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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات ٤ المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنه الثالثه / المستوى الخامس  

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ( . 2-736206إدارة المؤسسات اإلعالمية واالقتصادية ) 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

  دال توج

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

%38 24 المحاضرات التقليدية 1  

 %50 32 تطبيقات عملية 2

 %3 2 التعليم المدمج 3

 %9 6  اإللكترونيالتعليم  4

 - -  عن بعدالتعليم  5

 - -  أخرى 6
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على الفعلية للمقررالتعلم  ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 64  محاضرات 1

 20 إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 4  )تذكر(ى أخر 4

 88 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 - ساعات االستذكار 1

 44    الواجبات 2

 - المكتبة 3

 28 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - )تذكر(أخرى  5

 72 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
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ماهية  ها ولملصتتتتتتتقات ومحتوياتوا الطالبات ماهية المطويات وأنواعها المختلفة يهدف هذا المقرر لتعريف

 النشرات وأنواعها المختلفة . 
 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

يهدف هذا المقرر إلى التدريب العملي على إعداد المطويات والنشرات بأنواعها المختلفة والملصقات 

 بأشكالها الحديرة .

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

. يات والملصقات والنشرات طوماهية الميحدد الطالب  1.1  ١ع  

المطويات تخدمة في سالم قناعيةالالية اصتالتراتيجيات االسا علىالطالب  عرفي 1.2

. والنشرات والملصقات  

 ٣ع

األشكال الحديرة للمطويات والملصقات والنشرات .تعرف على ي 1.3  ٥ع  

 ٦ع المطويات والنشرات والملصقات  أنظمة إنتاج  صنفي 1.4

 6ع المطويات والملصقات والنشراتيلخص خطوات إعداد  1.5

  المهارات 2
الطالب المبادئ العلمية في كتابة محتوى المطويات والنشرات و  كتبي 2.1

 . الملصقات 

 ١م

في وسائل اإلعالم عن أشكال المطويات والملصقات  الطالب بمهنية بحثي  2.2

 والنشرات

 ٢م

إعداد المطويات والنشرات في التي يستخدمها لبيانات والمعلومات ا يحلل 2.3

 والملصقات

 ٣م

 7م يبتكر أشكال حديرة للمطويات والملصقات والنشرات 2.4
نشرات بأشكالها المختلفة الملصقات والمطويات وال الطالب يصمم  2.5  ٧م  
  الكفاءات 3
 ١ك مع األساليب التحريرية واإلخراجية المبتكرة للمطويات والنشرات والملصقات علم كاتيايت 3.1
اتخاك القرار وإدارة مجموعة العمل   يودى من غير مساعدة 3.2  ٢ك 
 ٣ك  يتحمل المسؤولية والقدرة على اإلنتاج والعمل بشكل فردي أو ضمن فريق العمل  3.3
 ٥ك االزمات عند حدوثها أثناء تنفيذ العمل يقود فريق  3.4

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 قائمة الموضوعات 1

 14 تعريف المطويات وأنواعها  2

 12  .تعريف الملصقات وأشكالها  3

 12  .تعريف النشرات وأنواعها  4
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 4  .أشكال النشرات المختلفة  5

 10  .األشكال الحديثة للمطويات والنشرات والملصقات  6

 10  .التدريب على األشكال الحديثة  7

 4  .إعداد نماذج مصغرة من المطويات والنشرات والملصقات  8

 8  .وضع األفكار وتوزيع المهام وعرض طرق العمل  9

 2  .متابعة ما تم إنجازه من أعمال  10

 2  .تقييم مبدئي للنماذج التي تم تنفيذها  11

 4  .ورش عمل ومتابعة  12

 4 التقييم النهائي  13

 88 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 

يتتتتات طتتومتتتتاهتتيتتتتة التتمتتيتتحتتتتدد التتطتتالب 

  والملصقات والنشرات . 

  المحاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

 

 الشفوية  المالحظة 

 المحاضرات 

 التقييم 

 

1.2 

على  لطالب  عرف ا جيتتتات الستتتتتتتاي ي ت ترا

المطويات تخدمة في سالم القناعيةالية اصتالا

 والنشرات والملصقات .

 المحاضرات 

 المناقشة 

 

 الشفوية المالحظة 

 

1.3 

األشتتتتتكال الحديرة للمطويات يتعرف على 

  والملصقات والنشرات .

  المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 العمل الجماعي 

 

 الشفوية المالحظة 

 التكاليف 

 

1.4 

المطويات والنشرات  يصنف أنظمة إنتاج 

 والملصقات 

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 العمل الجماعي 

 

 الشفوية المالحظة 

 كاليفالت 

            

1.5 

يتتلتتختتص ختتطتتوات إعتتتتداد التتمتتطتتويتتتتات 

 والملصقات والنشرات

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

 

 الشفوية المالحظة 

 كاليفالت 

 

 المهارات 2.0

2.1 

بة  يكتتب الطالب المبتادئ العلميتة في كتتا

 محتوى المطويات والنشرات و الملصقات 

. 

 

  اإللكترونيالتعليم 

 الشفوية المالحظة 

 التكاليف 

2.2 

يبحث الطالب بمهنية في وستتتتتتتائل اإلعالم  

 عن أشكال المطويات والملصقات والنشرات

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 العمل الجماعي 

 

 الشفوية المالحظة 

 التكاليف 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.3 

التي يستتتتتتتتخدمها لبيانات والمعلومات ا يحلل

 والنشرات والملصقاتفي إعداد المطويات 

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 العمل الجماعي 

 الشفوية المالحظة 

 التكاليف 

2.4 
يبتكر أشتتتتكال حديرة للمطويات والملصتتتتقات 

 والنشرات
 التطبيق العملي 

 الشفوية المالحظة 

 التكاليف 

2.5 
يات والملصتتتتتتتقتات  الطالب يصتتتتتتتمم  المطو

  والنشرات بأشكالها المختلفة 
 العملي التطبيق 

 الشفوية المالحظة 

 التكاليف 

 الكفاءات 3.0

3.1 

يتعلم كاتيتتا مع األستتتتتتتتاليتتب التحريريتتة واإلخراجيتتة 

 المبتكرة للمطويات والنشرات والملصقات

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العمل الجماعي 

 الشفوية المالحظة 

 التكاليف 

3.2 
يودى من غير مستتتتتتتتتاعتتتدة  اتختتتاك القرار وإدارة 

 مجموعة العمل 

 المناقشة

 عمل الجماعيال 
 الشفوية المالحظة 

3.3  
يتحمتتل المستتتتتتتؤوليتتة والقتتدرة على اإلنتتتاج 

  والعمل بشكل فردي أو ضمن فريق العمل 
 العمل الجماعي  الشفوية المالحظة 

3.4 

يذ  ناء تنف يقود فريق االزمات عند حدوثها أث

 العمل 

 المحاضرات 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

  

 ةالشفوي المالحظة 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتدة المشاركة والحضور .  1

 %30 الراني عشر تقديم نماكج للمطويات  2

 %30 الرابع عشر لنشرات اتقديم نماكج  3

 %30 السادس عشر الملصقات تقديم نماكج 4

 %100 السابع عشر التقييم النهائي  5

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ساعات مكتبية ال تقل عن  ويحدد عض - ستطيع  4من أعضاء هيئة التدريس  سبوعية ت ساعات أ

الطالبات من خاللها التوجه ألستتتتاك المادة للستتتؤال أو االستتتتشتتتارة ، وشتتترأ ما تعذر فهمه أثناء 

 الدرس .    

تستطيع الطالبات التواصل مع األساتذة من خالل البريد اإللكتروني وسؤاله في كل ما يتعلق  -

 س .بالدر

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

 للمقرر المرجع الرئيس

،  ٢٠١٦،مبادى انتاج المواد اإلعالمية للعالقات العامة نيازي، نحس .احمد سالم ، د .د

 المكتب العربي للمعارف 
 

 جابر عبد الموجود ، التدريب في مجال العالقات العامة المساندةالمراجع 
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 اإللكترونيةالمصادر 

 المواد اإلعالمية على الشبكة العنكبوتية 

 البرامج اإللكترونية المتعلقة بالمقرر
 

 االسطوانات والفيديو فيلم  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

قاعات مناسبة ومجهزة بحيث تستوعب عدد الطالبات 

 المسجالت بالمادة .
 

 التقنية التجهيزات
 حاسب آلي محمول ومنظومة بروجيكتور البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

   Data Showتوفير نظام  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسرترترترترتيات ت ويمتاحلصوماعلرترترترترتحل م   م-1 

التغذصةمالراجعةممنمالطالبمخبلرترترترترترترترتحل م

 . فعول ةمالتدرصسم:

 مباشر )تقويم المقرر( غير الطالب

اسيات ت ويمتاحلصوم م  ةمالتدرصسم.م2

 منمقبلماألستوذمأومالاسو:

 

 المراجع النظير -قيادات البرنامج

 مباشر غير

 تقييم المطبوعات المطلوبة

 

م

تا  ومإجراءايمالتخط طمل مراجعةم-3

الدورصةمملدىمفعول ةمماملاررمالدراسيم

موالتخط طملتطحلصرهو:

 

 غير مباشر القيادات بالبرنامج –عضو هيئة التدريس 

تاحلصوممدىمحتل لمخمرجويمالتع ومم-4

مل مارر:

مم

 

 عضو هيئة التدريس

 مباشر

 االنشطة والتمارين

 تقييم المشروعات البحرية-

متاحلصومملودرمالتع و:م-5

م
 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 

 
 

 

 

 

 

 

 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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