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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتين المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة األولى / المستوى األول

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 
 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %87 28 المحاضرات التقليدية 1
 - - التعليم المدمج  2
 %13 4  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

 - إضافيةدروس  3

 5 ساعات مكتبية 4

 5 التعلم االلكتروني  5

 - تذكر(ى )أخر 6

 42 اإلجمالي 
 ساعات التعلم األخرى*

 25 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 5 المكتبة 3

 5 المشاريع /إعداد البحوث 4

 5 إعداد العروض  5

  ()تذكرأخرى  6

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

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

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 تعريف الطالب بنشأة وسائل اإلعالم في المملكة العربية السعودية ومراحل تطورها. -
 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 .العربية السعودية المملكةالتطور التاريخي لوسائل اإلعالم في  يتعرف الطالب على مراحل -

معلوماتية ضتتترورية عن توقيت رهور وستتتائل اإلعالم المختلفة وما هي أهم المراحل  بقاعدةالطالب تزويد  -

التي مرت بها كل وستتتيلة في إطار تطورها ستتتوال من الناحية التكنولوجية أو من ناحية المحتوى أو من ناحية 

 .الملكيةنمط 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 2ع  السعودية.مراحل تطور الصحافة الطالب رجع يست 1.1

  1ع  السعودية.الهيكل التنظيمي للصحافة في المملكة العربية  تعرف علىي 1.2

 2ع  البث.نشأة وتطور اإلكاعة المسموعة في المملكة وتطور نطاق  يلخص 1.3

 2ع  البرامجي.أهم المحطات اإلكاعية وأهدافها ومضمونها  يسمي 1.4

المملكة واتستتتتتاع نطاق البث باإلضتتتتتافة إلى دخو   في نشتتتتتأة التلفزيون يستتتتتتعرض 1.5

  الملون.التليفزيون 

 2ع

 2ع  اإلرسا .أهم أنواع البرامج المقدمة ونسبتها على خريطة  حددي 1.6

 1ع  أنواعها.أهمية وكاالت األنبال على مستوى العالم وأهم  يذكر 1.7

 2ع  الوكالة.نشأة وتطور وكاالت األنبال السعودية وأهم الخدمات التي تقدمها  صفي 1.8

أهم القنوات الفضتتتائية الستتتعودية ومضتتتمونها البرامجي ووضتتتعها على ستتتاحة  يعدد 1.9

      العربية.الفضائيات 

 2ع

  المهارات 2

التطور التدريجي الذي طرأ على وستتتتتائل اإلعالم الستتتتتعودية بشتتتتتكل عام وما يحلل  2.1

  السعودي.يعكسه كل  من تطور عام للمجتمع 

 2م

في  الخاص(الحكومي أو  )ستتتتوالدور الراديو والتليفزيون يكتب بحراً موضتتتتحاً في  2.2

    اإلسالمي.خدمة قضايا العالم العربي والعالم 

 2      م     

والستتتتتتتياستتتتتتتات ينقد ويقوم بعض مواد اإلعالم الستتتتتتتعودي وفقاً اللتزامها باألهداف  2.3

 المرسومة.

 2م

 2      م      يوضح طبيعة المجتمع السعودي وأثره على األعالم السعودي. 2.4

 2م يشرح تطور تنظيمات وقوانين اإلعالم السعودي. 2.5

  الكفاءات 3

 3ك .المجتمعالتي تخدم  السعوديةيناقش القضايا  3.1

 5ك .لرقافة المجتمع السعودييتصرف بمهنية في صياغة المضامين اإلعالمية وفقا  3.2

3.3 - - 

3... - - 
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
الستتتتعودية وتشتتتتمل مرحلة صتتتتحافة األفراد ومرحلة دمج بعض الصتتتتحف ببعض  الصتتتتحافة

 ومرحلة المؤسسات الصحفية ، باإلضافة إلى الهيكل التنظيمي للصحافة . 

6 

 4 المجالت الشهرية والفصلية والنشر .  2

3 
األهداف والمنهج ، تطور البث اإلكاعي ، الطاقات البشتترية  نشتتأة وتطور اإلكاعة المستتموعة ،

 ، الهيكل التنظيمي ، المحطات اإلكاعية. 

6 

 2 االختبار النصفي .  4

5 
التليفزيون الستتعودي ) مراحل التأستتيس ، البث الملون ، ستتاعات البث ، توستتعة نطاق البث ، 

 الهيكل التنظيمي للتليفزيون . 

6 

 4 أهداف ومضمون البرامج التليفزيونية وإنتاج البرامج والدورة التليفزيونية .  6

7 
المتخصتتصتتة  –متعددة الجنستتيات  –المتوستتطة  –أنواعها : الكبرى  – )نشتتأتهاوكاالت األنبال 

 الوطنية ( . 

4 

 4 اإلدارية ( . الشؤون  –اإلدارة الفنية  –إدارة األخبار  – )النشأةوكاالت األنبال السعودية  8

 2 الفضائية السعودية الحكومية والخاصة  9

 4 عرض البحوث ومناقشتها .  10

 42 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

مراحل تطور الصتتتتتتتحافة الطالب يستتتتتتتترجع  1.1

  السعودية.
 محاضرات 

  االختتتتتتتتتتتبتتتتتارات

 الفصلية 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

الهيكل التنظيمي للصتتتتتتتحافة في  يتعرف على 1.2

  السعودية.المملكة العربية 
 محاضرات 

  االختتتتتتتتتتتبتتتتتارات

 الفصلية 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

نشتتتتأة وتطور اإلكاعة المستتتتموعة في  يلخص 1.3

  البث.المملكة وتطور نطاق 
 محاضرات 

  االختتتتتتتتتتتبتتتتتارات

 الفصلية 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

أهم المحطتتتات اإلكاعيتتتة وأهتتدافهتتتا  يستتتتتتتمي 1.4

  البرامجي.ومضمونها 
 محاضرات 

 مناقشات 

 التعلم االلكتروني 

 العمل الجماعي 

  االختتتتتتتتتتتبتتتتتارات

 الفصلية 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

 الواجبات 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

المملكة واتساع  في نشأة التلفزيون يستعرض 1.5

نطاق البث باإلضتتتتتتتافة إلى دخو  التليفزيون 

  الملون.
 محاضرات 

  االختتتتتتتتتتتبتتتتتارات

 الفصلية 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

أهم أنواع البرامج المقدمة ونسبتها على  يحدد 1.6

 محاضرات   اإلرسا .خريطة 

 مناقشات 

  االختتتتتتتتتتتبتتتتتارات

 الفصلية 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

أهميتتة وكتتاالت األنبتتال على مستتتتتتتتوى  يتتذكر 1.7

 محاضرات   أنواعها.العالم وأهم 

 العصف الذهني 

  االختتتتتتتتتتتبتتتتتارات

 الفصلية 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

نشأة وتطور وكاالت األنبال السعودية  يصف 1.8

  الوكالة.وأهم الخدمات التي تقدمها 
 محاضرات 

  االختتتتتتتتتتتبتتتتتارات

 الفصلية 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

أهم القنوات الفضتتتتتتتتائيتتة الستتتتتتتعوديتتة  يعتتدد 1.9

ومضتتمونها البرامجي ووضتتعها على ستتاحة 

      العربية.الفضائيات 

 محاضرات 

 مناقشات 

 التعلم االلكتروني 

 العمل الجماعي 

  االختتتتتتتتتتتبتتتتتارات

 الفصلية 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

 الواجبات 
 المهارات 2.0

التطور التتتتدريجي التتتذي طرأ على يحلتتتل  2.1

وستتتتتائل اإلعالم الستتتتتعودية بشتتتتتكل عام وما 

  السعودي.يعكسه كل  من تطور عام للمجتمع 

  محاضرات 

  مناقشات 

 العصف الذهني 

  التعلم االلكتروني 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

 

 التقويم المستمر 

ً في  2.2 ً موضتتتتتتتحتتتا دور الراديو يكتتتتب بحرتتتا

في  الخاص(الحكومي أو  )ستتوالوالتليفزيون 

    اإلسالمي.خدمة قضايا العالم العربي والعالم 

  محاضرات 

  مناقشات 

 العصف الذهني 

 التعلم االلكتروني 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

 الواجبات 

سعودي وفقاً  2.3 ينقد ويقوم بعض مواد اإلعالم ال

 اللتزامها باألهداف والسياسات المرسومة.

  مناقشات 

 العصف الذهني 

 التعلم االلكتروني 

 الواجبات 

يوضتتح طبيعة المجتمع الستتعودي وأثره على  2.4

 األعالم السعودي.

  مناقشات 

 العصف الذهني 

 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

 

يشتتتتتتترح تطور تنظيمتتتات وقوانين اإلعالم  2.5

 السعودي.

  محاضرات 

  مناقشات 

 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

 التقويم المستمر 
 الكفاءات 3.0

3.1 

 محاضرات   تخدم المجتمع. يناقش القضايا السعودية التي

  مناقشات 
 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

 التقويم المستمر
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

3.2 

يتصرف بمهنية في صياغة المضامين اإلعالمية 

 وفقا لرقافة المجتمع السعودي.
  محاضرات 

  مناقشات 
 

  التتتتتمتتتتتالحتتتتتظتتتتتة

 الشفوية

 التقويم المستمر

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتد الحضور والمشاركة 1

 %20 8 االختبار النصفي 2

 %10 12-5 الواجبات 3

 %60 18-17 االختبار النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات أسبوعية. ٤الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس وهي  -

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
  مبارك واصتتل الحايمي، وستتائل اإلعالم واالتصتتا  في المملكة العربية الستتعودية

 م.2017العلمية،  النشأة والتطور، دار خوايم

 المساندةالمراجع 

  ،م.2013عزت مراد، اإلعالم السعودي مجد وتطور 

  ستتتتتاعد خضتتتتتر العرابي الحارثي، اإلعالم الستتتتتعودي النشتتتتتأة والتطور، دار القمم

 م.1998لإلعالم، 

  ويارة اإلعالم، الصتتتتتحافة في المملكة العربية الستتتتتعودية، إدارة النشتتتتتر باإلعالم

 م.1993الداخلي، 

 سائل اإلعالم السعودية والعالمية النشأة والتطور، دار فريد محمود عزت، و محمد

 م1989الشروق، 

 اإللكترونيةالمصادر 

 :ويارة اإلعالم السعودية 
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=%D9%88

%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8

%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85&ie=UTF-8&oe=UTF-

8 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 جهاي عرض.
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 متطلبات المقرر العناصر

 - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر. -المقررتقويم   الطالب  فاعلية التدريس

 فاعلية طرق تقييم المقرر
  المراجع  –قيتتادات البرنتتامج

 النظيرة

 ةنموكج استتتتتتتتيفتتتال الورقتتت 

 االختبارية.

  نتمتتوكج تصتتتتتتتحتتيتح عتيتتنتتتة

 عشوائية.

 عضو هيئة التدريس  مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
  التكتتتاليف واالختبتتتارات– 

 مباشر.

 مصادر التعلم 
  تقويم مصتتتتتتتتتتادر  –الطالب

 التعلم.
 .استبانة تقويم مصادر التعلم 

 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،أعضال هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (وغير مباشرمباشر )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 
   

 

https://uqu.edu.sa/Profile/wwhegazy
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