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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان اسبوعيا المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى / متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري /  إجباري ب.

                 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثامن المستوى  -  الرابعةالسنة 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

   صحافة  –الحملة اإلعالمية 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

            %78.1    25 المحاضرات التقليدية 1

 %21.9 7 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

                 32 محاضرات 1

                   - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 4 ساعات مكتبية 4

 36         اإلجمالي 

 األخرى*ساعات التعلم 

 20 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 6 المكتبة 3

 6 المشاريع /إعداد البحوث 4

                   - ()تذكرأخرى  5

 42 اإلجمالي 
االستتتذكار، ، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1
إلى التعرف على مراكز المعلومات بالمؤسسات الصحفية وكيفية تنظيمة ومصادر المعلومات وطرق يهتم هذا المقرر   -

تلك  في  خدمات المعلومات الصحفية والتقنيات الحديثةة لعمليات األرشفة المختلفة ، وعليها والعمليات الفينالحصول 

 .المراكز 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
 .  بماهية مراكز المعلومات بالمسسات الصحفية وكيفية تنظيمها وإدارتها والقائمين عليها  البتعريف الط -

 .   بمصادر المعلومات من كتب ومواد سمعية وبصرية ودوريات وطرق الحصول عليها الب تعريف الط -

الطالب بآليات المعالجة الفنية للقصاصات وأساليب الفهرسة وانواعها وقواعها والتكشيف وأدواته وطرقة تعريف  -

 المختلفة 

إمداد الطالب بالمعلومات حول خدمات المعلومات الصحححححححفية واسححححححتخدام التقنيات الحديثة في مراكز المعلومات من  -

 مصغرات فيلمية وأقمار صناعية وأقراص الليزر 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع يوضح المفاهيم العلمية ألرشفة المحتوى الصحفي 1.1

يتعرف على أهمية وطبيعة عمل  مراكز المعلومات بالمؤستتتتتستتتتتات الصتتتتتحفية وأستتتتتاليب ادارتها  1.2

 وتنظيمها والقائمين عليها 

 6ع

 6ع يصنف مصادر المعلومات المختلفة داخل المراكز الصحفية وكيفية الحصول على كل منها   1.3

 6ع يعدد  طرق وأساليب معالجة القصاصات الصحفية والفهرسة والتكشيف للصحف  4..1

يصتتتتتنف كافة الخدمات المعلوماتية الصتتتتتحفية بمراكز المعلومات الصتتتتتحفية  واألستتتتتاليب التقنية  1.5

 الحديرة لعرض واإلستفادة من تل  المعلومات واثر استخدام الحاسبات اإللكترونية بتل  المراكز 

 6ع

 6ع يستعرض التقنيات الحديرة في مراكز المعلومات  1.6

  المهارات 2

 1م يستخدم أحدث التطبيقات في األرشفة الصحفية 2.1

 7م يميز بين   األساليب الفنية المختلفة  في معالجة القصاصات 2.2

يبحث عن  األستتاليب المتبعة في األرشتتفة في  مراكز المعلومات بالمؤستتستتات الصتتحفية المختلفة  2.3

 عبر شبكة اإلنترنت  

 7م

 7م يحلل  الخدمات الصحفية وأنواعها المختلفة وكيفية اإلستفادة منها  2.4

 7م ينفد  األساليب الفنية في معالجة القصاصات 2.5

قضتتية ما أو شتتخصتتية ما موثقة باألستتلو  العلمى المتبع ب عمال يقوم بعمل أرشتتيف صتتور حول  2.6

 األرشفة من فهرسه وتصنيف

 7م

  الكفاءات 3

 4ك          يبتكر آليات جديدة في أرشفة المطبوعات الصحفية 3.1

3.2                     -          - 

3.3                     -          - 
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4        وتنظيمها وإدارتها مراكز المعلومات داخل الهيكل التنظيمى للمؤسسة الصحفية  1

 4 مصادر المعلومات وطرق الحصول عليها  2

 4              المعالجة الفنية للقصاصات الصحفية   3

 4  فهرسة أوعية المعلومات وتصنيفها  4

 2 االختبار النصفي   5

 4   كترونى لتكشيف الصحف قواعد وأدوات التكشيف وطريقة اإلصدار والكشاف والحاسب اإل  6
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 4 خدمات المعلومات الصحفية  وأنواعها المختلفة وكيفية اإلستفادة منها  7

 6 إستخدام التقنيات الحديرة في مراكز المعلومات  10

      36 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

 المحاضرات   يوضح المفاهيم العلمية ألرشفة المحتوى الصحفي

  إستراتيجية المناقشة 

  العروض العلمية 

  الفصليةاالختبارات 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

1.2 

يتعرف على أهمية وطبيعة عمل  مراكز المعلومات 

بالمؤستتتستتتات الصتتتحفية وأستتتاليب ادارتها وتنظيمها 

 والقائمين عليها 

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

  العروض العلمية 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

1..3 

 

يصتتنف مصتتادر المعلومات المختلفة داخل المراكز  

 الصحفية وكيفية الحصول على كل منها 
  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

1.4 

ساليب معالجة القصاصات الصحفية  يعدد  طرق وأ

 والفهرسة والتكشيف للصحف 
  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

1.5 

يصتتنف كافة الخدمات المعلوماتية الصتتحفية بمراكز 

المعلومات الصتتتتتتحفية  واألستتتتتتتاليب التقنية الحديرة 

لعرض واإلستفادة من تل  المعلومات واثر استخدام 

 الحاسبات اإللكترونية بتل  المراكز 

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

     يستعرض التقنيات الحديرة في مراكز المعلومات  1.6

 المهارات 2.0

2.1 

 المحاضرات   يستخدم أحدث التطبيقات في األرشفة الصحفية

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

2.2 

فة  في معالجة  ية المختل يب الفن يميز بين   األستتتتتتتال

 القصاصات 
  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

  

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

2.3 

يبحث عن  األساليب المتبعة في األرشفة في  مراكز 

المعلومات بالمؤستتتتتستتتتتات الصتتتتتحفية المختلفة عبر 

 شبكة اإلنترنت  

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

2.4 

يحلل  الخدمات الصتتتتحفية وأنواعها المختلفة وكيفية 

 اإلستفادة منها 
  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

2.5 

 المحاضرات   ينفد  األساليب الفنية في معالجة القصاصات

  إستراتيجية المناقشة 

 العلميةالعروض 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

2.6 

يقوم بعمل أرشيف صور حول قضية ما أو شخصية 

ما موثقة باألستتتلو  العلمى المتبع ب عمال األرشتتتفة 

 من فهرسه وتصنيف

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

 الكفاءات 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.1                 -   -  - 

3.2                 -              -  - 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 10  ممتدة  حضور ومشاركة  والنشاط  1

 % 10 الرابع عشر   تكليف  2

 % 20  السابع  نصفىتحريري اختبار  3

 %60 السابع عشر / الثامن عشر   نهائي تحريري  اختبار  4

 100  المجموع 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

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

الذي يتواجد فيه  –الساعات المكتبية  –واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد الفترة الزمنية 

 -أعضاء هيئة التدريب في األسبوع ( :
ألستاذ المقرر واالستفسار والمناقشة والتساؤل حول جوانب وأبعاد المقرر الدراسي لتواصل عبر الموقع اإللكتروني ا -

 وكيفية االستفادة من التساؤالت استفادة كاملة . 

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

 وذلك لالستفسار عن كل النقاط المرتبطة بالمقرر .      نظم الجودة والتطوير

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

( مراكز المعلومات الصحفية  ، القاهرة ، الدار 2006محمد فتحى عبد الهادى وآخرون )  -

 المصرية اللبنانية .

 

 

 المساندةالمراجع 

( ، القاهرة ، مركز األهرام للتنظيم وتكنولوجيا 1995كشاف األهرام )  -

 المعلومات . 

دراسة في التوثيق اإلعالمى ،  –( ، اإلعالم والمعلومات 1995محمد حمدى )  -

 الرياض ، جهز تليفزيون الخليج .

المعالجة الفنية ألوعية المعلومات ، القاهرة ، (1993محمد فتحى عبد الهادى )  -

 مكتب غريب 

 

 اإلعالمية في الشبكة العنكبوتيةالمواقع  - اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر
 عروض على اجهزة عرض البيانات -

 اسطوانات مدمجة  -

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعة المحاضرات بالكلية . 

 بأماكن أخرى داخل الجامعة . عرضقاعة 

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

 حاسب آلي محمول . 
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 متطلبات المقرر العناصر

 السبورة الذكية.

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
  Data Showنظام 

 أجهزة حاسوب مزودة باإلنترنت  وبرامج التصميم المختلفة 

 
 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
   

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

احلصرترترترترترتو       قويم اسرترترترترترتاا       -1

التغذية الراجعة من الطالب خبصرترترترترترترترتو  

 فع ل ة التدريس :

 )تقويم المقرر(  مباشرغير   الطال 

يم  م  ة التدريس من واساا        ق. 

 قبل األست ذ أو القسم:

 

 المراجع النظير -قيادات البرنامج

 مباشرغسر  

لورقتتتة  - يفتتتا  ا ت موكج استتتتتتت ن

 االختبارية

 نموكج تصحيح عينة عشوائية -

 

إجراءا  التخط ط ل مراجعة   ق  م-

الدورية ملدى فع ل ة  املقرر الدراسي 

 والتخط ط لتطويره :

 

 القيادات بالبرنامج –عضو هيئة التدريس 
 عضو هيئة تدريس نظير  –مباشر غير  

 

 قويم مدى حتص ل خمرج   التع م  -4

 ل مقرر:

 

 عضو هيئة التدريس

 مباشر

 االختبارات والتمارين -

 تقييم المشروعات البحرية -

  قويم مص در التع م: -5

 
 الطال 

  مباشرغير  

 التعلماستبانة تقويم مصادر 

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

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضا  هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 اعتماد التوصيف . ح
 

 رئيس قسم اإلعالم بالعابدية :جهة االعتماد

 الجلسة الرابعة الجلسة:رقم 

 هـ 1441-2-15 الجلسة:تاريخ 

 
 

 

 

 

 

 

 د. سالم بن على عريجه

 

 اإلعالم لبرنامجرئيس قسم اإلعالم بالعابدية ورئيس اللجنة التنسيقية 

 

 

 

 

       

 وليد وادي النيل مسعد حجازي  د.                                            حسن الحازمي بنت خلود د.           

 

 بالليثاإلعالم بالكلية الجامعية  رئيس قسم                         بالجموم الجامعية بالكليةرئيسة قسم االعالم 
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