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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 ساعان 

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى √ متطلب قسم   ليةك

    اختياري √  إجباري ب.

 الثامن  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 تقنيات الطباعة والنشر           

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد   

 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %78.2 25 المحاضرات التقليدية 1

 %21.8 7 التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 32 محاضرات 1

 4 إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 4 ت عملية تطبيقا 4

 - ساعات مكتبية  5

 - التعلم االلكتروني  6

 - اخري تذكر  7

 40 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 26 ساعات االستذكار 1

 5 الواجبات 2

 - المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 8 اعداد العروض المرئية  5

 - ()تذكرأخرى  6

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

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 لتصوير الصحفي والصورة الصحفية ومصادرها وخصائص التصوير ومراحل الصورة وغيرهاتعريف الطالب والطالبات با 

لصقل مواهبهم ومهاراتهم االعالمية في  وذلككما تشتمل علي جانب تطبيقي علي زوايا الصورة الصحفية ومراحل انتاجها  

 مجال التصوير الصحفي 

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

لصوووحفية ومراحل تزويد الطالب بكل ما يتعلق بالصوووورة الصوووحفية من حي  نشوووصة فن التصووووير وأنواع الصوووورة ا -

 إنتاجها ,

 وكذلك التدريب على تقنيات التصوير في الحاسب اآللي .  تعليم مهارات اعداد الصورة الصحفية            

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 2ع االسس العلمية إلنتاج الصورة الصحفية ومراحلها  يحدد 1.1

 8ع يستعرض االساليب الحديثة إلنتاج الصورة الصحفية  1.2

 7ع يتعرف علي انواع اللقطات والزوايا المستخدمة للكاميرا  1.3

 7ع انواع الزوايا والعدسات المستخدمة  يصنف  1.4

 7ع يعدد خطوات انتاج الصورة الصحفية  1.5 

  المهارات 2

 4م في اعداد الصور الصحفية المستخدمة  كافة االجهزة والمعدات والبرامج والتقنيات  يميز بين  2.1

 4م التعليق المناسب للصورة الصحفية  يصيغ  2.2

 1م يشرح  احدث التطبيقات والبرامج والتقنيات االتصالية والصحفية للتصوير  2.3

2.4.

.. 

 4م ينتج موضوعا صحفيا مصورا هادفا 

 4م بين اللقطات الصحفية المالئمة لكل موضوعيقارن  2.5 

2.6 

 

 4م يوظف  المصادر المتنوعة لجمع المعلومات والصور الصحفية 

  الكفاءات 3

اليات جديدة وطرق تناول مختلفة للصووووووورة الصووووووحفية بما يخدم الفنون  يتعلم ذاتيا  لوضووووووع  3.1

 الصحفية 

 4ك

 7ك الصحفية التي التقطهاتحمل المسئولية المهنية عن الصور ي 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 
 

 

 

 م
 

 االتصالساعات 

 4 نشاة التصوير الصحفي وأساسياته   1

 4   . خصائص التصوير الصحفي وأهدافه 2

 4   مصادر الصورة الصحفية 3

 4   مراحل إنتاج الصورة الصحفية 4

 4   تحرير الصورة وإخراجها 5

 6 الوقت المناسب اللتقاطها الصورة المعبرة واختيار 6
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 6   التقنيات الحديثة في عملية التصوير 7

 6   التواصل عبر اإلنترنت لنقل الصورة الصحفية 8

9 
 6 صحفية لصورة إلللي  الحاسب اآل وبرامج تطبيقات 

 

 44 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 

االسووووووس العلمية إلنتاج الصووووووورة الصووووووحفية  يحدد

 ومراحلها 

  محاضرات                

  مناقشات 

  العصف الذهني 

  العمل الجماعي 

  التعلم االلكتروني 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 الشفوية المالحظة 

1.2 

 محاضرات                  يستعرض االساليب الحديثة إلنتاج الصورة الصحفية 

 مناقشات  

 العصف الذهني  

 العمل الجماعي  

 التعلم االلكتروني 

  االختبارات الفصلية

الدوريةاالختبارات    

ة الوووووموووووالحوووووظووووو              

  الشفوية 

…1.3 

يتعرف علي انواع اللقطووات والزوايووا المسووووووتخوودمووة 

 للكاميرا 

 محاضرات                 

 مناقشات  

 العصف الذهني  

 العمل الجماعي  

 التعلم االلكتروني 

  االختبارات الفصلية

  االختبارات الدورية

 ة الشفوية المالحظ            

  التطبيقات العملية             

104 

 

 محاضرات                  انواع الزوايا والعدسات المستخدمة  يصنف 

 مناقشات  

 العصف الذهني  

 العمل الجماعي  

 التعلم االلكتروني 

  االختبارات الفصلية

ية رواالختبارات الد  

    المالحظة الشفوية  

        

1.5 

                 محاضرات  يعدد خطوات انتاج الصورة الصحفية 

  مناقشات 

  العصف الذهني 

  العمل الجماعي 

 التعلم االلكتروني 

  االختبارات الفصلية

     االختبارات الدورية

 التطبيقات العملية  

 المهارات 2.0

2.1 
كافة االجهزة والمعدات والبرامج والتقنيات ميز بين ي

 اعداد الصور الصحفيةفي 
 العروض العلمية 

 

 الشفوية  المالحظة 

 االختبارات الدورية  العصف الذهني  التعليق المناسب للصورة الصحفية يصيغ  2.2

…2.3 
يشورح احدث التطبيقات والبرامج والتقنيات االتصوالية 

 والصحفية للتصوير 
  ة العملي التطبيقات  التدريب العملي  

 موضوعا صحفيا مصورا هادفاينتج  2.4
 المناقشة 

 العصف الذهني 

االخووووتووووبووووارات الوووودوريووووة 

 والنهائية 

  التطبيقات العملية 

 التطبيقات العملية  العروض العلمية  يقارن بين اللقطات المالئمة لكل موضوع   2.5

 يوظف  المصادر المتنوعة لجمع المعلومات والصور  2.6

 العمل الجماعي 

 المناقشة 

 العصف الذهني 

 التطبيقات العملية 

 الشفوية  المالحظة 

 الكفاءات 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 
اليات جديدة وطرق تناول مختلفة  يتعلم ذاتيا  لوضووووع 

 للصورة الصحفية بما يخدم الفنون الصحفية
 العروض العلمية 

 التطبيقات العملية 

 المالحظة الشفوية 

3.2 
الصووحفية التي تحمل المسووئولية المهنية عن الصووور ي

 التقطها
 التدريب العملي 

 التطبيقات العلمية

  المالحظة الشفوية 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتد  الحضور والمشاركة  1

 %10 10 االختبارات الدورية  2

 %20 15-10 التقديمية   ضالعروالتطبيقات العملية  3

 %60 18-17  ياالختبار النهائ 4

5    

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

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات اسبوعيا 4الساعات المكتبية 

 االرشاد االكاديمي للطالبات 

 من خالل التواصل عبر االيميل الجامعي 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
اهرة , العربي ,الق احمد عبيد ,التحليل الموضوووعي للصووور الصووحفية: األسووس والتطبيقات

 م2016للطبع والنشر  

 المساندةالمراجع 

وفن  دار  التصوووووووير الفوتوغرافي علمعبوود العزيز الطووائي                         -

ا 2017الكتاب العلمية ,      

 

عالم الكتب ,  قاهرة ,  ية في مجال اإلعالم ( ال لدين ) الصووووووورة الفوتوغراف محمود علم ا

م2003  .  

: الصوووحافة المكتوبة والسووومعية البصووورية في الجزائر, دار الخلدونية, نور الدين تواتي -

, 2009الجزائر,  

-  

االردن, -, دار أسووامة للنشوور والتوزيع, عمان1خليل محمد الراتب: التصوووير الصووحفي, ط

2012,  

              .    

ي محاضوووورات يتم إلقاعها على الطالب تجطي جميع الجوانب الموضووووحة مسووووبقا  والتي تجط

    جميع الموضوعات بالمقرر .

 مواقع خاصة بالتصوير مثل موقع جرافيك او المدونات لكبار المصورين المحترفين  اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر
 المكتبة الرقمية للجامعة  –شبكة االنترنت 

 عروض ومحاضرات علي برنامج البالك بورد 
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 االستديو  –معمل التصوير بالقسم  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 معمل التصوير بالقسم 

 وعدسات تصويركاميرات  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسووووووتراتيجيات تقويم الحصووووووول علي   

التجذية الراجعة من الطالب بخصوووووو  

 فاعلية التدريس 

 تقويم المقرر(غير مباشر )                        الطالب 

ستراتيجيات تقويم عملية التدريس من  ا

 قبل االستاذ والقسم 
 المرجع النظير   -قيادات البرنامج

 باشر   غير م

-   نموذج استيفاء الورقة االختبارية

 نموذج تصحيح عينة عشوائية

تقييم إجراءات التخطيط للمراجعوووة -3

الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسووووي 

 والتخطيط لتطويرها:

 يئة التدريس عضو ه
  غير مباشر

 عضو هيئة تدريس نظير

مووودي تحصوووووويووول مخرجوووات تعلم تقويم 

 المقرر
 عضو هيئة التدريس 

 مباشر -

 االختبارات والتمارين -

 تطبيقات العملية تقييم ال -

 الطالب )تقويم مصادر التعلم ( مصادر التعلم 
) غير استبانة تقويم مصادر التعلم 

 مباشر 
 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.           

 

 باللي اإلعالم بالكلية الجامعية  رئيس قسم                         بالجموم الجامعية بالكليةرئيسة قسم االعالم 
   

 

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

