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انخطخ انذساعٛخ نجشَبيظ انًبعغزٛش نمغى 

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهى

 رٕطٛف انًمشساد انذساعٛخ
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 نهفظم انذساعٙ األٔل

 

 المقرر اسم المقرر رمز السنة
 أم إجباري

 اختٌاري

 عدد
 الساعات
 المعتمدة

 القسم أو الكلٌة

 األولى السنة
 األول الفصل

     

 اإلعالم 3 إجباري اإلؽظبء انزطجٛمٙ 766ػهى  

 اإلعالم 3 إجباري يُبْظ انجؾش انكًٛخ 766ػهى  

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 3 إجباري انكزبثخ نهذسايب 726راع  

 والتلٌفزٌوناإلذاعة  3 إجباري اإلَزبط انغًؼٙ انجظش٘رمُٛبد  726راع  

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 3 إجباري انًشئٛخ ٔانًغًٕػخ األخجبساَزبط  726راع  

 وحدة 55إجمالً وحدات الفصل األول 
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 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (766اإلؽظبء انزطجٛمٙ )ػهى   :هاسم المقرر الدراسً ورمز -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهىثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى  .2
 

 أؽذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انمغى: المقرر تدرٌس  اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن -4 .3
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5 .4   انفظم انذساعٙ األٔل:  المقرر فٌه ٌُدرَّ
 

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   السابقة لهذا  المقررالمتطلبات  -6 .5
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7 .6

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8 .7

 (: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:
 
 

 

 هـ12/4/1436 تارٌخ التقرٌر:       اإلعاليٛخ.عبيؼخ اإليبو يؾًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهى  انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 دهداف األب. 

 هذا المقررمن تدرٌس الرئٌسً  الغرض  -1

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرؾغٍٛ انًقشسطف خطظ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  5
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 يفبْٛى ئؽظبئٛخ.

 اإلؽظبء انٕطفٙ.
6 6 

 انزشيٛض ٔئػذاد انجٛبَبد نهؾبعٕة.

 (.SPSSانزؼشف ػهٗ ؽضيخ )
2 7 

 7 2 يغزٕٚبد انمٛبط.

 7 2 اخزجبس انفشٔع.

 اخزجبساد انفشٔق:

 )أيضهخ ٔرطجٛمبد ؽبعٕثٛخ(.اخزجبساد رٙ 

 اخزجبساد رؾهٛم انزجبٍٚ )أيضهخ ٔرطجٛمبد ؽبعٕثٛخ(.

2 7 

 7 2 يؼبيم االسرجبؽ نجٛشعٌٕ. )أيضهخ ٔرطجٛمبد ؽبعٕثٛخ(.

 7 2 يشثغ كب٘ )أيضهخ ٔرطجٛمبد ؽبعٕثٛخ(.

 7 2 يؼبيم االسرجبؽ نغجٛشيبٌ. )أيضهخ ٔرطجٛمبد ؽبعٕثٛخ(.

 انًغًٕع
66 56 
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 انًمشس انذساعٙ )ئعًبنٙ ػذد عبػبد انزذسٚظ نكم فظم دساعٙ(: يكَٕبد -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
     

الساعة 
 المعتمدة

3 
     

 

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

 

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

 

 
وفقاً  تعلم المقرر ومخرجاتمجاالت التعلم 

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر المقرر تدرٌساستراتٌجٌات 

 المعارف     5

1-1   رضٔٚدددذ انطدددالة ثبنًؼدددبسف انالصيدددخ نفٓدددى

 اإلؽظبء انٕطفٙ ٔاخزجبس انفشٔع.
  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

1-2   ئيدددذاد انطدددالة ثبنًؼدددبسف انالصيدددخ نفٓدددى

ٔرطجٛدددددددددك ثؼدددددددددغ االخزجددددددددددبساد راد 

 انًزغٛشٍٚ.

1-3   انطددالة ػهددٗ اعددزؼًبل انؾبعددٕة رددذسٚت

 فٙ رطجٛك ثؼغ االخزجبساد اإلؽظبئٛخ.
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 انزفكٛش انُبلذ 

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.شبسٚغ نخطخ ي

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ئكغددبة انطددالة يٓددبسح رؾهٛددم انًؼهٕيددبد

 ٔرفغٛشْب.

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

  انزغزٚددددخ انشاعؼددددخ نًددددب

ٚمدددٕو ثدددّ انطبندددت يدددٍ 

 أػًبل.

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 انزمذًٚٛخ.

2-2   ٚطجك انطالة يٓبساد انزؼبيم يغ ثشَبيظ

spss. 

2-3  .ًٚٛض انطالة ثٍٛ يغزٕٚبد انمٛبط 

2-4   رًكدددٍٛ انطدددالة انزؼدددشف ػهدددٗ اخزجدددبساد

 انًخزهفخ.انفشٔق 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1   انمددذسح ػهددٗ يًبسعددخ يٓددبساد انزٕاطددم

 انفؼبل.

  انًشددبسكخ فددٙ األَشددطخ

انغًبػٛددددددددخ انظددددددددفٛخ 

 ٔغٛش انظفٛخ

  ركددددددٍٕٚ فددددددشق ػًددددددم

يشدددددددددددبسٚغ إلَغدددددددددددبص 

نهؾظددددددددددددٕل ػهددددددددددددٗ 

 انًؼهٕيبد ٔرٕظٛفٓب

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 يؼٓب.

3-2   انمددذسح ػهددٗ ركددٍٕٚ ػاللددبد ئٚغبثٛددخ يددغ

 اٜخشٍٚ.

3-3   ٗانؼًم ػًٍ فشٚك.انمذسح ػه 

3-4   رؾًدددم يغدددئٕنٛخ انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد

ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

3-5   االنزددددضاو ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   انمذسح ػهدٗ اعدزخذاو اإلَزشَدذ ٔانؾبعدت

اٜنٙ فٙ ثُدبء انًمدبٚٛظ اإلؽظدبئٛخ ػجدش 

 نهٕصبئك. جكخ االَزشَذ ػجش عٕعم 

 .انًؾبػشاد انظفٛخ 

 .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانؼًهٛخ.
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4-2   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ رددٕفٛش

انًؼهٕيددددبد ػددددٍ انًمددددبٚٛظ اإلؽظددددبئٛخ 

 انًخزهفخ.

  اعدددددددددددزخذاو اندددددددددددزؼهى

االنكزشَٔددددددددٙ َٔظددددددددبو 

 انزؼهٛى ػٍ ثؼذ.

  ركهٛددددددددف انطددددددددالة

 ػهدددددددددٗثدددددددددبنزؼشف 

يظدددبدس انًؼهٕيدددبد 

اإلػاليٛددخ ثبعددزخذاو 

انجدددشايظ انؾبعدددٕثٛخ 

 انًخزهفخ.

  ركهٛددددددددف انطددددددددالة

ثزمدددددددذٚى ػدددددددشٔع 

طدددددفٛخ ٔرضٔٚدددددذْى 

ثبنزغزٚددددددخ انشاعؼددددددخ 

 انزمًٕٚٛخ

4-3   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ ئعددشاء

 يخزهفخ.انؼشٔع انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فدٙ انزٕاطدم

 يغ اٜخشٍٚ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1   اعزخذاو انؾبعت اٜنٙ ٔيهؾمبرّ نزظدفؼ

 االَزشَذ ٔاالؽالع ػهٗ األثؾبس انؼهًٛخ.

 ٙانزذسٚت انؼًه   رمددٕٚى أعددزبر انًمددشس

ألداء انطبندددت أصُددددبء 

رطجٛددددددك انًٓددددددبساد 

انؾشكٛدددخ يدددٍ خدددالل 

 .لبئًخ انشطذ

  رمددٕٚى انطددالة ألداء

صيالئٓدددددددددى أصُدددددددددبء 

رطجٛددددددك انًٓددددددبساد 

 انؾشكٛخ.

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -6

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

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 انزقٕٚى
يًٓخ انزقٕٚى )كزبثخ يقبل، اخزجبس، يششٔع عًبػٙ، اخزجبس 

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 %61 6،6،3 يشبسكخ طفٛخ 1
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 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٚهٙ:رذاثٛش رمذٚى أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نالعزشبساد ٔاإلس بد األكبدًٚٙ نهطبنت ٔرنك يٍ خالل يب 

  ( ٔانزٙ ػذدْب )عابػبد ياٙ  3ئػالو انطالة ثغبػبد رٕاعذ أعزبر انًقشس ثًكزجّ )انغبػبد انًكزجٛخ

ثبإلضبيخ ئنٗ انغذٔل انًهظق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشؽٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغابػذح أٔ األعجٕع( 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاطم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انؾٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب ذكر ا -1
 

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

 .يُبْظ انجؾش ٔانزؾهٛم اإلؽظبئٙ، فإاد أثٕ ؽطت، ٔأيم طبدق 

  ،ًٍٔآخشٌٔاإلؽظبء انزطجٛمٙ، أثٕ ػًّ، ػجذ انشؽ 

 اإلؽظبئٙ ئط(ط ثٙ ئط  )ئ دنٛم ثشَبيظ. 

 .انزؾهٛم اإلؽظبئٙ: ؽشق اإلؽظبء انٕطفٙ ٔانزطجٛمٙ، ػجذ انؼضٚض فًٓٙ ْٛكم ٔٚؾٛٗ صغهٕل 

  انمشاس، خبنذ انغؼؼٙ. طُبػخرمُٛبد 

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

انًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕاقغ اإلَزشَذ، قٕاػذ انجٛبَبد انخبطخ ثبنًكزجبد انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ انًغغهخ ػهٗ -4

    ثًقشس اإلؽظبء ٔرطجٛقبرّ انؾبعٕثٛخ األخشٖ انخبطخيٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

 %61 1،61،66 ركهٛفبد ػًهٛخ 2

 %71 67 االيزؾبٌ انُٓبئٙ 3
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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

 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ  -6

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

 انمغى:اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ  -2

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ٙثٛبَبد ئؽظبئٛخ ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساع 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  -6

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

 خ انًجبششحرٕعٛٓبد ئداسح انقغى ؽٕل أداء ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالؽظ 

 ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت  -5

  ٔانزجابدل ثظإسح دٔسٚاخت نزظاؾٛؼ يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

 االخزجبساد أٔ ػُٛخ يٍ انٕاعجبد يغ طبقى رذسٚظ يٍ يإعغخ أخشٖ(:

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

  ثًظؾؾٍٛ خبسعٍٛ نًقشساد يشبثٓخ يٍ أقغبو خبسط انغبيؼخ ٔيشاعؼخ ػُٛخ ياٍ أٔسا  االعزؼبَخ

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 
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 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد -6

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

  رؾذٚش يظبدس انزؼهى انخبطخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:أو المدرس سعضو دهٌئة التدرٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التوقٌع

 / رئٌس القسمالعمٌد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (766يُبْظ انجؾٕس انكًٛخ )ػهى :  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهىثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى  .9
 

 أؽذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انمغى: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   انفظم انذساعٙ األٔل:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المقررالمتطلبات السابقة لهذا   -6
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

 هـ12/4/1436تارٌخ التقرٌر:       اإلعاليٛخ.عبيؼخ اإليبو يؾًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهى  انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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  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 

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

 تعلٌقات:
 
 

 

 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس هذا المقرر -1

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرؾغٍٛ انًقشسطف خطظ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  5
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 يذخم ئنٗ انجؾٕس اإلػاليٛخ:

 انجؾش انؼهًٙ.

 َشأح انجؾش اإلػاليٙ.

 أعجبة انؾبعخ ئنٗ انجؾش اإلػاليٙ.

 يُبْظ انجؾٕس اإلػاليٛخ.

 إَٔاع انجؾٕس اإلػاليٛخ.

6 6 
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 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 اإلعالم واالتصال كلٌة

 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلمقسم 
 

 
 

 

 انخطٕاد األٔنٛخ فٙ انجؾٕس اإلػاليٛخ:

 انًٕػٕع.اخزٛبس 

 انؼُٕاٌ.

 يشكهخ انجؾش.

 انذساعبد انغبثمخ.

 فشػٛبد انجؾش ٔرغبؤالرّ.

6 6 

 ػُبطش سئٛغخ فٙ ثؾٕس اإلػالو:

 انًزغٛشاد ألغبيٓب ٔإَٔاػٓب.

 يغزٕٚبد انمٛبط.

 ثُبء يٕاصٍٚ انمٛبط.

 انزؼشٚفبد اإلعشائٛخ.

 انظذق ٔانضجبد.

6 6 

 يغزًؼبد انجؾٕس اإلػاليٛخ ٔػُٛبرٓب:

 ٔانؼُٛخ.انًغزًغ 

 ؽغى انؼُٛخ.

 يفشداد انؼُٛخ فٙ انجؾٕس اإلػاليٛخ.

 انخطأ انؼُٛٙ.

 إَٔاع انؼُٛبد.

6 6 

 انذساعبد اإلػاليٛخ انًغؾٛخ:

 يظذالٛخ انجؾٕس انًغؾٛخ.

 رظًٛى االعزًبسح.

 أدٔاد انجؾٕس انًغؾٛخ:

 االعزجبَخ.

 انًمبثهخ انشخظٛخ.

 انًمبثهخ انٓبرفٛخ.

2 7 

 ٔانزغشٚجٛخ:انذساعبد انؾمهٛخ 

 انًمظٕد ثبنذساعبد انؾمهٛخ.

 ؽشق عًغ يؼهٕيبرٓب:

 انًالؽظخ.

 يغًٕػخ انزشكٛض.

 دساعخ انؾبنخ.

2 7 

 انًمظٕد ثبنذساعبد انزغشٚجٛخ:

 ألغبيٓب. 

 ػُبطش رطجٛك انزغشثخ فٙ ثؾٕس اإلػالو.

 إَٔاع انزغبسة.

 ؽشق اخزٛبس ػُٛخ انزغشثخ.

2 7 
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 رؾهٛم انًؼًٌٕ:

 رؼشٚفّ.

 خطٕاد رؾهٛم انًؼًٌٕ. 

 ٔؽذاد انزؾهٛم.

 انزظُٛفبد.

 انؼُٛخ.

 اخزجبس انضجبد فٙ رؾهٛم انًؼًٌٕ.

6 6 

 ثؾٕس انظؾبفخ:

 ثؾٕس انشعبنخ انظؾفٛخ:

 انًمشٔئٛخ.

 ثؾٕس انشكم ٔانزظًٛى.

 ثؾٕس انًزهمٙ نهًبدح انظؾفٛخ:

 فئبد انمشاء.

 لٛبط انمشائٛخ.

 دساعبد انزأصٛش.

 دساعبد انزٕصٚغ.

 انمبئى ثبالرظبل انظؾفٙ:ثؾٕس 

 دساعخ انؼبيهٍٛ فٙ انظؾف.

 دساعخ ئداسح انًإعغبد انظؾفٛخ ٔيهكٛزٓب.

6 6 

 ثؾٕس ٔعبئم اإلػالو انًغًٕػخ ٔانًشئٛخ:

 ثؾٕس انزؼشع انغًبْٛش٘ ٔآصبسِ:

 انزؼشع انغًبْٛش٘.

 ثؾٕس رأصٛش ٔعبئم اإلػالو انًغًٕػخ ٔانًشئٛخ.

 ٔانزهفضٌٕٚ. ثؾٕس لٛبط ؽغى عًٕٓس اإلعٕلخ

 ٔعبئم لٛبط ؽغى انغًٕٓس.

6 6 

 ٔاإلػالٌ: اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهىثؾٕس 

 :اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهىثؾٕس 

 انجؾٕس انًُٓغٛخ.

 انجؾٕس غٛش انًُٓغٛخ.

 أدٔاد عًغ انًؼهٕيبد نهجؾٕس غٛش انًُٓغٛخ.

 ثؾٕس االرظبل انزغٕٚمٙ ٔاإلػالٌ:

 ثؾٕس انُض اإلػالَٙ.

 انؾًالد اإلػالَٛخ ٔانزغٕٚمٛخ:ثؾٕس 

 انجؾٕس انمجهٛخ.

 انجؾٕس انًشؽهٛخ. 

 انجؾٕس انجؼذٚخ.

6 6 
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 لٛبط عًٕٓس انهٕؽبد اإلػالَٛخ.

 رؾهٛم انًؼهٕيبد ٔاعزخشاط انُزبئظ:

 خطٕاد يب لجم اعزخذاو انؾبعت اٜنٙ.

 خطٕاد اعزخذاو انؾبعت.

 يُبلشخ انُزبئظ ٔرفغٛشْب.

6 6 

 56 66 انًغًٕع

 

 يكَٕبد انًمشس انذساعٙ )ئعًبنٙ ػذد عبػبد انزذسٚظ نكم فظم دساعٙ(: -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
     

الساعة 
 المعتمدة

3 
     

 

 
 ساعات  3 : 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

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     5
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1-1   رؼشٚددف انطددالة ثًبْٛددخ انجؾددٕس انكًٛددخ

 ٔيُبْغٓب ٔرطجٛمبرٓب.

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انزفكٛش انُبلذ 

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.نخطخ يشبسٚغ 

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-2   ئنًدددبو انطدددالة ثدددأدٔاد انجؾدددٕس انكًٛدددخ

 ٔكٛفٛخ اعزخذايٓب.
1-3   يغبػذح انطالة ػهٗ اإلنًدبو ٔفٓدى ئػدذاد

 انؼُٛبد.انًمبٚٛظ ٔخظبئض 
1-4  ٍٛانجؾضٛدخ    انًٓدبساد يدٍ انطدالة رًكد

 ٔانُٕػٛخ. انكًٛخ
1-5    رذسٚت انطالة ػهدٗ انخطدٕاد اإلعشائٛدخ

 انجؾضٛخ.إلػذاد انًششٔػبد 
1-6    انزطجٛمٛددخ  ػهددٗ انجؾددٕس رددذسٚت انطددالة

 اإلػاليٛخ.يغبل انًًبسعخ  فٙ

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ئكغددبة انطددالة يٓددبسح رؾهٛددم انًؼهٕيددبد

 ٔرفغٛشْب.

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

  انزغزٚددددخ انشاعؼددددخ نًددددب

ثدددّ انطبندددت يدددٍ ٚمدددٕو 

 أػًبل.

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 انزمذًٚٛخ.

2-2   ٚطجدددك انطدددالة يٓدددبساد كزبثدددّ انجؾدددٕس

 انكًٛخ فٙ يغبل اإلػالو.
2-3   ًٚٛددض انطددالة ثددٍٛ أَددٕاع يُددبْظ انجؾددش

ٚزُبعددت ٔؽجٛؼددخ انًشددكهخ انجؾضٛددخ انددز٘ 

 انزٙ ٚذسعٓب.

2-4  .رًكٍٛ انطالة يٍ ثُبء انًمبٚٛظ انؼهًٛخ 

   ٚزؾمددددددك يددددددٍ طددددددؾخ ٔدلددددددخ يظددددددبدس

 انًؼهٕيبد اإلػاليٛخ.
    ٙانزؾمك يٍ عاليخ انزؾهٛم ٔانزفغدٛش فد

 انًزجغ.ئؽبس يُٓظ انجؾش اإلػاليٙ 

 المسؤولٌةمهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل    3

3-1   انمددذسح ػهددٗ يًبسعددخ يٓددبساد انزٕاطددم

 انفؼبل.

  انًشددبسكخ فددٙ األَشددطخ

انغًبػٛددددددددخ انظددددددددفٛخ 

 ٔغٛش انظفٛخ

  ركددددددٍٕٚ فددددددشق ػًددددددم

إلَغدددددددددددبص يشدددددددددددبسٚغ 

نهؾظددددددددددددٕل ػهددددددددددددٗ 

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

3-2   انمددذسح ػهددٗ ركددٍٕٚ ػاللددبد ئٚغبثٛددخ يددغ

 اٜخشٍٚ.

3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 

3-4   رؾًدددم يغدددئٕنٛخ انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد
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ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى   انًؼهٕيبد ٔرٕظٛفٓب

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 يؼٓب.

3-5   ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ االنزددددضاو

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   انمذسح ػهدٗ اعدزخذاو اإلَزشَدذ ٔانؾبعدت

اٜنٙ فٙ ثُدبء انًمدبٚٛظ اإلؽظدبئٛخ ػجدش 

 نهٕصبئك. جكخ االَزشَذ ػجش عٕعم 

 .انًؾبػشاد انظفٛخ 

 .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

اعدددددددددددزخذاو اندددددددددددزؼهى 

االنكزشَٔددددددددٙ َٔظددددددددبو 

 انزؼهٛى ػٍ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانؼًهٛخ.

  ركهٛددددددددف انطددددددددالة

 ػهدددددددددٗثدددددددددبنزؼشف 

يظدددبدس انًؼهٕيدددبد 

اإلػاليٛددخ ثبعددزخذاو 

انجدددشايظ انؾبعدددٕثٛخ 

 انًخزهفخ.

ركهٛددددددددف انطددددددددالة 

ثزمدددددددذٚى ػدددددددشٔع 

طدددددفٛخ ٔرضٔٚدددددذْى 

ثبنزغزٚددددددخ انشاعؼددددددخ 

 انزمًٕٚٛخ

4-2   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ رددٕفٛش

انًؼهٕيددددبد ػددددٍ انًمددددبٚٛظ اإلؽظددددبئٛخ 

 انًخزهفخ.
4-3   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ ئعددشاء

 يخزهفخ.انؼشٔع انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فدٙ انزٕاطدم

 يغ اٜخشٍٚ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  اٜنٙ ٔيهؾمبرّ نزظدفؼ  اعزخذاو انؾبعت

 االَزشَذ ٔاالؽالع ػهٗ األثؾبس انؼهًٛخ.

 ٙانزذسٚت انؼًه   رمددٕٚى أعددزبر انًمددشس

ألداء انطبندددت أصُددددبء 

رطجٛددددددك انًٓددددددبساد 

انؾشكٛدددخ يدددٍ خدددالل 

 .لبئًخ انشطذ

  رمددٕٚى انطددالة ألداء

صيالئٓدددددددددى أصُدددددددددبء 

رطجٛددددددك انًٓددددددبساد 

 انؾشكٛخ.

 انذساعٙ:عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم  -6
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 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٚهٙ:رذاثٛش رمذٚى أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نالعزشبساد ٔاإلس بد األكبدًٚٙ نهطبنت ٔرنك يٍ خالل يب 

   عابػبد ياٙ  3أعزبر انًقشس ثًكزجّ )انغبػبد انًكزجٛخ( ٔانزٙ ػذدْب )ئػالو انطالة ثغبػبد رٕاعذ

األعجٕع( ثبإلضبيخ ئنٗ انغذٔل انًهظق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشؽٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغابػذح أٔ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاطم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انؾٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1
 

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

  ٍانؾٛضاٌ. ػجذ انؼضٚضانجؾٕس اإلػاليٛخ: أعغٓب، أعبنٛجٓب، يغبالرٓب، يؾًذ ث 

  ،خهٛم أثٕ ئطجغ. رشعًخ: طبنؼيُبْظ انجؾش اإلػاليٙ، سٔعش ًٔٚش ٔدٔيُٛك 

 .ثؾٕس اإلػالو، عبيٙ ؽبثغ 

 .انجؾش انؼهًٙ فٙ انذساعبد اإلػاليٛخ، يؾًذ ػجذ انؾًٛذ 

 .انٕعٛض فٙ يُبْظ انجؾٕس انغٛبعخ ٔاإلػاليٛخ، يؾًذ َظش يُٓب 

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

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

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 انزقٕٚى
يًٓخ انزقٕٚى )كزبثخ يقبل، اخزجبس، يششٔع عًبػٙ، اخزجبس 

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 %61 6،6،3 يشبسكخ طفٛخ 1

 %61 1،61،66 ركهٛفبد ػًهٛخ 2

 %71 67 االيزؾبٌ انُٓبئٙ 3
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انًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕاقغ اإلَزشَذ، قٕاػذ انجٛبَبد انخبطخ ثبنًكزجبد انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ انًغغهخ  -4

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

انؾبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش /انهٕائؼ يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ  -5

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

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

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

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

 . (بها

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ  -6

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

 انمغى:اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ  -2

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساعٙ ثٛبَبد ئؽظبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  -6

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى ؽٕل أداء ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالؽظخ انًجبششح 
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  :ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت -5

  ٔانزجابدل ثظإسح دٔسٚاخت نزظاؾٛؼ يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

 يإعغخ أخشٖ(:االخزجبساد أٔ ػُٛخ يٍ انٕاعجبد يغ طبقى رذسٚظ يٍ 

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

   االعزؼبَخ ثًظؾؾٍٛ خبسعٍٛ نًقشساد يشبثٓخ يٍ أقغبو خبسط انغبيؼخ ٔيشاعؼخ ػُٛخ ياٍ أٔسا

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد -6

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

 ٚش يظبدس انزؼهى انخبطخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل رؾذ 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (726 راع )نهذسايب انكزبثخ:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهىثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                                      
 

 أؽذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انمغى: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   األٔلانفظم انذساعٙ :  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  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 

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

 تعلٌقات:
 
 

 

 تارٌخ التقرٌر:       اإلعاليٛخ.عبيؼخ اإليبو يؾًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهى انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 المملكة العربٌة السعودٌة
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -5

 انذسايٙ انؼًم كزبثخ ٔأعظ ػُبطش اٚضبػ  . 

 ٌانذسايب نكزبثخ ٔانذٔنٛخ انًؾهٛخ انًؼبٚٛش انطالة ٚزؼهى أ  . 

 يغزٕٚبرٓى ٔرؾغٍٛ انذسايٛخ انُظٕص كزبثخ يٓبساد انطالة اكغبة. 

 دسايٛخ ٔاقؼٛخ اؽذاس انٗ األدثٙ ٔانُض انًغشدح االيكبس رؾٕٚم كٛفٛخ ؽٕل انطالة يؼبسف رًُٛخ. 

 ٔأثاااشص ٔكزبثٓاااب، ٔيٕضااإػبرٓب ٔربسٚخٓاااب انغاااؼٕدٚخ انذسايٛاااخ انُظااإص طجٛؼاااخ ػهاااٗ انزؼاااشف 

 .  شخظٛبرٓب

 انًُابرط ياٍ انؼذٚذ ٔرقٕٚى ٔيشبْذح االعزًبع خالل يٍ انذسايٙ انُض كزبثخ يٓبساد انطالة اكغبة 

 .ٔانؼشثٛخ انخهٛغٛخ انذسايٛخ

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرؾغٍٛ انًقشسطف خطظ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  5
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 األعظ ٔانمٕاػذ انفُٛخ نكزبثخ انُظٕص انذسايٛخ .6

 ٔانًٕػٕػبد انذسايٛخ ٔػاللزٓب ثغًبد انغًٕٓس. األفكبس

 انظشاع فٙ األػًبل انذسايٛخ أ كبل

 ٔإَٔاػٓب.انؾجكخ  يبْٛخ

 انذسايٙ. انغشد

6 6 

 انغغًٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانُفغٛخ نهشخظٛخ انذسايٛخ. األثؼبد .2

 انؾٕاس فٙ انذسايب ٔؽجٛؼزّ عًبد

 انًإصشاد انظٕرٛخ فٙ انذسايب ٔٔظبئفٓب أًَبؽ .6

6 6 

 انؼاللخ ثٍٛ كزبثخ انُظٕص انذسايٛخ ٔاخشاعٓب .5

 إَٔاع انشٔاٚبد انذسايٛخ: سٔاٚخ انٓذف ٔسٔاٚخ انمشاس .6

 ثُبء انؼًم انذسايٙ

6 6 

 6 6 كزبثخ انغُٛبسٕٚ ٔانًؼبنغخ انذسايٛخ .7
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أًَبؽ انًذاسط انفُٛخ فٙ كزبثخ انُظٕص انذسايٛخ ٔػاللزٓب ثبالَزبط  .3

 انذسايٙ
6 6 

 6 6 انُظٕص ٔػاللزٓب ثبالرغبْبد انفكشٚخ فٙ ػٕء أدثٛبد انذسايب .1

 6 6 انُظشٚبد انزٙ رفغش رأصٛش األػًبل انذسايٛخ ػهٗ انمٛى االعزًبػٛخ .9

 6 6 انذسايب.طُبػخ َظشٚبد عذٚذح فٙ ػٕء انزطٕس فٙ طُبػخ 

 6 6 انًٕػٕػبد انذسايٛخ فٙ انجٛئخ انؼشثٛخ سؤٚخ َمذٚخ

 6 6 عًٕٓس األػًبل انذسايٛخ انًؾهٙ ٔانؼشثٙ ٔطُبػخ ا جبػبرّ

 6 6 يؼبٚٛش كزبثخ ٔاَزبط انذسايب

 6 6 يؼبٚٛش انٓٛئبد ٔانًُظًبد انؼشثٛخ ٔانذٔنٛخ نكزبثخ ٔاَزبط انذسايب

رطٕسْب، يٕػٕػبرٓب، كزبثٓب، أثشص انذسايب انغؼٕدٚخ ربسٚخٓب، 

  خظٛبرٓب
6 6 

 6 6 ؽهمبد َمبػ نًُبرط يٍ األػًبل انذسايٛخ انخهٛغٛخ ٔانؼشثٛخ

 6 6 رطجٛمبد ػهٗ ػُٛخ يٍ انُظٕص انذسايٛخ انزهفضَٕٚٛخ

 56 66 انًغًٕع

 

 يكَٕبد انًمشس انذساعٙ )ئعًبنٙ ػذد عبػبد انزذسٚظ نكم فظم دساعٙ(: -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     5

1-1   يؼشفددددخ ػُبطددددش ٔأعددددظ كزبثددددخ انؼًددددم

 انذسايٙ.  

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 انظفٛخٔانًؾبػشاد 

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 .  انزفكٛش انُبلذ

 .األثؾبس   

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.نخطخ يشبسٚغ 

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-2   يؼشفددخ انًؼددبٚٛش انًؾهٛددخ ٔانذٔنٛددخ نكزبثددخ

 انذسايب.  
1-3  .يؼشفخ يٓبساد كزبثخ انُظٕص انذسايٛخ 

1-4   يؼشفدددخ كٛفٛدددخ رؾٕٚدددم االفكدددبس انًغدددشدح

 دسايٛخ.ٔانُض األدثٙ انٗ اؽذاس ٔالؼٛخ 

1-5   يؼشفددددددخ ؽجٛؼددددددخ انُظددددددٕص انذسايٛددددددخ

انغددددددؼٕدٚخ ٔربسٚخٓددددددب ٔيٕػددددددٕػبرٓب 

  خظٛبرٓب. ، ٔأثشص ٔكزبثٓب

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1  ٚٔانُظدددددٕص انًغدددددشدح األفكدددددبس زدددددشعى 

 .نهزُفٛز لبثهخ دسايٛخ َظٕص ئنٗ األدثٛخ

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

 .ؽم انًشكالد انؼهًٛخ 

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

 مٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع ر

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.
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  انزغزٚددددخ انشاعؼددددخ نًددددب

ٚمدددٕو ثدددّ انطبندددت يدددٍ 

 أػًبل.

 .ئػذاد انجؾٕس 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1   انمددذسح ػهددٗ يًبسعددخ يٓددبساد انزٕاطددم

 انفؼبل.

  انًشددبسكخ فددٙ األَشددطخ

انغًبػٛددددددددخ انظددددددددفٛخ 

 ٔغٛش انظفٛخ

  ركددددددٍٕٚ فددددددشق ػًددددددم

إلَغدددددددددددبص يشدددددددددددبسٚغ 

نهؾظددددددددددددٕل ػهددددددددددددٗ 

 انًؼهٕيبد ٔرٕظٛفٓب

  اعزؾؼددددددبس انزغددددددبسة

ٔانخجددددددددشاد انؼًهٛددددددددخ 

انغددددددبثمخ يددددددٍ خددددددالل 

 ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛددددددددددددف انطددددددددددددالة

ثًشددددددشٔػبد رزطهددددددت 

انزؼدددددبٌٔ يدددددغ ْٛئدددددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛددف انطددالة ثددأٔساق

ػًم رزطهت انجؾش ػدٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 خ.رؼهًٛٛخ يزُٕػ

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

3-2   انمددذسح ػهددٗ ركددٍٕٚ ػاللددبد ئٚغبثٛددخ يددغ

 اٜخشٍٚ.

3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 

3-4   رؾًدددم يغدددئٕنٛخ انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد

ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

3-5   االنزددددضاو ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   انمذسح ػهدٗ اعدزخذاو اإلَزشَدذ ٔانؾبعدت

اٜنٙ فٙ ثُدبء انًمدبٚٛظ اإلؽظدبئٛخ ػجدش 

 نهٕصبئك. جكخ االَزشَذ ػجش عٕعم 

 .انًؾبػشاد انظفٛخ 

 .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

اعدددددددددددزخذاو اندددددددددددزؼهى 

االنكزشَٔددددددددٙ َٔظددددددددبو 

 انزؼهٛى ػٍ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانؼًهٛخ.

  ركهٛددددددددف انطددددددددالة

 ػهدددددددددٗثدددددددددبنزؼشف 

هٕيدددبد يظدددبدس انًؼ

اإلػاليٛددخ ثبعددزخذاو 

انجدددشايظ انؾبعدددٕثٛخ 

 انًخزهفخ.

ركهٛددددددددف انطددددددددالة 

ثزمدددددددذٚى ػدددددددشٔع 

طدددددفٛخ ٔرضٔٚدددددذْى 

4-2   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ رددٕفٛش

انًؼهٕيددددبد ػددددٍ انًمددددبٚٛظ اإلؽظددددبئٛخ 

 انًخزهفخ.
4-3   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ ئعددشاء

 يخزهفخ.انؼشٔع انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فدٙ انزٕاطدم

 يغ اٜخشٍٚ.
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ثبنزغزٚددددددخ انشاعؼددددددخ 

 انزمًٕٚٛخ
 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  ال رٕعذ  ال رٕعذ  ال رٕعذ 
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٚهٙ:رذاثٛش رمذٚى أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نالعزشبساد ٔاإلس بد األكبدًٚٙ نهطبنت ٔرنك يٍ خالل يب 

 .ّرؼٍٛٛ يششذ يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم طبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔؽزٗ رخشع  

 ( ٔانزاٙ ػاذدْب )عابػبد ياٙ  3ئػالو انطالة ثغبػبد رٕاعذ أعزبر انًقشس ثًكزجّ )انغبػبد انًكزجٛخ

يغابػذح أٔ األعجٕع( ثبإلضبيخ ئنٗ انغذٔل انًهظق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشؽٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاطم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انؾٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -6

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

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 انزقٕٚى
يًٓخ انزقٕٚى )كزبثخ يقبل، اخزجبس، يششٔع عًبػٙ، اخزجبس 

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 65، 9، 5 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1

 21 66 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 61 67 اخزجبس َٓبئٙ 4

 611 انًغًٕع 5
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 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1
 

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2
 5991. جدة الشروق، دار شلبً، كرم والتلفزٌون، للرادٌو الكتابة فن. 
 الرٌاض العاصمة، دار المحٌا، هللا عبد بن مساعد التلفازٌة، المسلسالت فً القٌم. 
 2252 الرٌاض، الحسن، العزٌز عبد العرض، ومعاٌٌر االنتاج أساسٌات التلفزٌونٌة الدراما 
 م5991 تونس، هللا، عبد بن الكرٌم عبد مؤسسات النادي، عادل الدراما، كتابة فن إلى مدخل 
 2223 الجودهرى أمٌرة.د والتلٌفزٌون، الرادٌو فى الدراما 

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

انًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕاقغ اإلَزشَذ، قٕاػذ انجٛبَبد انخبطخ ثبنًكزجبد انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ انًغغهخ  -4

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

/انهٕائؼ يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انؾبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش  -5

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

 .ٙيؼًم ؽبعت آن 

  ٖيظبدس أخش 

 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ  .6

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 
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 انمغى:اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ  .2

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساعٙ ثٛبَبد ئؽظبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .6

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 ػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ.يشا 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى ؽٕل أداء ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالؽظخ انًجبششح 

  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .5

  ٔانزجابدل ثظإسح دٔسٚاخت نزظاؾٛؼ يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

 االخزجبساد أٔ ػُٛخ يٍ انٕاعجبد يغ طبقى رذسٚظ يٍ يإعغخ أخشٖ(:

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

 د يشبثٓخ يٍ أقغبو خبسط انغبيؼخ ٔيشاعؼخ ػُٛخ ياٍ أٔسا  االعزؼبَخ ثًظؾؾٍٛ خبسعٍٛ نًقشسا

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .6

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

 خبطخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل رؾذٚش يظبدس انزؼهى ان 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 726 راع انجظش٘ انغًؼٙ اإلَزبط رمُٛبد:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهىثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                              
 

 أؽذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انمغى: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   انفظم انذساعٙ األٔل:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

 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:
 
 

 

 هـ12/4/1436 تارٌخ التقرٌر:       اإلعاليٛخ.عبيؼخ اإليبو يؾًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهى انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -5

 اإلَزابط يغابل ياٙ اإلػاليٛاخ ٔانزغابسة انذساعابد أَزغزٓاب انزاٙ انؾذٚضاخ ثبالرغبْبد انطالة رؼشٚف 

 . ٔانفٛهى ٔانزهفضَٕٚٙ اإلراػٙ

 ٔانفٛهى ٔانزهفضٌٕٚ اإلراػخ ػهى يٙ انًغزغذاد ػٍ انجؾش يٙ انطالة يٓبساد رؼضٚض. 

 انزخظض يغبل يٙ ؽذٚضخ نزطجٛقبد ًَبرط ئَزبط يٙ انطالة يٓبساد رًُٛخ. 

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرؾغٍٛ انًقشسطف خطظ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  5
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 6 6 اإلَزبط اإلراػٙ ٔانزهفضَٕٚٙ ٔانفٛهى. رطٕس -6

 كزبثخ انغُٛبسْٕٚبد فٙ ثشايظ انكزبثخ انؾبعٕثٛخ: رمُٛبد-2

) Celtx 2.0.1  - Final Draft – Super Note Card for Script 

Writing– Movie Magic for Screen Writer  ( . 

2 7 

 Digital TV) انشلًٛدددخئَزدددبط انظدددٕسح انزهفضَٕٚٛدددخ  رمُٛدددبد-6

Production).  

ئَزبط انظدٕسح انزهٛفضَٕٚٛدخ فدٙ انزهٛفضٚدٌٕ ػدبنٙ انٕػدٕػ  رمُٛبد-5

(HDTV Production.) 

6 6 

 .(Digital Cinema)ئَزبط انظٕسح فٙ انغًُٛب انشلًٛخ  رمُٛبد-5

 Steady cam-Spider Cam-Flyانزظددٕٚش انؾذٚضددخ ) رمُٛددبد-6

Cam.) 

6 6 

-Anticsانؾبعددددددت انؾذٚضددددددخ فددددددٙ رظددددددًٛى اإلػددددددبءح ) ثددددددشايظ-7

Lightscape.) 
6 6 
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-LED Lightاإلػدبءح انؾذٚضدخ فدٙ انغدًُٛب ٔانزهٛفضٚدٌٕ ) رمُٛدبد-3

HMI Fresnel-HMI Pars-Special effect lighting). 

 Digital Radioانًَٕزدبط اإلراػدٙ ٔانزهٛفضٚدَٕٙ انشلًدٙ ) أعٓدضح-1

and TV Editing Hardware.) 
6 6 

 Digital Radioانًَٕزبط اإلراػدٙ ٔانزهٛفضٚدَٕٙ انشلًٛدخ ) ثشايظ -9

and TV Editing Software.) 
2 7 

 ئَزبط انذٚكٕس فٙ انغًُٛب ٔانزهٛفضٌٕٚ. رمُٛبد -61

 فٙ االعزٕدٕٚ االفزشاػٙ. انذٚكٕس -66
6 6 

 6 6 ئَزبط انًإصشاد ٔانخذع فٙ انغًُٛب ٔانزهٛفضٌٕٚ. رمُٛبد -62

 Virtual TVانزهٛفضٚدَٕٙ فدٙ األعدزٕدٕٚ االفزشاػدٙ ) اإلَزدبط -66

Production.) 
6 6 

 6 6 .(3D Televisionانزهٛفضَٕٚٙ صالصٙ األثؼبد ) اإلَزبط -65

 ثبنمُٕاد انزهفضَٕٚٛخ. (Telecineأعٓضح انزهٛغٍٛ ) رمُٛبد -66

 انجش ٔاإلسعبل ثبنمُٕاد انفؼبئٛخ. رغٓٛضاد -67
6 6 

 انجش انشلًٙ فٙ اإلراػخ ٔانزهفضٌٕٚ. رمُٛبد -63

 ثش انزهٛفضٌٕٚ ػبنٙ انٕػٕػ. رمُٛبد -61
6 6 

 56 66 انًغًٕع

 

 يكَٕبد انًمشس انذساعٙ )ئعًبنٙ ػذد عبػبد انزذسٚظ نكم فظم دساعٙ(: -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 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     5

1-1   يؼشفددخ االرغبْددبد انؾذٚضددخ انزددٙ أَزغزٓددب

انذساعبد ٔانزغبسة اإلػاليٛدخ فدٙ يغدبل 

 اإلَزبط اإلراػٙ ٔانزهفضَٕٚٙ ٔانفٛهى. 

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  انمددددددبئى ػهددددددٗ انددددددزؼهى

 .  انزفكٛش انُبلذ

 .األثؾبس   

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.نخطخ يشبسٚغ 

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-2   انطدددددشق انؾذٚضدددددخ نهجؾدددددش ػدددددٍ يؼشفدددددخ

انًغددزغذاد فددٙ ػهددى اإلراػددخ ٔانزهفضٚددٌٕ 

 ٔانفٛهى.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2
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2-1 
 
 

  ُُٚزظ انًغًٕػخ ٔانًشئٛدخ ثبعدزخذاو

انزمُٛبد انؾذٚضخ انًؼًٕل ثٓدب يؾهٛدبً 

 ٔدٔنٛبً.

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

 .ؽم انًشكالد انؼهًٛخ 

  انزغزٚددددخ انشاعؼددددخ نًددددب

ٚمدددٕو ثدددّ انطبندددت يدددٍ 

 أػًبل.

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 ًٛخ.انزمذٚ

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1   انمددذسح ػهددٗ يًبسعددخ يٓددبساد انزٕاطددم

 انفؼبل.

  انًشددبسكخ فددٙ األَشددطخ

انغًبػٛددددددددخ انظددددددددفٛخ 

 ٔغٛش انظفٛخ

  ركددددددٍٕٚ فددددددشق ػًددددددم

إلَغدددددددددددبص يشدددددددددددبسٚغ 

نهؾظددددددددددددٕل ػهددددددددددددٗ 

 ٔرٕظٛفٓبانًؼهٕيبد 

  اعزؾؼددددددبس انزغددددددبسة

ٔانخجددددددددشاد انؼًهٛددددددددخ 

انغددددددبثمخ يددددددٍ خددددددالل 

 ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛددددددددددددف انطددددددددددددالة

ثًشددددددشٔػبد رزطهددددددت 

انزؼدددددبٌٔ يدددددغ ْٛئدددددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛددف انطددالة ثددأٔساق

ػًم رزطهت انجؾش ػدٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

3-2   انمددذسح ػهددٗ ركددٍٕٚ ػاللددبد ئٚغبثٛددخ يددغ

 اٜخشٍٚ.

3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 

3-4   انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد رؾًدددم يغدددئٕنٛخ

ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

3-5   االنزددددضاو ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ
3-6   ٙانًجددبدسح فددٙ انزؼددشف ػهددٗ انمؼددبٚب انزدد

رزطهددددت االْزًددددبو ٔيؼبنغزٓددددب ثبنطشٚمددددخ 

انًُبعجخ ػهدٗ انًغدزٕٖ انفدشد٘ ٔػدًٍ 

 فشٚك ػًم.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4
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4-1   انمذسح ػهدٗ اعدزخذاو اإلَزشَدذ ٔانؾبعدت

اٜنٙ فٙ ثُدبء انًمدبٚٛظ اإلؽظدبئٛخ ػجدش 

 نهٕصبئك. جكخ االَزشَذ ػجش عٕعم 

 .انًؾبػشاد انظفٛخ 

 .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

اعدددددددددددزخذاو اندددددددددددزؼهى 

االنكزشَٔددددددددٙ َٔظددددددددبو 

 انزؼهٛى ػٍ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانؼًهٛخ.

  ركهٛددددددددف انطددددددددالة

 ػهدددددددددٗثدددددددددبنزؼشف 

يظدددبدس انًؼهٕيدددبد 

اإلػاليٛددخ ثبعددزخذاو 

انجدددشايظ انؾبعدددٕثٛخ 

 انًخزهفخ.

ركهٛددددددددف انطددددددددالة 

ثزمدددددددذٚى ػدددددددشٔع 

طدددددفٛخ ٔرضٔٚدددددذْى 

ثبنزغزٚددددددخ انشاعؼددددددخ 

 انزمًٕٚٛخ

4-2   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ رددٕفٛش

انًؼهٕيددددبد ػددددٍ انًمددددبٚٛظ اإلؽظددددبئٛخ 

 انًخزهفخ.
4-3   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ ئعددشاء

 يخزهفخ.انؼشٔع انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فدٙ انزٕاطدم

 يغ اٜخشٍٚ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  ال رٕعذ   رٕعذال  ال رٕعذ 
 

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -6

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

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 انزقٕٚى
عًبػٙ، اخزجبس يًٓخ انزقٕٚى )كزبثخ يقبل، اخزجبس، يششٔع 

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 65، 9، 5 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1

 21 66 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 61 67 اخزجبس َٓبئٙ 4

 611 انًغًٕع 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 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 اإلعالم واالتصال كلٌة

 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلمقسم 
 

 
 

 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٚهٙ:رذاثٛش رمذٚى أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نالعزشبساد ٔاإلس بد األكبدًٚٙ نهطبنت ٔرنك يٍ خالل يب 

  .ّرؼٍٛٛ يششذ يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم طبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔؽزٗ رخشع 

 ( ٔانزاٙ ػاذدْب )ياٙ عابػبد  3ئػالو انطالة ثغبػبد رٕاعذ أعزبر انًقشس ثًكزجّ )انغبػبد انًكزجٛخ

األعجٕع( ثبإلضبيخ ئنٗ انغذٔل انًهظق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشؽٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغابػذح أٔ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاطم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انؾٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

 Jim Owens, Gerald Millerson- Television Production- Focal Press; 15 

edition 2012. 

 Hilary Wyatt, Tim Amyes- Audio Post Production for Television and 

Film: An introduction to technology and techniques- Focal Press; 3 

edition 2004. 

 3- Bruce Mamer- Film Production Technique: Creating the 

Accomplished Image- Cengage Learning; 6 edition 2013. 

 4- Rama Venkatasawmy- The Digitization of Cinematic Visual Effects: 

Hollywood's Coming of Age- Lexington Books; 1 edition 2012. 

 5- Sonja Schenk, Ben Long- The Digital Filmmaking Handbook- Cengage 

Learning PTR; 4 edition 2011. 

 Ken Dancyger- The Technique of Film and Video Editing: History, 

Theory, and Practice- Focal Press; 5th edition 2010. 

 Ivan Cury- Directing and Producing for Television: A Format Approach- 

Focal Press; 4 edition 2010. 

 Jeff Foster- The Green Screen Handbook- Wiley Publishing, Inc- 2010.  

 Bernard Mendiburu - 3D Movie Making Stereoscopic Digital Cinema 

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
http://www.amazon.com/Jim-Owens/e/B001JRRHG8/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Gerald%20Millerson&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Hilary-Wyatt/e/B001IODEJG/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Tim%20Amyes&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Sonja-Schenk/e/B001K8EOD0/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Ben%20Long&search-alias=books&sort=relevancerank


 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 اإلعالم واالتصال كلٌة

 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلمقسم 
 

 
 

 

from Script to Screen- Focal Press- 2009.  

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

انًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕاقغ اإلَزشَذ، قٕاػذ انجٛبَبد انخبطخ ثبنًكزجبد انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ انًغغهخ  -4

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انؾبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش /انهٕائؼ  -5

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

  آنٙ.يؼًم ؽبعت 

  ٖيظبدس أخش 

 .ًاستودٌو لإلنتاج اإلذاع 

 .ًاستودٌو لإلنتاج التلٌفزٌون 

 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ  .6

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

 انمغى:اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ  .2

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ٙثٛبَبد ئؽظبئٛخ ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساع 
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 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .6

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 .يشاػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

 انًقشس.ساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى ؽٕل أداء ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالؽظخ انًجبششح 

  :ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت .5

  ٔانزجابدل ثظإسح دٔسٚاخت نزظاؾٛؼ يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

 يٍ انٕاعجبد يغ طبقى رذسٚظ يٍ يإعغخ أخشٖ(:االخزجبساد أٔ ػُٛخ 

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

   االعزؼبَخ ثًظؾؾٍٛ خبسعٍٛ نًقشساد يشبثٓخ يٍ أقغبو خبسط انغبيؼخ ٔيشاعؼخ ػُٛخ ياٍ أٔسا

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

 ثبنقغى.طخ يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خب 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .6

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

 يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

  رؾذٚش يظبدس انزؼهى انخبطخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (726 راع) ٔانًغًٕػخ انًشئٛخ األخجبس ئَزبط:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهىثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                              
 

 أؽذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انمغى: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   انفظم انذساعٙ األٔل:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

 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:
 
 

 

 هـ12/4/1436تارٌخ التقرٌر:       اإلعاليٛخ.عبيؼخ اإليبو يؾًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهى انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -5

 ٌَٔششْب اَزقبءْب ٔيؼبٚٛش ٔانًغًٕػخ، انًشئٛخ ٔانزقبسٚش األخجبس ئَزبط طش  انطالة ٚؼشف أ. 

 انًااإاد ٔثااٍٛ ثُٛٓااب ٔانفاااشٔ  ٔخظبئظاآب ٔانًغاإًػخ انًشئٛااخ األخجااابس طااُبػخ ثأعاابنٛت اإلنًاابو 

 .األخشٖ

 قٕاػاذْب ٔياق.  ٔػًهٛابت  َظشٚابت  ٔانًغإًػخ انًشئٛاخ األخجابس إلَزابط األعبعاٛخ انطبنات يٓابساد رًُٛخ 

 انزقذٚى ٔطش  االَزبط ٔيشاؽم انظؾٛؾخ،

 ٌٔانٕٛرٕٛة ٔانًؾطبد انقُٕاد يخزهف يٙ ٔانزقبسٚش األخجبس َٔقذ رؾهٛم ػهٗ قبدسات  ٚكٌٕ أ. 

 ٔرؾشٚشِ ٔانزهٛفضَٕٚٙ اإلراػٙ انخجش ئَزبط ػهٗ انقذسح انطبنت ئكغبة. 

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرؾغٍٛ انًقشسطف خطظ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  5
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 6 6 انخجش فٙ اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ يفٕٓيّ ٔأًْٛزّ ٔإَٔاػّ.

 6 6 يظبدس األخجبس فٙ اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ.

 6 6 انخجش اإلراػٙ ٔانزهٛفضَٕٚٙ ٔعٛبعبد انزؾشٚش.

 6 6 ٔانمبََٕٛخ نظٛبغخ انخجش.األثؼبد االرظبنٛخ 

 6 6 فهغفخ ئَزبط انخجش اإلراػٙ ٔانزهٛفضَٕٚٙ ٔرطجٛمبرّ.

 6 6 انزخطٛؾ إلَزبط األخجبس اإلراػٛخ ٔانزهٛفضَٕٚٛخ.

طٛبغخ  اإلخجبس٘،انجُبء  انخجش،سأط  انؼُبٍٔٚ،َششاد األخجبس )طٛبغخ 

 انهغخٔانزمبسٚش، أعهٕة انؼشع اإلخجبس٘ َششاد األخجبس  انخجش،

 (انًغزخذيخ فٙ رؾشٚش األخجبس ٔانزمبسٚش، ٔؽشق ٔأعبنٛت رمذًٚٓب

6 6 
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 انزمبسٚش،رظٕٚش  انزمبسٚش،انزمبسٚش، يظبدس  )اػذادانزمبسٚش اإلخجبسٚخ 

 انزمشٚش( انمظخ، اخشاطأعبنٛت ثُبء 
6 6 

 6 6 انًؼبٚٛش انًُٓٛخ ٔانؼهًٛخ إلَزبط انخجش اإلراػٙ ٔانزهٛفضَٕٚٙ.

 6 6 انظٕسح فٙ األخجبس ٔانزمبسٚش ٔيَٕزبعٓب ٔرؾشٚشْباعزخذايبد 

 6 6 .ارغبْبد ؽذٚضخ فٙ طٛبغخ انخجش ٔطٛبغخ انزمشٚش

 6 6 يؼبٚٛش رمٛٛى األخجبس اإلراػٛخ ٔانزهٛفضَٕٚٛخ.

 6 6 ئَزبط األخجبس انزهفضَٕٚٛخ.

 6 6 ئَزبط األخجبس اإلراػٛخ.

 6 6 انششٚؾ االخجبس٘ فٙ انمُٕاد انفؼبئٛخ.

 56 66 انًغًٕع

 يكَٕبد انًمشس انذساعٙ )ئعًبنٙ ػذد عبػبد انزذسٚظ نكم فظم دساعٙ(: -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
 المقررأسالٌب تقوٌم  استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     5

1-1   يؼشفدددخ ؽدددشق ئَزدددبط األخجدددبس ٔانزمدددبسٚش

انًشئٛددخ ٔانًغددًٕػخ، ٔيؼددبٚٛش اَزمبءْددب 

 َٔششْب.

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 .  انزفكٛش انُبلذ

 .األثؾبس   

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.نخطخ يشبسٚغ 

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-2   يؼشفددددخ لٕاػددددذ ئَزددددبط ٔرمددددذٚى ٔرؾشٚددددش

 األخجبس انًشئٛخ ٔانًغًٕػخ.

1-3   يؼشفددخ أعددبنٛت طددُبػخ األخجددبس انًشئٛددخ

ٔانًغًٕػخ ٔخظبئظدٓب ٔانفدشٔق ثُٛٓدب 

  ٔثٍٛ انًٕاد األخشٖ

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1  .َُُٕٙٚٚزظ ُٔٚؾشس انخجش اإلراػٙ ٔانزهٛفض   اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

 .ؽم انًشكالد انؼهًٛخ 

  انزغزٚددددخ انشاعؼددددخ نًددددب

ٚمدددٕو ثدددّ انطبندددت يدددٍ 

 أػًبل.

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

2-2   ُٚمذ ُٔٚؾهم األخجبس ٔانزمبسٚش فدٙ يخزهدف

 انمُٕاد ٔانًؾطبد ٔانٕٛرٕٛة.

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3
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3-1  .انمذسح ػهٗ يًبسعخ يٓبساد انزٕاطم انفؼبل   فدددددٙ األَشدددددطخ انًشدددددبسكخ

انغًبػٛدددخ انظدددفٛخ ٔغٛدددش 

 انظفٛخ

  ركددٍٕٚ فدددشق ػًددم إلَغدددبص

يشددددبسٚغ نهؾظددددٕل ػهددددٗ 

 انًؼهٕيبد ٔرٕظٛفٓب

  اعزؾؼددددددددددبس انزغددددددددددبسة

ٔانخجددشاد انؼًهٛددخ انغددبثمخ 

 يٍ خالل ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛف انطالة ثًشدشٔػبد

رزطهددت انزؼددبٌٔ يددغ ْٛئددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛدددددف انطدددددالة ثدددددأٔساق

ػدددٍ  ػًدددم رزطهدددت انجؾدددش

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

  يالؽظددخ رفبػددم انطددالة

فددددٙ يٕالدددددف رؼهًٛٛدددددخ 

 يزُٕػخ.

  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

يًبسعددددددددددزّ نهؼًددددددددددم 

 انزطجٛمٙ.

  ؽددددشػ لؼددددبٚب رظددددًٛى

افزشاػددددددٛخ ٔيالؽظددددددخ 

ؽشٚمدددخ رؼبيدددم انطبندددت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعدددشاء اخزجدددبس  دددف

نهطدددددالة أصُدددددبء رمٛدددددٛى 

انزكهٛفددبد انخبطددخ ثكددم 

 يُٓى.

3-2   ٗركٍٕٚ ػاللبد ئٚغبثٛخ يغ اٜخشٍٚ.انمذسح ػه 

3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 

3-4   رؾًددم يغددئٕنٛخ انجؾددش ػددٍ يؼهٕيددبد ٔفُٛددبد

عذٚددددذح نزًُٛددددخ لذساردددددّ انًؼشفٛددددخ ٔيٓبساردددددّ 

 انًُٓٛخ.

3-5   االنزضاو ثبنًؼبٚٛش األخاللٛدخ ٔانًُٓٛدخ نهًًبسعدخ

 اإلػاليٛخ

3-6   ٗانمؼدبٚب انزدٙ رزطهدت انًجبدسح فدٙ انزؼدشف ػهد

االْزًدددبو ٔيؼبنغزٓدددب ثبنطشٚمدددخ انًُبعدددجخ ػهدددٗ 

 انًغزٕٖ انفشد٘ ٔػًٍ فشٚك ػًم.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   ٙانمذسح ػهدٗ اعدزخذاو اإلَزشَدذ ٔانؾبعدت اٜند

فددددٙ ثُددددبء انًمددددبٚٛظ اإلؽظددددبئٛخ ػجددددش  ددددجكخ 

 نهٕصبئك.االَزشَذ ػجش عٕعم 

 .انًؾبػشاد انظفٛخ 

 .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

اعدزخذاو انددزؼهى االنكزشَٔددٙ 

 َٔظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ.

  االخزجدددبساد انزؾشٚشٚدددخ

 ٔانؼًهٛخ.

  ركهٛف انطالة ثدبنزؼشف

يظبدس انًؼهٕيبد  ػهٗ

اإلػاليٛددددددخ ثبعددددددزخذاو 

انجددددددشايظ انؾبعددددددٕثٛخ 

 انًخزهفخ.

ركهٛدددف انطدددالة ثزمدددذٚى 

ػدددددددددددشٔع طدددددددددددفٛخ 

ثبنزغزٚدددددددخ ٔرضٔٚدددددددذْى 

 انشاعؼخ انزمًٕٚٛخ

4-2   انمدددددذسح ػهدددددٗ اعدددددزخذاو انزمُٛدددددخ فدددددٙ ردددددٕفٛش

 انًخزهفخ.انًؼهٕيبد ػٍ انًمبٚٛظ اإلؽظبئٛخ 

4-3   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فٙ ئعشاء انؼشٔع

 يخزهفخ.انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ انزٕاطددم يددغ

 اٜخشٍٚ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  ال رٕعذ  ال رٕعذ  ال رٕعذ 

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -6

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

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً
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 :الدعم الطالبًاألكادٌمٌة و االستشارةد. 

 ٚهٙ:رذاثٛش رمذٚى أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نالعزشبساد ٔاإلس بد األكبدًٚٙ نهطبنت ٔرنك يٍ خالل يب 

  .ّرؼٍٛٛ يششذ يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم طبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔؽزٗ رخشع 

  عابػبد ياٙ  3انًكزجٛخ( ٔانزاٙ ػاذدْب )ئػالو انطالة ثغبػبد رٕاعذ أعزبر انًقشس ثًكزجّ )انغبػبد

األعجٕع( ثبإلضبيخ ئنٗ انغذٔل انًهظق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشؽٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغابػذح أٔ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاطم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انؾٕاس ػجش انشجكخ 

 ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

  ٙٔانًٕضإػٛخ انزٕظٛاف ثاٍٛ :انذٔنٛاخ اإلراػابد يٙ األخجبس رؾشٚش يٍ -خضػمػجذ انُج -

 .2011انذٔل ٚخ انؼهًٛخ انذاس :ػًبٌ

  انزٕصٚاغٔ نهُشاش انؼشثٛاخ اناذاس :انقابْشح-ٔانزهٛفضَٕٚٛخاإلراػٛخ  األخجبس-يكبٔ٘ؽغٍ ػًبد-

2002. 

 انكزابة داس :انقابْشح-انزهٛفضٚإَٙٔ االراػاٙ انخجاش يٍ -ػجذ انؼضٚض ثشكبد يؼٕع، يؾًذ 

 .2002-انؾذٚش

 ٔيكزجاخ داس :ثٛاشٔد-انزهٛفضٌٕٚٔ انشادٕٚ يٙ ٔخظبئظّ يَُّٕ :االراػٙ انخجش-شهجٙ كشو 

 انزقٕٚى
انزقٕٚى )كزبثخ يقبل، اخزجبس، يششٔع عًبػٙ، اخزجبس يًٓخ 

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 65، 9، 5 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1

 21 66 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 61 67 اخزجبس َٓبئٙ 4

 611 انًغًٕع 5
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Techniques of Radio and Television News- Focal Press; 6 edition 

2008. 

 Ted White, Frank Barnas- Broadcast News Writing, Reporting, and 

Producing- Focal Press; 4 edition, 2005. 

 B. William Silcock, Don Heider, Mary T. Rogus- 8Managing 

Television News: A Handbook for Ethical and Effective Producing- 

Routledge, 2006. 

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

انًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕاقغ اإلَزشَذ، قٕاػذ انجٛبَبد انخبطخ ثبنًكزجبد انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ انًغغهخ  -4

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

/انهٕائؼ يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انؾبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش  -5

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

 .ٙيؼًم ؽبعت آن 

  ٖيظبدس أخش 

 .ًاستودٌو لإلنتاج اإلذاع 

 .ًاستودٌو لإلنتاج التلٌفزٌون 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ  .6

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 
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 انمغى:اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ  .2

  ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ.رقشٚش نغُخ يزبثؼخ 

 ٙثٛبَبد ئؽظبئٛخ ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساع 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .6

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

  ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس.رقٕٚى 

 .يشاػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

  ثُبء ػهٗ انًالؽظخ انًجبششحرٕعٛٓبد ئداسح انقغى ؽٕل أداء ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ 

  :ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت .5

  ٔانزجابدل ثظإسح دٔسٚاخت نزظاؾٛؼ يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

 االخزجبساد أٔ ػُٛخ يٍ انٕاعجبد يغ طبقى رذسٚظ يٍ يإعغخ أخشٖ(:

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

   االعزؼبَخ ثًظؾؾٍٛ خبسعٍٛ نًقشساد يشبثٓخ يٍ أقغبو خبسط انغبيؼخ ٔيشاعؼخ ػُٛخ ياٍ أٔسا

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .6

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  نقغى.ثبيشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

  رؾذٚش يظبدس انزؼهى انخبطخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 رٕطٛف انًمشساد انذساعٛخ

 انضبَٙنهفظم انذساعٙ 

 

 المقرر اسم المقرر رمز السنة
 أم إجباري

 اختٌاري

 عدد
 الساعات
 المعتمدة

 القسم أو الكلٌة

  األولى السنة
 الثانً الفصل

     

 اإلعالم 2 إجباري يُبْظ انجؾش انكٛفٛخ 152علم  

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 3 إجباري ئداسح االَزبط 122ذاع  

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 3 إجباري طُبػخ انفٛهى انٕصبئمٙ 124ذاع  

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 3 إجباري انُمذ انغًُٛبئٙ ٔانزهفضَٕٚٙ 126ذاع  

 اإلذاعة والتلٌفزٌون 4 إجباري انغًُٛبئٙ ٔانزهٛفضَٕٚٙ اإلخشاط 129ذاع  

 وحدة 55إجمالً وحدات الفصل الثانً 
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 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (362 ػهى) انكٛفٛخ انجؾٕس يُبْظ:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 2:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهىثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                              
 

 أؽذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انمغى: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   انضبَٙنذساعٙ انفظم ا:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  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 

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

 تعلٌقات:
 
 

 

 هـ12/4/1436تارٌخ التقرٌر:       اإلعاليٛخ.عبيؼخ اإليبو يؾًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهى انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -5
 لم ٌحدد 

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرؾغٍٛ انًقشسطف خطظ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  5
 

 
 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 

5 2 

 2 5 الكٌفٌة فً الدراسات اإلعالمٌة وتطوردها.لمحة تارٌخٌة عن نشأة البحوث 

 البحوث الكٌفٌة طبٌعتها وأسسها وخصائصها:

 .ًمفهوم البحث الكٌف 

 .ًأسس البحث الكٌف 

 .أنواع البحوث الكٌفٌة 

 .أدهم خصائص البحث الكٌفً فً الدراسات اإلعالمٌة 

2 4 

 الخطوات اإلجرائٌة لمنادهج البحوث الكٌفٌة:

  للمنهج التارٌخً النقدي.الخطوات اإلجرائٌة 

 .ًالخطوات اإلجرائٌة لمنهج دراسة الحالة الكٌف 

 .الخطوات اإلجرائٌة لمنهج النظرٌة المجذرة 

 .الخطوات اإلجرائٌة لمنهج تحلٌل الخطاب 

2 4 
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 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:

  والمالحظة المعمقة(.المالحظة بأنواعها )ومنها المالحظة الحقلٌة بالمشاركة 

 (.مجموعات التركٌز المقابلة بأنواعها )ومنها مقابلة 

 .تحلٌل الوثائق والسجالت 

2 4 

 المؤثرة فً استخدام البحوث الكٌفٌة فً الدراسات اإلعالمٌة:العوامل 

 .ًفهم الباحث لبٌئة االتصال وسٌاقاته المختلفة وتوصٌفها علمٌا 

 .قدرة الباحث على تأسٌس اإلطار النظري لمشكلة بحثه 

 .موافقة المبحوثٌن أو المشاركٌن فً الدراسة الحقلٌة 

 ٌة الذاتٌة فً البحث الكٌفً.القدرة على تحقٌق الموضوعٌة وتجاوز إشكال 

 .تصمٌم أدوات الترمٌز 

 .تحلٌل البٌانات وتفسٌردها ونقددها وتقوٌمها 

 .تطوٌر اإلطار النظري وفق تساؤالت البحث أو فرضٌاته 

 .توفر الزمن الكافً إلعداد البحث واإلمكانات المادٌة 

2 4 

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

 2 5 عرض نماذج للبحوث الكٌفٌة فً الدراسات اإلعالمٌة.

 32 55 المجموع

 يكَٕبد انًمشس انذساعٙ )ئعًبنٙ ػذد عبػبد انزذسٚظ نكم فظم دساعٙ(: -2
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 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 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     5

1-1   ٙيٕعض عشٚغ نهًؼدبسف أٔ انًٓدبساد انزد

 ٚغؼٗ انًمشس انذساعٙ ئنٗ رًُٛزٓب. 

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 .  انزفكٛش انُبلذ

 .األثؾبس   

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.نخطخ يشبسٚغ 

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 نفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.ا

1-2   رٕطددددددددٛف العددددددددزشارٛغٛبد انزددددددددذسٚظ

انذساعدددٙ ثغٛدددخ  فدددٙ انًمدددشسانًغدددزخذيخ 

 رطٕٚش رهك انًؼبسف أٔ انًٓبساد. 

1-3   انطشق انًزجؼخ نزمٕٚى انطبندت فدٙ انًمدشس

انذساعدددٙ نزمٛدددٛى َزدددبئظ اندددزؼهى فدددٙ ْدددزا 

 انًغبل انذساعٙ.
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 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   يٓددبسح رؾهٛددم انًؼهٕيددبد ئكغددبة انطددالة

 ٔرفغٛشْب.

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

 .ؽم انًشكالد انؼهًٛخ 

  انزغزٚددددخ انشاعؼددددخ نًددددب

ٚمدددٕو ثدددّ انطبندددت يدددٍ 

 أػًبل.

  االخزجدبساد اعدزخذاو

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

  ٚطجدددك انطدددالة يٓدددبساد كزبثدددّ انجؾدددٕس

 انكٛفٛخ فٙ يغبل اإلػالو.

  ٍٛأَددٕاع يُددبْظ انجؾددش ًٚٛددض انطددالة ثدد

انددز٘ ٚزُبعددت ٔؽجٛؼددخ انًشددكهخ انجؾضٛددخ 

 انزٙ ٚذسعٓب.

 .رًكٍٛ انطالة يٍ ثُبء انًمبٚٛظ انؼهًٛخ 

  ٚزؾمددددددك يددددددٍ طددددددؾخ ٔدلددددددخ يظددددددبدس

 انًؼهٕيبد اإلػاليٛخ.

   ٙانزؾمك يٍ عاليخ انزؾهٛم ٔانزفغدٛش فد

 انًزجغ.ئؽبس يُٓظ انجؾش اإلػاليٙ 

 اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة مهارات التعامل مع   3

3-1   انمددذسح ػهددٗ يًبسعددخ يٓددبساد انزٕاطددم

 انفؼبل.

  انًشددبسكخ فددٙ األَشددطخ

انغًبػٛددددددددخ انظددددددددفٛخ 

 ٔغٛش انظفٛخ

  ركددددددٍٕٚ فددددددشق ػًددددددم

إلَغدددددددددددبص يشدددددددددددبسٚغ 

نهؾظددددددددددددٕل ػهددددددددددددٗ 

 انًؼهٕيبد ٔرٕظٛفٓب

  اعزؾؼددددددبس انزغددددددبسة

ٔانخجددددددددشاد انؼًهٛددددددددخ 

انغددددددبثمخ يددددددٍ خددددددالل 

 ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛددددددددددددف انطددددددددددددالة

ثًشددددددشٔػبد رزطهددددددت 

انزؼدددددبٌٔ يدددددغ ْٛئدددددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛددف انطددالة ثددأٔساق

ػًم رزطهت انجؾش ػدٍ 

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 ب.يؼٓ

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

3-2   انمددذسح ػهددٗ ركددٍٕٚ ػاللددبد ئٚغبثٛددخ يددغ

 اٜخشٍٚ.

3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 

3-4   رؾًدددم يغدددئٕنٛخ انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد

ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

3-5  ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ  االنزددددضاو

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ
3-6   ٙانًجددبدسح فددٙ انزؼددشف ػهددٗ انمؼددبٚب انزدد

رزطهددددت االْزًددددبو ٔيؼبنغزٓددددب ثبنطشٚمددددخ 

انًُبعجخ ػهدٗ انًغدزٕٖ انفدشد٘ ٔػدًٍ 

 فشٚك ػًم.

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 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 اإلعالم واالتصال كلٌة

 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلمقسم 
 

 
 

 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   انمذسح ػهدٗ اعدزخذاو اإلَزشَدذ ٔانؾبعدت

اٜنٙ فٙ ثُدبء انًمدبٚٛظ اإلؽظدبئٛخ ػجدش 

 نهٕصبئك. جكخ االَزشَذ ػجش عٕعم 

 .انًؾبػشاد انظفٛخ 

 .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

اعدددددددددددزخذاو اندددددددددددزؼهى 

االنكزشَٔددددددددٙ َٔظددددددددبو 

 انزؼهٛى ػٍ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانؼًهٛخ.

  ركهٛددددددددف انطددددددددالة

 ػهدددددددددٗثدددددددددبنزؼشف 

يظدددبدس انًؼهٕيدددبد 

اإلػاليٛددخ ثبعددزخذاو 

انجدددشايظ انؾبعدددٕثٛخ 

 انًخزهفخ.

ركهٛددددددددف انطددددددددالة 

ثزمدددددددذٚى ػدددددددشٔع 

طدددددفٛخ ٔرضٔٚدددددذْى 

ثبنزغزٚددددددخ انشاعؼددددددخ 

 انزمًٕٚٛخ

4-2   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ رددٕفٛش

انًؼهٕيددددبد ػددددٍ انًمددددبٚٛظ اإلؽظددددبئٛخ 

 انًخزهفخ.
4-3   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ ئعددشاء

 يخزهفخ.انؼشٔع انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فدٙ انزٕاطدم

 يغ اٜخشٍٚ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1   اعزخذاو انؾبعت اٜنٙ ٔيهؾمبرّ نزظدفؼ

 االَزشَذ ٔاالؽالع ػهٗ األثؾبس انؼهًٛخ.

 ٙانزذسٚت انؼًه   رمددٕٚى أعددزبر انًمددشس

ألداء انطبندددت أصُددددبء 

رطجٛددددددك انًٓددددددبساد 

انؾشكٛدددخ يدددٍ خدددالل 

 .لبئًخ انشطذ

  رمددٕٚى انطددالة ألداء

صيالئٓدددددددددى أصُدددددددددبء 

رطجٛددددددك انًٓددددددبساد 

 انؾشكٛخ.

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -6

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

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

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 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 اإلعالم واالتصال كلٌة

 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلمقسم 
 

 
 

 

 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٚهٙ:رذاثٛش رمذٚى أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نالعزشبساد ٔاإلس بد األكبدًٚٙ نهطبنت ٔرنك يٍ خالل يب 

  .ّرؼٍٛٛ يششذ يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم طبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔؽزٗ رخشع 

  عابػبد ياٙ  3رٕاعذ أعزبر انًقشس ثًكزجّ )انغبػبد انًكزجٛخ( ٔانزاٙ ػاذدْب )ئػالو انطالة ثغبػبد

األعجٕع( ثبإلضبيخ ئنٗ انغذٔل انًهظق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشؽٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغابػذح أٔ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 شجكخ.انزٕاطم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انؾٕاس ػجش ان 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

 نجٛت عؼذ. انًغزًؼٍٛ ثؾٕس يٙ انًؼهٕيبد ػهٗ نهؾظٕل كطشٚقخ ٔأًْٛزٓب انًالؽظخ. 

 ٔصيٛهاّ عازشأط، آَغاٛهى( انًغازسح انُظشٚاخ ٔئعاشاءاد أعابنٛت) انكٛفاٙ انجؾش أعبعٛبد .

 .ٔصيٛهّ انخهٛفخ هللا ػجذ رشعًخ

 انقشَٙ شٕٚم ػهٙ. د:  رشعًخ ، ثشعش آسصش. اإلػاليٙ انزؾهٛم أعبنٛت. 

 انضنٛطُٙ نطفٙ يؾًذ. د: رشعًخ. ٔصيٛهّ ثشأٌ.  ة. ط. انخطبة رؾهٛم. 

 ػًش يظطفٗ أؽًذ انغٛذ. اإلػاليٙ انجؾش. 

 انؼشثٙ ؽكًذ. د.ٔرطجٛقبرّ االعزًبػٙ انجؾش. 

 ثذس أؽًذ. د. ٔيُبْغّ انؼهًٙ انجؾش أطٕل. 

 انؼٕيٙ دثٛبٌ انهطٛف ػجذ. د. اإلػاليٛخ انذساعبد يٙ انُٕػٛخ انجؾٕس. 

 انشؽًٍ ػجذ ػٕاطف. د. انًضًٌٕ رؾهٛم يٙ انفشَغٛخ انًذسعخ. 

 انزقٕٚى
يًٓخ انزقٕٚى )كزبثخ يقبل، اخزجبس، يششٔع عًبػٙ، اخزجبس 

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 %10 3،5،2 يشبسكخ طفٛخ 1

 %30 2،10،11 ركهٛفبد ػًهٛخ 2

 %60 16 االيزؾبٌ انُٓبئٙ 3
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  انغؼٕدٚخ: ثٍٛ انٕاقغ ٔاؽزٛبعبد انًغزقجم، يُبْظ انجؾش يٙ أقغبو اإلػالو ثبنًًهكخ انؼشثٛخ

 عؼٛذ ثٍ ػهٙ آل صبثذ

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

انًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕاقغ اإلَزشَذ، قٕاػذ انجٛبَبد انخبطخ ثبنًكزجبد انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ انًغغهخ  -4

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

/انهٕائؼ يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انؾبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش  -5

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

 .ٙيؼًم ؽبعت آن 

  ٖيظبدس أخش 

 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ  .6

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

 انمغى:اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ  .2

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساعٙ ثٛبَبد ئؽظبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .6

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 ػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ.يشا 
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 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى ؽٕل أداء ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالؽظخ انًجبششح 

  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .5

  ٔانزجابدل ثظإسح دٔسٚاخت نزظاؾٛؼ يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

 االخزجبساد أٔ ػُٛخ يٍ انٕاعجبد يغ طبقى رذسٚظ يٍ يإعغخ أخشٖ(:

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

  ٍٛنًقشساد يشبثٓخ يٍ أقغبو خبسط انغبيؼخ ٔيشاعؼخ ػُٛخ ياٍ أٔسا  االعزؼبَخ ثًظؾؾٍٛ خبسع

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .6

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

  رؾذٚش يظبدس انزؼهى انخبطخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (322 راع) االَزبط ئداسح:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهىثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                              
 

 أؽذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انمغى: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   نضبَٙانفظم انذساعٙ ا:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

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

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

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

 تعلٌقات:
 
 

 

 هـ12/4/1436تارٌخ التقرٌر:       اإلعاليٛخ.عبيؼخ اإليبو يؾًذ ثٍ عؼٕد  لمؤسسة: 

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهى انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -5

 ٌٔانجظش٘ انغًؼٙ نإلَزبط انشئٛغخ انًُٓٛخ اإلداسٚخ انًؼبٚٛش ٔأًَبط يفبْٛى ػهٗ انطالة ٚزؼشف أ . 

 رنك يٙ انؾذٚضخ ٔاالرغبْبد االَزبط يشٚق أداء قٛبط ؽٕل يٓبساد انطالة اكغبة. 

 ٔرقًٕٚٓب َٔقذْب ٔانًشئٙ انًغًٕع ئداسحاالَزبط ثٛئخ ثزؾهٛم انؼالقخ راد انطالة يٓبساد رًُٛخ  . 

 يٓابسارٓى رجاشص ٔانًشئاٙ انًغًٕع االَزبط يٙ ئداسٚخ ًَبرط ٔرقٕٚى قشاءح ػجش انطالة يٓبساد رًُٛخ 

 .االثذاػٛخ

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرؾغٍٛ انًقشسطف خطظ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  5
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 االنتاج السمعً والبصري   
 وأسسه. مفهومه - أ

 االنتاج السمعً والبصري أنماط  - ب
5 3 

 المعاٌٌر المهنٌة لالنتاج السمعً والبصري
 .المعاٌٌر المهنٌة لالنتاج السمعً والبصريوأنماط  طبٌعة-أ  

 التً تحقق المهنٌة فً االنتاج السمعً والبصري الجوانب-ب 
5 3 

 االنتاج.القٌادة االدارٌة الدارة 

 .وأدهمٌتها وأنواعها تعرٌفها-أ
فً الجانب التنظٌمً االنتاج السمعً والمرئً العالقة بٌن قٌادة وإدارة  ب

 واالجتماعً واإلنسانً

5 3 

 ملكٌة المحطات والمؤسسات 

 والمؤسسات.ملكٌة المحطات  أنماط-أ
 اإلنتاج.بٌن ملكٌة المحطات وطبٌعة  العالقة-ب 
 بٌن تخطٌط الهٌكل البرامجً وحاجات المجتمع العالقة-ت

5 3 
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 تموٌل اإلنتاج المسموع والمرئً
 ومصادرالتموٌل. أشكال-أ 

 إدارة موارد ومٌزانٌة البرامج فن-ب 
5 3 

 3 5 التطورات التقنٌة فً مجال اإلنتاج السمعً والمرئً

 3 5 تحدٌد حاجات الجمهور فً عملٌة اإلنتاج المسموع والمرئً

 3 5 معاٌٌر الكفاءة والجودة االدارٌة لالنتاج المسموع والمرئً

 إلدارة االنتاج المسموع والمرئًالنظم االدارٌة 
 .الجٌد لالنتاج المسموع والمرئً التخطٌط-أ

 .وفق المعاٌٌر المهنٌة لالنتاج المسموع والمرئً التنفٌذ-ب 
 اإلنتاج.االدارٌة والسلوكٌة فً إدارة اداء فرٌق  المفادهٌم-ت

2 6 

 ادارة اداء فرٌق االنتاج

 اإلنتاج.الحدٌثة فً ادارة اداء فرٌق  االتجادهات-أ 

 .أداء ادارة االنتاج المسموع والمرئً تقوٌم-ب

 اإلنتاج.اساسٌة فً قٌاس اداء فرٌق  مفادهٌم-ت

 الحدٌثة فً قٌاس اداء فرٌق االنتاج االتجادهات-ث

2 6 

 اسالٌب التعامل مع اعضاء فرٌق االنتاج

 الوظٌفٌة. العالقة

 .مشكالت التعامل

 اإلنتاج.مشكالت الحوافز والدوافع للعاملٌن فً 

 اإلنتاج.مشكالت االنماط الشخصٌة للعاملٌن فً 

 اإلدارٌة.اسالٌب حل مشكالت االنتاج 

2 6 

 3 5 من األداء اإلداري لإلنتاج المسموع والمرئً نقاش لنماذجحلقات 

 45 55 المجموع

 يكَٕبد انًمشس انذساعٙ )ئعًبنٙ ػذد عبػبد انزذسٚظ نكم فظم دساعٙ(: -2
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 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

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     5

1-1   يؼشفددخ يفددبْٛى ٔأًَددبؽ انًؼددبٚٛش اإلداسٚددخ

انًُٓٛددددددخ انشئٛغددددددخ ن َزددددددبط انغددددددًؼٙ 

 ٔانجظش٘. 

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 .  انزفكٛش انُبلذ

 .األثؾبس   

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.نخطخ يشبسٚغ 

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-2   يؼشفددخ يٓددبساد ؽددٕل لٛددبط أداء فشٚددك

 رنك.االَزبط ٔاالرغبْبد انؾذٚضخ فٙ 
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 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ٚمٛظ أداء فشٚك االَزدبط ٔفمدب نالرغبْدبد

 انؾذٚضخ فٙ رنك

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

 .ؽم انًشكالد انؼهًٛخ 

  انزغزٚددددخ انشاعؼددددخ نًددددب

ٚمدددٕو ثدددّ انطبندددت يدددٍ 

 أػًبل.

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

2-2 
 
 

  ُٚؾهددددم ُٔٚمددددذ ُٔٚمددددٕو ثٛئددددخ ئداسحاالَزددددبط

 انًغًٕع ٔانًشئٙ.

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1   انمددذسح ػهددٗ يًبسعددخ يٓددبساد انزٕاطددم

 انفؼبل.

  انًشددبسكخ فددٙ األَشددطخ

انغًبػٛددددددددخ انظددددددددفٛخ 

 ٔغٛش انظفٛخ

  ركددددددٍٕٚ فددددددشق ػًددددددم

إلَغدددددددددددبص يشدددددددددددبسٚغ 

نهؾظددددددددددددٕل ػهددددددددددددٗ 

 انًؼهٕيبد ٔرٕظٛفٓب

  اعزؾؼددددددبس انزغددددددبسة

ٔانخجددددددددشاد انؼًهٛددددددددخ 

انغددددددبثمخ يددددددٍ خددددددالل 

 ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛددددددددددددف انطددددددددددددالة

ثًشددددددشٔػبد رزطهددددددت 

انزؼدددددبٌٔ يدددددغ ْٛئدددددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛددف انطددالة ثددأٔساق

ػًم رزطهت انجؾش ػدٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

يًبسعددددددددزّ أصُددددددددبء 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

3-2   انمددذسح ػهددٗ ركددٍٕٚ ػاللددبد ئٚغبثٛددخ يددغ

 اٜخشٍٚ.

3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 

3-4   ػدددٍ يؼهٕيدددبد رؾًدددم يغدددئٕنٛخ انجؾدددش

ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

3-5   االنزددددضاو ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ
3-6   ٙانًجددبدسح فددٙ انزؼددشف ػهددٗ انمؼددبٚب انزدد

رزطهددددت االْزًددددبو ٔيؼبنغزٓددددب ثبنطشٚمددددخ 

انًُبعجخ ػهدٗ انًغدزٕٖ انفدشد٘ ٔػدًٍ 

 فشٚك ػًم.
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 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   انمذسح ػهدٗ اعدزخذاو اإلَزشَدذ ٔانؾبعدت

اٜنٙ فٙ ثُدبء انًمدبٚٛظ اإلؽظدبئٛخ ػجدش 

 نهٕصبئك. جكخ االَزشَذ ػجش عٕعم 

 .انًؾبػشاد انظفٛخ 

 .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

اعدددددددددددزخذاو اندددددددددددزؼهى 

االنكزشَٔددددددددٙ َٔظددددددددبو 

 انزؼهٛى ػٍ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانؼًهٛخ.

  ركهٛددددددددف انطددددددددالة

 ػهدددددددددٗثدددددددددبنزؼشف 

يظدددبدس انًؼهٕيدددبد 

اإلػاليٛددخ ثبعددزخذاو 

انجدددشايظ انؾبعدددٕثٛخ 

 انًخزهفخ.

ركهٛددددددددف انطددددددددالة 

ثزمدددددددذٚى ػدددددددشٔع 

طدددددفٛخ ٔرضٔٚدددددذْى 

ثبنزغزٚددددددخ انشاعؼددددددخ 

 انزمًٕٚٛخ

4-2   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ رددٕفٛش

انًؼهٕيددددبد ػددددٍ انًمددددبٚٛظ اإلؽظددددبئٛخ 

 انًخزهفخ.
4-3   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ ئعددشاء

 يخزهفخ.انؼشٔع انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فدٙ انزٕاطدم

 يغ اٜخشٍٚ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  ال رٕعذ   رٕعذال  ال رٕعذ 

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -6

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

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 انزقٕٚى
عًبػٙ، اخزجبس يًٓخ انزقٕٚى )كزبثخ يقبل، اخزجبس، يششٔع 

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 65، 9، 5 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1

 21 66 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 61 67 اخزجبس َٓبئٙ 4
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 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٚهٙ:رذاثٛش رمذٚى أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نالعزشبساد ٔاإلس بد األكبدًٚٙ نهطبنت ٔرنك يٍ خالل يب 

  .ّرؼٍٛٛ يششذ يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم طبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔؽزٗ رخشع 

 ( ٔانزاٙ ػاذدْب )ياٙ عابػبد  3ئػالو انطالة ثغبػبد رٕاعذ أعزبر انًقشس ثًكزجّ )انغبػبد انًكزجٛخ

األعجٕع( ثبإلضبيخ ئنٗ انغذٔل انًهظق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشؽٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغابػذح أٔ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاطم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انؾٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

 انظفبس ٔخبنذ انغُبثٙ عؼذٌٔ رشعًخ صٚزم، ْبسثشد انزهفضَٕٚٙ، االَزبط فٙ انًشعغ  

 ؽبْش أؽًذ رشعًخ ثٛشرض، سٔد٘ عزب ٛف، ادٔاسد ٔئخشاعٓب، اَزبعٓب انزهفضٌٕٚ ثشايظ. 

  2116 انمبْشح، نهكزبة، انؼبيخ انًظشٚخ انٓٛئخ دٚفض، يَٕذ دٚش انزهفضَٕٚٙ، االخشاط لٕاػذ 

  ٍػهٙ يؾًذ انخبنك ػجذ ٔاإلراػٙ انزهفضَٕٚٙ اإلخشاط ف 

  ئطجغ اثٕ طبنؼ االػاليٛخ، انًإعغبد اداسح  

 ػجٛذ انؼجذ ػذنٙ ٔػبؽف سػب يؾًذ عٛذ ػذنٙ االػاليٛخ، انًإعغبد اداسح  

 انمؾطبَٙ عبنى االداسٚخ، انمٛبدح 

 Leslie Mitchell- Production Management for Television (Media Skills) - 

Routledge 2009. 

 Linda Stradling- Production Management for TV and Film: The 

Professional's Guide (Professional Media Practice)- Bloomsbury Methuen 

Drama 2010. 

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

 611 انًغًٕع 5
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انًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕاقغ اإلَزشَذ، قٕاػذ انجٛبَبد انخبطخ ثبنًكزجبد انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ انًغغهخ  -4

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

انؾبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش /انهٕائؼ يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ  -5

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

 .ٙيؼًم ؽبعت آن 

  ٖيظبدس أخش 

 .ًاستودٌو لإلنتاج اإلذاع 

 .ًاستودٌو لإلنتاج التلٌفزٌون 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ  .6

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

 انمغى:اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ  .2

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ٙثٛبَبد ئؽظبئٛخ ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساع 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .6

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 .يشاػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

 انًقشس.ساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى ؽٕل أداء ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالؽظخ انًجبششح 
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  :ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت .5

  ٔانزجابدل ثظإسح دٔسٚاخت نزظاؾٛؼ يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

 يٍ انٕاعجبد يغ طبقى رذسٚظ يٍ يإعغخ أخشٖ(:االخزجبساد أٔ ػُٛخ 

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

   االعزؼبَخ ثًظؾؾٍٛ خبسعٍٛ نًقشساد يشبثٓخ يٍ أقغبو خبسط انغبيؼخ ٔيشاعؼخ ػُٛخ ياٍ أٔسا

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

 ثبنقغى.طخ يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خب 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .6

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

 يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

  رؾذٚش يظبدس انزؼهى انخبطخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (325 راع) انٕصبئمٙ انفٛهى طُبػخ:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهىثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                              
 

 أؽذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انمغى: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   نضبَٙانفظم انذساعٙ ا:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

 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:
 
 

 

 هـ12/4/1436تارٌخ التقرٌر:       اإلعاليٛخ.عبيؼخ اإليبو يؾًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهى انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -5

 ٌاألخشٖ انجشايغٛخ األشكبل ثٍٛ ٔرًٛضِ انٕصبئقٙ انفٛهى يبْٛخ انطبنت ٚؼشف أ 

 ٌٔرقُٛبرّ انٕصبئقٙ انفٛهى اَزبط ثًشاؽم انطبنت ٚهى أ 

 ٌانًٛضاَٛبد ٔؽغبة انٕصبئقٛخ األيالو ئَزبط ئداسح أعظ ػهٗ انطبنت ٚزؼشف أ 

 انٕصبئقٙ انفٛهى نظُبػخ انؼًهٛخ انًًبسعخ  

 انٕصبئقٛبد طُبػخ يٙ( ٔعًبنٛخ ٔأخالقٛخ ٔيُٓٛخ صقبيٛخ) اشكبنٛبد ئٚغبد ػهٗ انزؾفٛض 

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرؾغٍٛ انًقشسطف خطظ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  5
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 مقدمة فً صناعة الفٌلم الولائقً .1

 ًمفهوم الفٌلم الولائق 

  فً الفٌلم الولائقًإشكالٌة النوع 

 جدلٌة إعادة تملٌل الحقٌقة فً األفالم الولائقٌة 

 الفٌلم الولائقً بٌن الذاتٌة والموضوعٌة 

 ًأخالعٌات الفٌلم الولائق 

2 6 

 مرحلة ما عبل إنتاج األفالم الولائقٌة .2

 تقنٌات خلق الفكرة وصفاتها 

 البحث وجمع المعلومات 

 كتابة المقترح الفٌلمً والتخطٌط 

  أسالٌب المعالجة الفٌلمٌة 

 تحدٌد بنٌة الفٌلم 

3 9 

 مرحلة اإلنتاج .3

 أسلوب التصوٌر التتابعً فً األفالم الولائقٌة 

 تصوٌر المالحظة وتقنٌاته 

4 52 
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 تصوٌر المقابالت 

  لقطات الCutaway  والInsert 

 تقنٌات وأسالٌب تسجٌل الصوت فً األفالم الولائقٌة 

  تسجٌل التعلٌق وVoice Over 

 استخدام اإلضاءة فً األفالم الولائقٌة 
 اإلضاءة الواععٌة واإلضاءة كعمل فنً -   
 النقاط اللاللٌة والرباعٌة لإلضاءة -   

 تقنٌة إجراء المقابالت فً األفالم الولائقٌة وأسالٌب المناعشة 

 صانع الفٌلم داخل الشاشة وخارجها 

 مرحلة ما بعد اإلنتاج .4

 كتابة السٌنارٌو 

 اللقطات وترتٌبها تجمٌع 

  الصور الفوتوغرافٌة والرسومات واللقطات األرشٌفٌة فً األفالم
 الولائقٌة

 ًالمونتاج النهائ 

 البناء االستمراري والمتوازي فً مونتاج األفالم الولائقٌة 

 تصمٌم الصوت فً األفالم الولائقٌة 

 المكساج 

3 9 

 إدارة اإلنتاج وحساب المٌزانٌات .5

  طاعم العمل فً األفالم الولائقٌة 

 حدود العالعة بٌن المنتج والمخرج وبٌن الكاتب والمخرج 

 معدات وتقنٌات اإلنتاج 

 حساب المٌزانٌات 

3 9 

 45 55 المجموع

 يكَٕبد انًمشس انذساعٙ )ئعًبنٙ ػذد عبػبد انزذسٚظ نكم فظم دساعٙ(: -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
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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

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     5

1-1   ٍٛيؼشفخ ؽجٛؼخ انفٛهى انٕصبئمٙ ٔرًٛدضِ ثد

 األ كبل انجشايغٛخ األخشٖ.

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 .  انزفكٛش انُبلذ

 .األثؾبس   

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.نخطخ يشبسٚغ 

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 .انًُضنٛخ

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-2   ٙيؼشفددددخ يشاؽددددم اَزددددبط انفددددٛهى انٕصددددبئم

 ٔرمُٛبرّ.

1-3   يؼشفخ أعظ ئداسح ئَزبط األفالو انٕصبئمٛدخ

 ٔؽغبة انًٛضاَٛبد.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2
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2-1   يددٍ ُُٚددزظ انفددٛهى انٕصددبئمٙ ثشددكم كبيددم ثددذًء

ٔػددددغ انفكددددشح ٔيؼبنغزٓددددب ٔٔطددددٕالً ئنددددٗ 

 انؼشع انُٓبئٙ ػهٗ انشب خ.

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

 .ؽم انًشكالد انؼهًٛخ 

  انزغزٚددددخ انشاعؼددددخ نًددددب

انطبندددت يدددٍ ٚمدددٕو ثدددّ 

 أػًبل.

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1   انمدددذسح ػهدددٗ يًبسعددددخ يٓدددبساد انزٕاطددددم

 انفؼبل.

  انًشدددبسكخ فدددٙ األَشدددطخ

انغًبػٛددخ انظددفٛخ ٔغٛددش 

 انظفٛخ

  ركٍٕٚ فدشق ػًدم إلَغدبص

يشدددبسٚغ نهؾظدددٕل ػهدددٗ 

 انًؼهٕيبد ٔرٕظٛفٓب

  اعزؾؼددددددددبس انزغددددددددبسة

ٔانخجددددددددددشاد انؼًهٛددددددددددخ 

انغدددددددبثمخ يدددددددٍ خدددددددالل 

 ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛددددددددددددددف انطددددددددددددددالة

ثًشددددددددشٔػبد رزطهددددددددت 

انزؼددددددبٌٔ يددددددغ ْٛئددددددبد 

 يإعغبد ٔأفشاد.ٔ

  ركهٛدددف انطدددالة ثدددأٔساق

ػًددم رزطهددت انجؾددش ػددٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

  يالؽظدددددددددخ رفبػدددددددددم

انطدددالة فدددٙ يٕالدددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمدددددٕٚى أداء انطبندددددت

أصُبء يًبسعدزّ نهؼًدم 

 انزطجٛمٙ.

  ؽدددشػ لؼدددبٚب رظدددًٛى

افزشاػدددٛخ ٔيالؽظدددخ 

ؽشٚمددخ رؼبيددم انطبنددت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعددشاء اخزجددبس  ددف

رمٛدددٛى  نهطدددالة أصُدددبء

انزكهٛفبد انخبطخ ثكم 

 يُٓى.

3-2   انمدددذسح ػهدددٗ ركدددٍٕٚ ػاللدددبد ئٚغبثٛدددخ يدددغ

 اٜخشٍٚ.

3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 

3-4   رؾًم يغئٕنٛخ انجؾش ػٍ يؼهٕيبد ٔفُٛدبد

عذٚدددذح نزًُٛدددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ ٔيٓبساردددّ 

 انًُٓٛخ.

3-5   االنزدددددضاو ثبنًؼدددددبٚٛش األخاللٛدددددخ ٔانًُٓٛدددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ

3-6   ٙانًجدددبدسح فدددٙ انزؼدددشف ػهدددٗ انمؼدددبٚب انزددد

رزطهددددددت االْزًددددددبو ٔيؼبنغزٓددددددب ثبنطشٚمددددددخ 

انًُبعدددجخ ػهدددٗ انًغدددزٕٖ انفدددشد٘ ٔػدددًٍ 

 فشٚك ػًم.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4
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4-1   انمدددذسح ػهدددٗ اعدددزخذاو اإلَزشَدددذ ٔانؾبعدددت

اٜنددٙ فددٙ ثُددبء انًمددبٚٛظ اإلؽظددبئٛخ ػجددش 

 نهٕصبئك. جكخ االَزشَذ ػجش عٕعم 

 .انًؾبػشاد انظفٛخ 

 .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

  اعدددددددددددددزخذاو اندددددددددددددزؼهى

االنكزشَٔٙ َٔظبو انزؼهدٛى 

 ػٍ ثؼذ.

  االخزجبساد انزؾشٚشٚدخ

 ٔانؼًهٛخ.

  ركهٛددددددددددف انطددددددددددالة

يظدبدس  ػهٗثبنزؼشف 

انًؼهٕيددبد اإلػاليٛددخ 

ثبعددددددزخذاو انجددددددشايظ 

 انؾبعٕثٛخ انًخزهفخ.

ركهٛف انطدالة ثزمدذٚى 

ػدددددددددشٔع طدددددددددفٛخ 

ٔرضٔٚدددددذْى ثبنزغزٚدددددخ 

 انشاعؼخ انزمًٕٚٛخ

4-2   انمدددذسح ػهدددٗ اعدددزخذاو انزمُٛدددخ فدددٙ ردددٕفٛش

انًؼهٕيددددددبد ػددددددٍ انًمددددددبٚٛظ اإلؽظددددددبئٛخ 

 انًخزهفخ.

4-3   انمدددذسح ػهدددٗ اعدددزخذاو انزمُٛدددخ فدددٙ ئعدددشاء

 يخزهفخ.انؼشٔع انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فٙ انزٕاطم يغ

 اٜخشٍٚ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  ال رٕعذ  ال رٕعذ  ال رٕعذ 
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -6

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

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 انزقٕٚى
يًٓخ انزقٕٚى )كزبثخ يقبل، اخزجبس، يششٔع عًبػٙ، اخزجبس 

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 65، 9، 5 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1

 21 66 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 61 67 اخزجبس َٓبئٙ 4

 611 انًغًٕع 5
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 ٚهٙ:رذاثٛش رمذٚى أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نالعزشبساد ٔاإلس بد األكبدًٚٙ نهطبنت ٔرنك يٍ خالل يب 

  .ّرؼٍٛٛ يششذ يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم طبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔؽزٗ رخشع 

 ( ٔانزاٙ ػاذدْب )عابػبد ياٙ  3ئػالو انطالة ثغبػبد رٕاعذ أعزبر انًقشس ثًكزجّ )انغبػبد انًكزجٛخ

ػذح أٔ األعجٕع( ثبإلضبيخ ئنٗ انغذٔل انًهظق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشؽٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغاب

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاطم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انؾٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انشئٛغخ: انًشاعغ -2

  صناعة األفالم الولائقٌة، دلٌل عملً للتخطٌط والتصوٌر والمونتاج، تألٌف: باري هامب، ترجمة: ناصر
 ونوس

 الفٌلم الولائقً عضاٌا وإشكاالت: تألٌف مجموعة من الباحلٌن، مركز الجزٌرة للدراسات 

 من مناهج السٌنارٌو واإلخراج والمونتاج، تألٌف: منى الصبان 

 Directing the Documentary. Michael Rabinger. Focal press 

 Representing reality: Issues and Concepts in Documentary. Bill Nichols 

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

انًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕاقغ اإلَزشَذ، قٕاػذ انجٛبَبد انخبطخ ثبنًكزجبد انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ انًغغهخ  -4

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

/انهٕائؼ يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انؾبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش  -5

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

 .ٙيؼًم ؽبعت آن 

 ٖيظبدس أخش 

 .ًاستودٌو لإلنتاج اإلذاع 
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 .ًاستودٌو لإلنتاج التلٌفزٌون  

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ  .6

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

 انمغى:اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ  .2

  ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ.رقشٚش نغُخ يزبثؼخ 

 ٙثٛبَبد ئؽظبئٛخ ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساع 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .6

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

  ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس.رقٕٚى 

 .يشاػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

 ُبء ػهٗ انًالؽظخ انًجبششحرٕعٛٓبد ئداسح انقغى ؽٕل أداء ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ث 

  :ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت .5

  ٔانزجابدل ثظإسح دٔسٚاخت نزظاؾٛؼ يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

 االخزجبساد أٔ ػُٛخ يٍ انٕاعجبد يغ طبقى رذسٚظ يٍ يإعغخ أخشٖ(:

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

   االعزؼبَخ ثًظؾؾٍٛ خبسعٍٛ نًقشساد يشبثٓخ يٍ أقغبو خبسط انغبيؼخ ٔيشاعؼخ ػُٛخ ياٍ أٔسا

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .6

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

  رؾذٚش يظبدس انزؼهى انخبطخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

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 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 اإلعالم واالتصال كلٌة

 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلمقسم 
 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (327 راع) ٔانزهٛفضَٕٚٙ انغًُٛبئٙ انُمذ:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهىثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                              
 

 أؽذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انمغى: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   نضبَٙانذساعٙ اانفظم :  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

 هـ12/4/1436تارٌخ التقرٌر:       اإلعاليٛخ.عبيؼخ اإليبو يؾًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهى انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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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 -5

 ٔأْذايّ ٔيؾذدارّ ٔانزهفضَٕٚٙ انغًُٛبئٙ انُقذ يفٕٓو اٚضبػ. 

 ٌٔأدٔارّ ٔإَٔاػّ ٔانزهفضَٕٚٙ انغًُٛبئٙ انُقذ أعظ ثٛب. 

 يااٍ يخزاابسح نًُاابرط َقذٚااخ ثزطجٛقاابد انقٛاابو ػهااٗ رااذسٚجٓى خااالل يااٍ َقذٚااخ يٓاابساد انطااالة اكغاابة 

 .ٔانزهفضَٕٚٛخ انغًُٛبئٛخ األػًبل

 ٔانزهفضَٕٚٛخ انغًُٛبئٛخ انًٕاد رغبِ انُقذٚخ انطالة يٓبساد رًُٛخ. 

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرؾغٍٛ انًقشسطف خطظ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  5
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 مفهوم النقد السٌنمائً والتلفزٌونً

 اهمٌة النقد السٌنمائً والتلفزٌونً واهدافه   
5 3 
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 والتلفزٌونً.السٌنمائً  مبادئ النقد

 .العلمٌة المرجعٌة

 الفنً.التذوق 

 .القدرة على التحلٌل

 .الخلفٌة اللقافٌة للناعد

 القدرة على الربط بٌن هذه العناصر للوصول إلى نقد موضوعى جٌد.

5 3 

 3 5 والبنائٌة.سمات الناعد الفنٌة والمعٌارٌة 

 النقد السٌنمائً بٌن المعٌارٌة والوصفٌة

 .بناء المعاٌٌر الفنٌة واالدارٌة والمهنٌة والجمالٌة واألخالعٌة

 .محاوالت الباحلٌن فً صناعة المعاٌٌر

 .معاٌٌر المحتوى والمضمون

 .معاٌٌر أشكال المواد والبرامج

 معاٌٌر أسالٌب الحوار والصٌاغة 

5 3 

 3 5 ممارسة النقد السٌنمائً والتلفزٌونً

 3 5 االٌجابٌة  ومجاالته وآلارهالتحلٌل الفلمً 

 النقد.أنواع 

 .النقد الفنً

 .النقد الوظٌفً

 النقد المؤسسً 

5 3 

 األدوات المعرفٌة إلنتاج نقد إعالمً

 .وسائل الرصد الكمٌة والكٌفٌة

 اإلنتاج.المعرفة المتخصصة بأدوات وطبٌعة 

5 3 

 مجاالت الرصد الكمٌة والكٌفٌة

 .األفكار والموضوعات والمحتوى
5 3 
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 .األشكال واألسالٌب

 .الشخصٌات السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة

 آراء الجمهور والخبراء 

 3 5 .والتلفزٌونٌةضوابط الرصد والمتابعة لألعمال السٌنمائٌة 

 3 5 وظائف النقد السٌنمائً والتلفزٌونً

 األطر المرجعٌة لنقد االعمال السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة

 اإلعالمٌة.السٌاسات 

 .معاٌٌر المحطات التلفزٌونٌة

 .العربٌة والدولٌةمعاٌٌر الهٌئات والمنظمات 

 .الكفاءة والجودةمعاٌٌر 

 .موالٌق الشرف

 المعاٌٌر المهنٌة والمجتمعٌة 

5 3 

 3 5 السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة أنماط المدارس واالتجاهات النقدٌة 

 والتلفزٌونً.واقع الممارسة النقدٌة لالنتاج السٌنمائً 

 .نقد األكادٌمٌٌن

 .نقد السٌنمائٌٌن

 نقد الهواة عبر المدونات والنشر اإللكترونً 

5 3 

 3 5 تطبٌقات نقدٌة لعٌنات مختارة من األعمال السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة 

 45 55 المجموع

 يكَٕبد انًمشس انذساعٙ )ئعًبنٙ ػذد عبػبد انزذسٚظ نكم فظم دساعٙ(: -2

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
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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

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     5

1-1   ٙيؼشفددددددددخ يفٓددددددددٕو انُمددددددددذ انغددددددددًُٛبئ

 ٔانزهفضَٕٚٙ ٔيؾذدارّ ٔاْذافّ.  

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

 انمبئى ػهٗ انؼًدم  انزؼهى

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 .  انزفكٛش انُبلذ

 .األثؾبس   

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.نخطخ يشبسٚغ 

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-2   ٙيؼشفددددددددخ أعددددددددظ انُمددددددددذ انغددددددددًُٛبئ

 ٔانزهفضَٕٚٙ ٔإَٔاػّ ٔأدٔارّ. 

 ةاإلدراكٌالمهارات    2
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2-1   ُٚمدددددذ األػًدددددبل انًخزهفدددددخ انزدددددٙ رُمدددددذو

 عًُٛبئٛبً.رهٛفضَٕٚٛبً أٔ 

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

 انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

 .ؽم انًشكالد انؼهًٛخ 

  انزغزٚددددخ انشاعؼددددخ نًددددب

ٚمدددٕو ثدددّ انطبندددت يدددٍ 

 أػًبل.

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 جؾٕس.انًُضنٛخ ٔان

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1   انمددذسح ػهددٗ يًبسعددخ يٓددبساد انزٕاطددم

 انفؼبل.

  انًشددبسكخ فددٙ األَشددطخ

انغًبػٛددددددددخ انظددددددددفٛخ 

 ٔغٛش انظفٛخ

  ػًددددددم ركددددددٍٕٚ فددددددشق

إلَغدددددددددددبص يشدددددددددددبسٚغ 

نهؾظددددددددددددٕل ػهددددددددددددٗ 

 انًؼهٕيبد ٔرٕظٛفٓب

  اعزؾؼددددددبس انزغددددددبسة

ٔانخجددددددددشاد انؼًهٛددددددددخ 

انغددددددبثمخ يددددددٍ خددددددالل 

 ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛددددددددددددف انطددددددددددددالة

ثًشددددددشٔػبد رزطهددددددت 

انزؼدددددبٌٔ يدددددغ ْٛئدددددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛددف انطددالة ثددأٔساق

ػًم رزطهت انجؾش ػدٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

يٕالددف انطددالة فددٙ 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

3-2   انمددذسح ػهددٗ ركددٍٕٚ ػاللددبد ئٚغبثٛددخ يددغ

 اٜخشٍٚ.

3-3   ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك.انمذسح 

3-4   رؾًدددم يغدددئٕنٛخ انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد

ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

3-5   االنزددددضاو ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ
3-6   ٙانًجددبدسح فددٙ انزؼددشف ػهددٗ انمؼددبٚب انزدد

رزطهددددت االْزًددددبو ٔيؼبنغزٓددددب ثبنطشٚمددددخ 

انًُبعجخ ػهدٗ انًغدزٕٖ انفدشد٘ ٔػدًٍ 

 فشٚك ػًم.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4
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4-1   انمذسح ػهدٗ اعدزخذاو اإلَزشَدذ ٔانؾبعدت

اٜنٙ فٙ ثُدبء انًمدبٚٛظ اإلؽظدبئٛخ ػجدش 

 نهٕصبئك. جكخ االَزشَذ ػجش عٕعم 

 .انًؾبػشاد انظفٛخ 

 .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

اندددددددددددزؼهى  اعدددددددددددزخذاو

االنكزشَٔددددددددٙ َٔظددددددددبو 

 انزؼهٛى ػٍ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانؼًهٛخ.

  ركهٛددددددددف انطددددددددالة

 ػهدددددددددٗثدددددددددبنزؼشف 

يظدددبدس انًؼهٕيدددبد 

اإلػاليٛددخ ثبعددزخذاو 

انجدددشايظ انؾبعدددٕثٛخ 

 انًخزهفخ.

ركهٛددددددددف انطددددددددالة 

ثزمدددددددذٚى ػدددددددشٔع 

طدددددفٛخ ٔرضٔٚدددددذْى 

ثبنزغزٚددددددخ انشاعؼددددددخ 

 انزمًٕٚٛخ

4-2  خ فددٙ رددٕفٛش انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛدد

انًؼهٕيددددبد ػددددٍ انًمددددبٚٛظ اإلؽظددددبئٛخ 

 انًخزهفخ.
4-3   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ ئعددشاء

 يخزهفخ.انؼشٔع انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فدٙ انزٕاطدم

 يغ اٜخشٍٚ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  ال رٕعذ  ال رٕعذ  ال رٕعذ 
 

 رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ:عذٔل يٓبو  -6

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

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 انزقٕٚى
يًٓخ انزقٕٚى )كزبثخ يقبل، اخزجبس، يششٔع عًبػٙ، اخزجبس 

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 65، 9، 5 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1

 21 66 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 61 67 اخزجبس َٓبئٙ 4

 611 انًغًٕع 5
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 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٚهٙ:رذاثٛش رمذٚى أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نالعزشبساد ٔاإلس بد األكبدًٚٙ نهطبنت ٔرنك يٍ خالل يب 

  .ّرؼٍٛٛ يششذ يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم طبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔؽزٗ رخشع 

 ( ٔانزاٙ ػاذدْب )ياٙ عابػبد  3ئػالو انطالة ثغبػبد رٕاعذ أعزبر انًقشس ثًكزجّ )انغبػبد انًكزجٛخ

األعجٕع( ثبإلضبيخ ئنٗ انغذٔل انًهظق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشؽٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغابػذح أٔ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاطم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انؾٕاس ػجش انشجكخ 

  ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

 للكتاب المصرٌة الهٌئة علً، أحمد سامٌة د والمرئً، المسموع اإلعالمً النقد. 

 محمد الباقً عبد بن الخضر: د اإلعالمً، النقد إلى مدخل   

  :2229 البخاري، محمد. د اإلعالمً المضمون وتحلٌل اإلعالم 

 سٌف ولٌد د ب وكوالٌس، أصول: السٌنمائً النقد أسرار 

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

انًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕاقغ اإلَزشَذ، قٕاػذ انجٛبَبد انخبطخ ثبنًكزجبد انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ انًغغهخ  -4

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

/انهٕائؼ يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انؾبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش  -5

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

 .ٙيؼًم ؽبعت آن 

 ٖيظبدس أخش 
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 .ًاستودٌو لإلنتاج اإلذاع 

 .ًاستودٌو لإلنتاج التلٌفزٌون  

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ  .6

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

 انمغى:اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ  .2

  ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ.رقشٚش نغُخ يزبثؼخ 

 ٙثٛبَبد ئؽظبئٛخ ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساع 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .6

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

  ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس.رقٕٚى 

 .يشاػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

  ثُبء ػهٗ انًالؽظخ انًجبششحرٕعٛٓبد ئداسح انقغى ؽٕل أداء ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ 

  :ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت .5

  ٔانزجابدل ثظإسح دٔسٚاخت نزظاؾٛؼ يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

 االخزجبساد أٔ ػُٛخ يٍ انٕاعجبد يغ طبقى رذسٚظ يٍ يإعغخ أخشٖ(:

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

   االعزؼبَخ ثًظؾؾٍٛ خبسعٍٛ نًقشساد يشبثٓخ يٍ أقغبو خبسط انغبيؼخ ٔيشاعؼخ ػُٛخ ياٍ أٔسا

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .6

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  نقغى.ثبيشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

  رؾذٚش يظبدس انزؼهى انخبطخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (321 راع) ٔانزهٛفضَٕٚٙ انغًُٛبئٙ اإلخشاط:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 4:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهىثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                              
 

 أؽذ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انمغى: المقرر تدرٌس اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن  -4
 

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   نضبَٙانفظم انذساعٙ ا:  فٌه المقرر ٌُدرَّ
 

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

 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:
 
 

 

 هـ12/4/1436تارٌخ التقرٌر:       اإلعاليٛخ.عبيؼخ اإليبو يؾًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 اإلراػخ ٔانزهٛفضٌٕٚ ٔانفٛهى انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -5

 ٔانزهفضَٕٚٙ انغًُٛبئٙ نإلخشاط انشئٛغخ ثبنًفبْٛى انطالة رؼشٚف. 

 ٔأعبنٛجّ اإلخشاط ثًذاسط انطالة رؼشٚف. 

 ٔٔظٛفزّ انًخشط ثأدٔاد انطالة ئنًبو. 

 يشؽهخ كم ٔيزطهجبد اإلخشاط ثًشاؽم انطالة ئنًبو. 

 انشئٛغخ اإلخشاط يٓبساد انطالة ئكغبة. 

 ٔانزهفضَٕٚٙ انغًُٛبئٙ اإلخشاط يٙ ػًهٛخ ثزطجٛقبد انطالة رضٔٚذ. 

 ٍٛقظٛشح ألػًبل ئخشاعٛخ سؤٖ رقذٚى يٍ انطالة رًك. 

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرؾغٍٛ انًقشسطف خطظ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  5
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 .مفادهٌم رئٌسة فً اإلخراج السٌنمائً والتلفزٌونً

 المصطلحات الفنٌة فً مجال اإلخراج.
5 4 

 .المخرج ودوره فً العملوظٌفة 

 لتكوٌن فً الصورة التلفزٌونٌة.ا
5 4 

 طبٌعة اإلخراج ووظائفه:

 رؤٌة المخرج فً معالجة النص. 
5 4 

 .أسالٌب اإلخراج والمدارس الفنٌة فً اإلخراج

 التعبٌر البصري وجمالٌات الصورة.
2 9 

 4 5 .اللقطات وحركات الكامٌرا وتكوٌن الصورة
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 وأنواعها ووظائفها.إدارة اإلضاءة 

 .إدارة التصوٌر الداخلً والخارجً

 المؤثرات الصوتٌة والبصرٌة.
2 9 

 4 5 تقنٌات اإلخراج وأدواته، تصحٌح األلوان والتلٌسٌن.

 4 5 التخطٌط لتنفٌذ العمل.

 4 5 مراحل اإلخراج ومتطلبات كل مرحلة.

 4 5 إدارة مواقع التصوٌر.

 4 5 باالستودٌودهات.إدارة غرفة التحكم 

 4 5 المونتاج الصوتً والمرئً.

 4 5 تحلٌل نماذج إخراجٌة متمٌزة.

 62 55 المجموع

 يكَٕبد انًمشس انذساعٙ )ئعًبنٙ ػذد عبػبد انزذسٚظ نكم فظم دساعٙ(: -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
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وفقاً  المقررتعلم  مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     5

1-1   يؼشفددددددخ انًفددددددبْٛى انشئٛغددددددخ ن خددددددشاط

 انغًُٛبئٙ ٔانزهفضَٕٚٙ.

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  انمددددددبئى ػهددددددٗ انددددددزؼهى

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 .  انزفكٛش انُبلذ

 .األثؾبس   

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.نخطخ يشبسٚغ 

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انغًبػٛخ.انفشدٚخ ٔ

1-2  .ّيؼشفخ يذاسط اإلخشاط ٔأعبنٛج 

1-3  .ّيؼشفخ أدٔاد انًخشط ٔٔظٛفز 

1-4   يؼشفدددخ يشاؽدددم اإلخدددشاط ٔيزطهجدددبد كدددم

 يشؽهخ.

1-5  .يؼشفخ يٓبساد اإلخشاط انشئٛغخ 

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1  نألػًدددددددبل رُفٛدددددددز٘ عدددددددُٛبسٕٚ ُٚظدددددددًى 

 .ٔانزهٛفضَٕٚٛخ انغًُٛبئٛخ

 انخجدددددددددشاد  اعدددددددددزضبسح

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

 .ؽم انًشكالد انؼهًٛخ 

  انزغزٚددددخ انشاعؼددددخ نًددددب

ٚمدددٕو ثدددّ انطبندددت يدددٍ 

 أػًبل.

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

 سٍٚ ٔانٕاعجدبد انزًب

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 
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 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1   انمددذسح ػهددٗ يًبسعددخ يٓددبساد انزٕاطددم

 انفؼبل.

  انًشددبسكخ فددٙ األَشددطخ

انظددددددددفٛخ انغًبػٛددددددددخ 

 ٔغٛش انظفٛخ

  ركددددددٍٕٚ فددددددشق ػًددددددم

إلَغدددددددددددبص يشدددددددددددبسٚغ 

نهؾظددددددددددددٕل ػهددددددددددددٗ 

 انًؼهٕيبد ٔرٕظٛفٓب

  اعزؾؼددددددبس انزغددددددبسة

ٔانخجددددددددشاد انؼًهٛددددددددخ 

انغددددددبثمخ يددددددٍ خددددددالل 

 ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛددددددددددددف انطددددددددددددالة

ثًشددددددشٔػبد رزطهددددددت 

انزؼدددددبٌٔ يدددددغ ْٛئدددددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛددف انطددالة ثددأٔساق

ػًم رزطهت انجؾش ػدٍ 

 َبد.انًؼهٕيبد ٔانجٛب

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

3-2  يددغ  انمددذسح ػهددٗ ركددٍٕٚ ػاللددبد ئٚغبثٛددخ

 اٜخشٍٚ.

3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 

3-4   رؾًدددم يغدددئٕنٛخ انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد

ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

3-5   االنزددددضاو ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ
3-6   ٙانًجددبدسح فددٙ انزؼددشف ػهددٗ انمؼددبٚب انزدد

االْزًددددبو ٔيؼبنغزٓددددب ثبنطشٚمددددخ رزطهددددت 

انًُبعجخ ػهدٗ انًغدزٕٖ انفدشد٘ ٔػدًٍ 

 فشٚك ػًم.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   انمذسح ػهدٗ اعدزخذاو اإلَزشَدذ ٔانؾبعدت

اٜنٙ فٙ ثُدبء انًمدبٚٛظ اإلؽظدبئٛخ ػجدش 

 نهٕصبئك. جكخ االَزشَذ ػجش عٕعم 

  انظفٛخ.انًؾبػشاد 

 .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

اعدددددددددددزخذاو اندددددددددددزؼهى 

االنكزشَٔددددددددٙ َٔظددددددددبو 

 انزؼهٛى ػٍ ثؼذ.

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانؼًهٛخ.

  ركهٛددددددددف انطددددددددالة

 ػهدددددددددٗثدددددددددبنزؼشف 

يظدددبدس انًؼهٕيدددبد 

اإلػاليٛددخ ثبعددزخذاو 

انجدددشايظ انؾبعدددٕثٛخ 

 انًخزهفخ.

ركهٛددددددددف انطددددددددالة 

ثزمدددددددذٚى ػدددددددشٔع 

طدددددفٛخ ٔرضٔٚدددددذْى 

ثبنزغزٚددددددخ انشاعؼددددددخ 

 انزمًٕٚٛخ

4-2   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ رددٕفٛش

انًؼهٕيددددبد ػددددٍ انًمددددبٚٛظ اإلؽظددددبئٛخ 

 انًخزهفخ.
4-3   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ ئعددشاء

 يخزهفخ.انؼشٔع انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فدٙ انزٕاطدم

 يغ اٜخشٍٚ.
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 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  ال رٕعذ  ال رٕعذ  ال رٕعذ 
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

 ٚهٙ:رذاثٛش رمذٚى أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ نالعزشبساد ٔاإلس بد األكبدًٚٙ نهطبنت ٔرنك يٍ خالل يب 

  .ّرؼٍٛٛ يششذ يٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم طبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔؽزٗ رخشع 

 ( ٔانزاٙ ػاذدْب )ياٙ  عابػبد 3ئػالو انطالة ثغبػبد رٕاعذ أعزبر انًقشس ثًكزجّ )انغبػبد انًكزجٛخ

األعجٕع( ثبإلضبيخ ئنٗ انغذٔل انًهظق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشؽٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغابػذح أٔ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاطم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انؾٕاس ػجش انشجكخ 

 ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -6

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

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

 انزقٕٚى
يششٔع عًبػٙ، اخزجبس  يًٓخ انزقٕٚى )كزبثخ يقبل، اخزجبس،
 َٓبئٙ...انخ(

األعجٕع 
 انًؾذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 65، 9، 5 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1

 21 66 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 61 67 اخزجبس َٓبئٙ 4

 611 انًغًٕع 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 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 اإلعالم واالتصال كلٌة

 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلمقسم 
 

 
 

 

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

 جمالٌات اإلخراج بٌن المسرح والسٌنما دهانً أبو الحسن سالم 

  ًكٌف تصنع فلمك األول بالدٌجتال تروى النٌر وكالى نٌكوالس ترجمه  -اإلخراج السٌنمائ

 عبد الحمٌدعاطف 

 أحادٌث حول اإلخراج السٌنمائً مٌخائٌل رووم ترجمه عدنان مدانات 

  ًمحمد علً عبد الخالقفن اإلخراج التلفزٌونً واإلذاع 

 نظرٌة وتقنٌة إنشاء الفٌلم سمٌر الزغبً-جمالٌات السٌنما 

  صناعة األفالم الوثائقٌة دلٌل عملً للتخطٌط والتصوٌر والمونتاج، باري دهامب، ترجمة ناصر

 أبو ظبً للثقافة والتراث.ونوس، 

  من منادهج السٌنارٌو واإلخراج والمونتاج للدكتورة من الصبان من موقع المدرسة العربٌة

 للسٌنما والتلٌفزٌون على شبكة اإلنترنت.

 Michael Rabiger, Mick Hurbis-Cherrier- Directing: Film 

Techniques and Aesthetics- Focal Press 5 edition 2013. 

 Ivan Cury- Directing and Producing for Television: A Format 

Approach 

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

انًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕاقغ اإلَزشَذ، قٕاػذ انجٛبَبد انخبطخ ثبنًكزجبد انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ انًغغهخ  -4

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انؾبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش /انهٕائؼ يٕاد  -5

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

 .ٙيؼًم ؽبعت آن 
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 أخشٖ يظبدس 

 .ًاستودٌو لإلنتاج اإلذاع 

 .ًاستودٌو لإلنتاج التلٌفزٌون 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ  .6

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

 انمغى:اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ  .2

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ٙثٛبَبد ئؽظبئٛخ ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساع 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .6

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 .يشاػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

 انًقشس.ساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى ؽٕل أداء ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالؽظخ انًجبششح 

  :ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت .5

  ٔانزجابدل ثظإسح دٔسٚاخت نزظاؾٛؼ يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

 يٍ انٕاعجبد يغ طبقى رذسٚظ يٍ يإعغخ أخشٖ(:االخزجبساد أٔ ػُٛخ 

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

   االعزؼبَخ ثًظؾؾٍٛ خبسعٍٛ نًقشساد يشبثٓخ يٍ أقغبو خبسط انغبيؼخ ٔيشاعؼخ ػُٛخ ياٍ أٔسا

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

 ثبنقغى.طخ يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خب 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .6

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

 يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

  رؾذٚش يظبدس انزؼهى انخبطخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 
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 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
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 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلمقسم 
 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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