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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى / قسممتطلب    ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري /  إجباري ب.

   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السابعالمستوى  السنة الرابعة /   

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 731222-2   3 االستماعالتحدث و  

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 مادة اعالمية بلغة انجليزية للصحافة

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %75 24 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 %25 8  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على الفعلية للمقررالتعلم  ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 32 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 8 ساعات مكتبية 4

 40 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 20 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 - المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 - ()تذكرأخرى  5

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

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

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 المصطلحات االعالمية فى مجال الصحافة  من خالل القراءة و الفهم باللغة االنجليزيةعلى الطالبة  عرف تت

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 واكتساب مهارات لغوية سياقات مختلفة مها فىاستخدوا المصطلحات الصحفية و اهميتها فى مجال التخصص  الطالبة تعرف

 بلغة اجنبية فى القراءة و الفهم والتحدث 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 10ع التخصصمجال  المصطلحات االعالمية فى على عرف تي 1.1

10ع الصحفية باللغة االجنبيةيلخص محتوى المقاالت  1.2  

10ع اهم المصطلحات المرتبطة بالمهنة وتطبيقاتهايذكر  1.3  

10ع تعرض عناوين وكاالت االنباء الصحفية ويتعرف على المصطلحات بهايس 1.4  

10ع يكتب عناوين اخبار باستخدام مصطلحات مختلفة 5 .1  

  المهارات 2

تخدم المؤسححسححات المجتمعية اير الربحية والحمالت الصحححفية ينتج المطبوعات الصحححفية التي  2.1

 باللغة االجنبية.

 6م

 6م يحلل الموضوعات الصحفية باللغة الجنبية  2.2

2.3   

2...   

  الكفاءات 3

 1ك األجنبيةيتفاعل مع االساليب التحريرية الصحفية باللغة  3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 عملية االتصال الجماهيرى عناصرها و انواعها والمصطلحات الشائعة 1

 8 المفاهيم الصحفية المتخصصة 2

 6 انواع الصحافة 3

 4 القيم االخبارية 4

 12 مصطلحات مستخدمة فى كتابة االخبار 5

 6 ترجمة اعالمية الخبار صحفية فى مجاالت مختلفة 6

       40 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 
فى مجححال المصححححححطلحححات االعالميححة   يتعرف على

 التخصص
 الدورية االختبارات المحاضرة النظرية

 الشفويةالمالحظة  العصف الذهنى باللغة االجنبية يةالصحف المقاالتمحتوى  يلخص 1.2

1.3     

المرتبطحححة بحححالمهنحححة و  يحححذكر أهم المصححححححطلححححات

 تطبيقاتها

 

 االختبارات الدورية المناقشة

1.4     
يسححححححتعرض عنححاوين وكححاالت االنبححاء الصحححححححفيححة 

 ويتعرف على المصطلحات بها
 العروض

)تقويم اير تقويم االقران

 مباشر(
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

    5 

1.       

       

 االختبارات الفصلية المحاضرة النظرية يكتب عناوين اخبار باستخدام مصطلحات مختلفة

 المهارات 2.0

2.1 

ينتج المطبوعات الصحححفية التي تخدم المؤسححسححات 

المجتمعية اير الربحية والحمالت الصحححفية باللغة 

 االجنبية.

 االختبارات الفصلية المحاضرة النظرية

 االختبارات الفصلية المحاضرة النظرية يحلل الموضوعات الصحفية باللغة الجنبية  2.2

2.2     

 الكفاءات 3.0

3.1 
يتفاعل مع االسحححححاليب التحريرية الصححححححفية باللغة 

 األجنبية
 االختبارات الفصلية المحاضرة النظرية

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 ممتد الحضور و المشاركة 1

 %10 9 االختبارات الدورية 2

 %20 12 البحث الجماعى 3

 %60 18-17 االختبارات النهائية 4

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات اسبوعيا 4الساعات المكتبية  -

 االرشاد االكاديمى -

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

 من مواقع الوكاالت االجنبيةاالخبار -ةمعجم المصطلحات االعالمي للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 
Mass media journal                                                              

Darntorn.R.writing news and telling stories.blogspot.com 

English media dictionary                                                         

 اإللكترونيةالمصادر 
 االجنبية  اخبار وكاالت االنباء- -و االخبار المواقع االلكترونية للبحوث 

                                       https://www.researchgate.net 

   ىأخر

https://www.researchgate.net/
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 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 معمل للغة إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

 جهاز عرض البيانات

  اجنبيةوصحف  دوريات  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشراير  الطلبة فاعلية التدريس

 المراجع النظير -قيادات البرنامج فاعلية طرق تقييم الطالب
 االختباريةنموذج استيفاء الورقة *

 نموذج تصحيح عينة عشوائية*

 مباشر)االختبارات  والتدريبات (   عضو هيئة التدريس مدى تحصيل مخرجات التعلم

 )تقويم مصادر التعلم ( لطالبا مصادر التعلم
 يم مصادر التعلمواستبانة تق

 مباشراير 

   

   

   
 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 

 
 

 

 

 

 

 

 د. سالم بن على عريجه

 

 اإلعالم لبرنامجرئيس قسم اإلعالم بالعابدية ورئيس اللجنة التنسيقية 

 

 

 

       

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

 

 بالليثرئيس قسم اإلعالم بالكلية الجامعية                          بالجموم الجامعية بالكليةرئيسة قسم االعالم 
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