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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان أسبوعيا  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة الرابعة / المستوى السابع  

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ( 736401 -2تقنية المعلومات  ) 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد      

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %62.5 20 المحاضرات التقليدية 1

 %18.75 6 التعليم المدمج  2

 %18.75 6  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

 4               إضافيةدروس  3

 4    ساعات مكتبية  4

 40               اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 26              ساعات االستذكار 1

 10              الواجبات 2

 4              المكتبة 3

 4              المشاريع /إعداد البحوث 4

  - ()تذكرأخرى  5

 44            اإلجمالي 
التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، ، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة 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

 

 ريريا وإخراجيا هذا النمط من الصحف تح تقنياتها التفاعلية وتناوليركز هذا المقرر على دراسة الصحف اإلليكترونية   

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 المتعددة لعرضتزويد الطالب بالتكنيكيات الحديرة لتحقيق تفاعلية الصتتتتتتحف اإللكترونية والوستتتتتتائط التفاعلية   -

 تفاعلى للمادة الصحفية 

 

 تعلم األساليب التحريرية واإلخراجية للصحف اإللكترونية  -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 التعلم للمقررمخرجات 
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع للصحافة اإلليكترونية  لماهية  األساسية العلمية  ميذكر المفاهي 1.1

 1ع المفاهيم والمصطلحات التقنية والتفاعلية بالبيئة ااإللكترونية للصحف اإللكترونية  يعرف 1.2

 7ع يعدد األساليب التحريرية الحديرة للفن الصحفى  بالصحف اإللكترونية  1.3

 7ع يتعرف على الخدمات التفاعلية بالصحف اإلليكترونية   1.4

 7ع .يصنف آليات وطرق التطبيقات الجديدة وأساليب اإلخراج اإلليكترونى التفاعلى  1.5

  المهارات 2

يات يحلل  2.1 قات والتقن حدث األجهزة والتطبي يةأ ية   االتصتتتتتتتال يل مواقع الصتتتتتتحف اإلليكترون لتحل

 تحريريا وإخراجيا 

 1م

يوظف المهارات التقنية في الدخول على مواقع الصتتتتحف والتعرف على كافة مكونات الصتتتتحيفة  2.2

 وخدماتها الصحفية  والفرق بين الصحف المختلفة في تصميم واجهات الصحف 

 4م

 المطبوعة الصتتتتحافة بين واإلخراجية واإلنتاجية التحريرية األستتتتاليب بين يوضتتتتم المقارنات  2.3

 .واإللكترونية

 5م

 6م  افتراضيةيرسم مخطط  لواجهة صحيفة اليكترونية  2.4

 6م ينتج  مشروعا إفتراضيا لصحيفة إليكترونية    2.5

  الكفاءات 3

يتعلم كاتيا من خالل مالحظة ومقارنة الصتتتتتتحف اإللكترونية على الشتتتتتتبكة فيبما يخ  الخدمات  3.1

 .والقوالب الفنية للتحرير وأساليب اإلخراج التفاعلى 

 1ك

 1ك اإللكترونية للصحافة المبتكرة واإلخراجية واإلنتاجية التحريرية االساليب يقدم درسا حول   3.2

العمل  ورش العمل  بيئة مع واالندماج العمل مجموعة وإدارة القرار اتخاك يتحمل مستتتتتت ولية  3.3

 والعروض الجماعية 

 2ك

مشتتتتروع فكرة مبتكرة لمشتتتتروع صتتتتحيفة الكترونية والتحليل والمقارنة بين  يكتب بشتتتتكل علمى  3.4

 مستويات األداء للعديد من الصحف  اإللكترونية بالسوق الصحفية 

 3ك

تصتتتتتتميم واجهات الصتتتتتتحف وفى الوستتتتتتائط التفاعلية  في جديدة آليات يتصتتتتتترف بمهنية لتقديم  3.5

 والمعالجة التحريرية للمضمون 

 4ك

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2  نشأة الصحافة اإللكترونية وتعريفها .  1

 2 سمات الصحافة اإللكترونية .و  الفرق بين الصحافة الورقية واإللكترونية 2

 6 الخدمات الصحفية بصحافة اإلنترنت  3

 6  . محددات الموقع اإللكترونى الفعال   4
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 2 .الفرق بين الهايبرتكست والهايبر ميديا والهايبر لين  5

 6 ة اإلنترنتإعداد المادة الصحفية على شبكمراحل  6

 4 على اإلنترنت صحافة الوسائط المتعددة  7

 4 األساليب اإلخراجية الشائعة لتصميم الصحف اإللكترونية  8

 4 األساليب التحريرية الحديرة لصياغة ) الخبر والحديث والتحقيق(  اإللكترونى  9

 4 تقديم العروض الخاصة بالمشروع اإلفتراضي لصحيفة الكترونية  10

   

 40 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 
يذكرالمفاهيم العلمية  األستتتتاستتتتية  لماهية للصتتتتحافة 

 اإلليكترونية 

 تالمحاضرا -

 المناقشة -

 

  االختتتتتبتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتبتتتارات

 الدورية

 التكليفات 

                

1.2 

ية  فاعل ية والت حات التقن فاهيم والمصتتتتتتطل يعرف الم

 بالبيئة ااإللكترونية للصحف اإللكترونية 
 تالمحاضرا -

 المناقشة -

 

  االختتتتتبتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتبتتتارات

 الدورية

 التكليفات 

                

1.3 

  يعدد األستتتتتتاليب التحريرية الحديرة للفن الصتتتتتتحفى

 بالصحف اإللكترونية 
 المحاضرات -

 العصف الذهنى  -
 

 

  االختتتتتبتتتارات

 الدورية

 التتتمتتتالحتتتظتتتة 

 الشفوية 

 

1.4 

يتعرف على الختتتدمتتتات التفتتتاعليتتتة بتتتالصتتتتتتحف  

 اإلليكترونية 

 

 العصف الذهنى  -
 العمل الجماعى  -
المحاضتتتترات والعروض  -

 التقديمية

 

 التتتمتتتالحتتتظتتتة 

 الشفوية 

 التكاليف 

1.5 

يصتتتتتنف آليات وطرق التطبيقات الجديدة وأستتتتتاليب 

 المحاضرات - .اإلخراج اإلليكترونى التفاعلى 

 المناقشة -
 العصف الذهنى  -
 العمل الجماعى  -
 تقديميةالعروض ال -

  االختتتتتبتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتبتتتارات

 الدورية

 التتتمتتتالحتتتظتتتة 

 الشفوية 

  

 المهارات 2.0

2.1 

تقنيتتتات  يحلتتتل أحتتتدث األجهزة والتطبيقتتتات وال

ية   يل مواقع الصتتتتتتحف اإلليكترون ية لتحل اإلتصتتتتتتتال

 تحريريا وإخراجيا 

 

 المناقشة -
 العصف الذهنى  -
 العمل الجماعى  -

 

 التتتمتتتالحتتتظتتتة 

 الشفوية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 

2.2 

يوظف المهتتتارات التقنيتتتة في التتتدخول على مواقع 

الصتتتتتتحف والتعرف على كافة مكونات الصتتتتتتحيفة 

وخدماتها الصتتتحفية  والفرق بين الصتتتحف المختلفة 

 في تصميم واجهات الصحف 

 المحاضرات -

  ةالمناقش -
 العمل الجماعى  -
 

  االختتتتتبتتتارات

 الفصلية

  االختتتتتبتتتارات

 الدورية

 تكاليفال 

 

2.3 

قارنات  يب بين يوضتتتتتتم الم  التحريرية األستتتتتتتال

 المطبوعة الصتتتتتتحافة بين واإلخراجية واإلنتاجية

 .واإللكترونية

والعروض  المحاضتتتترات -

 التقديمية

 المناقشة -
 
 

 تكاليفال 

 التتتمتتتالحتتتظتتتة 

 الشفوية

 

2.4 

 يرسم مخطط  لواجهة صحيفة اليكترونية إفتراضية 
 
 العمل الجماعى  -
 العروض العملية -
 المحاضرات  -

 تكاليفال 

  الشفويةالمالحظة 

  التقويم العملى 

  التتتتتقتتويتتم التتتذاتتتي

 )غير مباشر(

2.5 
 العمل الجماعي  - ينتج  مشروعا إفتراضيا لصحيفة إليكترونية   

 المناقشة -
 التكاليف 

 المالحظة الشفوية 

 الكفاءات 3.0

3.1 

يتعلم كاتيتتا من خالل مالحظتتة ومقتتارنتة الصتتتتتتحف 

يخ  الختتدمتتات  اإللكترونيتتة على الشتتتتتتبكتتة فيبمتتا

والقوالب الفنية للتحرير وأستتتاليب اإلخراج التفاعلى 

. 

 المحاضرات -

 المناقشة -
 العصف الذهنى  -
 العمل الجماعى  -
 

 

 التتتمتتتالحتتتظتتتة 

 الشفوية 

 

3.2 

 واإلنتاجية التحريرية االستتتاليب يقدم درستتتا حول  

 اإللكترونية للصحافة المبتكرة واإلخراجية
 عروض التقديميةال -

 المناقشة -
 

 

 التتتمتتتالحتتتظتتتة 

 الشفوية

 

3.3 

 مجموعة وإدارة القرار اتخاك يتحمل مس ولية 

العمل  ورش العمل  بيئة مع واالندماج العمل

 والعروض الجماعية 

 

 ةالمناقش -
 العمل الجماعى  -
 

 المالحظة  الشفوية 

  التقويم العملى 

  

 

3.4 

مشروع فكرة مبتكرة لمشروع   يكتب بشكل علمى

صحيفة الكترونية والتحليل والمقارنة بين مستويات 

األداء للعديد من الصحف  اإللكترونية بالسوق 

 الصحفية 

 المحاضرات -

 المناقشة -
 

 

 تكاليفال 

 التتتمتتتالحتتتظتتتة 

 الشفوية 

  

3.5 

تصميم  في جديدة يتصرف بمهنية لتقديم  آليات

واجهات الصحف وفى الوسائط التفاعلية والمعالجة 

 التحريرية للمضمون 

 

 العمل الجماعى  -
 ميةالعروض العل -

 تكاليفال 

 التتتمتتتالحتتتظتتتة 

 الشفوية 

 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
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %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 

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 
 لتواصتتل عبر الموقع اإللكتروني ألستتتاك المقرر واالستتتفستتار والمناقشتتة والتستتا ل حول جوانب وأبعاد المقرر الدراستتيا -

 وكيفية االستفادة من التسا الت استفادة كاملة . 

طار تفعيل التواجد الدائم والمستمر والمنظم لمعظم الطالب في مكتب األستاك حرصاً على تطبيق نظام السعات المكتبية في إ -

 نظم الجودة والتطوير وكل  لالستفسار عن كل النقاط المرتبطة بالمقرر .     

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 الخطاب  ي  واإلنفالت اإللتزام – العربي  اإللكتروني  الصححححححححا   (2016) غازى محمد خالد

 والتوزيع للنشر العربي  الصحا   وكال  ، والطرح
  ( الصحافة اإللكترونية ،القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزيع 2015رضا عبد الواجد أمين ) 

 المساندةالمراجع 

لدرليمى الرزاق عبد -1 يد اإلعالم  (2011) ا جد حا   ال ي  والصححححححح  ،عمان اإللكترون
  والتوزيع للنشر وائل دار األردن،

( الصتتتحافة اإللكترونية الواقع والمستتتتقبل ، القاهرة ، 2009محمد عهدى فضتتتلى ) -2

 مطابع أخبار اليوم 

 

 مواقع الصحف اإللكترونية على الشبطة العنقودية  اإللكترونيةالمصادر 

 تعليميى  قيديو  –إسطوانات مدمجة   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 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  )جهاز

 حاسب آلي محمول .  -1

 السبورة الذكية. -2

 تبعاً لطبيعة التخص () ىأخر تجهيزات
  Data Show نظام -1

 أجهزة حاسوب مدعومة باإلنترنت  -2

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

احلصول على تقويم اسرتاتيجيات -1  

التغذية الراجعة من الطالب خبصوص 

 فعالية التدريس :

 

 غير مباشر ) تقويم المقرر (  الطالب       

 

يم عملية التدريس واسرتاتيجيات تق. 2

 من قبل األستاذ أو القسم:

 

  المراجع النظير -قيادات البرنامج

 مباشرغير 

لورقتتتة  - يفتتتاء ا ت موكج استتتتتتت ن

 االختبارية

 عينة عشوائيةنموكج تصحيم 

إجراءات التخطيط للمراجعة  تقييم-3

الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي 

 والتخطيط لتطويرها:

 

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

 لجنة تطوير المناهج

تقويم مدى حتصيل خمرجات التعلم  -4

 للمقرر:

  

 

 عضو هيئة التدريس

 مباشر

 االختبارات والتمارين -

 تقييم المشروعات البحرية -

 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

 

 

 

 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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