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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان اسبوعيا المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى / متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري /  إجباري ب.

               يقدم فيه المقرر الذيالمستوى . 3

   السادسالمستوى  -   

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 تقنية المعلومات

 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 دمج التعليم الم 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

                   8 إضافيةدروس  3

     8                  ساعات مكتبية 4

 48         اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 5 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

 40 اإلجمالي 
، ويشامل للا : جمياع أنشاطة الاتعلم، مثال: سااعات االساتذكار، للمقاررفي تحقيق مخرجاات الاتعلم هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم * 

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 صائصه وأنواعه ومراحل إعداده والقوالب الفنية الالزمة لكتابته .يركز المقرر على دراسة التحقيق الصحفي وخ

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 التعريف بمفهوم التحقيق الصحفي , والخصائص التي تميزه عن فنون التحرير الصحفي األخرى , ووظائفه وأنواعه . 

 ة في صياغتهالتعريف بمراحل إعداد التحقيق الصحفي وكيفية كتابته والقوالب المتبع

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

المفرراهيم العلميررة وتقنيررات تحريررر وانترراج واخررراج التحقيررق الصررحفي ب نواعرره  يتعرررف علررى  1.1

 وأشكاله المختلفة

 1ع 

 2ع  لكتابة التحقيقات الصحفية ب نواعها المختلفة يحدد األسس المهنية واألخالقية والقانونية 1.2

 5ع  يلخص وجهات النظر في أشكال التحقيقات الصحفية المختلفة  1.3

 9ع  يسترجع أنواع المصادر الصحفية المختلفة المستخدمة في كتابة التحقيقات الصحفية 4..1

 9ع يذكر أنواع التحقيقات الصحفية المختلفة 1.5

  المهارات 2

فرري التحقيقررات الصررحفية أحرردق التطبيقررات والبرررامج والتقنيررات االتصررالية والصررحفية )  يبتكررر 2.1

 التصوير( –االخراج  –االنتاج  –التحرير 

 1م

 2م مصادر متنوعة لجمع المواد الصحفية مع التحقق من صحتها ودقتها والتمييز بينهما يستخدم 2.2

حداق والعوامل والقضايا المؤثرة في تشركيل الررأي العرام من خالل التحقيقات الصحفية األ فسري 2.3

 عالمياً( وتوظيفها لما يخدم المجتمع والوطن –) محلياً 

 3م 

 4م  يوظف مهارات كتابة التحقيقات الصحفية لخدمة القضايا المجتمعية  4..2

 8م  يصيغ جميع أشكال التحقيقات الصحفية بمهارة مهنية 5..2

  الكفاءات 3

مع األساليب التحريرية واالنتاجية واإلخراجية المبتكرة المستخدمة في كتابة التحقيقرات  فحصي 3.1

 الصحفية 

 1ك 

االخرراج  -االنتراج   –ليات جديدة في األساليب الصرحفية المختلفرة ) التحريرر تقرير عن األ كتبي 3.2

 التصوير ( –

 4ك 

ت االعالمية التي تخدم رؤية المملكة يتصرف بموضوعية في معالجة القضايا والموضوعا 3.3

2030 

 5ك

 7ك  يتحمل المسئولية المهنية في جمع المعلومات وتحريرها أثناء االزمات 4..3

 7ك يعمل ضمن فريق العمل 5..3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 مفهوم التحقيق الصحفي : نش ته وتطوره .  1

 6 قيق مقارنة بالفنون التحريرية األخرى . خصائص التح 2

 6 مصور ( .  –أنواع التحقيق الصحفي من حيث الشكل ) مفصل  3

 6 هروب ( .  –توقع  –بحث  –استعالم  –أنواع التحقيق الصحفي من حيث المضمون ) خلفية  4

 6 مراحل إعداد التحقيق الصحفي .  5

 6 يق الصحفي . تطبيقات عملية على مراحل إعداد التحق 6

 6 القوالب الفنية لكتابة التحقيق الصحفي 7

 6 تطبيقات عملية على قوالب كتابة التحقيق الصحفي .  8

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

 يميالتق طرق لتدريسا استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

المفاهيم العلمية وتقنيات  يتعرف على 

تحرير وانتاج واخراج التحقيق 

 الصحفي ب نواعه وأشكاله المختلفة

 محاضرات 

 المناقشة 

 

 التطبيقات العملية

 المالحظة الشفوية 

1.2 

يحدد األسس المهنية واألخالقية 

ابة التحقيقات الصحفية والقانونية لكت

 ب نواعها المختلفة

 محاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

 

 االختبارات الفصلية 

 التطبيقات العملية 

1.3 
يلخص وجهات النظر في أشكال 

 التحقيقات الصحفية المختلفة 

 العمل الجماعي 

 التعليم االلكتروني

 التطبيقات العملية

 المالحظة الشفوية 

1.4 

لمصادر الصحفية يسترجع أنواع ا

المختلفة المستخدمة في كتابة التحقيقات 

 الصحفية

 محاضرات 

 العمل الجماعي 
 االختبارات الفصلية 

 التطبيقات العملية 

 االختبارات الدورية  المناقشة   يذكر أنواع التحقيقات الصحفية المختلفة 1.5

 المهارات 2.0

2.1 

يبتكرررر فررري التحقيقرررات الصرررحفية أحررردق 

بررررررررررامج والتقنيرررررررررات التطبيقرررررررررات وال

 –االتصررررررالية والصررررررحفية ) التحريررررررر 

 التصوير( –االخراج  –االنتاج 

 محاضرات 

 المناقشات 

  تبادل األدوار 

 االختبارات الفصلية 

  التطبيقات العملية 

2.2 

يسررتخدم مصررادر متنوعررة لجمررع المررواد 

الصررررحفية مررررع التحقررررق مررررن صررررحتها 

 ودقتها والتمييز بينهما

 محاضرات 

 المناقشة 

 الجماعي العمل 
  التطبيقات العملية 

2.3 

يفسرررر مرررن خرررالل التحقيقرررات الصرررحفية 

األحداق والعوامل والقضايا المؤثرة في 

عالميرراً(  –تشرركيل الرررأي العررام ) محليرراً 

 وتوظيفها لما يخدم المجتمع والوطن

 العمل الجماعي 
  التطبيقات العملية 

 الشفوية المالحظة 

2.4 

يوظررررررف مهررررررارات كتابررررررة التحقيقررررررات 

 لصحفية لخدمة القضايا المجتمعية ا

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 العمل الجماعي 

  المالحظة الشفوية 

 التطبيقات العملية 

2.5 

يصيغ جميع أشكال التحقيقات الصرحفية 

 محاضرات  بمهارة مهنية

 المناقشة 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 المالحظة الشفوية 

  الكفاءات 3.0

3.1 

األسرررراليب التحريريررررة يفحررررص مررررع 

واالنتاجيررررة واإلخراجيررررة المبتكرررررة 

المسرررتخدمة فرررري كتابرررة التحقيقررررات 

 الصحفية 

 العمل الجماعي 
 التطبيقات العملية 

 المالحظة الشفوية 

3.2 

ليرات جديرردة فرري تقريررر عررن األيكترب 

األسرررررراليب الصررررررحفية المختلفررررررة ) 

 –االخررررراج  -االنترررراج   –التحريررررر 

 التصوير (

 المناقشة 

 الجماعي العمل 

 التطبيقات العملية 

 المالحظة الشفوية 

3.3 

يتصررررف بموضررروعية فررري معالجرررة 

القضرررايا والموضررروعات االعالميرررة 

 2030التي تخدم رؤية المملكة 

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 العمل الجماعي 

 التطبيقات العملية 

 المالحظة  الشفوية 

 المالحظة  الشفوية العمل الجماعييتحمل المسرئولية المهنيرة فري جمرع  3.4
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 يميالتق طرق لتدريسا استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 ا أثناء االزماتالمعلومات وتحريره

 المالحظة  الشفوية العمل الجماعي يعمل ضمن فريق العمل 3.5

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 صل الدراسي األسبوع السابع من بداية الف اختبار تحريري فصلي أول  1

 % 10 ممتدة  الحضور والمشاركة 2

 % 10 الرابع عشر  تكليف عملي   3

 %60 السابع عشر والثامن عشر اختبار  تحريري نهائي  4

 100  المجموع 5

6    

7    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اداإلرشأنشطة  -هـ 

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

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

:- 

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

 وكيفية االستفادة من التساؤالت استفادة كاملة . 

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

      الجودة والتطوير وذلك لالستفسار عن كل النقاط المرتبطة بالمقرر . نظم

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

 للمقرر المرجع الرئيس

التحقياااق الصاااحفي أسساااه وأسااااليبه ب , عبرررد الملرررك برررن عبرررد العزيرررز برررن شرررلهو

 .    2004لموسوعات العامة، واتجاهاته الحديثة ، مكتبة الكتب وا

 

 المساندةالمراجع 

 جامعة القاهرة .  –المجلة المصرية لبحوق اإلعالم 

 جامعة القاهرة .  –المجلة المصرية لبحوق الرأي العام 

 جامعة األزهر .  –مجلة بحوق اإلعالم 

 جامعة الكويت –مجلة العلوم االجتماعية 

 اإللكترونيةالمصادر 

 للبحث حول موضوعات المقرر . yahooو   googleحرك البحث يوصى باستخدام م

- Communication Theory  

- Communication research  

Critical Communication Theory 

 عروض على اجهزة عرض البيانات  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةات، قاعات العرضالدراسية، المختبر القاعات)

 قاعة المحاضرات بالكلية . 

 ب ماكن أخرى داخل الجامعة . عرضقاعة 

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

 حاسب آلي محمول . 

 السبورة الذكية.
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 متطلبات المقرر العناصر

 تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات
  Data Showنظام 

 ستديو مصغرا

 
 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

احلصول على تقويم اسرتاتيجيات -1  

التغذية الراجعة من الطالب خبصوص 

 فعالية التدريس :

 

 مباشر )تقويم المقرر(غير  الطالب

 

يم عملية التدريس واسرتاتيجيات تق. 2

 من قبل األستاذ أو القسم:

  
 

 المراجع النظير -قيادات البرنامج

 مباشرغير 

نماااااااولا اساااااااتيفا  الورقاااااااة  -

 االختبارية

نمااااااااولا تصااااااااحي  عينااااااااة  -

 عشوائية

إجراءات التخطيط للمراجعة  تقييم-3

الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي 

 والتخطيط لتطويرها:

 

 

 القيادات بالبرنامج –عضو هيئة التدريس 
 مباشرغير 

 رعضو هيئة تدريس نظي -

تقويم مدى حتصيل خمرجات  -4

 التعلم للمقرر:

  

 

 عضو هيئة التدريس

 مباشر

 االختبارات والتمارين -

 تقييم المشروعات البحثية -

 تقويم مصادر التعلم: -5

 
 الطالب

 مباشرغير 

 استبانة تقويم مصادر التعلم -

   

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