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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.

  : الخامسيقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 االعالم االسالميأصول 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %93.8 30 المحاضرات التقليدية 1

   6.2% 2 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

 4 إضافيةدروس  3

 4 عروض لنماذج للنقد )تذكر(ى أخر 4

 4 ساعات مكتبية 5

 44 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 16 ساعات االستذكار 1

 20 الواجبات 2

 4 المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

 40 اإلجمالي 
، ويشتتمل ذل : 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
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

تنمية التفكير النقدي لطالب  يتم من خالل هذا المقرر طرح بعض الموضوعات التي تهدف الى

باألسس الفلسفية للنقد للحديث في مجال االعمال الدرامية والصحفية  تعريفه، باإلضافة الى االعالم

 العمل االعالمي في اإلطار النقدي. ألخالقيات تعريفهوالسينمائية وأيضا 

 

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ووظائف النقد في المجال االعالمي .  باتجاهاتتبصير وتنوير ثقافة الطالب  يهدف هذا المقرر الى 

 

 

 

  

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 4ع .ويحدد أدواتهمفهوم النقد اإلعالمي، وفوائده، يعرف  1.1

المقترحات المالئمة لتطويرها ــدد جوانــب القــوة والضعــف في المــادة اإلعالميــة، ويقــدم يح 1.2

 .وحجج منطقية مقنعة تاستراتيجياوتحسينها باستخدام 

 7ع

 4ع النقد اإلعالمي. اتجاهات ونظريات لخصي 1.3

 4ع .بأشكاله المختلفة الفرق بين النقد اإلعالمي يذكر 1.4

 4ع أخالقيات العمل اإلعالمي في اإلطار النقدي .يشرح  1.5

  المهارات 2

 4م .يميز بين النقد والتحليل والتخطيط اإلعالمي 2.1

 بالبيئة تحليلــه ويربــط ،(وتلفزيونيةيحلــل نمــاذج إعالميــة متنوعــة )صحفيــة، وإذاعيــة،  2.2

 .إطارهــا في اإلعالميــة العمليــة تتــم الــتي االجتماعيــة

 4م

 2م فسر الرؤى النقدية المختلفة حول المضامين االعالمية  .ي 2.3

 4م وأساليب النقد اإلعالمي بمختلف أنواعه. مناهجيقارن بين  2.4

 2م اسس التفكير الناقد لوسائل االعالميشرح  2.5

  الكفاءات 3

 3ك والموضوعات االعالمية التي تخدم مجتمعه.يناقش القضايا  3.1

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

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 مفهوم النقد والفرق بينه وبين االنتقاد 1

 4 األسس الفلسفية للنقد الحديث.   2

 2 مناهج النقد واسس التفكير النقدي. 3

 4 وظائف النقد.  4

 2 التربية اإلعالمية والتفكير الناقد لوسائل اإلعالم . 5

 4 أخالقيات العمل اإلعالمي في اإلطار النقدي .  6

 4 نقد الصحف ) الجرائد والمجالت (  7
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 2 . نقد اإلذاعة والتلفاز  8

 4 النقد السينمائي  9

 2 نقد اإلعالنات .  10

 5 نقد الكتب .  11

 5 نقد األعمال الدرامية.  12

 68 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 
مفهوم النقتتتد اإلعالمي، وفوائتتتده، ويحتتتدد يعرف 

 .أدواته

 محاضرات نظرية . -

    . 
 االختبارات الدورية.

1.2 

ـتتـتتدد جوانـتتـتتب القـتتـتتوة والضعـتتـتتف في المـتتـتتادة يح

المقترحات المالئمة لتطويرها اإلعالميـتتـتتة، ويقـتتـتتدم 

وحجج منطقية  توتحستتتتينها باستتتتتخدام استتتتتراتيجيا

 مقنعة.

 مناقشات تطبيقية -

 تكاليف وواجبات-

التتتتتكتتلتتيتتفتتتات والتتواجتتبتتتات 

 المنزلية.
 

1.3… 
 النقد اإلعالمي. اتجاهات ونظريات يلخص

 محاضرات نظرية
االختتتتتتتتتبتتتتارات التتتتدوريتتتتة 

 والتكاليفوالفصلية 

1.4 
 .بأشكاله المختلفة الفرق بين النقد اإلعالمي يذكر 

 محاضرات نظرية
االختتتتتتتتتبتتتتارات التتتتدوريتتتتة 

 والفصلية والمناقشات

1.5 
 أخالقيات العمل اإلعالمي في اإلطار النقدي يشرح 

 محاضرات نظرية
االختتتتتتتتتبتتتتارات التتتتدوريتتتتة 

 .والتكاليفوالفصلية 

 المهارات 2.0

 محاضرات نظرية .يميز بين النقد والتحليل والتخطيط اإلعالمي 2.1

 مناقشات 

االختتتتتتتتتبتتتتارات التتتتدوريتتتتة 

 والتكاليف والفصلية 

يحلـتتـتتل نمـتتـتتاذج إعالميـتتـتتة متنوعـتتـتتة )صحفيـتتـتتة،  2.2

 بالبيئة تحليلـتتـتته ويربـتتـتتط ،(وتلفزيونيةوإذاعيـتتـتتة، 

 في اإلعالميـتتـتتة العمليـتتـتتة تتـتتـتتم الـتتـتتتي االجتماعيـتتـتتة

 .إطارهــا

 مناقشات 

 تكاليف وواجبات 

تقييم االعمتتتال والتكتتتاليف 

 المقدمة.

2.3… 
ية المختلفتة حول المضتتتتتتتامين  يفستتتتتتر الرؤى النقتد

 االعالمية  .

العصف   -محاضرات نظرية 

   مناقشات -الذهني

االختتتتتتتتتبتتتتارات التتتتدوريتتتتة 

 والفصلية ومناقشة الواجبات

2.4 
يقارن بين مداخل وأستتتتاليب النقد اإلعالمي بمختلف 

 أنواعه.
 االختبارات الفصلية. محاضرات نظرية.

2.5 
 -متتتحتتتاضتتتتتتتتترات نتتتظتتتريتتتة. التفكير الناقد لوسائل االعالميشرح اسس 

 المناقشات
 االختبارات الفصلية.

 الكفاءات 3.0

3.1 
يناقش القضتتايا والموضتتوعات االعالمية التي تخدم 

 مجتمعه.

 -متتتحتتتاضتتتتتتتتترات نتتتظتتتريتتتة.

 المناقشات
 االختبارات الفصلية.

3.2 
يتصتتترف بمهنية في صتتتياغة المضتتتامين اإلعالمية 

 الدين اإلسالمي.وفقا لتعاليم 

 -متتتحتتتاضتتتتتتتتترات نتتتظتتتريتتتة.

 المناقشات
 االختبارات الفصلية.

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتد الحضور والمشاركة 1

 %10 10األسبوع  االختبار الدورية- 2

 %20 6 ألعمال الطالب" التكاليف" العروض النقدية 3
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

4 
"األسبوع  االختبار النهائي

17/18" 

60% 

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

للطالبات سواء بأسبوع الحذف واالضافة أو من خالل الممارسات االرشادية األخرى طوال العام الدراسي  االرشاد االكاديمي-

 مثل السحب أو التأجيل أو االعتذار عن الفصل الدراسي.

 .مساعات مكتبية لمقابلة الطالب والرد على استفساراته 4تخصيص -

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

 للمقرر المرجع الرئيس
، 8طمصتتتتتتر، البنانية،  المصتتتتتترية حستتتتتتن عماد مكاوي، اخالقيات العمل اإلعالمي، الدار

 م.2018

 المساندةالمراجع 
للنشتتتر  األردن: دار امجد   باالتصتتتال،استتتراا جاستتتم الموستتتوي، الخصتتتائص المهنية للقائم 

 .2019، 1والتوزيع، ط

 م2008، القاهرة : دار النهضة العربية ،، اإلعالمالنقد  ،سوزان القليني -2

 اإللكترونيةالمصادر 

aladby-alnqd-https://archive.org/details/aswlااللكتروني اصتتتتتتول النقتتد  كتتتاب

 األدبي للدكتور أحمد الشايب.

 موقع 

 

  ىأخر
على مقاالت نقدية على مواقع االنترنت وبالصتتتتتتحف  لنقاد لهم خبرة في مجال النقد االطالع 

 لالستفادة منهم في عمل التكاليف

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 تستوعب عدد الطالب.قاعات دراسية  ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 .data showأجهزة العرض التوضيحي

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تراتيجياااات فااااعلياااة   التااادريساسااااااا

 المستخدمة
   )تقويم المقرر(  رمباشغير  الطالب

  -الطالب-عضو هيئة تدريس  تقييم الطالب فاعلية طرق
نموذج استتتتتتيفاا الورقة ) غير مباشااااار

 االختبارية

https://archive.org/details/aswl-alnqd-aladbyكتاب
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 نموذج تصحيح العينة العشوائية بنسبة-

 %(10 ال تقل عن

تقييم نمتتتاذج من التكتتتاليف من قبتتتل -

 عضو هيئة تدريس اخر.

 واالختبارات  التكاليف)مباشر( عضو هيئة تدريس  رالتعلم للمقرمخرجات كفاءة تقييم 

 الطالب .مصادر التعلم
استتتتتتتمارات تقويم  عبر غير مباشاااااار 

 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،أعضاا 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
   

 

https://uqu.edu.sa/Profile/wwhegazy
https://uqu.edu.sa/Profile/wwhegazy

