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   الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان  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

 المدخل الي الصحافة  -

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 يوجد  ال -

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %62.75 20 المحاضرات التقليدية 1

 %18 -6 التعليم المدمج  2

 %18                 6  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 32  محاضرات 1

 - ستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 4 ساعات مكتبية  تذكر()ى أخر 4

   

 38 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 26                  ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 - المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

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

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

  إن يعرف الطالب األسس العلمية لبناء حملة صحفية  متكاملة

  إن يفهم خطوات وعناصر الحملة     

ة ان يتعلم الطالب  مهارة كيفية إعداد  حملة اعالمية صحاف      

  الرئيس للمقررالهدف . 2

صة لسعودي خاالصحفية التي تمت بالفعل في اإلعالم العربي عامة واإلعالم ا تعريف الطالب بالحمالت -  

 وإعدادها وتنفيذها،في موضوعات لحمالت صحفية مخططة ممارسة التفكير  -

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 3ع يصنف ادارة واقتصاديات العمل الصحفي التقليدي والجديد 1.1

 4ع وظائف الحمالت الصحفية وأنواعها وموضوعاتها وأهدافها وجمهور وأساليب تغطيتها يذكر 1.2

  المهارات 2

وعالميا وتوظيفها بما المؤثرة في تشرركيل الراي العام محليا  االحداث والعوامل والقضررايا يفسررر  2.1

 يخدم المجتمع والوطن

 3م

 4م لخدمة القضايا المجتمعية  مهارات الكتابة الصحفية  يوظف  2.2

 6م والسياسات االعالمية في المؤسسات الصحفية العامة والخاصة االنظمة يوضح  2.3

  الكفاءات 3

 2ك القرارات علي اتخاذ القدرة  يتعلم ذاتيا  3.1

 3ك مسؤولية والقدرة على اإلنتاج والعمل بشكل فردي أو ضمن مجموعة عمل فريقاليتحمل  3.2

 8ك يقود فريق  للعمل البحثي في مجال الصحفي  3.3
 

  المقرر وعاتموضج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
العرامرة  تعريف الحملرة الصررررررحفيرة والفرو بينهرا وبين الحمالت اإلعالميرة التي تقوم بهرا العالقرات

 وخاصة في مجال التوعية .
4 

 4 وظائف وأهداف الحمالت الصحفية بين الواقع والمأمول على األصعدة المحلية والعربية والغربية . 2

 4 أنواع الحمالت اإلعالمية : الحملة اإلعالمية المخططة والحملة اإلعالمية المفاجئة  3

 4 جمهور الحملة،هدف الحملة ،وضوع الحملة معناصر الحملة الصحفية : 4

 6 تخطيط الحملة وتنفيذها  5

 4 عوامل نجاح الحملة الصحفية 5

 4 التغطية الصحفية للحملة 6

 6 نماذج تطبيقية لحمالت صحفية سعوديةالجانب التطبيقي للمقرر : 7

 38 المجموع

 

 

 

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرومخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرو التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0
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 يميالتق طرو التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.1 
يصنف ادارة واقتصاديات العمل الصحفي التقليدي 

 والجديد

 يالعصف الذهن  

 المناقشات 
 التطبيقات العملية 

1.2 
وظائف الحمالت الصحفية وأنواعها  يذكر

 وموضوعاتها وأهدافها وجمهور وأساليب تغطيتها
 االختبارات  العصف الذهني 

 المهارات 2.0

2.1 

 

االحداث والعوامل والقضرررررررايا المؤثرة في فسررررررر ي

تشرررررركيل الراي العام محليا وعالميا وتوظيفها بما 

 يخدم المجتمع والوطن

  المناقشة 

  العروض التقديمية 

  المشاركة 

 الواجبات . 

  إجراء اختبار

 فصلي

 يوظف مهارات الكتابة الصحفية       2.2

  المناقشة 

  العروض التقديمية 

 المشاركة 

 العمل الجماعي 

 التطبيقات العملية 

  المالحظة الشفوية 

2.3 
ياسرررررررات االعالمية في  وضررررررح ي االنظمة والسرررررر

 المؤسسات الصحفية العامة والخاصة

   النقاشات

والمقارنات بين 

حمالت صحفية 

متنوعة بهدف 

إكساب الطالب 

القدرة على التفكير 

 والمقارنة

التطبيقات العملية    

   المالحظة الشفوية

 الكفاءات 3.0

3.1 
 العصف الذهني  علي اتخاذ القرارات يتعلم ذاتيا  القدرة 

 المناقشة 

 المالحظة الشفوية 

 االختبارات  

3.2 

ية يتحمل ال تاج والعمل مسررررررؤول قدرة على اإلن وال

 بشكل فردي أو ضمن مجموعة عمل فريق

  المحاضرة 

  المشاركة والعمل

 الجماعي 

 التطبيقات العملية 

 االختبارات 

3.3 

 المحاضرة   يقود فريق  للعمل البحثي في مجال الصحفي 

  المشاركة والعمل

 الجماعي 

 التطبيقات العملية 

 االختبارات 

 

 

 

 

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتد الحضور والمشاركة  1

 %10 15-14 المشروع الجماعي 2

 %20 10 دورياالختبار ال 3

 %60 18-17 فصلياالختبار ال 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  ساعات اسبوعيا   4الساعات المكتبية 

  االرشاد االكاديمي للطالب 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 

القاهرة  ؟، مؤستتتستتتة طيبة  الحديرة في اإلعالم الصتتتحفي  االتجاهاتحستتتنين ابراهيم الستتتيد  

 2015للنشر والتوزيع 

 المساندةالمراجع 
 ؟، القاهرة  فاروق أبو زيد ، فن الكتابة الصحفية د.أ.  -

  ة والتطبيق   ، القاهرة فن التحرير الصحفي بين النظري     اسماعيل ابراهيم   -

 مواقع الصحف االلكترونية  اإللكترونيةالمصادر 

 -  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

قاعات محاضرات أكرر اتساعاً للمجموعات الكبيرة بحيث تتناسب القاعات 

 .مع العدد

عرض تمكن المحاضر من االستفادة من الكمبيوتر وبرامجه توفير أجهزة 

 في تبسيط المعلومة

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

 حاسب الي  –شبكات انترنت 

 - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرو الت ونالمقيم مجاالت التقويم

اسررررررتراتيجيات تقويم الحصررررررول علي   

التغذية الراجعة من الطالب بخصرررررو  

 فاعلية التدريس

 مباشر غير تقويم المقرر /  الطالب 

ستراتيجيات تقويم عملية التدريس من  ا

 قبل االستاذ والقسم

المرجع عضررررررو هيئررة ترردريس  -

 النظير

غرررررررريررررررررر مرررررررربرررررررراشررررررررررررررر                                            

 نموذج استيفاء الورقة االختبارية 

 نموذج تصحيح عينة عشوائية 
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 يمقيطرو الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تقييم إجراءات التخطيط للمراجعرررة -

الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسرررري 

 والتخطيط لتطويرها:

 عضو هيئة التدريس 
 النماذج واالختبارات / مباشر 

 تقييم التطبيقات العملية 

 الطالب  مصادر التعلم 
غير  اسررررررتبانة تقويم مصررررررادر 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

 

 

 

 

 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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