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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 4 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

 √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.
 

   أخرى

 √  إجباري ب.
 

    اختياري

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 بعاسالمستوى ال ة /لثالسنة الثا

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 2تدريب ميدانى صحافة 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال يوجد
 

 

 كل ما ينطبق( )اخترنمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %68 44 المحاضرات التقليدية 1

 %16 10 التعليم المدمج  2

 %16 10  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات االتصال

 64 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 8 ساعات مكتبية 4

 12 تطبيقات عملية 5

 - )تذكر(ى أخر 6

 84 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 48 الواجبات 2

 8 المكتبة 3

 - المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

 76 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مثل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتتثمر 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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 ب مهارة كتابة المقال الصحفى بانواعه المختلفة.اللطكساب اا

 

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2
 

 .  فن المقال والتعليق الصحفى، انواعه وسماته الطالب  عليمت

 كتابة المقال والتعليق الصحفي وإعداده ليكون محرراً صحفياً ناجحاً . مهارةالطالب  تعليم
 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم مخرج 

  للبرنامجالمرتبط 

  المعارف 1

والفرق بين المقال واالشتتتكال  يتعرف على ستتتمات المقال الصتتتحفى من واقع الممارستتتات الصتتتحفية 1.1

 الصحفية االخرى

 2ع

 3ع يصنف انواع المقال الصحفى واستخداماته فى الصحافة 1.2

 7ع يرتب اكثر انواع المقال الصحفى استخداما فى الصحافة 1.3

 8ع كتابة المقال الصحفىيستعرض االساليب الحديثة فى  .41

 8ع كتابة المقال الصحفى يدون الفروق بين اتجاهات الصحف فى 1.5

  المهارات 2

 1م كتابة المقال الصحفىطبيقات والبرامج والتقنيات االتصالية والصحفية فى تيستخدم احدث ال 2.1

 2م مع التحقق من صحتها ودقتها المعلومات للمقال الصحفىمتنوعة لجمع المصادر ال يوضح 2.2

تشتتتتتكيل الراى العام )محليا ودوليا( وتو يفها بما يخدم المجتمع  يحلل االحداث والقضتتتتتايا المفىرة فى 2.3

 والوطن

 3م

 4م يو ف مهارات الكتابة الصحفية لخدمة القضايا المجتمعية 2.4

 5م الصحافة المطبوعة وااللكترونية لكتابة المقال الصحفى فىاالساليب التحريرية  يقارن بين 2.5

 6م صحفية تخدم المفسسات المجتمعية غير الربحية يكتب مقاالت 2.6

 7م اتجاهات الصحف فى كتابة المقال الصحفىينتقد  2.7

 8م يصيغ المقاالت الصحفية بمهارة ومهنية  2.8

  الكفاءات 3

 1ك االساليب التحريرية المبتكرة للصحافة التقليدية والجديدة يكتب تقريراً عن 3.1

 2ك القدرة على اتخاك القرار وادارة مجموعة العمل  له يتعلم كاتيا ليكون 3.2

 3ك يتحمل المسئولية والقدرة على االنتاج والعمل الفردى او ضمن فريق عمل 3.3

 4ك الصحفي المقال تحرير يبتكر اليات جديدة فى اساليبيعمل فى فريق ل 3.4

 5ك المقال الصحفى التى يتناولها فىيتصرف بموضوعية فى معالجة القضايا  3.5

 6ك يكتب مقاالت صحفية بطريقة احترافيةيتعلم كاتيا ل 3.6

 7ك يتحمل المسئولية المهنية فى جمع المعلومات وتحريرها اىناء االزمات 3.7

 8ك ةفيالصحالكتابة يقود فريق للعمل البحثى فى مجال  3.8
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 لغة المقال الصحفي وتحريره  1

 10  فتتاحىتحرير المقال االالتدريب على كتابة و 2

 10 تحليلىتحرير المقال الالتدريب على  3

 10 نقدى تحرير المقال الالتدريب على كتابة و 4

 10 عمودىتحرير المقال الالتدريب على كتابة و 5

 10 يومياتتحرير مقال الالتدريب على كتابة و 6
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 4 بهامقاالت الالتدريب على انتقاء الموضوعات التي يمكن كتابة  7

 6 التدريب على الشروط الواجب توافرها في كتابة التعليق  8

 4 التدريب على تحرير التعليق وصياغته  9

 8 كتابة المقال الصحفى فى الوسائل االلكترونية 10

 8 تقييم أعمال الطالب في كل ما سبق 11

 84 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

من واقع الممارستتتتات  يتعرف على ستتتتمات المقال الصتتتتحفى 1.1

 الصحفية والفرق بين المقال واالشكال الصحفية االخرى
 المحاضرة 

 المناقشة 

  التتتتعصتتتتتتتتتتف

 الذهنى

 التتتتتمتتتتتالحتتتتت تتتتتة -

 ةالشفوي

 الواجبات -

 المحاضرة  يصنف انواع المقال الصحفى واستخداماته فى الصحافة 1.2

 المناقشة 

  التتتتعصتتتتتتتتتتف

 الذهنى

 التتتتتمتتتتتالحتتتتت تتتتتة -

 الشفوية

 الواجبات -

 يرتب اكثر انواع المقال الصحفى استخداما فى الصحافة 1.3
 المحاضرة 

 المناقشة 

 التتتتتمتتتتتالحتتتتت تتتتتة -

 الشفوية

 الواجبات -

 يستعرض االساليب الحديثة فى كتابة المقال الصحفى .41
 العروض 

 المحاضرة 

 التتتتتمتتتتتالحتتتتت تتتتتة -

 الشفوية

 الواجبات -

 يدون الفروق بين اتجاهات الصحف فى كتابة المقال الصحفى 1,5
 المناقشة 

 المحاضرة 

التتتتتمتتتتتالحتتتتت تتتتتة  -

 الشفوية

 الواجبات -

 المهارات 2.0

يستتتتتتتخدم احدث التطبيقات والبرامج والتقنيات االتصتتتتتتتالية  2.1

 والصحفية فى كتابة المقال الصحفى
 المناقشة 

 العروض 

 التتتتتمتتتتتالحتتتتت تتتتتة -

 الشفوية

 الواجبات -

 يوضتتح المصتتادر المتنوعة لجمع المعلومات للمقال الصتتحفى 2.2

 مع التحقق من صحتها ودقتها
 المناقشة 

  التتتتعصتتتتتتتتتتف

 الذهنى

تتتتتتتتتقتتتتتتتتيتتتتتتتتيتتتتتتتتم  -

)غتتتتيتتتتر االقتتتتران

 مباشر(

 الواجبات -

يحلل االحداث والقضتتتتتتتايا المفىرة فى تشتتتتتتكيل الراى العام  2.3

 )محليا ودوليا( وتو يفها بما يخدم المجتمع والوطن
 المناقشة 

 المحاضرة 

 الواجبات -

 التتتتتمتتتتتالحتتتتت تتتتتة -

 الشفوية

 الصحفية لخدمة القضايا المجتمعيةيو ف مهارات الكتابة  2.4
 المناقشة 

  التتتتتعتتتتتروض

 التعليمية

 التتتتتمتتتتتالحتتتتت تتتتتة -

 الشفوية

التتتتتتتواجتتتتتتتبتتتتتتتات  -

 الفردية 

يقارن بين االستتتتتتاليب التحريرية لكتابة المقال الصتتتتتتحفى فى  2.5

 الصحافة المطبوعة وااللكترونية
 التعلم الذاتى 

 المناقشة 

تتتتتتتتتقتتتتتتتتيتتتتتتتتيتتتتتتتتم  -

)غتتتتيتتتتر االقتتتتران

 مباشر(

 التتتتتمتتتتتالحتتتتت تتتتتة -

 الشفوية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

مقاالت صتتتتتتحفية تخدم المفستتتتتتستتتتتتات المجتمعية غير يكتب  2.6

 الربحية
 المناقشة 

  التتتتتعتتتتتروض

 التعليمية

 الواجبات -

 تقييم عملى -

 ينتقد اتجاهات الصحف فى كتابة المقال الصحفى 2.7
 التعلم الذاتى 

 المناقشة 

 التتتتتمتتتتتالحتتتتت تتتتتة -

 الشفوية

 الواجبات -

 التعلم الذاتى  يصيغ المقاالت الصحفية بمهارة ومهنية  2.8

 المحاضرة 

 المناقشة 

 العملىيم يالتق -

 الواجبات -

 الكفاءات 3.0

يكتب تقريراً عن االستتتتتتتاليب التحريرية المبتكرة للصتتتتتتحافة  3.1

 التقليدية والجديدة
 المناقشة 

  التتتتعصتتتتتتتتتتف

 الذهنى

 الواجبات -

 العملىيم يالتق -

يتعلم كاتيا ليكون له القدرة على اتخاك القرار وادارة مجموعة  3.2

 العمل 
 المناقشة 

 التعلم الذاتى 

 التتتتتمتتتتتالحتتتتت تتتتتة -

 الشفوية

التتتتتتتواجتتتتتتتبتتتتتتتات  -

التتتتتتتتفتتتتتتتترديتتتتتتتتة 

 والجماعية

تاج والعمل الفردى او  3.3 قدرة على االن ية وال يتحمل المستتتتتتئول

 ضمن فريق عمل
  التتتتتتتعتتتتتتتمتتتتتتتل

 الجماعى

  التتتتعصتتتتتتتتتتف

 الذهنى

 تتتقتتيتتيتتم االقتتران -

 )غير مباشر(

 العملىيم يالتق -

استتتتاليب تحرير المقال  يعمل فى فريق ليبتكر اليات جديدة فى 3.4

 الصحفي
 المناقشة 

  التتتتعصتتتتتتتتتتف

 الذهنى

 الواجبات -

 العملىيم يالتق -

يتصتتتترف بموضتتتتوعية فى معالجة القضتتتتايا التى يتناولها فى  3.5

 المقال الصحفى
 التعلم الذاتى 

 المناقشة 

 التتتتتمتتتتتالحتتتتت تتتتتة -

 الشفوية

التتتتتتتواجتتتتتتتبتتتتتتتات  -

التتتتتتتتفتتتتتتتترديتتتتتتتتة 

 والجماعية

 احترافيةيتعلم كاتيا ليكتب مقاالت صحفية بطريقة  3.6

 المناقشة 

 التعلم الذاتى 

تتتتتتتتتقتتتتتتتتيتتتتتتتتيتتتتتتتتم  -

)غتتتتيتتتتر االقتتتتران

 مباشر(

 التقويم العملى -

يتحمل المستتئولية المهنية فى جمع المعلومات وتحريرها اىناء  3.7

 االزمات
 المناقشة 

 التعلم الذاتى 

 الواجبات -

التتتتتمتتتتتالحتتتتت تتتتتة  -

 الشفوية

تتتتتتعتتتتتلتتتتتم التتتتت  مجال الكتابة الصحفيةيقود فريق للعمل البحثى فى  3.8

 التعاونى

 التعلم الذاتى 

تتتتتتتتتقتتتتتتتتيتتتتتتتتيتتتتتتتتم  -

)غتتتتيتتتتر االقتتتتران

 مباشر(

 العملىيم يالتق -

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتدة املشاركةاحلضور و 1

 %20 من بداية الفصل  التدريبات 2
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 ممتدة العرض التقدميى 3

 %40 ممتدة الواجبات 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 

 ساعات اسبوعيا 4الساعات المكتبية بواقع 

 تقديم المشورة واالرشاد االكاديمى للطالب

 

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

 2011تيسير ابو عرجة، فن المقال الصحفى، دار المجدالوى للنشر والتوزيع،  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

لدين قاهرة،العربي للنشتتتتتتر والتوزيع،   فن التحرير الصتتتتتتحفي، ليلي عبد المجيد،محمود علم ا ،ال

2009. 

 2005   فن التحرير الصحفي ، القاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر، نبيل راغب :

 .2011جرير للنشر والتوزيع ، نبيل حداد : فن الكتابة الصحفية ، عمان،
حستتتنى محمد نصتتتر، ستتتناء عبد الرحمن، التحرير الصتتتحفى فى عصتتتر المعلومات،العين، دار   -

 .2009الكتاب الجامعى،

 الصحف والمجالت االلكترونيةمواقع  اإللكترونيةالمصادر 

 -  ىأخر

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ، عمل اشتراك بالصحف السعودية  معمل صحفى ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 جهاز عرض ، سبورة ككية ، اجهزة حاسب الى

 نقطة شبكة انترنت تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر )نتائج تقويم المقرر(غير  الطالب فاعلية التدريس

 )تقييم اعمال الطالب(غير مباشر  البرنامج قيادات  فاعلة طرق تقييم الطالب

 ( الواجبات مباشر )  التدريسأعضاء هيئة  مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

 مباشر )استبيان تقويم مصادر التعلم(غير  الطالب مصادر التعلم 
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،ير المراجع 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

 الرابعةالجلسة  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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