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 دراسًال مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (666اإلؽظبء اٌزطج١مٟ )ػٍُ   :هاسم المقرر الدراسً ورمز -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

 : المقرر الدراسً هذا التً تقدم )أو البرامج( البرنامج -3 .1

 ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش فٟ اإلػالَ لغُ اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ .2
 

 أؽذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌمغُ: المقرر تدرٌس  اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن -4 .3
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5 .4   اٌفظً اٌذساعٟ األٚي:  المقرر فٌه ٌُدرَّ
 

  ثىبٌٛس٠ٛط اإلػالَ:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6 .5
 

 أٚساق ثؾض١خ فٟ ثؼغ اٌّمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7 .6

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8 .7

 هـ12/4/1436 تارٌخ التقرٌر:       اإلعالٍٞخ.عبٍؼخ اإلٍبً ٍؾَذ ثِ عؼ٘د  المؤسسة: 

 اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ اىقغٌ:                                    اإلػالً ٗاالرصبه   الكلٌة:
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 (:ةقطب  الم األسالٌبعند )ضع عالمة  التعلٌم نظام -9
 

 النسبة؟   ما                                               أ. تعلٌم تقلٌدي
 النسبة؟ ما                   عبر االنترنت(و)تقلٌدي  مدمجب.تعلٌم 
 النسبة؟ ما                                           الكترونًم ج. تعل

 النسبة؟ ما                                           بالمراسلةتعلٌم د. 
 النسبة؟ ما                                                    أخرى و. 
 

 تعلٌقات:
 
 

 

 دهداف األب. 

 هذا المقررمن تدرٌس الرئٌسً  الغرض  -1

    لم ٌحدد  اىذساعٜ: ٗرؾغِٞ اىَقشسصف خطظ ٝزٌ رْفٞزٕب ىزط٘ٝش ٗ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 ِفب١ُ٘ اؽظبئ١خ.

 اإلؽظبء اٌٛطفٟ.
6 3 

 اٌزش١ِض ٚاػذاد اٌج١بٔبد ٌٍؾبعٛة.

 (.SPSSاٌزؼشف ػٍٝ ؽضِخ )
2 6 

 6 2 ِغز٠ٛبد اٌم١بط.
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 6 2 اٌفشٚع.اخزجبس 

 اخزجبساد اٌفشٚق:

 اخزجبساد رٟ )أِضٍخ ٚرطج١مبد ؽبعٛث١خ(.

 اخزجبساد رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ )أِضٍخ ٚرطج١مبد ؽبعٛث١خ(.

2 6 

 6 2 ِؼبًِ االسرجبؽ ٌج١شعْٛ. )أِضٍخ ٚرطج١مبد ؽبعٛث١خ(.

 6 2 ِشثغ وبٞ )أِضٍخ ٚرطج١مبد ؽبعٛث١خ(.

 6 2 ٚرطج١مبد ؽبعٛث١خ(.ِؼبًِ االسرجبؽ ٌغج١شِبْ. )أِضٍخ 

 اٌّغّٛع
65 45 

 

 ِىٛٔبد اٌّمشس اٌذساعٟ )اعّبٌٟ ػذد عبػبد اٌزذس٠ظ ٌىً فظً دساعٟ(: -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
     

الساعة 
 المعتمدة

3 
     

 

 
  ساعات 3 : ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا  ضافٌة/ساعات التعلم المتوعع أن اإلدراسة الساعات عدد  -3

 

 أسالٌب مع وتوافقها "متطلبات المؤهالت الوطنٌة"فً  واردةال التعلم مجاالتلوفقا  تعلم المقرر  مخرجات -4
 التدرٌس  واستراتٌجٌات التقوٌم
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وفقاً  تعلم المقرر ومخرجاتمجاالت التعلم 

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر المقرر تدرٌساستراتٌجٌات 

 المعارف     1

1-1   ُرض٠ٚدددذ اٌطدددالة ثبٌّؼدددبسف اٌالصِدددخ ٌفٙددد

 اإلؽظبء اٌٛطفٟ ٚاخزجبس اٌفشٚع.
  اٌددددددددددددزؼٍُ اٌّجب ددددددددددددش

 ٚاٌّؾبػشاد اٌظف١خ

  ؽً اٌّشىالد 

  ًاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌؼّد

 اٌغّبػٟ " اٌزؼبٟٚٔ"

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 إٌشبؽ

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 اٌزفى١ش إٌبلذ 

 اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ 

  اٌؼددددددشٚع اٌزمذ١ّ٠ددددددخ

 ثؾض١خ.ٌخطخ ِشبس٠غ 

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّددبس٠ٓ ٚاٌزىددب١ٌف

 إٌّض١ٌخ.

  .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

اٌزمذ١ّ٠ددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٚاٌّشدددددددددددددددددشٚػبد 

 اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ.

1-2   ثبٌّؼدددبسف اٌالصِدددخ ٌفٙدددُ اِدددذاد اٌطدددالة

ٚرطج١دددددددددك ثؼدددددددددغ االخزجددددددددددبساد راد 

 اٌّزغ١ش٠ٓ.

1-3   رددذس٠ت اٌطددالة ػٍددٝ اعددزؼّبي اٌؾبعددٛة

 فٟ رطج١ك ثؼغ االخزجبساد اإلؽظبئ١خ.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   اوغددبة اٌطددالة ِٙددبسح رؾ١ٍددً اٌّؼٍِٛددبد

 ٚرفغ١ش٘ب.

  اعدددددددددزضبسح اٌخجدددددددددشاد

اٌغددددبثمخ ٌٍطددددالة ِددددٓ 

اٌؼظددف خددالي عٍغددبد 

 اٌزٕٟ٘

  أعددٍٛة ؽددً اٌّشددىالد

 ٚدساعخ اٌؾبٌخ.

  ِغّٛػدددددددبد إٌمدددددددبػ

 اٌظغ١شح.

  رؾ١ٍدددً ٚرفغددد١ش اٌّدددبدح

 اٌؼ١ٍّخ.

  اٌزغز٠ددددخ اٌشاعؼددددخ ٌّددددب

٠مدددَٛ ثدددٗ اٌطبٌدددت ِدددٓ 

 أػّبي.

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّبس٠ٓ ٚاٌٛاعجدبد

 إٌّض١ٌخ ٚاٌجؾٛس.

 .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  ُاٌؼددددددددشٚع رم١دددددددد١

 اٌزمذ١ّ٠خ.

2-2   ٠طجك اٌطالة ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ ثشٔبِظ

spss. 
2-3  .١ّ٠ض اٌطالة ث١ٓ ِغز٠ٛبد اٌم١بط 

2-4   رّىددد١ٓ اٌطدددالة اٌزؼدددشف ػٍدددٝ اخزجدددبساد

 اٌّخزٍفخ.اٌفشٚق 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1   ًاٌمددذسح ػٍددٝ ِّبسعددخ ِٙددبساد اٌزٛاطدد

 اٌفؼبي.

  اٌّشددبسوخ فددٟ األٔشددطخ

اٌغّبػ١ددددددددخ اٌظددددددددف١خ 

  ًِالؽظددددددددخ رفبػدددددددد

اٌطددالة فددٟ ِٛالددف 
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3-2   اٌمددذسح ػٍددٝ رىدد٠ٛٓ ػاللددبد ا٠غبث١ددخ ِددغ

 ا٢خش٠ٓ.

 ٚغ١ش اٌظف١خ

  ًرىدددددد٠ٛٓ فددددددشق ػّدددددد

إلٔغدددددددددددبص ِشدددددددددددبس٠غ 

ٌٍؾظددددددددددددٛي ػٍددددددددددددٝ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرٛظ١فٙب

 رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ.

  رمدددد٠ُٛ أداء اٌطبٌددددت

أصٕددددددددبء ِّبسعددددددددزٗ 

 ٌٍؼًّ اٌزطج١مٟ.

  ُؽددشػ لؼددب٠ب رظدد١ّ

افزشاػدد١خ ِٚالؽظددخ 

ؽش٠مخ رؼبًِ اٌطبٌت 

 .ِؼٙب

3-3  .اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فش٠ك 

3-4   رؾّدددً ِغدددئ١ٌٛخ اٌجؾدددش ػدددٓ ِؼٍِٛدددبد

ٚف١ٕددبد عذ٠دددذح ٌز١ّٕددخ لذساردددٗ اٌّؼشف١دددخ 

 ِٚٙبسارٗ ا١ٌّٕٙخ.

3-5   االٌزددددضاَ ثبٌّؼددددب١٠ش األخالل١ددددخ ٚا١ٌّٕٙددددخ

 ٌٍّّبسعخ اإلػال١ِخ

 التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌةمهارات    4

4-1   اٌمذسح ػٍدٝ اعدزخذاَ اإلٔزشٔدذ ٚاٌؾبعدت

ا٢ٌٟ فٟ ثٕدبء اٌّمدب١٠ظ اإلؽظدبئ١خ ػجدش 

 ٌٍٛصبئك. جىخ االٔزشٔذ ػجش عٛعً 

 .اٌّؾبػشاد اٌظف١خ 

 .اٌزذس٠جبد اٌؼ١ٍّخ 

  ٍُاعدددددددددددزخذاَ اٌدددددددددددزؼ

االٌىزشٚٔددددددددٟ ٚٔظددددددددبَ 

 اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ.

  رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة

 ػٍدددددددددٝثدددددددددبٌزؼشف 

ِظدددبدس اٌّؼٍِٛدددبد 

اإلػال١ِددخ ثبعددزخذاَ 

اٌجدددشاِظ اٌؾبعدددٛث١خ 

 اٌّخزٍفخ.

  رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة

ثزمدددددددذ٠ُ ػدددددددشٚع 

طدددددف١خ ٚرض٠ٚدددددذُ٘ 

ثبٌزغز٠ددددددخ اٌشاعؼددددددخ 

 اٌزم١ّ٠ٛخ

4-2   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ رددٛف١ش

اٌّؼٍِٛددددبد ػددددٓ اٌّمددددب١٠ظ اإلؽظددددبئ١خ 

 اٌّخزٍفخ.
4-3   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ اعددشاء

 ِخزٍفخ.اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ أل٘ذاف 

4-4   ًاٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ فدٟ اٌزٛاطد

 ِغ ا٢خش٠ٓ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1   اعزخذاَ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٍِٚؾمبرٗ ٌزظدفؼ

 االٔزشٔذ ٚاالؽالع ػٍٝ األثؾبس اٌؼ١ٍّخ.

 ٍّٟاٌزذس٠ت اٌؼ   رمدد٠ُٛ أعددزبر اٌّمددشس

ألداء اٌطبٌدددت أصٕددددبء 

رطج١ددددددك اٌّٙددددددبساد 

اٌؾشو١دددخ ِدددٓ خدددالي 

 .لبئّخ اٌشطذ

  رمدد٠ُٛ اٌطددالة ألداء

صِالئٙدددددددددُ أصٕدددددددددبء 

رطج١ددددددك اٌّٙددددددبساد 

 اٌؾشو١خ.

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.drwaelaly.com/images/imam.gif&imgrefurl=http://www.drwaelaly.com/&h=180&w=200&tbnid=3YTXL1bTU-8OlM:&zoom=1&docid=AUPSgSMoLPvdEM&ei=xbNcU_nVMMj2O_LpgPgP&tbm=isch&ved=0CFgQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=455&page=1&start=0&ndsp=23


 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم العالً
 اإلسالمٌةجامعة اإلمام محمد بن سعود 
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 اإلعالن واالتصال التسوٌقًقسم 
 

 
 

 

 

 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٠ٍٟ:رذاث١ش رمذ٠ُ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلس بد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت ٚرٌه ِٓ خالي ِب 

  ( ٗاىزٜ ػذدٕب )عابػبد ياٜ  3ئػالً اىطالة ثغبػبد ر٘اعذ أعزبر اىَقشس ثَنزجٔ )اىغبػبد اىَنزجٞخ

ثبإلضبيخ ئىٚ اىغذٗه اىَيصق ػيٚ ثبة اىَنزت، ٗٝزٌ اىزشؽٞت ثٌٖ ٗرقاذٌٝ أٛ ٍغابػذح أٗ األعج٘ع( 

 ر٘عٞٔ أٗ اعزشبسح أٗ اعزفغبس.

 .اىز٘اصو اىنبٍو ػِ ثؼذ ثبعزخذاً اىجشٝذ االىنزشّٜٗ ٗثشاٍظ اىؾ٘اس ػجش اىشجنخ 

  رٞغٞش اعزالً اىزنبىٞف اىؼَيٞخ ٗاإلعبثخ ػِ اىزغبؤالد اىفشدٝخ ٗاىغَبػٞخ ػجش اىشجنخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب ذكر ا -1
 

 عذٚي ِٙبَ رم٠ُٛ اٌطالة خالي اٌفظً اٌذساعٟ: -5

 
)كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبار  المهمة التقوٌمٌة
 خطاب، تقدٌم عرض شفوي، وغٌرها(، نهائً

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 اىزقٌ٘ٝ
ٍَٖخ اىزقٌ٘ٝ )مزبثخ ٍقبه، اخزجبس، ٍششٗع عَبػٜ، اخزجبس 

 ّٖبئٜ...اىخ(
األعج٘ع 
 اىَؾذد ىٔ

ّغجزٔ ٍِ 
اىزقٌ٘ٝ 
 اىْٖبئٜ

 %61 3،5،3 ِشبسوخ طف١خ 1

 %31 1،61،66 رى١ٍفبد ػ١ٍّخ 2

 %61 66 االِزؾبْ إٌٙبئٟ 3
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 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ: -2

 .ِٕب٘ظ اٌجؾش ٚاٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ، فئاد أثٛ ؽطت، ٚأًِ طبدق 

  ،ّٓٚآخشْٚاإلؽظبء اٌزطج١مٟ، أثٛ ػّٗ، ػجذ اٌشؽ 

 اإلؽظبئٟ اط(ط ثٟ اط  )ا د١ًٌ ثشٔبِظ. 

 .اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ: ؽشق اإلؽظبء اٌٛطفٟ ٚاٌزطج١مٟ، ػجذ اٌؼض٠ض فّٟٙ ١٘ىً ٠ٚؾ١ٝ صغٍٛي 

  اٌمشاس، خبٌذ اٌغؼؼٟ. طٕبػخرم١ٕبد 

  .(،وغٌرهاالعلمٌة، التقارٌرالدورٌات بها ) الموصىو المراجع  الدراسٌة الكتبذكر ا -3

اىَشاعغ اإلىنزشّٗٞخ، ٍ٘اقغ اإلّزشّذ، ق٘اػذ اىجٞبّبد اىخبصخ ثبىَنزجبد اىؼشثٞخ ٗاألعْجٞخ اىَغغيخ ػيٚ -4

    ثَقشس اإلؽصبء ٗرطجٞقبرٔ اىؾبع٘ثٞخ األخشٙ اىخبصخٍ٘قغ اىغبٍؼخ ٗاىغبٍؼبد 

أو  المدمجة، والمعاٌٌر سطواناتخرى ملل البرامج المعتمدة على الحاسب الآلً/االاألتعلٌمٌة المواد اذكر ال -5
 المهنٌة، والبرمجٌات.اللوائح التنظٌمٌة 

 :و . المرافق الالزمة  

 (، وغٌرهاالفصول والمعامل القائمة على التعلم بالمراعبة والنمذجة الدراسٌة ، المختبرات، القاعاتالمبانً ) -1

، السبورة الذكٌة، بالحاسوبجهاز عرض البٌانات البرامج المضادة للفٌروسات، الحوسبة )مصادر  -2
 ، وغٌرها(البرمجٌات

على سبٌل الملال، عند الحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة، اذكر المتطلبات أو ارفق عائمة مصادر أخرى ) -3

 . (بها

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 اٌزذس٠ظ:اعزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطالة ثخظٛص فؼب١ٌخ  -6

 .اعزَبسح اعزقصبء طالثٞخ ر٘صع ّٖبٝخ مو يصو 

 ٍغَ٘ػبد اىزشمٞض اىطالثٞخ 

 اٌمغُ:اعزشار١غ١بد أخشٜ ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً اٌّذسط أٚ  -2

 .رقشٝش ىغْخ ٍزبثؼخ ٗرقٌ٘ٝ اىخطخ اىذساعٞخ 

 ٜثٞبّبد ئؽصبئٞخ ػِ ّزبئظ اىطالة يٜ اىَقشس ّٖبٝخ مو يصو دساع 
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 اٌزذس٠ظ:ػ١ٍّبد رط٠ٛش  -3

  ر٘يٞش أعٖضٓ ؽبعت ؽذٝضٔ ٗر٘يٞش اىصٞبّخ اىذٗسٝخ ىٖزٓ األعٖضح ٗاىَؼذاد 

 األخز ثز٘صٞبد ّزبئظ اىَشاعؼخ اىذاخيٞخ ٗاىخبسعٞخ خص٘صب اىَقشس 

  اىَقشس.ر٘عٖٞبد ىغْخ اىخطخ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه ؽ٘ه رذسٝظ 

 خ اىَجبششحر٘عٖٞبد ئداسح اىقغٌ ؽ٘ه أداء ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ثْبء ػيٚ اىَالؽظ 

 ػ١ٍّبد اٌزؾمك ِٓ ِؼب١٠ش اإلٔغبص ٌذٜ اٌطبٌت  -4

  ٗاىزجابده ثصا٘سح دٗسٝاخت ىزصاؾٞؼ ٍذسعِٞ ٍغزقيِٞرذقٞق رصؾٞؼ ػْٞخ ٍِ أػَبه اىطيجخ ث٘اعطخ ،

 االخزجبساد أٗ ػْٞخ ٍِ اى٘اعجبد ٍغ طبقٌ رذسٝظ ٍِ ٍإعغخ أخشٙ(:

  اىَقشس.اىزذقٞق ٗاىَشاعؼخ ٍِ قجو األعزبر 

  ثَصؾؾِٞ خبسعِٞ ىَقشساد ٍشبثٖخ ٍِ أقغبً خبسط اىغبٍؼخ ٍٗشاعؼخ ػْٞخ ٍاِ أٗسا  االعزؼبّخ

 اإلعبثبد اىزٜ صؾؾٖب ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ.

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

 اٌذساعٟ ٚاٌزخط١ؾ ٌزط٠ٛشٖ: فؼب١ٌخ اٌّمشساٌزخط١ؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذٜ  اعشاءاد -5

  ًٍشبثٖخ.ٍطبثقخ اىَقشس ػيٚ ٍقشساد ٍَبصئ رذسط يٜ أقغب 

  ٍشاعؼخ ر٘صٞف اىَقشس ٍٗفشدارخ ٍِ قجو ىغْخ اىخطظ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه 

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

  رؾذٝش ٍصبدس اىزؼيٌ اىخبصخ ىيَقشس ىيزأمذ ٍِ ٍ٘امجزٔ ىيزط٘ساد اىَغزغذح يٜ اىَغبه 

  ْٔٞٗرط٘ٝشٓ.اىْزبئظ اإلؽصبئٞخ ىزقٌ٘ٝ اىَقشس ٗاالعزفبدح ٍِ ّزبئغٖب يٜ رؾغ 

 ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:أو المدرس سعضو دهٌئة التدرٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التوقٌع

 / رئٌس القسمالعمٌد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 الدراسً مقررالتوصٌف 

 تارٌخ التقرٌر:       اإلعالٍٞخ.عبٍؼخ اإلٍبً ٍؾَذ ثِ عؼ٘د  المؤسسة: 

 اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ اىقغٌ:                                    اإلػالً ٗاالرصبه   الكلٌة:
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 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (663ِٕب٘ظ اٌجؾٛس اٌى١ّخ )ػٍُ :  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

 : المقرر الدراسً التً تقدم هذا البرنامج )أو البرامج( -3 .8

 فٟ اإلػالَ لغُ اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش .9
 

 أؽذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌمغُ: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   اٌفظً اٌذساعٟ األٚي:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  اإلػالَثىبٌٛس٠ٛط :   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٚساق ثؾض١خ فٟ ثؼغ اٌّمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

 نظام التعلٌم )ضع عالمة عند األسالٌب المطب قة(: -9
 

 ما النسبة؟                                                 أ. تعلٌم تقلٌدي
 ما النسبة؟                   عبر االنترنت(و)تقلٌدي  مدمجب.تعلٌم 
 الكترونً                                           ما النسبة؟ج. تعلم 

 تعلٌم بالمراسلة                                           ما النسبة؟د. 
 ما النسبة؟                 أخرى                                    و. 
 

 تعلٌقات:
 
 

 

 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس هذا المقرر -1
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    لم ٌحدد  اىذساعٜ: ٗرؾغِٞ اىَقشسصف خطظ ٝزٌ رْفٞزٕب ىزط٘ٝش ٗ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 اٌٝ اٌجؾٛس اإلػال١ِخ:ِذخً 

 اٌجؾش اٌؼٍّٟ.

 ٔشؤح اٌجؾش اإلػالِٟ.

 أعجبة اٌؾبعخ اٌٝ اٌجؾش اإلػالِٟ.

 ِٕب٘ظ اٌجؾٛس اإلػال١ِخ.

 أٔٛاع اٌجؾٛس اإلػال١ِخ.

6 3 

 اٌخطٛاد األ١ٌٚخ فٟ اٌجؾٛس اإلػال١ِخ:

 اخز١بس اٌّٛػٛع.

 اٌؼٕٛاْ.

 ِشىٍخ اٌجؾش.

 اٌذساعبد اٌغبثمخ.

 ٚرغبإالرٗ.فشػ١بد اٌجؾش 

6 3 

 ػٕبطش سئ١غخ فٟ ثؾٛس اإلػالَ:

 اٌّزغ١شاد ألغبِٙب ٚأٔٛاػٙب.

 ِغز٠ٛبد اٌم١بط.

 ثٕبء ِٛاص٠ٓ اٌم١بط.

 اٌزؼش٠فبد اإلعشائ١خ.

 اٌظذق ٚاٌضجبد.

6 3 

 ِغزّؼبد اٌجؾٛس اإلػال١ِخ ٚػ١ٕبرٙب:

 اٌّغزّغ ٚاٌؼ١ٕخ.

 ؽغُ اٌؼ١ٕخ.

 ِفشداد اٌؼ١ٕخ فٟ اٌجؾٛس اإلػال١ِخ.

 اٌؼ١ٕٟ.اٌخطؤ 

 أٔٛاع اٌؼ١ٕبد.

6 3 
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 اٌذساعبد اإلػال١ِخ اٌّغؾ١خ:

 ِظذال١خ اٌجؾٛس اٌّغؾ١خ.

 رظ١ُّ االعزّبسح.

 أدٚاد اٌجؾٛس اٌّغؾ١خ:

 االعزجبٔخ.

 اٌّمبثٍخ اٌشخظ١خ.

 اٌّمبثٍخ اٌٙبرف١خ.

2 6 

 اٌذساعبد اٌؾم١ٍخ ٚاٌزغش٠ج١خ:

 اٌّمظٛد ثبٌذساعبد اٌؾم١ٍخ.

 ؽشق عّغ ِؼٍِٛبرٙب:

 اٌّالؽظخ.

 ِغّٛػخ اٌزشو١ض.

 دساعخ اٌؾبٌخ.

2 6 

 اٌّمظٛد ثبٌذساعبد اٌزغش٠ج١خ:

 ألغبِٙب. 

 ػٕبطش رطج١ك اٌزغشثخ فٟ ثؾٛس اإلػالَ.

 أٔٛاع اٌزغبسة.

 ؽشق اخز١بس ػ١ٕخ اٌزغشثخ.

2 6 

 رؾ١ًٍ اٌّؼّْٛ:

 رؼش٠فٗ.

 خطٛاد رؾ١ًٍ اٌّؼّْٛ. 

 ٚؽذاد اٌزؾ١ًٍ.

 اٌزظ١ٕفبد.

 اٌؼ١ٕخ.

 رؾ١ًٍ اٌّؼّْٛ.اخزجبس اٌضجبد فٟ 

6 3 

 ثؾٛس اٌظؾبفخ:

 ثؾٛس اٌشعبٌخ اٌظؾف١خ:

 اٌّمشٚئ١خ.

 ثؾٛس اٌشىً ٚاٌزظ١ُّ.

 ثؾٛس اٌّزٍمٟ ٌٍّبدح اٌظؾف١خ:

 فئبد اٌمشاء.

 ل١بط اٌمشائ١خ.

 دساعبد اٌزؤص١ش.

 دساعبد اٌزٛص٠غ.

 ثؾٛس اٌمبئُ ثبالرظبي اٌظؾفٟ:

 دساعخ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌظؾف.

6 3 
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 اٌظؾف١خ ٍِٚى١زٙب.دساعخ اداسح اٌّئعغبد 

 ثؾٛس ٚعبئً اإلػالَ اٌّغّٛػخ ٚاٌّشئ١خ:

 ثؾٛس اٌزؼشع اٌغّب١٘شٞ ٚآصبسٖ:

 اٌزؼشع اٌغّب١٘شٞ.

 ثؾٛس رؤص١ش ٚعبئً اإلػالَ اٌّغّٛػخ ٚاٌّشئ١خ.

 ثؾٛس ل١بط ؽغُ عّٙٛس اإلعٛلخ ٚاٌزٍفض٠ْٛ.

 ٚعبئً ل١بط ؽغُ اٌغّٙٛس.

6 3 

 ٚاإلػالْ:ثؾٛس اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ 

 ثؾٛس اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ:

 اٌجؾٛس إٌّٙغ١خ.

 اٌجؾٛس غ١ش إٌّٙغ١خ.

 أدٚاد عّغ اٌّؼٍِٛبد ٌٍجؾٛس غ١ش إٌّٙغ١خ.

 ثؾٛس االرظبي اٌزغ٠ٛمٟ ٚاإلػالْ:

 ثؾٛس إٌض اإلػالٟٔ.

 ثؾٛس اٌؾّالد اإلػال١ٔخ ٚاٌزغ٠ٛم١خ:

 اٌجؾٛس اٌمج١ٍخ.

 اٌجؾٛس اٌّشؽ١ٍخ. 

 اٌجؼذ٠خ.اٌجؾٛس 

 ل١بط عّٙٛس اٌٍٛؽبد اإلػال١ٔخ.

6 3 

 رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚاعزخشاط إٌزبئظ:

 خطٛاد ِب لجً اعزخذاَ اٌؾبعت ا٢ٌٟ.

 خطٛاد اعزخذاَ اٌؾبعت.

 ِٕبلشخ إٌزبئظ ٚرفغ١ش٘ب.

6 3 

 45 65 اٌّغّٛع

 

 ِىٛٔبد اٌّمشس اٌذساعٟ )اعّبٌٟ ػذد عبػبد اٌزذس٠ظ ٌىً فظً دساعٟ(: -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
     

الساعة 
 المعتمدة

3 
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 ساعات  3 : ضافٌة/ساعات التعلم المتوعع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا  اإلدراسة الساعات عدد  -3

 

 أسالٌب وتوافقها مع الوطنٌة"فً "متطلبات المؤهالت الواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقا   -4
 التدرٌس  واستراتٌجٌات التقوٌم

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1   رؼش٠ددف اٌطددالة ثّب١٘ددخ اٌجؾددٛس اٌى١ّددخ

 ِٕٚب٘غٙب ٚرطج١مبرٙب.

  ٍُاٌّجب ددددددددددددش اٌددددددددددددزؼ

 ٚاٌّؾبػشاد اٌظف١خ

  ؽً اٌّشىالد 

  ًاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌؼّد

 اٌغّبػٟ " اٌزؼبٟٚٔ"

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 إٌشبؽ

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 اٌزفى١ش إٌبلذ 

 اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ 

  اٌؼددددددشٚع اٌزمذ١ّ٠ددددددخ

 ثؾض١خ.ٌخطخ ِشبس٠غ 

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

 ٌزىددب١ٌف اٌزّددبس٠ٓ ٚا

 إٌّض١ٌخ.

  .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

اٌزمذ١ّ٠ددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٚاٌّشدددددددددددددددددشٚػبد 

 اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ.

1-2   اٌّدددبَ اٌطدددالة ثدددؤدٚاد اٌجؾدددٛس اٌى١ّدددخ

 ٚو١ف١خ اعزخذاِٙب.
1-3   ِغبػذح اٌطالة ػٍٝ اإلٌّدبَ ٚفٙدُ اػدذاد

 اٌؼ١ٕبد.اٌّمب١٠ظ ٚخظبئض 
1-4  ٓاٌجؾض١دخ   اٌّٙدبساد ِدٓ اٌطدالة رّىد١ 

 ٚإٌٛػ١خ. اٌى١ّخ
1-5    رذس٠ت اٌطالة ػٍدٝ اٌخطدٛاد اإلعشائ١دخ

 اٌجؾض١خ.إلػذاد اٌّششٚػبد 
1-6    اٌزطج١م١ددخ  ػٍددٝ اٌجؾددٛس رددذس٠ت اٌطددالة

 اإلػال١ِخ.ِغبي اٌّّبسعخ  فٟ

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   اوغددبة اٌطددالة ِٙددبسح رؾ١ٍددً اٌّؼٍِٛددبد

 ٚرفغ١ش٘ب.

  اعدددددددددزضبسح اٌخجدددددددددشاد

اٌغددددبثمخ ٌٍطددددالة ِددددٓ 

خددالي عٍغددبد اٌؼظددف 

 اٌزٕٟ٘

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّبس٠ٓ ٚاٌٛاعجدبد

2-2   ٠طجدددك اٌطدددالة ِٙدددبساد وزبثدددٗ اٌجؾدددٛس

 اٌى١ّخ فٟ ِغبي اإلػالَ.
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2-3   ١ّ٠ددض اٌطددالة ثدد١ٓ أٔددٛاع ِٕددب٘ظ اٌجؾددش

اٌددزٞ ٠زٕبعددت ٚؽج١ؼددخ اٌّشددىٍخ اٌجؾض١ددخ 

 اٌزٟ ٠ذسعٙب.

  أعددٍٛة ؽددً اٌّشددىالد

 ٚدساعخ اٌؾبٌخ.

  ِغّٛػدددددددبد إٌمدددددددبػ

 اٌظغ١شح.

  رؾ١ٍدددً ٚرفغددد١ش اٌّدددبدح

 اٌؼ١ٍّخ.

  اٌزغز٠ددددخ اٌشاعؼددددخ ٌّددددب

٠مدددَٛ ثدددٗ اٌطبٌدددت ِدددٓ 

 أػّبي.

 ٚاٌجؾٛس.إٌّض١ٌخ 

 .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

 رّى١ٓ اٌطالة ِٓ ثٕبء اٌّمب١٠ظ اٌؼ١ٍّخ.  4-2 اٌزمذ١ّ٠خ.

  ِددددددٓ طددددددؾخ ٚدلددددددخ ِظددددددبدس  ٠زؾمددددددك

 اٌّؼٍِٛبد اإلػال١ِخ.
    ٟاٌزؾمك ِٓ عالِخ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغد١ش فد

 اٌّزجغ.اؽبس ِٕٙظ اٌجؾش اإلػالِٟ 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1   ًاٌمددذسح ػٍددٝ ِّبسعددخ ِٙددبساد اٌزٛاطدد

 اٌفؼبي.

  اٌّشددبسوخ فددٟ األٔشددطخ

اٌغّبػ١ددددددددخ اٌظددددددددف١خ 

 ٚغ١ش اٌظف١خ

  ًرىدددددد٠ٛٓ فددددددشق ػّدددددد

إلٔغدددددددددددبص ِشدددددددددددبس٠غ 

ٌٍؾظددددددددددددٛي ػٍددددددددددددٝ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرٛظ١فٙب

  ًِالؽظددددددددخ رفبػدددددددد

اٌطددالة فددٟ ِٛالددف 

 رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ.

  رمدددد٠ُٛ أداء اٌطبٌددددت

أصٕددددددددبء ِّبسعددددددددزٗ 

 ٌٍؼًّ اٌزطج١مٟ.

  ُؽددشػ لؼددب٠ب رظدد١ّ

افزشاػدد١خ ِٚالؽظددخ 

ؽش٠مخ رؼبًِ اٌطبٌت 

 ِؼٙب.

3-2   اٌمددذسح ػٍددٝ رىدد٠ٛٓ ػاللددبد ا٠غبث١ددخ ِددغ

 ٓ.ا٢خش٠

3-3  .اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فش٠ك 

3-4   رؾّدددً ِغدددئ١ٌٛخ اٌجؾدددش ػدددٓ ِؼٍِٛدددبد

ٚف١ٕددبد عذ٠دددذح ٌز١ّٕددخ لذساردددٗ اٌّؼشف١دددخ 

 ِٚٙبسارٗ ا١ٌّٕٙخ.

3-5   االٌزددددضاَ ثبٌّؼددددب١٠ش األخالل١ددددخ ٚا١ٌّٕٙددددخ

 ٌٍّّبسعخ اإلػال١ِخ

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   اٌمذسح ػٍدٝ اعدزخذاَ اإلٔزشٔدذ ٚاٌؾبعدت

ا٢ٌٟ فٟ ثٕدبء اٌّمدب١٠ظ اإلؽظدبئ١خ ػجدش 

 ٌٍٛصبئك. جىخ االٔزشٔذ ػجش عٛعً 

 .اٌّؾبػشاد اٌظف١خ 

 .اٌزذس٠جبد اٌؼ١ٍّخ 

اعدددددددددددزخذاَ اٌدددددددددددزؼٍُ 

االٌىزشٚٔددددددددٟ ٚٔظددددددددبَ 

 اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ.

  رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة

 ػٍدددددددددٝثدددددددددبٌزؼشف 

ِظدددبدس اٌّؼٍِٛدددبد 

اإلػال١ِددخ ثبعددزخذاَ 

اٌجدددشاِظ اٌؾبعدددٛث١خ 

 اٌّخزٍفخ.

رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة 

ثزمدددددددذ٠ُ ػدددددددشٚع 

طدددددف١خ ٚرض٠ٚدددددذُ٘ 

ثبٌزغز٠ددددددخ اٌشاعؼددددددخ 

4-2   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ رددٛف١ش

اٌّؼٍِٛددددبد ػددددٓ اٌّمددددب١٠ظ اإلؽظددددبئ١خ 

 اٌّخزٍفخ.
4-3   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ اعددشاء

 ِخزٍفخ.اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ أل٘ذاف 

4-4   ًاٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ فدٟ اٌزٛاطد

 ِغ ا٢خش٠ٓ.
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 اٌزم١ّ٠ٛخ

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1   اعزخذاَ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٍِٚؾمبرٗ ٌزظدفؼ

 االٔزشٔذ ٚاالؽالع ػٍٝ األثؾبس اٌؼ١ٍّخ.

 ٍّٟاٌزذس٠ت اٌؼ   رمدد٠ُٛ أعددزبر اٌّمددشس

ألداء اٌطبٌدددت أصٕددددبء 

رطج١ددددددك اٌّٙددددددبساد 

اٌؾشو١دددخ ِدددٓ خدددالي 

 .لبئّخ اٌشطذ

  رمدد٠ُٛ اٌطددالة ألداء

صِالئٙدددددددددُ أصٕدددددددددبء 

رطج١ددددددك اٌّٙددددددبساد 

 اٌؾشو١خ.
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 عذٚي ِٙبَ رم٠ُٛ اٌطالة خالي اٌفظً اٌذساعٟ: -5

 
)كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبار  المهمة التقوٌمٌة
 خطاب، تقدٌم عرض شفوي، وغٌرها(، نهائً

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 اىزقٌ٘ٝ
ٍَٖخ اىزقٌ٘ٝ )مزبثخ ٍقبه، اخزجبس، ٍششٗع عَبػٜ، اخزجبس 

 ّٖبئٜ...اىخ(
األعج٘ع 
 اىَؾذد ىٔ

ّغجزٔ ٍِ 
اىزقٌ٘ٝ 
 اىْٖبئٜ

 %61 3،5،3 ِشبسوخ طف١خ 1

 %31 1،61،66 رى١ٍفبد ػ١ٍّخ 2

 %61 66 االِزؾبْ إٌٙبئٟ 3
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 ٠ٍٟ:رذاث١ش رمذ٠ُ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلس بد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت ٚرٌه ِٓ خالي ِب 

  ( ٗاىزٜ ػذدٕب )عابػبد ياٜ  3ئػالً اىطالة ثغبػبد ر٘اعذ أعزبر اىَقشس ثَنزجٔ )اىغبػبد اىَنزجٞخ

ثبإلضبيخ ئىٚ اىغذٗه اىَيصق ػيٚ ثبة اىَنزت، ٗٝزٌ اىزشؽٞت ثٌٖ ٗرقاذٌٝ أٛ ٍغابػذح أٗ األعج٘ع( 

 ر٘عٞٔ أٗ اعزشبسح أٗ اعزفغبس.

 .اىز٘اصو اىنبٍو ػِ ثؼذ ثبعزخذاً اىجشٝذ االىنزشّٜٗ ٗثشاٍظ اىؾ٘اس ػجش اىشجنخ 

 ش اىشجنخ رٞغٞش اعزالً اىزنبىٞف اىؼَيٞخ ٗاإلعبثخ ػِ اىزغبؤالد اىفشدٝخ ٗاىغَبػٞخ ػج 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1
 

 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ: -2

  ٓاٌؾ١ضاْ. ػجذ اٌؼض٠ضاٌجؾٛس اإلػال١ِخ: أعغٙب، أعب١ٌجٙب، ِغبالرٙب، ِؾّذ ث 

  ،خ١ًٍ أثٛ اطجغ. رشعّخ: طبٌؼِٕب٘ظ اٌجؾش اإلػالِٟ، سٚعش ٠ّٚش ٚد١ِٕٚه 

 .ثؾٛس اإلػالَ، عبِٟ ؽبثغ 

  اٌؼٍّٟ فٟ اٌذساعبد اإلػال١ِخ، ِؾّذ ػجذ اٌؾ١ّذ.اٌجؾش 

 .اٌٛع١ض فٟ ِٕب٘ظ اٌجؾٛس اٌغ١بعخ ٚاإلػال١ِخ، ِؾّذ ٔظش ِٕٙب 

  .(،وغٌرهاالعلمٌة، التقارٌرالدورٌات بها ) الموصىو المراجع  الدراسٌة الكتباذكر  -3

اىَشاعغ اإلىنزشّٗٞخ، ٍ٘اقغ اإلّزشّذ، ق٘اػذ اىجٞبّبد اىخبصخ ثبىَنزجبد اىؼشثٞخ ٗاألعْجٞخ اىَغغيخ  -4

 اىنَٞخ.ثَقشس ٍْبٕظ اىجؾ٘س  األخشٙ اىخبصخػيٚ ٍ٘قغ اىغبٍؼخ ٗاىغبٍؼبد 

/اىي٘ائؼ ٍ٘اد رؼيَٞٞخ أخشٙ ٍضو اىجشاٍظ اىَؼزَذح ػيٚ اىؾبعت اٟىٜ/األعط٘اّبد اىَذٍغخ، ٗاىَؼبٝٞش  -5

 .اىزْظَٞٞخ اىفْٞخ

 :و . المرافق الالزمة  

 (الفصول والمعامل القائمة على التعلم بالمراعبة والنمذجة، وغٌرها الدراسٌة ، المختبرات، القاعاتالمبانً ) -1

، السبورة الذكٌة، جهاز عرض البٌانات بالحاسوبالبرامج المضادة للفٌروسات، الحوسبة )مصادر  -2
 وغٌرها( البرمجٌات،

على سبٌل الملال، عند الحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة، اذكر المتطلبات أو ارفق عائمة مصادر أخرى ) -3

 . (بها
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  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 اٌزذس٠ظ:اعزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطالة ثخظٛص فؼب١ٌخ  -6

  ّٖبٝخ مو يصو.اعزَبسح اعزقصبء طالثٞخ ر٘صع 

 ٍغَ٘ػبد اىزشمٞض اىطالثٞخ 

 اٌمغُ:اعزشار١غ١بد أخشٜ ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً اٌّذسط أٚ  -2

 .رقشٝش ىغْخ ٍزبثؼخ ٗرقٌ٘ٝ اىخطخ اىذساعٞخ 

 ٜثٞبّبد ئؽصبئٞخ ػِ ّزبئظ اىطالة يٜ اىَقشس ّٖبٝخ مو يصو دساع 

 اٌزذس٠ظ:ػ١ٍّبد رط٠ٛش  -3

  ر٘يٞش أعٖضٓ ؽبعت ؽذٝضٔ ٗر٘يٞش اىصٞبّخ اىذٗسٝخ ىٖزٓ األعٖضح ٗاىَؼذاد 

 األخز ثز٘صٞبد ّزبئظ اىَشاعؼخ اىذاخيٞخ ٗاىخبسعٞخ خص٘صب اىَقشس 

  اىَقشس.ر٘عٖٞبد ىغْخ اىخطخ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه ؽ٘ه رذسٝظ 

  اىَجبششحر٘عٖٞبد ئداسح اىقغٌ ؽ٘ه أداء ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ثْبء ػيٚ اىَالؽظخ 

  :ػ١ٍّبد اٌزؾمك ِٓ ِؼب١٠ش اإلٔغبص ٌذٜ اٌطبٌت -4

  ٗاىزجابده ثصا٘سح دٗسٝاخت ىزصاؾٞؼ ٍذسعِٞ ٍغزقيِٞرذقٞق رصؾٞؼ ػْٞخ ٍِ أػَبه اىطيجخ ث٘اعطخ ،

 االخزجبساد أٗ ػْٞخ ٍِ اى٘اعجبد ٍغ طبقٌ رذسٝظ ٍِ ٍإعغخ أخشٙ(:

  اىَقشس.اىزذقٞق ٗاىَشاعؼخ ٍِ قجو األعزبر 

  ثَصؾؾِٞ خبسعِٞ ىَقشساد ٍشبثٖخ ٍِ أقغبً خبسط اىغبٍؼخ ٍٗشاعؼخ ػْٞخ ٍاِ أٗسا  االعزؼبّخ

 اإلعبثبد اىزٜ صؾؾٖب ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ.

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

 اٌذساعٟ ٚاٌزخط١ؾ ٌزط٠ٛشٖ: فؼب١ٌخ اٌّمشساٌزخط١ؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذٜ  اعشاءاد -5

  ًٍشبثٖخ.ٍطبثقخ اىَقشس ػيٚ ٍقشساد ٍَبصئ رذسط يٜ أقغب 

  ٍشاعؼخ ر٘صٞف اىَقشس ٍٗفشدارخ ٍِ قجو ىغْخ اىخطظ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه 

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

 َغبه رؾذٝش ٍصبدس اىزؼيٌ اىخبصخ ىيَقشس ىيزأمذ ٍِ ٍ٘امجزٔ ىيزط٘ساد اىَغزغذح يٜ اى 

  ْٔٞٗرط٘ٝشٓ.اىْزبئظ اإلؽصبئٞخ ىزقٌ٘ٝ اىَقشس ٗاالعزفبدح ٍِ ّزبئغٖب يٜ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 

 

 

 

 

 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (626عٛق  (اداسح االرظبالد اٌزغ٠ٛم١خ فٟ إٌّشآد اٌزغبس٠خ ٚاٌؾى١ِٛخ:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

 : المقرر الدراسً التً تقدم هذا البرنامج )أو البرامج( -3

 ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش فٟ اإلػالَ لغُ اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ                                     
 

 أؽذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌمغُ: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   اٌفظً اٌذساعٟ األٚي:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثىبٌٛس٠ٛط اإلػالَ:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٚساق ثؾض١خ فٟ ثؼغ اٌّمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

 تارٌخ التقرٌر:       اإلعالٍٞخ.عبٍؼخ اإلٍبً ٍؾَذ ثِ عؼ٘د  المؤسسة: 

 اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ اىقغٌ:                                    اإلػالً ٗاالرصبه   الكلٌة:
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 نظام التعلٌم )ضع عالمة عند األسالٌب المطب قة(: -9
 

 ما النسبة؟                                                 أ. تعلٌم تقلٌدي
 ما النسبة؟                   عبر االنترنت(و)تقلٌدي  مدمجب.تعلٌم 
 الكترونً                                           ما النسبة؟ج. تعلم 

 ما النسبة؟      تعلٌم بالمراسلة                                     د. 
 أخرى                                                     ما النسبة؟و. 
 

 تعلٌقات:
 
 

 

 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 .رؼشٝف اىطبىت ثبىَْظَبد غٞش اىشثؾٞخ ٗٗظبئفٖب ٗأّ٘اػٖب 

 اىزٜ ٝقً٘ ثٖب يٜ ريل اىَْظَبد. ر٘ضٞؼ إَٔٞخ اىزغ٘ٝق ىيَْظَبد غٞش اىشثؾٞخ ٗاألدٗاس 

 رذسٝت اىطبىت ػيٚ رخطٞظ ٗرصٌَٞ أّشطخ االرصبه اىزغ٘ٝقٜ يٜ اىَْظَبد غٞش اىشثؾٞخ 

 . رذسٝت اىطبىت ػيٚ رؾيٞو ّٗقذ ٍَبسعبد االرصبه اىزغ٘ٝقٜ يٜ اىَْظَبد غٞش اىشثؾٞخ 

    لم ٌحدد  اىذساعٜ: ٗرؾغِٞ اىَقشسصف خطظ ٝزٌ رْفٞزٕب ىزط٘ٝش ٗ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 6 2-6 إٌّظّبد غ١ش اٌشثؾ١خ: ِفِٙٛٙب، ٚٚظبئفٙب، ، ٚأٔٛاػٙب
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أ١ّ٘خ اٌزغ٠ٛك فٟ إٌّظّبد غ١ش اٌشثؾ١خ، ٚاٌزؼم١ذاد اٌزٟ  رٛاعٗ اٌزغ٠ٛك فٟ ٘زا 

 اٌمطبع
3-4 6 

 إٌّظّبد غ١ش اٌشثؾ١خ:دٚس اٌزغ٠ٛك فٟ 

 رغ٠ٛك إٌّظّخ: اٌزخط١ؾ ٌجٕبء اٌظٛسح اٌز١ٕ٘خ -6

 رغ٠ٛك اٌّشبس٠غ -2

 رغ٠ٛك األفىبس -3

 ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٌٍّٕظّخ -4

 اداسح اٌؼاللخ ِغ ا١ٌٌّّٛٓ ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ  -5

 اداسح اٌؼاللخ ِغ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ، ٚاٌؾىِٛخ، ٚإٌّظّبد اٌّّبصٍخ -6

5-6-3 9 

 3 1 ٚرطج١مبرٗ فٟ إٌّظّبد غ١ش اٌشثؾ١خاٌزغ٠ٛك االعزّبػٟ 

 اداسح االرظبي اٌزغ٠ٛمٟ فٟ إٌّظّبد غ١ش اٌشثؾ١خ:

 رخط١ؾ االرظبالد اٌزغ٠ٛم١خ ٌٍّٕظّبد غ١ش اٌشثؾ١خ -6

 رٕظ١ُ اداساد االرظبي اٌزغ٠ٛمٟ فٟ إٌّظّبد غ١ش اٌشثؾ١خ -2

 اٌزم٠ُٛ ٚل١بط األداء ٌالرظبالد اٌزغ٠ٛم١خ ٌٍّٕظّبد غ١ش اٌشثؾ١خ  -3

9-61 6 

أٔشطخ االرظبي ٚاٌزغ٠ٛمٟ ٚرطج١مبرٙب فٟ إٌّظّبد غ١ش اٌشثؾ١خ: اإلػالْ، اٌج١غ 

اٌشخظٟ، اٌؼاللبد اٌؼبِخ، رٕظ١ُ إٌّبعجبد ٚاألؽذاس اٌخبطخ، اٌّؼبسع، ِٛالغ 

 اٌزٛاطً االعزّبػٟ

66-62-63 9 

ّٔبرط ِٓ ِّبسعبد االرظبي اٌزغ٠ٛمٟ فٟ إٌّظّبد غ١ش اٌشثؾ١خ فٟ اٌذٚي 

 اٌّزمذِخ  
64 3 

ّٔبرط ِٓ ِّبسعبد االرظبي اٌزغ٠ٛمٟ فٟ إٌّظّبد غ١ش اٌشثؾ١خ فٟ اٌٍّّىخ 

 اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ  
65 3 

 45 65 اٌّغّٛع

 

 دساعٟ(:ِىٛٔبد اٌّمشس اٌذساعٟ )اعّبٌٟ ػذد عبػبد اٌزذس٠ظ ٌىً فظً  -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
     

الساعة 
 المعتمدة

3 
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 ال ٌوجد  : ضافٌة/ساعات التعلم المتوعع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا  اإلدراسة الساعات عدد  -3

 

 أسالٌب وتوافقها مع "متطلبات المؤهالت الوطنٌة"فً الواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقا   -4
 التدرٌس  واستراتٌجٌات التقوٌم

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1   ِؼشفخ إٌّظّبد غ١دش اٌشثؾ١دخ ٚٚظبئفٙدب

 ٚأٔٛاػٙب.

  اٌددددددددددددزؼٍُ اٌّجب ددددددددددددش

 ٚاٌّؾبػشاد اٌظف١خ

  ؽً اٌّشىالد 

  ًاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌؼّد

 اٌغّبػٟ " اٌزؼبٟٚٔ"

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 إٌشبؽ

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 .  اٌزفى١ش إٌبلذ

 .األثؾبس   

 اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ 

  اٌؼددددددشٚع اٌزمذ١ّ٠ددددددخ

 ثؾض١خ.ٌخطخ ِشبس٠غ 

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّددبس٠ٓ ٚاٌزىددب١ٌف

 إٌّض١ٌخ.

  .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

اٌزمذ١ّ٠ددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٚاٌّشدددددددددددددددددشٚػبد 

 اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ.

1-2   ِؼشفددخ أ١ّ٘ددخ اٌزغدد٠ٛك ٌٍّٕظّددبد غ١ددش

اٌشثؾ١دخ ٚاألدٚاس اٌزدٟ ٠مددَٛ ثٙدب فدٟ رٍدده 

 إٌّظّبد.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   اٌزغد٠ٛمٟ ٠ُخطؾ ٠ُٚظُّ أٔشطخ االرظدبي

 فٟ إٌّظّبد غ١ش اٌشثؾ١خ.

  اعدددددددددزضبسح اٌخجدددددددددشاد

اٌغددددبثمخ ٌٍطددددالة ِددددٓ 

خددالي عٍغددبد اٌؼظددف 

 اٌزٕٟ٘

  أعددٍٛة ؽددً اٌّشددىالد

 ٚدساعخ اٌؾبٌخ.

  ِغّٛػدددددددبد إٌمدددددددبػ

  َاالخزجدبساد اعدزخذا

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّبس٠ٓ ٚاٌٛاعجدبد

 إٌّض١ٌخ ٚاٌجؾٛس.

 .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع
2-2   ٟ٠ُؾًٍ ٠ٕٚمذ ِّبسعبد االرظدبي اٌزغد٠ٛم

 فٟ إٌّظّبد غ١ش اٌشثؾ١خ .
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 اٌظغ١شح.

  رؾ١ٍدددً ٚرفغددد١ش اٌّدددبدح

 اٌؼ١ٍّخ.

 .ؽً اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ 

  اٌزغز٠ددددخ اٌشاعؼددددخ ٌّددددب

٠مدددَٛ ثدددٗ اٌطبٌدددت ِدددٓ 

 أػّبي.

 اٌزمذ١ّ٠خ.

 .اٌزى١ٍفبد اٌؼ١ٍّخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزطج١م١خ.

 .اػذاد اٌجؾٛس 

 التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌةمهارات    3

3-1   ًاٌمددذسح ػٍددٝ ِّبسعددخ ِٙددبساد اٌزٛاطدد

 اٌفؼبي.

  اٌّشددبسوخ فددٟ األٔشددطخ

اٌغّبػ١ددددددددخ اٌظددددددددف١خ 

 ٚغ١ش اٌظف١خ

  ًرىدددددد٠ٛٓ فددددددشق ػّدددددد

إلٔغدددددددددددبص ِشدددددددددددبس٠غ 

ٌٍؾظددددددددددددٛي ػٍددددددددددددٝ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرٛظ١فٙب

  اعزؾؼددددددبس اٌزغددددددبسة

ٚاٌخجددددددددشاد اٌؼ١ٍّددددددددخ 

اٌغددددددبثمخ ِددددددٓ خددددددالي 

 ػشٚع رمذ١ّ٠خ.

  اٌطددددددددددددالة رى١ٍددددددددددددف

ثّشددددددشٚػبد رزطٍددددددت 

اٌزؼدددددبْٚ ِدددددغ ١٘ئدددددبد 

 ِٚئعغبد ٚأفشاد.

  رى١ٍددف اٌطددالة ثددؤٚساق

ػًّ رزطٍت اٌجؾش ػدٓ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد.

  ًِالؽظددددددددخ رفبػدددددددد

اٌطددالة فددٟ ِٛالددف 

 رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ.

  رمدددد٠ُٛ أداء اٌطبٌددددت

أصٕددددددددبء ِّبسعددددددددزٗ 

 ٌٍؼًّ اٌزطج١مٟ.

  ُؽددشػ لؼددب٠ب رظدد١ّ

افزشاػدد١خ ِٚالؽظددخ 

بٌت ؽش٠مخ رؼبًِ اٌط

 ِؼٙب.

  ٟٙاعشاء اخزجبس  ف

ٌٍطددالة أصٕددبء رم١دد١ُ 

اٌزى١ٍفددددبد اٌخبطددددخ 

 ثىً ُِٕٙ.

3-2   اٌمددذسح ػٍددٝ رىدد٠ٛٓ ػاللددبد ا٠غبث١ددخ ِددغ

 ا٢خش٠ٓ.

3-3  .اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فش٠ك 

3-4   رؾّدددً ِغدددئ١ٌٛخ اٌجؾدددش ػدددٓ ِؼٍِٛدددبد

ٚف١ٕددبد عذ٠دددذح ٌز١ّٕددخ لذساردددٗ اٌّؼشف١دددخ 

 ِٚٙبسارٗ ا١ٌّٕٙخ.

3-5   االٌزددددضاَ ثبٌّؼددددب١٠ش األخالل١ددددخ ٚا١ٌّٕٙددددخ

 ٌٍّّبسعخ اإلػال١ِخ

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   اٌمذسح ػٍدٝ اعدزخذاَ اإلٔزشٔدذ ٚاٌؾبعدت

ا٢ٌٟ فٟ ثٕدبء اٌّمدب١٠ظ اإلؽظدبئ١خ ػجدش 

 ٌٍٛصبئك. جىخ االٔزشٔذ ػجش عٛعً 

 .اٌّؾبػشاد اٌظف١خ 

  اٌؼ١ٍّخ.اٌزذس٠جبد 

اعدددددددددددزخذاَ اٌدددددددددددزؼٍُ 

االٌىزشٚٔددددددددٟ ٚٔظددددددددبَ 

 اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ.

  رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة

 ػٍدددددددددٝثدددددددددبٌزؼشف 

ِظدددبدس اٌّؼٍِٛدددبد 

اإلػال١ِددخ ثبعددزخذاَ 

اٌجدددشاِظ اٌؾبعدددٛث١خ 

4-2   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ رددٛف١ش

اٌّؼٍِٛددددبد ػددددٓ اٌّمددددب١٠ظ اإلؽظددددبئ١خ 

 اٌّخزٍفخ.
4-3   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ اعددشاء
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 اٌّخزٍفخ. ِخزٍفخ.اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ أل٘ذاف 

رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة 

ثزمدددددددذ٠ُ ػدددددددشٚع 

طدددددف١خ ٚرض٠ٚدددددذُ٘ 

ثبٌزغز٠ددددددخ اٌشاعؼددددددخ 

 اٌزم١ّ٠ٛخ

4-4   ًاٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ فدٟ اٌزٛاطد

 ِغ ا٢خش٠ٓ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  ال رٛعذ   رٛعذال  ال رٛعذ 
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 عذٚي ِٙبَ رم٠ُٛ اٌطالة خالي اٌفظً اٌذساعٟ: -5

 
)كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبار  المهمة التقوٌمٌة
 ، خطاب، تقدٌم عرض شفوي، وغٌرها(نهائً

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 اىزقٌ٘ٝ
عَبػٜ، اخزجبس ٍَٖخ اىزقٌ٘ٝ )مزبثخ ٍقبه، اخزجبس، ٍششٗع 

 ّٖبئٜ...اىخ(
األعج٘ع 
 اىَؾذد ىٔ

ّغجزٔ ٍِ 
اىزقٌ٘ٝ 
 اىْٖبئٜ

 21 64، 9، 4 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ػ١ٍّخ،رى١ٍفبد  1

 21 65 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ثؾٛس، 2

 61 1 اخزجبس فظٍٟ 3

 51 66 اخزجبس ٔٙبئٟ 4

 611 اٌّغّٛع 5
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 ٠ٍٟ:رذاث١ش رمذ٠ُ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلس بد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت ٚرٌه ِٓ خالي ِب 

 .ٔرؼِٞٞ ٍششذ ٍِ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ىنو طبىت ٍْز ثذاٝخ دخ٘ىٔ اىجشّبٍظ ٗؽزٚ رخشع  

 ( ٗاىزاٜ ػاذدٕب )ياٜ عابػبد  3ئػالً اىطالة ثغبػبد ر٘اعذ أعزبر اىَقشس ثَنزجٔ )اىغبػبد اىَنزجٞخ

األعج٘ع( ثبإلضبيخ ئىٚ اىغذٗه اىَيصق ػيٚ ثبة اىَنزت، ٗٝزٌ اىزشؽٞت ثٌٖ ٗرقاذٌٝ أٛ ٍغابػذح أٗ 

 ر٘عٞٔ أٗ اعزشبسح أٗ اعزفغبس.

 .اىز٘اصو اىنبٍو ػِ ثؼذ ثبعزخذاً اىجشٝذ االىنزشّٜٗ ٗثشاٍظ اىؾ٘اس ػجش اىشجنخ 

  ٗاىغَبػٞخ ػجش اىشجنخ رٞغٞش اعزالً اىزنبىٞف اىؼَيٞخ ٗاإلعبثخ ػِ اىزغبؤالد اىفشدٝخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1
 

 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ: -2

  د. ؽج١ددت م ِؾّددذ اٌزشوغددزبٟٔ: اٌزغدد٠ٛك فددٟ إٌّظّددبد غ١ددش اٌشثؾ١ددخ، عددذح، داس اػددالَ ٌٍٕشددش

 َ.2119ٚاٌزٛص٠غ، عٍغٍخ وزبة اإلداسح ٚاٌزغ٠ٛك، اٌىزبة اٌشاثغ، 

 :ْ2111اداسح اٌزغ٠ٛك فٟ إٌّظّبد غ١ش اٌشثؾ١خ، ػّبْ، داس اٌؾبِذ،  د. ٔظبَ ع٠ٛذا. َ 

  ،٘دد ، 6433د. ٠بعددش ثددٓ ػٍددٟ اٌشددٙشٞ: اٌزغدد٠ٛك االعزّددبػٟ، عددذح، اٌّشوددض اٌددذٌٟٚ ٌ ثؾددبس

2162.َ 

  ،ٌٝٚ6999د. ٔؼ١ُ ؽبفع أثٛ عّؼخ: أعبع١بد ٚاداسح اٌزغ٠ٛك، دثٟ، داس اٌمٍُ، اٌطجؼخ األ.َ 

  :ٟاداسح اٌزش٠ٚظ ٚاالرظبالد اٌزغ٠ٛم١خ )ِذخً رطج١مٟ اعدزشار١غٟ( ، ػّدبْ، د. ػٍٟ فالػ اٌضػج

 َ.2119داس طفبء، اٌطجؼخ األٌٚٝ، 

  .(،وغٌرهاالعلمٌة، التقارٌرالدورٌات بها ) الموصىو المراجع  الدراسٌة الكتباذكر  -3

اىَشاعغ اإلىنزشّٗٞخ، ٍ٘اقغ اإلّزشّذ، ق٘اػذ اىجٞبّبد اىخبصخ ثبىَنزجبد اىؼشثٞخ ٗاألعْجٞخ اىَغغيخ  -4

 اىنَٞخ.ثَقشس ٍْبٕظ اىجؾ٘س  األخشٙ اىخبصخػيٚ ٍ٘قغ اىغبٍؼخ ٗاىغبٍؼبد 

/اىي٘ائؼ ٍ٘اد رؼيَٞٞخ أخشٙ ٍضو اىجشاٍظ اىَؼزَذح ػيٚ اىؾبعت اٟىٜ/األعط٘اّبد اىَذٍغخ، ٗاىَؼبٝٞش  -5

 .اىزْظَٞٞخ اىفْٞخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:اٌّخزجشاد، اٌخاٌّجبٟٔ )لبػبد اٌّؾبػشاد 

 لبػخ ِؾبػشاد ِضٚدح ثغٙبص ػشع دارب ٛ. -
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 :ٌِٟظبدس اٌؾبعت ا٢ 

 .ٌِٟؼًّ ؽبعت آ 

  ِٜظبدس أخش 

 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 اٌزذس٠ظ:اعزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطالة ثخظٛص فؼب١ٌخ  .6

 .اعزَبسح اعزقصبء طالثٞخ ر٘صع ّٖبٝخ مو يصو 

 ٍغَ٘ػبد اىزشمٞض اىطالثٞخ 

 اٌمغُ:اعزشار١غ١بد أخشٜ ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً اٌّذسط أٚ  .2

 .رقشٝش ىغْخ ٍزبثؼخ ٗرقٌ٘ٝ اىخطخ اىذساعٞخ 

 ػِ ّزبئظ اىطالة يٜ اىَقشس ّٖبٝخ مو يصو دساعٜ ثٞبّبد ئؽصبئٞخ 

 اٌزذس٠ظ:ػ١ٍّبد رط٠ٛش  .3

  ر٘يٞش أعٖضٓ ؽبعت ؽذٝضٔ ٗر٘يٞش اىصٞبّخ اىذٗسٝخ ىٖزٓ األعٖضح ٗاىَؼذاد 

 .االطالع ػيٚ ٍفشداد اىَقشساد اىَْبظشح يٜ اىغبٍؼبد االخشٙ اىَؾيٞخ ٗاىذٗىٞخ 

 .رقٌ٘ٝ ٗعبئو اىزؼيٌٞ اىَغزخذٍخ يٜ اىَقشس 

 .ٍشاػبح ّزبئظ رؾيٞو اعزجبّخ رقٌ٘ٝ اىطيت ىيؼَيٞخ اىزذسٝغٞخ 

 األخز ثز٘صٞبد ّزبئظ اىَشاعؼخ اىذاخيٞخ ٗاىخبسعٞخ خص٘صب اىَقشس 

  اىَقشس.ر٘عٖٞبد ىغْخ اىخطخ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه ؽ٘ه رذسٝظ 

 ر٘عٖٞبد ئداسح اىقغٌ ؽ٘ه أداء ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ثْبء ػيٚ اىَالؽظخ اىَجبششح 

  :اٌزؾمك ِٓ ِؼب١٠ش اإلٔغبص ٌذٜ اٌطبٌتػ١ٍّبد  .4

  ٗاىزجابده ثصا٘سح دٗسٝاخت ىزصاؾٞؼ ٍذسعِٞ ٍغزقيِٞرذقٞق رصؾٞؼ ػْٞخ ٍِ أػَبه اىطيجخ ث٘اعطخ ،

 االخزجبساد أٗ ػْٞخ ٍِ اى٘اعجبد ٍغ طبقٌ رذسٝظ ٍِ ٍإعغخ أخشٙ(:

  اىَقشس.اىزذقٞق ٗاىَشاعؼخ ٍِ قجو األعزبر 

  ِٞىَقشساد ٍشبثٖخ ٍِ أقغبً خبسط اىغبٍؼخ ٍٗشاعؼخ ػْٞخ ٍاِ أٗسا  االعزؼبّخ ثَصؾؾِٞ خبسع

 اإلعبثبد اىزٜ صؾؾٖب ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ.

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

 اٌذساعٟ ٚاٌزخط١ؾ ٌزط٠ٛشٖ: فؼب١ٌخ اٌّمشساٌزخط١ؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذٜ  اعشاءاد .5

  ًٍشبثٖخ.ٍطبثقخ اىَقشس ػيٚ ٍقشساد ٍَبصئ رذسط يٜ أقغب 

 ئظ اىطالة.باىزقٌ٘ٝ اىذٗسٛ ٗاىقٞبط ىَخشعبد اىَقشس ّٗز 
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  ٍشاعؼخ ر٘صٞف اىَقشس ٍٗفشدارخ ٍِ قجو ىغْخ اىخطظ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه 

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

  رؾذٝش ٍصبدس اىزؼيٌ اىخبصخ ىيَقشس ىيزأمذ ٍِ ٍ٘امجزٔ ىيزط٘ساد اىَغزغذح يٜ اىَغبه 

  ْٔٞٗرط٘ٝشٓ.اىْزبئظ اإلؽصبئٞخ ىزقٌ٘ٝ اىَقشس ٗاالعزفبدح ٍِ ّزبئغٖب يٜ رؾغ 

 ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 623 عٛق  اإلػالٟٔ اإلثذاع ِذاخً:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

 : المقرر الدراسً التً تقدم هذا البرنامج )أو البرامج( -3

 ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش فٟ اإلػالَ لغُ اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ                             
 

 أؽذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌمغُ: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   اٌفظً اٌذساعٟ األٚي:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثىبٌٛس٠ٛط اإلػالَ:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٚساق ثؾض١خ فٟ ثؼغ اٌّمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

 تارٌخ التقرٌر:       اإلعالٍٞخ.عبٍؼخ اإلٍبً ٍؾَذ ثِ عؼ٘د  المؤسسة: 

 اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ اىقغٌ:                                    اإلػالً ٗاالرصبه   الكلٌة:
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 نظام التعلٌم )ضع عالمة عند األسالٌب المطب قة(: -9
 

 ما النسبة؟                                                 أ. تعلٌم تقلٌدي
 ما النسبة؟                   عبر االنترنت(و)تقلٌدي  مدمجب.تعلٌم 
 الكترونً                                           ما النسبة؟ج. تعلم 

 ما النسبة؟      تعلٌم بالمراسلة                                     د. 
 أخرى                                                     ما النسبة؟و. 
 

 تعلٌقات:
 
 

 

 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 اىَزقذٍخ اإلثذاع ٍشاؽو رْبٗه ػجش اإلػالّٞخ اىؼَيٞخ يٌٖ رؼَٞق. 

 اىطالة ىذٙ اإلثذاع ٍٖبسح رؼضٝض. 

 اىشئٞغخ اإلثذاع ٍذاخو ىفٌٖ األعبعٞخ ثبىَؼبسف اىطالة رضٗٝذ. 

 ٗاألَّبط اىق٘اػذ ٍِ اىَأى٘ف ػيٚ اىزغيت ٍٖبسح ػيٚ اىطالة رذسٝت. 

    لم ٌحدد  اىذساعٜ: ٗرؾغِٞ اىَقشسصف خطظ ٝزٌ رْفٞزٕب ىزط٘ٝش ٗ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 األسابٌععدد 

ساعات 
 التدرٌس

 3 6 ِفَٙٛ اإلثذاع اإلػالٟٔ

 6 3، 2 اٌؼاللخ ث١ٓ اإلثذاع ٚفبػ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ اإلػال١ٔخ
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 3 4 ٔظش٠بد اإلثذاع 

 6 6-5 ِذخً اٌٛعبئً

 6 1-3 ِذخً اٌزظ١ُّ

 6 61-9 اٌّذخً اٌٍغٛٞ ٚأعب١ٌت إٌّب ذح

 6 62-66 ِذخً اٌّغزٍٙه ٚؽبعبرٗ

 3 63 اٌخذِخ اٌّؼٍٓ ػٕٙبِذخً اٌغٍؼخ أٚ 

 3 64 ِذخً إٌز١غخ ٚاالعزغبثخ

 3 65 ِذخً ث١ئخ إٌّبفغخ ٚإٌّبفغ١ٓ

 45 65 اٌّغّٛع

 

 ِىٛٔبد اٌّمشس اٌذساعٟ )اعّبٌٟ ػذد عبػبد اٌزذس٠ظ ٌىً فظً دساعٟ(: -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
     

الساعة 
 المعتمدة

3 
     

 

 
 ال ٌوجد  : ضافٌة/ساعات التعلم المتوعع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا  اإلدراسة الساعات عدد  -3

 

 أسالٌب وتوافقها مع فً "متطلبات المؤهالت الوطنٌة"الواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقا   -4
 التدرٌس  واستراتٌجٌات التقوٌم
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وفقاً  تعلم المقرر التعلم ومخرجاتمجاالت 

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1  .ِٟٔؼشفخ ِفَٙٛ اإلثذاع اإلػال   اٌددددددددددددزؼٍُ اٌّجب ددددددددددددش

 ٚاٌّؾبػشاد اٌظف١خ

  ؽً اٌّشىالد 

  ًاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌؼّد

 اٌغّبػٟ " اٌزؼبٟٚٔ"

  ٍُاٌمددددددبئُ ػٍددددددٝ اٌددددددزؼ

 إٌشبؽ

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 .  اٌزفى١ش إٌبلذ

 .األثؾبس   

 اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ 

  اٌؼددددددشٚع اٌزمذ١ّ٠ددددددخ

 ثؾض١خ.ٌخطخ ِشبس٠غ 

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّددبس٠ٓ ٚاٌزىددب١ٌف

 إٌّض١ٌخ.

  .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

اٌزمذ١ّ٠ددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٚاٌّشدددددددددددددددددشٚػبد 

 اٌغّبػ١خ.اٌفشد٠خ ٚ

1-2  .ِؼشفخ ٔظش٠بد اإلثذاع 

1-3   ًِؼشفددخ اٌّؼط١ددبد األعبعدد١خ ٌفٙددُ ِددذاخ

 اإلثذاع اٌشئ١غخ.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ً٠فُٙ اٌؼ١ٍّخ اإلػال١ٔخ ػجش رٕدبٚي ِشاؽد

 اإلثذاع اٌّزمذِخ.

  اعدددددددددزضبسح اٌخجدددددددددشاد

اٌغددددبثمخ ٌٍطددددالة ِددددٓ 

خددالي عٍغددبد اٌؼظددف 

 اٌزٕٟ٘

  ًاٌّشددىالد أعددٍٛة ؽدد

 ٚدساعخ اٌؾبٌخ.

  ِغّٛػدددددددبد إٌمدددددددبػ

 اٌظغ١شح.

  رؾ١ٍدددً ٚرفغددد١ش اٌّدددبدح

 اٌؼ١ٍّخ.

 .ؽً اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ 

  اٌزغز٠ددددخ اٌشاعؼددددخ ٌّددددب

٠مدددَٛ ثدددٗ اٌطبٌدددت ِدددٓ 

 أػّبي.

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّبس٠ٓ ٚاٌٛاعجدبد

 إٌّض١ٌخ ٚاٌجؾٛس.

 .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

 ٚع رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددش

 اٌزمذ١ّ٠خ.

 .اٌزى١ٍفبد اٌؼ١ٍّخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزطج١م١خ.

 .اػذاد اٌجؾٛس 

2-2  .٠فُٙ ِذاخً اإلثذاع اٌشئ١غخ 

2-3   ٠زغٍدددددت ػٍدددددٝ اٌّدددددؤٌٛف ِدددددٓ اٌمٛاػدددددذ

 ٚاألّٔبؽ.

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3
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3-1   ًاٌمددذسح ػٍددٝ ِّبسعددخ ِٙددبساد اٌزٛاطدد

 اٌفؼبي.

  ٟاألٔشددطخ اٌّشددبسوخ فدد

اٌغّبػ١ددددددددخ اٌظددددددددف١خ 

 ٚغ١ش اٌظف١خ

  ًرىدددددد٠ٛٓ فددددددشق ػّدددددد

إلٔغدددددددددددبص ِشدددددددددددبس٠غ 

ٌٍؾظددددددددددددٛي ػٍددددددددددددٝ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرٛظ١فٙب

  اعزؾؼددددددبس اٌزغددددددبسة

ٚاٌخجددددددددشاد اٌؼ١ٍّددددددددخ 

اٌغددددددبثمخ ِددددددٓ خددددددالي 

 ػشٚع رمذ١ّ٠خ.

  رى١ٍددددددددددددف اٌطددددددددددددالة

ثّشددددددشٚػبد رزطٍددددددت 

اٌزؼدددددبْٚ ِدددددغ ١٘ئدددددبد 

 ِٚئعغبد ٚأفشاد.

  رى١ٍددف اٌطددالة ثددؤٚساق

 ػًّ رزطٍت اٌجؾش ػدٓ

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد.

  ًِالؽظددددددددخ رفبػدددددددد

اٌطددالة فددٟ ِٛالددف 

 رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ.

  رمدددد٠ُٛ أداء اٌطبٌددددت

أصٕددددددددبء ِّبسعددددددددزٗ 

 ٌٍؼًّ اٌزطج١مٟ.

  ُؽددشػ لؼددب٠ب رظدد١ّ

افزشاػدد١خ ِٚالؽظددخ 

ؽش٠مخ رؼبًِ اٌطبٌت 

 ِؼٙب.

  ٟٙاعشاء اخزجبس  ف

ٌٍطددالة أصٕددبء رم١دد١ُ 

اٌزى١ٍفددددبد اٌخبطددددخ 

 ثىً ُِٕٙ.

3-2   ٝرىدد٠ٛٓ ػاللددبد ا٠غبث١ددخ ِددغ اٌمددذسح ػٍدد

 ا٢خش٠ٓ.

3-3  .اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فش٠ك 

3-4   رؾّدددً ِغدددئ١ٌٛخ اٌجؾدددش ػدددٓ ِؼٍِٛدددبد

ٚف١ٕددبد عذ٠دددذح ٌز١ّٕددخ لذساردددٗ اٌّؼشف١دددخ 

 ِٚٙبسارٗ ا١ٌّٕٙخ.

3-5   االٌزددددضاَ ثبٌّؼددددب١٠ش األخالل١ددددخ ٚا١ٌّٕٙددددخ

 ٌٍّّبسعخ اإلػال١ِخ
3-6   ٝاٌمؼددب٠ب اٌزددٟ اٌّجددبدسح فددٟ اٌزؼددشف ػٍدد

رزطٍددددت اال٘زّددددبَ ِٚؼبٌغزٙددددب ثبٌطش٠مددددخ 

إٌّبعجخ ػٍدٝ اٌّغدزٜٛ اٌفدشدٞ ٚػدّٓ 

 فش٠ك ػًّ.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   اٌمذسح ػٍدٝ اعدزخذاَ اإلٔزشٔدذ ٚاٌؾبعدت

ا٢ٌٟ فٟ ثٕدبء اٌّمدب١٠ظ اإلؽظدبئ١خ ػجدش 

 ٌٍٛصبئك. جىخ االٔزشٔذ ػجش عٛعً 

 .اٌّؾبػشاد اٌظف١خ 

 .اٌزذس٠جبد اٌؼ١ٍّخ 

اعدددددددددددزخذاَ اٌدددددددددددزؼٍُ 

االٌىزشٚٔددددددددٟ ٚٔظددددددددبَ 

 اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ.

  رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة

 ػٍدددددددددٝثدددددددددبٌزؼشف 

ِظدددبدس اٌّؼٍِٛدددبد 

اإلػال١ِددخ ثبعددزخذاَ 

اٌجدددشاِظ اٌؾبعدددٛث١خ 

 اٌّخزٍفخ.

رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة 

ثزمدددددددذ٠ُ ػدددددددشٚع 

طدددددف١خ ٚرض٠ٚدددددذُ٘ 

ثبٌزغز٠ددددددخ اٌشاعؼددددددخ 

 اٌزم١ّ٠ٛخ

4-2   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ رددٛف١ش

اٌّؼٍِٛددددبد ػددددٓ اٌّمددددب١٠ظ اإلؽظددددبئ١خ 

 اٌّخزٍفخ.
4-3   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ اعددشاء

 ِخزٍفخ.اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ أل٘ذاف 

4-4   ًاٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ فدٟ اٌزٛاطد

 ِغ ا٢خش٠ٓ.

 النفسحركٌةالمهارات    5
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5-1  ال رٛعذ  ال رٛعذ  ال رٛعذ 
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٠ٍٟ:رذاث١ش رمذ٠ُ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلس بد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت ٚرٌه ِٓ خالي ِب 

  .ٔرؼِٞٞ ٍششذ ٍِ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ىنو طبىت ٍْز ثذاٝخ دخ٘ىٔ اىجشّبٍظ ٗؽزٚ رخشع 

  ٔعابػبد ياٜ  3)اىغبػبد اىَنزجٞخ( ٗاىزاٜ ػاذدٕب )ئػالً اىطالة ثغبػبد ر٘اعذ أعزبر اىَقشس ثَنزج

األعج٘ع( ثبإلضبيخ ئىٚ اىغذٗه اىَيصق ػيٚ ثبة اىَنزت، ٗٝزٌ اىزشؽٞت ثٌٖ ٗرقاذٌٝ أٛ ٍغابػذح أٗ 

 ر٘عٞٔ أٗ اعزشبسح أٗ اعزفغبس.

 .اىز٘اصو اىنبٍو ػِ ثؼذ ثبعزخذاً اىجشٝذ االىنزشّٜٗ ٗثشاٍظ اىؾ٘اس ػجش اىشجنخ 

 ٞف اىؼَيٞخ ٗاإلعبثخ ػِ اىزغبؤالد اىفشدٝخ ٗاىغَبػٞخ ػجش اىشجنخ رٞغٞش اعزالً اىزنبى 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 عذٚي ِٙبَ رم٠ُٛ اٌطالة خالي اٌفظً اٌذساعٟ: -5

 
)كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبار  المهمة التقوٌمٌة
 ، خطاب، تقدٌم عرض شفوي، وغٌرها(نهائً

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 اىزقٌ٘ٝ
اىزقٌ٘ٝ )مزبثخ ٍقبه، اخزجبس، ٍششٗع عَبػٜ، اخزجبس ٍَٖخ 

 ّٖبئٜ...اىخ(
األعج٘ع 
 اىَؾذد ىٔ

ّغجزٔ ٍِ 
اىزقٌ٘ٝ 
 اىْٖبئٜ

 21 64، 9، 4 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ػ١ٍّخ،رى١ٍفبد  1

 21 65 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ثؾٛس، 2

 61 1 اخزجبس فظٍٟ 3

 51 66 اخزجبس ٔٙبئٟ 4

 611 اٌّغّٛع 5
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 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ: -2

 Andrew McStay.  (2013). Creativity and Advertising: Affect, Events and 

Process. Creativity International Awards (the latest copy). 

  .(،وغٌرهاالعلمٌة، التقارٌرالدورٌات بها ) الموصىو المراجع  الدراسٌة الكتباذكر  -3

اىَشاعغ اإلىنزشّٗٞخ، ٍ٘اقغ اإلّزشّذ، ق٘اػذ اىجٞبّبد اىخبصخ ثبىَنزجبد اىؼشثٞخ ٗاألعْجٞخ اىَغغيخ  -4

 اىنَٞخ.ثَقشس ٍْبٕظ اىجؾ٘س  األخشٙ اىخبصخػيٚ ٍ٘قغ اىغبٍؼخ ٗاىغبٍؼبد 

ٍ٘اد رؼيَٞٞخ أخشٙ ٍضو اىجشاٍظ اىَؼزَذح ػيٚ اىؾبعت اٟىٜ/األعط٘اّبد اىَذٍغخ، ٗاىَؼبٝٞش /اىي٘ائؼ  -5

 .اىزْظَٞٞخ اىفْٞخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:اٌّخزجشاد، اٌخاٌّجبٟٔ )لبػبد اٌّؾبػشاد 

 لبػخ ِؾبػشاد ِضٚدح ثغٙبص ػشع دارب ٛ. -

 :ٌِٟظبدس اٌؾبعت ا٢ 

 ًّؽبعت آٌٟ. ِؼ 

  ِٜظبدس أخش 

 

 

 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 اٌزذس٠ظ:اعزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطالة ثخظٛص فؼب١ٌخ  .6

 .اعزَبسح اعزقصبء طالثٞخ ر٘صع ّٖبٝخ مو يصو 

 ٍغَ٘ػبد اىزشمٞض اىطالثٞخ 

 اٌمغُ:اعزشار١غ١بد أخشٜ ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً اٌّذسط أٚ  .2

 .رقشٝش ىغْخ ٍزبثؼخ ٗرقٌ٘ٝ اىخطخ اىذساعٞخ 

 ٜثٞبّبد ئؽصبئٞخ ػِ ّزبئظ اىطالة يٜ اىَقشس ّٖبٝخ مو يصو دساع 
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 اٌزذس٠ظ:ػ١ٍّبد رط٠ٛش  .3

  ر٘يٞش أعٖضٓ ؽبعت ؽذٝضٔ ٗر٘يٞش اىصٞبّخ اىذٗسٝخ ىٖزٓ األعٖضح ٗاىَؼذاد 

 .االطالع ػيٚ ٍفشداد اىَقشساد اىَْبظشح يٜ اىغبٍؼبد االخشٙ اىَؾيٞخ ٗاىذٗىٞخ 

 .رقٌ٘ٝ ٗعبئو اىزؼيٌٞ اىَغزخذٍخ يٜ اىَقشس 

 .ٍشاػبح ّزبئظ رؾيٞو اعزجبّخ رقٌ٘ٝ اىطيت ىيؼَيٞخ اىزذسٝغٞخ 

 األخز ثز٘صٞبد ّزبئظ اىَشاعؼخ اىذاخيٞخ ٗاىخبسعٞخ خص٘صب اىَقشس 

 اىَقشس.ساعٞخ ٗاىغذاٗه ؽ٘ه رذسٝظ ر٘عٖٞبد ىغْخ اىخطخ اىذ 

 ر٘عٖٞبد ئداسح اىقغٌ ؽ٘ه أداء ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ثْبء ػيٚ اىَالؽظخ اىَجبششح 

  :ػ١ٍّبد اٌزؾمك ِٓ ِؼب١٠ش اإلٔغبص ٌذٜ اٌطبٌت .4

  ٗاىزجابده ثصا٘سح دٗسٝاخت ىزصاؾٞؼ ٍذسعِٞ ٍغزقيِٞرذقٞق رصؾٞؼ ػْٞخ ٍِ أػَبه اىطيجخ ث٘اعطخ ،

 ٍِ اى٘اعجبد ٍغ طبقٌ رذسٝظ ٍِ ٍإعغخ أخشٙ(:االخزجبساد أٗ ػْٞخ 

  اىَقشس.اىزذقٞق ٗاىَشاعؼخ ٍِ قجو األعزبر 

   االعزؼبّخ ثَصؾؾِٞ خبسعِٞ ىَقشساد ٍشبثٖخ ٍِ أقغبً خبسط اىغبٍؼخ ٍٗشاعؼخ ػْٞخ ٍاِ أٗسا

 اإلعبثبد اىزٜ صؾؾٖب ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ.

 ثبىقغٌ.صخ ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خب 

 اٌذساعٟ ٚاٌزخط١ؾ ٌزط٠ٛشٖ: فؼب١ٌخ اٌّمشساٌزخط١ؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذٜ  اعشاءاد .5

  ًٍشبثٖخ.ٍطبثقخ اىَقشس ػيٚ ٍقشساد ٍَبصئ رذسط يٜ أقغب 

 ئظ اىطالة.باىزقٌ٘ٝ اىذٗسٛ ٗاىقٞبط ىَخشعبد اىَقشس ّٗز 

 قجو ىغْخ اىخطظ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه  ٍشاعؼخ ر٘صٞف اىَقشس ٍٗفشدارخ ٍِ 

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

  رؾذٝش ٍصبدس اىزؼيٌ اىخبصخ ىيَقشس ىيزأمذ ٍِ ٍ٘امجزٔ ىيزط٘ساد اىَغزغذح يٜ اىَغبه 

  ْٔٞٗرط٘ٝشٓ.اىْزبئظ اإلؽصبئٞخ ىزقٌ٘ٝ اىَقشس ٗاالعزفبدح ٍِ ّزبئغٖب يٜ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 

 

 

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.drwaelaly.com/images/imam.gif&imgrefurl=http://www.drwaelaly.com/&h=180&w=200&tbnid=3YTXL1bTU-8OlM:&zoom=1&docid=AUPSgSMoLPvdEM&ei=xbNcU_nVMMj2O_LpgPgP&tbm=isch&ved=0CFgQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=455&page=1&start=0&ndsp=23


 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم العالً
 اإلسالمٌةجامعة اإلمام محمد بن سعود 
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 اإلعالن واالتصال التسوٌقًقسم 
 

 
 

 

 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (625 عٛق) االعزشار١غ١خ اٌزغ٠ٛم١خ االرظبالد:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  المعتمدةعدد الساعات  -2

 : المقرر الدراسً التً تقدم هذا البرنامج )أو البرامج( -3

 ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش فٟ اإلػالَ لغُ اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ                             
 

 أؽذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌمغُ: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   اٌفظً اٌذساعٟ األٚي:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثىبٌٛس٠ٛط اإلػالَ:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٚساق ثؾض١خ فٟ ثؼغ اٌّمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

 تارٌخ التقرٌر:       اإلعالٍٞخ.عبٍؼخ اإلٍبً ٍؾَذ ثِ عؼ٘د  المؤسسة: 

 اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ اىقغٌ:                                    اإلػالً ٗاالرصبه   الكلٌة:
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 التعلٌم )ضع عالمة عند األسالٌب المطب قة(:نظام  -9
 

 ما النسبة؟                                                 أ. تعلٌم تقلٌدي
 ما النسبة؟                   عبر االنترنت(و)تقلٌدي  مدمجب.تعلٌم 
 النسبة؟الكترونً                                           ما ج. تعلم 

 تعلٌم بالمراسلة                                           ما النسبة؟د. 
 أخرى                                                     ما النسبة؟و. 
 

 تعلٌقات:
 
 

 

 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 االعزشارٞغٞخ اىزغ٘ٝقٞخ ىالرصبالد االعزشارٞغٜ اىزخطٞظ ثأعظ اىطبىت رضٗٝذ. 

 رىل رؾقٞق ٗمٞفٞخ اىزغ٘ٝقٜ االرصبه ػَيٞبد يٜ اىزنبٍو ألَٕٞخ اىطبىت ئدساك رؼضٝض. 

 ياٜ ر٘ظٞفٖاب ٗأعاظ اىزغا٘ٝقٜ االرصبه أدٗاد ٍِ أداح ىنو االعزشارٞغٞخ ثبىقَٞخ اىطبىت ٗػٜ رؼَٞق 

 .اىزغ٘ٝقٜ االرصبه ثشّبٍظ

 اىَزنبٍو اىَْ٘رط أعظ ٗيق اىزغ٘ٝقٜ االرصبه ؽَالد رخطٞظ ػيٚ اىطالة رذسٝت. 

    لم ٌحدد  اىذساعٜ: ٗرؾغِٞ اىَقشسصف خطظ ٝزٌ رْفٞزٕب ىزط٘ٝش ٗ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 6 2-6 االعزشار١غ١خ اٌزغ٠ٛم١خِمذِخ ر١ّٙذ٠خ: ِفَٙٛ االرظبي اٌزغ٠ٛمٟ ِٚىبٔزٗ فٟ 
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اٌزغ١شاد فٟ ث١ئخ االرظبي ٚاإلػالَ، ٚاألػّبي ٚااللزظبد ٚرؤص١ش٘ب ػٍٝ االرظبي 

 اٌزغ٠ٛمٟ.
3 3 

اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ ٌالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ: ِفَٙٛ اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ ٚخطٛارٗ، 

 ِٚغز٠ٛبرٗ، ٚرطج١مبرٗ فٟ االرظبي اٌزغ٠ٛمٟ
4-5 6 

 6 3-6 اٌج١بٔبد ٚاعزخذاِبرٙب فٟ االرظبالد اٌزغ٠ٛم١خ االعزشار١غ١خثٕبء لٛاػذ 

 6 9-1 إٌّٛرط اٌّزىبًِ فٟ االرظبي اٌزغ٠ٛمٟ: ِفِٙٛٗ، ٚأثؼبدٖ، ِٚغز٠ٛبرٗ

أدٚاد ٚػٕبطش االرظبي اٌزغ٠ٛمٟ ٚاعزخذاِبرٙب فٟ إٌّٛرط اٌّزىبًِ: اإلػالْ، 

اٌشػب٠خ اٌزغبس٠خ، ثشاِظ  اٌج١غ اٌشخظٟ، اٌؼاللبد اٌؼبِخ، رٕش١ؾ اٌّج١ؼبد،

 اٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ االٔزشٔذ ِٚٛالغ االرظبي االعزّبػٟ.

61-66-62 9 

 3 63 اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ ٌالرظبالد اٌزغ٠ٛم١خ ٌٍّٕشؤح ٚفك إٌّٛرط اٌّزىبًِ

 3 64 رخط١ؾ اٌؾّالد االرظب١ٌخ ٚاٌزغ٠ٛم١خ ٚفمبً إٌّٛرط اٌّزىبًِ.

 3 65 أدٚاد ٚٚعبئً ل١بط فبػ١ٍخ ثشاِظ االرظبي اٌزغ٠ٛمٟ 

 45 65 اٌّغّٛع

 ِىٛٔبد اٌّمشس اٌذساعٟ )اعّبٌٟ ػذد عبػبد اٌزذس٠ظ ٌىً فظً دساعٟ(: -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
     

الساعة 
 المعتمدة

3 
     

 

 
 ال ٌوجد  : ضافٌة/ساعات التعلم المتوعع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا  اإلدراسة الساعات عدد  -3

 

 أسالٌب وتوافقها مع فً "متطلبات المؤهالت الوطنٌة"الواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقا   -4
 التدرٌس  واستراتٌجٌات التقوٌم
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وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  المؤدهالت الوطنٌةلمتطلبات 
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1  االعددددزشار١غٟ اٌزخطدددد١ؾ أعددددظ ِؼشفددددخ 

 .االعزشار١غ١خ اٌزغ٠ٛم١خ ٌالرظبالد

  اٌددددددددددددزؼٍُ اٌّجب ددددددددددددش

 ٚاٌّؾبػشاد اٌظف١خ

  ؽً اٌّشىالد 

  ًاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌؼّد

 اٌغّبػٟ " اٌزؼبٟٚٔ"

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 إٌشبؽ

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 .  اٌزفى١ش إٌبلذ

 .األثؾبس   

 اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ 

  اٌؼددددددشٚع اٌزمذ١ّ٠ددددددخ

 ثؾض١خ.ٌخطخ ِشبس٠غ 

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّددبس٠ٓ ٚاٌزىددب١ٌف

 إٌّض١ٌخ.

  .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

اٌزمذ١ّ٠ددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٚاٌّشدددددددددددددددددشٚػبد 

 اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ.

1-2  االرظبي ػ١ٍّبد فٟ اٌزىبًِ أ١ّ٘خ ِؼشفخ 

 .رٌه رؾم١ك ٚو١ف١خ اٌزغ٠ٛمٟ

1-3  ِددٓ أداح ٌىدً االعددزشار١غ١خ اٌم١ّدخ ِؼشفدخ 

 ٚأعدددددددظ اٌزغددددددد٠ٛمٟ االرظدددددددبي أدٚاد

 .اٌزغ٠ٛمٟ االرظبي ثشٔبِظ فٟ رٛظ١فٙب

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ٠ُخطددؾ ؽّددالد االرظددبي اٌزغدد٠ٛمٟ ٚفددك

 اٌّزىبًِ.أعظ إٌّٛرط 

  اعدددددددددزضبسح اٌخجدددددددددشاد

اٌغددددبثمخ ٌٍطددددالة ِددددٓ 

خددالي عٍغددبد اٌؼظددف 

 اٌزٕٟ٘

  أعددٍٛة ؽددً اٌّشددىالد

 ٚدساعخ اٌؾبٌخ.

  ِغّٛػدددددددبد إٌمدددددددبػ

 اٌظغ١شح.

  رؾ١ٍدددً ٚرفغددد١ش اٌّدددبدح

 اٌؼ١ٍّخ.

 .ؽً اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ 

  اٌزغز٠ددددخ اٌشاعؼددددخ ٌّددددب

٠مدددَٛ ثدددٗ اٌطبٌدددت ِدددٓ 

 أػّبي.

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ اٌؼ١ٍّددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّبس٠ٓ ٚاٌٛاعجدبد

 إٌّض١ٌخ ٚاٌجؾٛس.

 .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

 اٌزمذ١ّ٠خ.

 .اٌزى١ٍفبد اٌؼ١ٍّخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزطج١م١خ.

 .اػذاد اٌجؾٛس 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3
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3-1   ًاٌمددذسح ػٍددٝ ِّبسعددخ ِٙددبساد اٌزٛاطدد

 اٌفؼبي.

 فددٟ األٔشددطخ  اٌّشددبسوخ

اٌغّبػ١ددددددددخ اٌظددددددددف١خ 

 ٚغ١ش اٌظف١خ

  ًرىدددددد٠ٛٓ فددددددشق ػّدددددد

إلٔغدددددددددددبص ِشدددددددددددبس٠غ 

ٌٍؾظددددددددددددٛي ػٍددددددددددددٝ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرٛظ١فٙب

  اعزؾؼددددددبس اٌزغددددددبسة

ٚاٌخجددددددددشاد اٌؼ١ٍّددددددددخ 

اٌغددددددبثمخ ِددددددٓ خددددددالي 

 ػشٚع رمذ١ّ٠خ.

  رى١ٍددددددددددددف اٌطددددددددددددالة

ثّشددددددشٚػبد رزطٍددددددت 

اٌزؼدددددبْٚ ِدددددغ ١٘ئدددددبد 

 ِٚئعغبد ٚأفشاد.

  رى١ٍددف اٌطددالة ثددؤٚساق

ش ػدٓ ػًّ رزطٍت اٌجؾ

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد.

  ًِالؽظددددددددخ رفبػدددددددد

اٌطددالة فددٟ ِٛالددف 

 رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ.

  رمدددد٠ُٛ أداء اٌطبٌددددت

أصٕددددددددبء ِّبسعددددددددزٗ 

 ٌٍؼًّ اٌزطج١مٟ.

  ُؽددشػ لؼددب٠ب رظدد١ّ

افزشاػدد١خ ِٚالؽظددخ 

ؽش٠مخ رؼبًِ اٌطبٌت 

 ِؼٙب.

  ٟٙاعشاء اخزجبس  ف

ٌٍطددالة أصٕددبء رم١دد١ُ 

اٌزى١ٍفددددبد اٌخبطددددخ 

 ثىً ُِٕٙ.

3-2  ٝرىدد٠ٛٓ ػاللددبد ا٠غبث١ددخ ِددغ  اٌمددذسح ػٍدد

 ا٢خش٠ٓ.

3-3  .اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فش٠ك 

3-4   رؾّدددً ِغدددئ١ٌٛخ اٌجؾدددش ػدددٓ ِؼٍِٛدددبد

ٚف١ٕددبد عذ٠دددذح ٌز١ّٕددخ لذساردددٗ اٌّؼشف١دددخ 

 ِٚٙبسارٗ ا١ٌّٕٙخ.

3-5   االٌزددددضاَ ثبٌّؼددددب١٠ش األخالل١ددددخ ٚا١ٌّٕٙددددخ

 ٌٍّّبسعخ اإلػال١ِخ
3-6   ٝاٌمؼددب٠ب اٌزددٟ اٌّجددبدسح فددٟ اٌزؼددشف ػٍدد

رزطٍددددت اال٘زّددددبَ ِٚؼبٌغزٙددددب ثبٌطش٠مددددخ 

إٌّبعجخ ػٍدٝ اٌّغدزٜٛ اٌفدشدٞ ٚػدّٓ 

 فش٠ك ػًّ.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   اٌمذسح ػٍدٝ اعدزخذاَ اإلٔزشٔدذ ٚاٌؾبعدت

ا٢ٌٟ فٟ ثٕدبء اٌّمدب١٠ظ اإلؽظدبئ١خ ػجدش 

 ٌٍٛصبئك. جىخ االٔزشٔذ ػجش عٛعً 

 .اٌّؾبػشاد اٌظف١خ 

 .اٌزذس٠جبد اٌؼ١ٍّخ 

اعدددددددددددزخذاَ اٌدددددددددددزؼٍُ 

االٌىزشٚٔددددددددٟ ٚٔظددددددددبَ 

 اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ.

  رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة

 ػٍدددددددددٝثدددددددددبٌزؼشف 

ِظدددبدس اٌّؼٍِٛدددبد 

اإلػال١ِددخ ثبعددزخذاَ 

اٌجدددشاِظ اٌؾبعدددٛث١خ 

 اٌّخزٍفخ.

رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة 

ثزمدددددددذ٠ُ ػدددددددشٚع 

طدددددف١خ ٚرض٠ٚدددددذُ٘ 

ثبٌزغز٠ددددددخ اٌشاعؼددددددخ 

 اٌزم١ّ٠ٛخ

4-2   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ رددٛف١ش

اٌّؼٍِٛددددبد ػددددٓ اٌّمددددب١٠ظ اإلؽظددددبئ١خ 

 اٌّخزٍفخ.
4-3   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ اعددشاء

 ِخزٍفخ.اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ أل٘ذاف 

4-4   ًاٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ فدٟ اٌزٛاطد

 ِغ ا٢خش٠ٓ.

 النفسحركٌةالمهارات    5
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5-1  ال رٛعذ  ال رٛعذ  ال رٛعذ 
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٠ٍٟ:رذاث١ش رمذ٠ُ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلس بد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت ٚرٌه ِٓ خالي ِب 

  .ٔرؼِٞٞ ٍششذ ٍِ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ىنو طبىت ٍْز ثذاٝخ دخ٘ىٔ اىجشّبٍظ ٗؽزٚ رخشع 

  ٔعابػبد ياٜ  3)اىغبػبد اىَنزجٞخ( ٗاىزاٜ ػاذدٕب )ئػالً اىطالة ثغبػبد ر٘اعذ أعزبر اىَقشس ثَنزج

األعج٘ع( ثبإلضبيخ ئىٚ اىغذٗه اىَيصق ػيٚ ثبة اىَنزت، ٗٝزٌ اىزشؽٞت ثٌٖ ٗرقاذٌٝ أٛ ٍغابػذح أٗ 

 ر٘عٞٔ أٗ اعزشبسح أٗ اعزفغبس.

 .اىز٘اصو اىنبٍو ػِ ثؼذ ثبعزخذاً اىجشٝذ االىنزشّٜٗ ٗثشاٍظ اىؾ٘اس ػجش اىشجنخ 

  رٞغٞش اعزالً اىزنبىٞف اىؼَيٞخ ٗاإلعبثخ ػِ اىزغبؤالد اىفشدٝخ ٗاىغَبػٞخ ػجش اىشجنخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 عذٚي ِٙبَ رم٠ُٛ اٌطالة خالي اٌفظً اٌذساعٟ: -5

 
)كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبار  المهمة التقوٌمٌة
 ، خطاب، تقدٌم عرض شفوي، وغٌرها(نهائً

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 اىزقٌ٘ٝ
اىزقٌ٘ٝ )مزبثخ ٍقبه، اخزجبس، ٍششٗع عَبػٜ، اخزجبس ٍَٖخ 

 ّٖبئٜ...اىخ(
األعج٘ع 
 اىَؾذد ىٔ

ّغجزٔ ٍِ 
اىزقٌ٘ٝ 
 اىْٖبئٜ

 21 64، 9، 4 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ػ١ٍّخ،رى١ٍفبد  1

 21 65 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ثؾٛس، 2

 61 1 اخزجبس فظٍٟ 3

 51 66 اخزجبس ٔٙبئٟ 4

 611 اٌّغّٛع 5
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 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ: -2

 ٗعاابسٛ أسٍغاازشّٗظ: أعبعااٞبد اىزغاا٘ٝق، رشعَااخ د. ً عااشٗس ػيااٜ ئثااشإٌٞ  يٞيٞاات ماا٘ريش

 ً.2002عشٗس، اىشٝبض، داس اىَشٝخ، 

  د. ؽَذ ثاِ ّبصاش اىَ٘عاٚ: اعازخذاً االرصابه اىزغا٘ٝقٜ اىَزنبٍاو ياٜ اىشاشمبد اىغاؼ٘دٝخ

 ٕـ .1431اىنجشٙ، اىشٝبض، عبٍؼخ اإلٍبً ٍؾَذ ثِ عؼ٘د اإلعالٍٞخ، 

 داسح اىزشٗٝظ ٗاالرصبالد اىزغا٘ٝقٞخ )ٍاذخو رطجٞقاٜ اعازشارٞغٜ( ، د. ػيٜ يالػ اىضػجٜ: ئ

 ً.2002ػَبُ، داس صفبء، اىطجؼخ األٗىٚ، 

  ،ٚ2012ًد. عٞذ عبىٌ ػشيخ: االرصبالد اىزغ٘ٝقٞخ، ػَبُ، داس اىشاٝخ، اىطجؼخ األٗى 

  ،ِٞ2011ًئْٝبط سأيذ ٍأٍُ٘ شٍ٘بُ: اعزشارٞغٞبد اىزغ٘ٝق ٗيِ اإلػالُ، اىؼ 

 جناااشٛ: االرصااابالد اىزغااا٘ٝقٞخ ٗاىزااشٗٝظ، ػَااابُ، داس اىؾبٍاااذ، اىطجؼاااخ اىضبّٞاااخ، د. صاابٍش اى

2002.ً 

 

 Schultz, Don, Tannenbaum, Stanley & Lauterborn, Robert: The New 

Marketing Paradigm, Integrated Marketing Communication, (1994) 

Chicago, NTC Business Books 

 Burnett, John & Moriarty, Sandra: Introduction to Marketing 

Communications.. An Integrated Approach, (1997) New Jersey, 

Prentice- Hall 

 Percy, Larry: Strategies for Implementing Integrated Marketing 

Communications Chicago, NTC Business Books 

  .(،وغٌرهاالعلمٌة، التقارٌرالدورٌات بها ) الموصىجع و المرا الدراسٌة الكتباذكر  -3

اىَشاعغ اإلىنزشّٗٞخ، ٍ٘اقغ اإلّزشّذ، ق٘اػذ اىجٞبّبد اىخبصخ ثبىَنزجبد اىؼشثٞخ ٗاألعْجٞخ اىَغغيخ  -4

 اىنَٞخ.ثَقشس ٍْبٕظ اىجؾ٘س  األخشٙ اىخبصخػيٚ ٍ٘قغ اىغبٍؼخ ٗاىغبٍؼبد 

اىَؼزَذح ػيٚ اىؾبعت اٟىٜ/األعط٘اّبد اىَذٍغخ، ٗاىَؼبٝٞش /اىي٘ائؼ ٍ٘اد رؼيَٞٞخ أخشٙ ٍضو اىجشاٍظ  -5

 .اىزْظَٞٞخ اىفْٞخ

 :و . المرافق الالزمة  
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  ،(:اٌّخزجشاد، اٌخاٌّجبٟٔ )لبػبد اٌّؾبػشاد 

 لبػخ ِؾبػشاد ِضٚدح ثغٙبص ػشع دارب ٛ. -

 :ٌِٟظبدس اٌؾبعت ا٢ 

 .ٌِٟؼًّ ؽبعت آ 

  ِٜظبدس أخش 

 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 اٌزذس٠ظ:اعزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطالة ثخظٛص فؼب١ٌخ  .6

 .اعزَبسح اعزقصبء طالثٞخ ر٘صع ّٖبٝخ مو يصو 

 ٍغَ٘ػبد اىزشمٞض اىطالثٞخ 

 اٌمغُ:اعزشار١غ١بد أخشٜ ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً اٌّذسط أٚ  .2

  ٗرقٌ٘ٝ اىخطخ اىذساعٞخ.رقشٝش ىغْخ ٍزبثؼخ 

 ٜثٞبّبد ئؽصبئٞخ ػِ ّزبئظ اىطالة يٜ اىَقشس ّٖبٝخ مو يصو دساع 

 اٌزذس٠ظ:ػ١ٍّبد رط٠ٛش  .3

  ر٘يٞش أعٖضٓ ؽبعت ؽذٝضٔ ٗر٘يٞش اىصٞبّخ اىذٗسٝخ ىٖزٓ األعٖضح ٗاىَؼذاد 

 .االطالع ػيٚ ٍفشداد اىَقشساد اىَْبظشح يٜ اىغبٍؼبد االخشٙ اىَؾيٞخ ٗاىذٗىٞخ 

  ٌٝ٘ٗعبئو اىزؼيٌٞ اىَغزخذٍخ يٜ اىَقشس.رق 

 .ٍشاػبح ّزبئظ رؾيٞو اعزجبّخ رقٌ٘ٝ اىطيت ىيؼَيٞخ اىزذسٝغٞخ 

 األخز ثز٘صٞبد ّزبئظ اىَشاعؼخ اىذاخيٞخ ٗاىخبسعٞخ خص٘صب اىَقشس 

  اىَقشس.ر٘عٖٞبد ىغْخ اىخطخ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه ؽ٘ه رذسٝظ 

 ْبء ػيٚ اىَالؽظخ اىَجبششحر٘عٖٞبد ئداسح اىقغٌ ؽ٘ه أداء ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ث 

  :ػ١ٍّبد اٌزؾمك ِٓ ِؼب١٠ش اإلٔغبص ٌذٜ اٌطبٌت .4

  ٗاىزجابده ثصا٘سح دٗسٝاخت ىزصاؾٞؼ ٍذسعِٞ ٍغزقيِٞرذقٞق رصؾٞؼ ػْٞخ ٍِ أػَبه اىطيجخ ث٘اعطخ ،

 االخزجبساد أٗ ػْٞخ ٍِ اى٘اعجبد ٍغ طبقٌ رذسٝظ ٍِ ٍإعغخ أخشٙ(:

  اىَقشس.اىزذقٞق ٗاىَشاعؼخ ٍِ قجو األعزبر 

   االعزؼبّخ ثَصؾؾِٞ خبسعِٞ ىَقشساد ٍشبثٖخ ٍِ أقغبً خبسط اىغبٍؼخ ٍٗشاعؼخ ػْٞخ ٍاِ أٗسا

 اإلعبثبد اىزٜ صؾؾٖب ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ.

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

 اٌذساعٟ ٚاٌزخط١ؾ ٌزط٠ٛشٖ: فؼب١ٌخ اٌّمشساٌزخط١ؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذٜ  اعشاءاد .5

  ًٍشبثٖخ.ٍطبثقخ اىَقشس ػيٚ ٍقشساد ٍَبصئ رذسط يٜ أقغب 

 ئظ اىطالة.باىزقٌ٘ٝ اىذٗسٛ ٗاىقٞبط ىَخشعبد اىَقشس ّٗز 

  ٍشاعؼخ ر٘صٞف اىَقشس ٍٗفشدارخ ٍِ قجو ىغْخ اىخطظ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه 
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  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

  رؾذٝش ٍصبدس اىزؼيٌ اىخبصخ ىيَقشس ىيزأمذ ٍِ ٍ٘امجزٔ ىيزط٘ساد اىَغزغذح يٜ اىَغبه 

  ْٔٞٗرط٘ٝشٓ.اىْزبئظ اإلؽصبئٞخ ىزقٌ٘ٝ اىَقشس ٗاالعزفبدح ٍِ ّزبئغٖب يٜ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 رٛط١ف اٌّمشساد اٌذساع١خ

 اٌضبٌٍٟٔفظً اٌذساعٟ 
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (362 ػٍُ) اٌى١ف١خ اٌجؾٛس ِٕب٘ظ:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 2:  عدد الساعات المعتمدة -2

 : المقرر الدراسً التً تقدم هذا البرنامج )أو البرامج( -3

 ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش فٟ اإلػالَ لغُ اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ                             
 

 أؽذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌمغُ: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   اٌضبٟٔاٌفظً اٌذساعٟ :  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثىبٌٛس٠ٛط اإلػالَ:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٚساق ثؾض١خ فٟ ثؼغ اٌّمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

 تارٌخ التقرٌر:       اإلعالٍٞخ.عبٍؼخ اإلٍبً ٍؾَذ ثِ عؼ٘د  المؤسسة: 

 اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ اىقغٌ:                                    اإلػالً ٗاالرصبه   الكلٌة:
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 نظام التعلٌم )ضع عالمة عند األسالٌب المطب قة(: -9
 

 ما النسبة؟                                                 أ. تعلٌم تقلٌدي
 ما النسبة؟                   عبر االنترنت(و)تقلٌدي  مدمجب.تعلٌم 
 ما النسبة؟                                  الكترونً         ج. تعلم 

 تعلٌم بالمراسلة                                           ما النسبة؟د. 
 أخرى                                                     ما النسبة؟و. 
 

 تعلٌقات:
 
 

 

 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1
 لم ٌحدد 

    لم ٌحدد  اىذساعٜ: ٗرؾغِٞ اىَقشسصف خطظ ٝزٌ رْفٞزٕب ىزط٘ٝش ٗ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 مدخل إلى البحوث الكٌفٌة فً الدراسات اإلعالمٌة:

 .العلم وشروط المعرفة العلمٌة ومصادردها 

 .طبٌعة البحث فً العلوم االجتماعٌة 

 .ًالمنهج فً أدبٌات البحث العلم 

1 2 

 2 1 لمحة تارٌخٌة عن نشأة البحوث الكٌفٌة فً الدراسات اإلعالمٌة وتطوردها.
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 البحوث الكٌفٌة طبٌعتها وأسسها وخصائصها:

 .ًمفهوم البحث الكٌف 

 .ًأسس البحث الكٌف 

 .أنواع البحوث الكٌفٌة 

  البحث الكٌفً فً الدراسات اإلعالمٌة.أدهم خصائص 

2 4 

 الخطوات اإلجرائٌة لمنادهج البحوث الكٌفٌة:

 .الخطوات اإلجرائٌة للمنهج التارٌخً النقدي 

 .ًالخطوات اإلجرائٌة لمنهج دراسة الحالة الكٌف 

 .الخطوات اإلجرائٌة لمنهج النظرٌة المجذرة 

 .الخطوات اإلجرائٌة لمنهج تحلٌل الخطاب 

2 4 

 الدراسات اإلعالمٌة المسحٌة:

 .مصداقٌة البحوث المسحٌة 

 .تصمٌم االستمارة 

 :أدوات البحوث المسحٌة 

 .االستبانة 

 .المقابلة الشخصٌة 

 .المقابلة الهاتفٌة 

2 4 

 وسائل وأدوات جمع المعلومات فً منادهج البحث الكٌفٌة:

  المعمقة(. والمالحظةالمالحظة بأنواعها )ومنها المالحظة الحقلٌة بالمشاركة 

 (.مجموعات التركٌز المقابلة بأنواعها )ومنها مقابلة 

 .تحلٌل الوثائق والسجالت 

2 4 

 العوامل المؤثرة فً استخدام البحوث الكٌفٌة فً الدراسات اإلعالمٌة:

 .ًفهم الباحث لبٌئة االتصال وسٌاقاته المختلفة وتوصٌفها علمٌا 

  لمشكلة بحثه.قدرة الباحث على تأسٌس اإلطار النظري 

 .موافقة المبحوثٌن أو المشاركٌن فً الدراسة الحقلٌة 

 .ًالقدرة على تحقٌق الموضوعٌة وتجاوز إشكالٌة الذاتٌة فً البحث الكٌف 

2 4 
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 .تصمٌم أدوات الترمٌز 

 .تحلٌل البٌانات وتفسٌردها ونقددها وتقوٌمها 

 .تطوٌر اإلطار النظري وفق تساؤالت البحث أو فرضٌاته 

 افً إلعداد البحث واإلمكانات المادٌة.توفر الزمن الك 

 4 2 تطبٌقات على إعداد المشروعات البحثٌة اإلعالمٌة بمنادهج البحوث الكٌفٌة.

 2 1 عرض نماذج للبحوث الكٌفٌة فً الدراسات اإلعالمٌة.

 33 15 المجموع

 ِىٛٔبد اٌّمشس اٌذساعٟ )اعّبٌٟ ػذد عبػبد اٌزذس٠ظ ٌىً فظً دساعٟ(: -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

2 
     

الساعة 
 المعتمدة

2 
     

 

 
 ال ٌوجد  : ضافٌة/ساعات التعلم المتوعع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا  اإلدراسة الساعات عدد  -3

 

 أسالٌب وتوافقها مع الوطنٌة" فً "متطلبات المؤهالتالواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقا   -4
 التدرٌس  واستراتٌجٌات التقوٌم

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1   ِٟٛعض عش٠غ ٌٍّؼدبسف أٚ اٌّٙدبساد اٌزد

 ٠غؼٝ اٌّمشس اٌذساعٟ اٌٝ ر١ّٕزٙب. 

  اٌددددددددددددزؼٍُ اٌّجب ددددددددددددش

 ٚاٌّؾبػشاد اٌظف١خ

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 
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1-2   رٛطدددددددد١ف العددددددددزشار١غ١بد اٌزددددددددذس٠ظ

اٌذساعدددٟ ثغ١دددخ  فدددٟ اٌّمدددشساٌّغدددزخذِخ 

 رط٠ٛش رٍه اٌّؼبسف أٚ اٌّٙبساد. 

  ؽً اٌّشىالد 

  ًاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌؼّد

 اٌغّبػٟ " اٌزؼبٟٚٔ"

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 إٌشبؽ

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 .  اٌزفى١ش إٌبلذ

 .األثؾبس   

 اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ 

  اٌؼددددددشٚع اٌزمذ١ّ٠ددددددخ

 ثؾض١خ.ٌخطخ ِشبس٠غ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّددبس٠ٓ ٚاٌزىددب١ٌف

 إٌّض١ٌخ.

  .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

اٌزمذ١ّ٠ددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٚاٌّشدددددددددددددددددشٚػبد 

 اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ.

1-3   اٌطشق اٌّزجؼخ ٌزم٠ُٛ اٌطبٌدت فدٟ اٌّمدشس

اٌذساعدددٟ ٌزم١ددد١ُ ٔزدددبئظ اٌدددزؼٍُ فدددٟ ٘دددزا 

 اٌّغبي اٌذساعٟ.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   اوغددبة اٌطددالة ِٙددبسح رؾ١ٍددً اٌّؼٍِٛددبد

 ٚرفغ١ش٘ب.

  اعدددددددددزضبسح اٌخجدددددددددشاد

اٌغددددبثمخ ٌٍطددددالة ِددددٓ 

عٍغددبد اٌؼظددف  خددالي

 اٌزٕٟ٘

  أعددٍٛة ؽددً اٌّشددىالد

 ٚدساعخ اٌؾبٌخ.

  ِغّٛػدددددددبد إٌمدددددددبػ

 اٌظغ١شح.

  رؾ١ٍدددً ٚرفغددد١ش اٌّدددبدح

 اٌؼ١ٍّخ.

 .ؽً اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ 

  اٌزغز٠ددددخ اٌشاعؼددددخ ٌّددددب

٠مدددَٛ ثدددٗ اٌطبٌدددت ِدددٓ 

 أػّبي.

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّبس٠ٓ ٚاٌٛاعجدبد

 إٌّض١ٌخ ٚاٌجؾٛس.

 .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

 اٌزمذ١ّ٠خ.

 .اٌزى١ٍفبد اٌؼ١ٍّخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزطج١م١خ.

 .اػذاد اٌجؾٛس 

  ٠طجدددك اٌطدددالة ِٙدددبساد وزبثدددٗ اٌجؾدددٛس

 اٌى١ف١خ فٟ ِغبي اإلػالَ.

  ١ّ٠ددض اٌطددالة ثدد١ٓ أٔددٛاع ِٕددب٘ظ اٌجؾددش

اٌددزٞ ٠زٕبعددت ٚؽج١ؼددخ اٌّشددىٍخ اٌجؾض١ددخ 

 اٌزٟ ٠ذسعٙب.

  ٓاٌطالة ِٓ ثٕبء اٌّمب١٠ظ اٌؼ١ٍّخ.رّى١ 

  ٠زؾمددددددك ِددددددٓ طددددددؾخ ٚدلددددددخ ِظددددددبدس

 اٌّؼٍِٛبد اإلػال١ِخ.

   ٟاٌزؾمك ِٓ عالِخ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغد١ش فد

 اٌّزجغ.اؽبس ِٕٙظ اٌجؾش اإلػالِٟ 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1   ًاٌمددذسح ػٍددٝ ِّبسعددخ ِٙددبساد اٌزٛاطدد

 اٌفؼبي.

  اٌّشددبسوخ فددٟ األٔشددطخ

اٌغّبػ١ددددددددخ اٌظددددددددف١خ 

 ٚغ١ش اٌظف١خ

  ًرىدددددد٠ٛٓ فددددددشق ػّدددددد

إلٔغدددددددددددبص ِشدددددددددددبس٠غ 

ٌٍؾظددددددددددددٛي ػٍددددددددددددٝ 

  ًِالؽظددددددددخ رفبػدددددددد

اٌطددالة فددٟ ِٛالددف 

 رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ.

  رمدددد٠ُٛ أداء اٌطبٌددددت

أصٕددددددددبء ِّبسعددددددددزٗ 

 ٌٍؼًّ اٌزطج١مٟ.

3-2   اٌمددذسح ػٍددٝ رىدد٠ٛٓ ػاللددبد ا٠غبث١ددخ ِددغ

 ا٢خش٠ٓ.

3-3  .اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فش٠ك 

3-4   رؾّدددً ِغدددئ١ٌٛخ اٌجؾدددش ػدددٓ ِؼٍِٛدددبد
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ٚف١ٕددبد عذ٠دددذح ٌز١ّٕددخ لذساردددٗ اٌّؼشف١دددخ 

 ِٚٙبسارٗ ا١ٌّٕٙخ.

 اٌّؼٍِٛبد ٚرٛظ١فٙب

  اعزؾؼددددددبس اٌزغددددددبسة

ٚاٌخجددددددددشاد اٌؼ١ٍّددددددددخ 

اٌغددددددبثمخ ِددددددٓ خددددددالي 

 ػشٚع رمذ١ّ٠خ.

  رى١ٍددددددددددددف اٌطددددددددددددالة

ثّشددددددشٚػبد رزطٍددددددت 

اٌزؼدددددبْٚ ِدددددغ ١٘ئدددددبد 

 ِٚئعغبد ٚأفشاد.

  رى١ٍددف اٌطددالة ثددؤٚساق

طٍت اٌجؾش ػدٓ ػًّ رز

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد.

  ُؽددشػ لؼددب٠ب رظدد١ّ

افزشاػدد١خ ِٚالؽظددخ 

ؽش٠مخ رؼبًِ اٌطبٌت 

 ِؼٙب.

  ٟٙاعشاء اخزجبس  ف

ٌٍطددالة أصٕددبء رم١دد١ُ 

اٌزى١ٍفددددبد اٌخبطددددخ 

 ثىً ُِٕٙ.

3-5   االٌزددددضاَ ثبٌّؼددددب١٠ش األخالل١ددددخ ٚا١ٌّٕٙددددخ

 ٌٍّّبسعخ اإلػال١ِخ
3-6   ٟاٌزؼددشف ػٍددٝ اٌمؼددب٠ب اٌزددٟ اٌّجددبدسح فدد

رزطٍددددت اال٘زّددددبَ ِٚؼبٌغزٙددددب ثبٌطش٠مددددخ 

إٌّبعجخ ػٍدٝ اٌّغدزٜٛ اٌفدشدٞ ٚػدّٓ 

 فش٠ك ػًّ.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   اٌمذسح ػٍدٝ اعدزخذاَ اإلٔزشٔدذ ٚاٌؾبعدت

ا٢ٌٟ فٟ ثٕدبء اٌّمدب١٠ظ اإلؽظدبئ١خ ػجدش 

 ٌٍٛصبئك. جىخ االٔزشٔذ ػجش عٛعً 

 .اٌّؾبػشاد اٌظف١خ 

 .اٌزذس٠جبد اٌؼ١ٍّخ 

اعدددددددددددزخذاَ اٌدددددددددددزؼٍُ 

االٌىزشٚٔددددددددٟ ٚٔظددددددددبَ 

 اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ.

  رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة

 ػٍدددددددددٝثدددددددددبٌزؼشف 

ِظدددبدس اٌّؼٍِٛدددبد 

اإلػال١ِددخ ثبعددزخذاَ 

اٌجدددشاِظ اٌؾبعدددٛث١خ 

 اٌّخزٍفخ.

رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة 

ثزمدددددددذ٠ُ ػدددددددشٚع 

طدددددف١خ ٚرض٠ٚدددددذُ٘ 

ثبٌزغز٠ددددددخ اٌشاعؼددددددخ 

 اٌزم١ّ٠ٛخ

4-2   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ رددٛف١ش

اٌّؼٍِٛددددبد ػددددٓ اٌّمددددب١٠ظ اإلؽظددددبئ١خ 

 اٌّخزٍفخ.
4-3   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ اعددشاء

 ِخزٍفخ.اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ أل٘ذاف 

4-4   ًاٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ فدٟ اٌزٛاطد

 ِغ ا٢خش٠ٓ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1   اعزخذاَ اٌؾبعت ا٢ٌٟ ٍِٚؾمبرٗ ٌزظدفؼ

 االٔزشٔذ ٚاالؽالع ػٍٝ األثؾبس اٌؼ١ٍّخ.

 ٍّٟاٌزذس٠ت اٌؼ   رمدد٠ُٛ أعددزبر اٌّمددشس

ألداء اٌطبٌدددت أصٕددددبء 

رطج١ددددددك اٌّٙددددددبساد 

اٌؾشو١دددخ ِدددٓ خدددالي 

 .لبئّخ اٌشطذ

  رمدد٠ُٛ اٌطددالة ألداء
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صِالئٙدددددددددُ أصٕدددددددددبء 

رطج١ددددددك اٌّٙددددددبساد 

 اٌؾشو١خ.
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٠ٍٟ:رذاث١ش رمذ٠ُ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلس بد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت ٚرٌه ِٓ خالي ِب 

  .ٔرؼِٞٞ ٍششذ ٍِ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ىنو طبىت ٍْز ثذاٝخ دخ٘ىٔ اىجشّبٍظ ٗؽزٚ رخشع 

  عابػبد ياٜ  3ر٘اعذ أعزبر اىَقشس ثَنزجٔ )اىغبػبد اىَنزجٞخ( ٗاىزاٜ ػاذدٕب )ئػالً اىطالة ثغبػبد

األعج٘ع( ثبإلضبيخ ئىٚ اىغذٗه اىَيصق ػيٚ ثبة اىَنزت، ٗٝزٌ اىزشؽٞت ثٌٖ ٗرقاذٌٝ أٛ ٍغابػذح أٗ 

 ر٘عٞٔ أٗ اعزشبسح أٗ اعزفغبس.

 شجنخ.اىز٘اصو اىنبٍو ػِ ثؼذ ثبعزخذاً اىجشٝذ االىنزشّٜٗ ٗثشاٍظ اىؾ٘اس ػجش اى 

  رٞغٞش اعزالً اىزنبىٞف اىؼَيٞخ ٗاإلعبثخ ػِ اىزغبؤالد اىفشدٝخ ٗاىغَبػٞخ ػجش اىشجنخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ: -2

 ىجٞت عؼذ. اىَغزَؼِٞ ثؾ٘س يٜ اىَؼيٍ٘بد ػيٚ ىيؾص٘ه مطشٝقخ ٗإَٔٞزٖب اىَالؽظخ. 

 ٗصٍٞيأ عازشاٗط، آّغاٞيٌ( اىَغازسح اىْظشٝاخ ٗئعاشاءاد أعابىٞت) اىنٞفاٜ اىجؾش أعبعٞبد .

 .ٗصٍٞئ اىخيٞفخ هللا ػجذ رشعَخ

 عذٚي ِٙبَ رم٠ُٛ اٌطالة خالي اٌفظً اٌذساعٟ: -5

 
)كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبار  المهمة التقوٌمٌة
 خطاب، تقدٌم عرض شفوي، وغٌرها( ،نهائً

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 اىزقٌ٘ٝ
ٍَٖخ اىزقٌ٘ٝ )مزبثخ ٍقبه، اخزجبس، ٍششٗع عَبػٜ، اخزجبس 

 ّٖبئٜ...اىخ(
األعج٘ع 
 اىَؾذد ىٔ

ّغجزٔ ٍِ 
اىزقٌ٘ٝ 
 اىْٖبئٜ

 %10 3،5،2 ٍشبسمخ صفٞخ 1

 %30 1،10،11 رنيٞفبد ػَيٞخ 2

 %60 16 االٍزؾبُ اىْٖبئٜ 3
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 اىقشّٜ ش٘ٝو ػيٜ. د:  رشعَخ ، ثشعش آسصش. اإلػالٍٜ اىزؾيٞو أعبىٞت. 

 اىضىٞطْٜ ىطفٜ ٍؾَذ. د: رشعَخ. ٗصٍٞئ ثشاُٗ.  ة. ط. اىخطبة رؾيٞو. 

 ػَش ٍصطفٚ أؽَذ اىغٞذ. اإلػالٍٜ اىجؾش. 

 اىؼشثٜ ؽنَذ. د.ٗرطجٞقبرٔ االعزَبػٜ اىجؾش. 

 ثذس أؽَذ. د. ٍْٗبٕغٔ اىؼيَٜ اىجؾش أص٘ه. 

 اىؼ٘يٜ دثٞبُ اىيطٞف ػجذ. د. اإلػالٍٞخ اىذساعبد يٜ اىْ٘ػٞخ اىجؾ٘س. 

 اىشؽَِ ػجذ ػ٘اطف. د. اىَضَُ٘ رؾيٞو يٜ اىفشّغٞخ اىَذسعخ. 

  اىغؼ٘دٝخ: ثِٞ اى٘اقغ ٗاؽزٞبعبد اىَغزقجو، ٍْبٕظ اىجؾش يٜ أقغبً اإلػالً ثبىََينخ اىؼشثٞخ

 عؼٞذ ثِ ػيٜ آه صبثذ

  .(،وغٌرهاالعلمٌة، التقارٌرالدورٌات بها ) الموصىو المراجع  الدراسٌة الكتباذكر  -3

اىَشاعغ اإلىنزشّٗٞخ، ٍ٘اقغ اإلّزشّذ، ق٘اػذ اىجٞبّبد اىخبصخ ثبىَنزجبد اىؼشثٞخ ٗاألعْجٞخ اىَغغيخ  -4

 اىنَٞخ.ثَقشس ٍْبٕظ اىجؾ٘س  األخشٙ اىخبصخػيٚ ٍ٘قغ اىغبٍؼخ ٗاىغبٍؼبد 

/اىي٘ائؼ ٍ٘اد رؼيَٞٞخ أخشٙ ٍضو اىجشاٍظ اىَؼزَذح ػيٚ اىؾبعت اٟىٜ/األعط٘اّبد اىَذٍغخ، ٗاىَؼبٝٞش  -5

 .اىزْظَٞٞخ اىفْٞخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:اٌّخزجشاد، اٌخاٌّجبٟٔ )لبػبد اٌّؾبػشاد 

 لبػخ ِؾبػشاد ِضٚدح ثغٙبص ػشع دارب ٛ. -

 :ٌِٟظبدس اٌؾبعت ا٢ 

 .ٌِٟؼًّ ؽبعت آ 

  ِٜظبدس أخش 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 اٌزذس٠ظ:اعزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطالة ثخظٛص فؼب١ٌخ  .6

 .اعزَبسح اعزقصبء طالثٞخ ر٘صع ّٖبٝخ مو يصو 

 ٍغَ٘ػبد اىزشمٞض اىطالثٞخ 

 اٌمغُ:اعزشار١غ١بد أخشٜ ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً اٌّذسط أٚ  .2

 .رقشٝش ىغْخ ٍزبثؼخ ٗرقٌ٘ٝ اىخطخ اىذساعٞخ 

 ػِ ّزبئظ اىطالة يٜ اىَقشس ّٖبٝخ مو يصو دساعٜ ثٞبّبد ئؽصبئٞخ 

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.drwaelaly.com/images/imam.gif&imgrefurl=http://www.drwaelaly.com/&h=180&w=200&tbnid=3YTXL1bTU-8OlM:&zoom=1&docid=AUPSgSMoLPvdEM&ei=xbNcU_nVMMj2O_LpgPgP&tbm=isch&ved=0CFgQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=455&page=1&start=0&ndsp=23


 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم العالً
 اإلسالمٌةجامعة اإلمام محمد بن سعود 
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 اإلعالن واالتصال التسوٌقًقسم 
 

 
 

 

 اٌزذس٠ظ:ػ١ٍّبد رط٠ٛش  .3

  ر٘يٞش أعٖضٓ ؽبعت ؽذٝضٔ ٗر٘يٞش اىصٞبّخ اىذٗسٝخ ىٖزٓ األعٖضح ٗاىَؼذاد 

 .االطالع ػيٚ ٍفشداد اىَقشساد اىَْبظشح يٜ اىغبٍؼبد االخشٙ اىَؾيٞخ ٗاىذٗىٞخ 

 .رقٌ٘ٝ ٗعبئو اىزؼيٌٞ اىَغزخذٍخ يٜ اىَقشس 

 .ٍشاػبح ّزبئظ رؾيٞو اعزجبّخ رقٌ٘ٝ اىطيت ىيؼَيٞخ اىزذسٝغٞخ 

 األخز ثز٘صٞبد ّزبئظ اىَشاعؼخ اىذاخيٞخ ٗاىخبسعٞخ خص٘صب اىَقشس 

  اىَقشس.ر٘عٖٞبد ىغْخ اىخطخ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه ؽ٘ه رذسٝظ 

 ر٘عٖٞبد ئداسح اىقغٌ ؽ٘ه أداء ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ثْبء ػيٚ اىَالؽظخ اىَجبششح 

  :اٌزؾمك ِٓ ِؼب١٠ش اإلٔغبص ٌذٜ اٌطبٌتػ١ٍّبد  .4

  ٗاىزجابده ثصا٘سح دٗسٝاخت ىزصاؾٞؼ ٍذسعِٞ ٍغزقيِٞرذقٞق رصؾٞؼ ػْٞخ ٍِ أػَبه اىطيجخ ث٘اعطخ ،

 االخزجبساد أٗ ػْٞخ ٍِ اى٘اعجبد ٍغ طبقٌ رذسٝظ ٍِ ٍإعغخ أخشٙ(:

  اىَقشس.اىزذقٞق ٗاىَشاعؼخ ٍِ قجو األعزبر 

 د ٍشبثٖخ ٍِ أقغبً خبسط اىغبٍؼخ ٍٗشاعؼخ ػْٞخ ٍاِ أٗسا  االعزؼبّخ ثَصؾؾِٞ خبسعِٞ ىَقشسا

 اإلعبثبد اىزٜ صؾؾٖب ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ.

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

 اٌذساعٟ ٚاٌزخط١ؾ ٌزط٠ٛشٖ: فؼب١ٌخ اٌّمشساٌزخط١ؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذٜ  اعشاءاد .5

  ًٍشبثٖخ.ٍطبثقخ اىَقشس ػيٚ ٍقشساد ٍَبصئ رذسط يٜ أقغب 

 ئظ اىطالة.باىزقٌ٘ٝ اىذٗسٛ ٗاىقٞبط ىَخشعبد اىَقشس ّٗز 

  ٍشاعؼخ ر٘صٞف اىَقشس ٍٗفشدارخ ٍِ قجو ىغْخ اىخطظ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه 

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

 خبصخ ىيَقشس ىيزأمذ ٍِ ٍ٘امجزٔ ىيزط٘ساد اىَغزغذح يٜ اىَغبه رؾذٝش ٍصبدس اىزؼيٌ اى 

  ْٔٞٗرط٘ٝشٓ.اىْزبئظ اإلؽصبئٞخ ىزقٌ٘ٝ اىَقشس ٗاالعزفبدح ٍِ ّزبئغٖب يٜ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (322 عٛق) اٌّغزٍٙه عٍٛن ٔظش٠بد:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

 : المقرر الدراسً تقدم هذاالتً  البرنامج )أو البرامج( -3

 ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش فٟ اإلػالَ لغُ اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ                             
 

 أؽذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌمغُ: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   ٌضبٌٟٔفظً اٌذساعٟ اا:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثىبٌٛس٠ٛط اإلػالَ:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
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 نظام التعلٌم )ضع عالمة عند األسالٌب المطب قة(: -9
 

 ما النسبة؟                                                 تقلٌديأ. تعلٌم 
 ما النسبة؟                   عبر االنترنت(و)تقلٌدي  مدمجب.تعلٌم 
 الكترونً                                           ما النسبة؟ج. تعلم 

 ما النسبة؟            تعلٌم بالمراسلة                               د. 
 أخرى                                                     ما النسبة؟و. 
 

 تعلٌقات:
 
 

 

 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 ٕاازا يااٜ رااإصش اىزااٜ ٗاىؼ٘اٍااو ٗاىَؾااذداد اىَغاازٖيل عااي٘ك ىفٖااٌ األعبعااٞخ ثبىَؼاابسف اىطبىاات رضٗٝااذ 

 .اىغي٘ك

 اىَغزٖيل عي٘ك رفغش اىزٜ اىؼيَٞخ ٗاىْظشٝبد ثبىَْبرط اىزؼشٝف. 

 ثشّاابٍظ ثْابء ياٜ رىال اعازضَبس ٗمٞفٞااخ ثٖاب رَاش اىزاٜ ٗاىَشاؽاو اىشااشائٞخ ىيؼَيٞاخ اىطبىات يٖاٌ رؼَٞاق 

 .اىزغ٘ٝقٜ االرصبه

 اىزغ٘ٝقٞخ ثبىؼَيٞخ ٗسثطٔ اىَغزٖيل عي٘ك رؾيٞو ػيٚ اىطبىت رذسٝت. 

 اىَغزٖيل عي٘ك قٞبط أعبىٞت ػيٚ اىطبىت رذسٝت. 

    لم ٌحدد  اىذساعٜ: ٗرؾغِٞ اىَقشسصف خطظ ٝزٌ رْفٞزٕب ىزط٘ٝش ٗ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس
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 ِمذِخ ر١ّٙذ٠خ: عٍٛن اٌّغزٍٙه: ِفِٙٛٗ، أ١ّ٘خ دساعزٗ
6 3 

 عٍٛن اٌّغزٍٙه:اٌؼٛاًِ اٌّئصشح فٟ 

اٌّؾذداد اٌفشد٠خ: اٌذٚافغ ٚاٌؾبعبد اإلٔغب١ٔخ، اٌشخظ١خ، اإلدسان، اٌزؼٍُ،  -6

 االرغب٘بد، اٌذافؼ١خ...

اٌّؾذداد االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ: اٌضمبفخ، اٌطجمخ االعزّبػ١خ، اٌزفبػً  -2

 االعزّبػٟ، األعشح ...

2-3-4 9 

 ّٔبرط ٚٔظش٠بد عٍٛن اٌّغزٍٙه:

 إٌّبرط االلزظبد٠خ. -6

 إٌّبرط إٌفغ١خ: ثبفٍٛف، فش٠ٚذ ..  -2

 إٌّبرط إٌفغ١خ االعزّبػ١خ: ِبو١ٍالٔذ، فغزٕغش، ف١جٍٓ -3

 ثالو٠ًٛ، أع١ً .. –وٛالد  –إٌّبرط اٌّزىبٍِخ: ٘ٛاسد ٚ ١ذ، أٔغً  -4

5-6-3-1 62 

 أٔٛاع اٌغٍٛن اٌششائٟ ٌذٜ اٌّغزٍٙه:

 عٍٛن اٌششاء اٌّشوت -6

 عٍٛن اٌششاء اٌمبئُ ػٍٝ رم١ًٍ اٌزٕبفش -2

 ٍٛن اٌششاء ؽجمبَ ٌٍؼبدحع -3

9-61 9 

ِشاؽً ارخبر لشاس اٌششاء: ادسان اٌؾبعخ، اٌجؾش ػٓ ِؼٍِٛبد، رم٠ُٛ اٌجذائً، لشاس 

 اٌششاء، عٍٛن ِبثؼذ اٌششاء 
66 3 

 6 63-62 أصش ػٕبطش اٌّض٠ظ اٌزغ٠ٛمٟ ػٍٝ اٌغٍٛن اٌششائٟ 

أعب١ٌت ل١بط عٍٛن اٌّغزٍٙه: اٌّمبثٍخ اٌشخظ١خ اٌّؼّمخ، اٌّمبثٍخ اٌغّبػ١خ 

 اٌّشوضح، األعب١ٌت اإلعمبؽ١خ ...
64-65 6 

 45 15 المجموع

 ِىٛٔبد اٌّمشس اٌذساعٟ )اعّبٌٟ ػذد عبػبد اٌزذس٠ظ ٌىً فظً دساعٟ(: -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
     

الساعة 
 المعتمدة

3 
     

 

 
 ال ٌوجد  : ضافٌة/ساعات التعلم المتوعع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا  اإلدراسة الساعات عدد  -3
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 أسالٌب وتوافقها مع فً "متطلبات المؤهالت الوطنٌة"الواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقا   -4
 التدرٌس  واستراتٌجٌات التقوٌم

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1   ِؼشفددخ اٌّٙددبساد األعبعدد١خ ٌفٙددُ عددٍٛن

اٌّغددددزٍٙه ٚاٌّؾددددذداد ٚاٌؼٛاِددددً اٌزددددٟ 

 رئصش فٟ ٘زا اٌغٍٛن.

  اٌددددددددددددزؼٍُ اٌّجب ددددددددددددش

 ٚاٌّؾبػشاد اٌظف١خ

  ؽً اٌّشىالد 

  ًاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌؼّد

 اٌغّبػٟ " اٌزؼبٟٚٔ"

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 إٌشبؽ

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 .  اٌزفى١ش إٌبلذ

 .األثؾبس   

 اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ 

  اٌؼددددددشٚع اٌزمذ١ّ٠ددددددخ

 ثؾض١خ.ٌخطخ ِشبس٠غ 

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّددبس٠ٓ ٚاٌزىددب١ٌف

 .إٌّض١ٌخ

  .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

اٌزمذ١ّ٠ددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٚاٌّشدددددددددددددددددشٚػبد 

 اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ.

1-2   ِٟؼشفددخ إٌّددبرط ٚإٌظش٠ددبد اٌؼ١ٍّددخ اٌزدد

 رفغش عٍٛن اٌّغزٍٙه.

1-3   ِؼشفدددخ اٌّشاؽدددً اٌزدددٟ رّدددش ثٙدددب اٌؼ١ٍّدددخ

اٌشددشائ١خ ٚو١ف١ددخ اعددزضّبس رٌدده فددٟ ثٕددبء 

 ثشٔبِظ االرظبي اٌزغ٠ٛمٟ.

   ل١بط عٍٛن اٌّغزٍٙه.ِؼشفخ أعب١ٌت 

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ٠فٙدددددُ عدددددٍٛن اٌّغدددددزٍٙه ٚاٌّؾدددددذداد

 ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ رئصش فٟ ٘زا اٌغٍٛن.

  اعدددددددددزضبسح اٌخجدددددددددشاد

اٌغددددبثمخ ٌٍطددددالة ِددددٓ 

خددالي عٍغددبد اٌؼظددف 

 اٌزٕٟ٘

  أعددٍٛة ؽددً اٌّشددىالد

 ٚدساعخ اٌؾبٌخ.

  ِغّٛػدددددددبد إٌمدددددددبػ

 اٌظغ١شح.

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّبس٠ٓ ٚاٌٛاعجدبد

 إٌّض١ٌخ ٚاٌجؾٛس.

 .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

 اٌزمذ١ّ٠خ.

2-2   ٠ُفغدددش عدددٍٛن اٌّغدددزٍٙه ٚفمدددبً ٌٍّٕدددبرط

 ٚإٌظش٠بد اٌؼ١ٍّخ.
2-3   ٠فٙدددُ اٌّشاؽدددً اٌزدددٟ رّدددش ثٙدددب اٌؼ١ٍّدددخ

اٌشددشائ١خ ٚو١ف١ددخ اعددزضّبس رٌدده فددٟ ثٕددبء 

 ثشٔبِظ االرظبي اٌزغ٠ٛمٟ.
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2-4   ٠ُؾٍددً عددٍٛن اٌّغددزٍٙه ٠ٚشثطددٗ ثبٌؼ١ٍّددخ

 اٌزغ٠ٛم١خ.

  رؾ١ٍدددً ٚرفغددد١ش اٌّدددبدح

 اٌؼ١ٍّخ.

 .ؽً اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ 

  اٌزغز٠ددددخ اٌشاعؼددددخ ٌّددددب

٠مدددَٛ ثدددٗ اٌطبٌدددت ِدددٓ 

 أػّبي.

 .اٌزى١ٍفبد اٌؼ١ٍّخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزطج١م١خ.

 .اػذاد اٌجؾٛس 
2-5  .٠م١ظ عٍٛن اٌّغزٍٙه 

 التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌةمهارات    3

3-1   ًاٌمددذسح ػٍددٝ ِّبسعددخ ِٙددبساد اٌزٛاطدد

 اٌفؼبي.

  اٌّشددبسوخ فددٟ األٔشددطخ

اٌغّبػ١ددددددددخ اٌظددددددددف١خ 

 ٚغ١ش اٌظف١خ

  ًرىدددددد٠ٛٓ فددددددشق ػّدددددد

إلٔغدددددددددددبص ِشدددددددددددبس٠غ 

ٌٍؾظددددددددددددٛي ػٍددددددددددددٝ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرٛظ١فٙب

  اعزؾؼددددددبس اٌزغددددددبسة

ٚاٌخجددددددددشاد اٌؼ١ٍّددددددددخ 

اٌغددددددبثمخ ِددددددٓ خددددددالي 

 ػشٚع رمذ١ّ٠خ.

  اٌطددددددددددددالة رى١ٍددددددددددددف

ثّشددددددشٚػبد رزطٍددددددت 

اٌزؼدددددبْٚ ِدددددغ ١٘ئدددددبد 

 ِٚئعغبد ٚأفشاد.

  رى١ٍددف اٌطددالة ثددؤٚساق

ػًّ رزطٍت اٌجؾش ػدٓ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد.

  ًِالؽظددددددددخ رفبػدددددددد

اٌطددالة فددٟ ِٛالددف 

 رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ.

  رمدددد٠ُٛ أداء اٌطبٌددددت

أصٕددددددددبء ِّبسعددددددددزٗ 

 ٌٍؼًّ اٌزطج١مٟ.

  ُؽددشػ لؼددب٠ب رظدد١ّ

افزشاػدد١خ ِٚالؽظددخ 

اٌطبٌت ؽش٠مخ رؼبًِ 

 ِؼٙب.

  ٟٙاعشاء اخزجبس  ف

ٌٍطددالة أصٕددبء رم١دد١ُ 

اٌزى١ٍفددددبد اٌخبطددددخ 

 ثىً ُِٕٙ.

3-2   اٌمددذسح ػٍددٝ رىدد٠ٛٓ ػاللددبد ا٠غبث١ددخ ِددغ

 ا٢خش٠ٓ.

3-3  .اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فش٠ك 

3-4   رؾّدددً ِغدددئ١ٌٛخ اٌجؾدددش ػدددٓ ِؼٍِٛدددبد

ٚف١ٕددبد عذ٠دددذح ٌز١ّٕددخ لذساردددٗ اٌّؼشف١دددخ 

 ِٚٙبسارٗ ا١ٌّٕٙخ.

3-5   االٌزددددضاَ ثبٌّؼددددب١٠ش األخالل١ددددخ ٚا١ٌّٕٙددددخ

 ٌٍّّبسعخ اإلػال١ِخ
3-6   ٟاٌّجددبدسح فددٟ اٌزؼددشف ػٍددٝ اٌمؼددب٠ب اٌزدد

رزطٍددددت اال٘زّددددبَ ِٚؼبٌغزٙددددب ثبٌطش٠مددددخ 

إٌّبعجخ ػٍدٝ اٌّغدزٜٛ اٌفدشدٞ ٚػدّٓ 

 فش٠ك ػًّ.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   اٌمذسح ػٍدٝ اعدزخذاَ اإلٔزشٔدذ ٚاٌؾبعدت

ا٢ٌٟ فٟ ثٕدبء اٌّمدب١٠ظ اإلؽظدبئ١خ ػجدش 

 ٌٍٛصبئك. جىخ االٔزشٔذ ػجش عٛعً 

 .اٌّؾبػشاد اٌظف١خ 

 .اٌزذس٠جبد اٌؼ١ٍّخ 

اعدددددددددددزخذاَ اٌدددددددددددزؼٍُ 

االٌىزشٚٔددددددددٟ ٚٔظددددددددبَ 

 اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ.

  رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة

 ػٍدددددددددٝثدددددددددبٌزؼشف 

ِظدددبدس اٌّؼٍِٛدددبد 

اإلػال١ِددخ ثبعددزخذاَ 

اٌجدددشاِظ اٌؾبعدددٛث١خ 

 اٌّخزٍفخ.

4-2   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ رددٛف١ش

اٌّؼٍِٛددددبد ػددددٓ اٌّمددددب١٠ظ اإلؽظددددبئ١خ 

 اٌّخزٍفخ.
4-3   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ اعددشاء

 ِخزٍفخ.اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ أل٘ذاف 
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4-4   ًاٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ فدٟ اٌزٛاطد

 ِغ ا٢خش٠ٓ.

رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة 

ثزمدددددددذ٠ُ ػدددددددشٚع 

طدددددف١خ ٚرض٠ٚدددددذُ٘ 

ثبٌزغز٠ددددددخ اٌشاعؼددددددخ 

 اٌزم١ّ٠ٛخ

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  ال رٛعذ  ال رٛعذ  ال رٛعذ 
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٠ٍٟ:رذاث١ش رمذ٠ُ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلس بد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت ٚرٌه ِٓ خالي ِب 

  .ٔرؼِٞٞ ٍششذ ٍِ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ىنو طبىت ٍْز ثذاٝخ دخ٘ىٔ اىجشّبٍظ ٗؽزٚ رخشع 

 ( ٗاىزاٜ ػاذدٕب )عابػبد ياٜ  3ئػالً اىطالة ثغبػبد ر٘اعذ أعزبر اىَقشس ثَنزجٔ )اىغبػبد اىَنزجٞخ

ٍغابػذح أٗ األعج٘ع( ثبإلضبيخ ئىٚ اىغذٗه اىَيصق ػيٚ ثبة اىَنزت، ٗٝزٌ اىزشؽٞت ثٌٖ ٗرقاذٌٝ أٛ 

 ر٘عٞٔ أٗ اعزشبسح أٗ اعزفغبس.

 .اىز٘اصو اىنبٍو ػِ ثؼذ ثبعزخذاً اىجشٝذ االىنزشّٜٗ ٗثشاٍظ اىؾ٘اس ػجش اىشجنخ 

 عذٚي ِٙبَ رم٠ُٛ اٌطالة خالي اٌفظً اٌذساعٟ: -5

 
)كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبار  المهمة التقوٌمٌة
 ، خطاب، تقدٌم عرض شفوي، وغٌرها(نهائً

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 اىزقٌ٘ٝ
ٍَٖخ اىزقٌ٘ٝ )مزبثخ ٍقبه، اخزجبس، ٍششٗع عَبػٜ، اخزجبس 

 ّٖبئٜ...اىخ(
األعج٘ع 
 اىَؾذد ىٔ

ّغجزٔ ٍِ 
اىزقٌ٘ٝ 
 اىْٖبئٜ

 21 64، 9، 4 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ػ١ٍّخ،رى١ٍفبد  1

 21 65 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ثؾٛس، 2

 61 1 اخزجبس فظٍٟ 3

 51 66 اخزجبس ٔٙبئٟ 4

 611 اٌّغّٛع 5

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.drwaelaly.com/images/imam.gif&imgrefurl=http://www.drwaelaly.com/&h=180&w=200&tbnid=3YTXL1bTU-8OlM:&zoom=1&docid=AUPSgSMoLPvdEM&ei=xbNcU_nVMMj2O_LpgPgP&tbm=isch&ved=0CFgQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=455&page=1&start=0&ndsp=23


 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم العالً
 اإلسالمٌةجامعة اإلمام محمد بن سعود 
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 اإلعالن واالتصال التسوٌقًقسم 
 

 
 

 

  رٞغٞش اعزالً اىزنبىٞف اىؼَيٞخ ٗاإلعبثخ ػِ اىزغبؤالد اىفشدٝخ ٗاىغَبػٞخ ػجش اىشجنخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ: -2

  ،ُ2011د. ؽَذ اىغذٝش ٗد. سشبد اىغبػذ: عي٘ك اىَغزٖيل.. ٍذخو ٍزنبٍو، األسدُ، صٕشا.ً 

  ،د. ٍؾَاا٘د عبعااٌ اىصااَٞذػٜ ٗ د. سدْٝااخ ػضَاابُ ٝ٘عااف: عااي٘ك اىَغاازٖيل، ػَاابُ، داس اىَْاابٕظ

 ٕـ .1422

 شإٌٞ عاشٗس، يٞيٞت م٘ريش ٗعبسٛ أسٍغزشّٗظ: أعبعاٞبد اىزغا٘ٝق، رشعَاخ د. ً عاشٗس ػياٜ ئثا

 ً.2002اىشٝبض، داس اىَشٝخ، 

  ،ٚ2012ًد. عٞذ عبىٌ ػشيخ: االرصبالد اىزغ٘ٝقٞخ، ػَبُ، داس اىشاٝخ، اىطجؼخ األٗى 

  .(،وغٌرهاالعلمٌة، التقارٌرالدورٌات بها ) الموصىو المراجع  الدراسٌة الكتباذكر  -3

اىَشاعغ اإلىنزشّٗٞخ، ٍ٘اقغ اإلّزشّذ، ق٘اػذ اىجٞبّبد اىخبصخ ثبىَنزجبد اىؼشثٞخ ٗاألعْجٞخ اىَغغيخ  -4

 اىنَٞخ.ثَقشس ٍْبٕظ اىجؾ٘س  األخشٙ اىخبصخػيٚ ٍ٘قغ اىغبٍؼخ ٗاىغبٍؼبد 

/اىي٘ائؼ ٍ٘اد رؼيَٞٞخ أخشٙ ٍضو اىجشاٍظ اىَؼزَذح ػيٚ اىؾبعت اٟىٜ/األعط٘اّبد اىَذٍغخ، ٗاىَؼبٝٞش  -5

 .اىزْظَٞٞخ اىفْٞخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:اٌّخزجشاد، اٌخاٌّجبٟٔ )لبػبد اٌّؾبػشاد 

 لبػخ ِؾبػشاد ِضٚدح ثغٙبص ػشع دارب ٛ. -

 :ٌِٟظبدس اٌؾبعت ا٢ 

 .ٌِٟؼًّ ؽبعت آ 

  ِٜظبدس أخش 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 اٌزذس٠ظ:اعزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطالة ثخظٛص فؼب١ٌخ  .6

 .اعزَبسح اعزقصبء طالثٞخ ر٘صع ّٖبٝخ مو يصو 

 ٍغَ٘ػبد اىزشمٞض اىطالثٞخ 
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 اٌمغُ:اعزشار١غ١بد أخشٜ ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً اٌّذسط أٚ  .2

 .رقشٝش ىغْخ ٍزبثؼخ ٗرقٌ٘ٝ اىخطخ اىذساعٞخ 

 ػِ ّزبئظ اىطالة يٜ اىَقشس ّٖبٝخ مو يصو دساعٜ ثٞبّبد ئؽصبئٞخ 

 اٌزذس٠ظ:ػ١ٍّبد رط٠ٛش  .3

  ر٘يٞش أعٖضٓ ؽبعت ؽذٝضٔ ٗر٘يٞش اىصٞبّخ اىذٗسٝخ ىٖزٓ األعٖضح ٗاىَؼذاد 

 .االطالع ػيٚ ٍفشداد اىَقشساد اىَْبظشح يٜ اىغبٍؼبد االخشٙ اىَؾيٞخ ٗاىذٗىٞخ 

 .رقٌ٘ٝ ٗعبئو اىزؼيٌٞ اىَغزخذٍخ يٜ اىَقشس 

 .ٍشاػبح ّزبئظ رؾيٞو اعزجبّخ رقٌ٘ٝ اىطيت ىيؼَيٞخ اىزذسٝغٞخ 

 األخز ثز٘صٞبد ّزبئظ اىَشاعؼخ اىذاخيٞخ ٗاىخبسعٞخ خص٘صب اىَقشس 

  اىَقشس.ر٘عٖٞبد ىغْخ اىخطخ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه ؽ٘ه رذسٝظ 

 ر٘عٖٞبد ئداسح اىقغٌ ؽ٘ه أداء ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ثْبء ػيٚ اىَالؽظخ اىَجبششح 

  :اٌزؾمك ِٓ ِؼب١٠ش اإلٔغبص ٌذٜ اٌطبٌتػ١ٍّبد  .4

  ٗاىزجابده ثصا٘سح دٗسٝاخت ىزصاؾٞؼ ٍذسعِٞ ٍغزقيِٞرذقٞق رصؾٞؼ ػْٞخ ٍِ أػَبه اىطيجخ ث٘اعطخ ،

 االخزجبساد أٗ ػْٞخ ٍِ اى٘اعجبد ٍغ طبقٌ رذسٝظ ٍِ ٍإعغخ أخشٙ(:

  اىَقشس.اىزذقٞق ٗاىَشاعؼخ ٍِ قجو األعزبر 

  ِٞىَقشساد ٍشبثٖخ ٍِ أقغبً خبسط اىغبٍؼخ ٍٗشاعؼخ ػْٞخ ٍاِ أٗسا  االعزؼبّخ ثَصؾؾِٞ خبسع

 اإلعبثبد اىزٜ صؾؾٖب ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ.

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

 اٌذساعٟ ٚاٌزخط١ؾ ٌزط٠ٛشٖ: فؼب١ٌخ اٌّمشساٌزخط١ؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذٜ  اعشاءاد .5

  ًٍشبثٖخ.ٍطبثقخ اىَقشس ػيٚ ٍقشساد ٍَبصئ رذسط يٜ أقغب 

 ئظ اىطالة.باىزقٌ٘ٝ اىذٗسٛ ٗاىقٞبط ىَخشعبد اىَقشس ّٗز 

  ٍشاعؼخ ر٘صٞف اىَقشس ٍٗفشدارخ ٍِ قجو ىغْخ اىخطظ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه 

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

  رؾذٝش ٍصبدس اىزؼيٌ اىخبصخ ىيَقشس ىيزأمذ ٍِ ٍ٘امجزٔ ىيزط٘ساد اىَغزغذح يٜ اىَغبه 

  ْٔٞٗرط٘ٝشٓ.اىْزبئظ اإلؽصبئٞخ ىزقٌ٘ٝ اىَقشس ٗاالعزفبدح ٍِ ّزبئغٖب يٜ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (324 عٛق) اإلػالْ ٌٛعبئً االعزشار١غٟ اٌزخط١ؾ:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 4:  عدد الساعات المعتمدة -2

 : المقرر الدراسً التً تقدم هذا البرامج(البرنامج )أو  -3

 ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش فٟ اإلػالَ لغُ اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ                             
 

 أؽذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌمغُ: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   ٌضبٟٔاٌفظً اٌذساعٟ ا:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثىبٌٛس٠ٛط اإلػالَ:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٚساق ثؾض١خ فٟ ثؼغ اٌّمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

 تارٌخ التقرٌر:       اإلعالٍٞخ.عبٍؼخ اإلٍبً ٍؾَذ ثِ عؼ٘د  المؤسسة: 

 اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ اىقغٌ:                                    اإلػالً ٗاالرصبه   الكلٌة:
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 المطب قة(:نظام التعلٌم )ضع عالمة عند األسالٌب  -9
 

 ما النسبة؟                                                 أ. تعلٌم تقلٌدي
 ما النسبة؟                   عبر االنترنت(و)تقلٌدي  مدمجب.تعلٌم 
 الكترونً                                           ما النسبة؟ج. تعلم 

 ما النسبة؟                                   تعلٌم بالمراسلة        د. 
 أخرى                                                     ما النسبة؟و. 
 

 تعلٌقات:
 
 

 

 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 اإلػالُ ٗعبئو الخزٞبس االعزشارٞغٜ اىزخطٞظ ثأعظ اىطالة رضٗٝذ. 

 اإلػالُ ى٘عبئو اإلػالّٞخ اىفبػيٞخ ىقٞبط اىَزقذٍخ اىشٝبضٞخ ثبىَؼبدالد اىزؼشٝف. 

 اإلػالُ ى٘عبئو اإلػالّٞخ اىفبػيٞخ ىقٞبط اىَزقذٍخ اىشٝبضٞخ اىَؼبدالد ػيٚ اىزذسة. 

 اإلػالُ إلداسح اىالصٍخ اىزطجٞقٞخ ثبىَٖبساد اىطالة رضٗٝذ. 

    لم ٌحدد  اىذساعٜ: ٗرؾغِٞ اىَقشسصف خطظ ٝزٌ رْفٞزٕب ىزط٘ٝش ٗ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 4 1 أعظ اىزخطٞظ االعزشارٞغٜ ى٘عبئو اإلػالُ

 4 2 اعزشارٞغٞخ اىزغ٘ٝق ٗاىزخطٞظ اإلػالّٜ
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 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم العالً
 اإلسالمٌةجامعة اإلمام محمد بن سعود 
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 اإلعالن واالتصال التسوٌقًقسم 
 

 
 

 

 1 5-4 ى٘عبئو اإلػالُ.اىَؼبدالد اىشٝبضٞخ االعبعٞخ ىقٞبط اىفبػيٞخ اإلػالّٞخ 

 1 2-6 اىَؼبدالد اىشٝبضٞخ اىَزقذٍخ ىقٞبط اىفبػيٞخ اإلػالّٞخ ى٘عبئو اإلػالُ.

 4 1 اىزخطٞظ االعزشارٞغٜ: ٍِ ٝغزٖذف ٗأِٝ ٍٗزٚ

 4 2 اىزخطٞظ االعزشارٞغٜ: ػ٘اٍو اىضقو، اىزنشاس، اى٘ص٘ه، اىغذٗىخ ٗاىز٘قٞذ

 4 10 اخزٞبس ٗعبئو اإلػالُ

 1 12-11 اخزٞبس ٗعبئو اإلػالُرقٌٞٞ 

 4 13 رؾذٝبد اىزنيفخ اإلػالّٞخ

 4 14 رؾذٝذ اىَٞضاّٞخ اإلػالّٞخ

 4 15 اىزقٌٞٞ ٗاىزخطٞظ االعزشارٞغٜ

 60 15 اىَغَ٘ع

 ِىٛٔبد اٌّمشس اٌذساعٟ )اعّبٌٟ ػذد عبػبد اٌزذس٠ظ ٌىً فظً دساعٟ(: -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

4 
     

الساعة 
 المعتمدة

4 
     

 

 
 ال ٌوجد  : ضافٌة/ساعات التعلم المتوعع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا  اإلدراسة الساعات عدد  -3

 

 أسالٌب وتوافقها مع فً "متطلبات المؤهالت الوطنٌة"الواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقا   -4
 التدرٌس  واستراتٌجٌات التقوٌم

 

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.drwaelaly.com/images/imam.gif&imgrefurl=http://www.drwaelaly.com/&h=180&w=200&tbnid=3YTXL1bTU-8OlM:&zoom=1&docid=AUPSgSMoLPvdEM&ei=xbNcU_nVMMj2O_LpgPgP&tbm=isch&ved=0CFgQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=455&page=1&start=0&ndsp=23
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وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1   ِٟؼشفددددخ أعددددظ اٌزخطدددد١ؾ االعددددزشار١غ

 الخز١بس ٚعبئً اإلػالْ.

  اٌددددددددددددزؼٍُ اٌّجب ددددددددددددش

 ٚاٌّؾبػشاد اٌظف١خ

  ؽً اٌّشىالد 

  ًاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌؼّد

 اٌغّبػٟ " اٌزؼبٟٚٔ"

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 إٌشبؽ

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 .  اٌزفى١ش إٌبلذ

 .األثؾبس   

 اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ 

  اٌؼددددددشٚع اٌزمذ١ّ٠ددددددخ

 ثؾض١خ.ٌخطخ ِشبس٠غ 

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّددبس٠ٓ ٚاٌزىددب١ٌف

 إٌّض١ٌخ.

 ٌظف١خ. إٌّبلشبد ا 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

اٌزمذ١ّ٠ددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٚاٌّشدددددددددددددددددشٚػبد 

 اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ.

1-2   ِؼشفددددخ اٌّؼددددبدالد اٌش٠بػدددد١خ اٌّزمذِددددخ

ٌم١ددددددبط اٌفبػ١ٍددددددخ اإلػال١ٔددددددخ ٌٛعددددددبئً 

 اإلػالْ.

1-3   ِؼشفخ اٌّٙبساد اٌزطج١م١خ اٌالصِدخ إلداسح

 اإلػالْ.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   اٌّزمذِدددخ ٠غدددزخذَ اٌّؼدددبدالد اٌش٠بػددد١خ

ٌم١ددددددبط اٌفبػ١ٍددددددخ اإلػال١ٔددددددخ ٌٛعددددددبئً 

 اإلػالْ.

  اعدددددددددزضبسح اٌخجدددددددددشاد

اٌغددددبثمخ ٌٍطددددالة ِددددٓ 

خددالي عٍغددبد اٌؼظددف 

 اٌزٕٟ٘

  أعددٍٛة ؽددً اٌّشددىالد

 ٚدساعخ اٌؾبٌخ.

  ِغّٛػدددددددبد إٌمدددددددبػ

 اٌظغ١شح.

  رؾ١ٍدددً ٚرفغددد١ش اٌّدددبدح

 اٌؼ١ٍّخ.

 .ؽً اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ 

  اٌزغز٠ددددخ اٌشاعؼددددخ ٌّددددب

٠مدددَٛ ثدددٗ اٌطبٌدددت ِدددٓ 

 أػّبي.

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّبس٠ٓ ٚاٌٛاعجدبد

 إٌّض١ٌخ ٚاٌجؾٛس.

 .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

 اٌزمذ١ّ٠خ.

 .اٌزى١ٍفبد اٌؼ١ٍّخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزطج١م١خ.

 .اػذاد اٌجؾٛس 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3
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3-1   ِّٝبسعددخ ِٙددبساد اٌزٛاطددً اٌمددذسح ػٍدد

 اٌفؼبي.

  اٌّشددبسوخ فددٟ األٔشددطخ

اٌغّبػ١ددددددددخ اٌظددددددددف١خ 

 ٚغ١ش اٌظف١خ

  ًرىدددددد٠ٛٓ فددددددشق ػّدددددد

إلٔغدددددددددددبص ِشدددددددددددبس٠غ 

ٌٍؾظددددددددددددٛي ػٍددددددددددددٝ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرٛظ١فٙب

  اعزؾؼددددددبس اٌزغددددددبسة

ٚاٌخجددددددددشاد اٌؼ١ٍّددددددددخ 

اٌغددددددبثمخ ِددددددٓ خددددددالي 

 ػشٚع رمذ١ّ٠خ.

  رى١ٍددددددددددددف اٌطددددددددددددالة

ثّشددددددشٚػبد رزطٍددددددت 

اٌزؼدددددبْٚ ِدددددغ ١٘ئدددددبد 

 ٚأفشاد.ِٚئعغبد 

  رى١ٍددف اٌطددالة ثددؤٚساق

ػًّ رزطٍت اٌجؾش ػدٓ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد.

  ًِالؽظددددددددخ رفبػدددددددد

اٌطددالة فددٟ ِٛالددف 

 رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ.

  رمدددد٠ُٛ أداء اٌطبٌددددت

أصٕددددددددبء ِّبسعددددددددزٗ 

 ٌٍؼًّ اٌزطج١مٟ.

  ُؽددشػ لؼددب٠ب رظدد١ّ

افزشاػدد١خ ِٚالؽظددخ 

ؽش٠مخ رؼبًِ اٌطبٌت 

 ِؼٙب.

  ٟٙاعشاء اخزجبس  ف

ٌٍطددالة أصٕددبء رم١دد١ُ 

اٌزى١ٍفددددبد اٌخبطددددخ 

 ثىً ُِٕٙ.

3-2   اٌمددذسح ػٍددٝ رىدد٠ٛٓ ػاللددبد ا٠غبث١ددخ ِددغ

 ا٢خش٠ٓ.

3-3  .اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فش٠ك 

3-4   رؾّدددً ِغدددئ١ٌٛخ اٌجؾدددش ػدددٓ ِؼٍِٛدددبد

ٚف١ٕددبد عذ٠دددذح ٌز١ّٕددخ لذساردددٗ اٌّؼشف١دددخ 

 ِٚٙبسارٗ ا١ٌّٕٙخ.

3-5   االٌزددددضاَ ثبٌّؼددددب١٠ش األخالل١ددددخ ٚا١ٌّٕٙددددخ

 اإلػال١ِخٌٍّّبسعخ 
3-6   ٟاٌّجددبدسح فددٟ اٌزؼددشف ػٍددٝ اٌمؼددب٠ب اٌزدد

رزطٍددددت اال٘زّددددبَ ِٚؼبٌغزٙددددب ثبٌطش٠مددددخ 

إٌّبعجخ ػٍدٝ اٌّغدزٜٛ اٌفدشدٞ ٚػدّٓ 

 فش٠ك ػًّ.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   اٌمذسح ػٍدٝ اعدزخذاَ اإلٔزشٔدذ ٚاٌؾبعدت

ا٢ٌٟ فٟ ثٕدبء اٌّمدب١٠ظ اإلؽظدبئ١خ ػجدش 

 ٌٍٛصبئك. جىخ االٔزشٔذ ػجش عٛعً 

 .اٌّؾبػشاد اٌظف١خ 

 .اٌزذس٠جبد اٌؼ١ٍّخ 

اعدددددددددددزخذاَ اٌدددددددددددزؼٍُ 

االٌىزشٚٔددددددددٟ ٚٔظددددددددبَ 

 اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ.

  رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة

 ػٍدددددددددٝثدددددددددبٌزؼشف 

ِظدددبدس اٌّؼٍِٛدددبد 

اإلػال١ِددخ ثبعددزخذاَ 

اٌجدددشاِظ اٌؾبعدددٛث١خ 

 اٌّخزٍفخ.

رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة 

ثزمدددددددذ٠ُ ػدددددددشٚع 

طدددددف١خ ٚرض٠ٚدددددذُ٘ 

ثبٌزغز٠ددددددخ اٌشاعؼددددددخ 

 اٌزم١ّ٠ٛخ

4-2   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ رددٛف١ش

اٌّؼٍِٛددددبد ػددددٓ اٌّمددددب١٠ظ اإلؽظددددبئ١خ 

 اٌّخزٍفخ.
4-3   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ اعددشاء

 ِخزٍفخ.اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ أل٘ذاف 

4-4   ًاٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ فدٟ اٌزٛاطد

 ِغ ا٢خش٠ٓ.

 النفسحركٌةالمهارات    5
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5-1  ال رٛعذ  ال رٛعذ  ال رٛعذ 
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٠ٍٟ:رذاث١ش رمذ٠ُ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلس بد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت ٚرٌه ِٓ خالي ِب 

  .ٔرؼِٞٞ ٍششذ ٍِ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ىنو طبىت ٍْز ثذاٝخ دخ٘ىٔ اىجشّبٍظ ٗؽزٚ رخشع 

 ( ٗاىزاٜ ػاذدٕب )عابػبد ياٜ  3ئػالً اىطالة ثغبػبد ر٘اعذ أعزبر اىَقشس ثَنزجٔ )اىغبػبد اىَنزجٞخ

ػذح أٗ األعج٘ع( ثبإلضبيخ ئىٚ اىغذٗه اىَيصق ػيٚ ثبة اىَنزت، ٗٝزٌ اىزشؽٞت ثٌٖ ٗرقاذٌٝ أٛ ٍغاب

 ر٘عٞٔ أٗ اعزشبسح أٗ اعزفغبس.

 .اىز٘اصو اىنبٍو ػِ ثؼذ ثبعزخذاً اىجشٝذ االىنزشّٜٗ ٗثشاٍظ اىؾ٘اس ػجش اىشجنخ 

  رٞغٞش اعزالً اىزنبىٞف اىؼَيٞخ ٗاإلعبثخ ػِ اىزغبؤالد اىفشدٝخ ٗاىغَبػٞخ ػجش اىشجنخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 عذٚي ِٙبَ رم٠ُٛ اٌطالة خالي اٌفظً اٌذساعٟ: -5

 
)كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبار  المهمة التقوٌمٌة
 ، خطاب، تقدٌم عرض شفوي، وغٌرها(نهائً

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 اىزقٌ٘ٝ
ٍَٖخ اىزقٌ٘ٝ )مزبثخ ٍقبه، اخزجبس، ٍششٗع عَبػٜ، اخزجبس 

 ّٖبئٜ...اىخ(
األعج٘ع 
 اىَؾذد ىٔ

ّغجزٔ ٍِ 
اىزقٌ٘ٝ 
 اىْٖبئٜ

 21 64، 9، 4 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ػ١ٍّخ،رى١ٍفبد  1

 21 65 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ثؾٛس، 2

 61 1 اخزجبس فظٍٟ 3

 51 66 اخزجبس ٔٙبئٟ 4

 611 اٌّغّٛع 5
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 اٌشئ١غخ: اٌّشاعغ -2

 Jack Sissor and Roger (2013) Advertising Media Planning 

 Roger Baron and Jack Sissors (2010) Advertising Media Planning, 
Seventh Edition. 

 Routledge Helen Katz (2010) The Media Handbook: A Complete 
Guide to Advertising Media Selection, Planning, Research, and 
Buying. 

 Antony Young (2010)Brand Media Strategy: Integrated 

Communications Planning in the Digital Era. 

  .(،وغٌرهاالعلمٌة، التقارٌرالدورٌات بها ) الموصىو المراجع  الدراسٌة الكتباذكر  -3

اىَشاعغ اإلىنزشّٗٞخ، ٍ٘اقغ اإلّزشّذ، ق٘اػذ اىجٞبّبد اىخبصخ ثبىَنزجبد اىؼشثٞخ ٗاألعْجٞخ اىَغغيخ  -4

 اىنَٞخ.ثَقشس ٍْبٕظ اىجؾ٘س  األخشٙ اىخبصخػيٚ ٍ٘قغ اىغبٍؼخ ٗاىغبٍؼبد 

ٍ٘اد رؼيَٞٞخ أخشٙ ٍضو اىجشاٍظ اىَؼزَذح ػيٚ اىؾبعت اٟىٜ/األعط٘اّبد اىَذٍغخ، ٗاىَؼبٝٞش /اىي٘ائؼ  -5

 .اىزْظَٞٞخ اىفْٞخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:اٌّخزجشاد، اٌخاٌّجبٟٔ )لبػبد اٌّؾبػشاد 

 لبػخ ِؾبػشاد ِضٚدح ثغٙبص ػشع دارب ٛ. -

 :ٌِٟظبدس اٌؾبعت ا٢ 

  آٌٟ.ِؼًّ ؽبعت 

  ِٜظبدس أخش 

 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 اٌزذس٠ظ:اعزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطالة ثخظٛص فؼب١ٌخ  .6

 .اعزَبسح اعزقصبء طالثٞخ ر٘صع ّٖبٝخ مو يصو 

 ٍغَ٘ػبد اىزشمٞض اىطالثٞخ 

 اٌمغُ:اعزشار١غ١بد أخشٜ ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً اٌّذسط أٚ  .2
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http://www.amazon.com/Advertising-Media-Planning-Seventh-Roger/dp/0071703128/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1382844611&sr=1-1&keywords=advertising+media+planning
http://www.amazon.com/Advertising-Media-Planning-Seventh-Roger/dp/0071703128/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1382844611&sr=1-1&keywords=advertising+media+planning
http://www.amazon.com/Media-Handbook-Advertising-Selection-Communication/dp/0415873541/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1382844611&sr=1-3&keywords=advertising+media+planning
http://www.amazon.com/Media-Handbook-Advertising-Selection-Communication/dp/0415873541/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1382844611&sr=1-3&keywords=advertising+media+planning
http://www.amazon.com/Media-Handbook-Advertising-Selection-Communication/dp/0415873541/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1382844611&sr=1-3&keywords=advertising+media+planning
http://www.amazon.com/Antony-Young/e/B001ITVJ2A/ref=sr_ntt_srch_lnk_4?qid=1382844611&sr=1-4
http://www.amazon.com/Brand-Media-Strategy-Integrated-Communications/dp/0230104746/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1382844611&sr=1-4&keywords=advertising+media+planning
http://www.amazon.com/Brand-Media-Strategy-Integrated-Communications/dp/0230104746/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1382844611&sr=1-4&keywords=advertising+media+planning
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 .رقشٝش ىغْخ ٍزبثؼخ ٗرقٌ٘ٝ اىخطخ اىذساعٞخ 

 ٜثٞبّبد ئؽصبئٞخ ػِ ّزبئظ اىطالة يٜ اىَقشس ّٖبٝخ مو يصو دساع 

 اٌزذس٠ظ:ػ١ٍّبد رط٠ٛش  .3

  ر٘يٞش أعٖضٓ ؽبعت ؽذٝضٔ ٗر٘يٞش اىصٞبّخ اىذٗسٝخ ىٖزٓ األعٖضح ٗاىَؼذاد 

  ٙاىَؾيٞخ ٗاىذٗىٞخ.االطالع ػيٚ ٍفشداد اىَقشساد اىَْبظشح يٜ اىغبٍؼبد االخش 

 .رقٌ٘ٝ ٗعبئو اىزؼيٌٞ اىَغزخذٍخ يٜ اىَقشس 

 .ٍشاػبح ّزبئظ رؾيٞو اعزجبّخ رقٌ٘ٝ اىطيت ىيؼَيٞخ اىزذسٝغٞخ 

 األخز ثز٘صٞبد ّزبئظ اىَشاعؼخ اىذاخيٞخ ٗاىخبسعٞخ خص٘صب اىَقشس 

  اىَقشس.ر٘عٖٞبد ىغْخ اىخطخ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه ؽ٘ه رذسٝظ 

 أداء ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ثْبء ػيٚ اىَالؽظخ اىَجبششح ر٘عٖٞبد ئداسح اىقغٌ ؽ٘ه 

  :ػ١ٍّبد اٌزؾمك ِٓ ِؼب١٠ش اإلٔغبص ٌذٜ اٌطبٌت .4

  ٗاىزجابده ثصا٘سح دٗسٝاخت ىزصاؾٞؼ ٍذسعِٞ ٍغزقيِٞرذقٞق رصؾٞؼ ػْٞخ ٍِ أػَبه اىطيجخ ث٘اعطخ ،

 االخزجبساد أٗ ػْٞخ ٍِ اى٘اعجبد ٍغ طبقٌ رذسٝظ ٍِ ٍإعغخ أخشٙ(:

  اىَقشس.اىزذقٞق ٗاىَشاعؼخ ٍِ قجو األعزبر 

   االعزؼبّخ ثَصؾؾِٞ خبسعِٞ ىَقشساد ٍشبثٖخ ٍِ أقغبً خبسط اىغبٍؼخ ٍٗشاعؼخ ػْٞخ ٍاِ أٗسا

 اإلعبثبد اىزٜ صؾؾٖب ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ.

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

 اٌذساعٟ ٚاٌزخط١ؾ ٌزط٠ٛشٖ: فؼب١ٌخ اٌّمشساٌزخط١ؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذٜ  اعشاءاد .5

  ًٍشبثٖخ.ٍطبثقخ اىَقشس ػيٚ ٍقشساد ٍَبصئ رذسط يٜ أقغب 

 ئظ اىطالة.باىزقٌ٘ٝ اىذٗسٛ ٗاىقٞبط ىَخشعبد اىَقشس ّٗز 

  ٍشاعؼخ ر٘صٞف اىَقشس ٍٗفشدارخ ٍِ قجو ىغْخ اىخطظ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه 

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

  رؾذٝش ٍصبدس اىزؼيٌ اىخبصخ ىيَقشس ىيزأمذ ٍِ ٍ٘امجزٔ ىيزط٘ساد اىَغزغذح يٜ اىَغبه 

  ْٔٞٗرط٘ٝشٓ.اىْزبئظ اإلؽصبئٞخ ىزقٌ٘ٝ اىَقشس ٗاالعزفبدح ٍِ ّزبئغٖب يٜ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (326 عٛق) اٌزغبس٠خ اٌؼالِخ ٚاداسح االعزشار١غٟ اٌزغ٠ٛك:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  الساعات المعتمدةعدد  -2

 : المقرر الدراسً التً تقدم هذا البرنامج )أو البرامج( -3

 ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش فٟ اإلػالَ لغُ اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ                             
 

 أؽذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌمغُ: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   ٌضبٟٔاٌفظً اٌذساعٟ ا:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثىبٌٛس٠ٛط اإلػالَ:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٚساق ثؾض١خ فٟ ثؼغ اٌّمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

 تارٌخ التقرٌر:       اإلعالٍٞخ.عبٍؼخ اإلٍبً ٍؾَذ ثِ عؼ٘د  المؤسسة: 

 اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ اىقغٌ:                                    اإلػالً ٗاالرصبه   الكلٌة:
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 التعلٌم )ضع عالمة عند األسالٌب المطب قة(:نظام  -9
 

 ما النسبة؟                                                 أ. تعلٌم تقلٌدي
 ما النسبة؟                   عبر االنترنت(و)تقلٌدي  مدمجب.تعلٌم 
 النسبة؟الكترونً                                           ما ج. تعلم 

 تعلٌم بالمراسلة                                           ما النسبة؟د. 
 أخرى                                                     ما النسبة؟و. 
 

 تعلٌقات:
 
 

 

 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 اىزغبسٝخ اىؼالٍخ ىفٌٖ اىالصٍخ ثبىَؼبسف اىطالة رضٗٝذ. 

 اىزغبسٝخ اىؼالٍخ ثْبء ثؼَيٞبد اىطالة رؼشٝف 

 ٗرط٘ٝشٕب ادائٖب ٗقٞبط رغ٘ٝقٖب ٗثشاٍظ اىزغبسٝخ اىؼالٍخ ثقَٞخ اىزؼشٝف. 

    لم ٌحدد  اىذساعٜ: ٗرؾغِٞ اىَقشسصف خطظ ٝزٌ رْفٞزٕب ىزط٘ٝش ٗ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 الموضوعاتقائمة 

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

   

   ِذخً اٌٝ اداسح اٌؼالِخ اٌزغبس٠خ:

 اىؼالٍخ اىزغبسٝخ: رؼشٝفٖب، أعجبثٖب، إَٔٞزٖب اىزغ٘ٝقٞخ
1 3 

 اىؼالٍخ اىزغبسٝخ ّٗظشٝبد عي٘ك اىَغزٖيل ٗعٞن٘ى٘عٞزٔ
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 اىؼالٍخ اىزغبسٝخ ٗاىزؾذٝبد ٗاىفشص

 3 2 اىزغبسٝخػَيٞبد ثْبء اىؼالٍخ 

   :ل١ّخ اٌؼالِخ اٌزغبس٠خ ٚرّٛػؼٙب

 (Brand valueقَٞخ اىؼالٍخ اىزغبسٝخ ٗرَ٘ضؼٖب )

3 3 
 (Brand positioning)ػَيٞبد رَ٘ضغ اىؼالٍخ اىزغبسٝخ 

 3 4 ػَيٞبد ٍشاقجخ اىؼالٍخ اىزغبسٝخ

   ثشاِظ رغ٠ٛك اٌؼالِخ اٌزغبس٠خ:

 3 5 اخزٞبسٕبٍنّ٘بد اىؼالٍخ اىزغبسٝخ ٍٗؼبٝٞش 

 3 6 ثشاٍظ رغ٘ٝق اىؼالٍخ اىزغبسٝخ

 3 2 اعزشارٞغٞخ اإلػالُ ٗاىزغؼٞش ٗاىز٘صٝغ يٜ رغ٘ٝق اىَبسمخ

   ل١بط أداء اٌؼالِخ اٌزغبس٠خ:

 3 1 اىطش  اىنٞفٞخ ىقٞبط قَٞخ اىؼالٍخ اىزغبسٝخ

 3 2 اىطش  اىنَٞخ ىقٞبط قَٞخ اىؼالٍخ اىزغبسٝخ

 اىَْٖظ اىَقبسُ ٗاىَْبيظ

10 3 

 (Holistic Methodsاىَْٖظ اىشبٍو )

   رط٠ٛش اٌؼالِخ اٌزغبس٠خ:

 ْٕذعخ اىؼالٍخ اىزغبسٝخ )اىؼَو اىزنبٍيٜ( ٗرشارجٞزٖب

11 3 

 رصٌَٞ اعزشارٞغٞبد اىَبسمخ اىزغبسٝخ

 12 3 (Extensions brandاىؼالٍخ اىزغبسٝخ ىيَْزغبد اىغذٝذح ٗاىَيؾقبد )
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 3 13 اىزغبسٝخئػبدح رأمٞذ اىؼالٍخ 

   ثْبء اىؼالٍخ اىزغبسٝخ اىذٗىٞخ

   لؼب٠ب ِؼبطشح فٟ اداسح اٌّبسوخ اٌزغبس٠خ:

 14 3 (Personal brandingاىؼالٍخ اىزغبسٝخ اىشخصٞخ )

 3 15 اىَغزٖيل اىذٗىٜ

 45 65 اٌّغّٛع

 ِىٛٔبد اٌّمشس اٌذساعٟ )اعّبٌٟ ػذد عبػبد اٌزذس٠ظ ٌىً فظً دساعٟ(: -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
     

الساعة 
 المعتمدة

3 
     

 

 
 ال ٌوجد  : ضافٌة/ساعات التعلم المتوعع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا  اإلدراسة الساعات عدد  -3

 

 أسالٌب وتوافقها مع الوطنٌة"فً "متطلبات المؤهالت الواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقا   -4
 التدرٌس  واستراتٌجٌات التقوٌم
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وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1   ِؼشفددخ اٌّؼط١ددبد اٌالصِددخ ٌفٙددُ اٌؼالِددخ

 اٌزغبس٠خ.

  اٌددددددددددددزؼٍُ اٌّجب ددددددددددددش

 ٚاٌّؾبػشاد اٌظف١خ

  ؽً اٌّشىالد 

  ًاٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌؼّد

 اٌغّبػٟ " اٌزؼبٟٚٔ"

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 إٌشبؽ

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 .  اٌزفى١ش إٌبلذ

 .األثؾبس   

 اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ 

  اٌؼددددددشٚع اٌزمذ١ّ٠ددددددخ

 ثؾض١خ.ٌخطخ ِشبس٠غ 

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  ٓٚاٌزىددب١ٌف اٌزّددبس٠

 إٌّض١ٌخ.

  .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

اٌزمذ١ّ٠ددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٚاٌّشدددددددددددددددددشٚػبد 

 اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ.

1-2  .ِؼشفخ ػ١ٍّبد ثٕبء اٌؼالِخ اٌزغبس٠خ 

1-3   ِؼشفدددخ ل١ّدددخ اٌؼالِدددخ اٌزغبس٠دددخ ٚثدددشاِظ

   رغ٠ٛمٙب ٚل١بط أدائٙب ٚرط٠ٛش٘ب.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1  َاٌزغبس٠دخ اٌؼالِدخ رغد٠ٛك ثدشاِظ ٠غزخذ 

 .ٚرط٠ٛش٘ب أدائٙب ل١بط فٟ

  اعدددددددددزضبسح اٌخجدددددددددشاد

اٌغددددبثمخ ٌٍطددددالة ِددددٓ 

خددالي عٍغددبد اٌؼظددف 

 اٌزٕٟ٘

  أعددٍٛة ؽددً اٌّشددىالد

 ٚدساعخ اٌؾبٌخ.

  ِغّٛػدددددددبد إٌمدددددددبػ

 اٌظغ١شح.

  رؾ١ٍدددً ٚرفغددد١ش اٌّدددبدح

 اٌؼ١ٍّخ.

 .ؽً اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ 

  اٌزغز٠ددددخ اٌشاعؼددددخ ٌّددددب

٠مدددَٛ ثدددٗ اٌطبٌدددت ِدددٓ 

 أػّبي.

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّبس٠ٓ ٚاٌٛاعجدبد

 إٌّض١ٌخ ٚاٌجؾٛس.

 .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

 اٌزمذ١ّ٠خ.

 .اٌزى١ٍفبد اٌؼ١ٍّخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزطج١م١خ.

 .اػذاد اٌجؾٛس 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.drwaelaly.com/images/imam.gif&imgrefurl=http://www.drwaelaly.com/&h=180&w=200&tbnid=3YTXL1bTU-8OlM:&zoom=1&docid=AUPSgSMoLPvdEM&ei=xbNcU_nVMMj2O_LpgPgP&tbm=isch&ved=0CFgQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=455&page=1&start=0&ndsp=23


 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم العالً
 اإلسالمٌةجامعة اإلمام محمد بن سعود 
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 اإلعالن واالتصال التسوٌقًقسم 
 

 
 

 

3-1   ِٙددبساد اٌزٛاطددً اٌمددذسح ػٍددٝ ِّبسعددخ

 اٌفؼبي.

  اٌّشددبسوخ فددٟ األٔشددطخ

اٌغّبػ١ددددددددخ اٌظددددددددف١خ 

 ٚغ١ش اٌظف١خ

  ًرىدددددد٠ٛٓ فددددددشق ػّدددددد

إلٔغدددددددددددبص ِشدددددددددددبس٠غ 

ٌٍؾظددددددددددددٛي ػٍددددددددددددٝ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرٛظ١فٙب

  اعزؾؼددددددبس اٌزغددددددبسة

ٚاٌخجددددددددشاد اٌؼ١ٍّددددددددخ 

اٌغددددددبثمخ ِددددددٓ خددددددالي 

 ػشٚع رمذ١ّ٠خ.

  رى١ٍددددددددددددف اٌطددددددددددددالة

ثّشددددددشٚػبد رزطٍددددددت 

اٌزؼدددددبْٚ ِدددددغ ١٘ئدددددبد 

 ِٚئعغبد ٚأفشاد.

 ٍ١ددف اٌطددالة ثددؤٚساق رى

ػًّ رزطٍت اٌجؾش ػدٓ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد.

  ًِالؽظددددددددخ رفبػدددددددد

اٌطددالة فددٟ ِٛالددف 

 رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ.

  رمدددد٠ُٛ أداء اٌطبٌددددت

أصٕددددددددبء ِّبسعددددددددزٗ 

 ٌٍؼًّ اٌزطج١مٟ.

  ُؽددشػ لؼددب٠ب رظدد١ّ

افزشاػدد١خ ِٚالؽظددخ 

ؽش٠مخ رؼبًِ اٌطبٌت 

 ِؼٙب.

  ٟٙاعشاء اخزجبس  ف

ٌٍطددالة أصٕددبء رم١دد١ُ 

ٌخبطددددخ اٌزى١ٍفددددبد ا

 ثىً ُِٕٙ.

3-2   اٌمددذسح ػٍددٝ رىدد٠ٛٓ ػاللددبد ا٠غبث١ددخ ِددغ

 ا٢خش٠ٓ.

3-3  .اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فش٠ك 

3-4   رؾّدددً ِغدددئ١ٌٛخ اٌجؾدددش ػدددٓ ِؼٍِٛدددبد

ٚف١ٕددبد عذ٠دددذح ٌز١ّٕددخ لذساردددٗ اٌّؼشف١دددخ 

 ِٚٙبسارٗ ا١ٌّٕٙخ.

3-5   االٌزددددضاَ ثبٌّؼددددب١٠ش األخالل١ددددخ ٚا١ٌّٕٙددددخ

 ٌٍّّبسعخ اإلػال١ِخ
3-6   ٟاٌّجددبدسح فددٟ اٌزؼددشف ػٍددٝ اٌمؼددب٠ب اٌزدد

رزطٍددددت اال٘زّددددبَ ِٚؼبٌغزٙددددب ثبٌطش٠مددددخ 

إٌّبعجخ ػٍدٝ اٌّغدزٜٛ اٌفدشدٞ ٚػدّٓ 

 فش٠ك ػًّ.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   اٌمذسح ػٍدٝ اعدزخذاَ اإلٔزشٔدذ ٚاٌؾبعدت

ا٢ٌٟ فٟ ثٕدبء اٌّمدب١٠ظ اإلؽظدبئ١خ ػجدش 

 ٌٍٛصبئك. جىخ االٔزشٔذ ػجش عٛعً 

 .اٌّؾبػشاد اٌظف١خ 

 .اٌزذس٠جبد اٌؼ١ٍّخ 

اعدددددددددددزخذاَ اٌدددددددددددزؼٍُ 

االٌىزشٚٔددددددددٟ ٚٔظددددددددبَ 

 اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ.

  رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة

 ػٍدددددددددٝثدددددددددبٌزؼشف 

ِظدددبدس اٌّؼٍِٛدددبد 

اإلػال١ِددخ ثبعددزخذاَ 

اٌجدددشاِظ اٌؾبعدددٛث١خ 

 اٌّخزٍفخ.

رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة 

ثزمدددددددذ٠ُ ػدددددددشٚع 

طدددددف١خ ٚرض٠ٚدددددذُ٘ 

ثبٌزغز٠ددددددخ اٌشاعؼددددددخ 

 اٌزم١ّ٠ٛخ

4-2   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ رددٛف١ش

اٌّؼٍِٛددددبد ػددددٓ اٌّمددددب١٠ظ اإلؽظددددبئ١خ 

 اٌّخزٍفخ.
4-3   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ اعددشاء

 ِخزٍفخ.اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ أل٘ذاف 

4-4   ًاٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ فدٟ اٌزٛاطد

 ِغ ا٢خش٠ٓ.

 النفسحركٌةالمهارات    5
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5-1  ال رٛعذ  ال رٛعذ  ال رٛعذ 
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٠ٍٟ:رذاث١ش رمذ٠ُ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلس بد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت ٚرٌه ِٓ خالي ِب 

  .ٔرؼِٞٞ ٍششذ ٍِ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ىنو طبىت ٍْز ثذاٝخ دخ٘ىٔ اىجشّبٍظ ٗؽزٚ رخشع 

 ( ٗاىزاٜ ػاذدٕب )عابػبد ياٜ  3ئػالً اىطالة ثغبػبد ر٘اعذ أعزبر اىَقشس ثَنزجٔ )اىغبػبد اىَنزجٞخ

ٍغابػذح أٗ األعج٘ع( ثبإلضبيخ ئىٚ اىغذٗه اىَيصق ػيٚ ثبة اىَنزت، ٗٝزٌ اىزشؽٞت ثٌٖ ٗرقاذٌٝ أٛ 

 ر٘عٞٔ أٗ اعزشبسح أٗ اعزفغبس.

 .اىز٘اصو اىنبٍو ػِ ثؼذ ثبعزخذاً اىجشٝذ االىنزشّٜٗ ٗثشاٍظ اىؾ٘اس ػجش اىشجنخ 

  رٞغٞش اعزالً اىزنبىٞف اىؼَيٞخ ٗاإلعبثخ ػِ اىزغبؤالد اىفشدٝخ ٗاىغَبػٞخ ػجش اىشجنخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 عذٚي ِٙبَ رم٠ُٛ اٌطالة خالي اٌفظً اٌذساعٟ: -5

 
)كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبار  المهمة التقوٌمٌة
 ، خطاب، تقدٌم عرض شفوي، وغٌرها(نهائً

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 اىزقٌ٘ٝ
ٍَٖخ اىزقٌ٘ٝ )مزبثخ ٍقبه، اخزجبس، ٍششٗع عَبػٜ، اخزجبس 

 ّٖبئٜ...اىخ(
األعج٘ع 
 اىَؾذد ىٔ

ّغجزٔ ٍِ 
اىزقٌ٘ٝ 
 اىْٖبئٜ

 21 64، 9، 4 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ػ١ٍّخ،رى١ٍفبد  1

 21 65 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ثؾٛس، 2

 61 1 اخزجبس فظٍٟ 3

 51 66 اخزجبس ٔٙبئٟ 4

 611 اٌّغّٛع 5
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 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ: -2

 Kevin Keller Strategic Management (3rd Edition) Pearson 
Education. 

 Jean-Noel Kapferer  ( 2012)The New Strategic Brand 
Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New 
Strategic Brand Management.  

 Heding, Charlotte F. Knudtzen, Mogens Bjerre (2012)Brand 
Management: Research, Theory and Practice 

  .(،وغٌرهاالعلمٌة، التقارٌرالدورٌات بها ) الموصىو المراجع  الدراسٌة الكتباذكر  -3

اىَشاعغ اإلىنزشّٗٞخ، ٍ٘اقغ اإلّزشّذ، ق٘اػذ اىجٞبّبد اىخبصخ ثبىَنزجبد اىؼشثٞخ ٗاألعْجٞخ اىَغغيخ  -4

 اىنَٞخ.ثَقشس ٍْبٕظ اىجؾ٘س  األخشٙ اىخبصخػيٚ ٍ٘قغ اىغبٍؼخ ٗاىغبٍؼبد 

/اىي٘ائؼ ٍ٘اد رؼيَٞٞخ أخشٙ ٍضو اىجشاٍظ اىَؼزَذح ػيٚ اىؾبعت اٟىٜ/األعط٘اّبد اىَذٍغخ، ٗاىَؼبٝٞش  -5

 .اىزْظَٞٞخ اىفْٞخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:اٌّخزجشاد، اٌخاٌّجبٟٔ )لبػبد اٌّؾبػشاد 

 لبػخ ِؾبػشاد ِضٚدح ثغٙبص ػشع دارب ٛ. -

 :ٌِٟظبدس اٌؾبعت ا٢ 

 .ٌِٟؼًّ ؽبعت آ 

  ِٜظبدس أخش 

 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 اٌزذس٠ظ:اعزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطالة ثخظٛص فؼب١ٌخ  .6

 .اعزَبسح اعزقصبء طالثٞخ ر٘صع ّٖبٝخ مو يصو 

 ٍغَ٘ػبد اىزشمٞض اىطالثٞخ 

 اٌمغُ:اعزشار١غ١بد أخشٜ ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً اٌّذسط أٚ  .2

 .رقشٝش ىغْخ ٍزبثؼخ ٗرقٌ٘ٝ اىخطخ اىذساعٞخ 

 ػِ ّزبئظ اىطالة يٜ اىَقشس ّٖبٝخ مو يصو دساعٜ ثٞبّبد ئؽصبئٞخ 
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 اٌزذس٠ظ:ػ١ٍّبد رط٠ٛش  .3

  ر٘يٞش أعٖضٓ ؽبعت ؽذٝضٔ ٗر٘يٞش اىصٞبّخ اىذٗسٝخ ىٖزٓ األعٖضح ٗاىَؼذاد 

 .االطالع ػيٚ ٍفشداد اىَقشساد اىَْبظشح يٜ اىغبٍؼبد االخشٙ اىَؾيٞخ ٗاىذٗىٞخ 

 .رقٌ٘ٝ ٗعبئو اىزؼيٌٞ اىَغزخذٍخ يٜ اىَقشس 

 ػبح ّزبئظ رؾيٞو اعزجبّخ رقٌ٘ٝ اىطيت ىيؼَيٞخ اىزذسٝغٞخ.ٍشا 

 األخز ثز٘صٞبد ّزبئظ اىَشاعؼخ اىذاخيٞخ ٗاىخبسعٞخ خص٘صب اىَقشس 

  اىَقشس.ر٘عٖٞبد ىغْخ اىخطخ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه ؽ٘ه رذسٝظ 

 ر٘عٖٞبد ئداسح اىقغٌ ؽ٘ه أداء ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ثْبء ػيٚ اىَالؽظخ اىَجبششح 

  :اٌزؾمك ِٓ ِؼب١٠ش اإلٔغبص ٌذٜ اٌطبٌتػ١ٍّبد  .4

  ٗاىزجابده ثصا٘سح دٗسٝاخت ىزصاؾٞؼ ٍذسعِٞ ٍغزقيِٞرذقٞق رصؾٞؼ ػْٞخ ٍِ أػَبه اىطيجخ ث٘اعطخ ،

 االخزجبساد أٗ ػْٞخ ٍِ اى٘اعجبد ٍغ طبقٌ رذسٝظ ٍِ ٍإعغخ أخشٙ(:

  اىَقشس.اىزذقٞق ٗاىَشاعؼخ ٍِ قجو األعزبر 

  ِٞىَقشساد ٍشبثٖخ ٍِ أقغبً خبسط اىغبٍؼخ ٍٗشاعؼخ ػْٞخ ٍاِ أٗسا  االعزؼبّخ ثَصؾؾِٞ خبسع

 اإلعبثبد اىزٜ صؾؾٖب ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ.

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

 اٌذساعٟ ٚاٌزخط١ؾ ٌزط٠ٛشٖ: فؼب١ٌخ اٌّمشساٌزخط١ؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذٜ  اعشاءاد .5

  ًٍشبثٖخ.ٍطبثقخ اىَقشس ػيٚ ٍقشساد ٍَبصئ رذسط يٜ أقغب 

 ئظ اىطالة.باىزقٌ٘ٝ اىذٗسٛ ٗاىقٞبط ىَخشعبد اىَقشس ّٗز 

  ٍشاعؼخ ر٘صٞف اىَقشس ٍٗفشدارخ ٍِ قجو ىغْخ اىخطظ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه 

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

  رؾذٝش ٍصبدس اىزؼيٌ اىخبصخ ىيَقشس ىيزأمذ ٍِ ٍ٘امجزٔ ىيزط٘ساد اىَغزغذح يٜ اىَغبه 

  ْٔٞٗرط٘ٝشٓ.اىْزبئظ اإلؽصبئٞخ ىزقٌ٘ٝ اىَقشس ٗاالعزفبدح ٍِ ّزبئغٖب يٜ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (321 عٛق) اإلػالٟٔ اٌزظ١ُّ فٟ دساع١خ ؽبالد:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

 : المقرر الدراسً التً تقدم هذا البرامج(البرنامج )أو  -3

 ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش فٟ اإلػالَ لغُ اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ                             
 

 أؽذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌمغُ: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   ٌضبٟٔاٌفظً اٌذساعٟ ا:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثىبٌٛس٠ٛط اإلػالَ:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٚساق ثؾض١خ فٟ ثؼغ اٌّمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

 تارٌخ التقرٌر:       اإلعالٍٞخ.عبٍؼخ اإلٍبً ٍؾَذ ثِ عؼ٘د  المؤسسة: 

 اإلػالْ ٚاالرظبي اٌزغ٠ٛمٟ اىقغٌ:                                    اإلػالً ٗاالرصبه   الكلٌة:
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 المطب قة(:نظام التعلٌم )ضع عالمة عند األسالٌب  -9
 

 ما النسبة؟                                                 أ. تعلٌم تقلٌدي
 ما النسبة؟                   عبر االنترنت(و)تقلٌدي  مدمجب.تعلٌم 
 الكترونً                                           ما النسبة؟ج. تعلم 

 ما النسبة؟                                   تعلٌم بالمراسلة        د. 
 أخرى                                                     ما النسبة؟و. 
 

 تعلٌقات:
 
 

 

 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 ٗئداسرٔ اإلػالُ رصٌَٞ ىفٌٖ اىالصٍخ اإلثذاػٜ اىزفنٞش ثأعظ اىطالة رضٗٝذ. 

 ىاذالالد اىؼَٞقاخ األثؼابد يٖاٌ ٍاِ رَناٌْٖ اىَطجا٘ع اإلػاالُ رصٌَٞ يٜ ٗاقؼٞخ ثؾبالد اىطالة رضٗٝذ 

 .اىزصٌَٞ

 ىاذالالد اىؼَٞقاخ األثؼابد يٖاٌ ٍاِ رَناٌْٖ اىَشئاٜ اإلػاالُ رصاٌَٞ ياٜ ٗاقؼٞاخ ثؾبالد اىطالة رضٗٝذ 

 .اىزصٌَٞ

 ىاذالالد اىؼَٞقاخ األثؼبد يٌٖ ٍِ رَنٌْٖ اإلىنزشّٜٗ اإلػالُ رصٌَٞ يٜ ٗاقؼٞخ ثؾبالد اىطالة رضٗٝذ 

 .اىزصٌَٞ

    لم ٌحدد  اىذساعٜ: ٗرؾغِٞ اىَقشسصف خطظ ٝزٌ رْفٞزٕب ىزط٘ٝش ٗ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس
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 3 6 أعظ ٚأ٘ذاف ٚػ١ٍّبد اٌزفى١ش اإلثذاػٟ

 3 2 اٌزى٠ٛٓ ٚػ١ٍّبرِٗجبدئ 

 6 4-3 ػ١ٍّبد رظ١ُّ اإلػالْ اٌّطجٛع ٚرؾش٠شٖ

 6 3-5 ؽبالد دساع١خ فٟ رظ١ُّ اإلػالْ اٌّطجٛع

 6 9-1 ػ١ٍّبد رظ١ُّ اإلػالْ اٌّشئٟ ٚرؾش٠شٖ

 6 66-61 ؽبالد دساع١خ فٟ رظ١ُّ اإلػالْ اٌّشئٟ

 3 62 ػ١ٍّبد رظ١ُّ اإلػالْ فٟ اإلٔزشٔذ ٚرؾش٠شٖ

 3 63 دساع١خ فٟ رظ١ُّ اإلػالْ فٟ اإلٔزشٔذؽبالد 

 3 64 اػالْ اٌغٛاي ٚرظ١ّّٗ

 3 65 ؽبالد دساع١خ فٟ رظ١ُّ اػالْ اٌغٛاي

 45 15 المجموع

 ِىٛٔبد اٌّمشس اٌذساعٟ )اعّبٌٟ ػذد عبػبد اٌزذس٠ظ ٌىً فظً دساعٟ(: -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
     

الساعة 
 المعتمدة

3 
     

 

 
 ال ٌوجد  : ضافٌة/ساعات التعلم المتوعع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا  اإلدراسة الساعات عدد  -3

 

 أسالٌب وتوافقها مع فً "متطلبات المؤهالت الوطنٌة"الواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقا   -4
 التدرٌس  واستراتٌجٌات التقوٌم
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وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1   ِؼشفددخ أعددظ اٌزفى١ددش اإلثددذاػٟ اٌالصِددخ

 ٌفُٙ رظ١ُّ اإلػالْ ٚاداسرٗ.

  اٌددددددددددددزؼٍُ اٌّجب ددددددددددددش

 ٚاٌّؾبػشاد اٌظف١خ

  ؽً اٌّشىالد 

  ُػٍٝ اٌؼّدً اٌزؼٍُ اٌمبئ

 اٌغّبػٟ " اٌزؼبٟٚٔ"

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 إٌشبؽ

  ٝاٌددددددزؼٍُ اٌمددددددبئُ ػٍدددددد

 .  اٌزفى١ش إٌبلذ

 .األثؾبس   

 اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ 

  اٌؼددددددشٚع اٌزمذ١ّ٠ددددددخ

 ثؾض١خ.ٌخطخ ِشبس٠غ 

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ 

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّددبس٠ٓ ٚاٌزىددب١ٌف

 إٌّض١ٌخ.

  .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  ُاٌؼددددددددشٚع رم١دددددددد١

اٌزمذ١ّ٠ددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٚاٌّشدددددددددددددددددشٚػبد 

 اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ.

1-2   ِْؼشفخ ؽبالد ٚالؼ١خ فدٟ رظد١ُّ اإلػدال

 اٌّطجٛع.

1-3   ِْؼشفخ ؽبالد ٚالؼ١خ فدٟ رظد١ُّ اإلػدال

 اٌّشئٟ.

   ِْؼشفخ ؽبالد ٚالؼ١خ فدٟ رظد١ُّ اإلػدال

 اإلٌىزشٟٚٔ.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ْٚاداسرٗ.٠فُٙ رظ١ُّ اإلػال   اعدددددددددزضبسح اٌخجدددددددددشاد

اٌغددددبثمخ ٌٍطددددالة ِددددٓ 

خددالي عٍغددبد اٌؼظددف 

 اٌزٕٟ٘

  أعددٍٛة ؽددً اٌّشددىالد

 ٚدساعخ اٌؾبٌخ.

  ِغّٛػدددددددبد إٌمدددددددبػ

 اٌظغ١شح.

  رؾ١ٍدددً ٚرفغددد١ش اٌّدددبدح

 اٌؼ١ٍّخ.

 .ؽً اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ 

  اٌزغز٠ددددخ اٌشاعؼددددخ ٌّددددب

٠مدددَٛ ثدددٗ اٌطبٌدددت ِدددٓ 

 أػّبي.

  اعدزخذاَ االخزجدبساد

 اٌؼ١ٍّددخ ٚاٌزؾش٠ش٠ددخ

 ٚاٌشف٠ٛخ.

  اٌزّبس٠ٓ ٚاٌٛاعجدبد

 إٌّض١ٌخ ٚاٌجؾٛس.

 .إٌّبلشبد اٌظف١خ 

  رم١دددددددد١ُ اٌؼددددددددشٚع

 اٌزمذ١ّ٠خ.

 .اٌزى١ٍفبد اٌؼ١ٍّخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزطج١م١خ.

 .اػذاد اٌجؾٛس 

2-2   ُ٠فٙددددُ األثؼددددبد اٌؼ١ّمددددخ ٌددددذالالد رظدددد١ّ

 اإلػالْ اٌّطجٛع.

2-3   ُ٠فٙددددُ األثؼددددبد اٌؼ١ّمددددخ ٌددددذالالد رظدددد١ّ

 اٌّشئٟ.اإلػالْ 

2-4   ُ٠فٙددددُ األثؼددددبد اٌؼ١ّمددددخ ٌددددذالالد رظدددد١ّ

 اإلػالْ اإلٌىزشٟٚٔ.

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.drwaelaly.com/images/imam.gif&imgrefurl=http://www.drwaelaly.com/&h=180&w=200&tbnid=3YTXL1bTU-8OlM:&zoom=1&docid=AUPSgSMoLPvdEM&ei=xbNcU_nVMMj2O_LpgPgP&tbm=isch&ved=0CFgQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=455&page=1&start=0&ndsp=23


 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم العالً
 اإلسالمٌةجامعة اإلمام محمد بن سعود 
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 اإلعالن واالتصال التسوٌقًقسم 
 

 
 

 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1   ًاٌمددذسح ػٍددٝ ِّبسعددخ ِٙددبساد اٌزٛاطدد

 اٌفؼبي.

  اٌّشددبسوخ فددٟ األٔشددطخ

اٌغّبػ١ددددددددخ اٌظددددددددف١خ 

 ٚغ١ش اٌظف١خ

  ًرىدددددد٠ٛٓ فددددددشق ػّدددددد

إلٔغدددددددددددبص ِشدددددددددددبس٠غ 

ٌٍؾظددددددددددددٛي ػٍددددددددددددٝ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚرٛظ١فٙب

  اعزؾؼددددددبس اٌزغددددددبسة

ٚاٌخجددددددددشاد اٌؼ١ٍّددددددددخ 

اٌغددددددبثمخ ِددددددٓ خددددددالي 

 ػشٚع رمذ١ّ٠خ.

  رى١ٍددددددددددددف اٌطددددددددددددالة

ثّشددددددشٚػبد رزطٍددددددت 

اٌزؼدددددبْٚ ِدددددغ ١٘ئدددددبد 

 ِٚئعغبد ٚأفشاد.

  رى١ٍددف اٌطددالة ثددؤٚساق

ػًّ رزطٍت اٌجؾش ػدٓ 

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد.

  ًِالؽظددددددددخ رفبػدددددددد

اٌطددالة فددٟ ِٛالددف 

 رؼ١ّ١ٍخ ِزٕٛػخ.

  ُأداء اٌطبٌددددت رمدددد٠ٛ

أصٕددددددددبء ِّبسعددددددددزٗ 

 ٌٍؼًّ اٌزطج١مٟ.

  ُؽددشػ لؼددب٠ب رظدد١ّ

افزشاػدد١خ ِٚالؽظددخ 

ؽش٠مخ رؼبًِ اٌطبٌت 

 ِؼٙب.

  ٟٙاعشاء اخزجبس  ف

ٌٍطددالة أصٕددبء رم١دد١ُ 

اٌزى١ٍفددددبد اٌخبطددددخ 

 ثىً ُِٕٙ.

3-2   اٌمددذسح ػٍددٝ رىدد٠ٛٓ ػاللددبد ا٠غبث١ددخ ِددغ

 ا٢خش٠ٓ.
3-3  .اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ ػّٓ فش٠ك 

3-4   رؾّدددً ِغدددئ١ٌٛخ اٌجؾدددش ػدددٓ ِؼٍِٛدددبد

ٚف١ٕددبد عذ٠دددذح ٌز١ّٕددخ لذساردددٗ اٌّؼشف١دددخ 

 ِٚٙبسارٗ ا١ٌّٕٙخ.

3-5   االٌزددددضاَ ثبٌّؼددددب١٠ش األخالل١ددددخ ٚا١ٌّٕٙددددخ

 ٌٍّّبسعخ اإلػال١ِخ
3-6   ٟاٌّجددبدسح فددٟ اٌزؼددشف ػٍددٝ اٌمؼددب٠ب اٌزدد

رزطٍددددت اال٘زّددددبَ ِٚؼبٌغزٙددددب ثبٌطش٠مددددخ 

ٚػدّٓ إٌّبعجخ ػٍدٝ اٌّغدزٜٛ اٌفدشدٞ 

 فش٠ك ػًّ.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   اٌمذسح ػٍدٝ اعدزخذاَ اإلٔزشٔدذ ٚاٌؾبعدت

ا٢ٌٟ فٟ ثٕدبء اٌّمدب١٠ظ اإلؽظدبئ١خ ػجدش 

 ٌٍٛصبئك. جىخ االٔزشٔذ ػجش عٛعً 

 .اٌّؾبػشاد اٌظف١خ 

 .اٌزذس٠جبد اٌؼ١ٍّخ 

اعدددددددددددزخذاَ اٌدددددددددددزؼٍُ 

االٌىزشٚٔددددددددٟ ٚٔظددددددددبَ 

 اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ.

  رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة

 ػٍدددددددددٝثدددددددددبٌزؼشف 

ِظدددبدس اٌّؼٍِٛدددبد 

اإلػال١ِددخ ثبعددزخذاَ 

اٌجدددشاِظ اٌؾبعدددٛث١خ 

 اٌّخزٍفخ.

رى١ٍددددددددف اٌطددددددددالة 

ثزمدددددددذ٠ُ ػدددددددشٚع 

طدددددف١خ ٚرض٠ٚدددددذُ٘ 

ثبٌزغز٠ددددددخ اٌشاعؼددددددخ 

 اٌزم١ّ٠ٛخ

4-2   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ رددٛف١ش

ٌّمددددب١٠ظ اإلؽظددددبئ١خ اٌّؼٍِٛددددبد ػددددٓ ا

 اٌّخزٍفخ.
4-3   اٌمددذسح ػٍددٝ اعددزخذاَ اٌزم١ٕددخ فددٟ اعددشاء

 ِخزٍفخ.اٌؼشٚع اٌزمذ١ّ٠خ أل٘ذاف 

4-4   ًاٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ فدٟ اٌزٛاطد

 ِغ ا٢خش٠ٓ.
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 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  ال رٛعذ  ال رٛعذ  ال رٛعذ 
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٠ٍٟ:رذاث١ش رمذ٠ُ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلس بد األوبد٠ّٟ ٌٍطبٌت ٚرٌه ِٓ خالي ِب 

  .ٔرؼِٞٞ ٍششذ ٍِ أػضبء ٕٞئخ اىزذسٝظ ىنو طبىت ٍْز ثذاٝخ دخ٘ىٔ اىجشّبٍظ ٗؽزٚ رخشع 

 ( ٗاىزاٜ ػاذدٕب )ياٜ عابػبد  3ئػالً اىطالة ثغبػبد ر٘اعذ أعزبر اىَقشس ثَنزجٔ )اىغبػبد اىَنزجٞخ

األعج٘ع( ثبإلضبيخ ئىٚ اىغذٗه اىَيصق ػيٚ ثبة اىَنزت، ٗٝزٌ اىزشؽٞت ثٌٖ ٗرقاذٌٝ أٛ ٍغابػذح أٗ 

 ر٘عٞٔ أٗ اعزشبسح أٗ اعزفغبس.

 .اىز٘اصو اىنبٍو ػِ ثؼذ ثبعزخذاً اىجشٝذ االىنزشّٜٗ ٗثشاٍظ اىؾ٘اس ػجش اىشجنخ 

  ٗاىغَبػٞخ ػجش اىشجنخ رٞغٞش اعزالً اىزنبىٞف اىؼَيٞخ ٗاإلعبثخ ػِ اىزغبؤالد اىفشدٝخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 اٌذساعٟ:عذٚي ِٙبَ رم٠ُٛ اٌطالة خالي اٌفظً  -5

 
)كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبار  المهمة التقوٌمٌة
 ، خطاب، تقدٌم عرض شفوي، وغٌرها(نهائً

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 اىزقٌ٘ٝ
ٍَٖخ اىزقٌ٘ٝ )مزبثخ ٍقبه، اخزجبس، ٍششٗع عَبػٜ، اخزجبس 

 ّٖبئٜ...اىخ(
األعج٘ع 
 اىَؾذد ىٔ

ّغجزٔ ٍِ 
اىزقٌ٘ٝ 
 اىْٖبئٜ

 21 64، 9، 4 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ػ١ٍّخ،رى١ٍفبد  1

 21 65 ِٕٚبلشزٙب  ف١ٙبً. ثؾٛس، 2

 61 1 اخزجبس فظٍٟ 3

 51 66 اخزجبس ٔٙبئٟ 4

 611 اٌّغّٛع 5
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 اٌّشاعغ اٌشئ١غخ: -2

 Robin Landa (2010). Advertising by Design: Generating and 

Designing Creative Ideas Across Media. 

  .(،وغٌرهاالعلمٌة، التقارٌرالدورٌات بها ) الموصىو المراجع  الدراسٌة الكتباذكر  -3

اىَشاعغ اإلىنزشّٗٞخ، ٍ٘اقغ اإلّزشّذ، ق٘اػذ اىجٞبّبد اىخبصخ ثبىَنزجبد اىؼشثٞخ ٗاألعْجٞخ اىَغغيخ  -4

 اىنَٞخ.ثَقشس ٍْبٕظ اىجؾ٘س  األخشٙ اىخبصخػيٚ ٍ٘قغ اىغبٍؼخ ٗاىغبٍؼبد 

ٍ٘اد رؼيَٞٞخ أخشٙ ٍضو اىجشاٍظ اىَؼزَذح ػيٚ اىؾبعت اٟىٜ/األعط٘اّبد اىَذٍغخ، ٗاىَؼبٝٞش /اىي٘ائؼ  -5

 .اىزْظَٞٞخ اىفْٞخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:اٌّخزجشاد، اٌخاٌّجبٟٔ )لبػبد اٌّؾبػشاد 

 لبػخ ِؾبػشاد ِضٚدح ثغٙبص ػشع دارب ٛ. -

 :ٌِٟظبدس اٌؾبعت ا٢ 

 .ٌِٟؼًّ ؽبعت آ 

  ِٜظبدس أخش 

 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 اٌزذس٠ظ:اعزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطالة ثخظٛص فؼب١ٌخ  .6

 .اعزَبسح اعزقصبء طالثٞخ ر٘صع ّٖبٝخ مو يصو 

 ٍغَ٘ػبد اىزشمٞض اىطالثٞخ 

 اٌمغُ:اعزشار١غ١بد أخشٜ ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً اٌّذسط أٚ  .2

 .رقشٝش ىغْخ ٍزبثؼخ ٗرقٌ٘ٝ اىخطخ اىذساعٞخ 

 ٜثٞبّبد ئؽصبئٞخ ػِ ّزبئظ اىطالة يٜ اىَقشس ّٖبٝخ مو يصو دساع 

 اٌزذس٠ظ:ػ١ٍّبد رط٠ٛش  .3

  ر٘يٞش أعٖضٓ ؽبعت ؽذٝضٔ ٗر٘يٞش اىصٞبّخ اىذٗسٝخ ىٖزٓ األعٖضح ٗاىَؼذاد 

 ٞخ ٗاىذٗىٞخ.االطالع ػيٚ ٍفشداد اىَقشساد اىَْبظشح يٜ اىغبٍؼبد االخشٙ اىَؾي 

 .رقٌ٘ٝ ٗعبئو اىزؼيٌٞ اىَغزخذٍخ يٜ اىَقشس 

 .ٍشاػبح ّزبئظ رؾيٞو اعزجبّخ رقٌ٘ٝ اىطيت ىيؼَيٞخ اىزذسٝغٞخ 
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http://www.amazon.com/Robin-Landa/e/B001H6KSYO/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1381903064&sr=1-1
http://www.amazon.com/Advertising-Design-Generating-Designing-Creative/dp/0470362685/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1381903064&sr=1-1&keywords=advertising+design
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 األخز ثز٘صٞبد ّزبئظ اىَشاعؼخ اىذاخيٞخ ٗاىخبسعٞخ خص٘صب اىَقشس 

  اىَقشس.ر٘عٖٞبد ىغْخ اىخطخ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه ؽ٘ه رذسٝظ 

  ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ ثْبء ػيٚ اىَالؽظخ اىَجبششحر٘عٖٞبد ئداسح اىقغٌ ؽ٘ه أداء 

  :ػ١ٍّبد اٌزؾمك ِٓ ِؼب١٠ش اإلٔغبص ٌذٜ اٌطبٌت .4

  ٗاىزجابده ثصا٘سح دٗسٝاخت ىزصاؾٞؼ ٍذسعِٞ ٍغزقيِٞرذقٞق رصؾٞؼ ػْٞخ ٍِ أػَبه اىطيجخ ث٘اعطخ ،

 االخزجبساد أٗ ػْٞخ ٍِ اى٘اعجبد ٍغ طبقٌ رذسٝظ ٍِ ٍإعغخ أخشٙ(:

  اىَقشس.اىزذقٞق ٗاىَشاعؼخ ٍِ قجو األعزبر 

   االعزؼبّخ ثَصؾؾِٞ خبسعِٞ ىَقشساد ٍشبثٖخ ٍِ أقغبً خبسط اىغبٍؼخ ٍٗشاعؼخ ػْٞخ ٍاِ أٗسا

 اإلعبثبد اىزٜ صؾؾٖب ػض٘ ٕٞئخ اىزذسٝظ.

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

 اٌذساعٟ ٚاٌزخط١ؾ ٌزط٠ٛشٖ: فؼب١ٌخ اٌّمشساٌزخط١ؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذٜ  اعشاءاد .5

  ًٍشبثٖخ.ٍطبثقخ اىَقشس ػيٚ ٍقشساد ٍَبصئ رذسط يٜ أقغب 

 ئظ اىطالة.باىزقٌ٘ٝ اىذٗسٛ ٗاىقٞبط ىَخشعبد اىَقشس ّٗز 

  ٍشاعؼخ ر٘صٞف اىَقشس ٍٗفشدارخ ٍِ قجو ىغْخ اىخطظ اىذساعٞخ ٗاىغذاٗه 

  ثبىقغٌ.ٍشاعؼخ ػْٞخ ٍِ أٗسا  اإلعبثخ اىَصؾؾخ ٍِ قجو ىغْخ خبصخ 

  رؾذٝش ٍصبدس اىزؼيٌ اىخبصخ ىيَقشس ىيزأمذ ٍِ ٍ٘امجزٔ ىيزط٘ساد اىَغزغذح يٜ اىَغبه 

  ْٔٞٗرط٘ٝشٓ.اىْزبئظ اإلؽصبئٞخ ىزقٌ٘ٝ اىَقشس ٗاالعزفبدح ٍِ ّزبئغٖب يٜ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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