير الطالب -

 .والخدمات.

 التصميم الجيد باستخدام االستماالت اإلعالنية واألوتار اإلقناعية المناسبة الستجابة الجمهور للشراء. علىتدريب الطالب -

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 1ع عرف الطالب بمفهوم الحمالت اإلعالنية ي   1.1

 1ع مخصصات اإلعالن . الطالب  حددي 1.2

 5ع يلخص الطالب إجراءات تخطيط الحملة اإلعالنية 1.3

 5ع اإلعالنيةتعرف على أسس تخطيط وتنفيذ الحملة ي 1.4

 7ع يكتب الطالب بحوث السوق  1.5

  المهارات 2

 4م يحلل الطالب  بحوث السوق 2.1

 5م وظف الطالب تطبيقات الحاسب في تخطيط الحملة اإلعالنية ي 2.2

 9م الحملة اإلعالنية االستراتيجيات الحديثة في تخطيط وتنفيذ  الطالبستخدم ي 2.3

 10م يرسم مخخ لحملة إعالنية  2.4

  الكفاءات 3

 2ك لحملة اإلعالنية إلعداد خطه إلدارة ايتحمل الطالب مسؤولية العمل بشكل فردي  3.1

 3ك يكتب تقرير عن الحملة اإلعالنية  3.2

 12ك قود فريق  يساهم بشكل واضح في تخطيط وتنفيذ الحملة اإلعالنيةي 3.3

 16ك تصرف بمهنية في إدارة الحمالت اإلعالنية .ي 3.4

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 ومفهومها اإلعالنيةالمدخل االبتكاري لتصميم الحمالت  1

 3 واختيار الوسائل اإلعالنتحديد مخصصات  2

 3 الطرق العلمية لتحديد مخصصات الحملة اإلعالنية 3

 3 اإلعالنيةتخطيط الحملة  إجراءات 4

 3 اختبار نصفي 5

 6 بحوث السوق  6

 3 االختبار القبلي  للحملة 7

 6 االختبار البعدي للحملة 8

 3 ية للشركاتاإلعالمالرعاية  9

 9 يةاإلعالمتخطيط وتنفيذ حمالت الرعاية  10

 3 تقييم الحمالت اإلعالنية  11

 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 

 ي عرف الطالب بمفهوم الحمالت اإلعالنية 

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 والدورية الفصلية

 الشفوية  المالحظة 

1.2 

 يحدد الطالب  مخصصات اإلعالن .
 المناقشة 
 العمل الجماعي 
 العصف الذهني 

  الواجبات 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 
 

  االختتتتتبتتتارات

التتفصتتتتتتتتلتتيتتتة 

 والدورية

               

1.3 

 يلخص الطالب إجراءات تخطيط الحملة اإلعالنية

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

  الواجبات 

  االختتتتتبتتتارات

التتفصتتتتتتتتلتتيتتتة 

 والدورية

 

1.4 

 يتعرف على أسس تخطيط وتنفيذ الحملة اإلعالنية

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

 واجباتال

  االختتتتتبتتتارات

 الدورية

 

1.5 

 يكتب الطالب بحوث السوق 

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

  الواجبات 

  االختتتتتبتتتارات

التتفصتتتتتتتتلتتيتتتة 

 والدورية

 

 المهارات 2

2.1 

 يحلل الطالب  بحوث السوق

 المناقشة 
 العمل الجماعي 
 العصف الذهني 

 
 

  الواجبات 

           

2.2 

يوظف الطالب تطبيقات الحاسب في تخطيط الحملة 

 اإلعالنية 

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

  االختتتتتبتتتارات

التتفصتتتتتتتتلتتيتتتة 

 والدورية

 الواجبات 

 

2.3 

يستتخدم الطالب االستتراتيجيات الحديثة في تخطيط 

 الحملة اإلعالنية وتنفيذ 

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

  المالحظة

 الشفوية

  االختبارات

 الفصلية

2.4 

 يرسم مخخ لحملة إعالنية 

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

  الواجبات 

  االختبارات

 الدورية 

 الكفاءات 3

3.1 
شكل فردي إلعداد  يتحمل الطالب مسؤولية العمل ب

 خطه إلدارة الحملة اإلعالنية 

 المحاضرات 
 العصف الذهني 

 

  التتتتمتتتتالحتتتتظتتتتة

 الشفوية

 

3.2 

 يكتب تقرير عن الحملة اإلعالنية 

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

 الواجبات 

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الدورية 

  

3.3 
شكل واضح في تخطيط وتنفيذ  ساهم ب يقود فريق  ي

 الحملة اإلعالنية

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

 متتتالحتتتظتتتة التتت

 الشفوية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

  

 المحاضرات  يتصرف بمهنية في إدارة الحمالت اإلعالنية . 3.4
 العصف الذهني 

  التتتتمتتتتالحتتتتظتتتتة

 الشفوية

 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 ألستاك المقرر واالستفسار والمناقشة والتساؤل حول جوانب وأبعاد المقرر الدراسي وكيفية ا -

  كاملة.االستفادة من التساؤالت استفادة 

عات المكتبية في إطار تفعيل اوالمنظم لمعظم الطالب في مكتب األستاك حرصاً على تطبيق نظام السالتواجد الدائم والمستمر  -

      بالمقرر.نظم الجودة والتطوير وكل  لالستفسار عن كل النقاط المرتبطة 

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

  م2011،القاهرة،"عالنيةاستراتيجيات الدعاية والحمالت اإل" ،فهمي خوخةأشرف  للمقرر ةجع الرئيساالمر

 المساندةالمراجع 
 م 2009 ،الرياض  ،تخطيط الحمالت االعالنية  ،الرحمن حمود العنادعبد 

 م2007فؤاده عبد المنعم ." التسويق االجتماعي والتخطيط للحمالت اإلعالنية " القاهرة ، 

 م.2004" اإلعالن الصحفي وتخطيط الحمالت االعالنية " القاهرة ، صفوت العام .

 اإللكترونيةالمصادر 
.https://ar.wikipedia.org 

all inc ,2008 ،new jersey prentice, advertising ,mandella Maurice   

 استخدام البالك بورد -مدمجة اسطوانات  ىأخر

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 بالكلية.قاعة المحاضرات  -1

 الجامعة.بأماكن أخرى داخل  عرضقاعة        

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

 محمول.حاسب آلي  -2

 السبورة الذكية.           

 Data Show نظام         تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

https://ar.wikipedia.org./
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 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

نموكج استتتتتتتيفتتتاء الورقتتتة  -

 االختبارية

نموكج 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 التعلم  -4

 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 مجاالت التقويم

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

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 وإدارة وكاالت العالقات العامة تنظيم المقرر:اسم 

 706519 المقرر:رمز 

 الماجستير البرنامج:

 االعالم العلمي:القسم 

 جامعة أم القرى المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 التوصيف:تاريخ اعتماد 
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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

 %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

 - دروس إضافية 3

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 25 والتحضير والمشاركة ساعات االستذكار 1

 25 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 20 المشاريع /إعداد البحوث 4

 80 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أطشتتطة 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
وسوقها في المملكة، وكيفية ، والمبادئ السلوكية، اإلدارية وكالة العالقات العامة وظائفواطشطة  للمقرر:وصف العام ال. 1

 السوقية. اومهامها وطبيعة عملها، وهيكلها التنظيمي، ووظائفها ودور العاملين فيها، وتعاقداته تأسيسها،

-  

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

االداري فيها، والتوصيف الوظيفي  وكيفية التنظيموكالة العالقات العامة  ودراية بعمل معرفةالطالب يهدف المقرر الى اكساب 

تقوم بها الوكالة تجاه  والمهام التيألهم الوظائف فيها. كما يناقش المقرر االطظمة الحكومية في تأسيس وكالة عالقات عامة، 

وتأثير مل الوكاالت على المستوى المحلي او االقليمي او الدولي في ع وبيان الفرقفي الوكالة،  واالقسام الرئيسةعمالئها، 

كما سيغطي المنهج الطلب على اطشطة العالقات العامة في السوق  الوكالة،التقني في وسائل االتصال على عمل  التطور

ينبغي ان يتصف بها العاملين في وكالة العالقات العامة والمهارات التيالسوق.  وحجم هذاالسعودي  . 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

ودورها في  في مجال عمل وكالة العالقات العامة ةوالقاطوطي واألخالقيةالمهنية يصتتتتتنف األستتتتتس  1.1

 ( المجتمع

 5ع
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 8ع العامةيصف المهارات االدارية في اسس تنظيم وكاالت العالقات  1.2

 8ع يتعرف على مهارات تنظيم وكاالت العالقات العامة 1.3

  المهارات 2

 يوضح المفاهيم واألساليب والطرق والمهارات التي تجسدها وكالة العالقات العامة 2.1

 

 3م

 9م دم األساليب واالستراتيجيات في مجال عمل وكالة العالقات العامة.خيست 2.2

 12م  الت العالقات العامة واالستراتيجيات في إدارة االزمات.وإدارة وكايقيم طرق تنظيم  2.3

  الكفاءات 3

في مجال  وإيجاد الحلول لها في عمل وكاالت العالقات العامةاألفكار الجديدة والمعقدة  يفحص  3.1

 تخصصه

 9ك

التحديات الشتتائكة والدقيقة في مجال إدارة  وتنظيم وكاالت العالقات  يتصتترف بموضتتوعية تجاه  3.2

 العامة وما يتعلق بمجال عملها.

 11ك

يتصتتترف بمهنية في إدارة االزمات والحمالت اإلعالطية والعالقات العامة الدولية وتنظيم وكاالت  3.3

 العالقات العامة.

 16ك

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 االهداف، التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، التقييم(. وضع)االدارية انشطة الوظائف  1

2 
 على وحجم الطلبسلللللوال العالقات العامة في السلللللوال السلللللعودي اإلدارة، المبادئ السللللللوكية في 

 ساعدت على نمو الطلب. والعوامل التيالخدمات، 
6 

3 
وكالة العالقات العامة، المحلية  وطبيعة عملمهام  تأسيس وكالة عالقات عامة.االنظمة الرسمية في 

 .والدولية
6 

 6 في وكالة العالقات العامة. واالدارات الرئيسة والتنظيم االداريالهيكل  4

 3 االختبار الدوري  5

 6 الوظائف الرئيسة في وكالة العالقات العامة. 6

 3 الوظيفية لهم. واهم المسمياتالعاملين في وكالة العالقات العامة  7

 3 في تقديم االستشارة والخدمات. ودور الوكالة وطالبي الخدمة،العالقة بين وكالة العالقات العامة  8

 6 لوكالة عالقات عامة مؤسسات مختلفة. واتفاقيات فعليةاستعراض لعقود  9

 45 المجموع

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

 يميالتق طرال التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

1.1 

في  ةوالقاطوطي واألخالقيةالمهنية يصتتتتتنف األستتتتتس 

مجتتال عمتتل وكتتالتتة العالقتتات العتتامتتة ودورهتتا في 

 ( المجتمع

 محاضرات •

 المناقشة •

 العصف الذهني •

 العمل الجماعي •

 التعليم اإللكتروطي •

 االختبارات الفصلية• 

 االختبارات الدورية• 

 الواجبات  •

2.1 

يصتتتف المهارات االدارية في استتتس تنظيم وكاالت 

 العالقات العامة
 محاضرات •

 المناقشة •

 االختبارات الفصلية• 

 االختبارات الدورية •

 الشفوية  المالحظة •

 يتعرف على مهارات تنظيم وكاالت العالقات العامة 1,3…
 محاضرات •

 المناقشة •

 االختبارات الفصلية  •

 االختبارات الدورية •

 الشفوية  المالحظة •

 المهارات 2
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 يميالتق طرال التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.2 

يوضح المفاهيم واألساليب والطرق والمهارات التي 

 تجسدها وكالة العالقات العامة

 

 محاضرات 

 المناقشة•    

 العصف الذهني    •

 العمل الجماعي    •

•     

 المالحظة •

 الشفوية 

 الواجبات •

2.2 

يستتتتخدم األستتتاليب واالستتتتراتيجيات في مجال عمل 

 وكالة العالقات العامة.
 المناقشة •

 العصف الذهني •

 الواجبات •

)  التقويم اللللذاتي •

 غير مباشر(

 الكفاءات 3

1.3 

الجديدة والمعقدة في عمل وكاالت يفحص  األفكار 

العالقتتتات العتتتامتتتة وإيجتتتاد الحلول لهتتتا في مجتتتال 

 تخصصه

 المحاضرات 

 العصف الذهني 

 الواجبات 

 االختبارات

2.3 

يتصتتتتتترف بموضتتتتتتوعية تجاه  التحديات الشتتتتتتائكة 

قة في مجال إدارة  وتنظيم وكاالت العالقات  لدقي وا

 العامة وما يتعلق بمجال عملها.

 المحاضرات 

 العصف الذهني

 الواجبات 

 االختبارات 

2.4 

يتصتتتتتترف بمهنيتتتة في إدارة االزمتتتات والحمالت 

اإلعالطية والعالقات العامة الدولية وتنظيم وكاالت 

 العالقات العامة.

 المحاضرات 

 العصف الذهني

 الواجبات 

 المالحظة الشفوية 

 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 أطشطة

 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

 م( مكتبة مدبولي.2005إدارة وتخطيط العالقات العامة )عجوة، علي، يوسف، محمود،  للمقرر ةجع الرئيساالمر

 المساندةالمراجع 

م( العالقات العامة في المنظمات الدولية، الطبعة االولى، 2012سلطان، محمد صاحب )-

 .عمان، األردن، دار المسيرة للنشر و التوزيع

غزة ،  م( ممارسة العالقات العامة،2007ستيل، فريزر بي، ترجمة الحسني، سعد )-

 .فلسطين، دار الكتاب الجامعي

م( مستقبل العالقات العامة. غزة ، 2007ستيل، فريزر بي، ترجمة الحسني، سعد )-

 /فلسطين، دار الكتاب الجامعي.

 اإللكترونيةالمصادر 

https://www.sortlist.com/public-relations/saudi-arabia-sa 

https://crenshawcomm.com/5-tips-successful-pr-career/ 

https://study.com/articles/Public_Relations_Manager%3A_How_to_S

tart_a_Career_in_Public_Relations.html 

 

https://www.sortlist.com/public-relations/saudi-arabia-sa
https://crenshawcomm.com/5-tips-successful-pr-career/
https://study.com/articles/Public_Relations_Manager%3A_How_to_Start_a_Career_in_Public_Relations.html
https://study.com/articles/Public_Relations_Manager%3A_How_to_Start_a_Career_in_Public_Relations.html
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  ىأخر

https://www.forbes.com/sites/robertwynne/2013/04/10/what-does-a-

public-relations-agency-do/#4d18fd2075d9 

https://bizfluent.com/info-7759371-role-pr-agency.html 

 

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

، الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( قاعات المحاكاة
 القاعات الدراسية

 التجهيزات التقنية

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

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرال الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تقويم المقرر المباشر - الطالب فاعلية التدريس

 المراجع النظير –قيادات البرنامج  فاعلية طرال 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 الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

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

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرال

 

 

 

https://www.forbes.com/sites/robertwynne/2013/04/10/what-does-a-public-relations-agency-do/#4d18fd2075d9
https://www.forbes.com/sites/robertwynne/2013/04/10/what-does-a-public-relations-agency-do/#4d18fd2075d9
https://bizfluent.com/info-7759371-role-pr-agency.html


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارات إدارية واتصالية في العالقات العامة  اسم المقرر:

 706518 رمز المقرر:

 ماجستير البرنامج:

 عالمقسم اإل القسم العلمي:

 م القرىأجامعة  المؤسسة:

 هـ 1441-2-15 تاريخ اعتماد التوصيف:

 

 

  



 

 
2 

 

 المحتويات
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي:
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 6 ........................................................................................................................ . قائمة مصادر التعلم:1
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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

  المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

 / الفصل األول وي الثالثالمست

 

  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 42 المحاضرات التقليدية 1

 %6.7 3 تعليم المدمج ال 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

 15 لمكتبةا 3

 20 المشاريع /إعداد البحوث 4

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

 ةإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتب

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

. هذه المهارات دمها في عمله في العالقات العامةيستخاتصالية يحتاجها و و  إداريةالطالب مهارات  إكسابيهدف المقرر الى 
 إدارة، ضغوط العمل، الوقت، التغييرالذات،  إدارةالمهارات التي يحتاجها القائد )المدير( مثل تشمل مفهوم القيادة، و  اإلدارية

المهارات االتصالية التي سوف يتعلمها الطالب فهي تشمل التغلب على عوائق االتصال الشخصي، مهارة  أماالصراع.   
 المختلفة اإلعالميين في وسائل اإلعالم، و التعامل مع  األفكارو التفاوض، عقد المقابالت الرسمية ، و كتابة  األقناع

 هدف الرئيس للمقررال. 2

 .قيادة اإلدارية ومهاراتهابمفهوم التعريف الطالب -

 .مهارات اإلقناع والتفاوضبتبصير الطالب -

 .كتابة أفكار وصياغتها والتعامل مع اإلعالميين وبناء عالقة إيجابية معهم علىتدريب الطالب -
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 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط تعلم المخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 5ع  يصف أسس القيادة اإلدارية  1.1

 5ع يستعرض  التحديات التي تواجه اإلدارة  1.2

 8ع يذكر مهارات القيادة اإلدارية الحديثة  1.3

 8ع يدون مهارات اإلقناع والتفاوض 1.4

 8ع يلخص  مهارات االتصال  1.5

  المهارات 2

 2م س المنهجية للقيادة اإلدارية يمارس األس 2.1

 3م شرح الفرق بين القائد والمدير ي 2.2

 3م يوضح مفاهيم القيادة اإلدارية  2.3

 11م حلل مهارات التعامل مع اإلعالميين وكيفية بناء عالقة إيجابية معهم.ي 2.4

  الكفاءات 3

 2ك في تقديم العروضيتحمل الطالب مسؤولية العمل بشكل فردي  3.1

 3ك تطوير مهارات االتصال يكتب تقرير عن  3.2

 7ك يقدم درساً عن مهارات القيادة اإلدارية الحديثة 3.3

 8ك التعامل مع اإلعالميين تصرف بمهنية في ي 3.4

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 .لقائدو الفرق بين القائد و المدير و خصائص ا اإلداريةالقيادة  1

 3 اجه اإلدارة.التحديات التي تو  2

 6 .الذات، الوقت التغيير، الصراع، ضغوط العمل( إدارةالحديثة ) اإلداريةمهارات القيادة  3

 3 .تطوير مهارات االتصال 4

 3 اختبار نصفي 5

 6 .علية الحديث و االتصال الشخصياتحقيق ف 6

 3 .و التفاوض اإلقناعمهارات  7

 6 .بالت و عقد المحادثات الرسميةالمقا 8

 3 .تقديم العروض 9

 6 .و صياغتها األفكاركتابة  10

 3 .معهم إيجابيةيين و بناء عالقة اإلعالمالتعامل مع  11

 45 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات التعلم مخرجات  رمزال

 المعارف 1

1.1 

 يصف أسس القيادة اإلدارية 

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 والدورية الفصلية

 الشفوية  المالحظة 

 الواجبات   المناقشة  يستعرض  التحديات التي تواجه اإلدارة  1.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات التعلم مخرجات  رمزال

 العمل الجماعي 
 العصف الذهني 

 
 

  االختتتتتبتتتارات

التتفصتتتتتتتتلتتيتتتة 

 والدورية

               

1.3 

 يذكر مهارات القيادة اإلدارية الحديثة 

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

  الواجبات 

  االختتتتتبتتتارات

التتفصتتتتتتتتلتتيتتتة 

 والدورية

 

1.4 

 يدون مهارات اإلقناع والتفاوض

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

 الواجبات

 الختتتتتبتتتارات ا

 الدورية

 

1.5 

 يلخص  مهارات االتصال 

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

  الواجبات 

  االختتتتتبتتتارات

التتفصتتتتتتتتلتتيتتتة 

 والدورية

 

 المهارات 2

2.1 

 يمارس األسس المنهجية للقيادة اإلدارية 

 المناقشة 
 العمل الجماعي 
 العصف الذهني 

 
 

  الواجبات 

           

2.2 

 ن القائد والمدير يشرح الفرق بي

 المحاضرات 
 لعمل الجماعيا 
 العصف الذهني 

 

  االختتتتتبتتتارات

التتفصتتتتتتتتلتتيتتتة 

 والدورية

 الواجبات 

 

2.3 

 يوضح مفاهيم القيادة اإلدارية 

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

 الواجبات 

  االختبارات

 الفصلية

2.4 

ناء ية ب  يحلل مهارات التعامل مع اإلعالميين وكيف

 عالقة إيجابية معهم.

 المحاضرات 

 إستراتيجية المناقشة 

 تقديميةالعروض ال 

  

  الواجبات 

 المالحظة الشفوية 

 الكفاءات 3

3.1 
يتحمل الطالب مستتتتتتؤولية العمل بشتتتتتتكل فردي في 

 تقديم العروض
 المحاضرات 

 

  التتتتمتتتتالحتتتتظتتتتة

 الشفوية

 

3.2 

 يكتب تقرير عن تطوير مهارات االتصال 

 

 ةإستراتيجية المناقش 

 تقديميةالعروض ال 

  

 الواجبات 

3.3 

 يقدم درساً عن مهارات القيادة اإلدارية الحديثة

 المحاضرات 

 ةإستراتيجية المناقش 

  

  التتتمتتتالحتتتظتتتة

 الشفوية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات التعلم مخرجات  رمزال

 المحاضرات  يتصرف بمهنية في التعامل مع اإلعالميين  3.4
 العصف الذهني 

  التتتتمتتتتالحتتتتظتتتتة

 الشفوية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 قيت التقييمتو

 )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 ألستاك المقرر واالستفسار والمناقشة والتساؤل حول جوانب وأبعاد المقرر الدراسي وكيفية ا -

  كاملة.االستفادة من التساؤالت استفادة 

عات المكتبية في إطار تفعيل احرصاً على تطبيق نظام الس التواجد الدائم والمستمر والمنظم لمعظم الطالب في مكتب األستاك -

      بالمقرر.نظم الجودة والتطوير وكل  لالستفسار عن كل النقاط المرتبطة 

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

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

 القيادات االدارية العربية. الرياض م( القيادة و االدارة، إعداد2011المنيف، ابراهيم عبدهللا )

م( مهارات االتصععععععععال، جدة، جامعة الملز عبدالع ي ، 2007المسعععععععععودن، سعععععععععد بن بركي )
 معيمرك  تطوير التعليم الجا

 واإلعالم . الشارقة، دائرة الثقافةاإلعالمم( التعامل مع وسائل 2006لعياضي، نصر الدين )ا
Doug Newsom & Bob Carrell م( الكتابة للعالقات 2003د رشععععععععيد ربا  )ترجمة فاي

 الجامعي العامة ، الشكل و االسلوب. غ ة، فلسطين، دار الكتاب

م( القيادة االدارية، التحول نحو نموذج 2008القحطاني، سععععععععععععععالم بن سعععععععععععععععيد ).مجلة المدير
 القيادن العالمي. الرياض

 المساندةالمراجع 

بهية بنت  علي،ئ ، نورة بنت عبدهللا، أبو سعععععععععععععميث، ترجمة الفا والرن الي ابيث كريسعععععععععععععتوفر  
 العامة اإلدارة. الرياض، معهد األنشطةم( تدريب القيادات، مرجع في 2003عبدالحميد )

 . الدار البيضعععععععععععععععاء، المغرب، المرك  الثقافيوالتكنولوجيام( الكتابة 2008البريكي، فاطمة )

 العربي

م( دليل العالقات العامة، مرجع 2004احمد ) معبد الحكيفيكون، اليسعععععون، ترجمة الخ امي، 
 دار الفجر للنشر القاهرة،عملي شامل. 

 جرير م( طور مهاراتز في االتصال. الرياض، مكتبة2012باركر، أالن )

 العامة اإلدارة. الرياض، معهد اإلداريةم( القيادة 2006بيتر ج، نورث هاوس )

 https://ar.wikipedia.org. اإللكترونيةالمصادر 

 استخدام البالك بورد -اسطوانات مدمجة  ىأخر

https://ar.wikipedia.org./
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 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر 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         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

رقتتتة نموكج استتتتتتتيفتتتاء الو -

 االختبارية

نموكج 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 التعلم  -4

 للمقرر:

  

 

 ئة التدريسعضو هي

 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 مجاالت التقويم

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

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث تكميلي/ العالقات العامة المقرر:اسم 

 706599 المقرر:رمز 

 الماجستير البرنامج:

 االعالم العلمي:القسم 

 جامعة ام القريكلية العلوم االجتماعية/  المؤسسة:

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

 5 المعتمدة:الساعات . 1

 المقرر:نوع . 2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الرابع  -السنة الثانية

 

 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 65 التقليديةالمحاضرات  1

 %13.3 10 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  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*

 30 االستذكارساعات  1

 40 الواجبات 2

 20 المكتبة 3

 40 المشاريع /إعداد البحوث 4

 130 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، 
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 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

بحث علمي في العالقات العامة، من خالل تزويد الطالب بالمعلومات والمعرفة التي تساعده على  بإنجازيقوم الطالب 
القات العامة ، بدًء من اختيار موضوع أو مشكلة علمية اكتساب المهارات البحثية الالزمة إلعداد بحث تكميلي في الع

وصياغة عنوان لها، ووضع التساؤالت أو الفروض، و كذلك صياغة األهداف بطريقة واضحة ومسح الدراسات السابقة 
         واختير المدخل النظري المناسب لموضوع البحث، اضافة الى االجراءات المنهجية المتعلقة بتصميم أداة البحث

) استمارة االستبيان أو استمارة التحليل(، واختيار العينة وجمع البيانات الميدانية والتحليلية، فضال عن التحليل 
 االحصائي للبيانات، واستخالص نتائج البحث وتفسيرها، وكتابة التقرير النهائي للبحث.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 والفروض واالهدافتعلم صياغة المشكلة البحثية والتساؤالت  -

 استخدام االساليب االحصائية المختلفة فى اختبار فروض الدراسة. -

 اعداد االدوات والمقاييس الخاصة بمتغيرات الدراسة. -

 .باإلجراءات المنهجية في اعداد البحوث الطالب تعريف -

 .وكتابة البحوث االعالمية بياناتتحليل العلى كيفية  طالبتدريب ال -

  

 التعلم للمقرر:مخرجات . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  4ع في مجال العالقات العامة العلمية يلخص النظريات 1.1

 5ع مجال العالقات العامة فييصنف اسس و خطوات البحث العلمي  1.2

 9ع . ات والتطبيقات االحصائية في بحوث العالقات العامة النظرييستعرض فروض  1.3

 10ع يرتب الخطوات المنهجية في البحوث التكميلية لإلعالم والعالقات العامة 1.4

  المهارات 2

 2م يمارس االسس المنهجية لبحوث العالقات العامة والنظريات المستخدمة فيها 2.1

 5م واستخراج النتائج البحثيةفي مجال العالقات العامة  اآللييوظف تطبيقات الحاسب  2.2

 8م يصيغ االسس المنهجية في تصميم بحوث العالقات العامة 2.3

 13م المنهجية والعلمية لألسسيعد خطة بحثية اعالمية مبتكرة في مجال العالقات العامة وفقاً  2.4

  الكفاءات 3

 2ك انجاز بحث علمي في مجال العالقات العامةيتحمل مسئولية العمل بشكل فردى في  3.1

 3ك العالقات العامة مجاليمارس باستقاللية اعداد البحث العلمى  بمهارة في  3.2

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

االحصائية المختلفة في مجال يتصرف بموضوعية  في ايجاد حل المشكالت البحثية والمعامالت  3.4

 العالقات العامة

 8ك

 13ك يتعلم ذاتياً من اطالعه على احدث الدراسات والبحوث في مجال العالقات العامة 3.5

 14ك يكتب بحثاً اكاديمياً في مجال العالقات العامة واالعالم الجديد   3.6

 15ك يدير االزمات التى تواجهه في اجراء البحث التكميلي في العالقات العامة  3.7

 16ك يتصرف بمهنية وفقا لالعتبارات االخالقية لكتابة البحث العلمي في مجال العالقات العامة 3.8
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م
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 10 العالقات العامة وصياغة عنوان البحثاختيار موضوع اعالمي في مجال  1

 10 اعداد خطة بحثية تتضمن كافة االجراءات المنهجية للبحث.  2

 10 كتابة المدخل النظري للبحث. 3

 10 ، وتحكيمها علمياً.البحث) استمارة االستبيان أو استمارة التحليل( أداةتصميم  4

 10 .للبحث جمع البيانات الميدانية والتحليلية 5

 10 واختبار الفروض. التحليل االحصائي للبيانات 6

 10 .عرض نتائج البحث وتفسيرها 7

 5 كتابة التقرير النهائي للبحث. 8

 75 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 
 التفكير الناقد - يلخص النظريات العلمية في مجال العالقات العامة

 

 استمارة تقييم

  تقرير

2.1 
يصننف اسننس و خطننوات البحنث العلمنني فنني مجننال 

 العالقات العامة
 التعلم باالستقصاء -

 استمارة تقييم

 تقرير

3.1 
ات والتطبيقات االحصائية النظرييستعرض فروض 

 . في بحوث العالقات العامة 
 التعلم -

 استمارة تقييم

 تقرير

4.1 
يرتننب الخطننوات المنهجيننة فنني البحننوث التكميليننة 

 لإلعالم والعالقات العامة

 الخرائط المفاهيمية -
 

 استمارة تقييم

 تقرير

 المهارات 2

1.2 
يمارس االسنس المنهجينة لبحنوث العالقنات العامنة 

 والنظريات المستخدمة فيها
 االتصال بمصادر التعلم

 استمارة تقييم

 تقرير

2.2 
يوظف تطبيقات الحاسنب اآللني فني مجنال العالقنات 

 العامة واستخراج النتائج البحثية

 البصريالتعلم 
 

 استمارة تقييم

 تقرير

3.2 
يصيغ االسس المنهجية في تصميم بحوث العالقات 

 العامة
 فكر وناقش وشارك

 استمارة تقييم

 تقرير

4.2 
يعد خطة بحثية اعالمية مبتكرة في مجنال العالقنات 

 العامة وفقاً لألسس المنهجية والعلمية

 التعلم الذاتى -
 

 استمارة تقييم

 تقرير

 الكفاءات 3

1.3 
يمننارس باسننتقاللية اعننداد البحننث العلمننى  بمهننارة 

 في مجال العالقات العامة
 التعلم الذاتى

 استمارة تقييم

 تقرير

2.3 
يتحمل مسئولية العمل بشكل فردى في انجناز بحنث 

 علمي في مجال العالقات العامة
 التعلم الذاتى

 استمارة تقييم

 تقرير

3.3 
يفحنننص الفنننروض العلمينننة و يجنننري االختبنننارات 

 االحصائية المناسبة لها
 حل المشكالت

 استمارة تقييم

 تقرير

4.3 
 يتصنننرف بموضنننوعية  فننني ايجننناد حنننل المشنننكالت

البحثية والمعامالت االحصائية المختلفنة فني مجنال 

 العالقات العامة

 االكتشاف
 استمارة تقييم

 تقرير

5.3 
ينننتعلم ذاتيننناً منننن اطالعنننه علنننى احننندث الدراسنننات 

 والبحوث في مجال العالقات العامة
 التعلم الذاتى

 استمارة تقييم

 تقرير

6.3 
يكتنننب بحثننناً اكاديميننناً فننني مجنننال العالقنننات العامنننة 

 واالعالم الجديد  

 

 التعلم والمناقشة

 استمارة تقييم

 تقرير

7.3 
يننندير االزمنننات التننني تواجهنننه فننني اجنننراء البحنننث 

 التكميلي في العالقات العامة 
 التفكير الناقد

 استمارة تقييم

 تقرير

 استمارة تقييم المناقشة الثنائيةيتصرف بمهنينة وفقنا لالعتبنارات االخالقينة لكتابنة  8.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 تقرير البحث العلمي في مجال العالقات العامة

 الطلبة  تقييم . أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 10 4االسبوع  كتابة خطة بحثية 1

 10 ممتدة االلتزام باللقاءات مع المشرف 2

 30 ممتدة تنفيذ التكليفات المطلوبة المتعلقة بخطوات البحث التكميلي 3

 50 االسبوع السادس عشر كتابة التقرير النهائي للبحث وتسليمه للمشرف. 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 

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

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

  أو فيما يستجد أمامه من معلومات تتعلق بالبحث .  

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

 للمقرر المراجع الرئيسة
  دار الكتننب مننناهج البحننث االعالمنني. ( 2018).اسننعد حسننين عطننواف  يوسننف خليننل مطننر

   لبناف العلمية

 

 المساندةالمراجع 

(. مناهج البحث االعالمي  دار الكتاب الجنامعي  االمنارات 2017سعد سلماف المشهداني .)

 العربية المتحدة

(. مناهج بحوث االتصال الحديثة  مكتبة الفالح 2016عبدالملك الدناني  سامية هاشم.)

  والتوزيع  الكويتللنشر 
 2عالم الكتب،ط :القاهرة "البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية" (2004)محمد عبد الحميد 

 قواعد المعلومات االلكترونية اإللكترونيةالمصادر 

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 مكتب عضو هيئة التدريس ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 ال يوجد

 ال يوجد تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
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 يمقيطرق الت وفالمقيم مجاالت التقويم

 )تقويم المقرر( مباشر الطالب  فاعلية التدريس

 )نمولج  البحث التكميلي( المراجع النظير –قيادات البرنامج  فاعلة طرق تقييم الطالب

 )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 )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

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

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 


