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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ثالثالمستوي ال

 

 مقدمة في االتصال الجماهيري وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 ال توجد وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %75 24 المحاضرات التقليدية 1

 %12.5 4 التعليم المدمج  2

 %12.5 4  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

 4 إضافيةدروس  3

 6 تعلم الكتروني –ساعات مكتبية  – تعلم مدمج تذكر()ى أخر 4

 42 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 14 الواجبات 2

 4 المكتبة 3

 8 المشاريع /إعداد البحوث 4

 -  ()تذكرأخرى  5

 46 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

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
  لمقرر:العام لوصف ال. 1

يهتم هذا المقرر بتدريب الطالب على مهارات البحث وتصميم منهجية وأدوات القياس واستخدامها في العمل الميداني 

 .لقياسات الرأي العام ورصد نتائج هذا القياس 
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  الهدف الرئيس للمقرر. 2

: االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة اإلنترنت , والتغييرات  ) مثلا 
 في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال ( : 

 .يفهم أهم مراكز قياس الرأي العام في الوطن العربي -

 .القياسيحدد نوع العينة المناسبة لموضوع  -

 .يجيد تصميم وبناء استبانة قياس الرأي العام -

 .يفهم انواع المالحظة وكيفية استخدامها في قياسات الرأي العام -

     .يجيد تصميم اداة تحليل المضمون واستخدامها كأداة مساهمة في قياس الرأي العام -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع يحدد األسس العلمية لقياس الرأي العام 1.1

 4ع يتعرف على تطورات قياس الرأي العام والتجارب المختلفة للقياس. 1.2

 4ع يحدد نوع العينة المناسبة لموضوع القياس 1.3

 4ع يستعرض خطوات تصميم وبناء استبانة قياس الرأي العام 1.4

 4ع يصنف انواع الملحظة وكيفية استخدامها في قياسات الرأي العام. 1.5

 4ع  يذكر أنواع العينات وكيفية سحبها 1.6

  المهارات 2

 3م .     الطلب طرق قياس الرأي العام  يشرح 2.1

 3م وتحليل المضمون يصمم الطلب  استمارة االستبيان  2.2

 3م المبحوثين.يجمع الطالب البيانات من  2.3

 3م  يقيس الطالب الرأي العام في الموضوعات المختلفة من خالل أدوات قياس الرأي العام 2.4

 3م يقارن الطالب بين أدوات قياس الرأي العام  2.5

 3م .      يميز الطالب بين استخدامات أدوات قياس الرأي العام. 2.6

 3م يكتب الطالب تقارير بحوث الرأي العام  2.7

 4م يحلل العوامل والقضايا المؤثرة في الرأي العام 2.8

  الكفاءات 3

 7ك يعمل الطالب في فرق عمل لقياس الرأي العام. 3.1

 7ك يقود الطالب فريق العمل لقياس الرأي العام بكفاءة . 3.2

 7ك يتصرف الطالب بموضوعية عند مواجهة  فريق العمل مشكالت العمل الميداني . 3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 .تطور طرق وأساليب قياس الرأي العام 1

 2 .أنواع العينات في قياس الرأي العام 2

 4 استطالع الرأي العام وطرق تصميم استبانة الدراسة الميدانية 3

 4 تحليل المضمون كأداة مساندة لقياس اتجاهات الراي العام 4

 6 ات وفئات تحليل المضمون االعلمي.تصميم وحد 5

 4 المالحظة واستخدامها في رصد توجهات الرأي العام 6

 8 مجاالت واساليب استخدام الملحظة في دراسات الرأي العام 7

8 

التساؤالت  -أهداف الدراسة-أهمية  الدراسة –) المشكلة اسس كتابة تقرير الرأي العام 
 -مصطلحات ومفاهيم الدراسة –الدراسات السابقة –ادوات  –مجتمع البحث والعينة  –

 عرض والتعليق على النتائج( –نتائج الدراسة الميدانية 

6 
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 4 عروض نتائج قياس الرأي العام لبعض القضايا. 9

 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

1.1 

 محاضرات  يحدد األسس العلمية لقياس الرأي العام

 المناقشة 

 

 التطبيقات العملية

 الشفوية  لمالحظةا

1.2 

الرأي العام يتعرف على تطورات قياس 
 والتجارب المختلفة للقياس.

 محاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

 

 االختبارات الفصلية 

 التطبيقات العملية 

1.3 
يحدد نوع العينة المناسبة لموضوع 

 القياس

 العمل الجماعي 

 التعليم االلكتروني

 التطبيقات العملية

 الشفوية  لمالحظةا

1.4 
استبانة يستعرض خطوات تصميم وبناء 

 قياس الرأي العام

 محاضرات 

 العمل الجماعي 
 االختبارات الفصلية 

 التطبيقات العملية 

يصنف انواع الملحظة وكيفية  1.5
 استخدامها في قياسات الرأي العام.

 محاضرات 

 العمل الجماعي 
 االختبارات الفصلية 

 التطبيقات العملية 

 االختبارات الدورية  المناقشة   يذكر أنواع العينات وكيفية سحبها 1.6

 المهارات 2.0

2.1 

 الطلب طرق قياس الرأي العام  يشرررررح
    . 

 محاضرات 

 المناقشات 

  تبادل األدوار 

 االختبارات الفصلية 

  التطبيقات العملية 

2.2 

 يصررررررمم الطلب  اسررررررتمارة االسررررررتبيان 
 وتحليل المضمون

 محاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعي 
  التطبيقات العملية 

2.3 
 يجمع الطالب البيانات من المبحوثين.

 العمل الجماعي 
  التطبيقات العملية 

 الشفوية المالحظة 

2.4 

يتتتقتتتيتتتس التتتطتتتالب التتترأي التتتعتتتام فتتتي 

الموضتتتتوعات المختلفة من خالل أدوات 

  قياس الرأي العام

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 العمل الجماعي 

 الشفوية  المالحظة 

 التطبيقات العملية 

2.5 

يقتتارن الطالب بين أدوات قيتتاس الرأي 

 محاضرات  العام 

 المناقشة 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

2.6 

يميز الطالب بين استتتتتتتختتدامتتات أدوات 

 .      قياس الرأي العام.
 محاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

  التطبيقات العملية 

2.7 

 محاضرات  يكتب الطالب تقارير بحوث الرأي العام 

 المناقشة 

 العمل الجماعي 
  التطبيقات العملية 

     يحلل العوامل والقضايا المؤثرة في الرأي العام 2.8

  الكفاءات 3.0

3.1 
يعمتتل الطالب في فرق عمتتل لقيتتاس 

 الرأي العام.
 العمل الجماعي 

 التطبيقات العملية 

 المالحظة الشفوية 

3.2 
يقود الطالب فريق العمتتتل لقيتتتاس 

 الرأي العام بكفاءة .

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

 التطبيقات العملية 

 المالحظة الشفوية 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.3 

يتصتتتترف الطالب بموضتتتتوعية عند 

مواجهة  فريق العمل مشكالت العمل 

 الميداني .

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 العمل الجماعي 

  العمليةالتطبيقات 

 المالحظة  الشفوية 

3.4 -   

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسبوع السابع من بداية الفصل  فصلي أول تحريري اختبار 

 الدراسي 

20 % 

 % 10 ممتدة  الحضور والمشاركة 2

 % 10 الرابع عشر   تكليف عملي  3

 %60  18-17 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 لضتتتتتتتمان تواجد أعضتتتتتتتاء هيأة التدريس من أجل تقديم  -1

الستتتتتاعات  –المشتتتتتورة واإلرشتتتتتاد األكاديمي للطالب المحتاع لذل  ) مع تحديد الفترة الزمنية 

 -الذي يتواجد فيه أعضاء هيأة التدريب في األسبوع ( : –المكتبية 
لتواصتتل عبر الموقع اإللكتروني ألستتتاك المقرر واالستتتفستتار والمناقشتتة والتستتا ل حول جوانب وأبعاد المقرر الدراستتي ا -

 وكيفية االستفادة من التسا الت استفادة كاملة . 

ت على تطبيق نظام الستت - إطار عات المكتبية في االتواجد الدائم والمستتتمر والمنظم لمعظم الطالب في مكتب األستتتاك حرصتتا

 تفعيل نظم الجودة والتطوير وكل  لالستفسار عن كل النقاط المرتبطة بالمقرر .  

    التواصل عبر تطبيق الواتساب لتلقي االستفسارات  -

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
، دار اليازوري للطباعة والنشر  ( الرأي العام وطرق قياسه2016عبد اللطيف عابد )زهير 

. 

 المساندةالمراجع 

"  الرأي العام وطرق قياستتتتتته" (2006)عاطف عدلي العبد عبيد   -

 القاهرة : دار الفكر العربي

( أشتتتتكاليات قياس الرأي العام . دار الكتب 2001محمد شتتتتومان ) -

 العلمية لنشر والتوزيع.

الرأي العام بين الكلمة والمعتقد ، ( "2010)جمال ستتتتتتتالمة علي  -

 القاهرة : دار النهضة العربية 

 (" اإلعالم والرأي " بيسان للنشر والتوزيع  2007علي عاد ) -

 اإلعالمية في الشبكة العنكبوتية المواقع   - اإللكترونيةالمصادر 

 استخدام البالك بورد -اسطوانات مدمجة  -  ىأخر
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعة المحاضرات بالكلية .  -1

 للتطبيق العملي.أماكن أخرى داخل الجامعة  -2

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

 . حاسب آلي محمول  -1

 السبورة الذكية. -2

ت لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات   Data Show نظام -1 تبعا

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

احلصول على تقويم اسرتاتيجيات -1  

التغذية الراجعة من الطالب خبصوص 

 فعالية التدريس :

 

 )تقويم المقرر( مباشرغير  الطالب

 

يم عملية التدريس واسرتاتيجيات تق. 2

 من قبل األستاذ أو القسم:

  
 

 المراجع النظير -قيادات البرنامج

 مباشرغير  -

لورقتتتة  - يفتتتاء ا ت موكع استتتتتتت ن

 االختبارية

 نموكع تصحيح عينة عشوائية -

إجراءات التخطيط للمراجعة  تقييم-3

الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي 

 والتخطيط لتطويرها:

 

 

 القيادات بالبرنامج – هيأة التدريسعضو 
عضتتتتتو هيأة  – مباشتتتتترغير  -

 تدريس نظير

تقويم مدى حتصيل خمرجات التعلم  -4

 للمقرر:

  

 

 عضو هيأة التدريس

 مباشر -

 االختبارات والتمارين -

 تقييم المشروعات البحرية -

 تقويم مصادر التعلم: -5

 
 الطالب

 مباشرغير  -

 استبانة تقويم مصادر التعلم -

 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 هيأة  )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 

 
 

 

 

 

 

 

 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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