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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 4 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

المستوى  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الخامس 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 المدخل إلى الصحافة       -إدارة المؤسسات اإلعالمية واقتصادياتها  -

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 اليوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %78.1 50 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 %21.9 14  اإللكترونيالتعليم  3

 0 0  عن بعدالتعليم  4

 0 0  أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 64 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

 10 إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 74 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 40 الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

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

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

بالواقع الميداني لتخصصهم الطالب  تعريف  - . 

 عليه وكذل  التقرير. وكيفية الحصولالطالب على كيفية كتابة الخبر الصحفي وصياغته  عريفت-

 

 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

على كيفية صياغة الخبر وكيفية الحصول عليه من مصادره األصلية الطالب عليم ت  . 

نون التحرير الصحفية السابق شرحهتنمية ملكة الكتابة ومهارة اإلبداع في ف   

تزويد الطالب بالمفردات والبرامج التي تمكنه من الدخول إلى المواقع اإللكترونية التي تعينه على التطبيق العملي لمفردات 

 المقرر لكل من الخبر والتقرير وما يتعلق بهما .

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

  المرتبط للبرنامج

  المعارف 1

 1ع فنون التحريرية المتعددة والتعرف على خصائص كل نوع منها .مفاهيم ال يتعرف على  1.1

الصحفي ، وصياغتهما وفق القوالب  قرير، الت خبر الصحفيال في كيفية إعداد كل من :يحدد األسس  1.2

 التحريرية لكل منهما .           

 2ع

 5ع المختلفه يلخص وجات النظر في االشكال الصحفية  1.3

 7ع الصحفي  يعدد التطبيقات الجديدة للخبر الصحفي والتقرير 1.4

 8ع في اخراج الخبر الصحفي والتقرير الصحفي يستعرض األساليب الحديرة  1.5

 9ع معلومات الخبر الصحفي والتقرير  يسترجع أنواع المصادر الصحفية المختلفة الذي يستمد منها 1.6

  المهارات 2

الخبر من مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب وتنميتها في مجال إعداد وصياغة كل  يستخدم 2.1

 والتقرير 

 1م

 3م يحلل مهارات الكتابة الصحفية لخدمة القضايا المجتمعية  2.2

 4م لخدم القضايا المجتمعية  ابة  الصحفية لالخبار الصحفية والتقارير يوظف مهارات الكت 2.3

المطبوعات الصحفية التي تخدم المؤسسات المجتمعية غير الربحية والحمالت الصحفية باللغة ينتج  2.4

 االجنبية.

 6م

 8م بمهارة مهنية عالية الخبرية والتقارير يصيغ االشكال  2.5

  الكفاءات 3

العمل الصحفي في الواقع من خالل النزول إلى الميدان والتدريب على جمع المادة  يتعلم كاتيا 3.1

 الصحفية من المصادر المختلفة

 1ك

 2ك خاك القرار وإدارة مجموعة العمل واالندماج مع بيئة العمل يعمل في فريق الت 3.2

 3ك يتحمل مسؤولية والقدرة على االنتاج والعمل بشكل فردي او ضمن مجموعة عمل فريق  3.3

 4ك أليات جديدة في االساليب  التحريرية واالخراجية الصحفية المختلفة  يقدم 3.4

 5ك  2030والموضوعات التي تخدم رؤية  ية في االخبار والتقارير يتصرف بموضوع 3.5

 

 المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 مقدمة منهجية 1

 4 التدريب على عناصر الخبر الصحفي وأنواعه 2

 4 مصادر الخبر الصحفي وكيفية الحصول عليه التدريب على  3

 8          التدريب على التغطية الصحفية للخبر الصحفي 4

 4 التدريب على وظائف الخبر الصحفي 5
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 4  ما سبق ف المحاضرة السابقة التدريب على كل 6

 4 قرير الصحفي يفية كتابة الخبر والتالتدريب على ك 7

 8 التدريب على طرق وقوالب صياغة الخبر والتقرير 8

 4  التدريب على تحرير المقدمة والعناوين 9

 8 التدريب على لغة الخبر والتقرير وقواعده 10

 8 الطالب بكتابة األخبارالتدريب على كل ما سبق وتكليف  11

 4 تقييم الطالب عملياً وتقييم األخبار والتقارير لهم 12

 74 المجموع
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 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 
مفاهيم الفنون التحريرية المتعددة  يتعرف على

 والتعرف على خصائص كل نوع منها .

 محاضرات 

 مناقشة 

 العصف الذهني 

 

 الشفويةالمالحظة  

1.2 

يحدد األسس في كيفية إعداد كل من : الخبر 

الصحفي , التقرير الصحفي , وصياغتهما وفق 

 القوالب التحريرية لكل منهما .           

 محاضرات 

 المناقشة 

 الواجبات

 

1.3 
يلخص وجات النظر في االشكال الصحفية 

 المختلفه

 محاضرات 

 مناقشة 

  العمل الجماعي

 الشفويةالمالحظة 

 )غير مباشر(التقويم الذاتي 

1.4 
يعدد التطبيقات الجديدة للخبر الصحفي والتقرير 

 الصحفي

 محاضرات

 مناقشة 

 الواجبات 

 

1.5 
األساليب الحديثة في اخراج الخبر يستعرض 

 الصحفي والتقرير الصحفي

 محاضرات 

 العصف الذهني 

 

 الشفويةالمالحظة 

 الواجبات

1.6 
يسترجع أنواع المصادر الصحفية المختلفة الذي 

 يستمد منها معلومات الخبر الصحفي والتقرير

 محاضرات 

  العصف الذهني
 )غير مباشر(التقويم الذاتي 

 المهارات 2.0

2.1 

ينتج المطبوعات الصحفية التي تخدم المؤسسات 

المجتمعية غير الربحية والحمالت الصحفية باللغة 

 االجنبية.

 المناقشة

  العصف الذهني

 الشفوية المالحظة 

 الواجبات 

 

2.2 
بمهارة مهنية الخبرية والتقارير يصيغ االشكال 

 عالية 
 المالحظة الشفوية العمل الجماعي

2.3 

ينتج المطبوعات الصحفية التي تخدم المؤسسات 

المجتمعية غير الربحية والحمالت الصحفية باللغة 

 االجنبية.

 المناقشة 

 
  الواجبات

2.4 
بمهارة مهنية الخبرية والتقارير يصيغ االشكال 

 عالية 

 مناقشة 

  العمل الجماعي
 )غير مباشر(التقويم الذاتي 

2.5 

التي تخدم المؤسسات ينتج المطبوعات الصحفية 

المجتمعية غير الربحية والحمالت الصحفية باللغة 

 االجنبية.

 المناقشة 

 
  الواجبات

 الكفاءات 3.0

3.1 

العمل الصحفي في الواقع من خالل يتعلم ذاتيا 

النزول إلى الميدان والتدريب على جمع المادة 

 الصحفية من المصادر المختلفة

 العمل الجماعي

لمناقشةا  
 الواجبات

3.2 
تخاذ القرار وإدارة مجموعة يعمل في فريق ال

 العمل واالندماج مع بيئة العمل 
 الشفويةالمالحظة   العمل الجماعي 

3.3 
يتحمل مسؤولية والقدرة على االنتاج والعمل 

 بشكل فردي او ضمن مجموعة عمل فريق 
 العمل الجماعي 

 

 )غيرمباشر(التقويم الذاتي 

3.4 
أليات جديدة في االساليب  التحريرية  يقدم

 واالخراجية الصحفية المختلفة 

 المناقشة 

  العصف الذهني
 )غيرمباشر(التقويم الذاتي 

3.5 
يتصرف بموضوعية في االخبار والتقارير  

  2030والموضوعات التي تخدم رؤية 

 المناقشة 

 
  المالحظة الشفوية 
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتد الحضور والمشاركة في جلسات المناقشة وورش العمل . 1

 %20 ممتد المشاركة الميدانية في " منار الجامعة " أو صحيفة خارجية 2

3 
الدراستتي األعمال والتكليفات والواجبات المنزلية خالل منتصتتف الفصتتل 

 األول

 %30 الرامن

 %40 السادس عشر  األعمال والتكليفات خالل منتصف الفصل الراني 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات أسبوعياً (    4عن طريق الساعات المكتبية المجدولة ألعضاء هيئة التدريس من قبل القسم ) -

 االرشاد االكاديمي للطالب 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 م 2017موسى الجمل :أسرار التحرير الصحفي ،دار نشر خاص دبي ،  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

م(1990دار الفكر العربي ،  )القاهرة،فن صياغة الخبر  عمر:نوال محمد     

فن التحرير الصحفي النظرية والتطبيق ) القاهرة ، دار الفجر ،  إبراهيم:إسماعيل  

م (1998  .  

م (1985: الصحيفة المرالية ) القاهرة ، دار الفكر العربي ،  الحماميجالل الدين    

. ) 

 اإللكترونيةالمصادر 
https://accuracypress.org  

 

 -  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
    المقرر.قاعة محاضرات مناسبة تستوعب جميع الطالب المسجلين في  إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 جهاز عرض آلي ) بروجيكتور (    -

 حاسب آلي محمول -

 .  Data Showنظام   - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

https://accuracypress.org/
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر غيرتقويم المقرر /  الطالب  فاعلية التدريس 

 نموكج استيفاء الورقة االختبارية  قيادات البرنامج  فاعلة طرق تقييم الطالب 

متتتدى تتحصتتتتتتتيتتتل متختترجتتتات التتتتعتتلتتم 

 االلكتروني 
 التمارين واالختبارات / مباشر  عضو هيئة التدريس 

 الطالب  مصادر التعلم 
نة تقويم مصتتتتتتتادر التعلم /  با غير استتتتتتت

 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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