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 دهداف األب. 

 هذا المقررمن تدرٌس الرئٌسً  الغرض  -1

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

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  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 انفشٔع.اخزجبس 

 اخزجبساد انفشٔق:

 اخزجبساد رٙ )أيضهخ ٔرطجٛمبد ؽبعٕثٛخ(.

 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 ٔرطجٛمبد ؽبعٕثٛخ(.يؼبيم االسرجبؽ نغجٛشيبٌ. )أيضهخ 

 انًغًٕع
65 45 
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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 
     

 

 
  ساعات 3 : ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا  ضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن 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

 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   ثبنًؼدددبسف انالصيدددخ نفٓدددى ئيدددذاد انطدددالة

ٔرطجٛدددددددددك ثؼدددددددددغ االخزجددددددددددبساد راد 

 انًزغٛشٍٚ.

1-3   رددذسٚت انطددالة ػهددٗ اعددزؼًبل انؾبعددٕة

 فٙ رطجٛك ثؼغ االخزجبساد اإلؽظبئٛخ.
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 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ئكغددبة انطددالة يٓددبسح رؾهٛددم انًؼهٕيددبد

 ٔرفغٛشْب.

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

انؼظددف خددالل عهغددبد 

 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 

  انؼددددددددشٔع رمٛددددددددٛى

 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

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   االنزددددضاو ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ

 التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌةمهارات    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.

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 
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4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فدٙ انزٕاطدم

 يغ اٜخشٍٚ.

  ركهٛددددددددف انطددددددددالة

ثزمدددددددذٚى ػدددددددشٔع 

طدددددفٛخ ٔرضٔٚدددددذْى 

ثبنزغزٚددددددخ انشاعؼددددددخ 

 انزمًٕٚٛخ

 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 
 انًؾذد 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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 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

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

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

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

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

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

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب ذكر ا -1
 

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

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

  ،ًٍٔآخشٌٔاإلؽظبء انزطجٛمٙ، أثٕ ػًّ، ػجذ انشؽ 

 اإلؽظبئٙ ئط(ط ثٙ ئط  )ئ دنٛم ثشَبيظ. 

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

  انمشاس، خبنذ انغؼؼٙ. طُبػخرمُٛبد 

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

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

    ثًقشس اإلؽظبء ٔرطجٛقبرّ انؾبعٕثٛخ األخشٖ انخبطخيٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

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 بالمراقبة 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 قائمة مصادر أخرى ) -3

 . (بها
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  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

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

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

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

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ٙثٛبَبد ئؽظبئٛخ ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساع 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  -3

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

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

 ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت  -4

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

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

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

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

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

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

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

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:أو المدرس سعضو دهٌئة التدرٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:التوقٌع

 / رئٌس القسمالعمٌد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙثشَبيظ 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 يؾًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙ  انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس هذا المقرر -1

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرؾغٍٛ انًقشسطف خطظ ٚ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 

 ؽغى انؼُٛخ.

 يفشداد انؼُٛخ فٙ انجؾٕس اإلػاليٛخ.

 انخطأ انؼُٛٙ.

6 3 
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 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.

 دساعبد انزٕصٚغ.

 انمبئى ثبالرظبل انظؾفٙ:ثؾٕس 

 دساعخ انؼبيهٍٛ فٙ انظؾف.

6 3 
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 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: انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙثؾٕس 

 :انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙثؾٕس 

 انجؾٕس انًُٓغٛخ.

 انجؾٕس غٛش انًُٓغٛخ.

 أدٔاد عًغ انًؼهٕيبد نهجؾٕس غٛش انًُٓغٛخ.

 ثؾٕس االرظبل انزغٕٚمٙ ٔاإلػالٌ:

 ثؾٕس انُض اإلػالَٙ.

 انؾًالد اإلػالَٛخ ٔانزغٕٚمٛخ:ثؾٕس 

 انجؾٕس انمجهٛخ.

 انجؾٕس انًشؽهٛخ. 

 انجؾٕس انجؼذٚخ.

 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

 

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

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
     

الساعة 
 المعتمدة

3 
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 ساعات  3 : ضافٌة/ساعات التعلم المتوقع 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

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

2-2   ٚطجدددك انطدددالة يٓدددبساد كزبثدددّ انجؾدددٕس

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

ٚزُبعددت ٔؽجٛؼددخ انًشددكهخ انجؾضٛددخ انددز٘ 

 انزٙ ٚذسعٓب.
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2-4  .انظغٛشح. رًكٍٛ انطالة يٍ ثُبء انًمبٚٛظ انؼهًٛخ 

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

  انزغزٚددددخ انشاعؼددددخ نًددددب

ثدددّ انطبندددت يدددٍ ٚمدددٕو 

 أػًبل.

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 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.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  اٜنٙ ٔيهؾمبرّ نزظدفؼ  اعزخذاو انؾبعت

 االَزشَذ ٔاالؽالع ػهٗ األثؾبس انؼهًٛخ.

 ٙانزذسٚت انؼًه   رمددٕٚى أعددزبر انًمددشس

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

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

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

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1
 

 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 
 انًؾذد 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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 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 انخبطخ ثبنًكزجبد انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ انًغغهخ  -4

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

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

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

 (الفصول والمعامل القائمة على التعلم بالمراقبة 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 قائمة مصادر أخرى ) -3

 . (بها

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

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

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

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

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساعٙ ثٛبَبد ئؽظبئٛخ 
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 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  -3

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

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

  :ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت -4

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

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

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

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

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

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

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

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (626 )طؾف انظؾفٛخ انذساعبد فٙ انًؼبطشح انُظشٚبد:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                                      
 

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

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

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

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

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

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

 تعلٌقات:
 
 

 

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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 انًقشس يٙ انًغغهٍٛ نهطهجخ األعبعٛخ انزؼهى نُزبئظ يٕعض ٔطف: 

 اإلػالو نُظشٚبد انشئٛغخ ثبنًذاخم انطالة رؼشٚف. 

 اإلػاليٛخ انُظشٚبد يٙ انؼهًٛخ ثبنزطٕساد انطالة يؼبسف رًُٛخ. 

 انُظشٚخ نجُبء انالصيخ األعظ ػٍ ػهًٛخ ثخهفٛخ انطالة رضٔٚذ. 

 انًؼبطش اإلػالو يٙ انُظشٚبد رطجٛق ثطش  انطالة رٕػٛخ. 

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

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 المداخل األساسٌة للنظرٌات اإلعالمٌة: 

 .ًالمدخل البنائً الوظٌف 

 .ًالمدخل السلوكً المعرف 

 المدخل النقدي  

2 6 

 نظرٌات مرسل الرسالة اإلعالمٌة: 

  .إنتاج اللقافة اإلعالمٌة 

  البوابة اإلعالمٌة.حراسة 
3 9 

 البحوث الكٌفٌة طبٌعتها وأسسها وخصائصها:

 :نظرٌات المضمون 

 .مضمون وسائل اإلعالم والواقع 

 .النظرٌة الوظٌفٌة 

 .نظرٌة المؤامرة 

 .النظرٌة التنظٌمٌة 

 .نظرٌة الجمهور ُمحددا للمضمون 

3 9 

 نظرٌات الجمهور:

 .الجمهور بمفهوم مجموعة القراء والمشاهدٌن 

 .الجمهور بمفهوم العامة 

 .الجمهور بمفهوم الجماعة االجتماعٌة 

 .الجمهور بمفهوم السوق 

3 9 
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 نظرٌات التأثٌر:

 .ًنظرٌة الغرس اللقاف 

 .نظرٌة انتقال المعلومات على مرحلتٌن 

  وسائل اإلعالم. االعتماد علىنظرٌة 

 .نظرٌة الفجوة المعرفٌة 

 .نظرٌة االستخدامات واإلشباعات 

 األولوٌات. نظرٌة ترتٌب 

 .نظرٌة المعالجة المعلوماتٌة 

 .نظرٌة انتشار المستحدلات 

 .نظرٌة دوامة الصمت 

4 12 

 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 المتوقع 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 التعلم ومخرجاتمجاالت 

  لمتطلبات المؤدهالت الوطنٌة
 أسالٌب تقوٌم المقرر استراتٌجٌات تدرٌس المقرر
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 المعارف     1

1-1   رؼشٚددددددف انطددددددالة ثبنًددددددذاخم انشئٛغددددددخ

 اإلػالو.نُظشٚبد 

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انزؼبَٔٙ"انغًبػٙ " 

  ٗ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   رًُٛخ يؼبسف انطدالة ثدبنزطٕساد انؼهًٛدخ

 فٙ انُظشٚبد اإلػاليٛخ.
1-3   رضٔٚذ انطالة ثخهفٛخ ػهًٛدخ ػدٍ األعدظ

 انالصيخ نجُبء انُظشٚخ.
1-4   رٕػٛددخ انطددالة ثطددشق رطجٛددك انُظشٚددبد

 .فٙ اإلػالو انًؼبطش

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1  ػجددش انطدالة ندذٖ انزفكٛددش يٓدبساد رًُٛدخ 

 ٔأعغدددٓب االرظدددبل َظشٚدددبد َٔمدددذ رؾهٛدددم

 .ٔانًُٓغٛخ انؼهًٛخ

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

 .ؽم انًشكالد انؼهًٛخ 

  انشاعؼددددخ نًددددب انزغزٚددددخ

ٚ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  االْزًدددبو َؾدددٕ انطدددالة ارغبْدددبد رًُٛدددخ 

 ثُظشٚدددبد ٔسثطٓدددب اإلػاليٛدددخ ثبنؼًهٛدددبد

 .انًُبعجخ انزأصٛش

 اإلػاليٛخ انُظشٚبد اخزجبس يٍ انطالة رًكٍٛ 2-3

 رهك َٔمذ انغؼٕد٘، اإلػالو ثٛئخ فٙ

 .انُظشٚبد

 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 

  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

طهت انجؾش ػدٍ ػًم رز

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

3-5   االنزددددضاو ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ

 وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌةمهارات التواصل،    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

 ٔانؼًهٛخ.انزؾشٚشٚخ 

  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

من  هانسبتاألسبوع )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبار  المهمة التقوٌمٌة 
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 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

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

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

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

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

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

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

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1
 

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2
 العربً عثمان: تعرٌب ماكوٌل، دٌنس اإلعالمٌة، النظرٌة بناء فً دراسات: وتأثٌراته اإلعالم. 
 البشر محمد اإلعالمً، التأثٌر نظرٌات. 
 حسن حمدي الجمادهٌري، االتصال دراسات فً التأثٌر وبحوث االتصال. 
 المال بٌت حمزة: تعرٌب وٌندل، وسفن ماكوٌل، دٌنس اإلعالمٌة، الدراسات فً االتصال نماذج . 
 الجودهر محمد: ترجمة روكاخ، بال. س فلور، دي. م اإلعالم، نظرٌات . 
 الحمٌد عبد محمد التأثٌر، واتجادهات اإلعالم نظرٌات. 

 التقوٌم النهائً االمحدد له ، خطاب، تقدٌم عرض شفوي، وغٌرها(نهائً

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

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد 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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 الرؤوف عبد كمال: ترجمة روكٌتش، بول وساندرا دٌفلٌر ل ملفٌن اإلعالم، وسائل نظرٌات. 
 المنةٌس، جاسةم جمةال تحلٌلٌةة، نقدٌةة دراسةة: وتطوردها اإلعالم وسائل تأثٌر لدراسة العلمٌة المداخل نشأة 

 .اإلنسانٌة للعلوم العربٌة المجلة

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

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

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

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

 .ٙيؼًم ؽبعت آن 

  ٖيظبدس أخش 

 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

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

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

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

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساعٙ ثٛبَبد ئؽظبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 
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 .يشاػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

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

  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .4

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

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

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

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

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

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

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

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 ( 623 طؾف) االنكزشَٔٙ انظؾفٙ انزؾشٚش:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                              
 

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

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

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

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

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

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

 تعلٌقات:
 
 

 

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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 انؾذٚضخ ٔرطٕسارّ انظؾفٙ ثبنزؾشٚش انًزظهخ ثبنًظطهؾبد انطالة رؼشٚف. 

 انظؾفٙ انزؾشٚش يٙ رإصش انزٙ انفكشٚخ ثبألطش انطالة ئنًبو. 

 انظؾفٙ انزؾشٚش يٙ انؾذٚضخ انزقُٛبد ثذٔس انطالة رؼشٚف. 

 انظؾفٙ انزؾشٚش يغبل يٙ انطالة يٓبسح طقم. 

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

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

  .ًالفرق بٌن الكتابة والتحرٌر الصحف 
1 3 

 .ًالعوامل المهنٌة وغٌر المهنٌة المؤثرة فً التحرٌر الصحف 
1 3 

  .3 1 دور تكنولوجٌا االتصال فً جمع المادة ة الصحفٌة 

  تكنولوجٌا االتصال فً نقل المادة الصحفٌة وتوصٌلها إلى مقر دور
 الصحٌفة.

1 3 

 .دور تكنولوجٌا االتصال فً معالجة المادة الصحفٌة 
 )إنتاج وتحرٌر النصوص االلكترونٌة(.    

1 3 

 .ًأخالقٌات التحرٌر الصحف 

 .القٌم الفنٌة للتحرٌر 
1 3 

 .أثر التحرٌر فً بناء المصداقٌة 
1 3 

 .األدهمٌة التحرٌرٌة للعناوٌن 

 تحرٌر المعلومات والصور 
1 3 

 .وظٌفة التحرٌر فً الحفاظ على سالمة اللغة العربٌة 

 .وظٌفة التحرٌر فً بناء المعانً والصور الذدهنٌة 
1 3 

 .المستوٌات اللغوٌة ولغة اإلعالم 

 .المعالجة التحرٌرٌة للجملة 
1 3 
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 وسائل الربط وتأثٌردها على المعنى 

  االقتباساتتحرٌر 

 .المستوٌات اللغوٌة ولغة اإلعالم 

 .الشروط العامة للغة الكتابة اإلعالمٌة 
1 3 

 .خصائص الكتابة للصحافة المطبوعة 

 .خصائص الكتابة للمواقع اإللكترونٌة 
1 3 

 .3 1 االستخدامات التحرٌرٌة للحاسوب واإلنترنت 

  الصحفً ٌختاردها األستاذ تطبٌقات: قضاٌا ووقائع وقتٌة متصلة بالتحرٌر
)تحت إشراف القسم( وٌناقشها فً القاعة، وٌكتب الطالب أوراقا بحثٌة 

 حولها.

2 6 

 45 15 المجموع                             

 

 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 المتوقع 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   رؼشٚدددددددف انطدددددددالة ثبنًظدددددددطهؾبد

انًزظددددددددهخ ثددددددددبنزؾشٚش انظددددددددؾفٙ 

 ٔرطٕسارّ انؾذٚضخ.

  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   ٙئنًددبو انطددالة ثددبألؽش انفكشٚددخ انزدد

 رإصش فٙ انزؾشٚش انظؾفٙ.

1-3   رؼشٚدددددف انطدددددالة ثدددددذٔس انزمُٛدددددبد

 انؾذٚضخ فٙ انزؾشٚش انظؾفٙ.

1-4   طددددمم يٓددددبسح انطددددالة فددددٙ يغددددبل

 انزؾشٚش انظؾفٙ.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1 
 
 

  انخجددددش انظددددؾفٙ ٔانفُددددٌٕ  ثددددٍٛٚفددددشق

انظدددؾفٛخ األخدددشٖ كبنؾدددذٚش ٔانزؾمٛدددك 

 ٔانًمبل.

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

خددالل عهغددبد انؼظددف 

 انزُْٙ

  أعددهٕة ؽددم انًشددكالد

 ٔدساعخ انؾبنخ.

  يغًٕػدددددددبد انُمدددددددبػ

 انظغٛشح.

  رؾهٛدددم ٔرفغدددٛش انًدددبدح

 انؼهًٛخ.

  انؼهًٛخ.ؽم انًشكالد 

  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 
   ٌُٕانًخزهفخ. اإلخجبسٚخًٚٛض ثٍٛ انف 

   ،ٚؾهدددددم ػدددددذداً يدددددٍ األخجدددددبس انظدددددؾفٛخ

اإلخجبسٚدخ انزدٙ  ٔانًؼبٚٛشٔٚغزُزظ انمٛى 

ردددى ػهددددٗ ػدددٕئٓب اَزمددددبء ْدددزِ األخجددددبس 

 َٔششْب. 

   ٚددزًكٍ يددٍ عهددت أخجددبس طددؾفٛخ رزددٕافش

 فٛٓب ػُبطش ٔ شٔؽ انخجش انظؾفٙ.
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   ٚخزددددبس فكددددشح نمظددددخ خجشٚددددخ، ٔٚغًددددغ

 ثٓب.انًؼهٕيبد انًزؼهمخ 
   ٚكزدددت رمشٚدددشاً ئخجبسٚدددبً أٔ لظدددخ خجشٚدددخ

ٚطجدددك يدددٍ خالندددّ اال دددزشاؽبد انؼهًٛدددخ 

 انًطهٕثخ نٓب.

   ٚطجددددك ٔاؽددددذاً أٔ أكضددددش يددددٍ األعددددبنٛت

 انزمهٛذٚخ نكزبثخ انخجش انظؾفٙ.

   ٚطجددددك ٔاؽددددذاً أٔ أكضددددش يددددٍ األعددددبنٛت

 انؾذٚضخ نكزبثخ انفٌُٕ اإلخجبسٚخ.

 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 

نهؾظددددددددددددٕل ػهددددددددددددٗ 

 انًؼهٕيبد ٔرٕظٛفٓب

  اعزؾؼددددددبس انزغددددددبسة

ٔانخجددددددددشاد انؼًهٛددددددددخ 

انغددددددبثمخ يددددددٍ خددددددالل 

 ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛددددددددددددف انطددددددددددددالة

ثًشددددددشٔػبد رزطهددددددت 

انزؼدددددبٌٔ يدددددغ ْٛئدددددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛددف انطددالة ثددأٔساق

ػًم رزطهت انجؾش ػدٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 ب.يؼٓ

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

3-2   انمددذسح ػهددٗ ركددٍٕٚ ػاللددبد ئٚغبثٛددخ يددغ

 اٜخشٍٚ.
3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 

3-4   رؾًدددم يغدددئٕنٛخ انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد

ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

3-5  ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ  االنزددددضاو

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ
3-6   ٙانًجددبدسح فددٙ انزؼددشف ػهددٗ انمؼددبٚب انزدد

رزطهددددت االْزًددددبو ٔيؼبنغزٓددددب ثبنطشٚمددددخ 

انًُبعجخ ػهدٗ انًغدزٕٖ انفدشد٘ ٔػدًٍ 

 فشٚك ػًم.

 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 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانؼًهٛخ.

  ركهٛددددددددف انطددددددددالة

انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ رددٕفٛش   2-4 ػهدددددددددٗثدددددددددبنزؼشف 
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انًؼهٕيددددبد ػددددٍ انًمددددبٚٛظ اإلؽظددددبئٛخ 

 انًخزهفخ.

يظدددبدس انًؼهٕيدددبد  انزؼهٛى ػٍ ثؼذ.

اإلػاليٛددخ ثبعددزخذاو 

انجدددشايظ انؾبعدددٕثٛخ 

 انًخزهفخ.

ركهٛددددددددف انطددددددددالة 

ثزمدددددددذٚى ػدددددددشٔع 

طدددددفٛخ ٔرضٔٚدددددذْى 

ثبنزغزٚددددددخ انشاعؼددددددخ 

 انزمًٕٚٛخ

4-3   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ ئعددشاء

 يخزهفخ.انؼشٔع انزمذًٚٛخ ألْذاف 
4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فدٙ انزٕاطدم

 يغ اٜخشٍٚ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  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 
 انًؾذد 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 أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم طبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔؽزٗ رخشع 

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

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

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

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

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

 يٙ انكزبثخ انظؾفٛخ )انغًبد، األشكبل، انقضبٚب، انًٓبساد(، َجٛم ؽذاد 

  ّئَزبط انهغخ اإلػاليٛخ يٙ انُظٕص اإلػاليٛخ، يؾًٕد خهٛم ٔيؾًذ ْٛج 

  ٔرقُٛبد يزطٕسح(، عٌٕ أٔنًبٌ، رشعًخ نٛهٗ صٚذاٌ. أعبنٛت)انظؾفٙ انزؾقٛق 

 ػجذ انشؽًٍبد، ؽغُٙ َظش ٔعُبء انخجش انظؾفٙ، انزؾشٚش يٙ ػظش انًؼهٕي. 

  .انظؾفٙ انؼبنًٙ، دٚفٛذ ساَذال، رشعًخ يؼٍٛ اإليبو 

  عٕاد. ػجذ انغزبسكزبثخ األخجبس ٔانزقبسٚش انظؾفٛخ، كبسٔل سٚزش، رشعًخ 

 .ٌيقشٔئٛخ انظؾف انغؼٕدٚخ، طبنؼ انشثٛؼب 

  .(،وغٌرهاالتقارٌرالعلمٌة، الدورٌات بها ) الموصىو المراجع  الدراسٌة الكتباذكر  -3

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش /انهٕائؼ  يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انؾبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد -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
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 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ  .6

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

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

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساعٙ ثٛبَبد ئؽظبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 .يشاػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

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

  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .4

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

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

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

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

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

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

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

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  استلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (625 طؾف) االنكزشَٔٙ ٔانُشش نهظؾبفخ انؾذٚضخ االرغبْبد:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  الساعات المعتمدةعدد  -2

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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                              
 

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

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

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

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

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

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

 تعلٌقات:
 
 

 

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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 انظاؾبيخ يغابل ياٙ اإلػاليٛاخ ٔانزغبسة انذساعبد أَزغزٓب انزٙ انؾذٚضخ ثبالرغبْبد انطالة رؼشٚف 

 .االنكزشَٔٙ ٔانُشش

 اإلنكزشَٔٙ ٔانُشش انظؾبيخ ػهى يٙ انًغزغذاد ػٍ انجؾش يٙ انطالة يٓبساد رؼضٚض. 

 ب ثبػزجبسِ انزخظض َؾٕ انطالة ارغبْبد رًُٛخ ا رخظظت  .انًزغذدح انًؼشيخ ٚزطهت يزطٕست

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

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

  .ًالفرق بٌن الكتابة والتحرٌر الصحف 
1 3 

 .ًالعوامل المهنٌة وغٌر المهنٌة المؤثرة فً التحرٌر الصحف 
1 3 

 .3 1 الشخصٌة التحرٌرٌة للصحٌفة وكتابة األسالٌب التحرٌرٌة 

 .ًأخالقٌات التحرٌر الصحف 

 .القٌم الفنٌة للتحرٌر 
1 3 

 .3 1 أثر التحرٌر فً بناء المصداقٌة 

 .األدهمٌة التحرٌرٌة للعناوٌن 

 تحرٌر المعلومات والصور 
1 3 

 .وظٌفة التحرٌر فً الحفاظ على سالمة اللغة العربٌة 

 التحرٌر فً بناء المعانً والصور الذدهنٌة. وظٌفة 
1 3 

 :األثر الحٌوي للمهارات اللغوٌة 

 .المستوٌات اللغوٌة ولغة اإلعالم 

 .األبعاد الداللٌة للكلمة 

 .المعالجة التحرٌرٌة للجملة 

 وسائل الربط وتأثٌردها على المعنى 

 تحرٌر االقتباسات 

2 6 
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 تحرٌر مقاالت المتعاونٌن 

 3 1 ولغة اإلعالم. المستوٌات اللغوٌة 

  المقروئٌة(. )دراساتالكتابة من أجل اإلفهام 

 .الشروط العامة للغة الكتابة اإلعالمٌة 
1 3 

 .خصائص الكتابة للصحافة المطبوعة 

 .خصائص الكتابة للمواقع اإللكترونٌة 
1 3 

 .3 1 االستخدامات التحرٌرٌة للحاسوب واإلنترنت 

  متصلة بالتحرٌر الصحفً ٌختاردها األستاذ تطبٌقات: قضاٌا ووقائع وقتٌة
)تحت إشراف القسم( وٌناقشها فً القاعة، وٌكتب الطالب أوراقا بحثٌة 

 حولها.

2 6 

 45 15 المجموع                             

 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 المتوقع 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

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


 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم العالً

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 الصحافة والنشر اإللكترونًقسم 
 

 توصٌف مقررات قسم الصحافة  ماجستٌر 37
 

1-1  انزدٙ انؾذٚضدخ ثبالرغبْدبد انطدالة رؼشٚف 

 اإلػاليٛددخ ٔانزغددبسة انذساعددبد أَزغزٓددب

 .االنكزشَٔٙ ٔانُشش انظؾبفخ يغبل فٙ

  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

هٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ انؼً

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-2  ػددٍ انجؾددش فددٙ انطددالة يٓددبساد رؼضٚددض 

 ٔانُشدددش انظدددؾبفخ ػهدددى فدددٙ انًغدددزغذاد

 .اإلنكزشَٔٙ

1-3  انزخظددض َؾددٕ انطددالة ارغبْددبد رًُٛددخ 

 ٚزطهددددددت يزطددددددًٕسا رخظًظددددددب ثبػزجددددددبسِ

 .انًزغذدح انًؼشفخ

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1  انًُٓٛدخ انؼٕايدم ثٍٛ انؼاللخ ػهٗ ٚزؼشف 

 داخدم يٍ انًُٓٛخ انًًبسعخ ػهٗ انًإصشح

 ٚشدزًم ثًب - االرظبنٙ َظبو يٍ انظؾٛفخ

 عٛبعددخ ،- ٔرُظًٛددبد عٛبعددبد يددٍ ػهٛدّ

 سئددددددٛظ  خظددددددٛخ انظددددددؾٛفخ، رؾشٚددددددش

 انزؾشٚش،

  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  انًُٓٛددددخ غٛددددش انؼٕايددددم ػهددددٗ ٚزؼددددشف 

 يددددٍ انًُٓٛدددخ انًًبسعدددخ ػهدددٗ انًدددإصشح

 انُظددددبو رٕعٓددددبد يددددٍ انظددددؾف خددددبسط

 ٔصمبفزّ، انًغزًغ لٛى ٔيٕالفّ، انغٛبعٙ

 .انزأصٛش عًبػبد

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1  .انمذسح ػهٗ يًبسعخ يٓبساد انزٕاطم انفؼبل   انًشدددددبسكخ فدددددٙ األَشدددددطخ

انغًبػٛدددخ انظدددفٛخ ٔغٛدددش 

 انظفٛخ

  ركددٍٕٚ فدددشق ػًددم إلَغدددبص

يشددددبسٚغ نهؾظددددٕل ػهددددٗ 

 انًؼهٕيبد ٔرٕظٛفٓب

  يالؽظددخ رفبػددم انطددالة

فددددٙ يٕالدددددف رؼهًٛٛدددددخ 

 يزُٕػخ.

  رمٕٚى أداء انطبنت أصُبء

يًبسعددددددددددزّ نهؼًددددددددددم 

 انزطجٛمٙ.

3-2  .ٍٚانمذسح ػهٗ ركٍٕٚ ػاللبد ئٚغبثٛخ يغ اٜخش 

3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 

3-4   ٔفُٛددبد رؾًددم يغددئٕنٛخ انجؾددش ػددٍ يؼهٕيددبد

عذٚددددذح نزًُٛددددخ لذساردددددّ انًؼشفٛددددخ ٔيٓبساردددددّ 

 انًُٓٛخ.
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3-5   االنزضاو ثبنًؼبٚٛش األخاللٛدخ ٔانًُٓٛدخ نهًًبسعدخ

 اإلػاليٛخ

  اعزؾؼددددددددددبس انزغددددددددددبسة

ٔانخجددشاد انؼًهٛددخ انغددبثمخ 

 يٍ خالل ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛف انطالة ثًشدشٔػبد

رزطهددت انزؼددبٌٔ يددغ ْٛئددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛدددددف انطدددددالة ثدددددأٔساق

ػًدددم رزطهدددت انجؾدددش ػدددٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

  ؽددددشػ لؼددددبٚب رظددددًٛى

افزشاػددددددٛخ ٔيالؽظددددددخ 

ؽشٚمدددخ رؼبيدددم انطبندددت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعدددشاء اخزجدددبس  دددف

نهطدددددالة أصُدددددبء رمٛدددددٛى 

انزكهٛفددبد انخبطددخ ثكددم 

 يُٓى.

3-6   انًجبدسح فدٙ انزؼدشف ػهدٗ انمؼدبٚب انزدٙ رزطهدت

االْزًدددبو ٔيؼبنغزٓدددب ثبنطشٚمدددخ انًُبعدددجخ ػهدددٗ 

 انًغزٕٖ انفشد٘ ٔػًٍ فشٚك ػًم.

 التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌةمهارات    4

4-1   ٙانمذسح ػهدٗ اعدزخذاو اإلَزشَدذ ٔانؾبعدت اٜند

فددددٙ ثُددددبء انًمددددبٚٛظ اإلؽظددددبئٛخ ػجددددش  ددددجكخ 

 نهٕصبئك.االَزشَذ ػجش عٕعم 

 .انًؾبػشاد انظفٛخ 

 .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

اعدزخذاو انددزؼهى االنكزشَٔددٙ 

 َٔظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ.

  انزؾشٚشٚدددخ االخزجدددبساد

 ٔانؼًهٛخ.

  ركهٛف انطالة ثدبنزؼشف

يظبدس انًؼهٕيبد  ػهٗ

اإلػاليٛددددددخ ثبعددددددزخذاو 

انجددددددشايظ انؾبعددددددٕثٛخ 

 انًخزهفخ.

ركهٛدددف انطدددالة ثزمدددذٚى 

ػدددددددددددشٔع طدددددددددددفٛخ 

ٔرضٔٚدددددددذْى ثبنزغزٚدددددددخ 

 انشاعؼخ انزمًٕٚٛخ

4-2   انمدددددذسح ػهدددددٗ اعدددددزخذاو انزمُٛدددددخ فدددددٙ ردددددٕفٛش

 انًخزهفخ.انًؼهٕيبد ػٍ انًمبٚٛظ اإلؽظبئٛخ 

4-3   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فٙ ئعشاء انؼشٔع

 يخزهفخ.انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ انزٕاطددم يددغ

 اٜخشٍٚ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  ال رٕعذ  ال رٕعذ  ال رٕعذ 

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

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

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

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

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

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

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

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

 شفٛق ؽغٍُٛ اإلػالو، يٙ ٔرطجٛقبرٓب انًزؼذدح انٕعبئظ. 

  يُٓب يشٚبل انشقًٛخ، ٔانًغزًؼبد االرظبل ػهٕو. 

 ساثؼ انظبد  انؾذٚضخ، ٔانزكُٕنٕعٛب اإلػالو. 

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

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

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

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

 .ٙيؼًم ؽبعت آن 

  ٖيظبدس أخش 

 611 انًغًٕع 5
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  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

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

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

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

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساعٙ ثٛبَبد ئؽظبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 .يشاػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

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

  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .4

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

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

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

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

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

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

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

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

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

 2:  الساعات المعتمدةعدد  -2

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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙثشَبيظ 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   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

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

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

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

 تعلٌقات:
 
 

 

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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1
 لم ٌحدد 

    لم ٌحدد  انذساعٙ: ٔرؾغٍٛ انًقشسطف خطظ ٚ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 

  ًالعلوم االجتماعٌة.طبٌعة البحث ف 

 .ًالمنهج فً أدبٌات البحث العلم 

1 2 

 2 1 لمحة تارٌخٌة عن نشأة البحوث الكٌفٌة فً الدراسات اإلعالمٌة وتطوردها.

 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 

 4 2 المسحٌة:الدراسات اإلعالمٌة 
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 .مصداقٌة البحوث المسحٌة 

 .تصمٌم االستمارة 

 :أدوات البحوث المسحٌة 

 .االستبانة 

 .المقابلة الشخصٌة 

 .المقابلة الهاتفٌة 

 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 

 .تصمٌم أدوات الترمٌز 

 .تحلٌل البٌانات وتفسٌردها ونقددها وتقوٌمها 

 .تطوٌر اإلطار النظري وفق تساؤالت البحث أو فرضٌاته 

 مكانات المادٌة.توفر الزمن الكافً إلعداد البحث واإل 

2 4 

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

 2 1 عرض نماذج للبحوث الكٌفٌة فً الدراسات اإلعالمٌة.

 33 15 المجموع

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

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع
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ساعات 
 التدرٌس

2 
     

الساعة 
 المعتمدة

2 
     

 

 
 ال ٌوجد  : ضافٌة/ساعات التعلم المتوقع 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

  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.

  ٍٚٔانزكددبنٛف انزًددبس

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-2   رٕطددددددددٛف العددددددددزشارٛغٛبد انزددددددددذسٚظ

انذساعدددٙ ثغٛدددخ  فدددٙ انًمدددشسانًغدددزخذيخ 

 رطٕٚش رهك انًؼبسف أٔ انًٓبساد. 

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 

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 
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  انطدددالة يٓدددبساد كزبثدددّ انجؾدددٕس ٚطجدددك

 انكٛفٛخ فٙ يغبل اإلػالو.

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.

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

  ًٚٛ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

  اعزؾؼددددددبس انزغددددددبسة

ٔانخجددددددددشاد انؼًهٛددددددددخ 

انغددددددبثمخ يددددددٍ خددددددالل 

 ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛددددددددددددف انطددددددددددددالة

ثًشددددددشٔػبد رزطهددددددت 

انزؼدددددبٌٔ يدددددغ ْٛئدددددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛددف انطددالة ثددأٔساق

ػًم رزطهت انجؾش ػدٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

 اء انطبنددددت رمددددٕٚى أد

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  يغدددئٕنٛخ انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد  رؾًدددم

ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

3-5   االنزددددضاو ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ
3-6   ٙانًجددبدسح فددٙ انزؼددشف ػهددٗ انمؼددبٚب انزدد

رزطهددددت االْزًددددبو ٔيؼبنغزٓددددب ثبنطشٚمددددخ 

انًُبعجخ ػهدٗ انًغدزٕٖ انفدشد٘ ٔػدًٍ 

 فشٚك ػًم.

 مهارات التواصل، وتقنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة   4

4-1   انمذسح ػهدٗ اعدزخذاو اإلَزشَدذ ٔانؾبعدت

اٜنٙ فٙ ثُدبء انًمدبٚٛظ اإلؽظدبئٛخ ػجدش 

 نهٕصبئك. جكخ االَزشَذ ػجش عٕعم 

 .انًؾبػشاد انظفٛخ 

 .انزذسٚجبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

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

اإلؽظددددبئٛخ انًؼهٕيددددبد ػددددٍ انًمددددبٚٛظ 

 انًخزهفخ.

اعدددددددددددزخذاو اندددددددددددزؼهى 

االنكزشَٔددددددددٙ َٔظددددددددبو 

 ػٍ ثؼذ.انزؼهٛى 

  ركهٛددددددددف انطددددددددالة

 ػهدددددددددٗثدددددددددبنزؼشف 

يظدددبدس انًؼهٕيدددبد 

اإلػاليٛددخ ثبعددزخذاو 

انجدددشايظ انؾبعدددٕثٛخ 

 انًخزهفخ.

ركهٛددددددددف انطددددددددالة 

ثزمدددددددذٚى ػدددددددشٔع 

طدددددفٛخ ٔرضٔٚدددددذْى 

ثبنزغزٚددددددخ انشاعؼددددددخ 

 انزمًٕٚٛخ

4-3   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ ئعددشاء

 يخزهفخ.انؼشٔع انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فدٙ انزٕاطدم

 يغ اٜخشٍٚ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1   اعزخذاو انؾبعت اٜنٙ ٔيهؾمبرّ نزظدفؼ

 انؼهًٛخ.االَزشَذ ٔاالؽالع ػهٗ األثؾبس 

 ٙ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 
 انًؾذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 %11 3،5،3 طفٛخيشبسكخ  1

 %31 1،11،11 ركهٛفبد ػًهٛخ 2

 %61 16 االيزؾبٌ انُٓبئٙ 3
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 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

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

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

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

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

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

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

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انشئٛغخ:انًشاعغ  -2

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

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

 .ٔصيٛهّ انخهٛفخ هللا ػجذ رشعًخ

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

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

 ػًش يظطفٗ أؽًذ انغٛذ. اإلػاليٙ انجؾش. 

 انؼشثٙ ؽكًذ. د.ٔرطجٛقبرّ االعزًبػٙ انجؾش. 

 ثذس أؽًذ. د. ٔيُبْغّ انؼهًٙ انجؾش أطٕل. 

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

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

  ،يُبْظ انجؾش يٙ أقغبو اإلػالو ثبنًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ: ثٍٛ انٕاقغ ٔاؽزٛبعبد انًغزقجم

 عؼٛذ ثٍ ػهٙ آل صبثذ

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

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

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

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ
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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 اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

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

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساعٙ ثٛبَبد ئؽظبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 ػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ.يشا 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

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

  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .4

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

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

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

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

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 
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  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 

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

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (322 طؾف) انظؾفٛخ انؾًالد:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙثشَبيظ 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 يؾًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 ٔأعغّ اإلػالَٙ، انزخطٛظ يفٕٓو ٕٚضؼ 

 انزغٕٚقٛخ نهؼًهٛخ انزخطٛظ أًْٛخ ٚششػ 

  يكَٕبرٓب ٔٚؾذد انؾًهخ، يفٕٓو ٚؼّشف   

 رأصٛشْب ٔٚششػ اإلػالَٛخ، اإلعزشارٛغٛخ يٙ انًإصشح انؼُبطش ٕٚضؼ. 

 ٔاإلػالَٛخ انزغٕٚقٛخ انؾًهخ ثُبء خطٕاد ٚزكش. 

 انؾًهخ يٙ انًغزخذيخ اإلػالَٛخ انٕعبئم اخزٛبس يؼبٚٛش ٚؼذد 

 انًُبعجخ اإلػالَٛخ انشعبنخ ثُبء ٔأعبنٛت طش  ٚششػ 

 اإلػالَٛخ انؾًهخ يؼبنٛخ رشعٛخ يٙ انًغبػذح انٕعبئم ٚزكش. 

 ٍٛٔاإلػالَٛخ انزغٕٚقٛخ انؾًهخ يؼبنٛخ قٛبط أعبنٛت ٚج. 

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

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 مفهوم الحملة، ومكوناتها، وأنواعها، ونماذجها
1 

 

3 

 

 3 1 مفادهٌمه وأسسه اإلعالنً.التخطٌط 

سلوك المستهلك، ونظرٌاته المفسرة له، وتوظٌفه فً تخطٌط الحمالت التسوٌقٌة 
 واإلعالنٌة 

2 6 

 6 2 الخطوات األولٌة السابقة للحملة اإلعالنٌة

 6 2 بحوث السوق، والمستهلكٌن وكٌفٌة توظٌف نتائجها فً الحملة اإلعالنٌة 

 3 1 إستراتٌجٌة الحملة اإلعالنٌة، والعناصر المؤثرة فٌها  

 خطوات بناء الحملة، وتشمل:

 جمع المعلومات الالزمة وتحلٌلها -

 تحدٌد األدهداف -
2 6 
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 تحدٌد الجمهور -

 اختٌار المزٌج االتصالً -

 اإلعالنٌةاختٌار الوسائل  -

 بناء الرسالة اإلعالنٌة المناسبة -

 تحدٌد المٌزانٌة -

 3 1 لفنون الصحفٌة وجوانب القوة والضعف لكل منها.ا

 ومقاٌٌسه(.  )معاٌٌرهتقوٌم الحمالت اإلعالمٌة 
 6 2 حاالت دراسٌة فً الحمالت اإلعالمٌة.

 3 1 حلقة نقاش لمناقشة أعمال الطالب 

 45 15 المجموع

 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 المتوقع 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   ،ٕٙٚػدددددؼ يفٓدددددٕو انزخطدددددٛؾ اإلػالَددددد

 ٔأعغّ

  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  ٚششػ أًْٛخ انزخطٛؾ نهؼًهٛخ انزغٕٚمٛخ 

1-3     ٚؼّشف يفٕٓو انؾًهخ، ٔٚؾذد يكَٕبرٓب 

1-4   ٕٚػؼ انؼُبطش انًإصشح فٙ اإلعزشارٛغٛخ

 اإلػالَٛخ، ٔٚششػ رأصٛشْب.

1-5   ٚدددزكش خطدددٕاد ثُدددبء انؾًهدددخ انزغدددٕٚمٛخ

 ٔاإلػالَٛخ.
1-6   ٚؼدددذد يؼدددبٚٛش اخزٛدددبس انٕعدددبئم اإلػالَٛدددخ

 انًغزخذيخ فٙ انؾًهخ
1-7   انشعددددبنخ ٚشددددشػ ؽددددشق ٔأعددددبنٛت ثُددددبء

 اإلػالَٛخ انًُبعجخ
1-8   ٚددددزكش انٕعددددبئم انًغددددبػذح فددددٙ رشعددددٛخ

 فؼبنٛخ انؾًهخ اإلػالَٛخ.
1-9   ٚجدددددٍٛ أعدددددبنٛت لٛدددددبط فؼبنٛدددددخ انؾًهدددددخ

 انزغٕٚمٛخ ٔاإلػالَٛخ.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ٚؾهدددم ثؼدددغ انؾًدددالد اإلػالَٛدددخ ندددجؼغ

انششكبد أٔ انؼاليبد انزغبسٚدخ، ٕٔٚػدؼ 

 يكَٕبرٓب ٔاألعظ انزٙ لبيذ ػهٛٓب

  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.

 بساد اعدزخذاو االخزجد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

2-2 
 
 

  ًٚٛدددددض ثدددددٍٛ االعدددددزشارٛغٛبد انًخزهفدددددخ

نهؾًددالد اإلػالَٛددخ، ٔانًٕالددف اإلػالَٛددخ 

 فٛٓب. انزٙ رغزخذو

2-3   ٙٚشددددخض ػٕايددددم انمددددٕح ٔانؼددددؼف فدددد

 انؾًالد اإلػالَٛخ

2-4   ٍٕٚظدددددددف انًؼهٕيدددددددبد انًزبؽدددددددخ ػددددددد

انًغددددددددددزٓهك، ٔانجٛئددددددددددخ انزغددددددددددٕٚمٛخ، 

ٔانًُبفغٍٛ فٙ رخطٛؾ انُشبؽ انزغدٕٚمٙ 

 ٔاإلػالَٙ

2-5   ٚظددًى ؽًهددخ رغددٕٚمٛخ نًُددزظ يؼددٍٛ ٔفددك

 األعظ انؼهًٛخ نهزخطٛؾ انزغٕٚمٙ
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2-6   ئػالَٛددخ نًُددزظ يؼددٍٛ ٔفددك ٚظددًى ؽًهددخ

 األعظ انؼهًٛخ نهزخطٛؾ انزغٕٚمٙ

2-7  .ٚمٛظ فبػهٛخ ؽًهخ ئػالَٛخ 

 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

  اعزؾؼددددددبس انزغددددددبسة

ٔانخجددددددددشاد انؼًهٛددددددددخ 

انغددددددبثمخ يددددددٍ خددددددالل 

 ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛددددددددددددف انطددددددددددددالة

ثًشددددددشٔػبد رزطهددددددت 

انزؼدددددبٌٔ يدددددغ ْٛئدددددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛددف انطددالة ثددأٔساق

ػًم رزطهت انجؾش ػدٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

3-2   انمددذسح ػهددٗ ركددٍٕٚ ػاللددبد ئٚغبثٛددخ يددغ

 اٜخشٍٚ.

3-3   ٗ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
3-6   ٙانًجددبدسح فددٙ انزؼددشف ػهددٗ انمؼددبٚب انزدد

رزطهددددت االْزًددددبو ٔيؼبنغزٓددددب ثبنطشٚمددددخ 

ػهدٗ انًغدزٕٖ انفدشد٘ ٔػدًٍ  انًُبعجخ

 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 

4-2   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ رددٕفٛش

انًؼهٕيددددبد ػددددٍ انًمددددبٚٛظ اإلؽظددددبئٛخ 

 انًخزهفخ.
4-3   انمددذسح ػهددٗ اعددزخذاو انزمُٛددخ فددٙ ئعددشاء

 يخزهفخ.انؼشٔع انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فدٙ انزٕاطدم

 يغ اٜخشٍٚ.
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ثبنزغزٚددددددخ انشاعؼددددددخ 

 انزمًٕٚٛخ

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  ال رٕعذ   رٕعذال  ال رٕعذ 
 

 :الدعم الطالبًاالستشارة األكادٌمٌة ود. 

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

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

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

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

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

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

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

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد 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

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


 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم العالً

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 الصحافة والنشر اإللكترونًقسم 
 

 توصٌف مقررات قسم الصحافة  ماجستٌر 57
 

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

 بل يؾًذ ساعى ٔاإلػالو، انغٛبعٙ انزغٕٚك ًّ  .ػٛبد يؼٕع ٔخٛشح انغ

 عبد عٓٛش اإللُبػٙ، ٔاالرظبل اإلػالو ٔعبئم. 

 فشٚبل يُٓب انغًبْٛش٘، اإلػالٌ فٙ اإللُبع رمُٛبد. 

 انجكش٘ انًُؼى ػجذ فإادح اإلػاليٛخ، انؾًالد ٔرخطٛؾ االعزًبػٙ انزغٕٚك. 

 انؼضٔص٘ يٛهٕد٘ انزغٕٚك، ئعزشارٛغٛخ فٙ اإلػالَٙ االرظبل. 

 Strategic Advertising Campaigns by Don E. Schultz, Beth E. Barnes. 

 عزشهزش دٌٔ. االعزشارٛغٛخ اإلػالَٛخ انؾًالد. 

 Advertising Campaign Strategy by Donald Parente. 

 ثبسَذ دَٔبنذ. اإلػالَٛخ انؾًهخ اعزشارٛغٛخ 

 Advertising Campaign Strategy: A Guide to Marketing Communication Plans by 

Donald Parente. 

 ثبسَذ دَٔبنذ. انزغٕٚمٙ االرظبل خطؾ دنٛم: اإلػالَٛخ انؾًهخ اعزشارٛغٛخ 

 انؼُبد انشؽًٍ ػجذ: اإلػالَٛخ انؾًالد 

 ؽغٍٛ عًٛش: اإلػالَٛخ انؾًالد 

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

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

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

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

 .ٙيؼًم ؽبعت آن 

 ٖيظبدس أخش 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز
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 انزذسٚظ:اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ  .6

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

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

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساعٙ ثٛبَبد ئؽظبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 .يشاػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

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

  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .4

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

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

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

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

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

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

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

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (324 طؾف) االنكزشَٔٙ انظؾفٙ اإلَزبط:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 4:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙثشَبيظ 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 يؾًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 انظؾفٛخ انًٕاد نزظًٛى االرظبنٛخ ثبألثؼبد انطالة رؼشٚف. 

 انظؾفٛخ انًٕاد ثاَزبط انًزظهخ ٔانجٛئٛخ ٔانقبََٕٛخ االقزظبدٚخ ثبنغٕاَت انطالة ئنًبو. 

 ٔئَزبعٓب ٔئخشاعٓب اإلػاليٛخ انًطجٕػبد ثزخطٛظ انًزؼهقخ انطالة يٓبساد رًُٛخ. 

 اإلػاليٛخ ٔانُششاد انظؾفٛخ انًٕاد ئػذاد يٙ اٜنٙ انؾبعت اعزخذاو ػهٗ انقذسح انطالة ئكغبة. 

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

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

 4 6 األثؼبد االرظبنٛخ ٔانُفغٛخ نزظًٛى انًٕاد اإلػاليٛخ انًطجٕػخ.

 4 6 ٔانمبََٕٛخ إلَزبط انًٕاد اإلػاليٛخ.انغٕاَت االلزظبدٚخ ٔانجٛئٛخ 

 4 6 األعظ انفُٛخ إلخشاط انًطجٕػبد.

 إَٔاع انًطجٕػبد اإلػاليٛخ.

 انزخطٛؾ إلَزبط انًطجٕػبد ٔانًٕاد انظؾفٛخ

6 4 

 4 6 اعزخذايبد انظٕس انفٕرٕغشافٛخ فٙ انًٕاد انظؾفٛخ.

 انًٕاد انظؾفٛخ.اعزخذايبد انخطٕؽ ٔانشعٕو انٛذٔٚخ )انغشافٛك( فٙ ئَزبط 
6 4 

 4 6 انؼٕايم انًإصشح ػهٗ اإلَزبط نهظؾف ٔانًغالد  

 4 6 يظبدس انًؼهٕيبد ثبنظؾف ٔانًغالد

 4 6 دٔس انؾبعت اٜنٗ فٗ ػًهٛخ اإلَزبط نهظؾف ٔانًغالد

 4 6 ثشايظ يؼبنغخ انُظٕص انظؾفٛخ فٗ انظؾف ٔانًغالد 

 4 6 ئخشاط ٔرظًٛى انظؾف ٔانًغالد   انزمُٛبد انؾذٚضخ فٗ
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 4 6 دٔس انؾبعت فٗ اإلَزبط انطجبػٗ نهظؾف ٔانًغالد 

 4 6 ، ٔؽهت يهف عذٚذ ٔؽفظّ ٔئغاللّ.In Designرشغٛم ثشَبيظ 

-انخؾؽغى  –انخؾ  َٕع)نهُظٕص فزؼ انًهف ٔكزبثخ انُظٕص، ػًم رُغٛك 

 انهٌٕ( – انًؾبراح
6 4 

رُغٛك يشثغ انُض  انزُغٛك،انؾذٔد ٔػشػٓب( َغخ  )نٌٕرُغٛك انُظٕص 

 ٔرُغٛك انفمشاد.
6 4 

 61 65 انًغًٕع

 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 المتوقع 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 ثبألثؼددبد االرظددبنٛخ نزظددًٛى

 انًٕاد انظؾفٛخ.
  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش  اعدزخذاو االخزجدبساد
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1-2   ئنًدددددددبو انطدددددددالة ثبنغٕاَدددددددت االلزظدددددددبدٚخ

ٔانمبََٕٛددخ ٔانجٛئٛددخ انًزظددهخ ثاَزددبط انًددٕاد 

 انظؾفٛخ.

 ٔ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 

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-3   رًُٛدددخ يٓدددبساد انطدددالة انًزؼهمدددخ ثزخطدددٛؾ

 انًطجٕػبد اإلػاليٛخ ٔئخشاعٓب ٔئَزبعٓب.

1-4   ئكغبة انطالة انمذسح ػهٗ اعزخذاو انؾبعت

اٜنٙ فٙ ئػدذاد انًدٕاد انظدؾفٛخ ٔانُشدشاد 

 اإلػاليٛخ.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ٗانمذسح ػهٗ سطذ ٔرؾهٛم ػُظش انزفٕق فد

 (.ٔيغالد )طؾفانًطجٕػبد 
  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 

2-2   كٛفٛددخ اعددزفبدح ػًهٛددخ اإلَزددبط يددٍ انزمُٛددبد

 انؾذٚضخ ٔثشايظ انُشش اإلنكزشَٔٙ  

 مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة   3

3-1   انمدددذسح ػهدددٗ يًبسعددددخ يٓدددبساد انزٕاطددددم

 انفؼبل.

  انًشدددبسكخ فدددٙ األَشدددطخ

انغًبػٛددخ انظددفٛخ ٔغٛددش 

 انظفٛخ

  ركٍٕٚ فدشق ػًدم إلَغدبص

يشدددبسٚغ نهؾظدددٕل ػهدددٗ 

 انًؼهٕيبد ٔرٕظٛفٓب

  اعزؾؼددددددددبس انزغددددددددبسة

ٔانخجددددددددددشاد انؼًهٛددددددددددخ 

  يالؽظدددددددددخ رفبػدددددددددم

انطدددالة فدددٙ يٕالدددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

 اء انطبندددددت رمدددددٕٚى أد

أصُبء يًبسعدزّ نهؼًدم 

 انزطجٛمٙ.

  ؽدددشػ لؼدددبٚب رظدددًٛى

افزشاػدددٛخ ٔيالؽظدددخ 

3-2   انمدددذسح ػهدددٗ ركدددٍٕٚ ػاللدددبد ئٚغبثٛدددخ يدددغ

 اٜخشٍٚ.

3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 

3-4  يغئٕنٛخ انجؾش ػٍ يؼهٕيبد ٔفُٛدبد  رؾًم

عذٚدددذح نزًُٛدددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ ٔيٓبساردددّ 

 انًُٓٛخ.
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3-5   االنزدددددضاو ثبنًؼدددددبٚٛش األخاللٛدددددخ ٔانًُٓٛدددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ

انغدددددددبثمخ يدددددددٍ خدددددددالل 

 ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛددددددددددددددف انطددددددددددددددالة

ثًشددددددددشٔػبد رزطهددددددددت 

انزؼددددددبٌٔ يددددددغ ْٛئددددددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛدددف انطدددالة ثدددأٔساق

ػًددم رزطهددت انجؾددش ػددٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

ؽشٚمددخ رؼبيددم انطبنددت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعددشاء اخزجددبس  ددف

نهطدددالة أصُدددبء رمٛدددٛى 

انزكهٛفبد انخبطخ ثكم 

 يُٓى.

3-6   ٙانًجدددبدسح فدددٙ انزؼدددشف ػهدددٗ انمؼدددبٚب انزددد

رزطهددددددت االْزًددددددبو ٔيؼبنغزٓددددددب ثبنطشٚمددددددخ 

انًُبعدددجخ ػهدددٗ انًغدددزٕٖ انفدددشد٘ ٔػدددًٍ 

 ٚك ػًم.فش

 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

االنكزشَٔٙ َٔظبو انزؼهدٛى 

 ثؼذ. ػٍ

  االخزجبساد انزؾشٚشٚدخ

 ٔانؼًهٛخ.

  ركهٛددددددددددف انطددددددددددالة

يظدبدس  ػهٗثبنزؼشف 

انًؼهٕيددبد اإلػاليٛددخ 

ثبعددددددزخذاو انجددددددشايظ 

 انؾبعٕثٛخ انًخزهفخ.

ركهٛف انطدالة ثزمدذٚى 

ػدددددددددشٔع طدددددددددفٛخ 

ٔرضٔٚدددددذْى ثبنزغزٚدددددخ 

 انشاعؼخ انزمًٕٚٛخ

4-2   انمدددذسح ػهدددٗ اعدددزخذاو انزمُٛدددخ فدددٙ ردددٕفٛش

انًؼهٕيددددددبد ػددددددٍ انًمددددددبٚٛظ اإلؽظددددددبئٛخ 

 انًخزهفخ.

4-3   انمدددذسح ػهدددٗ اعدددزخذاو انزمُٛدددخ فدددٙ ئعدددشاء

 يخزهفخ.انؼشٔع انزمذًٚٛخ ألْذاف 

4-4   انمذسح ػهٗ اعزخذاو انزمُٛخ فٙ انزٕاطم يغ

 اٜخشٍٚ.

 النفسحركٌةالمهارات    5

5-1  ال رٕعذ   رٕعذال  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
عًبػٙ، اخزجبس يًٓخ انزقٕٚى )كزبثخ يقبل، اخزجبس، يششٔع 

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد 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 أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم طبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔؽزٗ رخشع 

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

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

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

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

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2

  (1995دار العربً،  الصحفً )القادهرة:االخراج  اللبان:شرٌف دروٌش 

 ( 1995دار ٌثرب،  )القادهرة:اإلعالم الحاسب فى مجال  الداغر: مجدي 

 المصرٌة الدار: القادهرة)الرقمٌة  التقنٌة عصر فً الصحافة تكنولوجٌا النجار الغرٌب سعٌد 
 م(.2333 اللبنانٌة،

 والمسةتحدثات  الواقةع فةً دارسةة: الصةحفٌة المؤسسةات إدارة ربٌةع محمةد سةعٌد الجةواد عبةد

 (.م2334 الفجر، دار: القادهرة)

 (.م2333)والتوزٌع للنشر العربً: القادهرة) واالنترنت، الصحافة: بخٌت السٌد 

 (.م2335 القلم، دار: دبً) الصحفً والتحرٌر الكتابة: عمر مصطفى أحمد 

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

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

 61 1 اخزجبس فظهٙ 3

 51 66 اخزجبس َٓبئٙ 4

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

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

 .ٙيؼًم ؽبعت آن 

 ٖيظبدس أخش 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

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

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

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

 .رقشٚش نغُخ يزبثؼخ ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ 

 ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساعٙ ثٛبَبد ئؽظبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 .يشاػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

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

  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .4

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

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

  ثبنقغى.يشاعؼخ ػُٛخ يٍ أٔسا  اإلعبثخ انًظؾؾخ يٍ قجم نغُخ خبطخ 
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 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 رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

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

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

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (326 طؾف) االنكزشَٔٙ ٔانُشش نهظؾبفخ االعزشارٛغٙ انزخطٛؾ:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙثشَبيظ انًبعغزٛش فٙ اإلػالو لغى                              
 

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

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

  ثكبنٕسٕٚط اإلػالو:   المتطلبات السابقة لهذا  المقرر -6
 

 أٔساق ثؾضٛخ فٙ ثؼغ انًمشساد :  لهذا المقرر  المصاحبةالمتطلبات  -7

  كلٌة اإلعالم واالتصال : المقرر درٌست قرم -8

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

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

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

 تعلٌقات:
 
 

 

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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 ٔضؼٓب ٔكٛفٛخ اإلداسٚخ نهغٛبعبد األعبعٛخ ثبنًفبْٛى انطالة رؼشٚف. 

 انغبئذح انزُبيغٛخ األعٕاء ظم يٙ اإلداسٚخ ٔانغٛبعبد انخطظ رظًٛى يٓبساد انطالة ئكغبة. 

 ناااذٔائش انزؾهٛااام ٔأدٔاد انؼهًٛاااخ ٔانًجااابدب انُظشٚااابد ثبعااازخذاو انزؾهٛهٛاااخ انطاااالة قاااذساد رًُٛاااخ 

 .انغؼٕد٘ انًغزًغ يٙ انؼبيخ انؼالقبد ٔئداساد اإلػاليٛخ، انًإعغبد

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

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

  مفهةةةةوم اإلدارة اإلسةةةةتراتٌجٌة، والفةةةةرق بٌنهةةةةا وبةةةةٌن كةةةةل مةةةةن التفكٌةةةةر
 االستراتٌجً.االستراتٌجً والتخطٌط 

1 3 

 .أدهمٌة اإلدارة اإلستراتٌجٌة 
1 3 

 .تطور مفهوم اإلدارة اإلستراتٌجٌة 
1 3 

 مستوٌات اإلستراتٌجٌة:

 .مستوى المؤسسة 

 .مستوى وحدات األعمال 

 .ًالمستوى الوظٌف 

1 3 

 :أنواع االستراتٌجٌات 

 .الخطط اإلستراتٌجٌة 

 .االستراتٌجٌات الظادهرة 

  لتطبٌق خطط عمل المؤسسة.االستراتٌجٌات المصّممة 

 .استراتٌجٌات العالقات العامة إلدارة األزمة والقضاٌا واألحداث الخاّصة 

1 3 

 .متطلبات التخطٌط االستراتٌجً، ونماذجه 
1 3 

 .تحدٌد رسالة المنظمة والعناصر الواجب توافردها فً الرسالة 
1 3 

  تحدٌد الغاٌاتGoals  واألدهدافObjectives. 
1 3 
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  الموقف الحالً، واستخدام المؤشرات المختلفة للتخطٌط تحلٌل
 االستراتٌجً.

1 3 

 .تحدٌد وتحلٌل الفرص والتهدٌدات فً البٌئة الخارجٌة المحٌطة 
1 3 

 ( الربط بٌن نقاط القوة والضعف والفرص والتهدٌداتS.W.O.T 
analysis.) 

2 6 

 .االستراتٌجٌات اإلدارٌة وأسالٌب تحلٌلها وتقٌٌمها 

 .أسالٌب الرقابة على الخطة اإلستراتٌجٌة 
1 3 

 .صعوبات التخطٌط االستراتٌجً ومشكالته وكٌفٌة معالجتها 

 :العوامل المؤثرة فً اإلستراتٌجٌة 

 .البٌئة الخارجٌة 

 .البٌئة الداخلٌة 

2 6 

 45 15 المجموع                             

 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 المتوقع 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
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 المعارف     1

1-1   رؼشٚدددددف انطدددددالة ثبنًفدددددبْٛى األعبعدددددٛخ

 نهغٛبعبد اإلداسٚخ ٔكٛفٛخ ٔػؼٓب.

  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 

  االخزجدبساد اعدزخذاو

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًددبسٍٚ ٔانزكددبنٛف

 انًُضنٛخ.

  .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

انزمذًٚٛددددددددددددددددددددددددددددخ 

ٔانًشدددددددددددددددددشٔػبد 

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ.

1-2   ئكغددبة انطددالة يٓددبساد رظددًٛى انخطددؾ

ٔانغٛبعدددبد اإلداسٚدددخ فدددٙ ظدددم األعدددٕاء 

 انزُبفغٛخ انغبئذح.

1-3   انزؾهٛهٛدخ ثبعدزخذاو رًُٛخ لدذساد انطدالة

انُظشٚددددددبد ٔانًجددددددبدب انؼهًٛددددددخ ٔأدٔاد 

انزؾهٛدددم ندددذٔائش انًإعغدددبد اإلػاليٛدددخ، 

ٔئداساد انؼاللدددبد انؼبيدددخ فدددٙ انًغزًدددغ 

 انغؼٕد٘.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1  اإلداسٚددددددخ ثبنًفددددددبْٛى انطددددددالة رؼشٚددددددف 

 .اإلػاليٛخ ثبنٕظٛفخ انًزؼهمخ

  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

 ٔانجؾٕس.انًُضنٛخ 

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  رمٛددددددددٛى انؼددددددددشٔع

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

2-2  انًإعغددبد ثبلزظددبدٚبد انطددالة رؼشٚددف 

 .اإلػاليٛخ

2-3  فدٙ اإلداسٚخ انٕظبئف ػهٗ انطالة رذسٚت 

 .اإلػاليٙ انًغبل

 المسؤولٌةمهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل    3

3-1   انمددذسح ػهددٗ يًبسعددخ يٓددبساد انزٕاطددم

 انفؼبل.

  انًشددبسكخ فددٙ األَشددطخ

انغًبػٛددددددددخ انظددددددددفٛخ 

 ٔغٛش انظفٛخ

  ركددددددٍٕٚ فددددددشق ػًددددددم

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

3-2   انمددذسح ػهددٗ ركددٍٕٚ ػاللددبد ئٚغبثٛددخ يددغ

 اٜخشٍٚ.
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3-3  .إلَغدددددددددددبص يشدددددددددددبسٚغ  انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك

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.

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 يؼٓب.

 فٓٙ  ئعشاء اخزجبس 

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

3-4   رؾًدددم يغدددئٕنٛخ انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد

ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.
3-5   األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ االنزددددضاو ثبنًؼددددبٚٛش

 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 أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم طبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔؽزٗ رخشع 

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

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

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

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

  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انشئٛغخ: انًشاعغ -2

 الرفاعً هللا عبد.د الصحفٌة المؤسسات تنظٌم. 

 الصحفً للعمل التخطٌط. 

 إصبع أبو صالح. د اإلعالمٌة المؤسسات إدارة. 

 وعاطف رضا، عدلً. د( التطبٌقٌة والنماذج النظرٌة األسس) اإلعالمٌة المؤسسات إدارة 
 .العبد

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

األسبوع 
 االمحدد له

من  هانسبت
 التقوٌم النهائً

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

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد نّ

َغجزّ يٍ 
انزقٕٚى 
 انُٓبئٙ

 21 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 انخبطخ ثبنًكزجبد انؼشثٛخ ٔاألعُجٛخ انًغغهخ  -4

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

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

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

 .ٙيؼًم ؽبعت آن 

  ٖيظبدس أخش 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

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

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

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

  ٔرقٕٚى انخطخ انذساعٛخ.رقشٚش نغُخ يزبثؼخ 

 ٙثٛبَبد ئؽظبئٛخ ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساع 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

  ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس.رقٕٚى 

 .يشاػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

  ثُبء ػهٗ انًالؽظخ انًجبششحرٕعٛٓبد ئداسح انقغى ؽٕل أداء ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ 
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  :ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت .4

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

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

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

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

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

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

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

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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 الدراسً مقررالتوصٌف 

 التعرٌف بالمقرر الدراسً ومعلومات عامة عنه أ. 

 (321 طؾف) ثؾضٛخ َمبػ ؽهمخ:  اسم المقرر الدراسً ورمزه -1

 3:  عدد الساعات المعتمدة -2

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

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙثشَبيظ 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 يؾًذ ثٍ عؼٕد  المؤسسة: 

 انظؾبفخ ٔانُشش االنكزشَٔٙ انقغى:                                    اإلػالو ٔاالرظبل   الكلٌة:
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 ب. األدهداف 

 الغرض الرئٌسً من تدرٌس دهذا المقرر -1

 انؼهًٛخ انًخططبد ٔئػذاد انجؾش يُبْظ يٙ انطالة قذساد رؼضٚض. 

 انؼهًٛخ نهذساعبد انًُٓغٙ انُقذ يٙ انطالة يهكخ رًُٛخ. 

 ٍٛانؼهًٙ انجؾش يٙ انًؼزجشح انًُبْظ ٔيق انجؾضٛخ خططٓى ئػذاد يٍ انطالة رًك. 

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

 المقرر الدراسً  وصف .ج

  المقررةالموضوعات  1
 

 
 قائمة الموضوعات

 
 عدد األسابٌع

ساعات 
 التدرٌس

نماذج لخطط علمٌة سابقة ذات عالقة بالتخصص العلمً للطالب عرض 

 15 5 لدراستها والتعرف على عناصردها ونقددها.

ٌقدم كل طالب فكرة علمٌة ٌنوي تسجٌلها ضمن مقرر "البحث العلمً" 

وٌعرضها أمام زمالئه لمناقشتها، وتطوٌردها، ثم ٌقدم فً وقت الحق 

أمام زمالئه فً القاعة لمناقشته، مخططاً علمٌاً لهذه الفكرة، وٌعرضه 

على أن ٌستوفً الملحوظات العلمٌة والمنهجٌة التً تنتج عن المناقشة، 

 ثم ٌعرضها على أستاذ المقرر العتماده، بعد موافقة المرشد العلمً.

5 15 

ٌشرف المرشد العلمً للطالب على إعداد الفكرة وٌحضر جلسة النقاش 

 15 5 رف علٌه مخططه العلمً.التً ٌقدم فٌها الطالب الذي ٌش

 45 15 المجموع 

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

 محاضرة 
درس 

 خصوصً
 

 مختبر
 

 أخرى عملً
 

 المجموع

ساعات 
 التدرٌس

3 
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الساعة 
 المعتمدة

3 
     

 

 
 ال ٌوجد  : أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا   ضافٌة/ساعات التعلم المتوقعاإلدراسة 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 تدرٌس المقرراستراتٌجٌات 

 المعارف     1

1-1   رؼضٚددض لددذساد انطددالة فددٙ يُددبْظ انجؾددش

 انؼهًٛخ. ٔئػذاد انًخططبد

  انددددددددددددزؼهى انًجب ددددددددددددش

 ٔانًؾبػشاد انظفٛخ

  ؽم انًشكالد 

  انزؼهى انمبئى ػهٗ انؼًدم

 انغًبػٙ " انزؼبَٔٙ"

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 انُشبؽ

  ٗانددددددزؼهى انمددددددبئى ػهدددددد

 .  انُبلذانزفكٛش 

 .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   انًُٓغددٙ رًُٛددخ يهكددخ انطددالة فددٙ انُمددذ

 نهذساعبد انؼهًٛخ.

1-3   رًكٍٛ انطالة يٍ ئػذاد خططٓدى انجؾضٛدخ

 ٔفك انًُبْظ انًؼزجشح فٙ انجؾش انؼهًٙ.

 ةاإلدراكٌالمهارات    2

2-1   ئكغددبة انطددالة يٓددبسح رؾهٛددم انًؼهٕيددبد

 ٔرفغٛشْب.

  اعدددددددددزضبسح انخجدددددددددشاد

انغددددبثمخ نهطددددالة يددددٍ 

  اعدزخذاو االخزجدبساد

انؼًهٛددخ ٔانزؾشٚشٚددخ 
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2-2   ٙٚطجك انطالة يٓدبساد كزبثدّ انجؾدٕس فد

 يغبل اإلػالو.

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.

 ٔانشفٕٚخ.

  انزًبسٍٚ ٔانٕاعجدبد

 انًُضنٛخ ٔانجؾٕس.

 .انًُبلشبد انظفٛخ 

  انؼددددددددشٔع رمٛددددددددٛى

 انزمذًٚٛخ.

 .انزكهٛفبد انؼًهٛخ 

  االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزطجٛمٛخ.

 .ئػذاد انجؾٕس 

2-3   ًٚٛددض انطددالة ثددٍٛ أَددٕاع يُددبْظ انجؾددش

انددز٘ ٚزُبعددت ٔؽجٛؼددخ انًشددكهخ انجؾضٛددخ 

 انزٙ ٚذسعٓب.

2-4   انؼهًٛخ.رًكٍٛ انطالة يٍ ثُبء انًمبٚٛظ 

2-5   ٚزؾمددددددك يددددددٍ طددددددؾخ ٔدلددددددخ يظددددددبدس

 انًؼهٕيبد اإلػاليٛخ.
2-6    ٙ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

  اعزؾؼددددددبس انزغددددددبسة

ٔانخجددددددددشاد انؼًهٛددددددددخ 

انغددددددبثمخ يددددددٍ خددددددالل 

 ػشٔع رمذًٚٛخ.

  ركهٛددددددددددددف انطددددددددددددالة

ثًشددددددشٔػبد رزطهددددددت 

انزؼدددددبٌٔ يدددددغ ْٛئدددددبد 

 ٔيإعغبد ٔأفشاد.

  ركهٛددف انطددالة ثددأٔساق

ػًم رزطهت انجؾش ػدٍ 

 انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد.

  يالؽظددددددددخ رفبػددددددددم

انطددالة فددٙ يٕالددف 

 رؼهًٛٛخ يزُٕػخ.

  رمددددٕٚى أداء انطبنددددت

أصُددددددددبء يًبسعددددددددزّ 

 نهؼًم انزطجٛمٙ.

  ؽددشػ لؼددبٚب رظددًٛى

افزشاػددٛخ ٔيالؽظددخ 

ؽشٚمخ رؼبيم انطبنت 

 يؼٓب.

  ٙٓئعشاء اخزجبس  ف

نهطددالة أصُددبء رمٛددٛى 

انزكهٛفددددبد انخبطددددخ 

 ثكم يُٓى.

3-2  ٕٚػاللددبد ئٚغبثٛددخ يددغ انمددذسح ػهددٗ ركدد ٍ

 اٜخشٍٚ.

3-3  .انمذسح ػهٗ انؼًم ػًٍ فشٚك 

3-4   رؾًدددم يغدددئٕنٛخ انجؾدددش ػدددٍ يؼهٕيدددبد

ٔفُٛددبد عذٚدددذح نزًُٛددخ لذساردددّ انًؼشفٛدددخ 

 ٔيٓبسارّ انًُٓٛخ.

3-5   االنزددددضاو ثبنًؼددددبٚٛش األخاللٛددددخ ٔانًُٓٛددددخ

 نهًًبسعخ اإلػاليٛخ
3-6   انزددٙ انًجددبدسح فددٙ انزؼددشف ػهددٗ انمؼددبٚب

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 

 .انًؾبػشاد انظفٛخ   االخزجددددددددددددددددددددددددبساد

 انزؾشٚشٚخ ٔانؼًهٛخ.
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 انزذسٚجبد انؼًهٛخ.  نهٕصبئك. جكخ االَزشَذ ػجش عٕعم 

اعدددددددددددزخذاو اندددددددددددزؼهى 

االنكزشَٔددددددددٙ َٔظددددددددبو 

 انزؼهٛى ػٍ ثؼذ.

  ركهٛددددددددف انطددددددددالة

 ػهدددددددددٗثدددددددددبنزؼشف 

يظدددبدس انًؼهٕيدددبد 

اإلػاليٛددخ ثبعددزخذاو 

انجدددشايظ انؾبعدددٕثٛخ 

 انًخزهفخ.

ركهٛددددددددف انطددددددددالة 

ثزمدددددددذٚى ػدددددددشٔع 

طدددددفٛخ ٔرضٔٚدددددذْى 

عؼددددددخ ثبنزغزٚددددددخ انشا

 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 
 

 :الطالبًالدعم االستشارة 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
اخزجبس، يششٔع عًبػٙ، اخزجبس يًٓخ انزقٕٚى )كزبثخ يقبل، 

 َٓبئٙ...انخ(
األعجٕع 
 انًؾذد 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 أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نكم طبنت يُز ثذاٚخ دخٕنّ انجشَبيظ ٔؽزٗ رخشع 

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

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

 رٕعّٛ أٔ اعزشبسح أٔ اعزفغبس.

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

 انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ ػجش انشجكخ  رٛغٛش اعزالو انزكبنٛف انؼًهٛخ ٔاإلعبثخ ػٍ انزغبؤالد 

 :دهـ . مصادر التعلم

 المطلوبةالدراسٌة الكتب اذكر  -1

 انًشاعغ انشئٛغخ: -2
 ٌحدد لم 

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

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

 انكًٛخ.ثًقشس يُبْظ انجؾٕس  األخشٖ انخبطخػهٗ يٕقغ انغبيؼخ ٔانغبيؼبد 

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

 .انزُظًٛٛخ انفُٛخ

 :و . المرافق الالزمة  

  ،(:انًخزجشاد، انخانًجبَٙ )لبػبد انًؾبػشاد 

 لبػخ يؾبػشاد يضٔدح ثغٓبص ػشع دارب ٕ. -

 :ٙيظبدس انؾبعت اٜن 

 .ٙيؼًم ؽبعت آن 

 ٖيظبدس أخش 

  التطوٌرم المقرر الدراسً وعملٌات وٌتق . ز

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

 .اعزًبسح اعزقظبء طالثٛخ رٕصع َٓبٚخ كم يظم 

 يغًٕػبد انزشكٛض انطالثٛخ 

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

 ػٍ َزبئظ انطالة يٙ انًقشس َٓبٚخ كم يظم دساعٙ ثٛبَبد ئؽظبئٛخ 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش  .3

  رٕيٛش أعٓضِ ؽبعت ؽذٚضّ ٔرٕيٛش انظٛبَخ انذٔسٚخ نٓزِ األعٓضح ٔانًؼذاد 

 .االطالع ػهٗ يفشداد انًقشساد انًُبظشح يٙ انغبيؼبد االخشٖ انًؾهٛخ ٔانذٔنٛخ 

 .رقٕٚى ٔعبئم انزؼهٛى انًغزخذيخ يٙ انًقشس 

 .يشاػبح َزبئظ رؾهٛم اعزجبَخ رقٕٚى انطهت نهؼًهٛخ انزذسٚغٛخ 

 األخز ثزٕطٛبد َزبئظ انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ خظٕطب انًقشس 

  انًقشس.رٕعٛٓبد نغُخ انخطخ انذساعٛخ ٔانغذأل ؽٕل رذسٚظ 

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

  :انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنتػًهٛبد  .4

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

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

  انًقشس.انزذقٛق ٔانًشاعؼخ يٍ قجم األعزبر 

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

 اإلعبثبد انزٙ طؾؾٓب ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ.

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

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

  يشبثٓخ.يطبثقخ انًقشس ػهٗ يقشساد يًبصهّ رذسط يٙ أقغبو 

 ئظ انطالة.بانزقٕٚى انذٔس٘ ٔانقٛبط نًخشعبد انًقشس َٔز 

  يشاعؼخ رٕطٛف انًقشس ٔيفشدارخ يٍ قجم نغُخ انخطظ انذساعٛخ ٔانغذأل 

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

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

  ُّٛٔرطٕٚشِ.انُزبئظ اإلؽظبئٛخ نزقٕٚى انًقشس ٔاالعزفبدح يٍ َزبئغٓب يٙ رؾغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عضو دهٌئة التدرٌس أو المدرس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتارٌخ اكتمال التقرٌرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:

 العمٌد/ رئٌس القسم ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاستلمه:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتارٌخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التوقٌع:
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