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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

 رابعالالمستوي 

 

 :(وجدت إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4
   736101-2مقدمة في االتصال الجماهيري -

 736203-2اإلعالم التنموي               - .1

 

 وجديال  وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %75 24 المحاضرات التقليدية 1

 %35 8 التعليم المدمج  2

 - -  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

 12 إضافيةدروس  3

 8 ساعات مكتبية 4

 4 تعلم الكتروني 5

 - تذكر()ى أخر 6

 56 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 22 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 - المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 -  ()تذكرأخرى  5

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

 والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
  لمقرر:العام لوصف ال. 1

وكذلك كيفية اختيار موضوع البحث وتحديد المشكلة ، تعريف الطالبات خطوات البحث العلمي إلىيهدف هذا المقرر 

والتعرف على أدوات جمع  أنواع العينات وأسس اختيارهاالبحثية، إضافة إلي تمكين الطالبات من التعرف على 
 بيانات مثل المسح وتحليل المضمون.ال

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

: االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة اإلنترنت ، والتغييرات  ) مثلا 
 في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال ( : 

 .  خطوات البحث العلمي وكيفية صياغة المشكلة البحثيةتعريف الطلب على  -
 . المنهج المناسب للمشكلة البحثية اختياركيفية  تدريب الطلب على -
      .اختيارهاالعينات وكيف يتم تبصير وتعريف الطلب بأهم  -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 4ع       .البحريةأنواع مناهج البحث اإلعالمي وأنواع العينات  يصنف  1.1

 4ع السابقة المستخدمة في البحث تيلخص الدارسا 1.2

 4ع يستعرض أنواع مناهج البحث 1.3

 4ع يرتب خطوات البحث العلمي 1.4

 4ع يكتب خطة بحرية 1.5

  المهارات 2

 2م يبحث عن األدوات البحرية المالئمة للمشكلة وعينه البحث 2.1

 5م األداة البحرية علي عينه البحث لتنفيذيخطط  2.2

دورا فعال في اختيار المشتتتتتتكالت البحرية التي تخدم نتائجها المجتمع الستتتتتتعودي وتعالج  يمارس 2.3

  الساحة اإلعالمية. علىقضاياها المطروحة 

 6م

 8م بحرية متكاملة الخطوات البحرية  خطهينتج  2.4

 8م يقارن بين أنواع المناهج البحرية 2.5

  الكفاءات 3

 1ك يظهر القدرة على اتخاك القرار وإدارة مجموعات العمل واالندماج مع بيئة العمل. 3.1

 2ك يتحمل المسؤولية  والقدرة على اإلنتاج والعمل بشكل فردي أو ضمن مجموعة "فريق/ فرق". 3.2

3.3 -  

3... -  
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 مدخل تعريفي ملناهج البحث العلمي 1

 4 أنواع البحث العلمي ومميزات وخصائص البحث العلمي 2

 4 خطوات البحث العلمي 3

 4 مشكلة البحث وكيفية اختيارها والدراسات السابقة وكيفية االطالع عليها 4

 6 االختبار النصفي 5

 4 تقسيمات مناهج البحث العلمي 6
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 10 وفروض البحث العلميمفاهيم ومتغريات  7

 10 العينات وشروط اختيارها ومصادر اخلطأ يف اختيارها 8

 6 أدوات مجع البيانات 9

 4 اعتبارات مهمه يف كتابه البحث العلمي 10

 56 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 
أنواع مناهج البحث اإلعالمي  يصنف 

       .وأنواع العينات البحرية

 المحاضرات 

 المناقشة 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 

1.2 

الستتابقة المستتتخدمة في  تيلخص الدارستتا

 البحث

 المحاضرات 
 المناقشة 
 الجماعي العمل 
 

   التقويم الذاتي شفهيا 

               

1.3 

 يستعرض أنواع مناهج البحث

 المحاضرات 
 المناقشة 
 

 االختبارات الفصلية 

 ةاالختبارات الدوري 

1.4 

 يرتب خطوات البحث العلمي

 المحاضرات 
 المناقشة 
 العمل الجماعي 
 

 المالحظة شفهية-

 التقويم الذاتي شفهيا  -

1.5 

 يكتب خطة بحرية

 المناقشة 
 العمل الجماعي 
 

نتتمتتوكج )التتعتتمتتلتتي التتتتتقتتويتتم 

 توزيع الدرجات(

 المهارات 2.0

2.1 

األدوات البحريتتتة المالئمتتتة  يبحتتتث عن

 للمشكلة وعينه البحث

 المحاضرات 
 المناقشة 
 العصف الذهني 

 
 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

   التقويم الذاتي شفهيا 

2.2 

البحريتتتة على عينتتته لتنفيتتتذ األداة يخطط 

 البحث
 المحاضرات 
 المناقشة 
 العصف الذهني 

 االختبارات الفصلية 

 االختبارات الدورية 

 شفهيا   المالحظة 

2.3 

دورا فعال في اختيار المشكالت  يمارس-

البحريتتتة التي تختتتدم نتتتتائجهتتتا المجتمع 

الستتتتتعودي وتعالج قضتتتتتاياها المطروحة 

  على الساحة اإلعالمية.

 المحاضرات-

 المناقشة-

 العصف الذهني-

 المالحظة شفهية-

 التقويم الذاتي شفهيا  -

2.4 
خطتتته بحريتتتة متكتتتاملتتتة الخطوات ينتج -

 البحرية 

 المحاضرات-

 التعلم االلكتروني-

قويم - ت ل عمليا ل موكج ) ا ن

 توزيع الدرجات(

2.5 

 يقارن بين أنواع المناهج البحرية
 المناقشة 
 الذهني العصف 

 المالحظة شفهية-

 التقويم الذاتي شفهيا  -

 

  الكفاءات 3.0
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.1 

يظهر القدرة على اتخاك القرار 

وإدارة مجموعات العمل واالندماج 

 مع بيئة العمل.

 المناقشة 
 العصف الذهني 

 المالحظة شفهية-

 التقويم الذاتي شفهيا  -

3.2 

يتحمل المسؤولية  والقدرة على 

اإلنتاج والعمل بشكل فردي أو 

 "فريق/ فرق".ضمن مجموعة 

 المناقشة 
 العصف الذهني 

 المالحظة شفهية-

 التقويم الذاتي شفهيا  -

3.4 -        -       - 

الطلبة  تقييم أنشطة. 2  

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسبوع السابع من بداية الفصل  فصلي تحريري اختبار 

 الدراسي 

20 % 

 % 10 ممتدة  الحضور 2

 % 10 الرابع عشر  )عرض تقديمي(والنشاط اعمال سنة  3

 %60 السابع عشر والرامن 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 
واصتتل عبر الموقع اإللكتروني ألستتتاك المقرر واالستتتفستتار والمناقشتتة والتستتا ل حول جوانب وأبعاد المقرر الدراستتي لتا -

 وكيفية االستفادة من التسا الت استفادة كاملة . 

ر التواجد الدائم والمستتتتمر والمنظم لمعظم الطالي في مكتب األستتتتاك حرصتتتا  على تطبيق نظام الستتتعات المكتبية في إطا -

 تفعيل نظم الجودة والتطوير وكل  لالستفسار عن كل النقاط المرتبطة بالمقرر .     

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 

التعلم:مصادر قائمة    

 للمقرر المرجع الرئيس

( مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصتتتتتتتال، 2019أحمد بن مرستتتتتتلي) -1

 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.

 للنشتتتتتتر دجلتتة، دار  مقتتدمتته في البحتتث العلمي( 2019)  رحيم يونس الغزاوي -2

 .والتوزيع

 المساندةالمراجع 

،  اإلعالم ثدراسات في مناهج البحث العلمي: بحوم ( 1995حسين ) دمحمسمير  -

 القاهرة ، عالم الكتب . 

-  

المنظمة العربية ،  مدخل إلي مناهج البحث العلميم ( 2014) صتتتتتتالأ أبو أصتتتتتتبع -

 للترجمه.

  ةاألفكار الدوليبيت ،  ألردن، ا بحث العلميالم ( 2001) ربحي مصطفي عليان   -

 اإلعالمية في الشبكة العنكبوتية المواقع   - اإللكترونيةالمصادر 
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 استخدام البالك بورداسطوانات 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 .  -3

 السبورة الذكية. -4

 التخصص(تبعا  لطبيعة ) ىأخر تجهيزات
  Data Show نظام -5

 استديو مصغر -

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

احلصول على تقويم اسرتاتيجيات -1  

التغذية الراجعة من الطالب خبصوص 

 فعالية التدريس :

 )تقويم المقرر( مباشرغير  الطالي

 

يم عملية التدريس واسرتاتيجيات تق. 2

 قبل األستاذ أو القسم:من 

 

 المراجع النظير -قيادات البرنامج

 مباشرغير 

لورقتتتة  - يفتتتاء ا ت موكج استتتتتتت ن

 االختبارية

 نموكج تصحيأ عينة عشوائية -

إجراءات التخطيط للمراجعة  تقييم-3

الدراسي  فعالية املقررالدورية ملدى 

 والتخطيط لتطويرها:

 

 القيادات بالبرنامج – عضو هيئة التدريس
 رمباشغير 

 عضو هيئة تدريس نظير -

تقويم مدى حتصيل خمرجات التعلم  -4

 للمقرر:
 عضو هيئة التدريس

 مباشر

 االختبارات -

 )التكاليف(تقييم المشروعات البحرية -

 تقويم مصادر التعلم: -5

 
 الطالي

 مباشرغير 

 استبانة تقويم مصادر التعلم -

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالي، 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
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 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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