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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى    متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة الثالثة / المستوى السادس

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

  2-736315 /  رمز المقرر -الرأي العام وطرق قياسه  

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 87.50 28 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 %12.50 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

 - إضافيةدروس  3

 6 (تعلم الكتروني - ساعات مكتبية)ى أخر 4

 38 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 25 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 5   المكتبة 3

 4 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

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

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

والحلقات النقاشية وتنظيم لمؤتمرات الصحفية وتنظيم االجتماعات تدريب الطالب على مهارات إعداد ايهتم هذا المقرر ب

 ض .المعار

 

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 ألنشطة العالقات العامة في المؤسسات المختلفة.التعرف على الواقع العملي 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 5ع  .يستعرض التطبيقات الحديرة في مجال المؤتمرات والمعارض 1.1

 5ع يتعرف على التطبيقات الحديرة في إجراء المقابالت اإلكاعية  1.2

 5ع يذكر التطبيقات الحديرة في إعداد النشرات الصحفية 1.3

 7ع يصف أساليب تنظيم المؤتمرات الصحفية للمؤسسات المختلفة. 1.4

 7ع يحدد أساليب تنظيم االجتماعات وإدارة الحلقات النقاشية. 1.5

  المهارات 2

 5م .يخطط لتنظيم المؤتمرات والمعارض 2.1

 6م .ت والزيارات العلميةدورا فعاال في تنظيم االجتماعا يمرل 2.2

 7م .رضالحمالت الدعائية للمعايصمم  2.3

 8م .ضللمؤتمرات والمعارينتج مطبوعات إعالمية  2.4

  الكفاءات 3

 وت أواالخراجيتتة المبتكرة لمطبوعتتات المؤتمرايتفتتاعتتل مع األستتتتتتتتاليتتب التحريريتتة واإلنتتتاجيتتة  3.1

 .المعارض

 1ك

 3ك الفريق.ضمن العمل و بشكل فردي أوالقدرة على اإلنتاج  ةالمسؤولييتحمل  3.2

 5ك ت.للمعارض والمؤتمرا يتصرف بمهنية عند تفعيل حمالت إعالمية  3.3

 6ك بمهنية لتنظيم المعارض. يتصرف 3.4

 8ك .المؤتمرات والمعارضيكتب تقارير عن  3.5
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم 1

 4 كيفية اإلعداد للمؤتمرات الصحفية في المؤسسات . 2

 4 كيفية إعداد النشرة الصحفية . 3

 2 كيفية إعداد تنظيم زيارة علمية وصحيفة للمؤسسة 4

 2 .كيفية اإلعداد إلجراء مقابلة إكاعية  5

 4 كيفية إعداد وتنظيم االجتماعات الجماهيرية للمؤسسة . 6

 6 كيفية إعداد وتنظيم وإدارة الحلقات النقاشية 7

 8 كيفية تخطيط وتنظيم وتنفيذ المعارض . 8

 6             تخطيط حاالت عملية وتدريبية في العالقات العامة . 9

 38 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 

يستتتتتتعرض التطبيقات الحديرة في مجال المؤتمرات 

 والمعارض.
 محاضراتال 

 اإللكترونيم يالتعل 

 المناقشة 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

يتعرف على التطبيقات الحديرة في إجراء المقابالت  1.2

 اإلكاعية 
 المحاضرات 

 التعلم اإللكتروني 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 التطبيقات العملية 

 التعلم الذاتي  يذكر التطبيقات الحديرة في إعداد النشرات الصحفية 1.3

 المحاضرات 
 التطبيقات العملية 

1.4 

يصتتتتتتف أستتتتتتتتاليتتب تنظيم المؤتمرات الصتتتتتتحفيتتة 

 للمؤسسات المختلفة.
 المحاضرات 

 المناقشة 

 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

1.5 

قات  يحدد أستتتتتتتاليب تنظيم االجتماعات وإدارة الحل

 النقاشية.
 المحاضرات 

 العمل الجماعي 

 

  الفصليةاالختبارات 

 االختبارات الدورية 

 المهارات 2.0

2.1 

 المحاضرات  يخطط لتنظيم المؤتمرات والمعارض.

  نمتتتذجتتتة ل لم بتتتا ع ت ل ا

 المصورة

 المناقشة 

 واجباتال 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

2.2 
يمارس دورا فعاال في تنظيم االجتماعات والزيارات 

 العلمية.
 المناقشة 

 المحاضرات 

 التطبيقات العملية 

 المالحظة الشفوية 

2.3 

الحمالت التتدعتتائيتتة  يتصتتتتتترف بمهنيتتة عنتتد تفعيتتل

 للمعارض.
 المحاضرات 

 التعلم الذاتي 

 التعلم االلكتروني 

 التطبيقات العملية 

2.4 

 ينتج مطبوعات إعالمية للمؤتمرات والمعارض.
 المحاضرات 

 التعلم االلكتروني 

 التطبيقات العملية 

 التقويم الذاتي 

 الواجبات 

 الكفاءات 3.0

3.1 

يتفتتتاعتتتل مع األستتتتتتتتتاليتتتب التحريريتتتة واإلنتتتتاجيتتتة 

واالخراجيتتتة المبتكرة لمطبوعتتتات المؤتمرات أو 

 المعارض.

 المناقشة 

 التعلم االلكتروني 

 

 الواجبات 

 االختبارات الدورية 

 االختبارات الفصلية 

3.2 
والقدرة على اإلنتاج بشتتكل فردي  ةيتحمل المستتؤولي

 أو العمل ضمن الفريق.
 التعلم الذاتي 

 العمل الجماعي 
 الشفوية المالحظة 

3.3 
يتصتتتتتترف بمهنيتتتة عنتتتد تفعيتتتل حمالت إعالميتتتة  

 للمعارض والمؤتمرات.
 العصف الذهني 

 المناقشة 
 التطبيقات العملية 

3.4 
 التعلم بالتخيل  يتصرف بمهنية لتنظيم المعارض.

  الجماعيالعمل 
 التطبيقات العملية 

3.5 
 المناقشة  يكتب تقارير عن المؤتمرات والمعارض.

 التعلم الذاتي 

 التطبيقات العملية 

 الواجبات 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 10 ممتد الحضور والمشاركة 1

 % 20 السابع تحريري فصلي اولاختبار  2
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 10 الرابع عشر تكليف تطبيقي 3

 % 60 عشر الرامن اختبار نهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  بية من اجل تلبية الخدمة التعليمية حرصا على تطبيق نظام الساعات المكتالتواجد الدائم في مكتب عضو هيئة التدريس

 تكميلية من الرد على األسئلة واستيضاح النقاط المختلفة حول المقرر الدراسي.ال

  االلكتروني.التواصل عن طريق الموقع 

  طريق تطبيق الواتساب للرد على االستفسارات العاجلة . عن التواصل 

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

 للمقرر المرجع الرئيس

  ق  للمنصتتتتتتتات اإلعالمية، دار الفجر علي فرجاني، مهارات المتحدث اإلعالمي طري

 .2015للنشر والتوزيع، 

  ، 2016دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، اعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات . 

 

 المساندةالمراجع 

  محمد حستتن الجفيري، التعامل مع وستتائل االعالم المختلفة ، دار صتتناع االبداع للنشتتر

 . 2015والتوزيع ، 

  بشير العمالق ، تخطيط و تنظيم برامج وحمالت العالقات العامة، دار اليازوري العلمية

 . 2014للنشر والتوزيع ، 

 ، 2012الدار العربية للنشر ،  محمود يوسف، العالقات العامة في المجال التطبيقي . 

 .المواقع اإلعالمية في االنترنت اإللكترونيةالمصادر 

 . البالك بوردمحاضرات على  –أسطوانات مدمجة   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعة المحاضرات بالكلية.  

  للتطبيق العملي.أماكن أخرى داخل الجامعة 

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

 حاسب آلي محمول.  

 .جهاز عرض المحتوى 

 .السبورة الذكية 

 Data Show نظام  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

احلصول على تقويم اسرتاتيجيات 

التغذية الراجعة من الطالب خبصوص 

 .فعالية التدريس

 الطالب   مباشر )تقويم المقرر(غير 

يم عملية التدريس من واسرتاتيجيات تق

 .قبل األستاذ أو القسم

 

 قيادات البرنامج 

  النظيرالمراجع 

  مباشرغير 

  نموكج استيفاء الورقة

 االختبارية

 نموكج تصحيح عينة عشوائية 

جراءات التخطيط للمراجعة تقييم إ

الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي 

 .والتخطيط لتطويرها

 عضو هيئة التدريس  مباشر 

ات التعلم تقويم مدى حتصيل خمرج

 .للمقرر
 عضو هيئة التدريس 

 مباشر 

 والتمارين االختبارات 

 تقييم المشروعات البحرية 

 الطالب  تقويم مصادر التعلم.
  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 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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