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 دراسًال مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (666اإلؽظبء انزطجٛمٙ )ػهى   :هاسم المقرر الدراسً ورمز -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انؼبيخ انؼاللبدثشَبيظ 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   انذساعٙ األٔلانفظم :  المقرر فٌه ٌُدرَّ
 

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -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 يحًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 انؼبيخ انؼاللبد  انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرصبل   الكلٌة:
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 دهداف األب. 

 هذا المقررمن تدرٌس الرئٌسً  الغرض  -1

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرحغٍٛ انًقشسصف خطػ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 يفبْٛى ئؽظبئٛخ.

 اإلؽظبء انٕطفٙ.
6 3 

 انزشيٛض ٔئػذاد انجٛبَبد نهؾبعٕة.

 (.SPSSانزؼشف ػهٗ ؽضيخ )
2 6 

 6 2 يغزٕٚبد انمٛبط.

 6 2 اخزجبس انفشٔع.

 اخزجبساد انفشٔق:

 )أيضهخ ٔرطجٛمبد ؽبعٕثٛخ(.اخزجبساد رٙ 

 اخزجبساد رؾهٛم انزجبٍٚ )أيضهخ ٔرطجٛمبد ؽبعٕثٛخ(.

2 6 

 6 2 يؼبيم االسرجبؽ نجٛشعٌٕ. )أيضهخ ٔرطجٛمبد ؽبعٕثٛخ(.

 6 2 يشثغ كب٘ )أيضهخ ٔرطجٛمبد ؽبعٕثٛخ(.

 6 2 يؼبيم االسرجبؽ نغجٛشيبٌ. )أيضهخ ٔرطجٛمبد ؽبعٕثٛخ(.
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 انًغًٕع
65 45 

 

 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     1

1-1   رضٔٚدددذ انطدددالة ثبنًؼدددبسف انالصيدددخ نفٓدددى

 اإلؽظبء انٕطفٙ ٔاخزجبس انفشٔع.
  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

1-2   ئيدددذاد انطدددالة ثبنًؼدددبسف انالصيدددخ نفٓدددى

ٔرطجٛدددددددددك ثؼدددددددددغ االخزجددددددددددبساد راد 

 انًزغٛشٍٚ.
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1-3   انطددالة ػهددٗ اعددزؼًبل انؾبعددٕة رددذسٚت

 فٙ رطجٛك ثؼغ االخزجبساد اإلؽظبئٛخ.

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انزفكٛش انُبلذ 

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.شبسٚغ نخطخ ي

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔ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
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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 

هٕيدددبد يظدددبدس انًؼ

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: -5

 
)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 
 انًحذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ
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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

ثبإلظبيخ ئنٗ انغذٔل انًهصق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشحٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغابػذح أٔ األعجٕع( 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاصم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انحٕاس ػجش انشجكخ 

 ش انشجكخ رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػج 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب ذكر ا -1
 

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

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

 ٌٔاإلؽظبء انزطجٛمٙ، أثٕ ػًّ، ػجذ انشؽًٍ، ٔآخش 

 اإلؽظبئٙ ئط(ط ثٙ ئط  )ئ دنٛم ثشَبيظ. 

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

  انمشاس، خبنذ انغؼؼٙ. طُبػخرمُٛبد 

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

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

    ثًقشس اإلحصبء ٔرطجٛقبرّ انحبعٕثٛخ األخشٖ انخبصخيٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

 %61 3،5،3 يشبسكخ طفٛخ 1

 %31 1،61،66 ركهٛفبد ػًهٛخ 2

 %61 66 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 اعزقصبء غالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يصم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

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

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ٙثٛبَبد ئحصبئٛخ ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يصم دساع 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  -3

  رٕيٛش أعٓضِ حبعت حذٚضّ ٔرٕيٛش انصٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 األخز ثزٕصٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خصٕصب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل حٕل رذسٚظ 

 خ انًجبششحرٕعٛٓبد ئداسح انقغى حٕل أداء ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالحظ 

 ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت  -4

  ٔانزجابدل ثصإسح دٔسٚاخت نزصاحٛح يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رصحٛح ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ صححٓب ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 
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 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد -5

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

  يشاعؼخ رٕصٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطػ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

  رحذٚش يصبدس انزؼهى انخبصخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلحصبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رحغ 

 ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:أو المدرس سعضو دهٌئة التدرٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التوقٌع

 / رئٌس القسمالعمٌد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (663يُبْظ انجؾٕس انكًٛخ )ػهى :  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انؼبيخ انؼاللبدثشَبيظ 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:   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 يحًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 انؼبيخ انؼاللبد  انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرصبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس هذا المقرر -1

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرحغٍٛ انًقشسصف خطػ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 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 3 

 انخطٕاد األٔنٛخ فٙ انجؾٕس اإلػاليٛخ:

 انًٕػٕع.اخزٛبس 

 انؼُٕاٌ.

 يشكهخ انجؾش.

 انذساعبد انغبثمخ.

 فشػٛبد انجؾش ٔرغبؤالرّ.

6 3 

 ػُبطش سئٛغخ فٙ ثؾٕس اإلػالو:

 انًزغٛشاد ألغبيٓب ٔإَٔاػٓب.

 يغزٕٚبد انمٛبط.

 ثُبء يٕاصٍٚ انمٛبط.

 انزؼشٚفبد اإلعشائٛخ.

 انظذق ٔانضجبد.

6 3 

 يغزًؼبد انجؾٕس اإلػاليٛخ ٔػُٛبرٓب:

 ٔانؼُٛخ.انًغزًغ 
6 3 
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 ؽغى انؼُٛخ.

 يفشداد انؼُٛخ فٙ انجؾٕس اإلػاليٛخ.

 انخطأ انؼُٛٙ.

 إَٔاع انؼُٛبد.

 انذساعبد اإلػاليٛخ انًغؾٛخ:

 يظذالٛخ انجؾٕس انًغؾٛخ.

 رظًٛى االعزًبسح.

 أدٔاد انجؾٕس انًغؾٛخ:

 االعزجبَخ.

 انًمبثهخ انشخظٛخ.

 انًمبثهخ انٓبرفٛخ.

2 6 

 ٔانزغشٚجٛخ:انذساعبد انؾمهٛخ 

 انًمظٕد ثبنذساعبد انؾمهٛخ.

 ؽشق عًغ يؼهٕيبرٓب:

 انًالؽظخ.

 يغًٕػخ انزشكٛض.

 دساعخ انؾبنخ.

2 6 

 انًمظٕد ثبنذساعبد انزغشٚجٛخ:

 ألغبيٓب. 

 ػُبطش رطجٛك انزغشثخ فٙ ثؾٕس اإلػالو.

 إَٔاع انزغبسة.

 ؽشق اخزٛبس ػُٛخ انزغشثخ.

2 6 

 رؾهٛم انًؼًٌٕ:

 رؼشٚفّ.

 خطٕاد رؾهٛم انًؼًٌٕ. 

 ٔؽذاد انزؾهٛم.

 انزظُٛفبد.

 انؼُٛخ.

 اخزجبس انضجبد فٙ رؾهٛم انًؼًٌٕ.

6 3 

 ثؾٕس انظؾبفخ:

 ثؾٕس انشعبنخ انظؾفٛخ:

 انًمشٔئٛخ.

 ثؾٕس انشكم ٔانزظًٛى.

 ثؾٕس انًزهمٙ نهًبدح انظؾفٛخ:

 فئبد انمشاء.

 لٛبط انمشائٛخ.

 دساعبد انزأصٛش.

6 3 
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 دساعبد انزٕصٚغ.

 انمبئى ثبالرظبل انظؾفٙ:ثؾٕس 

 دساعخ انؼبيهٍٛ فٙ انظؾف.

 دساعخ ئداسح انًإعغبد انظؾفٛخ ٔيهكٛزٓب.

 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 3 

 ٔاإلػالٌ: انؼاللبد انؼبيخثؾٕس 

 :انؼاللبد انؼبيخثؾٕس 

 انجؾٕس انًُٓغٛخ.

 انجؾٕس غٛش انًُٓغٛخ.

 أدٔاد عًغ انًؼهٕيبد نهجؾٕس غٛش انًُٓغٛخ.

 ثؾٕس االرظبل انزغٕٚمٙ ٔاإلػالٌ:

 ثؾٕس انُض اإلػالَٙ.

 ٔانزغٕٚمٛخ:ثؾٕس انؾًالد اإلػالَٛخ 

 انجؾٕس انمجهٛخ.

 انجؾٕس انًشؽهٛخ. 

 انجؾٕس انجؼذٚخ.

 لٛبط عًٕٓس انهٕؽبد اإلػالَٛخ.

6 3 

 رؾهٛم انًؼهٕيبد ٔاعزخشاط انُزبئظ:

 خطٕاد يب لجم اعزخذاو انؾبعت اٜنٙ.

 خطٕاد اعزخذاو انؾبعت.

 يُبلشخ انُزبئظ ٔرفغٛشْب.

6 3 

 45 65 انًغًٕع

 

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

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
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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     1

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

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

2-2   ٚطجدددك انطدددالة يٓدددبساد كزبثدددّ انجؾدددٕس

 انكًٛخ فٙ يغبل اإلػالو.

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 

 مٌةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 عالقات العامةقسم ال
 

 

 

2-3   ًٚٛددض انطددالة ثددٍٛ أَددٕاع يُددبْظ انجؾددش

ٚزُبعددت ٔؽجٛؼددخ انًشددكهخ انجؾضٛددخ انددز٘ 

 انزٙ ٚذسعٓب.

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

  انزغزٚددددخ انشاعؼددددخ نًددددب

ثدددّ انطبندددت يدددٍ ٚمدددٕو 

 أػًبل.

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 رًكٍٛ انطالة يٍ ثُبء انًمبٚٛظ انؼهًٛخ.  4-2 انزمذًٚٛخ.

   ٚ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 

 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  .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

 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.
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 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.
 

 :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( ثبإلظبيخ ئنٗ انغذٔل انًهصق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشحٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغابػذح أٔ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاصم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انحٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 انذساعٙ:عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم  -5

 
)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 
 انًحذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 %61 3،5،3 يشبسكخ طفٛخ 1

 %31 1،61،66 ركهٛفبد ػًهٛخ 2

 %61 66 االيزؾبٌ انُٓبئٙ 3
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 :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

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجحٕس  األخشٖ انخبصخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

انحبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش /انهٕائح 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 اعزقصبء غالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يصم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

 انمغى:اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ  -2
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 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يصم دساعٙ ثٛبَبد ئحصبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  -3

  رٕيٛش أعٓضِ حبعت حذٚضّ ٔرٕيٛش انصٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 األخز ثزٕصٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خصٕصب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل حٕل رذسٚظ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى حٕل أداء ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالحظخ انًجبششح 

  :ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت -4

  ٔانزجابدل ثصإسح دٔسٚاخت نزصاحٛح يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رصحٛح ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ صححٓب ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد -5

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

  يشاعؼخ رٕصٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطػ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

 ٚش يصبدس انزؼهى انخبصخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل رحذ 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلحصبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رحغ 

 ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (626 ػهك( االعزًبػٛخ انًغإٔنٛخ سػبٚخ ثشايظ:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انؼاللبد انؼبيخثشَبيظ 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

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

 انؼاللبد انؼبيخ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرصبل   الكلٌة:
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 نظام التعلٌم )ضع عالمة عند األسالٌب المطب قة(: -9
 

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

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

 تعلٌقات:
 
 

 

 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 االعزًبػٛخ انًُظًبد يٙ انؼبيخ انؼالقبد ثأدٔاس انطبنت انًبو. 

 انؼبيخ انؼالقبد ثشايظ يٙ ئداسٖ االعزًبػٙ االحصبئٙ ثذٔس انًؼشيخ انطبنت اكغبة  

 انحكٕيٛخ انًُظًبد يٙ ٔأًْٛزٓب انؼبيخ انؼالقبد ثأدٔاس انطبنت رؼشٚف  

 االعزًبػٙ انزٕاصم ٔعبئم يٙ انؼبيخ نهؼالقبد االعزًبػٛخ نهًغئٕنٛخ انطبنت ئدساك 

 االعزًبػٛخ انشػبٚخ ْٔٛئبد يإعغبد يٙ انؼبيخ انؼالقبد يٍ ًَبرط ػهٗ انطبنت رذسٚت 

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرحغٍٛ انًقشسصف خطػ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

انؼالقبد انؼبيخ يٙ انًُظًبد االعزًبػٛخ: يفٕٓو انًُظًبد  .1

انؼالقبد انؼبيخ ٔاداسح انًُظًبد االعزًبػٛخ، أْذايٓب، خصبئصٓب، 

 االعزًبػٛخ.
2 6 
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دٔس انؼالقبد انؼبيخ يٙ انًُظًبد انحكٕيٛخ: األًْٛخ، انًجبدئ،  .2

 انًٓبو.
6 3 

 6 2 انًغئٕنٛخ االعزًبػٛخ نهؼالقبد انؼبيخ يٙ االػالو انغذٚذ. .3

 6 2 انؼالقبد انؼبيخ ثبنًغزشفٛبد انصحٛخ.

 6 2 انؼالقبد انؼبيخ ثبنًإعغبد انششغٛخ 

 6 2 انؼالقبد انؼبيخ ثبنًإعغبد انخٛشٚخ

 6 2 انؼالقبد انؼبيخ يٙ انًصبسف

 6 2 انؼالقبد انؼبيخ يٙ انغبيؼبد

 45 65 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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 المملكة العربٌة السعودٌة
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وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1   ٙيؼشفددددددخ أدٔاس انؼاللددددددبد انؼبيددددددخ فدددددد

 انًُظًبد االعزًبػٛخ

  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 انددذٔس االؽظددبئٙ االعزًددبػٙ فدد

 ثشايظ انؼاللبد انؼبيخ 
1-3   يؼشفددخ أدٔاس انؼاللدددبد انؼبيدددخ ٔأًْٛزٓدددب

 فٙ انًُظًبد انؾكٕيٛخ 
1-4   يؼشفدددخ انًغدددئٕنٛخ االعزًبػٛدددخ نهؼاللدددبد

 انؼبيخ فٙ ٔعبئم انزٕاطم االعزًبػٙ

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ُٙٚؾهدددم ًَدددبرط يدددٍ انؼاللدددبد انؼبيدددخ فددد

 يإعغبد ْٔٛئبد انشػبٚخ االعزًبػٛخ

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  ٔرفغدددٛش انًدددبدح رؾهٛدددم

 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 

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1   انمددذسح ػهددٗ يًبسعددخ يٓددبساد انزٕاطددم  انًشددبسكخ فددٙ األَشددطخ  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم
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انغًبػٛددددددددخ انظددددددددفٛخ  انفؼبل.

 ٔ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.

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

 ًٛى ؽددشػ لؼددبٚب رظدد

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

انًؼشفٛدددخ  ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ

 ٔ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 

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  ال رٕعذ  ال رٕعذ 
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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 أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم غبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔحزٗ رخشع  

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

األعجٕع( ثبإلظبيخ ئنٗ انغذٔل انًهصق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشحٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغابػذح أٔ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاصم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انحٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1
 

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -5

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

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

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

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًحذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 64، 9، 4 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1

 21 65 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 51 66 اخزجبس َٓبئٙ 4

 611 انًغًٕع 5
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 انًشاعغ انشئٛغخ: -2
 الجددامعً المكتددب: اإلسددكندرٌة) االجتماعٌددة الرعاٌددة بمنظمددات العامددة العالقددات: محمددد الفتددا  عبددد محمددد 

 (.م2006 الحدٌث،
 ًعمان) العلمٌة واألسس المبادئ: االدارة فً العامة العالقات: إجراءات الناصر عبد الشامً، حقائق لبنان :

 ( م2001 للنشر، القومً المركز
 ( م2002 والتوزٌع، للنشر العرٌة الدار: القادهرة) العامة العالقات فن: ٌوسف محمود 
 (م2013 العربٌة، النهضة دار: القادهرة) العامة العالقات فً الحدٌثة االتجادهات: سلٌم حنان 
 ( م2000 العلمٌة، الروافد مكتبة: عمان) العامة العالقات فً االتصال وسائل: الجودهر ناجً محمد 
 ( م2002 والتوزٌع، للنشر الفجر دار: القادهرة) الحدٌثة المؤسسات فً العامة العالقات: حجاب منٌر محمد 
 ( 1992 والتوزٌع، للنشر المسٌرة دار: عمان) العامة العالقات: خضٌر أحمد جمٌل 
 والتوزٌدع، للنشدر العربدً المجتمدع مكتبدة عمدان) وأسدالٌب نظرٌدات العامدة العالقدات: زوٌلدف حسن مهدي 

 (م2010

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

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجحٕس  األخشٖ انخبصخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

/انهٕائح يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انحبعت 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 اعزقصبء غالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يصم 

 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 يصم دساعٙ ثٛبَبد ئحصبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ حبعت حذٚضّ ٔرٕيٛش انصٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االغالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 .يشاػبح َزبئظ رحهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕصٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خصٕصب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل حٕل رذسٚظ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى حٕل أداء ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالحظخ انًجبششح 

  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .4

  ٔانزجابدل ثصإسح دٔسٚاخت نزصاحٛح يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رصحٛح ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ صححٓب ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .5

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕصٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطػ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

 خبصخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل رحذٚش يصبدس انزؼهى ان 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلحصبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رحغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 623 ػهك انؼبيخ انؼاللبد َٔظشٚبد ًَبرط:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انؼاللبد انؼبيخثشَبيظ 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

 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:
 
 

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

 انؼاللبد انؼبيخ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرصبل   :الكلٌة
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 انؼبيخ انؼالقبد يغبل يٙ انًُٕرط ثًفٕٓو انزؼشٚف. 

 انؼبيخ انؼالقبد يغبل يٙ انًُبرط رطجٛقبد. 

 ْازا ياٙ عذٚاذ ْإ ياب ػهاٗ انٕقإف يٍ ًٚكُّ ثًب انؼبيخ انؼالقبد ًَبرط حٕل انطبنت يذسكبد صٚبدح 

 .انحٕٛ٘ انًغبل

 انٕاقااغ اسض ػهااٗ انًُٓٛااخ ٔانًًبسعاابد انؼهًٛااخ انًُاابرط ثااٍٛ انااشثػ ػهااٗ انًقااذسح انطبناات ئكغاابة 

 .انؼبيخ نهؼالقبد

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرحغٍٛ انًقشسصف خطػ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 3 6 اإلَزبط اإلػهقٙ ٔانزهفضَٕٚٙ ٔانفٛهى. رطٕس

 3 6 ؼالقبد انؼبيخانحٕل ًَبرط  يقذيّ

 3 6 نغخ ٔاصطالحبت.يفٕٓو انًُٕرط 

 6 2 آساء انؼهًبء حٕل ًَبرط انؼالقبد انؼبيخيُبقشخ 

 انًُبرط انجُبئٛخ نهؼالقبد انؼبيخ

 انًُبرط انٕظٛفٛخ نهؼالقبد انؼبيخ
3 9 

 Grunig and Huntًَبرط 

 انٕكبنخ انصحفٛخ()ًَٕرط انُشش انصحفٙ  

 ًَٕرط اإلػالو انؼبو

 انًُٕرط غٛش انًزُبعق ثبالرغبٍْٛ:

3 9 
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 انًُٕرط انًزُبعق ثبالرغبٍْٛ: 

 ًَٕرط ثٛشعٌٕ

 ًَٕرط شبسة 

 ًَٕرط انذٔايغ انًشزشكخ

3 9 

 6 2 رطجٛقبد نًُبرط انؼالقبد انؼبيخ

 45 65 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

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1
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1-1   انؼاللددبد  َظشٚددب ثًُددبرطرؼشٚددف انطددالة

 انؼبيخ.

  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   َؾدددددٕ ًَدددددبرط رًُٛدددددخ يؼدددددبسف انطدددددالة

 .انؼاللبد انؼبيخ

1-3   ثُٕػٛددخ ًَددبرط انؼاللدددبد رضٔٚددذ انطددالة

 .انؼبيخ

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1  انؼاللبد انؼبيخ. ُٚؾهم ُٔٚمذ ًَبرط   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

 ؾٕس.انًُضنٛخ ٔانج

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

2-2  شثطٓددب ٚانؼاللددبد انؼبيددخ ٔ خثأَشددط ٚٓددزى

 ثبنًُبرط.
2-3  ثًًبسعدددبد  انزدددٙ دسعدددٓب ًُدددبرطان ٚدددشثؾ

 انؼاللبد انؼبيخ يٍ انُبؽٛخ انؼًهٛخ.

 اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌةمهارات التعامل مع    3

3-1   انمددذسح ػهددٗ يًبسعددخ يٓددبساد انزٕاطددم

 انفؼبل.

  انًشددبسكخ فددٙ األَشددطخ

انغًبػٛددددددددخ انظددددددددفٛخ 

 ٔغٛش انظفٛخ

  ركددددددٍٕٚ فددددددشق ػًددددددم

إلَغدددددددددددبص يشدددددددددددبسٚغ 

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

3-2   انمددذسح ػهددٗ ركددٍٕٚ ػاللددبد ئٚغبثٛددخ يددغ

 اٜخشٍٚ.

3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 
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3-4   رؾًدددم يغدددئٕنٛخ انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد

ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

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.

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 ب.يؼٓ

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

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.

 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  ال رٕعذ  ال رٕعذ 

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -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 أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم غبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔحزٗ رخشع 

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

ػذح أٔ األعجٕع( ثبإلظبيخ ئنٗ انغذٔل انًهصق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشحٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغاب

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاصم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انحٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انشئٛغخ: انًشاعغ -2

  داس انششٔق نهُشش ٔانزٕصٚغ، ،( انؼاللبد انؼبيخ ٔاالرظبل اإلَغبَٙ، ػًب6991ٌأثٕ أطجغ )طبنؼ 

 ٗ( ًَبرط انؼاللبد انؼبيخ ٔرذػٛى فبػهٛخ انُشبؽ االرظبنٙ إلداسح انؼاللبد 2166) ػجذ انٓبد٘ ػه

  .و2166 أٚبس-صبَٙ( كبٌَٕ 62-66انؼبيخ، ثغذاد، يغهخ انجبؽش اإلػاليٙ، انؼذد )

 ( االرظبل ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك، اإلعكُذسٚخ، انًكزت انغبيؼٙ 2113ُْب ؽبفع ).انؾذٚش  

  (ئداسح2114ساعدى انغًددبل، ٔخٛدشد ػٛددبد ) االعدزشارٛغٙ، يظددش، انمددبْشح،  انًددذخم انؼبيدخ انؼاللددبد

  انهجُبَٛخ. انًظشٚخ انذاس

 
)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 
 انًحذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 64، 9، 4 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1

 21 65 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 51 66 اخزجبس َٓبئٙ 4

 611 انًغًٕع 5
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  .(،وغٌرهاالعلمٌة، التقارٌرالدورٌات بها ) الموصىو المراجع  الدراسٌة الكتباذكر  -3

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجحٕس  األخشٖ انخبصخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

انحبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش /انهٕائح 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 

 

 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

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

 .اعزًبسح اعزقصبء غالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يصم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

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

  ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ.رقشٚش نغُخ يزبثؼخ 

 ٙثٛبَبد ئحصبئٛخ ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يصم دساع 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ حبعت حذٚضّ ٔرٕيٛش انصٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االغالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ 

  ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس.رقٕٚى 

 .يشاػبح َزبئظ رحهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕصٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خصٕصب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل حٕل رذسٚظ 

 ُبء ػهٗ انًالحظخ انًجبششحرٕعٛٓبد ئداسح انقغى حٕل أداء ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ث 
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  :ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت .4

  ٔانزجابدل ثصإسح دٔسٚاخت نزصاحٛح يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رصحٛح ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ صححٓب ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .5

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕصٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطػ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

  رحذٚش يصبدس انزؼهى انخبصخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلحصبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رحغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (625 ػهك) انخجش رؾشٚش فٙ انؾذٚضخ االرغبْبد:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انؼاللبد انؼبيخثشَبيظ 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

 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:
 
 

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

 انؼاللبد انؼبيخ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرصبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 انخجش ػٍ األعبعٛخ ثبنًؼشيخ انطالة رضٔٚذ. 

 -  رحشٚشْب ٔكٛفٛخ األخجبس، ثُٕػٛخ انطالة انًبو . 

 - انًخزهفخ االخجبسٚخ انًذاسط ػهٗ انًكزٕثخ االخجبسٚخ انًُبرط يٍ ػذد ػهٗ انطبنت ئغالع . 

 - االخجبس ٔرحشٚش كزبثخ يٙ انحذٚضخ ثبالرغبْبد انطبنت رؼشٚف. 

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرحغٍٛ انًقشسصف خطػ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 6 2 نًًبسط انؼالقبد انؼبيخ رؼشٚف انخجش، ٔثٛبٌ أًْٛزّ

 3 1 ح يٙ ٔعبئم اإلػالو انغذٚذ.إَٔاع األخجبس ٔرصُٛفبرٓب انًزؼذد

أ يزاػخ  انخجش يٍ خالل رحهٛم ًَبرط يُشٕسحيٙ رحشٚش رطجٛقبد ػًهٛخ 

 يٙ ٔعبئم اإلػالو انغذٚذ.
1 3 

 انقٕاػذ األعهٕثٛخ()قٕاػذ كزبثخ انخجش االنكزشَٔٙ 

 رحشٚش انخجش االنكزشَٔٙ
2 6 

يٙ ٔعبئم اإلػالو  رطجٛقبد ػًهٛخ ػهٗ يؼبٚٛش اخزٛبس األخجبس َٔششْب

 انغذٚذ.
1 3 

 6 2 صُبػخ االخجبس يٙ انؼالقبد انؼبيخ. 

 6 2 انكزشَٔٛب ػهٗ عهت األخجبسرذسٚجبد ػًهٛخ نهطالة 
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 6 2  نإلػالو انغذٚذ؟ يٍ ٚكزت األخجبس رحشٚش األخجبس ٔصٛبغزٓب، ٔرشًم:

ثبنطش  انحذٚضخ يضم رحشٚش األخجبس  كزبثخ األخجبس ػهٗ ػًهٛخ رطجٛقبد

 نٕعبئم اإلػالو انغذٚذ
2 6 

 45 65 انًغًٕع

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

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1  ٚؼّشف يفٕٓو انخجدش انظدؾفٙ، ٔإَٔاػد،ّ 

 ٔأًْٛزّ نهؼاللبد انؼبيخ.

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  االخزجدبساد اعدزخذاو

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

1-2  ٕٚػدددددؼ انفُدددددٌٕ اإلخجبسٚدددددخ انًزُٕػدددددخ 

   انًغزخذيخ فٙ انؼاللبد انؼبيخ

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 

 مٌةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 عالقات العامةقسم ال
 

 

 

1-3   لٕانت ٔا كبل انكزبثدخ نهخجدش فدٙ   ٚششػ

 انؼاللبد انؼبيخ.

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 .  انزفكٛش انُبلذ

 .األثؾبس   

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.نخطخ يشبسٚغ 

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-4   ٕٚػددؼ انًؼددبٚٛش انزددٙ ٚددزى ػهددٗ ػددٕئٓب

فٙ ٔعبئم اإلػالو  اَزمبء األخجبس َٔششْب

 انغذٚذ.

  

1-5   االنًدددبو ثبالرغبْدددبد انؾذٚضدددخ فدددٙ رؾشٚدددش

 انخجش ٔثخبطخ رؾشٚش األخجبس انكزشَٔٛب.

  

1-6  نهًبسط انؼاللبد  ٚهى ثبنًٓبساد انًطهٕثخ

 .انؼبيخ فٙ رؾشٚش انخجبس انكزشَٔٛب

  

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1  ٍٛفدددٙ انٕعدددبئم  انخجدددش رؾشٚدددش ٚفدددشق ثددد

  انزمهٛذٚخ ٔٔعبئم اإلػالو انغذٚذ.

  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 

 بساد االخزجدددددددددددددددددددددددد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

2-2  ٍٛثٍٛ انمٕانت انزؾشٚشٚخ انزمهٛذٚخ  ًٚٛض ث

 ٔانؾذٚضخ.

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 

 مٌةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 عالقات العامةقسم ال
 

 

 

2-3  انًُشدددٕسح فدددٙ  ٚؾهدددم ػدددذداً يدددٍ األخجدددبس

انًٕالددغ االنكزشَٔٛددخ، ٔ ددجكبد انزٕاطددم 

 االعزًبػٙ

2-4   ٚطجك خجشا نٕعبئم اإلػالو انغذٚذ ٔٚكزت

 .يٍ خالنّ اال زشاؽبد انؼهًٛخ انًطهٕثخ

 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 

 رمذًٚٛخ.ػشٔع 

  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   رؾًدددم يغدددئٕنٛخ انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد

ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 انًُٓٛخ.ٔيٓبسارّ 

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

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 

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
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ثزمدددددددذٚى ػدددددددشٔع  يغ اٜخشٍٚ.

طدددددفٛخ ٔرضٔٚدددددذْى 

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 أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم غبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔحزٗ رخشع 

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

ػذح أٔ األعجٕع( ثبإلظبيخ ئنٗ انغذٔل انًهصق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشحٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغاب

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاصم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انحٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -5

 
)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 
 انًحذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 64، 9، 4 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1

 21 65 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 51 66 اخزجبس َٓبئٙ 4

 611 انًغًٕع 5
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 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انشئٛغخ: انًشاعغ -2

  ٔاعبنٛت انزحشٚاششبيم نهقٕانت انصحفٛخ،  ػشض-انخجبسػجذ انغزبس ػجذ انغٕاد: يٍ كزبثخ 

 و2001-1422ِانحذٚضخ، ػًبٌ، داس يغذالٔ٘ نهُشش ٔانزٕصٚغ،

  عٕاد، كزبثخ األخجبس ٔانزقبسٚش انصحفٛخ ػجذ انغزبسكبسٔل سٚزش، رشعًخ 

  ًحزشف:، انصحفٙ انػجذ انشؤٔفعٌٕ َْٕجشط، رشعًخ كًبل 

  اإلَزابط، انجحاشٍٚ، عبيؼاخ  ياٙ ٔعابئم: انصُبػبد انؼشثٛخ اإلػاليٛخ، قشاءح ػجذ هللاانحٛذس

 .2005، 9انجحشٍٚ، قغى اإلػالو، يغهخ انؼهٕو االَغبَٛخ، انؼذد 

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

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجحٕس  األخشٖ انخبصخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

/انهٕائح يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انحبعت 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 اعزقصبء غالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يصم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

 انمغى:اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ  .2
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 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يصم دساعٙ ثٛبَبد ئحصبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ حبعت حذٚضّ ٔرٕيٛش انصٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االغالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 ػبح َزبئظ رحهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ.يشا 

 األخز ثزٕصٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خصٕصب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل حٕل رذسٚظ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى حٕل أداء ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالحظخ انًجبششح 

  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .4

  ٔانزجابدل ثصإسح دٔسٚاخت نزصاحٛح يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رصحٛح ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ صححٓب ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .5

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕصٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطػ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

  رحذٚش يصبدس انزؼهى انخبصخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلحصبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رحغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 رٕطٛف انًمشساد انذساعٛخ

 انضبَٙنهفظم انذساعٙ 
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 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

 انؼاللبد انؼبيخثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                              
 

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

سأو المستوى األكادٌمً الذي  العام -5   انضبَٙانفظم 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

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

 انؼاللبد انؼبيخ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرصبل   الكلٌة:
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 نظام التعلٌم )ضع عالمة عند األسالٌب المطب قة(: -9
 

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

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

 تعلٌقات:
 
 

 

 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1
 لم ٌحدد 

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرحغٍٛ انًقشسصف خطػ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 مدخل إلى البحوث الكٌفٌة فً الدراسات اإلعالمٌة:

 .العلم وشروط المعرفة العلمٌة ومصادردها 

  فً العلوم االجتماعٌة.طبٌعة البحث 

 .ًالمنهج فً أدبٌات البحث العلم 

1 2 

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

 .ًمفهوم البحث الكٌف 

 .ًأسس البحث الكٌف 

 .أنواع البحوث الكٌفٌة 

  ًالدراسات اإلعالمٌة.أدهم خصائص البحث الكٌفً ف 

2 4 

 الخطوات اإلجرائٌة لمنادهج البحوث الكٌفٌة:

 .الخطوات اإلجرائٌة للمنهج التارٌخً النقدي 

 .ًالخطوات اإلجرائٌة لمنهج دراسة الحالة الكٌف 

 .الخطوات اإلجرائٌة لمنهج النظرٌة المجذرة 

 .الخطوات اإلجرائٌة لمنهج تحلٌل الخطاب 

2 4 

 المسحٌة:الدراسات اإلعالمٌة 

 .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 بأنواعها )ومنها مقابلة المقابلة 

 .تحلٌل الوثائق والسجالت 

2 4 

 العوامل المؤثرة فً استخدام البحوث الكٌفٌة فً الدراسات اإلعالمٌة:

 .ًفهم الباحث لبٌئة االتصال وسٌاقاته المختلفة وتوصٌفها علمٌا 

 .قدرة الباحث على تأسٌس اإلطار النظري لمشكلة بحثه 

  المبحوثٌن أو المشاركٌن فً الدراسة الحقلٌة.موافقة 

 .ًالقدرة على تحقٌق الموضوعٌة وتجاوز إشكالٌة الذاتٌة فً البحث الكٌف 

2 4 
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 .تصمٌم أدوات الترمٌز 

 .تحلٌل البٌانات وتفسٌردها ونقددها وتقوٌمها 

 .تطوٌر اإلطار النظري وفق تساؤالت البحث أو فرضٌاته 

 مكانات المادٌة.توفر الزمن الكافً إلعداد البحث واإل 

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

 2 1 عرض نماذج للبحوث الكٌفٌة فً الدراسات اإلعالمٌة.

 30 15 المجموع

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

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

2 
     

الساعة 
 المعتمدة

2 
     

 

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

 

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

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1   ٙيٕعض عشٚغ نهًؼدبسف أٔ انًٓدبساد انزد

 ٚغؼٗ انًمشس انذساعٙ ئنٗ رًُٛزٓب. 

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 
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1-2   رٕطددددددددٛف العددددددددزشارٛغٛبد انزددددددددذسٚظ

انذساعدددٙ ثغٛدددخ  فدددٙ انًمدددشسانًغدددزخذيخ 

 رطٕٚش رهك انًؼبسف أٔ انًٓبساد. 

  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 

 ٔانشفٕٚخ.

  ٍٚٔانزكددبنٛف انزًددبس

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-3   انطشق انًزجؼخ نزمٕٚى انطبندت فدٙ انًمدشس

اندددزؼهى فدددٙ ْدددزا انذساعدددٙ نزمٛدددٛى َزدددبئظ 

 انًغبل انذساعٙ.

 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.

  انًشكالد انؼهًٛخ.ؽم 

  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 

  انطدددالة يٓدددبساد كزبثدددّ انجؾدددٕس ٚطجدددك

 انكٛفٛخ فٙ يغبل اإلػالو.

  ًٚٛددض انطددالة ثددٍٛ أَددٕاع يُددبْظ انجؾددش

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 

 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

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

 اء انطبنددددت رمددددٕٚى أد

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

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 
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اعزؾؼددددددبس انزغددددددبسة   ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

ٔ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.

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

3-5   االنزددددضاو ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ
3-6   ٙانًجددبدسح فددٙ انزؼددشف ػهددٗ انمؼددبٚب انزدد

رزطهددددت االْزًددددبو ٔيؼبنغزٓددددب ثبنطشٚمددددخ 

ٍ انًُبعجخ ػهدٗ انًغدزٕٖ انفدشد٘ ٔػدً

 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 

 .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

نًمددددبٚٛظ اإلؽظددددبئٛخ انًؼهٕيددددبد ػددددٍ ا

 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

 األثؾبس انؼهًٛخ.االَزشَذ ٔاالؽالع ػهٗ 

 ٙانزذسٚت انؼًه   رمددٕٚى أعددزبر انًمددشس

ألداء انطبندددت أصُددددبء 

رطجٛددددددك انًٓددددددبساد 

انؾشكٛدددخ يدددٍ خدددالل 

 .لبئًخ انشطذ

  رمددٕٚى انطددالة ألداء

صيالئٓدددددددددى أصُدددددددددبء 

رطجٛددددددك انًٓددددددبساد 
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 انؾشكٛخ.
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

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

  .ّرؼٍٛٛ يششذ يٍ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم غبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔحزٗ رخشع 

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

ٔ األعجٕع( ثبإلظبيخ ئنٗ انغذٔل انًهصق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشحٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغابػذح أ

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاصم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انحٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انشئٛغخ:انًشاعغ  -2

 نجٛت عؼذ. انًغزًؼٍٛ ثحٕس يٙ انًؼهٕيبد ػهٗ نهحصٕل كطشٚقخ ٔأًْٛزٓب انًالحظخ. 

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

 .ٔصيٛهّ انخهٛفخ هللا ػجذ رشعًخ

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

 انضنٛطُٙ نطفٙ يحًذ. د: رشعًخ. ٔصيٛهّ ثشأٌ.  ة. ط. انخطبة رحهٛم. 

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -5

 
)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 
 انًحذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 %10 3،5،3 صفٛخيشبسكخ  1

 %30 1،10،11 ركهٛفبد ػًهٛخ 2

 %60 16 االيزحبٌ انُٓبئٙ 3
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 ػًش يصطفٗ أحًذ انغٛذ. اإلػاليٙ انجحش. 

 انؼشثٙ حكًذ. د.ٔرطجٛقبرّ االعزًبػٙ انجحش. 

 ثذس أحًذ. د. ٔيُبْغّ انؼهًٙ انجحش أصٕل. 

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

 انشحًٍ ػجذ ػٕاغف. د. انًعًٌٕ رحهٛم يٙ انفشَغٛخ انًذسعخ. 

  ،يُبْظ انجحش يٙ أقغبو اإلػالو ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ: ثٍٛ انٕاقغ ٔاحزٛبعبد انًغزقجم

 عؼٛذ ثٍ ػهٙ آل صبثذ

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

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجحٕس  األخشٖ انخبصخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

/انهٕائح يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انحبعت 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 اعزقصبء غالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يصم 

 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 يصم دساعٙ ثٛبَبد ئحصبئٛخ 
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 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ حبعت حذٚضّ ٔرٕيٛش انصٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االغالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 ػبح َزبئظ رحهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ.يشا 

 األخز ثزٕصٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خصٕصب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل حٕل رذسٚظ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى حٕل أداء ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالحظخ انًجبششح 

  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .4

  ٔانزجابدل ثصإسح دٔسٚاخت نزصاحٛح يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رصحٛح ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ صححٓب ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .5

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕصٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطػ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

  رحذٚش يصبدس انزؼهى انخبصخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلحصبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رحغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (322 ػهك) انؼبيخ انؼاللبد ؽًالد:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انؼاللبد انؼبيخثشَبيظ 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؟                                                 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 يحًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 انؼاللبد انؼبيخ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرصبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 ٔاإلعشاءاد انًشاحم األَٕاع، انًفٕٓو،: ٔاإلػالَٛخ اإلػاليٛخ ثبنحًالد ثبنًؼشيخ انطبنت رضٔٚذ 

 ياٙ انؼًهٛاخ ٔانزطجٛقابد ٔانحابالد انزغابس٘ ٔانزغٕٚق االعزًبػٙ انزغٕٚق ثٍٛ ثبنفشٔ  انطبنت ئنًبو 

  ٔرقًٕٚٓب َٔقذْب ٔرحهٛهٓب انؼبيخ انؼالقبد حًالد

 انزُْٛخ انصٕسح ٔرحغٍٛ األصيبد ئداسح يٙ انؼبيخ انؼالقبد اخصبئٙ يٓبساد انطبنت اكغبة . 

 ٍٛانؼبيخ انؼالقبد ٔحًالد انًزكبيهخ انزغٕٚقٛخ االرصبالد اعزٛؼبة يٍ انطبنت رًك 

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرحغٍٛ انًقشسصف خطػ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 6 2 مفهوم الحملة، وحمالت العالقات العامة ووسائلها.

 6 2 التسوٌق االجتماعً والتسوٌق التجاري والفرق بٌنهمامفهوم 

الحمالت االعالنٌة والحمالت االعالمٌة: المفهوم، األنواع، األسالٌب، 
 اإلجراءات والخطوات.

2 6 

مفهوم التسوٌق واالتصاالت التسوٌقٌة المتكاملة ودوردها فً حمالت 
 العالقات العامة.

2 6 

والتغٌٌر االجتماعً: المفهوم، األنواع، حمالت التوعٌة االعالمٌة 
 الخطوات

2 6 

 9 3 حمالت العالقات العامة فً اإلعالم الجدٌد.

 6 2 حمالت العالقات فً إدارة األزمات وتكوٌن الصورة الذدهنٌة.

 45 15 المجموع
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 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

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1   :يؼشفددخ ثددبنؾًالد اإلػاليٛددخ ٔاإلػالَٛددخ

 ٔاإلعشاءادانًفٕٓو، األَٕاع، انًشاؽم 

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  اعدزخذاو االخزجدبساد

ٔانزؾشٚشٚددخ انؼًهٛددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

1-2   ٙيؼشفخ انفدشٔق ثدٍٛ انزغدٕٚك االعزًدبػ

ٔانزغٕٚك انزغبس٘ ٔانؾبالد ٔانزطجٛمدبد 

 انؼًهٛخ فٙ ؽًالد انؼاللبد انؼبيخ.

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 

 مٌةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 عالقات العامةقسم ال
 

 

 

1-3   اخظدبئٙ انؼاللدبد انؼبيدخ يؼشفخ يٓبساد

فددددٙ ئداسح األصيددددبد ٔرؾغددددٍٛ انظددددٕسح 

 انزُْٛخ.

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 .  انزفكٛش انُبلذ

 .األثؾبس   

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.نخطخ يشبسٚغ 

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ُٚؾهم ُٔٚمذ ُٔٚمٕو ؽًالد انؼاللبد انؼبيخ

فددددددٙ يغددددددبالد انزغددددددٕٚك االعزًددددددبػٙ 

 ٔانزغبس٘. 

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 انؾبنخ. ٔدساعخ

  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   .ُٚذٚش األصيبد ُٔٚؾغٍ انظٕسح انزُْٛخ 

2-3 
 
 

  ٚغزٕػت االرظبالد انزغدٕٚمٛخ انًزكبيهدخ

 ٔؽًالد انؼاللبد انؼبيخ.

 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 

  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  .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
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3-6   ٙانًجددبدسح فددٙ انزؼددشف ػهددٗ انمؼددبٚب انزدد

رزطهددددت االْزًددددبو ٔيؼبنغزٓددددب ثبنطشٚمددددخ 

انًُبعجخ ػهدٗ انًغدزٕٖ انفدشد٘ ٔػدًٍ 

 فشٚك ػًم.

 ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛددددددددددددف انطددددددددددددالة

ثًشددددددشٔػبد رزطهددددددت 

انزؼدددددبٌٔ يدددددغ ْٛئدددددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ثددأٔساق ركهٛددف انطددالة

ػًم رزطهت انجؾش ػدٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 يُٓى.ثكم 

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   انمذسح ػهدٗ اعدزخذاو اإلَزشَدذ ٔانؾبعدت

اٜنٙ فٙ ثُدبء انًمدبٚٛظ اإلؽظدبئٛخ ػجدش 

 نهٕصبئك.الَزشَذ ػجش عٕعم  جكخ ا

 .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  ال رٕعذ  ال رٕعذ 

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -5

 
)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 
 انًحذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ
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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 أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم غبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔحزٗ رخشع 

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

األعجٕع( ثبإلظبيخ ئنٗ انغذٔل انًهصق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشحٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ يغابػذح أٔ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاصم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انحٕاس ػجش انشجكخ 

 ٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ رٛغٛش اعزالو انزكبن 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

 نهُشددش انؼشثٛددخ انددذاس: انمددبْشح) انؼبيددخ انؼاللددبد ٔؽًددالد انزُْٛددخ انظددٕسح: يظددطفٗ خهٛددم انؾكددٛى ػجددذ 

 ( و2163 ٔانزٕصٚغ،

 ٘( 2111 ثذٌٔ،: انمبْشح) ٔانًٓبساد األعظ: انؼبيخ انؼاللبد ٔظٛفخ:  ؼجبٌ ؽًذ 

 انًظددشٚخ انددذاس: انمددبْشح) ،2ؽ االعددزشارٛغٙ، انًددذخم: انؼبيددخ انؼاللددبد ئداسح: ػٛددبد خٛددشد انغًددبل، ساعددى 

 ( و2111 انهجُبَٛخ،

 ُٗ(و2114 انهجُبَٛخ، انًظشٚخ انذاس: انمبْشح) ٔانًغزًغ اإلػالو: ػهٙ ئيبو عهٕٖ انؾذٚذ٘، عؼذ ي  

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

 21 64، 9، 4 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1

 21 65 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 51 66 اخزجبس َٓبئٙ 4

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجحٕس  األخشٖ انخبصخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انحبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش /انهٕائح  -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 اعزقصبء غالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يصم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

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

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ٙثٛبَبد ئحصبئٛخ ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يصم دساع 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ حبعت حذٚضّ ٔرٕيٛش انصٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 الغالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ.ا 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 .يشاػبح َزبئظ رحهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕصٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خصٕصب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل حٕل رذسٚظ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى حٕل أداء ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالحظخ انًجبششح 
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  :ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت .4

  نزصاحٛح ، ٔانزجابدل ثصإسح دٔسٚاخت يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رصحٛح ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ صححٓب ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

 ثبنقغى.بثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلع 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .5

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

 يٍ قجم نغُخ انخطػ انذساعٛخ ٔانغذأل  يشاعؼخ رٕصٛف انًقشس ٔيفشدارخ 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

  رحذٚش يصبدس انزؼهى انخبصخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلحصبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رحغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (324 ػهك) انؼبيخ انؼاللبد ثؾٕس:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انؼاللبد انؼبيخثشَبيظ 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:
 
 

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

 انؼاللبد انؼبيخ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرصبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 ٔيضاٚبْب ٔظبئفٓب، ٔرطجٛقبرٓب، يُبْغٓب رطٕٚشْب، اإلػاليٛخ، انجحٕس ثًفٕٓو انطالة رؼشٚف. 

 انؼبيخ انؼالقبد يغبل يٙ ٔاالعزُجبغٛخ االعزذالنٛخ انجحٕس ثأعظ انطبنت انًبو 

 انقشاس ارخبر يٙ ٔاًْٛزٓب انًؼهٕيبد رحهٛم يٓبساد انطبنت اكزغبة  

 انؼبيخ انؼالقبد ثحٕس ثزخطٛػ انطبنت رؼشٚف 

 انؼبيخ انؼالقبد يغبل يٙ انجحٕس رصًٛى ػهٗ انطالة رذسٚت 

 ٔرحهٛهٓب ٔػشظٓب ٔرصُٛفٓب ٔرغٓٛضْب ٔيشاعؼزٓب انجٛبَبد عًغ ػهٗ انطالة رذسٚت. 

 وتبوٌبه البحث تقرٌر كتابة مهارات الطالب اكساب 

 والمصادر المراجع البات طرق على الطالب تدرٌب 

 العامة العالعات بحوث فً البؤرٌة الجماعات بأسلوب الطالب إلمام. 

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرحغٍٛ انًقشسصف خطػ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 3 1 مدخل إلى البحوث اإلعالمٌة: المفهوم، النشأة، األسباب، المناهج، األنواع.

 3 1 العامة.البحث االستداللً والبحث االستنباطً فً مجال العالعات 

المعلومات والبحث العلمً فً مجال العالعات العامة وأهمٌتها فً اتخاذ 
 القرار.

1 3 

 أهداف بحوث العالعات العامة ووظائفها ومزاٌاها.

 أنواع المعلومات: طبٌعة البٌانات وشروطها فً بحوث العالعات العامة

 تخطٌط بحوث العالعات العامة.

2 6 
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 فً العالعات العامة:خطوات ومراحل البحوث 

 مرحلة تصمٌم البحث وإعداد اإلطارات التخطٌطٌة.

 االحساس بالمشكلة وتحدٌدها

 تحدٌد اإلطار المرجعً والدراسات السابقة

 تحدٌد المصطلحات والمفاهٌم

 تحدٌد الفروض

 تحدٌد نوع البحث ومنهجه

 تحدٌد مجتمع البحث ومجاله

 اختبار العٌنة وأنواع العٌنات

 تحدٌد أدوات جمع البٌانات وفن صٌاغة األسئلة، واألسئلة المغلقة 

 تحدٌد إجراءات اللبات والصدق

4 12 

 مرحلة تنفٌذ البحث

 جمع البٌانات ومراجعتها وتجهٌزها وتصنٌفها وعرضها 

 وسائل أخرى لجمع البٌانات

 تحلٌل البٌانات واستخالص النتائج وتفسٌر وتقدٌم الحلول

 التوصٌات 

 مرحلة كتابة التقرٌر 

 عناصر التقرٌر ومكوناته 

 تبوٌب البحث وكتابة التقرٌر 

 نظام البات االعتباسات والهوامش والمراجع النهائٌة

4 12 

 6 2 مجموعات النقاش المستهدفة فً بحوث العالعات العامة.

 45 15 المجموع

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

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع
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ساعات 
 التدرٌس

3 
     

الساعة 
 المعتمدة

3 
     

 

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

 

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

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1   ،يؼشفدددددخ يفٓددددددٕو انجؾددددددٕس اإلػاليٛددددددخ

يُبْغٓب ٔرطجٛمبرٓب، ٔظبئفٓب، رطٕٚشْب، 

 ٔيضاٚبْب.

  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   يؼشفددددددخ أعددددددظ انجؾددددددٕس االعددددددزذالنٛخ

 ٔاالعزُجبؽٛخ فٙ يغبل انؼاللبد انؼبيخ

1-3   يؼشفددددددخ يٓددددددبساد رؾهٛددددددم انًؼهٕيددددددبد

 ٔاًْٛزٓب فٙ اخبر انمشاس 

1-4   ٙيؼشفدددخ أعدددهٕة انغًبػدددبد انجإسٚدددخ فددد

 ثؾٕس انؼاللبد انؼبيخ.

1-5  يؼشفخ ؽشق اصجبد انًشاعغ ٔانًظبدس 

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1  ُٚخطؾ ثؾٕس انؼاللبد انؼبيخ   اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد  اعدزخذاو االخزجدبساد
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2-2  انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ  ُٚظًى انجؾٕس فٙ يغبل انؼاللبد انؼبيخ

عهغددبد انؼظددف خددالل 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

 .ؽم انًشكالد انؼهًٛخ 

  انزغزٚددددخ انشاعؼددددخ نًددددب

ٚمدددٕو ثدددّ انطبندددت يدددٍ 

 أػًبل.

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

2-3   ٚغًددددغ انجٛبَددددبد ٔٚشاعؼزٓددددب ٔٚغٓٛضْددددب

 ٔٚظُٛفٓب ٔٚؼشػٓب ٔٚؾهٛهٓب.
2-4  ّٚكزت رمشٚش انجؾش ُٔٚجٕث 

 التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌةمهارات    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.

  انطددددددددددددددالة ركهٛددددددددددددددف

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 

انطبنددت ؽشٚمددخ رؼبيددم 

 يؼٓب.

  ٙٓئعددشاء اخزجددبس  ددف

نهطدددالة أصُدددبء رمٛدددٛى 

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

4-1   انمدددذسح ػهدددٗ اعدددزخذاو اإلَزشَدددذ ٔانؾبعدددت

اٜنددٙ فددٙ ثُددبء انًمددبٚٛظ اإلؽظددبئٛخ ػجددش 

 نهٕصبئك. جكخ االَزشَذ ػجش عٕعم 

 .انًؾبػشاد انظفٛخ 

 .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

  اعدددددددددددددزخذاو اندددددددددددددزؼهى

  االخزجبساد انزؾشٚشٚدخ

 ٔانؼًهٛخ.

  ركهٛددددددددددف انطددددددددددالة

يظدبدس  ػهٗثبنزؼشف  4-2   انمدددذسح ػهدددٗ اعدددزخذاو انزمُٛدددخ فدددٙ ردددٕفٛش
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انًؼهٕيددددددبد ػددددددٍ انًمددددددبٚٛظ اإلؽظددددددبئٛخ 

 انًخزهفخ.

االنكزشَٔٙ َٔظبو انزؼهدٛى 

 ػٍ ثؼذ.

انًؼهٕيددبد اإلػاليٛددخ 

ثبعددددددزخذاو انجددددددشايظ 

 انؾبعٕثٛخ انًخزهفخ.

ركهٛف انطدالة ثزمدذٚى 

ػدددددددددشٔع طدددددددددفٛخ 

ٔرضٔٚدددددذْى ثبنزغزٚدددددخ 

 انشاعؼخ انزمًٕٚٛخ

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: -5

 
)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 
 انًحذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 64، 9، 4 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1

 21 65 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 51 66 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 أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم غبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔحزٗ رخشع 

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

يغابػذح أٔ األعجٕع( ثبإلظبيخ ئنٗ انغذٔل انًهصق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشحٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاصم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انحٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

 القادهرة: عالم الفكر،  1محمد عبد الحمٌد: البحث العلمً فً الدراسات اإلعالمٌة، ط(
 م( 2000

  محمد منٌر حجاب: العالقات العامة فً المؤسسات الحدٌثة )القادهرة: دار الفجر للنشر
 م(2002والتوزٌع، 

  ،محمد منٌر حجاب، سحر محمد ودهبً: المدخل األساسٌة للعالقات العامة: المدخل العام
المدخل البٌئً، المدخل اإلداري، المدخل البحثً )جامعة أسٌوط: قسم الصحافة سلسلة 

 م( 1993(، 1دراسات وبحوث إعالمٌة)

 لرائد العلمٌة، )عمان: مكتبة ا 1مجد ناجً الجودهر: وسائل االتصال فً العالقات العامة، ط
2000 ) 

  ٌاس خضٌر البٌاتً، عبده محمد داود، شٌماء السٌد سالم: مقدمة فً العالقات العامة
 م( 2012واإلعالن )عمان: األمانة المشرقة للنشر، 

  زدهٌر ٌاسٌن الطادهات: سٌكولوجٌة العالقات العامة واإلعالن )عمان: دار ٌافا العلمٌة للنشر
 م( 2011والتوزٌع، 

 م(.2000ة: األسس العلمٌة للعالقات العامة )القادهرة: عالم الكتب، على عجو 

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

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجحٕس  األخشٖ انخبصخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

/انهٕائح يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انحبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش  -5

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ
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 :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 اعزقصبء غالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يصم 

 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 يصم دساعٙ ثٛبَبد ئحصبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ حبعت حذٚضّ ٔرٕيٛش انصٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االغالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 .يشاػبح َزبئظ رحهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕصٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خصٕصب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل حٕل رذسٚظ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى حٕل أداء ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالحظخ انًجبششح 

  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .4

  ٔانزجابدل ثصإسح دٔسٚاخت نزصاحٛح يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رصحٛح ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ صححٓب ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .5

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕصٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطػ انذساعٛخ ٔانغذأل 
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  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

  رحذٚش يصبدس انزؼهى انخبصخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلحصبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رحغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (326 ػهك) انؼبيخ انؼاللبد فٙ دساعٛخ ؽبالد:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انؼاللبد انؼبيخثشَبيظ 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

 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:
 
 

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

 انؼاللبد انؼبيخ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرصبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 انحبنخ دساعخ يُٓظ ػهٗ ٔانزشكٛض اإلػاليٛخ انًُبْظ ثإَٔاع انطبنت ئنًبو. 

 ٔرقًٕٚٓب َٔقذْب انذساعٛخ انحبالد ثزحهٛم انًزؼهقخ انطبنت قذساد رًُٛخ. 

 ٍٛاألعٓااضح يااٙ انؼبيااخ انؼالقاابد يغاابل يااٙ ٔانزطجٛقاابد انذساعاابد ثؼااط ػااشض يااٍ انطبناات رًكاا 

 .ٔانُقذٚخ انزحهٛهٛخ قذسارٓى ٔرؼضٚض انخذيٛخ، انصُبػٛخ، األْهٛخ، انشعًٛخ،) انًخزهفخ ٔانًإعغبد

 ٍٛػشيْٕب أٔ ػشظْٕب انزٙ انذساعٛخ نهزطجٛقبد انزطٕٚشٚخ انًقزشحبد رقذٚى يٍ انطبنت رًك. 

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرحغٍٛ انًقشسصف خطػ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

المفهوم، األنواع المنادهج اإلعالمٌة والتركٌز على منهج دراسة الحالة: 

 اإلجراءات والخطوات.
3 9 

عرض ومناقشة بعض الحاالت والدراسات التطبٌقٌة فً مجال العالقات 

 العامة وتحلٌلها وتقوٌمها فً: 

فً المؤسسات التجارٌة والصناعٌة، فً المؤسسات  –األجهزة الحكومٌة 

 االجتماعٌة والخدمٌة 

6 12 

بأدوار العالقات العامة فً إدارة استعراض بعض الدراسات الخاصة 

األزمات وتحلٌلها وتقوٌمها، وفً رسم الصورة الذدهنٌة وتحلٌلها 

 وتقوٌمها.

6 12 

 45 15 المجموع
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 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

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1   يؼشفخ إَٔاع انًُبْظ اإلػاليٛخ ٔانزشكٛدض

 ػهٗ يُٓظ دساعخ انؾبنخ.

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  ػهٗ انؼًدم انزؼهى انمبئى

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 .  انزفكٛش انُبلذ

 .األثؾبس   

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  انؼددددددددشٔع رمٛددددددددٛى

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-2   يؼشفدددخ أدٔاس انؼاللدددبد انؼبيدددخ فدددٙ ئداسح

 األصيبد ٔرؾهٛهٓب ٔرمًٕٚٓب.
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 ثؾضٛخ.نخطخ يشبسٚغ 

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1  .ُٚؾهم انؾبالد انذساعٛخ ُٔٚمذْب ُٔٚمٕيٓب   اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  انًشددكالد أعددهٕة ؽددم

 ٔ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 

  انؼددددددددشٔع رمٛددددددددٛى

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

2-2   ُٙٚؾهدددم ُٔٚمدددذ انذساعدددبد ٔانزطجٛمدددبد فددد

يغددددبل انؼاللددددبد انؼبيددددخ فددددٙ األعٓددددضح 

ٔانًإعغدددددددبد انًخزهفدددددددخ )انشعدددددددًٛخ، 

 األْهٛخ، انظُبػٛخ، انخذيٛخ. 

2-3   ُٚمدددذو انًمزشؽدددبد انزطٕٚشٚدددخ نهزطجٛمدددبد

 فٙ انؼاللبد انؼبيخ.انذساعٛخ 

 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

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  رظددًٛى ؽددشػ لؼددبٚب

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

3-2   انمددذسح ػهددٗ ركددٍٕٚ ػاللددبد ئٚغبثٛددخ يددغ

 اٜخشٍٚ.
3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 

3-4   رؾًدددم يغدددئٕنٛخ انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد

لذساردددّ انًؼشفٛدددخ ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

3-5   االنزددددضاو ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ
3-6   ٙانًجددبدسح فددٙ انزؼددشف ػهددٗ انمؼددبٚب انزدد
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رزطهددددت االْزًددددبو ٔيؼبنغزٓددددب ثبنطشٚمددددخ 

انًُبعجخ ػهدٗ انًغدزٕٖ انفدشد٘ ٔػدًٍ 

 فشٚك ػًم.

ثًشددددددشٔػبد رزطهددددددت 

انزؼدددددبٌٔ يدددددغ ْٛئدددددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛددف انطددالة ثددأٔساق

ػًم رزطهت انجؾش ػدٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

 المعلومات، والمهارات العددٌةمهارات التواصل، وتقنٌة    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  ال رٕعذ  ال رٕعذ 

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -5

 
)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 
 انًحذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 64، 9، 4 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1
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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 أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم غبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔحزٗ رخشع 

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

يغابػذح أٔ األعجٕع( ثبإلظبيخ ئنٗ انغذٔل انًهصق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشحٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاصم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انحٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

 ...روجروٌمر ودومنٌك: منادهج البحث االعالمً. ترجمة صالح خلٌل ابو أصبع 

  دار النشدر –فرج الكامل: بحوث االعالم والراي العام: تصدمٌمها، اجراؤدهدا وتحلٌلهدا )القدادهرة

 م(2001-للجامعات 

 م(2000فكر، محمد عبد الحمٌد: البحث العلمً فً الدراسات اإلعالمٌة )القادهرة: عالم ال 

  ،م( 2001على عجوة: العالقات العامة بٌن النظرٌة والتطبٌق )القادهرة: عالم الكتب 

  محمد معوض وآخرون: دراسدات فدً العالقدات العامدة واإلعدالن، الجدزء الثالدث )القدادهرة: دار

 م(. 2010العالم العربً، 

  المهندددة وخصدددائص محمدددد قٌدددراط: العالقدددات العامدددة فدددً اإلمدددارات العربٌدددة المتحددددة: واقدددع

 م(.2006الممارسٌن )الكوٌت: مكتبة الفال  للنشر والتوزٌع، 

  ،محمددد ندداجً الجددودهر: وسددائل اإلتصددال فددً العالقددات العامددة )عمددان: مكتبددة الرائددد العلمٌددة

 21 65 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 51 66 اخزجبس َٓبئٙ 4

 611 انًغًٕع 5
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 م( 2000

  ًأحمددد فدداروق ضددوان: دراسددات فددً العالقددات العامددة واإلعددالن، سلسددلة اتجادهددات حدٌثددة فدد

 م( 2010العالم العربً، اإلعالم )القادهرة: دار 

  ،علددى عجددوة: دراسددات فددً العالقددات العامددة واإلعددالم )القددادهرة: دار الفجددر للنشددر والتوزٌددع

 م( 2002

  محمددد منٌددر حجدداب: العالقددات العامددة فددً المؤسسددات الحدٌثددة )القددادهرة: دار الفجددر للنشددر

 م( 2002والتوزٌع، 

 ،الكوٌت: مكتبة الفال  للنشر 1ط سلٌمان صالح وسائل اإلعالم وصناعة الصورة الذدهنٌة( ،
 م(.2005والتوزٌع، 

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

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجحٕس  األخشٖ انخبصخؼبد ػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبي

يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انحبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش /انهٕائح  -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 اعزقصبء غالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يصم 

  انزشكٛض انطالثٛخيغًٕػبد 

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

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ٙثٛبَبد ئحصبئٛخ ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يصم دساع 
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 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ حبعت حذٚضّ ٔرٕيٛش انصٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االغالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 .يشاػبح َزبئظ رحهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

  َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خصٕصب انًقشساألخز ثزٕصٛبد 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل حٕل رذسٚظ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى حٕل أداء ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالحظخ انًجبششح 

  :ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت .4

  ٔانزجابدل ثصإسح دٔسٚاخت نزصاحٛح يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رصحٛح ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ صححٓب ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .5

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

  ئظ انطالة.بانذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔزانزقٕٚى 

  يشاعؼخ رٕصٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطػ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

  رحذٚش يصبدس انزؼهى انخبصخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

 ُٔرطٕٚشِ.زبئظ اإلحصبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رحغُّٛ ان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكتمال التقرٌرتارٌخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (321 ػهك) انؼبيخ انؼاللبد يٕاد رؾشٚش:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 4:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انؼاللبد انؼبيخثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                              
 

 أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ انمغىأؽذ : 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؟                                                 أ. تعلٌم تقلٌدي
 ما النسبة؟                   عبر االنترنت(و)تقلٌدي  مدمجب.تعلٌم 
 ما النسبة؟                         الكترونً                  ج. تعلم 

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

 تعلٌقات:
 
 

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

 انؼاللبد انؼبيخ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرصبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 ٔاعزشارٛغٛبرٓب انؼبيخ انؼالقبد يٕاد ثزحشٚش انًزصهخ ٔانًصطهحبد ثبنًفبْٛى انطبنت انًبو. 

 ٌانؼبيخ نهؼالقبد انكزبثٙ االرصبل ثًٓبساد اإلنًبو يٍ انطبنت ٚزًكٍ أ 

 ٌاألخشٖ انكزبثخ ثفٌُٕ انؼبيخ نهؼالقبد انكزبثخ ثٍٛ انًقبسَخ يٍ انطبنت ٚزًكٍ أ. 

 ٌانًجغطخ انٕاظحخ انكزبثخ ٔيجبدئ انؼبيخ، نهؼالقبد انكزبثخ ثأعبنٛت انطبنت ٚهى أ. 

 ٌاالنكزشَٔٛخ اإلراػٛخ، انصحفٛخ، انكزبثخ ثقٕاػذ انطبنت ٚهى أ. 

 ٌانؼالقاابد يغاابل يااٙ ٔاإلراػٛااخ انصااحفٛخ اإلخجبسٚااخ األشااكبل رحشٚااش يااٙ يٓبسارااّ انطبناات ٚطاإس أ 

 .انؼبيخ

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرحغٍٛ انًقشسصف خطػ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔ. 2

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 2 2 الكتابة للعالقات العامة وأدهمٌتها ومقارنتها بفنون الكتابة األخرى.

 2 2 استراتٌجٌات الكتابة للعالقات العامة ومبادئها.

للعالقات العامة، األخبار، البٌانات،  قواعد وأسالٌب الكتابة الصحفٌة

 النشرات، المقاالت، التحقٌقات.
2 2 

قواعد وأسالٌب الكتابة اإلذاعٌة للعالقات العامة، األخبار، البٌانات، 

 النشرات، التقارٌر، والتحقٌقات. 
2 2 

 4 1 المسؤولٌات األخالقٌة والقانونٌة لكاتب العالقات العامة.

 2 2 ورسائل البرٌد اإللكترونً والتقارٌر والمقترحات.كتابة المذكرات 

 2 2 كتابة الكلمات الخطابٌة والعروض، المطوٌات والنشرات والكتٌبات. 
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 2 2 الكتابة لوسائل التواصل االجتماعً التفاعلٌة.

 60 15 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 الوطنٌة" فً "متطلبات المؤهالتالواردة  التعلم لمجاالتمخرجات تعلم المقرر وفقا   -4
 التدرٌس  واستراتٌجٌات التقوٌم

 

 
وفقاً  تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر

 المعارف     1

1-1   يؼشفددخ انًفددبْٛى ٔانًظددطهؾبد انًزظددهخ

ثزؾشٚددددددددش يددددددددٕاد انؼاللددددددددبد انؼبيددددددددخ 

 ٔاعزشارٛغٛبرٓب.

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

  اعدزخذاو االخزجدبساد

ٔانزؾشٚشٚددخ  انؼًهٛددخ

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

1-2   يؼشفخ يٓبساد االرظبل انكزدبثٙ نهؼاللدبد

 انؼبيخ.

1-3   ،يؼشفددخ أعددبنٛت انكزبثددخ نهؼاللددبد انؼبيددخ

 ٔيجبدئ انكزبثخ انٕاػؾخ انًجغطخ.
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1-4   ،يؼشفخ لٕاػذ انكزبثخ انظؾفٛخ، اإلراػٛدخ

 االنكزشَٔٛخ.

 .  انزفكٛش انُبلذ

 .األثؾبس   

 انٕاعجبد انًُضنٛخ 

  انؼددددددشٔع انزمذًٚٛددددددخ

 ثؾضٛخ.نخطخ يشبسٚغ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ٌُٕٚمبسٌ ثٍٛ انكزبثخ نهؼاللبد انؼبيخ ٔفُد

 انكزبثخ األخشٖ.

  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   ُٚفددددشق ثددددٍٛ أعددددبنٛت انكزبثددددخ نهؼاللددددبد

انؼبيددددددخ، ٔيجددددددبدئ انكزبثددددددخ انٕاػددددددؾخ 

 انًجغطخ.
2-3   ،ُٚفددددشق ثددددٍٛ لٕاػددددذ انكزبثددددخ انظددددؾفٛخ

 اإلراػٛخ، االنكزشَٔٛخ.

2-4   ُٚطددددٕس يٓبسارددددّ فددددٙ رؾشٚددددش األ ددددكبل

اإلخجبسٚددخ انظددؾفٛخ ٔاإلراػٛددخ فددٙ يغددبل 

 انؼاللبد انؼبيخ.

 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 

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  رظددًٛى ؽددشػ لؼددبٚب

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

لذساردددّ انًؼشفٛدددخ ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ 

 ٔ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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 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛددف انطددالة ثددأٔساق

ػًم رزطهت انجؾش ػدٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

 المعلومات، والمهارات العددٌةمهارات التواصل، وتقنٌة    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  ال رٕعذ  ال رٕعذ 

 عذٔل يٓبو رمٕٚى انطالة خالل انفظم انذساعٙ: -5

 
)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 
 انًحذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 64، 9، 4 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ػًهٛخ،ركهٛفبد  1

 21 65 ٔيُبلشزٓب  فٓٛبً. ثؾٕس، 2
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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 أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم غبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔحزٗ رخشع 

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

يغابػذح أٔ األعجٕع( ثبإلظبيخ ئنٗ انغذٔل انًهصق ػهٗ ثبة انًكزت، ٔٚزى انزشحٛت ثٓى ٔرقاذٚى أ٘ 

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

 .انزٕاصم انكبيم ػٍ ثؼذ ثبعزخذاو انجشٚذ االنكزشَٔٙ ٔثشايظ انحٕاس ػجش انشجكخ 

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

  توماس بٌفٌنز: الكتابة للعالقات العامة: أسس األسلوب والشكل، ترجمة أدٌب خضور

 م( 2006)دمشق: األكادٌمٌة السورٌة للتدرٌب والتطوٌر، 

  ،2012محمد إبرادهٌم عاٌش: الكتابة للعالقات العامة )عمان: مجدي الوي للنشر والتوزٌع 

– 2013) 

 لكتابة للعالقات العامة: الشكل واألسلوب، ترجمة فاٌد ربا  دوج نٌوسوم، بوب كارل: ا

 م( 2009)فلسطٌن: دار الكتاب الجامعً، 

  ،محمد منٌر حجاب: االتصال الفعال للعالقات العامة )القادهرة: دار الفجر للنشر والتوزٌع

 م(.2002

  ،م(.2011خٌرت معوض عٌاد: مبادئ العالقات العامة )عمان: األفاق للنشر 

 لددرحمن بددن عبددد د العبددد القددادر: إعددالم العالقددات العامددة المطبددوع )الرٌدداض: بدددون، عبددد ا

 م(.2002

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 51 66 اخزجبس َٓبئٙ 4

 611 انًغًٕع 5
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  .(،وغٌرهاالعلمٌة، التقارٌرالدورٌات بها ) الموصىو المراجع  الدراسٌة الكتباذكر  -3

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجحٕس  األخشٖ انخبصخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

/انهٕائح يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انحبعت 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 اعزقصبء غالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يصم 

 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 يصم دساعٙ ثٛبَبد ئحصبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ حبعت حذٚضّ ٔرٕيٛش انصٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االغالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 ػبح َزبئظ رحهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ.يشا 

 األخز ثزٕصٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خصٕصب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل حٕل رذسٚظ 

 رٕعٛٓبد ئداسح انقغى حٕل أداء ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثُبء ػهٗ انًالحظخ انًجبششح 
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  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .4

  ٔانزجابدل ثصإسح دٔسٚاخت نزصاحٛح يذسعٍٛ يغزقهٍٛرذقٛق رصحٛح ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ ثٕاعطخ ،

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ صححٓب ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

 انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشِ: فؼبنٛخ انًمشسانزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  ئعشاءاد .5

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕصٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطػ انذساعٛخ ٔانغذأل 

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًصححخ يٍ قجم نغُخ خبصخ 

  رحذٚش يصبدس انزؼهى انخبصخ نهًقشس نهزأكذ يٍ يٕاكجزّ نهزطٕساد انًغزغذح يٙ انًغبل 

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلحصبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رحغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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