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  :الدراسي بالمقرر التعريف .أ

  ساعتين :المعتمدة الساعات .1

 المقرر نوع .2

 X قسم متطلب   كلية متطلب   جامعة متطلب .أ
   أخرى

 X  إجباري .ب
    اختياري

 المقرر فيه يقدم الذي المستوى / السنة .3

 السابع المستوى / الرابعه السنة
 

  يوجد ال (وجدت إن) المقرر لهذا السابقة المتطلبات .4

  يوجد ال (وجدت إن) المقرر هذا مع المتزامنة المتطلبات .5

 

 
 

 

 (ينطبق ما كل اختر) الدراسة نمط .6

  النسبة التدريسية الساعات عدد الدراسة نمط م

 %75 24 التقليدية المحاضرات 1

 %25 8  المدمج التعليم 2

 %12.5 4  اإللكتروني التعليم 3

 - -  بعد عن التعليم 4

 - -  أخرى 5

 

 
 

 

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

 التعلم ساعات النشاط م

 االتصال ساعات

 32 محاضرات 1

 — إستوديو أو معمل 2

 10 إضافية دروس 3
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   أخرى 4

 42 اإلجمالي 

 *األخرى التعلم ساعات

 20 االستذكار ساعات 1

 10 الواجبات 2

 5 المكتبة 3

 5 المشاريع /البحوث إعداد 4

 —— (تذكر) أخرى 5

 40 اإلجمالي 

 

 
 إعداد االستذكار، ساعات :مثل التعلم، أنشطة جميع :ذلك ويشمل للمقرر، التعلم مخرجات تحقيق في تسهم التي النشاطات في المستثمر الوقت مقدار هي *

 المكتبة في المتعلم يقضيه الذي والوقت والعروض، والواجبات، المشاريع،

 

 :التعليمية ومخرجاته المقرر هدف -ب

 مهاراته من يزيد وكذلك االزمات ادارة و العامه العالقات بفهم الطالب وعي مستوى من يزيد :للمقرر العام الوصف .1

  .عمليا العامه العالقات لممارسة االساسيه

  للمقرر الرئيس الهدف .2

 . والتسويق والدعايه االعالن و العامه العالقات بين الفرق ويدرك االزمات وادارة العامه بالعالقات المقصود يوضح

 
 :للمقرر التعلم مخرجات .3

 للمقرر التعلم مخرجات
  رمز

 المرتبط التعلم مخرج

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع  يحدد الطالب المفاهيم األساسية للعالقات العامة باللغة اإلنجليزية    1.1

 4ع  أالزمات ادارة في العامة العالقات دور يعرف 1.2

 6ع العامة بالعالقات المتعلقة مالمفاهي  على يتعرف 1.3

 6ع االتصال مهارات يذكر 1.4

 1ع  واالعالم الصحافة يصف 1.5

  المهارات 2
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 للمقرر التعلم مخرجات
  رمز

 المرتبط التعلم مخرج

  للبرنامج

 7م  الزمات ادارة في واالنترنت الحديثة البرامج دور يقيم 2.1

 7م  أالزمات ادارة في العامة العالقات لدور مخطط يرسم 2.2

 7م  العامة قاتبالعال المتعلقة المفاهيم بين يميز 2.3

 7م  االتصال مهارات يطور 2.4

 7م  االعالن عن موضوعات يجمع 2.5

  الكفاءات 3

 1 ك االتصال مهارات عن تقرير يكتب 3.1

 1 ك  العامة بالعالقات المتعلقة المفاهيم ذاتيا يتعلم 3.2

 1 ك  أالزمات ادارة في العامة العالقات عن درس يقدم 3.3

 1 ك الزمات ادارة في  يهبمهن يتصرف 3.4

 1 ك أالزمات ادارة في العامة العالقات عن تقرير يكتب  3.5

 

  المقرر موضوعات .ج

 االتصال ساعات الموضوعات قائمة م

 4  الجماهيري االتصال في عامه مفاهيم 1

 4  العالقات عن مفاهيم 2

 4 اإلعالن عن موضوعات 3

 6  اتصاليه مهارات 4

 4  االنترنت خالل من لعامةا العالقات 5

 8  واالعالم الصحافة 6

 8  االزمات وادارة العامة العالقات 7

 8  الطالبات على المهام تقسيم 8

 6  وتقييمها االعمال متابعة 9

 52 المجموع
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 :والتقييم التدريس .د
  التقييم وطرق التدريس استراتيجيات من كل مع للمقرر التعلم مخرجات ربط  .1

 التقييم طرق التدريس استراتيجيات  التعلم مخرجات رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
يحدد الطالب المفاهيم األساسية للعالقات العامة 

  باللغة اإلنجليزية   
 محاضرات 
 المناقشات  

 االختبارات الفصلية 
 التطبيقات العملية  

1.2 
 محاضرات   أالزمات ادارة في العامة العالقات دور يعرف

 المناقشة 
 العمل الجماعي 

  التطبيقات العملية 

1.3 
 العامة بالعالقات المتعلقة المفاهيم  على يتعرف

 العمل الجماعي   االختبارات الدورية 

1.4 

 المناقشة  االتصال مهارات يذكر
 العصف الذهنى 
 العمل الجماعي 

 الشفوية  المالحظة 

 التطبيقات العملية 

1.5 
 اتمحاضر   واالعالم الصحافة يصف

 المناقشة 
 االختبارات الفصلية 

 الشفوية المالحظة 

 المهارات 2.0

2.1 
 ادارة في واالنترنت الحديثه البرامج دور يقيم

  الزمات
 محاضرات 
 المناقشة 

 

 التطبيقات العملية 

 الشفوية  المالحظة 

2.2 

 ادارة في العامه العالقات لدور مخطط يرسم

  أالزمات

 محاضرات 
 المناقشة 
 يالعمل الجماع 

 

 االختبارات الفصلية 

 التطبيقات العملية 

2.3 
 العمل الجماعي   العامة بالعالقات المتعلقه المفاهيم بين يميز

 االلكتروني التعليم
 التطبيقات العملية 

 الشفوية  ةالمالحظ 

2.4 
 محاضرات   االتصال مهارات يطور

 العمل الجماعي 
 االختبارات الفصلية 

 التطبيقات العملية 

2.5 
 العمل الجماعي    االعالن عن ضوعاتمو يجمع

  التطبيقات العملية 

 الكفاءات 3.0

3.1 
 االتصال مهارات عن تقرير يكتب

 العمل الجماعي 
 التطبيقات العملية 

 المالحظة الشفوية 

3.2 
 المناقشة   العامة بالعالقات المتعلقه المفاهيم ذاتيا يتعلم

 العمل الجماعي 
 التطبيقات العملية 

 ويةالمالحظة الشف 
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 التقييم طرق التدريس استراتيجيات  التعلم مخرجات رمزال

3.3 

 ادارة في العامه العالقات عن درس يقدم

  أالزمات

 المناقشة 
 العصف الذهنى 
 العمل الجماعي 

 التطبيقات العملية 

 المالحظة  الشفوية 

3.4 
 المناقشة  الزمات ادارة في  بمهنيه يتصرف

 العمل الجماعي 

 التطبيقات العملية 

 المالحظة  الشفوية 

3.5 

 ادارة في العامه العالقات عن تقرير يكتب 

 أالزمات
 المناقشة 
 العمل الجماعي 

 التطبيقات العملية 

 المالحظة  الشفوية 

 
 

  الطلبة تقييم أنشطة .2

 التقييم أنشطة م
 التقييم توقيت

 (باألسبوع)
  النسبة

 التقييم درجة إجمالي من

 %20  السابع  فصلي اختبار 1

 %10  ممتده ومشاركه حضور 2

 %10  عشر الرابع تكليف 3

4 
 /عشر السابع  نهائي اختبار

 عشر الثامن

60% 

 %100   المجموع 5

 
 (الخ عمل ورقة جماعي، مشروع تقديمي، عرض شفهي، تحريري، اختبار) التقييم أنشطة

 
 

 :الطالبي والدعم األكاديمي اإلرشاد أنشطة - هـ

  الوتساب عبر صلالتوا -  االيميل عبر التواصل - بها الموصى المكتبيه الساعات خالل الدواجد

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

 للمقرر الرئيس المرجع
 &Rebecca, (Suman Cases and Concepts Media: Transnational

)2019 

 المساندة المراجع
Communications and Media in Concepts Key 

(2011 Holmes, David Jones, Paul) 

  العنكبوتيه الشبكه عبر تعليمه مواقع لكترونيةاإل المصادر

  بورد بالك  أخرى
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 :المطلوبة والتجهيزات المرافق .2

 المقرر متطلبات العناصر

 المرافق
  المحاضرات قاعه (إلخ ... المحاكاة قاعات العرض، قاعات المختبرات، الدراسية، القاعات)

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

  ذكيه سبوره - ألي حاسب

 show data  (التخصص لطبيعة تبعا  ) أخرى تجهيزات

 

 :المقرر جودة تقويم .ز
  

 التقييم طرق المقيمون التقويم مجاالت

 (المقرر تقويم) الكتروني- مباشر غير  الطالب  التدريس فعالية بخصوص الطالب تقيم

 او االستاذ قبل من التدريس عملية تقويم
  القسم

  النظير المراجع -  البرامج قيادة
 نموذج االستيفاء نموذج -مباشر غير

  العشوائية العينة تصحيح

  التدريس هيئة عضو  التعلم مخرجات تحصيل مدى تقويم
 المشروعات تقيم - االختبارات - مباشر

  البحثية

 (المقرر تقويم) رونيالكت - مباشر غير  الطالب  التعلم مصادر تقويم

 

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

 (تحديدها يتم) أخرى النظير، المراجع البرنامج، قيادات التدريس، هيئة أعضاء الطلبة،) المقيمون

 (مباشر وغير مباشر) التقييم طرق

 

  التوصيف اعتماد ح.
 

 بالعابدية اإلعالم قسم رئيس االعتماد: جهة

 الرابعة الجلسة الجلسة: رقم

 هـ 1441-2-15 الجلسة: تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 عريجه على بن سالم د.

 

 اإلعالم لبرنامج التنسيقية اللجنة ورئيس بالعابدية اإلعالم قسم رئيس

 

       

 حجازي مسعد النيل وادي وليد  د.                                             الحازمي حسن بنت خلود د.          
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