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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 ساعتين المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة األولى / المستوى 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

 ٪68.75 22 المحاضرات التقليدية 1

 ٪15.62 5 التعليم المدمج  2

 ٪15.62 5 تكاليف  – اإللكترونيالتعليم  3

  -  عن بعدالتعليم  4

  -  أخرى 5
 

 

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

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات االتصال

 32 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 10 ساعات مكتبية تذكر()ى أخر 4

 42 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 - المكتبة 3

 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 50 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، 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

تعريف الطالب بأهمية االعالم في خدمة الدعوة اإلسالمية واألساليب اإلعالمية المستخدمة في القرآن الكريم و السنة النبوية 

 المطهرة.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 باألصول الشرعية لعلم االتصال واإلعالم .  الطالب تعريف -
 التعريف بما في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من قواعد وأساليب للعمل اإلعالني .  -

  التعرف على بعض الشواهد والظواهر اإلعالمية فيهما . -

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ع١ .القيمة الكبرى التي يمثلها كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم يتعرف على 1.1

 ١ع األساليب اإلعالمية الرائعة من الكتاب والسنة.  يستعرض 1.2

 ٣ع  لعديد من التوجيهات القرآنية والنبوية الراشدة في مجال الممارسات االتصالية واإلعالمية.ا مفهوم يُعرف 1.3

 ١ع اإلخبارية المذكورة في القرآن الكريم والسنه النبوية. يذكر المعاير 1.4
 ٣ع للخبر .يعدد االستفهامات السته  1.5
  المهارات 2

 2م يكتب بحوث اإلعالم وفقا لألسس العلمية واالسالمية 2.1

إبداعي في مجال التعرف على الشككككواهد القرآنية والنبوية في مجال الممارسككككات االتصككككالية  يعبر بشكككككل 2.2
 واإلعالمية. 

 ٥م

 ٥م  الدراسي.حلقات نقاشية علمية حول بعض موضوعات المقرر  يقيم 2.3

وأساتذة اإلعالم من جهة أخرى لمناقشة بعض  عال مع أساتذة العلوم الشرعية من جهة ,ف بشكل يتواصل 2.4
 قضايا وموضوعات المقرر الدراسي .   

 ٥م

 ٥م بالمراجع والكتب إلعداد بحوث مختصرة . يبحث  2.5

 ٥م بحث المكلف به . لتقرير نهائي ل يكتب 2.6

  الكفاءات 3

 3ك .في وسائل االعالم االسالميةيناقش القضايا  3.1

 5ك في صياغة المضامين اإلعالمية وفقا لتعاليم الدين اإلسالمي.يتصرف بمهنية  3.2

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 أهمية اإلعالم في خدمة الدعوة اإلسالمية .  1

 2 مفهوم االتصال وأشكاله .  2

 2 عناصر العملية االتصالية ومحددات كل عنصر فيها .  3

 2 أنواع العملية االتصالية , وسمات كل نوع ز  4

 4 القائم باالتصال في المجتمع المسلم , صفاته , المهارات الالزمة له .  5

 8 األساليب اإلعالمية في السنة النبوية المطهرة .  6

 8 الرسالة اإلعالمية في القرآن والسنة ) تطبيق على معالجة الجريمة(  7

 4 األغراض اإلعالمية لنزول القرآن الكريم منجماً ) مفرقاً ( .  8

 10 مناقشة الطالب في البحوث المختصرة التي قاموا بإعدادها .  9

 42 المجموع
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 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 

القيمة الكبرى التي يمثلها كتاب هللا وسككككككنة  يتعرف على
 .رسوله صلى هللا عليه وسلم

 محاضرات نظرية 

  مناقشات 

  العصف الذهني 

 التعلم اإللكتروني  

 

   اختبارات فصلية 

   اختبارات دورية 

   شفويةمالحظة 

1.2 

األسككككككككاليب اإلعالمية الرائعة من الكتاب  يسكككككككتعرض
 والسنة. 

  عصف كهني 

  مناقشات 

  عمل جماعي 

  عمل فردي 

   واجبات 

  .اختبارات دورية 

   .اختبارات فصلية 

 

1.3 

لعككديككد من التوجيهككات القرآنيككة والنبويككة ا يُعرف مفهوم
  الراشدة في مجال الممارسات االتصالية واإلعالمية.

  التعلم اإللكتروني 

  المحاضرةمناقشات داخل  

 اختبارات شفهية 

  اختبارات دورية 

  شفوية مالحظة   

1.4 

يككذكر المعككاير اإلخبككاريككة المككذكورة في القرآن الكريم 
 والسنه النبوية.

 محاضرات نظرية 

  مناقشات 

  العصف الذهني 

 اختبارات شفهية 

  اختبارات دورية 

  شفوية مالحظة   

1.5 

 مناقشات   للخبر .يعدد االستفهامات السته 

  عمل جماعي 

 عمل فردي 

 اختبارات شفهية 

  اختبارات دورية 

  شفوية مالحظة   

 المهارات 2.0

 المحاضرة النظرية .   يكتب بحوث اإلعالم وفقا لألسس العلمية واالسالمية 2.1

 مناقشات 

 اختبارات شفهية 

  اختبارات دورية 

 

إبداعي في مجال التعرف على الشكككككككواهد  يعبر بشككككككككل 2.2
ية  ية والنبوية في مجال الممارسككككككككات االتصككككككككال القرآن

 واإلعالمية. 

  . المحاضرة النظرية 

 مناقشات 

 اختبارات شفهية 

  اختبارات دورية 

  

بحوث مختصكككرة حول األسكككاليب اإلعالمية  يعد الطالب 2.3
 في القرآن والسنة.  

 التعلم اإللكتروني  

  مناقشات 

  االختبارات الدورية 

  االختبارات النهائية 
 

حلقات نقاشكككككككية علمية حول بعض موضكككككككوعات  يقيم 2.4
  الدراسي.المقرر 

 العمل الجماعي 
 

  واجبات 

عال مع أساتذة العلوم الشرعية من جهة ف بشكل يتواصل 2.5
ساتذة اإلعالم من جهة أخرى لمناقشة بعض قضايا  , وأ

 وموضوعات المقرر الدراسي .   

 التعلم اإللكتروني     واجبات 

 المالحظة الشفوية 

 التعلم اإللكتروني  بالمراجع والكتب إلعداد بحوث مختصرة . يبحث  2.6

 المناقشات 

 واجبات 

  شفوية مالحظة   

 التعلم اإللكتروني  به . بحث المكلف لتقرير نهائي ل يكتب 2.7

 المناقشات 

  شفوية مالحظة   

 واجبات 

 الكفاءات 3.0

3.1 
 التعلم اإللكتروني  .في وسائل االعالم االسالميةيناقش القضايا 

 المناقشات

 واجبات 

  شفوية مالحظة   

3.2 
يتصرف بمهنية في صياغة المضامين اإلعالمية وفقا 

 لتعاليم الدين اإلسالمي.
  اإللكترونيالتعلم 

 المناقشات

 واجبات 

  شفوية مالحظة   

… - - - 
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 :الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتدة حضور ومشاركة 1

 %20 8 اختبار نصفي  2

 %10 ممتدة -تكليف -تطبيقات عملية  4

 %60 18-17 اختبار نهائي 5

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 التواصل مع األستاذ بمكتبه خالل الساعات المكتبية المحددة والمعلن عنها بمعرفة رئاسة القسم. -
 قبل قسم اإلعالم اإلرشاد األكاديمي للطالب والمقدم من -

التواصل مع األستاذ عبر البريد اإللكتروني وسؤاله في كل ما يتعذر فهمه أثناء المحاضرات أو فيما يستجد أمامه من  -
   معلومات تتعلق بالمقرر .

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

 للمقرر المرجع الرئيس
األسككلوب اإلعالمي في القرآن الكريم , جد:    هـككككككككك (1413آيات محمود محمد ) -

 مطبعة البالد . 

 المساندةالمراجع 

 اإلعالم في القرآن الكريم , القاهرة ) بدون ناشر ( .  م(1994حاتم عبد القادر ) -
م ( مفاهيم إعالمية من القرآن الكريم , 1986سككككيد محمد سككككاداتي ) الشككككنقيطي, -

 توزيع . الرياض   دار عالم الكتاب للنشر وال
هـ ( دراسات في فن التحرير الصحفي في ضوء معالم 1404محمد فريد ) عزت, -

 قرآنية , جد:   دار الشروق .    

 والنبوية.المواقع المتخصصة في الدراسات القرآنية  - اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر
 بالقاهرة.المجلة العلمية لقسم اإلعالم بجامعة األزهر  -
 بالقاهرة.جامعة األزهر  –المجلة العلمية لكلية اللغة العربية  -

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

قاعات دراسككككية مهيمة ومناسككككبة وصككككحية تتسككككع للطالب المسككككجلين في  -
 المقرر

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

 -قاعات مجهزة بوسكككككائل عرض حديثة من حاسكككككب آلي و جهاز العرض 
 -البروجكتور 

 ال يوجد  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر غير  –تقويم المقرر  الطالب  فاعلية التدريس 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تقييم عضكككككككو هيئككة التككدريس ومحتوى 
 المادة العلمية 

 الطالب
بل الطالب نة تقويم من ق با غير  -اسكككككككت

  مباشر

 الطالب   مصادر التعلم 
غير  –اسكككككككتبانة تقويم مصكككككككادر التعلم 

 مباشر

 عضو هيئة الدريس  مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر 
 -التكككككاليف والواجبككككات واالختبككككارات

  مباشر

 قيادات البرنامج  فاعلية طرق تقييم الطالب 
نموذج اسكككككككتيفكككاء الورقكككة االختبكككاريكككة 

غير  -تصككككحين عينة عشككككوائية ونموذج

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 

 اعتماد التوصيف . ح
 

 رئيس قسم اإلعالم بالعابدية :جهة االعتماد

 الجلسة الرابعة الجلسة:رقم 

 هـ 1441-2-15 الجلسة:تاريخ 

 
 

 

 

 

 

 

 عريجهد. سالم بن على 

 

 اإلعالم لبرنامجرئيس قسم اإلعالم بالعابدية ورئيس اللجنة التنسيقية 

 

 

 

 

       

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

 

 الليثبرئيس قسم اإلعالم بالكلية الجامعية                          بالجموم الجامعية بالكليةرئيسة قسم االعالم 
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