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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتين المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة الثانية / المستوى الرابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 مقدمة يف علم املعلومات –تقنية املعلومات 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %87 28 المحاضرات التقليدية 1
 %13 4 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

 4 التعلم االلكتروني  5

 - ى )تذكر(أخر 6
 40 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 االستذكارساعات  1

 10 الواجبات 2

 4 المكتبة 3

 4 المشاريع /إعداد البحوث 4

 4 إعداد العروض  5

  - أخرى )تذكر( 6

 42 اإلجمالي 

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

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

تزويد الطالب بخلفية عن تاريخ االنترنت والصحف االلكترونية والتعلم اإللكتروني والراديو الرقمي 
 والتلفزيون التفاعلي.

 

 :للمقرر الهدف الرئيس. 2

االستتتتتتتخدامات المختلفة ل تتتتتتبكة  و يتعرف الطالب على المفاهيم المتعلقة باإلنترنت واإلعالم الجديد -
أهمية استتتتتخدام اإلنترنت حو  أض موضتتتتوب يتعل  بمجا   و  وتكنولوجيا البث الفضتتتتا ي اإلنترنت

 اإلنترنت واإلعالم الجديد وتأثيراتها المحتملة على الجمهور. 
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  3ع طبيعة اإلنترنت وأهمية استخدامه كوسيلة من وسا   اإلعالم الجديد.يستعرض  1.1

 6ع أنواب الصحف اإللكترونية العربية وغير العربية ومميزاتها.يذكر  1.2

 6ع .بالصحف اإللكترونية العربية ومواقعها على اإلنترنتحدد قا مة ي 1.3

بحثاً نظرياً وميدانياً عن أض مجا  يتعل  بمعدالت استخدام اإلنترنت وعادات يكتب  1.4
الجمهور في استتتتتتتتخدامه أو حو  تكنولوجيا وستتتتتتتتا   اإلعالم الجديد  وتأثيراتها 

 االجتماعية والنفسية على الجمهور

 6ع

الحديثة التي أنتجتها الدراستتتتتتتات والتجارب اإلعالمية في مجا  يعرف باالتجاهات  1.5
 الن ر االلكتروني واإلعالم الجديد.

 6ع

  المهارات 2

معدالت استخدام اإلنترنت ووسا   اإلعالم الجديد ومجاالت االستخدام يحل   2.1
 .بالمجتمع السعودض

 8م

تحليالً نقدياً حو  الفرق بين الصحيفة اإللكترونية والورقية والراديو العادض  يكتب 2.2
 .التعليم اإللكتروني والتعليم الصفي التقليدض –والفضا ي 

 8م

مدى االستفاد  من استخدام اإلنترنت والوسا   اإلعالمية التكنولوجية ي رح  2.3
 .الحديثة بالواقع الفعلي بمجتمع طالبات الجامعة

 8م

 8م ستخدم التقنية في إجراء العروض التقديمية ألهداف مختلفة.ي 2.4

للن ر  يوظف كافة البرامج والتقنيات والتطبيقات الحديثة في عمليات اإلعداد 2.5
  االلكتروني واإلنتاج واإلخراج وكتابة النصوص الرقمية. 

 8م

  الكفاءات 3

 3ك التي تخدم مجتمعه. القضايا باإلعالم الجديديناقش  3.1

 4ك .التطبيقات الحديثة في االنترنتيتعلم ذاتيا  3.2

3.3   

3.4   

3.5   

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م
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 4 دراسة بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة باإلنترنت واإلعالم الجديد.  1

 4 التطور التاريخي لإلنترنت.  2

 4 االستخدامات االتصالية واالستعماالت الشائعة لإلنترنت.  3

4 
 –اإلنترنت ومفاهيم االتصال )المفاهيم االتصالية واإلنترنت مكونات العملية االتصالية 

 سمات اإلنترنت كوسيلة اتصال( . 

4 

5 
اإلنترنت كوستتيلة أقرم ما تكون لالتصتتال الشتتخصتتي )البريد اإللكتروني ومجموعات 

 .  الحوار(

4 

6 

 الصحف اإللكترونية )مفهومها ، تطورها ، أنواعها ، مميزاتها ، خدماتها ( . 

دراستتة الصتتحف اإللكترونية العربية مضتتمونها وفنونها الصتتحفية ، مستتتقبلها مواقعها ، 

 الفروق بين الصحف اإللكترونية والصحف الورقية . 

4 

 2 امتحان منتصف الفصل .  7

 4 الراديو الرقمي والراديو الفضائي ، التليفزيون الرقمي والقنوات الفضائية .  8

9 
الفرق بين  –عقباته  –خصتتتائصتتته  –استتتتخدام اإلنترنت في التعليم )التعليم اإللكتروني 

 التعليم اإللكتروني والتعليم الصفي ( . 

4 

 4 عرض البحوث ومناقشتها .  10

 4 المقرر . مراجعة عامة على موضوعات  11

 42 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

طبيعة اإلنترنت وأهمية استخدامه يستعرض  1.1
 الجديد.كوسيلة من وسا   اإلعالم 

  محاضرات
نظرية بتنوعاتها 
اإللقا ية التلقينية 

والنقا ية 
 والحوارية.

 العم  الجماعي 
 

  اختبارات
 فصلية.

 الواجبات 

ية يذكر  1.2 ية العرب أنواب الصتتتتتتتحف اإللكترون
 وغير العربية ومميزاتها.

  محاضرات
نظرية بتنوعاتها 
اإللقا ية التلقينية 

والنقا ية 
 والحوارية.

 

  اختبارات
 فصلية.

 

حدد قا مة بالصتتتتتتتحف اإللكترونية العربية ي 1.3
 .ومواقعها على اإلنترنت

  أسلوب العصف
 الذهني.

 

  المالحظة
 ال فوية

بحثتتاً نظريتتاً وميتتدانيتتاً عن أض مجتتا  يكتتتب  1.4
يتعل  بمعدالت استتتتتتخدام اإلنترنت وعادات 
الجمهور في استتتتتتتخدامه أو حو  تكنولوجيا 

وتأثيراتها االجتماعية وسا   اإلعالم الجديد  
 والنفسية على الجمهور

  أسلوب ال راكة
 الطالبية.

 

 التكليف  إعداد
داخ   وعرضها

 قاعة الدرس.
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

يعرف بتتاالتجتتاهتتات الحتتديثتتة التي أنتجتهتتا  1.5
الدراستتتتتتتات والتجارب اإلعالمية في مجا  

 الن ر االلكتروني واإلعالم الجديد.

 المناق ات   المالحظة
 ال فهية

 المهارات 2.0

معدالت استتتتتتخدام اإلنترنت ووستتتتتا   يحل   2.1
اإلعالم الجتتتتديتتتتد ومجتتتتاالت االستتتتتتتتختتتتدام 

 .بالمجتمع السعودض

 .المحاضرات 

 .المناق ات 

 التعلم االلكتروني 

  االختبارات
 الدورية

تحليالً نقدياً حو  الفرق بين الصتتحيفة  يكتب 2.2
اإللكترونيتتتتة والورقيتتتتة والراديو العتتتتادض 

التعليم اإللكتروني والتعليم  –والفضتتتتتتتتتا ي 
 .الصفي التقليدض

 المناق ات 

 التعلم االلكتروني 

 التفكير الناقد 

 الواجبات 

 لمالحظة ا
 ال فوية

مدى االستفاد  من استخدام اإلنترنت ي رح  2.3
اإلعالمية التكنولوجية الحديثة والوستتتتتتتتا   

 .بالواقع الفعلي بمجتمع طالبات الجامعة

 العم  الجماعي 

 المناق ات 
 

 الواجبات 

 لمالحظة ا
 ال فوية

يستخدم التقنية في إجراء العروض التقديمية  2.4
 ألهداف مختلفة.

  العروض
 التقديمية

  المحاضرات
الصفية والتعلم 

 المبا ر

 الواجبات 

فة البرامج والتقنيتات والتطبيقتتات  2.5 كا يوظف 
الحتتتتديثتتتتة في عمليتتتتات اإلعتتتتداد للن تتتتتتتر 
االلكتروني واإلنتتتتتاج واإلخراج وكتتتتتابتتتتة 

 النصوص الرقمية.  

 التعلم االلكتروني 

  المحاضرات
 الصفية

 العم  الجماعي 

  االختبارات
 الدورية

 الواجبات 
 

 الكفاءات 3.0

3.1 

التي تخدم  القضايا باإلعالم الجديديناقش 
 مجتمعه.

 التعلم االلكتروني 

  المحاضرات
 الصفية

 العم  الجماعي

  االختبارات
 الدورية

 الواجبات 
 

3.2 

 التعلم االلكتروني  .التطبيقات الحديثة في االنترنتيتعلم ذاتيا 

  المحاضرات
 الصفية

 العم  الجماعي

  االختبارات
 الدورية

 الواجبات 
 

3.3    

3.4    
3.5    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتدة المشاركة والنشاط وااللتزام بالحضور 1

 %10 الثاني عشر اختبار فصلي  2

 %10 14-13 الواجب المنزلي  3
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %60 18-17 اختبار نهائي  4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  ساعات أسبوعية تستطيع  4يحدد ك  عضو من أعضاء هي ة التدريس ساعات مكتبية ال تق  عن
  .للسؤا  أو االست ار  و رح ما تعذر فهمه أثناء الدرس مقررالطالبات من خاللها التوجه ألستاذ ال

   تستطيع الطالبات التواص  مع األساتذ  من خال  البريد اإللكتروني وسؤاله في ك  ما يتعل
 .بالدرس

 

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

 المرجع الرئيس للمقرر

   ؤى  اإلعالم الجديد تحوالت اتصاا لم،  وساا م ض  ااض ،ا ااد  ميدد لتمد التتمتد،

 .م2017مع صرة  دا، الكت ب الج معد  

 

 المساندةالمراجع 

   دا،  "التص همم الوسااا وض والت بم  ت  :اإلعالم الجديد  "عب س مصااا صا صااا د

 . م2008الشرو  للدشر والتوزيع 

 

 : االلتزام واالنفالت في الخطاب  خالد محمد غازض " الصحافة اإللكترونية
  .م2010والطرح " وكالة الصحافة العربية , 

  عبد الحليم محمود " اإلنترنت أعالم ضد األعالم " دار الهادض للن ر
  . م2008والطباعة والتوزيع , 

  أمين سعيد عبد الغني " وسا   األعالم الجديد  والموجة الرقمية " ايتراك
  . م2008للن ر والتوزيع , 

  حسني نصر " اإلنترنت واإلعالم " : الصحافة اإللكترونية : الكويت , مكتبة
  . م2003, 1الفالح , ط

  " جون ب الترمان , ترجمة عبد هللا الكندض " أعالم جديد سياسة جديد  ؟
  . م2003غز  : فلسطين 

  مجد ها م الها مي " اإلعالم الكوني وتكنولوجيا المستقب  " األردن : دار
 م .2001مستقب  للن ر والتوزيع , ال

 المواقع المتخصصة في مجا  اإلعالم الجديد اإللكترونيةالمصادر 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

  قاعة دراسية

 آلي معمل حاسب
 التقنية التجهيزات

 جهاز حاسب آلي  البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز
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 متطلبات المقرر العناصر

 جهاز عرض 

  - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر. -تقويم المقرر الطالم فاعلية التدريس

 المراجع النظيرة –قيادات البرنامج  المقررفاعلية طرق تقييم 
  نموكج استيفاء الورق

 االختبارية.

 نموكج تصحيح عينة عشوائية.

متتدى تحصتتتتتتتيتتل مخرجتتات التعلم 

 للمقرر
 مباشر. –التكاليف واالختبارات  عضو هيئة التدريس

 استبانة تقويم مصادر التعلم. تقويم مصادر التعلم. –الطالم  مصادر التعلم 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالم، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.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 

 
 

 

 

 

 

 

 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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