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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  الساعات. 1

 ساعتان المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 السنة الرابعة / المستوى الثامن

 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 مصطلحات اعالمية صحافة

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد
 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %69 22 المحاضرات التقليدية 1

 %31 10 التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

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

 التعلم ساعات النشاط م

 ساعات االتصال

 32 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 6 ساعات مكتبية 4

 12 تطبيقات عملية 5

 - )تذكر(ى أخر 6

 50 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 24 ساعات االستذكار 1

 8 الواجبات 2

 2 المكتبة 3

 - المشاريع /إعداد البحوث 4

 - البحوث اعداد عروض 5

 - )تذكر(أخرى  

 34 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مثل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتتثمر 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

 

 متنوعة باللغة االنجليزية ، مع زيادة حصيلتهم من المفردات باللغة االنجليزية.اكساب الطالب مهارة فهم موضوعات صحفية 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

، ووظائف الصحافة، وتاثير التكنولوجيا على الصحافةتتعلق باخالقيات الصحافة،  تزويد الطالب بمهارة فهم وترجمة نصوص

 االت الصحفيةجباالضافة الى اكساب الطالب مهارة قراءة وترجمة نصوص انجليزية فى مختلف الم

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 4ع باللغة االنجليزيةالصحافة فى مجال صة صخمتال والمصطلحاتالمفاهيم تعرف على ي 1.1

 4ع يحدد القيم االخبارية فى االخبار الصحفية باللغة االنجليزية 1.2

 4ع يكتب ترجمة نصوصا صحفية خاصة باالسس المهنية والقانونية واالخالقية للصحافة  1.3

 4ع االلكترونية باللغة االنجليزيةيعدد التطبيقات الجديدة فى مجال الصحافة  .41

 4ع يسمى معايير حرية الصحافة باللغة االنجليزية 1.5

  المهارات 2

 1م باللغة االنجليزية يستخدم احدث التطبيقات والبرامج فى الترجمة الصحفية 2.1

 1م باللغة االنجليزية بين سمات الصحافة التقليدية واالعالم الجديد ميزي 2.2

 1م وظائف الصحافة ودورها فى المجتمع يشرح 2.3

 1م يفسر ظاهرة العولمة االعالمية عالميا 2.4

 6م ايجابيات وسلبيات االعالم الجديد حول يكتب مقاال باللغة االنجليزية  2.5

  الكفاءات 3

 1ك يتفاعل مع االساليب التحريرية واإلنتاجية للصحافة األجنبية. 3.1

3.2 - - 

3.3 - - 

3... - - 
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 انواعها -عناصرها –عملية االتصال اجلماهريى  1

 4 وظائف الصحافة 2

 2 القيم االخبارية 3

 4 الصحافة االستقصائية 4

 4 معايري حرية الصحافة 5

 4 اخالقيات الصحافة 6

 4 الصحافة اجلديدة 7

 4 صحافة املواطن 8

 6 العوملة االعالمية 9
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 6 الصحافة الدولية 10

 6 عروض للطالبات حول موضوعات متخصصة فى الصحافة 11

 50 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

المفاهيم والمصتتتتتطلحات المتخصتتتتتصتتتتتة فى تعرف على ي 1.1

 مجال الصحافة باللغة االنجليزية
 المحاضرة 

 المناقشة 

  التتتتتتعصتتتتتتتتتتتتف

 الذهنى

 الشفوية المالحظة -

 الواجبات -

االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات  -

 يةدورال

يحتتدد القيم االخبتتاريتتة فى االخبتتار الصتتتتتتحفيتتة بتتاللغتتة  1.2

 االنجليزية
 المحاضرة 

 المناقشة 

 

 الواجبات -

االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات  -

 الدورية

يكتب ترجمة نصتتوصتتا صتتحفية خاصتتة باالستتس المهنية  1.3

 والقانونية واالخالقية للصحافة 
 المحاضرة 

 التتتتتتتعتتتتتتتروض 

 التعليمية

 الشفوية المالحظة -

 الواجبات -

االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات  -

 الفصلية

يعدد التطبيقات الجديدة فى مجال الصتتتتتتحافة االلكترونية  .41

 باللغة االنجليزية
  المحاضرة 

  التتتتتتتعتتتتتتتروض

 التعليمية

االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات  -

 الفصلية

 الواجبات -

 المحاضرة  يسمى معايير حرية الصحافة باللغة االنجليزية 1.5

  التتتتتتتعتتتتتتتروض

 التعليمية

  التتتتتتعصتتتتتتتتتتتتف

 الذهنى

 الواجبات -

االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات  -

 الفصلية

 المهارات 2.0

يستتتخدم احدث التطبيقات والبرامج فى الترجمة الصتتحفية  2.1

 باللغة االنجليزية
  المحاضرة 

  التتتتتتتعتتتتتتتروض

 التعليمية

 الشفوية المالحظة -

 الواجبات -

االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات  -

 الدورية

يميز بين ستتمات الصتتحافة التقليدية واالعالم الجديد باللغة  2.2

 االنجليزية
 المحاضرة 

 التتتتتتتعتتتتتتتروض 

 التعليمية

 المناقشة 

 الواجبات -

االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات  -

 يةفصلال

 التتتتتتتعتتتتتتتروض  يشرح وظائف الصحافة ودورها فى المجتمع 2.3

 التعليمية

 المناقشة 

 الواجبات -

االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات  -

 يةفصلال

 المحاضرة   يفسر ظاهرة العولمة االعالمية عالميا 2.4

 صتتتتتتتتتتتتف التتتتتتع

 الذهنى

 الواجبات -

االختتتتتتتتتتتتتبتتتتتتارات  -

 الدورية

ايجابيات وستتتتتتلبيات حول يكتب مقاال باللغة االنجليزية  2.5

 االعالم الجديد 
  المحاضرة 

 المناقشة  

 الواجبات -

 الشفوية المالحظة -

 الكفاءات 3.0

3.1 
يتفاعل مع االساليب التحريرية واإلنتاجية للصحافة 

 األجنبية.
  المحاضرة 

 المناقشة 

 الواجبات -

 الشفوية المالحظة
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 - - - 

… - -             - 

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 من بداية الفصل دساألسبوع السا اختبار فصلي 1

 %10 ممتدة املشاركةاحلضور و 2

 %10 السادس عشر -الرابع عشر عرض تقدميى 3

 %60 الثامن غشر - عشر بعالسا اختبار نهائي 4

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 

 ساعات اسبوعيا 4الساعات المكتبية بواقع 

 تقديم المشورة واالرشاد االكاديمى للطالب

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

 للمقرر المرجع الرئيس
- Hemanta Kumar Joshi, Introduction to Journalism and 

Mass Communication, Vikas® Publishing House, 2018 
 

 المساندةالمراجع 

 
- James Watson Media communication, an introduction to 

theory and process 2nd edition (UK. Palgrave, 2003) .  

- Carole Fleming, an introduction to Journalism, SAGE 

Publication, 2012 
-  

 اإللكترونيةالمصادر 

- Political communication.  

- Journalism quarterly.  

- Journalism & mass communication quarterly.  
 

   ىأخر

 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 صحفىمعمل  ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)
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 متطلبات المقرر العناصر

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

 جهاز عرض ، سبورة ككية ، اجهزة حاسب الى

 نقطة شبكة انترنت تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 )نتائج تقويم المقرر(    مباشرغير  الطالب فاعلية التدريس

 البرنامج قيادات  فاعلة طرق تقييم الطالب
 االختبارية( غير مباشر)نموكج استيفاء الورقة  

 )نموكج تصحيح عينة عشوائية(               

 مباشر )االختبارات والواجبات( التدريسأعضاء هيئة  مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

 )نتائج تقويم المقرر( غير مباشر الطالب فاعلية التدريس
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 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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