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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

2 

 المقررنوع . 2

 متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

 

   أخرى

  إجباري ب.
 

    اختياري

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السادسالمستوى  –السنة الثالثة 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 الغزو الفكري

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 يوجدال 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %62.5 20 المحاضرات التقليدية 1

 %37.5 12 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

 10 عملية تطبيقات  4

 12 مكتبية ساعات  5

  االلكترونيالتعلم  6

 - تذكر(أخرى ) 7

 54 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 8 الواجبات 2

 - المكتبة 3

 4 المشاريع /إعداد البحوث 4

 4 العروض المرئية الخاصة بالمشاريع اعداد  5

 - ()تذكرأخرى  6

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

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 تعريف الطالب بالمفاهيم المتخصصة في الدعاية واالعالن واالستراتيجيات االتصالية االقناعية المستخدمة في كال المجالين.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 والجذور التاريخية لهما. واالعالن الدعاية يالدقيق لمفهومحدد الطالب المعنى ي .1

 األساليب المستخدمة والتأثيرات المستهدفة.برز عاية واالعالن وأالطالب بين أنواع الديفرق   .2

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 ٣ع  .المفاهيم والمصطلحات العلمية في تخصصي )الدعاية واالعالن(الطالب يحدد  1.1

 ٣ع عاية واالعالن.علمي الدونشأة الجذور التاريخية الطالب على يتعرف  1.2

 ٣ع الطالب التطور التاريخي لعلمي الدعاية واالعالن محلياً وعالمياً.يحكي  1.3

 ٧ع .الطالب آليات االنتاج االعالمييعدد  1.4

 ٧ع مراحل االنتاج االعالني. بالخطوات الطالبيستعرض  1.5

  المهارات 2

 ٥م للمضامين االعالنية والدعائية وتشريعاتها. العلميةالطالب المفاهيم يحلل  2.1

 ٥م للدعاية واالعالن.الطالب األسس االخالقية والمهنية يفسر  2.2

 ٥م الدعاية واالعالن.الطالب المعايير الدينية لكل من علمي يميز  2.3

 ٧م واخرى اعالنية. دعائيةالطالب مواد يعد  2.4

 ٧م .مستخدماً االساليب االعالنية التأثيرية الطالب مواد اعالمية اعالنية يصمم 2.5

  الكفاءات 3

 1ك يظهر القدرة على اتخاك القرار وإدارة مجموعات العمل واالندماج مع بيئة العمل. 3.1

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

3.3 -  

3... -  
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 نبذة تاريخية عن الدعاية وتعريفها الدقيق. 1

 6 اإلعالم. أنواع الدعاية واستخداماتها والفرق بين مفهوم التضليل اإلعالمي والخطأ في 2

 4 أساليب الدعاية. 3

 4 تعريف اإلعالن وتطوره وأهم أنواعه. 4

 6 اآلثار االقتصادية واالجتماعية لإلعالن. 5

 10 المدخل االتصالي لإلعالن )اإلعالن كعملية اتصال وخصائص عملية االتصال اإلعالني ( . 6

 6 كيف تحدث عملية االتصال اإلعالني. 7

 6 التسويقي لإلعالن.المدخل  8

 8 البريد المباشر(. -الطرق –السينما  –التليفزيون  –الراديو  –وسائل االتصال اإلعالني )الصحف  9

 54 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 
الطالب المفاهيم والمصتتتتتتطلحات العلمية في يحدد 

 .تخصصي )الدعاية واالعالن(

 المحاضرات-

 المناقشة-

 الفصليةاالختبارات -

 االختبارات الدورية-

1.2 
علمي ونشتتأة الطالب على الجذور التاريخية يتعرف 

 عاية واالعالن.الد

 المحاضرات-

 العمل الجماعي-

 الفصليةاالختبارات -

 دوريةاالختبارات ال-

1.3 
الطتتالتتب التطور التتتاريخي لعلمي التتدعتتايتتة يحكي 

 واالعالن محلياً وعالمياً.

 المحاضرات-

 التعلم االلكتروني-

 الفصليةاالختبارات -

 الواجبات-

 الطالب آليات االنتاج االعالمي.يعدد  1.4
 العصف الذهني-

 المناقشة-

 الفصليةاالختبارات -

 دوريةاالختبارات ال-

1.5 
مراحتتل االنتتتاج  بتتالخطوات الطتتالتتبيستتتتتتتعرض 

 االعالني.

 المحاضرات-

 المناقشة-

 الفصليةاالختبارات -

 دوريةاالختبارات ال-

 الواجبات

 المهارات 2.0

2.1 
للمضتتتتتتامين االعالنية  الطالب المفاهيم العلميةيحلل 

 وتشريعاتها.والدعائية 

 المناقشة-

 العصف الذهني-

 الواجبات-

 )غير مباشر(التقويم الذاتي-

2.2 
للدعاية الطالب األستتتتتتس االخالقية والمهنية يفستتتتتتر 

 واالعالن.

 العروض المرئية-

 المناقشة-

 العمليالتقويم -

 الواجبات-

2.3 
الطالب المعايير الدينية لكل من علمي الدعاية يميز 

 واالعالن.

 المرئية العروض-

 المناقشة-

 العصف الذهني -

 العمليالتقويم -

 الواجبات-

 دعائية واخرى اعالنية.الطالب مواد يعد  2.4
 العروض المرئية-

 المناقشة-

 العمليالتقويم -

 الواجبات-

2.5 
مستتتتتتتخدماً  الطالب مواد اعالمية اعالنيةيصتتتتتتمم 

 االساليب االعالنية التأثيرية.

 العروض المرئية-

 المناقشة-

 العمليالتقويم -

 الواجبات-

 الكفاءات 3.0

3.1 
يظهر القتتدرة على اتختتاك القرار وإدارة مجموعتتات 

 العمل واالندماج مع بيئة العمل.

 العروض المرئية-

 المناقشة-

 العمليالتقويم -

 الواجبات-

3.2 
يتصتتترف بمهنية في صتتتياغة المضتتتامين اإلعالمية 

 وفقا لتعاليم الدين اإلسالمي.

 العروض المرئية-

 المناقشة-

 العمليالتقويم -

 الواجبات-

… -   

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتد والمشاركةالحضور  1

 %20 7 الدوريةاالختبارات  2

 %10 16 العمليالتطبيق  3

 %60 18-17 الفصلياالختبار  4
 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

 .ساعات اسبوعية ٤الساعات المكتبية  -

 

 .االرشاد االكاديمي للطالب- 

 

 

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

 ٢٠١٣مدخل الى دراسة الدعاية واالعالن التجاري،المؤسسة الحديرة للكتاب،سكري،رفيق  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 
االعالن أسسه وسائله وفنونه،الدار المصرية حديدي،سلوى امام،منى 

٢٠٠٨اللبنانية،القاهره،  

 االنترنتالعلمية المتاحة على شبكة المقاالت  اإللكترونيةالمصادر 

 ومحاضرات على برنامج البالك بوردعروض   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 عرض البياناتجهاز 

 - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 (مباشرغير المقرر )تقويم - الطالب التدريسفاعلية 

 المراجع النظير –البرنامج قيادات  طرق تقييم الطالبفاعلية 

 استيفاء الورقة االختبارية()نموكج -

 (نموكج تصحيح عينة عشوائية)

 (غير مباشر)

 هيئة التدريسعضو  تحصيل مخرجات التعلم للمقررمدى 
 )التمارين واالختبارات(-

 (مباشر) 

 (تقويم مصادر التعلم)الطالب  التعلم مصادر 
 )استبانة تقويم مصادر التعلم( -

 (مباشرغير )
 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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