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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

 السادسالمستوي 

 

 المدخل الى االذاعة والتليفزيون وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

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

 

 

 

 ما ينطبق( )اختر كلنمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %75 24 المحاضرات التقليدية 1

 %35 28 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

 14 إضافيةدروس  3

 8 ساعات مكتبية 4

 - تعلم الكتروني 5

 - تذكر()ى أخر 6

 56 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 8 الواجبات 2

 - المكتبة 3

 4 المشاريع /إعداد البحوث 4

 -  ()تذكرأخرى  5

 32 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
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   يهدف هذا المقرر تعريف الطالب بماهية اإلنتاج اإلكاعي المسموع وأنواع االستديوهات اإلكاعية وكذل

ل اإلكاعي بالراديو باإلضافة إلى عناصر اإلنتاج اإلكاعي من عملية المونتاج اإلكاعي وأهم مراحل اإلرسا

 الصوت والمؤثرات الصوتية .

 2 .لمقررالهدف الرئيس ل  

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

 اإلذاعية . تعريف الطالب على مراحل اإلرسال اإلذاعي بالراديو وأنواع االستديوهات  -
 تدريب الطالب على كيفية االستعانة بالموسيقى والمؤثرات الصوتية كعناصر إلنتاج برامج مسموعة.  -
     تبصير وتعريف الطالب بأهم الموجات اإلذاعية في الراديو مع عناصر اإلنتاج اإلذاعي المسموع  -

 3 . للمقرر:مخرجات التعلم  

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 5ع        مراحل إنتاج البرامج اإلذاعية المسموعة .عناصر والطالب  يستعرض 1.1

 5ع بالراديو اإلكاعيمكونات االستديو انواع و يذكر  1.2

 5ع بالراديو وانوع المؤثرات الصوتية اإلكاعييحدد عناصر االنتاج  1.3

 5ع يكتب االخبار االكاعية و يحدد مصادر الحصول عليها  1.4

 5ع يصف مراحل انتاج البرامج االكاعية المسموعة 1.5

  المهارات 2

 1م بأشكاله المختلفة مسموعبرنامج نتاج االسس والمبادئ العلمية في كتابة وا يطبق 2.1

 1م يوضح اساليب انتاج وتسجيل ومونتاج  البرامج االكاعية 2.2

 6م  اإلكاعييكتب مراحل كتابة السيناريو  2.3

 6م يمارس دورا فعاال في تقديم مضامين وموضوعات اكاعية هادفة تخدم المجتمع 2.4

 6م مسموع إكاعييوظف االمكانيات المتاحة في انتاج برنامج  2.5

  الكفاءات 3

 1ك مراحل التسجيل والمونتاج االكاعي في االكاعة المسموعة يتعلم كاتيا 3.1

تاج برامج اكاعية  3.2 ئة العمليقود فريق لكتابة وان واتخاك  وادارة مجموعات العمل واالندماج مع بي

 القرار

 2ك

 3ك يتحمل مسئولية  انتاج برنامج إكاعي بشكل فردي او ضمن مجموعة عمل "فريق/ فرق" 3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 مفهوم اإلنتاج اإلكاعي المسموع  1

 4 االستديو اإلكاعي ومكوناته  2

 4 أنواع االستديوهات اإلكاعية بالراديو  3

 4 التسجيل والمونتاج اإلكاعي بالراديو  4

 6 التسجيل والمونتاج اإلكاعي في اإلكاعة المسموعة .  5

 10 المؤثرات الصوتية  –الصوت  –عناصر اإلنتاج اإلكاعي : الكلمة  6

 14 مراحل إنتاج البرامج اإلكاعية المسموعة .  7

 10 األخبار اإلكاعية ومصادر الحصول عليها في اإلكاعة المسموعة .  8
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 56 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 1 . يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط  

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
مراحل عناصر والطالب يستعرض 

        إنتاج البرامج اإلذاعية المسموعة .

 المحاضرات 

  استتتتتتتتراتيجيتتتة الر وس

 المرقمة 

  الفصليةاالختبارات 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

1.2 
يذكر  انواع ومكونات االستتتتتتديو اإلكاعي 

 بالراديو

 المحاضرات 

 المناقشة 

  

 االختبارات الفصلية 

 الشفوية المالحظة 

1.3 
يحدد عناصتتتتتتر االنتاج اإلكاعي بالراديو 

 وانوع المؤثرات الصوتية

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعى 

 

 الشفوية المالحظة 

1.4 
يكتب االخبار االكاعية و يحدد مصتتتتتتتادر 

 الحصول عليها 

 المحاضرات 

 العصف الذهنى 

  

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

1.5 
يصتتتتتتف مراحتتل انتتتاج البرامج االكاعيتتة 

 المسموعة

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهنى 

 

 الشفوية المالحظة 

  الذاتى شفهياالتقويم 

 المهارات 2.0

2.1 

يطبق االستتس والمبادئ العلمية في كتابة 

 وانتاج برنامج مسموع بأشكاله المختلفة

 المحاضرات 
 العمل الجماعي 

 
 

 االختبارات الفصلية 

 الشفوية المالحظة 

 التقويم الذاتى شفهيا 

2.2 

يوضتتح استتاليب انتاج وتستتجيل ومونتاج  

 البرامج االكاعية
 المحاضرات 
 المناقشة 

 االختبارات الفصلية 

 الشفوية المالحظة 

 التقويم الذاتى شفهيا 

2.3 

 المحاضرات  يكتب مراحل كتابة السيناريو اإلكاعي 

 العمل الجماعى 

 

 االختبارات الفصلية 

 الشفوية المالحظة 

 التقويم الذاتى شفهيا 

2.4 

يمارس دورا فعاال في تقديم مضتتتتتتتامين 

 المجتمعوموضوعات اكاعية هادفة تخدم 

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعى 

 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 التقويم الذاتى شفهيا 

2.5 

يوظف االمكتتانيتتات المتتتاحتتة في انتتتاج 

 برنامج إكاعي مسموع
 المحاضرات 

 العمل الجماعى 

 

 االختبارات الفصلية 

 الشفوية المالحظة 

 التقويم الذاتى شفهيا 

  الكفاءات 3.0

3.1 
يتعلم كاتيتتا مراحتتل التستتتتتتجيتتل والمونتتتاج 

 االكاعي في االكاعة المسموعة

 المحاضرات 

 ناقش -استتتراتيجية فكر- 

 شارك

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

3.2 

يقود فريق لكتتتابتتة وانتتتاج برامج اكاعيتتة 

وادارة مجموعتتات العمتتل واالنتتدمتتاج مع 

 واتخاك القرار بيئة العمل

 المناقشة 

 العمل الجماعي 
 الشفوية المالحظة 

 االختبارات الدورية 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 التقويم الذاتى شفهيا 

3.3 

يتحمتتل مستتتتتتئوليتتة  انتتتاج برنتتامج إكاعي 

بشتتتتتتكل فردي او ضتتتتتتمن مجموعة عمل 

 "فريق/ فرق"

 المناقشة 

 العمل الجماعي 
 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

 التقويم الذاتى شفهيا 

 2 .الطلبة  تقييم أنشطة  

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسبوع السابع من بداية الفصل  فصلي تحريري اختبار 

 الدراسي 

20 % 

 % 10 ممتدة  الحضور 2

 % 10 14 )عرض تقديمي(والنشاط اعمال سنة  3

 %60 18-16 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 هيئة التدريس من أجل تقديم  -1

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

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

 وكيفية االستفادة من التسا الت استفادة كاملة . 

ي على تطبيق نظام الستتتعات المكتبية في إطار  - التواجد الدائم والمستتتتمر والمنظم لمعظم الطالب في مكتب األستتتتاك حرصتتتا

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

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

   التعلم:مصادر قائمة  

 للمقرر المرجع الرئيس

جدة، دار خوارليم العلميتة 2016وديع العزعزي )  -1 ( انتتاج المواد المستتتتتتموعة، 

 .للنشر

 التطبيقية أهميتها و التلفازية و اإلذاعية التقنيات الطائي, كاظم حميد مصططططفى  -2
 2007 اإلسكندرية, ولى, األ الطبعة الوفاء, دار التعلم, و التعليم في

 المساندةالمراجع 

م ( فنون العمل اإلكاعي والتليفزيوني ، القاهرة ، دار الفكر 1996محمد معوض ) -

 العربي .   

 اإلعالم واالتصال بالجماهير ، القاهرة ، عالم الكتب . م (1994حمد حسين )م -

م ( إنتتتاج برامج الراديو والتليفزيون ، القتتاهرة ، 1989حستتتتتتن عمتتاد مكتتاوي )   -

 األنجلو العربية . 

م ( اإلعالم اإلكاعي والتليفزيوني ، القاهرة ، دار الفكر العربي 1979إبراهيم إمام ) -

. 

 اإلعالمية في الشبكة العنكبوتية المواقع   - اإللكترونيةالمصادر 

 استخدام البالك بورداسطوانات مدمجة  -  ىأخر
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 2 . المطلوبة:المرافق والتجهيزات  

 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعة المحاضرات بالكلية .  -1

 بأماكن أخرى داخل الجامعة . عرضقاعة  -2

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

 حاسب آلي محمول .  -3

 السبورة الذكية. -4

ي لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات  تبعا
  Data Show نظام -5

 استديو مصغر -

 
 

 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 

 نموكج استيفاء الورقة االختبارية -

 نموكج تصحيح عينة عشوائية -

إجراءات التخطيط للمراجعة  تقييم-3

الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي 

 والتخطيط لتطويرها:

 

 

 القيادات بالبرنامج – عضو هيئة التدريس
 مباشرغير        

 لجنة تطوير المناهج -

تقويم مدى حتصيل خمرجات التعلم  -4

 للمقرر:

  

 

 عضو هيئة التدريس

 مباشر

 االختبارات والتمارين -

 تقيم المشروع )التكليف (

 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 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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