
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقنيات طباعة ونشر المقرر:اسم 

 736312-2 المقرر:رمز 

 البكالوريوس البرنامج:

 االعالم العلمي:القسم 

 العلوم االجتماعية الكلية:

 جامعة ام القرى المؤسسة:

 

 

  



 

 
2 

 

 المحتويات
 3 ......................................................................................................... أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

 4 .............................................................................................. هدف المقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 4 ...................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 4 ...................................................................................................................... . الهدف الرئيس للمقرر2

 4 ................................................................................................................... ر:. مخرجات التعلم للمقر3

 5 .................................................................................................................. ج. موضوعات المقرر

 5 ................................................................................................................... د. التدريس والتقييم:

 5 .................................................. ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 7 .......................................................................................................................... . أنشطة تقييم الطلبة2

 7 ................................................................................... أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 7 ......................................................................................................... مصادر التعلم والمرافق: –و 

 7 ........................................................................................................................ علم:. قائمة مصادر الت1

 8 ........................................................................................................... . المرافق والتجهيزات المطلوبة:2

 8 ................................................................................................................. ز. تقويم جودة المقرر:

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 



 

 
3 

  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان اسبوعيا المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى / متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري /  إجباري ب.

                 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السادسالمستوى - الثالثة السنة 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 تقنيات الوسائل والبرامج التعليمية  

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

            %78.1    25 المحاضرات التقليدية 1

 %21.9 7 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على للمقررالتعلم الفعلية  ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

                 32 محاضرات 1

                   - إستوديوأو معمل  2

                   8 إضافيةدروس  3

     8                  ساعات مكتبية 4

 48         اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 5 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

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

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1
بالنشر أنظمة  بانواع الطباعة وطريقة كل نوع وتجهيز الصفحات وااللواح الطباعية كما انه يهتم  يهتم هذا المقرر   -

 والنشر اإللكتروني االلكتروني وبرامج التصميم 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2
ساليب الطباعة والتصميمب  البتعريف الط - التقليدية والحديثة والوسائط الطباعية المختلفة من أنواع الورق  احدث ا

 .  واألحبار وتأثيراتها الطباعية على المنتج الطباعى  

 .  وبرامجة المختلفة  النشر االلكتروني ماهية نظام  التصميم علىالب تعريف الط -

حديثة من نقل الصررررفحات اإللكترونية وتنقيات الصررررور والنصررررو  وتوثيق طالبات  باهم ادوات النشررررر التعريف ال -

 .  ومراحل إنتاج صحيفة إلكترونياالمعلومات الكترونيا 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 للمقررمخرجات التعلم 
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

األستتتتتتاليب الطباعية التقليدية والتقنيات الطباعية  والوستتتتتتائط الموامية للطباعة من األ بار  يحدد 1.1

 والورق وتجهيزات ما قبل الطبع 

   5ع         

 8ع الطباعة الحديرة والتطور اإلنتاجى في عناصر وخامات  اإلنتاج المساعدة من  بر وورق   يعرف  1.2

يلخص المفاهيم  الخاصتتتتتتتة بنشام النشتتتتتتر اإللكترونى وومكوناته ومزاياو وبرامجه التوضتتتتتتيب   1.3

 المختلفة 

 5ع

1..4 

 

 8ع مرا ل إعداد صحيفة إلكترونيا وكافة أدوات النشر الحديرة  يرتب 

 5ع ساسية في الطباعة ومرا ل  النشر اإللكترونى والطباعة عن بعديستعرض القواعد األ 1.5

  المهارات 2

آلت الطباعة هرية بين أنواع الطباعة وآأ دث التتقنيات اإلتصتتتتتتتالية إلدراو  الفروق الجو يميز 2.1

 المختلفة والخامات وامكانياتها وفقا للمواصفات الفنية لكل خامة على المنتج الطباعى 
 1م

الطرق التقليدية والحديرة لطباعة ب الطباعية والقدرات اإلنتاجية فيما يتعلق  يقارن بين األستتتتتتتاليب 2.2

 الصحف والمجالت 
 5م

أنشمة النشتتر التقليدية واإللكترونية ومرا ل وبرامج النشتتر اإللكترونى ومميزاتها في اإنتاج يحلل  2.3

 األعلى جودة من النا ية الطباعية والبصرية 
 5م

 6م برامج النشر اإللكترونى المختلفة في مرا ل ما قبل اطبع  يوظف  2.4

التصورات التجهيزية له في مر لة ينتج مشروعا إفتراضيا لتصور منتج طباعى مع وضع كافة  2.5

فة  كا يار نواع الطباعة األمرل وانوع الحبر والورق مع  بل الطبع ومر لة الطباعة من اخت ما ق

 التفاصيل الخاصة بالجودة القياسية والمواصفات الفنية للخامات الطباعية

 6م

  الكفاءات 3

األساليب الطباعية وتقديم نماكج تطبيقية لمخرج مفرد من ورقة وا دة لكل طريقة  يقدم درسا عن  3.1

 طباعية على الخامات المختلفة للطبع  

 1و

 1و البرامج  الخاصة بالنشر اإللكترونى  في مر لة ما قبل الطبع يتعلم كاتيا   3.2

يفحص خامات اإلنتاج ومنها الخبر والورق المتوفرة بالمطبوعات  واإلستتتتتتتدالو عن نوعها تقديم  3.3

 عينات منها 

 1و

 4و يعمل في فريق لتقديم عرضا علميا عن مرا ل واآلت وخامات الطباعة المختلفة وتطوراتها  3.4

مستتتندة على طرق الطباعة التجريبية  النتاج  وطباعة المطبوعات  جديدة  يقدم  تصتتورا آلليات   3.5

في أوروبا وامريكا من الطبع بالحبر اإلليكترونى والحركة اآل ادية للصتتتتتتور الرابتة بالصتتتتتتحف 

 والمجالت ثنائية البعد  

 4و
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6       وطرق الطباعة ومرا ل التجهيز الطباعى   وأنواعها تاريخ الطباعة 1

2 
واستتتتتتعراض النتائج الطباعية لكل آله ومدى توافقها مع الخامات  وعرضتتتتتها اآلآلت الطباعية  تطور

 المختلفة المستخدمة في الطبع من األسطح الطباعية 

6 

3 
واأل بار الملونة وخصتتتائص المادة الملونة  وطرق جفاف األ بار  والورق وأنواعة الطباعة الملونة  

             والمواصفات القياسية للورق المالئم للطباعة 

8 

 6 النشر االلكتروني ومرا له ومزاياو وعيوبه  4

 2 االختبار النصفي   5

 6  برامج النشر اإللكترونى المختلفة ومزاياها في مرا ل ما قبل اطبع   6

 8 استعراض تطبيقى موجز لبرنامجى الفوتوشوب واإلنديزاين 7

 6 النشر اإللكترونى والطباعة عن بعد النشر مرا ل قواعد اساسية في الطباعة و 10

      48 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 

يحدد األساليب الطباعية التقليدية والتقنيات الطباعية  

والوستتتتتتتائط الموامية للطباعة من األ بار والورق 

 وتجهيزات ما قبل الطبع 
  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

  العروض العلمية 

  التقييم العملى 

 المال شة  الشفهية 

  اإلختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

الدورية الشتتتتتتفهية 

 والتحريرية

1.2 

يعرف  الطبتتتاعتتتة الحتتتديرتتتة والتطور اإلنتتتتاجى في 

 المحاضرات   عناصر وخامات  اإلنتاج المساعدة من  بر وورق  

  إستراتيجية المناقشة 

  العلميةالعروض 

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الدورية

 الشفهية المال شة 

1..3 

   

يلخص المفاهيم  الخاصتتتتة بنشام النشتتتتر اإللكترونى 

 المحاضرات   وومكوناته ومزاياو وبرامجه التوضيب  المختلفة 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الدورية

 الشفهية المال شة 

1.4 

يرتب  مرا ل إعداد صحيفة إلكترونيا وكافة أدوات 

 المحاضرات   النشر الحديرة 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

  التقييم العملى 

 المال شة  الشفهية 

  اإلختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

الدورية الشتتتتتتفهية 

 والتحريرية

1.5 

يستتتتعرض القواعد األستتتاستتتية في الطباعة ومرا ل  

 اإللكترونى والطباعة عن بعدالنشر 
  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

  

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الدورية

 الشفهية المال شة 

 المهارات 2.0

2.1 

ية إلدراو  الفروق  يات اإلتصتتتتتتتال يميز أ دث التتقن

الجوهريتتتة بين أنواع الطبتتتاعتتتة وآآلت الطبتتتاعتتتة 

فات  ياتها وفقا للمواصتتتتتت المختلفة والخامات وامكان

 الفنية لكل خامة على المنتج الطباعى 

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

  التقييم العملى 

 المال شة  الشفهية 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

  العلميةالعروض 

 

  اإلختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

الدورية الشتتتتتتفهية 

 والتحريرية

2.2 

يقارن بين األستتتتتتتاليب الطباعية والقدرات اإلنتاجية 

فيمتتا يتعلق  بتتالطرق التقليتتديتتة والحتتديرتتة لطبتتاعتتة 

 الصحف والمجالت 

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

 

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الدورية

 الشفوية  المال شة 

2..3 

يحلل أنشمة النشتتتتتتر التقليدية واإللكترونية ومرا ل 

وبرامج النشتتتتتتر اإللكترونى ومميزاتهتتا في اإنتتتاج 

 األعلى جودة من النا ية الطباعية والبصرية 

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

 

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الدورية

 الشفوية المال شة 

2.4 

يوظف برامج النشر اإللكترونى المختلفة في مرا ل 

 ما قبل اطبع  
  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

 

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الدورية

 الشفوية المال شة 

2.5 

ينتج مشتتتروعا إفتراضتتتيا لتصتتتور منتج طباعى مع 

كافة التصتتتورات التجهيزية له في مر لة ما وضتتتع 

قبتتتل الطبع ومر لتتتة الطبتتتاعتتتة من اختيتتتار نواع 

الطبتتتاعتتتة األمرتتتل وانوع الحبر والورق مع كتتتافتتتة 

التفاصتتتيل الخاصتتتة بالجودة القياستتتية والمواصتتتفات 

 الفنية للخامات الطباعية

  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

 

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الدورية

 الشفوية المال شة 

 الكفاءات 3.0

3.1 

يقدم درستتتتتتا عن  األستتتتتتاليب الطباعية وتقديم نماكج 

قة  كل طري ية لمخرج مفرد من ورقة وا دة ل تطبيق

 طباعية على الخامات المختلفة للطبع  

  العمل الجماعى 

  إستراتيجية المناقشة 

  ميتتتة ل ع ل عروض ا ل ا

 الفردية والجماعية 

  التقييم العملى 

 المال شة الشفهية 

  اإلختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

الدورية الشتتتتتتفهية 

 والتحريرية 

3.2 

يتعلم كاتيا البرامج  الخاصة بالنشر اإللكترونى  في  

 مر لة ما قبل الطبع 
  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

  التطبيق العملى 

 

  التقييم العملى 

 المال شة  الشفهية 

 اإلختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات 

الدورية الشتتتتتتفهية 

 والتحريرية

3.3 

يفحص ختتتامتتتات اإلنتتتتاج ومنهتتتا الخبر والورق 

المتوفرة بالمطبوعات  واإلستتتتدالو عن نوعها تقديم 

 عينات منها 

  العمل الجماعى 

  إستراتيجية المناقشة 

  ميتتتة ل ع ل عروض ا ل ا

 الفردية والجماعية 

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الدورية

 الشفهية المال شة 

3.4 

يا عن مرا ل  قديم عرضتتتتتتتا علم يعمل في فريق لت

 واآلت وخامات الطباعة المختلفة وتطوراتها 
  المحاضرات 

  إستراتيجية المناقشة 

 العروض العلمية 

  التطبيق العملى 

 

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الدورية

 الشفهية المال شة 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.5 

عة   يدة  النتتاج  وطبتا جد يقتدم  تصتتتتتتورا آلليتات  

المطبوعات  مستتتتتتندة على طرق الطباعة التجريبية 

في أوروبتتا وامريكتتا من الطبع بتتالحبر اإلليكترونى 

والحركتتة اآل تتاديتتة للصتتتتتتور الرتتابتتتة بتتالصتتتتتتحف 

 والمجالت ثنائية البعد  

  العمل الجماعى 

  إستراتيجية المناقشة 

  ميتتتة ل ع ل عروض ا ل ا

 لجماعية الفردية وا

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات

 الدورية

 الشفهية المال شة 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 10  ممتدة  حضور ومشاركة  والنشاط  1

 % 10 الرابع عشر   تكليف  2

 % 20  السابع  نصفىتحريري اختبار  3

 %60 السابع عشر / الثامن عشر   نهائي تحريري  اختبار  4

 100  المجموع 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة  اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء  -

الذي يتواجد فيه  –الساعات المكتبية  –واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد الفترة الزمنية 

 -أعضاء هيئة التدريب في األسبوع ( :
ب وأبعاد المقرر الدراسي لتواصل عبر الموقع اإللكتروني ألستاذ المقرر واالستفسار والمناقشة والتساؤل حول جوانا -

 وكيفية االستفادة من التساؤالت استفادة كاملة . 

التواجد الدائم والمستمر والمنظم لمعظم الطالب في مكتب األستاذ حرصاً على تطبيق نظام السعات المكتبية في إطار تفعيل  -

 نظم الجودة والتطوير وذلك لالستفسار عن كل النقاط المرتبطة بالمقرر .     

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
اإلتجاهات الحديثة  ، القاهرة،  -( تكنولوجيا النشر الصحفى2001شريف درويش اللبان ) -

 الدرار المصرية اللبنانية .

 

 المساندةالمراجع 

اإللكترونى ،القاهرة ، العربى ( تكنولوجيا الطباعة والنشر 1999شريف درويش اللبان )  -

 للنشر والتوزيع .

تاريخ وصناعة ، القاهرة ، مطابع  –( الطباعة 1992عبد الرؤوف فضل هللا بدوى ) 

 روزاليوسف . 

مشكالتها وتطبيقاتها في الصحافة ،  -( الطباعة الملونة1994شريف درويش اللبان ) 

 القاهرة ، العربى للنشر والتوزيع  

( الطباعة وتيبوغرافية الصحف ، القاهرة ، العربة للنشر 1984صالح ) أشرف محمود 

 والتوزيع .

 اإلعالمية في الشبكة العنكبوتيةالمواقع  - اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر
 عروض على اجهزة عرض البيانات -

 اسطوانات مدمجة  -
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعة المحاضرات بالكلية . 

 بأماكن أخرى داخل الجامعة . عرضقاعة 

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

 حاسب آلي محمول . 

 السبورة الذكية.

 التخصص(تبعاً لطبيعة ) ىأخر تجهيزات
  Data Showنظام 

 أجهزة حاسوب مزودة باإلنترنت  وبرامج التصميم المختلفة 

 
 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
   

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

احلصرترترترترترتو       قويم اسرترترترترترتاا       -1

التغذية الراجعة من الطالب خبصرترترترترترترترتو  

 فع ل ة التدريس :

 المقرر(مباشر )تقويم غير  الطالب

يم  م  ة التدريس من واساا        ق. 

 قبل األست ذ أو القسم:

 

 المراجع النشير -قيادات البرنامج

 مباشرغير 

لورقتتتة  - يفتتتا  ا ت موكج استتتتتتت ن

 االختبارية

 نموكج تصحيح عينة عشوائية -

 

إجراءا  التخط ط ل مراجعة   ق  م-

الدورية ملدى فع ل ة  املقرر الدراسي 

 والتخط ط لتطويره :

 

 القيادات بالبرنامج –عضو هيئة التدريس 
 عضو هيئة تدريس نشير  –مباشر غير 

 

 قويم مدى حتص ل خمرج   التع م  -4

 ل مقرر:

 

 عضو هيئة التدريس

 مباشر

 االختبارات والتمارين -

 تقييم المشروعات البحرية -

  قويم مص در التع م: -5

 
 الطالب

 مباشرغير  

 التعلماستبانة تقويم مصادر 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرشالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضا  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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