
 األكادًٍَ انبرَايحًَىرج وصف 

 (األكادًٍَ()يراخؼت انبرَايح انؼانٍ )يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى 

 وصف انبرَايح األكادًٍَ 

يوفر وصف الربانمج األكادميي ىذا  اجيازاً مقتضياً ألىم خصائص الربانمج وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها 
 حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربىناً عما إذا كان قد 

 

 كهٛخ اٜداة انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .1

  فشع انؼاللبد انؼبيخ -لغى االػالو انمغى انغبيؼٙ / انًشكض  .2

   آداةثكبنٕسٕٚط  اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

  فشع انؼاللبد انؼبيخ –آداة لغى االػالو ثكبنٕسٕٚط   اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 عــــــــــُٕ٘ انُظبو انذساعٙ   .5

  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

  انًإصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7

 1/9/0202 ربسٚخ ئػذاد انٕطف  .8

 أىداف البرنامج األكاديمي .9

أعداد الطمبة إعدادا عمميا ومينيا وثقافيا وتمكينيم من معرفة الحقائق والمفاىيم والنظريات التربوية  . أ
 والنفسية 

 تمكين الطمبة من تطبيق األساليب العممية في معالجة المشكالت والمواقف الحياتية والمينية  . ب
تمكين الخريج من مواصمة دراستو العميا واستيعابو المستجدات والتطورات في مجال العموم التربوية  . ت

 والنفسية 
مساعدة الطمبة عمى اكتساب االتجاىات والقيم النافعة  بما ينسجم واألصالة العربية ومبادئ الدين  . ث
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 اإلسالمي  واألديان السماوية األخرى .
 وتطوير قابمياتيم لمواجية التحديات الراىنة والمستقبمية  تنمية اتجاىات وميول الطمبة . ج
التربوي  واإلرشادالخاصة بمينة التدريس والبحث العممي   قيةخالألاوتطوير االتجاىات والقيم مية تن . ح

 والنفسي 
تمكين الطمبة من اكتساب الميارات األساسية المتعمقة مينة التدريس والبحث العممي والعمل عمى  . خ

 وتطويرىا .تنميتيا 
 

 مخرجات التعمم المطموبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم  .01
 المعرفة والفيم -أ

 أن يكون الطمبة قادرين عمى اعتماد أساليب التفكير العممي في مواجية المشكالت        -0أ
 اعتماد أساليب تفكير منيجيو متناغمة مع شكل ومحتوى المعرفة المتاحة  -2أ
 توظيف الميارات المعرفية والنفسية المختمفة في  مواقف حياتية مماثمة  -3أ
 تبني أساليب تعمم معمقة ضامنة لمفيم والتطبيق -4أ
 تزويد المتعممين بتغذية راجعو مستمرة إزاء المعرفة المكتسبة  -5أ
 مدركة .اكتساب إستراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا ويما يتناسب والكفاءة الذاتية ال -6أ
 التمكن من معرفة المفاىيم التربوية والنفسية  -7أ
 الميارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 ميارات تتعمق بإدارة   – 0ب 
 ميارات تنظيم عممية التعمم والتعميم  – 2ب 
 ميارات التقويم والقياس التربوي     - 3ب 
 طرائق التعميم والتعمم      
 تفعيل طرائق التدريس التي تنمي شخصية المتعمم باستمرار وتقمل من االعتماد عمى التدريسي    

 وباعتماد الداتو شو  يااللكترونتفعيل طرائق التدريس التي تستند الى التعميم  -
 التعمم الواقعي والمفاىيمي  ذو المعنى    -
 واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة كااللقاء الشائعةاستعمال طرائق التدريس  -

 طرائق التقييم      
االختبارات التحصيمية بأنواعيا المختمفة  التحريرية  المقالية والموضوعيو  الفصمية منيا اثناء البرنامج 

 التعميمي او النيائية منيا 
 البنائي باالستناد الى نتائج االختبارات  المالحظة لألنشطة التعميمية واالداء باعتماد التقويم التتبعي
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 ميارات التفكير-ج
 التخطيط  -0ج         
 التقييم والمراقبة -2ج
 التنظيم -3ج
 التفكير الناقد  -4ج   
 طرائق التعميم والتعمم     

 االستقصاء حل المشكالت  –والمناقشة واالستجواب الحي  كاإللقاء متنوعةطرائق تدريس 
 لمطمبة  مالتنظيالتعمم الذاتي  أساليب

 طرائق التقييم    
 االختبارات التحصيمية التحريرية المقالية والموضوعية باإلضافة إلى المالحظة بشكل أساسي 

 أنشطة تعميمية متنوعة  ككتابة التقارير والبحوث والمختصرات والفولدرات 
 

 
 المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي(.الميارات العامة والمنقولة )الميارات األخرى -د 
 ميارة البحث العممي  -0د
 (العممي التحميمي  اإلبداعيالناقد  )المختمفة  بأنواعوميارات  التفكير  -2د
 ميارات التدريس   -3د
 التقويم والقياس التربوي -4د   
 ٔانزؼهى  انزؼهٛىؽشائك          

 

ؽم  –االعزمظبء  –انزؼهى انزؼبَٔٙ  –االعزغٕاة  –انًُبلشخ  –)اإلنمبءاعزؼًبل ؽشائك رذسٚظ يزُٕػخ 

 انًشكالد (

 

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى          
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 االخزجبساد انزؾظٛهٛخ انزؾشٚشٚخ ) انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ (

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

انشٓبداد ٔانغبػبد  .12

 انًؼزًذح
 انًغزٕٖ / انغُخ

سيض انًمشس أٔ 

 انًغبق
 انًغبق اعى انًمشس أٔ

ٔانٕؽذاد انغبػبد 

 انًؼزًذح

  

  انظف االٔل

   0 0 انًراضى واالحكُج

 دسعخ انجكبنٕسٕٚط 

ٔؽذح رزطهت )ط( عبػخ 

 يؼزًذح 

 18( ط اعجٕػٛب 21)

 ٔؽذح

 –انخحرَر انصحفٍ 

 3 0 فٍ انخبر وانخقرَر 

 3 0 انخربُت االػاليُت وانرقًُت

 0 0 يبادئ انؼالقاث انؼايت

 0 0 االػاليٍانخصىَر 

 1 0 انهغت االػاليُت

 1 0 انهغت االَكهُسَت

 1 0 وانذًَقراطُت حقىق اإلَطاٌ

 1 1 انحاضباث

 0 0 يذخم إنً ػهى االحصال

   

 40ط اعجٕػٛب  22 3 0 انفُىٌ انصحفُت  انظف انضبَٙ 

 1 0 ػهى انُفص االخخًاػٍ ٔؽذح 

 0 0 اإلػالٌيبادئ 

 3 0 انؼهًٍ بحثانيُاهح 

 0 0 انؼالقاث انؼايت انخطىَقُت

 0 0 َظرَاث االحصال 

اضخراحُدُاث انؼالقاث انؼايت 

 وبرايدها
0 0 

 0 0 حكُهىخُا انًؼهىياث

 1 0 االَكهُسَت انهغت

 االعالمية اللغة
0 1 
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      انظف انضبنش

 

 ٔؽذح  22ط 22 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     انظف انشاثغ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

   

   
   

   

   
   

   

 

 

 

     انًغًٕع انكهٙ
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 انزخطٛؾ نهزطٕس انشخظٙ .13

 التخصص العلمي:مجال 
 االعالمين بالسياسات الدولية االعالمية .  في تطوير قابليات  اإلسهام        أ

 الجانب التكنولوجي :  
على توافر واستخدام التقنيات  أساسهاالتي تعتمد في  والوسائلاالسهام في استخدام مختلف المهارات وتطبيق 

  .منها استمارات التقييم لدرجات الطلبة، ومقياس النجاح

تطوير مهارات الطلبة : االهتمام بتوفير فرص التعلم والخبرات المكتسبة التي تنمي قابليات  .

 للتعلم المستمر لضمان تطوير كفاياتهم المعرفية  النظرية والعملية الطلبة وارشادهم  وتوجهات
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔػيؼٛبس انمجٕل  .14

 حاصل على شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها العلمي او االديب  -
 

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .15
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 يخطظ يهاراث انًُهح

 َرخً وضغ اشارة فٍ انًربؼاث انًقابهت نًخرخاث انخؼهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضؼت نهخقُُى

 يخرخاث انخؼهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

انطُت / 

 انًطخىي
 اضى انًقرر ريس انًقرر

 أضاضٍ

 أو اخخُارٌ

 انًؼرفت وانفهى
انًهاراث انخاصت 

 بانًىضىع
 يهاراث انخفكُر

 انًهاراث انؼايت وانًُقىنت

) أو( انًهاراث األخري 

انًخؼهقت بقابهُت انخىظُف 

 وانخطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  *   * * *  * * * * * *  * * اضاضٍ  هى انُفص انؼاو ػ  االول

                   
ػهى انُفص   انثاٍَ 

 انخربىٌ
  * * *  * * * * * * * * *  * اضاضٍ

                   

ػهى انُفص   انثانث

 انًؼرفٍ
 *  * *  * * * * * * *  * * * اضاضٍ

                   

  * * *  *  * * * * * *  * * اضاضٍ قُاش وحقىَى   انرابغ
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .1

   اإلػالو   انغبيؼٙ / انًشكضانمغى  .2

 االٔل  –انهغخ االَكهٛضٚخ  اعى / سيض انًمشس .3

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 انكزشَٔٙ أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .5

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .6

 ( ط اعجٕػٛب 2) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .7

 15/2/2221  ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .8

 انًمشس أْذاف .9

 اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ المغة االنكميزية .  - -
 ومرادفاتيا بالمغة االنكميزية عالميةالتعرف عمى بعض المفاىيم اال - -
 .عالميةالتعرف عمى كيفية ترجمة المفاىيم اال - -
 الميمة بالمغة االنكميزيةعالمية تعريف الطالب وارشاده الى بعض المصادر اال -

 

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخشعبد  .12
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 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 انزؼشف ػهٗ اْذاف انهغخ االَكهٛضٚخ -1أ
 رًُٛخ رٕلؼبد انكفبءح انزارٛخ ثبرغبِ انزًكٍ يٍ انؾذ االدَٗ نًؼشفخ انًظطهؼ االػاليٙ . -2أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رُظٛى انزؼهى نٕعبئم رؼهى انهغخ. – 1ة

 رشكٛم سؤٚخ يغزمجهٛخ ثبرغبِ ثُبء عٛم اػاليٙ يهى ثبنهغبد انؾٛخ ٔآًْب االَكهٛضٚخ.  – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ (  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

  انزمٕٚى -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -
 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ  -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

  االداسح انزارٛخ  -4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى انزؼهٛىؽشٚمخ 

1 2 
انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

 االجبدية االنكليزية
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  اجزاء الكالم = 0 0

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  انواع الكالم = 0 3

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  بناء اجلملة يف االنكليزية = 0 4

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  شجرة العائلة يف اللغة االنكليزية = 0 5

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

6 0 = 

حمادثة)كيف تقدم نفسك 
 لالخرين(

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  مفاىيم اعالمية ابللغة االنكليزية = 0 7

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

8 0 = 
Exam 

 
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  االفعال ادلساعدة = 0 9

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  االفعال ادلساعدة = 0 12

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  واجلنسية البلد = 0 11

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

10 0 = 

 –االنمبء  ظروف التكرار

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  عالمات التنقيط = 0 13

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  االفعال القياسية وغري القياسية = 0 14

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

15 0 = 
Exam  االنمبء– 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

16 0 = 
صيغ الفعل ادلضارع البسيط وادلاضي 

 البسيط وادلستمر

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

17 0 = 
 –االنمبء  ادلضارع ادلستمر وادلاضي ادلستمر

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

18 0 = 

 –االنمبء  ادلضارع التام وادلاضي التام

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ
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 شجكخ اَزشَٛجذ نهزذسٚغٍٛٛ  -( يكزجخ لغى   5لبػبد دساعٛخ ػذد ) انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

  

عجٛم انًضبل  يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
- 

 

19 0 = 
 تعريفات دلصطلحات اعالمية

 ترمجة
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  حروف اجلر يف اللغة االنكليزية = 0 02

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

01 0 = Exam  
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

00  = 
ادلبين للمجهول يف اللغة 

 االنكليزية

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  االستفهام يف اللغة االنكليزية = 0 03

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

04 0 = 

 –االنمبء  النفي يف اللغة االنكليزية

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

05 0 = 
قراءة وترمجة قطعة عن وكاالت 

 االنباء

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  اايم االسبوع+االعداد = 0 06

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

07 0 = 
Like+dis like+ 

would you like  متارين 
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

08 0 = 
Some many much 

can   cant+   تمارين 
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  ضمائر االشارة يف االنكليزية = 0 09

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادوات الربط = 0 32
 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االسم ادلوصول = 0 31
 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

30  = Exam   
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 اإلػالو     انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .2

 انًشؽهخ االٔنٗ –انؾبعٕة  اعى / سيض انًمشس .3

  فٛٓب انجشايظ انزٙ ٚذخم .4

  أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .5

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .6

 ( ط اعجٕػٛب 2) ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .7

 2/2221/ 18 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .8

 أْذاف انًمشس .9

 تعريف الطالب لتاريخ الحاسبات من البداية إلى التطوير الحديث.  
  لمحاسوب تعريف الطالب بمكونات المادية. 
  تعريف الطالب ببرمجيات الحاسوب 
 تعريف الطالب بمدى الحاجة لمحاسبات والعالقة بينيا وبين المجتمع 
 تعريف الطالب عمى أنظمة التشغيل وباالخص نظام تشغيل الويندوز لمحاسب الشخصي 
  تعريف الطالب بتطبيقات من حزمة برامج الميكروسوفت أوفيس 

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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 زؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخشعبد انزؼهى ٔؽشائك ان .12

 االْذاف انًؼشفٛخ  -ا

 ادسان اصش انؾبعٕة فٙ انغٕاَت انؼهًٛخ ٔاالعزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ  -1-ا

 رمذٚش انؼهى ٔعٕٓد انؼهًبء فٙ يغبل انؾبعٕة ٔرطجٛمبرٓب  -2-أ

 اكغبة انًزؼهى انمٛى انؼهًٛخ  -3-أ

 رًُٛخ انًٓبساد انؼًهٛخ نذٖ انًزؼهى ٔاالعزفبدح يٍ انؾبعٕة فٙ صٚبدح اَزبعٛخ انفشد  -4-أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رشغٛم ٔاعزخذاو ثؼغ انًغزؾذصبد انزكُهٕعٛخ ػجش انؾبعت االنٙ ٔاالَزشَذ  – 1ة

 رُفٛز ثشيغٛبد يزُٕػخ . – 2ة

 . Wordرؼهى اعزخذاو َظبو انزشغٛم ُٔٚذٔص ٔثشَبيظ  – 3ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ (  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ 

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

 انزمٕٚى  -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -

 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

 االداسح انزارٛخ   -4د
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 ثُٛخ انًمشس .11 انكشف ػٍ انزطٕس انزكُهٕعٙ -5د

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 يمذيخ  2 1

رؼشٚف انؾبعٕة      

َٔشأح انؾبعٕة 

 ٔاعٛبل انؾبعٕة  

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

 اعبعٛبد انؾبعٕة  0 0

التعرف على االنواع العامة 
 ألجهزة احلاسوب والربرليات .

 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

3 0 = 

التعرف على االجزاء الرئيسية 
 للحاسوب الشخصي.

 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

4 0 = 

ادلقارنة بٌن برامج نظم التشغيل 
 .والربامج التطبيقية 

 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

5 0 
َظى انزشغٛم ٔاداسح 

 انًهفبد

التعامل مع اجهزة احلاسوب 
والعمل داخل بيئة سطح 

 .7ادلكتب ويندوز 
 
 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

6 0 = 
التعامل مع ايقوانت سطح 

 ادلكتب واستخدام االطارات.

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

7 0 = 
معاجلة وتنظيم ادللفات 

 واجمللدات.

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

8 0 = 
القيام بنسخ وحذف ادللفات 

 واجمللدات.

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

 استخدام لوحة التحكم = 0 9

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

12 0  
استخدام لوحة التحكم والعمل 

 على مدير االجهزة

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

11 0 = 
فتح واستخدام مدير ادلهام 

وكيفية التعامل مع التطبيقات 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ
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 والربامج 

10 0 = 

كيفية انشاء حساب 
للمستخدم والتعامل مع 

 حساب ادلستخدم 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

13 0 = = 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

14 0 = 
تغيًن خلفية الشاشة وتغيًن 

 الواجهة وتغيًن الوقت

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

 امتحان = 0 15

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

16 0 
ثشَبيظ يؼبنظ انكهًبد 

Word 

تنفيذ العمليات االساسية 
للتعامل مع برانمج الوورد 

)فتح انشاء وتنسيق وحفظ 
 وغلق ادلستندات (.

  

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

17 0 = 

 ضبط االعدادات االساسية .
القيام ابدراج البياانت 

 وحتديدىا.
 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

18 0 = 

القيام بنسخ ونقل وحذف 
وتنسيق النص يف ادلستند او 

 بٌن ادلستندات النشطة.
 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

19 0 = 

تطبيق التنسيقات العامة على 
ادلستند ) تطبيق امناط , ترقيم 

الصفحات , اضافة رأس 
 وتذييل الصفحة (.

 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

02 0 = 

ميزة التدقيق االمالئي اضافة 
 والنحوي.

 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

01 0 = 
استخدام بعض اخلصائص 

 ادلتقدمة .
 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 
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 يخزجش انؾبعٕة   -( يكزجخ لغى   2انجُٛخ انزؾزٛخ  لبػبد دساعٛخ ػذد ) .12

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

      ٖأخش 

حماضرات تعد من قبل التدريسي بتنسيق مع مركز احلاسوب يف اجلامعة  
وحسب اخر االصدارات للمعلوماتية وتقنية احلاسوب وكتاب ) مهارات 

 احلاسب االيل( 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (

 

 ٔانزطجٛمٛخ انزطجٛك انؼًهٙ  

00  = 
 انشاء اجلداول القياسية .

 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

03 0 = 

اضافة الصور واشكال تلقائية 
 واستًناد كائنات اىل مستند.

 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

04 0 = 
استخدام ادوات دمج 

 ادلراسالت

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

05 0 = 
ختطيط الصفحة وتغيًن 

 اذلوامش وتغيًن اجتاه الصفحة 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

انزؾشٚشٚخ 

 ٔانزطجٛمٛخ

06 0 = 

اضافة العالمات ادلائية وتغيًن 
لون الصفحة واضافة حدود 

 للصفحة 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

07 0 = 
اضافة ادلراجع وادراج احلواشي 

 السفلية والنهائية 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

08 0 = 

استخدام طرق عرض 
ادلستندات واظهار واخفاء 

 بعض اخلصائص 

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 طباعة الصفحة وكيفية ارساذلا  = 0 09

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 امتحان  = 0 32

 –االنمبء 

 -انًُبلشخ

 انزطجٛك انؼًهٙ 

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .13

   اإلػالو   انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .14

 انظف االٔل –انًشاعى ٔاالركٛذ ٔانزفبٔع  اعى / سيض انًمشس .15

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .16

 انكزشَٔٙ أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .17

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .18

 ( ط اعجٕػٛب 2) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .19

 2/2221/ 12 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .22

 أْذاف انًمشس .21

  بالمراسم واالتكيت والتفاوض .اكساب المتعممين المعرفة  -
 معرفة ممارسة األخالق الحميدة في الدراسة والعمل . -
 . عالقة فن المراسم واالتكيت في اإلعالمالتعرف عمى  -
 بين مفاىيم االتكيت االجتماعي والبروتوكوالت السياسية . التمييز -
   دور المراسم واالتكيت في العالقات العامة .التعرف  -
 مراسم استقبال الوفود الدولية وا عداد برامج الزيارات الرسمية .التعرف عمى  -

  متطمبات إقامة المؤتمرات..  التعرف عمى 

 أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ(( يراخؼت

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

وبين وصف المتاحة. والبد من الربط بينها التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى  .22

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 يؼشفخ يفبْٛى انًشاعى ٔاالركٛذ . -1أ

 يؼشفخ اعزخذاو انًشاعى ٔاالركٛذ فٙ اإلػالو . -2أ

 يغشفخ انزشاثؾ ثٍٛ انجشٔرٕكٕل ٔاالركٛذ فٙ انًغبالد انًزؼذدح .  -3أ
 يؼشفخ دٔس انًشاعى ٔاالركٛذ فٙ انؼاللبد انؼبيخ. -4أ
 انًشاعى ٔاالركٛذ فٙ انًُبعجبد االعزًبػٛخ ٔانًؾبفم انشعًٛخ  .يؼشفخ دٔس  -5أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 يًبسعخ لٕاػذ ٔػٕاثؾ انظفبد انؾًٛذح فٙ انًغزًغ ٔفٙ انغٛبعخ . – 1ة

 ئػذاد أٔساق ثؾضٛخ ػٍ اإلركٛذ فٙ يغبالد ٔيُبعجبد يخزهفخ.  – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االنمبء ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ ؽشٚمخ  -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انكٕكم كالعشٔو، انكٕكم يٛذ(  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 يمبنٛخ(   -فشاغبد -طؼ ٔخطأ -االخزجبساد انزؾشٚشٚخ ثأعبنٛت يخزهفخ )اخزٛبساد يزؼذدح

 انزمٕٚى انخزبيٙ (  –انزمٕٚى انُظف عُٕ٘  –إَٔاع االخزجبساد )انزمٕٚى انشٓش٘ 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

  انزمٕٚى -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ؽهت انجؾٕس ٔاألٔساق انجؾضٛخ –انًُبلشخ  –االنمبء  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 انٕاعجبد انٕٛيٛخ ٔاالخزجبساد انزؾشٚشٚخ  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

  االداسح انزارٛخ  -4د
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 ثُٛخ انًمشس .23

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 
انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

 –االنمبء  مفاىيم ادلراسم واالتكيت والتفاوض

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  ادلراسم  واالتكيت والتفاوضتعاريف  = 0 0

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

3 0 = 
فن ادلراسم  واالتكيت والتفاوض يف 

 اجلامعات
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  قواعد اإلتكيت وعالقتو ابإلعالم = 0 4

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

5 0 = 
يف ادلراسم  تدريبات عملية 

 واالتكيت والتفاوض
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

6 0 = 
النشأة التارخيية لفن ادلراسم وعالقتو 

 ابإلعالم

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

7 0 = 
النشأة التارخيية لفن االتكيت 

 وعالقتو ابإلعالم
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

8 0 = 
النشأة التارخيية لفن التفاوض 

 وعالقتو ابإلعالم
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  ادلراسم السياسية = 0 9

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  ادلراسم االجتماعية = 0 12

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  ادلراسم اإلعالمية = 0 11

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تدريبات عملية يف ادلراسم اإلعالمية = 0 10

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

13 0 = 
أىم أمناط ادلراسم  واالتكيت 
 والتفاوض وعالقتهم ابإلعالم

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  فن اتكيت التعامل مع اآلخرين = 0 14

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  امتحان الفصل األول = 0 15

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

16 0 = 
ثقافة ادلراسم واالتكيت والتفاوض 

 وعالقتها ابلعالقات العامة 
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

17 0 = 
عالقة ادلراسم  واالتكيت والتفاوض 

 ابدلفاىيم األخرى
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تدريبات عملية يف ادلفاىيم = 0 18

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ
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 شجكخ اَزشَٛذ نهزذسٚغٍٛٛ  -( يكزجخ لغى   5لبػبد دساعٛخ ػذد ) انجُٛخ انزؾزٛخ  .24

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

قواعد يف الربوتوكول واالتكيت، وىيب القرة غويل، وزارة اخلارجية/ معهد  
 اخلدمة اخلارجية.

فن االتكيت والربوتوكول وإدارة ادلؤمترات، حامد حسني علوان، مركز اإلعالم 
 والعالقات/ وزارة ادلوارد ادلائية.

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔانجشيغٛبد ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (

 

 ًَىرج وصف انًقرر

 –االنمبء  العادات احلميدة = 0 19

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

02 0 = 
توظيف العادات احلميدة يف 

 العالقات العامة
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تدريبات عملية يف العادات احلميدة = 0 01

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

00  = 
قواعد األسبقية وعالقتها ابلعالقات 

 العامة
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تدريبات عملية يف قواعد األسبقية = 0 03

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 مراسم إقامة مؤدتر أو احتفالية  = 0 04

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

05 0 = 
تدريبات عملية فقامة مؤدتر او 

 احتفالية 
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

06 0 = 
العالقات العامة وفن ادلراسم  

 العالقات العامة
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

07 0 = 
فن االتكيت مع عشرة مناذج من 

 الرؤساء
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

08 0 = 
منوذجا من  03فن االتكيت مع 

 ادلرؤوسٌن
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

09 0 = 
منوذجاً من  15فن االتكيت مع 

 األصدقاء وفت التعامل مع األعداء
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 امتحان الفصل الثاين = 0 32

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

31 0 =  

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

30  =    
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 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .25

   اإلػالو   انغبيؼٙ / انًشكضانمغى  .26

 انًشؽهخ األٔنٗ –انهغخ اإلػاليٛخ  اعى / سيض انًمشس .27

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .28

  أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .29

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .32

 ( ط اعجٕػٛب 2) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .31

 2/2221/ 16 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .32

 انًمشسأْذاف  .33

تعريف الطمبة بقضايا أساسية تتعمق بنظرية المغة اإلعالمية ومستواىا المغوي ووظائفيا فضاًل عن  -
 مفيوم المغة عمى نحٍو عام .

تدريب الطمبة من خالِل إجراءات عمميٍَّة عمى توظيف المغِة توظيًفا ينسجُم مع طبيعة وسائل االتصال  -
 وتحديد المعايير التي يجب اّتباعيا في التحرير اإلعالمّي . بالجماىير

رشادىم إلى طرائق االستعمال المغوي  - تنبيو الطمبة عمى أىم األخطاء الشائعة التي يجُب تجنُّبيا وا 
 السميم .

 

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .34
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 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 انهغبَٛخ انزٙ نٓب طهخ ٔصٛمخ ثبالرظبل ٔاإلػالو .يؼشفخ أْى انُظشٚبد -1أ

ّٙ نإلػالو . -2أ   سثؾ َظشٚبد انهغخ ٔلٕاػذْب ثبنٕالغ انؼًه

ب طؾًٛؾب -3أ ًً  دساعخ ٔاػٛخ نجؼغ انًؼبٚٛش انهغٕٚخ ٔفًٓٓب فٓ
 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رشعٛخ انؼاللخ انًزالصيخ ثٍٛ انهغخ ٔاإلػالو . – 1ة

  أْى يؾبٔس انزأصٛش ٔانزأصش ثٍٛ انهغخ ٔاإلػالو .ثٛبٌ  – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ (  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

  انزمٕٚى -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -
 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

  رًُٛخ انًٓبساد انهغٕٚخ يٍ خالل ئؽالع انطهجخ ػهٗ َظٕص نغٍٕٚخ سطُٛخ . -1د

 رًُٛخ انزائمخ انهغٕٚخ نذٖ انطهجخ انزٙ رًكُٓى يٍ انزًٛٛض ثٍٛ األعبنٛت انمٕٚخ يٍ انؼؼٛفخ .  -2د

 ثُبء انؾظ انُمذ٘ نذٖ انطهجخ . -3د
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 ثُٛخ انًمشس .35

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
انٕؽذح / انًغبق اعى 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 
انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

 –االنمبء  مفهوم اللغة ووظائفها

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

0 0 = 
 

 بٌن األدب والصحافة 
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  ادلثىن = 0 3

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  مجع ادلذكر السامل = 0 4

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  ادلمنوع من الصرف = 0 5

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االسم ادلقصور  = 0 6

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  االسم ادلمدود = 0 7

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  االسم ادلنقوص = 0 8

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تطبيقات عملية  = 0 9

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

12 0 = 
مناذج من األخطاء الشائعة يف لغة 

 اإلعالم
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  أثر الصحافة يف جتديد اللغة  = 0 11

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 أثر الصحافة يف تنمية اللغة ومفرداهتا = 0 10

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تطبيق عملي يف األسلوب  = 0 13

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  بٌن لغة الصحافة ولغة العلم = 0 14

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

15 0 = 
ادلعايًن اليت جيب على احملرر 

الصحفي أن يتوخاىا وال سيما يف 
 حقل اللغة

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  يف التطبيق النحوي  0 16

 انًُبلشخ
 االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  ادلبتدأ واخلرب  = 0 17

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 كان وأخواهتا = 0 18
 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ
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 شجكخ اَزشَٛجذ نهزذسٚغٍٛٛ  -( يكزجخ لغى   5لبػبد دساعٛخ ػذد ) انجُٛخ انزؾزٛخ  .36

 انًطهٕثخ :انمشاءاد 

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 أىم ادلصادر : اللغة اإلعالمية ، سامي الشريف وأمين منصور ندا . 
 إنتاج اللغة اإلعالمية يف النصوص اإلعالمية ، حممود خليل .

 التطبيق الصريف ، عبده الراجحي .
 النحو الوايف ، عباس حسن .

عجٛم انًضبل يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
- 

 
 
 
 
 
 
 

 انؾٙ

 –االنمبء  إن وأخواهتا  = 0 19

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تطبيقات عملية = 0 02

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  األفعال اخلمسة = 0 01

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  العدد =  00

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  العدد ادلركب  = 0 03

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تقدمي العدد على ادلعدود  = 0 04

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تطبيق عملي يف لغة الصحافة  = 0 05

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  مناذج من األخطاء الشائعة = 0 06

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  التضليل اللغوي يف اإلعالم  = 0 07

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  مراجعات عامة = 0 08

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  االمتحان = 0 09

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ
32 0 =    
31 0 =    
30  =    
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .37

   اإلػالو   انغبيؼٙ / انًشكضانمغى  .38

  –انًشؽهخ االٔنٗ  –انزشثٛخ االػاليٛخ   اعى / سيض انًمشس .39

 كٕكم كالط سٔو  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .42

 انكزشَٔٙ ٔؽؼٕس٘  أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .41

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .42

 ( ط اعجٕػٛب 2) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .43

 12/2/2221  ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .44

 : أْذاف انًمشس .45

  االعالم .اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ  -
 زيادة الميارات االعالمية لدى المتدربين . -
 .االػاليٛخثُبء انشخظٛخ انًؼُٕٚخ  اعم انمذساد ٔانًٓبساد يٍ ٔرطٕٚش رًُٛخ -
   المختمفة .اكساب الوعي الكامل في التعامل مع وسائل االعالم  -
 .األخشٖ االعزًبػٛخ ثبنُظى ٔػاللزّ ٔأْذافّ االػاليٙ انُظبو ؽشكخ فٓى يٍ انفشد رًكٍٛ -
 معرفة سياسات المؤسسات االعالمية . -

 

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .46

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 انزؼشف ػهٗ اْذاف انزشثٛخ االػاليٛخ.-1أ

 التعرف عمى سياسات المؤسسات االعالمية . -2أ

 انًمبسَخ ثٍٛ االػالو انزشثٕ٘ ٔانزشثٛخ االػاليٛخ .  -3أ
 انزؼشف ػهٗ يظطهؼ انزشثٛخ االػاليٛخ . -4أ
 .انًؼبطش انًغزًغ فٙ ٔانزشثٛخ اإلػالو ثٍٛ يمبسَخ -5أ

 رًُٛخ رٕلؼبد انكفبءح انزارٛخ ثبرغبِ انزًكٍ يٍ انًؼشفخ االػاليٙ . -6أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

  كٙ شبيالً  ثُبء سد ا األف شخظٛخ ثُبء اعم يٍ سد ا األف سد ا ٔيٓب سد ا لذ ٔرطٕٚش رًُٛخ   – 1ة     

 ٚؼٛشٌٕ انزٙ انجٛئخ يغ ٔانزكٛف ٔنزألهى ا ثٓى، ٚؾٛؾ يب كم يغ انزؼبيم ٚغزطٛؼٕا

  .ثٓب

 ٔعبئم االػالو انًخزهفخ . رشكٛم ْٔٛكهخ عهٕن االفشاد فٙ انزؼبيم يغ – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ (  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ -
 اعزخذاو انجشايظ االنكزشَٔٛخ يضم كٕكم كالط سٔو .  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

  انزمٕٚى -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -
 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 ثُٛخ انًمشس .47

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 انًٕػٕعأٔ 
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 
انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

 –االنمبء  وسائل االتصال

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  وسائل االتصال = 0 0

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  امناط االتصال = 0 3

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تعريف مبصطلح الرتبية االعالمية = 0 4

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

5 0 = 
الفرق بٌن االعالم الرتبوي والرتبية 

 االعالمية 
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اسباب ظهور الرتبية االعالمية = 0 6

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  اساليب الرتبية االعالمية  = 0 7

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  امهية الرتبية االعالمية = 0 8

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  اىداف الرتبية االعالمية  = 0 9

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  مالك الوسائل واىدافهم = 0 12

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

11 0 = 
أتثًن وسائل االعالم يف االفراد 

 واجملتمع
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 رلاالت أتثًن وسائل اإلعالم = 0 10

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء   تغيًن ادلوقف أو االجتاه = 0 13

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء   التغيًن ادلعريف = 0 14

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تغيًن القيم عرب التنشئة االجتماعية = 0 15

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تغيًن السلوك = 0 16

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

17 0 = 
يف فعالية وسائل  العوامل ادلؤثرة

 اإلعالم
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادلدى الزمين لتأثًن وسائل اإلعالم = 0 18

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ
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 شجكخ اَزشَٛجذ نهزذسٚغٍٛٛ  -( يكزجخ لغى   2لبػبد دساعٛخ ػذد ) انجُٛخ انزؾزٛخ  .48

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

  

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
- 

 

 
 

 –االنمبء  ادلدى الزمين لتأثًن وسائل اإلعالم = 0 19

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  ادلدى الزمين لتأثًن وسائل اإلعالم = 0 02

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  التأثًن الرتاكمي طويل األمد = 0 01

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  التأثًن الرتاكمي طويل األمد =  00

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

03 0 = 
قوة الصورة يف إيصال الرسالة 

 اإلعالمية
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

04 0 = 
قوة الصورة يف إيصال الرسالة 

 اإلعالمية

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

05 0 = 
قوة الصورة يف إيصال الرسالة 

 اإلعالمية
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  الصورة التلفزيونية والتأثًن = 0 06

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  الصورة التلفزيونية والتأثًن = 0 07

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  الصورة التلفزيونية والتأثًن = 0 08

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  الصورة رسالة = 0 09

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 الصورة رسالة = 0 32

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 الصورة رسالة = 0 31

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

   االمتحان =  30
      



  
 28انصفحت 

 
  

 انًقررًَىرج وصف 

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .49

 انؼاللبد انؼبيخ – اإلػالو   انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .52

 انًشؽهخ االٔنٗ –انزظٕٚش االػاليٙ  اعى / سيض انًمشس .51

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .52

  أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .53

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .54

 ( ط اعجٕػٛب 4) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .55

 15/2/2221  ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .56

 أْذاف انًمشس .57

  التصوير.اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ  -
 معرفة اساليب التصوير . -
 انواع الكاميرات المختمفة.التعرف عمى  -
 عمل الكاميرات .التعرف عمى  -
   الكاميرات الفوتوغرافية والتمفزيونية .التعرف عمى  -
 دور التصوير في القنوات الفضائية .التعرف عمى  -

 
 

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

الربط بينها وبين وصف المتاحة. والبد من التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .58

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 انزؼشف ػهٗ يبْٛخ انزظٕٚش .-1أ

 انزؼشف ػهٗ إَاع انكبيٛشاد . -2أ

 انًمبسَخ ثٍٛ انزظٕٚش انفٕرٕغشافٙ ٔانزهفضَٕٚٙ .  -3أ
 انزؼشف ػهٗ يظطهؾبد رخزض ثبنزظٕٚش ٔانكبيٛشاد.-4أ
 انزؼشف ػهٗ طفبد انًظٕس انُبعؼ . -5أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رُظٛى انزؼهى نهزظٕٚش ثًخزهف اشكبنّ . – 1ة

 رشكٛم سؤٚخ يغزمجهٛخ ثبرغبِ انمذسح ػهٗ انؼًم فٙ انزظٕٚش انظؾفٙ.  – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ (  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

  انزمٕٚى -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -
 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف  -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

  االداسح انزارٛخ  -4د
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 ثُٛخ انًمشس .59

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 
انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

 –االنمبء  امهية الصورة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  مفهوم التصوير = 0 0

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  اليات التصوير = 0 3

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  الكامًنات وانواعها = 0 4

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  مكوانت الكامًنا = 0 5

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 استخدامات الكامًنا = 0 6

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تطبيقات عملية = 0 7

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  الشروط الواجب توفرىا يف الصورة = 0 8

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  عناصر الصورة = 0 9

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  مكوانت الصورة = 0 12

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  التصوير الرقمي = 0 11

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تقنيات التصوير الرقمي = 0 10

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تطبيقات عملية = 0 13

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  امهية االضاءة = 0 14

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  انواع العدسات = 0 15

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تطبيقات عملية = 0 16

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  صناعة االعالانت = 0 17

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 عناصر الصورة = 0 18

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

االخزجبساد  –االنمبء  صفات ادلصور = 0 19
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 نهزذسٚغٍٛٛ  شجكخ اَزشَٛجذ -( يكزجخ لغى   5لبػبد دساعٛخ ػذد ) انجُٛخ انزؾزٛخ  .62

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

  

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
- 

 

 
 
 

 انزؾشٚشٚخ انًُبلشخ

 –االنمبء  ما جيب ان يتعلمو ادلصور = 0 02

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  عناصر الصورة الصحفية = 0 01

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  توظيف الصورة =  00

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  الصحفيةالصورة يف الفنون  = 0 03

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 الكامًنات وانواعها = 0 04

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  التصوير التلفزيوين = 0 05

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تقنيات  التصوير التلفزيوين = 0 06

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تطبيقات عملية = 0 07

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  التصوير يف االعالم االلكرتوين = 0 08

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

09 0 = 
تقنيات  التصوير يف االعالم 

 االلكرتوين
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تقنيات الصور االعالنية = 0 32

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تدريبات عملية = 0 31

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

   االمتحان =  30
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .61

   اإلػالو   انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .62

 انظف انضبَٙ –انذًٚمشاؽٛخ ٔؽمٕق اإلَغبٌ  اعى / سيض انًمشس .63

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .64

 انكزشَٔٙ أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .65

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .66

 ( ط اعجٕػٛب 2) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .67

 2/2221/ 12 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .68

 أْذاف انًمشس .69

  حقوق اإلنسان .اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ  -
 معرفة طبيعة حقوق اإلنسان األزلية وتطورىا. -
 الضمانات الدولية لحقوق اإلنسان.التعرف  -
 عمى عالقة حقوق اإلنسان باإلعالم وحرية التعبير .التعرف  -
   طبيعة األنظمة الديمقراطية .التعرف  -
 فمسفة الديمقراطية وجذورىا الفكرية .التعرف  -

  النظم االنتخابية..  التعرف عمى 
 

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .72

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 يؼشفخ يبْٛخ ؽمٕق اإلَغبٌ ٔإَٔاػٓب . -1أ

 يؼشفخ انًٕاصٛك انذٔنٛخ انؼبيُخ نؾمٕق اإلَغبٌ . -2أ

 يؼشفخ انفشق ثٍٛ انؾمٕق انغٛبعٛخ ٔانًذَٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ .  -3أ
 يؼشفخ انُظى انغٛبعٛخ انذًٚمشاؽٛخ ٔعجم ئلبيزٓب. -4أ
 يؼشفخ انُظى االَزخبثٛخ ٔرطجٛمبرٓب  . -5أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رمٛٛى ٔسطذ االَزٓبكبد نؾمٕق اإلَغبٌ ٔرؾذٚذ فذاؽزٓب . – 1ة

 ئػذاد أٔساق ثؾضٛخ نزٕطٛف انؾمٕق انًًُٕؽخ أٔ انًُزٓكخ.  – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انكٕكم كالعشٔو، انكٕكم يٛذ(  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 يمبنٛخ(   -فشاغبد -طؼ ٔخطأ -االخزجبساد انزؾشٚشٚخ ثأعبنٛت يخزهفخ )اخزٛبساد يزؼذدح

 انزمٕٚى انخزبيٙ (  –انزمٕٚى انُظف عُٕ٘  –إَٔاع االخزجبساد )انزمٕٚى انشٓش٘ 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

  انزمٕٚى -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ؽهت انجؾٕس ٔاألٔساق انجؾضٛخ –انًُبلشخ  –االنمبء  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 انٕاعجبد انٕٛيٛخ ٔاالخزجبساد انزؾشٚشٚخ  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

  االداسح انزارٛخ  -4د
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 ثُٛخ انًمشس .71

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 
انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

تعريف حقوق اإلنسان ومساهتا 
 وخصائصها

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  أنواع  حقوق اإلنسان = 0 0

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

3 0 = 
حقوق اإلنسان يف حضارة بالد 

 الرافدين
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  حقوق اإلنسان يف وادي النيل = 0 4

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  حقوق اإلنسان يف احلضارة الرومانية = 0 5

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 حقوق اإلنسان يف الداينة افسالمية = 0 6

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

7 0 = 
حقوق اإلنسان األساسية أمهيتها 

 ومصادرىا األساسية
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  حقوق اإلنسان وأخالقيات اإلعالم   = 0 8

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

9 0 = 
تطبيقات عملية حلق حرية التعبًن يف 
 وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان = 0 12

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

11 0 = 
ادلدافعة عن  ادلنظمات غًن احلكومية 

 حقوق اإلنسان
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادلواثيق الدولية حلقوق اإلنسان = 0 10

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

13 0 = 
الوكاالت ادلتخصصة يف  حقوق 

 اإلنسان
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  إعالن  حقوق اإلنسان يف فرنسا = 0 14

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  امتحان الفصل األول = 0 15

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  تعريف الدميقراطية لغًة واصطالحاً  = 0 16

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  الدميقراطياألساس التارخيي للفكر  = 0 17

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 خصائص  الدميقراطي = 0 18

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ
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 اَزشَٛجذ نهزذسٚغٍٛٛ شجكخ  -( يكزجخ لغى   5لبػبد دساعٛخ ػذد ) انجُٛخ انزؾزٛخ  .72

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

حقوق اإلنسان: ادلفهوم واخلصائص والتصنيفات وادلصادر، نسرين دمحم عبده  
 2215حسونة، 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 

 

 –االنمبء  مفهوم الدولة  الدميقراطي = 0 19

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  توجهات الدولة  الدميقراطي = 0 02

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  مقومات قيام  الدميقراطي = 0 01

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  معوقات قيام الدولة  الدميقراطي =  00

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  وسائل تويل السلطة  = 0 03

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 أنواع  الدميقراطيات  = 0 04

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  الرقابة الشعبية على نواب الشعب = 0 05

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  األنظمة االنتخابية يف العامل = 0 06

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

07 0 = 
ابألغلبية واالنتخاب االنتخاب 

ابلتمثيل النسيب واالنتخاب الفردي 
 واالنتخاب ابلقائمة

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

08 0 = 
مفهوم الدستور وادلواد اخلاصة حبرية 

 التعبًن
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

09 0 = 
رلموعة من ادلصطلحات السياسية 

 ادلهمة
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 امتحان الفصل الثاين = 0 32

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

31 0 =  

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

30  =    
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .73

   اإلػالو   انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .74

 يجبدئ انؼاللبد انؼبيخ اعى / سيض انًمشس .75

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .76

  أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .77

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .78

 ( ط اعجٕػٛب 2) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .79

 12/2/2221  ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .82

 :أْذاف انًمشس .81

  العالقات العامة .اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ  -
 .طة االدارية والخدمية واالنتاجيةتيدف المادة الى اعالم المواطنين والطمبة بكل ما ىو جديد من االنش -
وبناء سمعة طيبة لممؤسسة داخل محيطيا الداخمي والخارجي, تنمية روح التفاىم بين االدارة والعاممين  -

 .كوسيمة لزيادة االنتاج  
مكافحة االشاعات الضارة بالمؤسسة وخاصة التي تتداول في وسائل االعالم او بين الجميور .تكوين  -

 .صورة ذىنية ايجابية عن المؤسسة لدى الجماىير
   . تنمية روح التفاىم بين االدارة والعاممين كوسيمة لزيادة االنتاج...الخ. -

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف المتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .82

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 انزؼشف ػهٗ اْذاف انؼاللبد انؼبيخ .-1أ

 انزؼشف ػهٗ يٕػٕع اعبنٛت انؼاللبد انؼبيخ . -2أ

 انًمبسَخ ثٍٛ انؼاللبد انؼبيخ ٔانًفبْٛى االخشٖ .  -3أ
 انزؼشف انظٕسح انزُْٛخ ٔانًُطٛخ.-4أ
 رًُٛخ رٕلؼبد انكفبءح انزارٛخ ثبرغبِ انزًكٍ يٍ انًؼشفخ االػاليٙ . -5أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رُظٛى انزؼهى نٕعبئم االػالو . – 1ة

 رشكٛم سؤٚخ يغزمجهٛخ ثبرغبِ ثُبء انؼاللبد انؼبيخ.  – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ (  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

  انزمٕٚى -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -
 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

  االداسح انزارٛخ  -4د
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 ثُٛخ انًمشس .83

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 
انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

 . مفهوم العلم وادلعرفة
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

0 0 = 
 –االنمبء  . مفاىيم عامة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

3 0 = 
 –االنمبء  . مفهوم العالقات العامة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

4 0 = 
 –االنمبء  . رواد العالقات العامة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

5 0 = 
 مؤشرات تطور وظيفة العالقات العامة

. 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

6 0 = 

 –االنمبء  . مبادئ العالقات العامة

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

7 0 = 
واالختالف بني العالقات اوجو التشابو 

 .العامة وفنون االتصال االخرى

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

8 0 = 
 –االنمبء  . اخالقيات العالقات العامة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

9 0 = 
 –االنمبء  . وظائف العالقات العامة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

12 0 = 
ومؤىالت العاملني يف خصائص 

 . العالقات العامة

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

11 0 = 
 –االنمبء  . اجلمهور يف العالقات العامة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

10 0 = 

طرق االتصال ابلعاملني داخل 
 .ادلؤسسة

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

13 0 = 
 –االنمبء  العالقات العامة والرأي العام ز

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

14 0 = 
 –االنمبء  . العالقات العامة والصورة والذىنية

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

15 0 = 
 –االنمبء  . الفنون االعالمية يف العالقات العامة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

16 0 = 
 –االنمبء  . محالت العالقات العامة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

17 0 = 
 –االنمبء  .اسرتاتيجيات العالقات العامة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

18 0 = 

 –االنمبء  . ادلؤمترات وانواعها

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

االخزجبساد  –االنمبء  . الصحفيخطوات اعداد ادلؤمتر  = 0 19
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 شجكخ اَزشَٛجذ نهزذسٚغٍٛٛ  -( يكزجخ لغى   5لبػبد دساعٛخ ػذد ) انجُٛخ انزؾزٛخ  .84

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 ادلصادر العلمية للمقرر :
 جبار الشمريد. علي  العالقات العامة رؤية سرنديبية

 جاسم طارش مبادئ العالقات العامة ادلعاصرة 

د.امحد فاروق  دراسات وموضوعات متخصصة يف العالقات العامة واالعالن
 رضوان 

 د.سعد حقي توفيق مبادئ العالقات العامة الدولية 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 االنكزشَٔٛخ (ٔانًٕالغ 
- 

 

 
 

 انزؾشٚشٚخ انًُبلشخ

02 0 = 
 –االنمبء  . وسائل االتصال يف العالقات العامة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

01 0 = 
 –االنمبء  . ادلتحدث الرمسي والعالقات العامة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

00  = 
 –االنمبء  . العالقات العامة وادارة االزمة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

03 0 = 
مناذج من جماالت عمل العالقات 

 . العامة

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

04 0 = 

تنظيم جهاز العالقات العامة يف 
 . ادلؤسسات الصحفية

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

05 0 = 
 –االنمبء  . العامة يف اجملال السياسيالعالقات 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

06 0 = 
 –االنمبء  . العالقات العامة يف اجملال االقتصادي

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

07 0 = 
تنظيم جهاز العالقات العامة يف 

 . ادلؤسسات االقتصادية

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

08 0 = 
 –االنمبء   تقيم مفردات ادلادة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

09 0 = 
 –االنمبء  . مراجعة مفردات الكورس االول

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

32 0 = 

 –االنمبء  . مراجعة مفردات الكورس الثاين

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االمتحان = 0 31

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .85

   اإلػالو   انغبيؼٙ / انًشكضانمغى  .86

 انظف االٔل –يذخم انٗ ػهى االرظبل  اعى / سيض انًمشس .87

 google meet انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .88

 google meet أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .89

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .92

 ( ط اعجٕػٛب 2) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .91

 2/2221/ 12 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .92

 أْذاف انًمشس .93

  االتصال الجماىيري .اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ  -
 معرفة السياسات العامة لالتصال الجماىيري . -
 . وسائل االتصال الجماىيري التعرف عمى  -
 وظائف االتصال الجماىيري .التعرف عمى  -
   انواع االتصال الجماىيري .التعرف عمى  -
 االتصال الجماىيري .التعرف عمى اىداف  -

  عناصر العممية االتصالية ..  التعرف عمى 
 

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 41انصفحت 

 
  

 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .94

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 انزؼشف ػهٗ اْذاف االرظبل انغًبْٛش٘ .-1أ

 انزؼشف ػهٗ يغزٕٚبد االرظبل . -2أ

 انًمبسَخ ثٍٛ ٔعبئم االرظبل انغًبْٛش٘ .  -3أ
 انزؼشف ػهٗ يظطهؼ يٓبساد االرظبل .-4أ
 رًُٛخ رٕلؼبد انكفبءح انزارٛخ ثبرغبِ انزًكٍ يٍ انًؼشفخ االرظبنٛخ . -5أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رُظٛى انزؼهى نٕعبئم نٕعبئم االرظبل انغًبْٛش٘ . – 1ة

 رشكٛم سؤٚخ يغزمجهٛخ ثبرغبِ فٓى االرظبل انغًبْٛش٘ .  – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ (  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

  انزمٕٚى -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -
 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

  االداسح انزارٛخ  -4د
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 ثُٛخ انًمشس .95

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 
انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

 –االنمبء  مفهوم االتصال

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  انواع االتصال ومناذجو = 0 0

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  امهية االتصال = 0 3

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  اجلماىًني مفهوم االتصال = 0 4

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  مستوايت االتصال اجلماىًني = 0 5

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 وظائف االتصال اجلماىًني = 0 6

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

7 0 = 
النظرايت االجتماعية يف تفسًن 

 االتصال
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  مهارات االتصال  = 0 8

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  مجهور االتصال اجلماىًني = 0 9

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  معوقات االتصال = 0 12

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  التقنيات يف العملية االتصاليةامهية  = 0 11

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

10 0 = 
التطورات اليت احدثتها التقنيات يف 

 بنية العملية االتصالية 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

13 0 = 
اساليب توظيف استخدامات 
االتصال اجلماىًني يف حتديث 

 اجملتمع 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

14 0 = 
الشروط الواجب توفرىا يف العملية 

 االتصالية الناجحة 
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  وسائل االتصال اجلماىًني = 0 15

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  خصائص وسائل االتصال اجلماىًني = 0 16

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

17 0 = 
امهية القائم ابالتصال يف االتصال 

 اجلماىًني
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

18 0 = 
الرسالة االعالمية اىدافها 

 وخصائصها 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ
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 شجكخ اَزشَٛجذ نهزذسٚغٍٛٛ  -( يكزجخ لغى   5لبػبد دساعٛخ ػذد ) انجُٛخ انزؾزٛخ  .96

 انًطهٕثخ :انمشاءاد 

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 كتب ادلقرر  - 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (
 الدورايت وادلواقع االلكرتونية -

 

 انؾٙ

19 0 = 
الشروط الواجب توفرىا يف الرسالة 

 االعالمية الناجحة 
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  التغذية ادلرتدة رجع الصدى  = 0 02

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

01 0 = 
االتصال التفاعلي واالتصال 

 االقناعي 
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

00  = 
امهية اللغة يف عملية االتصال 

 اجلماىًني 
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

03 0 = 
اليات التأثًن يف عملية االتصال 

 اجلماىًني
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

04 0 = 
مستوايت أتثًن وسائل االتصال 

 اجلماىًني

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

05 0 = 
الصحافة كوسيلة ) اخلصائص 

 االتصالية ( 
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

06 0 = 
االذاعةكوسيلة ) اخلصائص 

 االتصالية (
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

07 0 = 
كوسيلة ) اخلصائص التلفزيون  

 االتصالية (
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

08 0 = 
السينما كوسيلة ) اخلصائص 

 االتصالية (
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 –االنمبء  صحيفة الصباح امنوذجا = 0 09

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اذاعة الفرقان امنوذجا = 0 32

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 قناة العراقية امنوذجا = 0 31

 –االنمبء 

 انًُبلشخ 

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

   االمتحان =  30
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .97

 اإلػالو     انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .98

 انضبَٙ -انهغخ االَكهٛضٚخ  اعى / سيض انًمشس .99

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .122

 انكزشَٔٙ أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .121

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .122

 ( ط اعجٕػٛب 2) ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .123

 2/2221/ 15 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .124

 أْذاف انًمشس .125

 اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ المغة االنكميزية .  -
 التعرف عمى بعض المفاىيم االعالمية ومرادفاتيا بالمغة االنكميزية - -
 التعرف عمى كيفية ترجمة المفاىيم االعالمية. - -
 الميمة بالمغة االنكميزية تعريف الطالب وارشاده الى بعض المصادر االعالمية -

 

 انبرَايح األكادًٍَ((يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .126
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 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 انزؼشف ػهٗ اْذاف انهغخ االَكهٛضٚخ -1أ

 رًُٛخ رٕلؼبد انكفبءح انزارٛخ ثبرغبِ انزًكٍ يٍ انؾذ االدَٗ نًؼشفخ انًظطهؼ االػاليٙ . -2أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رُظٛى انزؼهى نٕعبئم رؼهى انهغخ. – 1ة

 رشكٛم سؤٚخ يغزمجهٛخ ثبرغبِ ثُبء عٛم اػاليٙ يهى ثبنهغبد انؾٛخ ٔآًْب االَكهٛضٚخ.  – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ (  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

 انزمٕٚى  -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -

 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

 االداسح انزارٛخ   -4د
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 ثُٛخ انًمشس .127

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق أٔ 

 انًٕػٕع

ؽشٚمخ 

 انزؼهٛى
 ؽشٚمخ انزمٛٛى

1 2 

انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

Bilingual Dictionary 
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

0 0 = 
Interrogative  االنمبء– 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

3 0 = 
Parts of Speech  االنمبء– 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

4 0 = 
Past simple  االنمبء– 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

5 0 = 
Past continuous  االنمبء– 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

6 0 = 

Simple Present Tense  االنمبء– 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

7 0 = 
Medias concepts  االنمبء– 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

8 0 = 
Short answers in 

English 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

9 0 = 
Exam  االنمبء– 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

12 0 = 
Make Negative 

Sentences 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

11 0 = 
Irregular Verbs  االنمبء– 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

10 0 = 

CONJUNCTIONS  االنمبء– 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

13 0 = 
Countable and non-

countable nouns 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

14 0 = 

 , Many , Much شرح

little , a lot of , some  يف
اللغو االجنليزيو  قواعد اللغة االجنليزية  

 كاملة

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

15 0 = Exam   

16 0 = Medias concepts  االخزجبساد  –االنمبء
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 انزؾشٚشٚخ انًُبلشخ

17 0 
= The comparative and 

the superlative 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

18 0 = 

An interview 
Definition-reading-

translation 

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

19 0 = 
Words that go together  االنمبء– 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

02 0 = 
Compound nouns  االنمبء– 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

01 0 = 
Passive voice  االنمبء– 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

00  = Exam   

03 0 = 

Public Relations (P.R) 

 

Definition-reading-

translation 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

04 0 = 

If conditional  االنمبء– 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

05 0 = 
Past simple   versus 

past continuous and 

prefect 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

06 0 = 
Past simple   versus 

past continuous 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

07 0 = 
Past simple   versus 

Past prefect 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

08 0 = 
Past prefect for 

clarification 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

09 0 = 
present simple   versus 

present continuous 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

32 0 = 
present simple   versus 

present prefect 

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

31 0 = 
News agency 

Definition-reading-

translation 

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ
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 شجكخ اَزشَٛجذ نهزذسٚغٍٛٛ  -( يكزجخ لغى   5انجُٛخ انزؾزٛخ  لبػبد دساعٛخ ػذد ) .128

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

      ٖأخش 

  

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (

- 

 

 انًقررًَىرج وصف 

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .129

 اإلػالو     انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .112

 انًشؽهخ انضبنضخ –َظشٚبد االرظبل  اعى / سيض انًمشس .111

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .112

  أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .113

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .114

 ( ط اعجٕػٛب 2) انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ(ػذد  .115

 2/2221/ 17 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .116

30  = Exam   

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 البرنامج.
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 أْذاف انًمشس .117

 اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ نظريات االتصال .  -
 معرفة عناصر العممية االتصالية. -
 التعرف عمى النظريات الخاصة بوسائل االعالم. -
 باالتصال .التعرف عمى النظريات الخاصة بالقائم  -
 التعرف عمى االساليب االقناعية المستخدمة في اقناع الجميور .   -
 التعرف عمى النظريات الخاصة بالجميور المستيدف. -

 .  التعرف عمى انواع الجميور المستيدف. 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .118

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 .  انزؼشف ػهٗ اعظ انُظشٚبد-1أ

 انزؼشف ػهٗ إَاع انُظشٚبد  . -2أ

 انًمبسَخ ثٍٛ إَاع انغًٕٓس .  -3أ

 انزؼشف ػهٗ يظطهؾبد انخبطخ ثبنُظشٚبد .-4أ

 رًُٛخ رٕلؼبد انكفبءح انزارٛخ ثبرغبِ انزًكٍ يٍ انًؼشفخ االػاليٙ . -5أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رُظٛى انزؼهى نٕعبئم االػالو . – 1ة

 رشكٛم سؤٚخ يغزمجهٛخ ثبرغبِ ثُبء انغًٕٓس ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼّ.  – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ (  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 
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 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

 انزمٕٚى  -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -

 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 ٔانزطٕس انشخظٙ (.انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف  -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

 االداسح انزارٛخ   -4د
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 ثُٛخ انًمشس .119

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 

انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

 مفهوم االتصال
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انواع االتصال = 0 0
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

3 0 = 
نوع االتصال من حيث اللغة 

 ادلستخدمة

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

4 0 = 
نوع االتصال من حيث حجم 
 ادلشاركٌن يف العملية االتصالية

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 مناذج االتصال = 0 5
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 مكوانات العملية االتصالية = 0 6

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اجلمهور انواع = 0 7
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 وظائف وسائل االعالم للمجتمع = 0 8
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 وظائف وسائل االعالم للفرد = 0 9
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 نظرايت االاثر ادلوحدة = 0 12
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
 االخزجبساد

 انزؾشٚشٚخ

 نظرية الطلقة السحرية  = 0 11
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 نظرية التاثًن القوي = 0 10

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 نظرية  دوامت الصمت = 0 13
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ابالتصال حارس البوابةنظرية القائم  = 0 14
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادلعايًن ادلهنية  = 0 15
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادلعايًن الذاتية للقائم ابالتصال = 0 16
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

االخزجبساد  –االنمبء  زلتوى الرسالة واسرتاتيجيات االقناع = 0 17
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 شجكخ اَزشَٛجذ نهزذسٚغٍٛٛ  -( يكزجخ لغى   5انجُٛخ انزؾزٛخ  لبػبد دساعٛخ ػذد ) .122

 انزؾشٚشٚخ انًُبلشخ

 االستماالت ادلستخدمة يف االقناع = 0 18

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االستماالت العاطفية = 0 19
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االستماالت العقالنية = 0 02
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 استماالت التخويف = 0 01
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

00  = 
اساليب االقناع ادلستخدمة يف 

 الرسالة

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اسرتاتيجية االقناع = 0 03
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االجتماعية الثقافية االسرتاتيجية = 0 04

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اسرتاتيجة بناء ادلعىن = 0 05
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 نظرية االستخدامات واالشباعات = 0 06
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 مرحلتٌننظرية تدفق االتصال على  = 0 07
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 نظرية انتشار ادلبتكرات = 0 08
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 نظرية االعتماد على وسائل االعالم = 0 09
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 نظرية الشخص الثالث = 0 32

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

 االعزغٕاة

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 نظرية االطر االخبارية = 0 31

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

   االمتحان =  30
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

      ٖأخش 

  

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (

- 

 

 

 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .121

 انؼبيخانؼاللبد  –اإلػالو    انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .122

 انًشؽهخ انضبَٛخ –يجبدئ االػالٌ  اعى / سيض انًمشس .123

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .124

  أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .125

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .126

 ( ط اعجٕػٛب 2) ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .127

 15/2/2221  ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .128

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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 أْذاف انًمشس .129

 اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ االعالن .  -
 معرفة اساليب االعالن المختمفة . -
 التعرف عمى الوسائل المختمفة النتاج وبث االعالنات. -
 التعرف عمى نماذج اعالنية . -
 التعرف عمى انواع االعالنات .   -
 التعرف عمى دور القنوات الفضائية في بث االعالنات . -

 
 

 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخشعبد انزؼهى  .132

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 انزؼشف ػهٗ اْذاف االػالٌ .-1أ

 انزؼشف ػهٗ اعبنٛت اَزبط االػالَبد . -2أ

 انًمبسَخ ثٍٛ االػالٌ انًطجٕع ٔانًغًٕع ٔانًشئٙ .  -3أ

 انزؼشف ػهٗ يظطهؾبد رخزض ثبَزبط االػالَبد.-4أ

 نهًُزغبد انًخزهفخ .انزؼشف ػهٗ اعبنٛت انزغٕٚك  -5أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رُظٛى انزؼهى نهٕعبئم انًغزخذيخ فٙ االػالَبد . – 1ة

 رشكٛم سؤٚخ يغزمجهٛخ ثبرغبِ رطٕٚش انزغٕٚك ػٍ ؽشٚك االػالَبد.  – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ (  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 
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 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

 انزمٕٚى  -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -

 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

 االداسح انزارٛخ   -4د
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 ثُٛخ انًمشس .131

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 

انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

 مفهوم االعالن
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اشكال االعالانت = 0 0
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انواع االعالن = 0 3
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تفسًن االعالانت = 0 4
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 سيميائية االعالانت = 0 5
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اىداف االعالن = 0 6

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 وظائف االعالن = 0 7
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االعالن يف وسائل االتصال = 0 8
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 رموز االعالن = 0 9
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 الرتويج = 0 12
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 التسويق = 0 11
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 سايكولوجية االعالن = 0 10

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االستماالت يف االعالن = 0 13
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االاثر االقتصادية = 0 14
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االاثر االجتماعية = 0 15
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االعالانت التالفزيونية = 0 16
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

االخزجبساد  –االنمبء  صناعة االعالانت = 0 17
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 شجكخ اَزشَٛجذ نهزذسٚغٍٛٛ  -( يكزجخ لغى   5انجُٛخ انزؾزٛخ  لبػبد دساعٛخ ػذد ) .132

 انزؾشٚشٚخ انًُبلشخ

 االساليب االقناعية = 0 18

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 الوكاالت االعالنية = 0 19
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 الشعارات االعالنية = 0 02
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تصميم الشعار = 0 01
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اساليب االعالن =  00
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االعالن التلفزيوين = 0 03
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االعالن ادلطبوع = 0 04

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االعالن ادلسموع = 0 05
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االعالن التفاعلي = 0 06
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 لغة االعالن = 0 07
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 سيناريو االعالن = 0 08
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 عوامل جناح االعالن = 0 09
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 مناذج من االعالانت = 0 32

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تدريب على كتابة االعالانت = 0 31

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

   االمتحان =  30
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

      ٖأخش 

  

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 االنكزشَٔٛخ (ٔانًٕالغ 

- 

 

 

 
 

 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .133

 اإلػالو     انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .134

 انظف انضبَٙ –انؼاللبد انؼبيخ انزغٕٚمٛخ  اعى / سيض انًمشس .135

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .136

 انكزشَٔٙ أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .137

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .138

 ( ط اعجٕػٛب 2) ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .139

 2/2221/ 12 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .142

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من

 البرنامج.
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 أْذاف انًمشس .141

 اكساب المتعممين المعرفة بالعالقات العامة التسويقية .  -
 معرفة ممارسة األخالق العامة لمعالقات العامة . -
 العالقات العامة بالمفاىيم االخرى .التعرف عمى عالقة  -
 التمييز بين مفاىيم التسويق والمفاىيم االخرى . -
 التعرف عمى دور العالقات العامة التسويقية  .   -

 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .142

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 يؼشفخ يفبْٛى انؼاللبد انؼبيخ . -1أ

 يؼشفخ اعزخذاو انؼاللبد انؼبيخ انزغٕٚمٛخ . -2أ

 يغشفخ انزشاثؾ ثٍٛ انؼاللبد انؼبيخ ٔانًفبْٛى االخشٖ .  -3أ

 يؼشفخ دٔس انؼاللبد انؼبيخ فٙ انًإعغبد انؾذٚضخ. -4أ

 يؼشفخ دٔس انؼاللبد انؼبيخ  . -5أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 يًبسعخ انؼاللبد انؼبيخ .يًبسعخ لٕاػذ ٔػٕاثؾ انظفبد ػُذ  – 1ة

 ئػذاد أٔساق ثؾضٛخ ػٍ انؼاللبد انؼبيخ انزغٕٚمٛخ.  – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انكٕكم كالعشٔو، انكٕكم يٛذ(  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 يمبنٛخ(   -فشاغبد -طؼ ٔخطأ -االخزجبساد انزؾشٚشٚخ ثأعبنٛت يخزهفخ )اخزٛبساد يزؼذدح

 انزمٕٚى انخزبيٙ (  –انزمٕٚى انُظف عُٕ٘  –إَٔاع االخزجبساد )انزمٕٚى انشٓش٘ 

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

 انزمٕٚى  -4ط
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 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ؽهت انجؾٕس ٔاألٔساق انجؾضٛخ –انًُبلشخ  –االنمبء  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 انٕاعجبد انٕٛيٛخ ٔاالخزجبساد انزؾشٚشٚخ  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

 االداسح انزارٛخ   -4د
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 ثُٛخ انًمشس .143

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 

انًشبس انٛٓب      

فٙ انًؾٕس 

انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

 مدخل يف التسويق / التعريف واألىداف

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

0 0 = 
 –االنمبء  تطور ادلفهوم التسويقي / ادلفهوم والعوامل

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

3 0 = 
والعواملالبيئة التسويقية / ادلفهوم   –االنمبء  

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

4 0 = 
 –االنمبء  السوق / اخلصائص والسمات

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

5 0 = 
 –االنمبء  حتديد السوق ادلستهدف / ادلفهوم والطرائق

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

6 0 = 

 –االنمبء  جهة ادلنشأ / التعريف واألىداف

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

7 0 = 
 –االنمبء  صورة جهة ادلنشأ / عوامل النجاح والتأثًن

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

8 0 = 
 –االنمبء  ادلنتج / تعريفو وتقسيماتو

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

9 0 = 
 –االنمبء  ادلنتج / دورة احلياة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

12 0 = 
تسعًن ادلنتج / أمهية التسعًن وأىدافو والعوامل 

 ادلؤثرة على التسعًن
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

11 0 = 
 –االنمبء  االتصاالت التسويقية / ادلفهوم واحلاجة

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

10 0 = 

اإلعالن االتصاالت التسويقية / وسائل  –االنمبء  

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

13 0 = 
التسويق اإللكرتوين/ التعريف واألسس واليات 
 التسويق االلكرتوين

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

14 0 = 
التسويق اإللكرتوين/ إنشاء موقع للتسويق 
 االلكرتوين

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

15 0 = 
 –االنمبء  امتحان الفصل االول

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

16 0 = 
 –االنمبء  التسويق االجتماعي / التعريف واألىداف

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ
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17 0 = 
التسويق االجتماعي والتجاري / مقارنة بٌن 
 ادلفهومٌن

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

18 0 = 

ادلنتج االجتماعي / أنواع ادلنتجات 
 االجتماعية

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

19 0 = 
أساليب التغيًن االجتماعي / التعريف 
 ابألساليب

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

02 0 = 
آلياهتا وعوامل محالت التغيًن االجتماعي/ 

 جناحها

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

01 0 = 
 –االنمبء  التسويق السياسي/ التعريف واألىداف

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

00  = 
السوق السياسي/ خصائص السوق السياسي 
 و ادلنتج السياسي/ مسات ادلنتج

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

03 0 = 
 –االنمبء  ادلستهلك السياسي / اخلصائص

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

04 0 = 

محالت التسويق السياسي / التخطيط 
 االسرتاتيجي

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

05 0 = 
 –االنمبء  التسويق الثقايف / التعريف واألىداف

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

06 0 = 
 –االنمبء  ادلنتج الثقايف / مسات ادلنتج

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

07 0 = 
 –االنمبء  مستهلك السوق الثقايف / اخلصائص

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

08 0 = 
 –االنمبء  التسويق اجلامعي / التعريف واألىداف

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

09 0 = 
ادلنتج اجلامعي / مسات ادلنتج و مستهلك 
 السوق اجلامعي / اخلصائص

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

32 0 = 

 –االنمبء  امتحان الفصل الثاين

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

31 0 =  

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

30  =    
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

      ٖأخش 

 خلف كرمي كيوش : العالقات العامة التسويقية  

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔانجشيغٛبد ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (

 

 

 

 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .145

 اإلػالو     انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .146

 انًشؽهخ انضبَٛخ  -انفٌُٕ انظؾفٛخ اعى / سيض انًمشس .147

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .148

  انًزبؽخأشكبل انؾؼٕس  .149

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .152

 ( ط اعجٕػٛب 2) ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .151

 15/2/2221  ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .152

 أْذاف انًمشس .153

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

 البرنامج.
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 اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ التحرير الصحفي.  -
 معرفة أسس التحرير الصحفي . -
 الصحفي .التعرف عمى كيفية تحرير فن الحديث  -
 التعرف عمى أسس تحرير فن التحقيق الصحفي . -
 التعرف عمى أسس تحرير فن التقرير الصحفي .   -
 التعرف عمى أبرز القوالب لتحرير الفنون الصحفية . -

 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .154

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 انزؼشف ػهٗ اْذاف انزؾشٚش انظؾفٙ.-1أ

 انزؼشف ػهٗ يٕػٕع فٍ انؾذٚش انظؾفٙ. -2أ

 انًمبسَخ ثٍٛ فٍ انؾذٚش انظؾفٙ ٔانزؾمٛك انظؾفٙ.  -3أ

 انزؼشف ػهٗ يٕػٕع فٍ انزمشٚش انظؾفٙ.-4أ

 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رُظٛى انزؼهى ألعظ انزؾشٚش انظؾفٙ. – 1ة

 رشكٛم سؤٚخ يغزمجهٛخ انفٌُٕ انظؾفٛخ.  – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ (  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط
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 انزمٕٚى  -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -

 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

 االداسح انزارٛخ   -4د

 ثُٛخ انًمشس .155

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 

انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

 التحرير الصحفي
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 خطوات حترير النص اإلخباري  = 0 0
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ما ىية الصحافة = 0 3
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادلتابعة اإلخبارية  = 0 4
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 التغطية اإلخبارية  = 0 5
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تعريف احلديث الصحفي = 0 6

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 األعداد  احلديث الصحفي = 0 7
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 أجراء  احلديث الصحفي = 0 8
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 حتديد موعد اللقاء = 0 9
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 أدارة احلوار  = 0 12
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تسجيل احلوار = 0 11
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 كتابة احلديث الصحفي  = 0 10

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 التمهيد لكتابة  احلديث الصحفي = 0 13
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 قوالب حترير  احلديث الصحفي = 0 14
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 احلديث التلفوين = 0 15
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 البناء الفين للحديث التلفوين = 0 16
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

االخزجبساد  –االنمبء  فن التحقيق الصحفي = 0 17
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 انزؾشٚشٚخ انًُبلشخ

 تعريف التحقيق الصحفي  = 0 18

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 أعداد  التحقيق الصحفي = 0 19
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 كتابة  التحقيق الصحفي = 0 02
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 قوالب كتابة  التحقيق الصحفي = 0 01
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تعريف فن التقرير الصحفي  =  00
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 كتابة  التقرير الصحفي = 0 03
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 التقرير اإلخباري = 0 04

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 التقرير احلي = 0 05
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تقرير عرض الشخصيات = 0 06
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

07 0 = 
الفرق بٌن اخلرب الصحفي و التقرير 

 الصحفي

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 كتابة التقرير األخباري = 0 08
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 كتابة التقرير احلي = 0 09
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 كتابة تقرير عرض الشخصيات = 0 32

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 أشكال ومواد الرأي = 0 31

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

   االمتحان =  30
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

      ٖأخش 

  

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔانجشيغٛبد ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (

- 

 

 

 
 

 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .157

 اإلػالو     انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .158

 انًشؽهخ انضبَٛخ –انهغخ اإلػاليٛخ  اعى / سيض انًمشس .159

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .162

  انًزبؽخأشكبل انؾؼٕس  .161

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .162

 ( ط اعجٕػٛب 2) ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .163

 2/2221/ 17 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .164

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق

 البرنامج.
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 أْذاف انًمشس .165

تعريف الطمبة بقضايا أساسية تتعمق بنظرية المغة اإلعالمية ومستواىا المغوي ووظائفيا فضاًل عن  -
 عام .مفيوم المغة عمى نحٍو 

تدريب الطمبة من خالِل إجراءات عمميٍَّة عمى توظيف المغِة توظيًفا ينسجُم مع طبيعة وسائل االتصال  -
 بالجماىير وتحديد المعايير التي يجب اّتباعيا في التحرير اإلعالمّي .

رشادىم إلى طرائق االستعمال  - المغوي تنبيو الطمبة عمى أىم األخطاء الشائعة التي يجُب تجنُّبيا وا 
 السميم .

 
 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .166

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 يؼشفخ أْى انُظشٚبد انهغبَٛخ انزٙ نٓب طهخ ٔصٛمخ ثبالرظبل ٔاإلػالو .-1أ

ّٙ نإلػالو .  -2أ  سثؾ َظشٚبد انهغخ ٔلٕاػذْب ثبنٕالغ انؼًه

ب طؾًٛؾبدساعخ ٔاػٛخ نجؼغ انًؼبٚٛش انهغٕٚخ  -3أ ًً  ٔفًٓٓب فٓ

 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 رشعٛخ انؼاللخ انًزالصيخ ثٍٛ انهغخ ٔاإلػالو . – 1ة

 ثٛبٌ أْى يؾبٔس انزأصٛش ٔانزأصش ثٍٛ انهغخ ٔاإلػالو . – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ (  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 
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 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

 انزمٕٚى  -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -

 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رًُٛخ انًٓبساد انهغٕٚخ يٍ خالل ئؽالع انطهجخ ػهٗ َظٕص نغٍٕٚخ سطُٛخ .  -1د

 انزٙ رًكُٓى يٍ انزًٛٛض ثٍٛ األعبنٛت انمٕٚخ يٍ انؼؼٛفخ . رًُٛخ انزائمخ انهغٕٚخ نذٖ انطهجخ  -2د

 ثُبء انؾظ انُمذ٘ نذٖ انطهجخ . -3د
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 ثُٛخ انًمشس .167

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 

انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

 االتصال
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 صفات اللغة اإلعالمية = 0 0
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادلعاصرة = 0 3
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اإلجياز وادلرونة = 0 4
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 القدرة على التطور = 0 5
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 أخطاء شائعة يف لغة اإلعالم = 0 6

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 التطبيق الصريف = 0 7
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اسم الفاعل  = 0 8
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اسم ادلفعول  = 0 9
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 الصفة ادلشبهة = 0 12
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تطبيقات بالغية يف نصوص إعالمية = 0 11
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 التشبيو = 0 10

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االستعارة = 0 13
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 الكناية = 0 14
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 امتحان  = 0 15
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اللغة اإلعالميةوظائف  = 0 16
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

االخزجبساد  –االنمبء  اإلخبار واإلعالم = 0 17
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 شجكخ اَزشَٛجذ نهزذسٚغٍٛٛ  -( يكزجخ لغى   5انجُٛخ انزؾزٛخ  لبػبد دساعٛخ ػذد ) .168

 انزؾشٚشٚخ انًُبلشخ

 التفسًن والشرح = 0 18

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 التوجيو واإلرشاد = 0 19
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 التسلية واإلمتاع = 0 02
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 التشويق واإلعالن = 0 01
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 التعليم والتنشئة االجتماعية =  00
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

03 0 = 
معجمات األلفاظ: لسان العرب ، 

 ادلعجم الوسيط

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اإلمالء والرتقيم            = 0 04

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 التاء ادلربوطة والتاء ادلبسوطة  = 0 05
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اذلمزة ادلتوسطة ، اذلمزة ادلتطرفة  = 0 06
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 أصول الكتابة العامة  = 0 07
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

08 0 = 
تقسيم الفكرة الكلية إىل أفكار 

 جزئية 

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

09 0 = 
التقارير ، زلاضر  ادلراسالت الرمسية ،

 اجللسات

 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االمتحان  = 0 32

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

31 0 =  

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

30  =    
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

      ٖأخش 

  

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (

- 

 

 

 
 

 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .169

 اإلػالو     انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .172

 انؼاللبد انؼبيخ –انًشؽهخ انضبَٛخ  –يُبْظ انجؾش انؼهًٙ   اعى / سيض انًمشس .171

 كٕكم كالط سٔو  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .172

 انكزشَٔٙ ٔؽؼٕس٘  أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .173

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .174

 ( ط اعجٕػٛب 2) ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .175

 12/2/2221  ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .176

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط 

 البرنامج.
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 أْذاف انًمشس : .177

 اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ المنيج العممي .  -
 . زيادة الميارات في مجال البحث االكاديمي لدى المتدربين في مجال االعالم -
 .ثُبء انشخظٛخ االكبدًٚٛخ نهجبؽش اعم انمذساد ٔانًٓبساد انجبؽضٍٛ يٍ ٔرطٕٚش رًُٛخ -
 اكساب الوعي الكامل في كتابة البحوث العممية االعالمية .   -
 .ٔيؼشفخ انجؾٕس انؼهًٛخ ٔإَاػٓب ٔيُبْغٓب  فٓى يٍ انفشد رًكٍٛ -
 . التعرف عمى امكانية بناء بحث اكاديمي في مجال االعالم  -

 

 يخشعبد انزؼهى ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .178

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 انزؼشف ػهٗ اْذاف انجؾش انؼهًٙ.-1أ

 التعرف عمى مناىج البحث العممي . -2أ

 انًمبسَخ ثٍٛ انجؾٕس انُٕػٛخ ٔانجؾٕس انكًٛخ .  -3أ

 انزؼشف ػهٗ يظطهؼ يُٓغٛخ انجؾش . -4أ

 .ٔادٔارّيُبْظ انجؾش  ثٍٛ يمبسَخ -5أ

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

  شبيالً. ثُبء انشخظٛخ االكبدًٚٛخ ثُبء اعم يٍ انجبؽضٍٛ ا لذساد ٔيٓب ٔرطٕٚش رًُٛخ   – 1ة     

. 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزكشبف انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ (  -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ -

 اعزخذاو انجشايظ االنكزشَٔٛخ يضم كٕكم كالط سٔو .  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى   االخزجبساد انزؾشٚشٚخ ٔانزطجٛمٕانًًبسعخ

 ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انٕٛيٛخ ٔانفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 
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 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

 انزمٕٚى  -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -

 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

 االداسح انزارٛخ   -4د

 ثُٛخ انًمشس .179

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / انًغبق 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

1 2 

انًشبس انٛٓب فٙ      

انًؾٕس انغبثك ٔكم 

 ؽغت انًؾزٕٖ 

 مفهوم البحث اعلمي 
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انواع البحوث العلمية  = 0 0
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انواع ادلناىج العلمية   = 0 3
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادلنهج التارخيي  = 0 4
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادلنهج التجرييب   = 0 5
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادلنهج الوصفي  = 0 6

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادلنهج الوصفي  = 0 7
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 امهية البحث  = 0 8
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 مشكلة البحث = 0 9
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اىداف البحث = 0 12
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 رلاالت وحدود البحث = 0 11
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اجملال الزماين  = 0 10

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اجملال ادلكاين = 0 13
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اجملال ادلوضوعي  = 0 14
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 اجملال البشري  = 0 15
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انواع عينات البحث  = 0 16
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

االخزجبساد  –االنمبء  انواع عينات البحث = 0 17
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 شجكخ اَزشَٛجذ نهزذسٚغٍٛٛ  -( يكزجخ لغى   2انجُٛخ انزؾزٛخ  لبػبد دساعٛخ ػذد ) .182

 انزؾشٚشٚخ انًُبلشخ

 انواع عينات البحث  = 0 18

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 منهجية البحث  = 0 19
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 منهجية البحث  = 0 02
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 منهجية البحث  = 0 01
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 البحث ادلسحي  =  00
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادلسحيالبحث  = 0 03
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 البحث التحليلي = 0 04

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 البحث التحليلي = 0 05
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادوات البحث  = 0 06
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ىيكلية البحث وتصميمة  = 0 07
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 الدراسات السابقة  = 0 08
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االقتباس  = 0 09
 –االنمبء 

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 ادلصادر واذلوامش = 0 32

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 االستنتاجات واخلادتة  = 0 31

 –االنمبء 

انًُبلشخ  

االعزغٕاة 

 انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

   االمتحان =  30
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 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 

  انًمشسكزت 

      ٖأخش 

  

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل 

ٔسػ انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد 

 ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ (

- 
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 عبيؼخ ٔاعؾ / كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .181

 االػالو     انمغى انؼهًٙ    .182

 ػهى انُفظ االعزًبػٙ اعى / سيض انًمشس .183

 اعبعٙ أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .184

 2222-2221 انفظم / انغُخ .185

 عبػبد اعجٕػٛب 2 ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .186

 2222-12-1 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .187

 أْذاف انًمشس .188

 دراسة مفهوم علم النفس االجتماعي

 على طبيعة واىداف وامهية علم النفس االجتماعيالتعرف 

 معرفة عالقة علم النفس واالعالم والفروع االخرى

 التعرف على ميادين علم النفس وجماالتو

 التعرف ع رواد وعلماء علم النفس

 سيكولوجية وسائل االعالم

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 وزارة انخؼهُى انؼانٍ وانبـحث انؼهًٍ      
  شؼبت انضًاٌ و اندىدة واالػخًاد األكادًٍَ  

2018-2019 
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 معرفة االاثر النفسية لالنرتنيت والصحافة

 االعالمكيفية االقناع يف وسائل 

 معرفة سيكولوجية وسائل االعالم السمعية والبصرية وادلقروءة

 يخشعبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .12

 األْذاف انًؼشفٛخ   -أ

 اكزغبة انطبنت انطشق انؼهًٛخ انزٙ ٚغزخذيٓب -1أ

 رٕػٛؼ ٔانزؼشف ػهٗ اثشص انؼهًبء ٔانشٔاد فٙ ػهى االعزًبع-2أ

 ٔانمذسح ػهٗ يؼشفخ انؼاللخ ثٍٛ انًغزًغ ٔانمبٌَٕانزًٛض  -3أ

 يؼشفخ  دٔس انؼٕايم االعزًبػٛخ فٙ لٕح انمبٌَٕ ٔفبػهٛزّ-4أ

 انٕظبئف انزٙ ٚمذيٓب انمبٌَٕ نهًغزًغ ٔثبنؼكظ -5أ

 دٔس انمؼبء فٙ يكبفؾخ انغشًٚخ  -6أ

 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس.   -ة 

 اعئهخ رخض انًبدح رًُٛخ يٓبساد انطهجخ ثطشػ– 1ة

 لذسح انطبنت ػهٗ اػذاد رمشٚش أ ثؾش ػهًٙ – 2ة

 رؾفٛض انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ– 3ة

    

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 اعزخذاو ؽشٚمخ انًُبلشخ

 ٔؽشػ االعئهخ ٔانًشبسكخ فٙ لبػخ انذسط

 اعزخذاو انغجٕسح االػزٛبدٚخ

 رٕعّٛ انطبنت ػهٗ انزؼهى انزارٙ

 انطبنت ثبنٕاعت ٔثؼغ انُشبؽبد ركهٛف

 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ ٔانشفٕٚخ

 انًشبسكخ فٙ انًؾبػشح 

 االيزؾبَبد االَٛخ

 يشبسٚغ ثؾٕس

 

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رطٕٚش لذساد انطبنت ػهٗ انؾٕاس ٔانًُبلشخ ٔانجؾش-1ط

 انٕاعجبد ٔرغهًٛٓب ثبنًٕػذ انًؾذديٓبسح انزفكٛش نذٖ انطبنت ػهٗ اداء -2ط

 رًكٍٛ انطبنت ثًٕاعٓخ انظؼٕثبد ٔانغهجٛبد انزٗ رٕاعّٓ فٙ انًغزًغ -3ط
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 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االنمبء ٔانًُبلشخ

 اداسح انًؾبػشح ػهٗ َؾٕ انُظش٘ ٔرطجٛمٙ يشرجؾ ثؾٛبرُب انٕٛيٛخ

 

 

 ؽشائك انزمٛٛى    

 

 ٔانزؾشٚشٚخاالخزجبساد انشفٕٚخ 

 انًُبلشخ ٔرفبػم انطهجخ اصُبء انًؾبػشح

 ؽشػ االساء ٔاالفكبس اصُبء انًؾبظشح 

 

 

 انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رًُٛخ فذسح انطبنت ػهٗ انزؼبيم ثبنٕعبئم انزمُٛخ انؾذٚضخ-1

 انطبنت ػهٗ انؾٕاس ٔانًُبلشخ ٔانًشبسكخ انفبػهخلذسح -2د

 رٕعٛخ ٔرؾفٛض انطهجخ ػهٗ انجؾش انؼهًٙ -3د

 رًُٛخ انمذسح ػهٗ انؼًم انغًبػٙ انفؼبل   -4د
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 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ

اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕػٕع

 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

يفٕٓو ػهى انُفظ  االعزًبػٙػهى انُفظ  2 1

االعزًبع ٔاًْٛزّ 

 ٔاْذافّ

َظش٘ انمبء 

انًؾبظشح 

 ٔيُبلشخ

يشبسكخ 

انطبنت 

ٔاالخزجبساد 

 ٔانكٕصاد

ػهى انُفظ االػاليٙ  =             = 2

ٔػاللزّ ثبنفشٔع 

 االخشٖ

       =      = 

ؽجٛؼخ ػهى االعزًبع  =             = 3

ٔاْذافخ ٔػهى انُفظ 

 ٔاْذافخ

        =       = 

ػاللخ ػهى انُفظ  =             = 4

 ٔاالػالو

        =       = 

عٛكٕنٕعٛخ ٔعبئم  =             = 5

 االػالو انًمشٔءح

        =       = 

عٛكٕنٕعٛخ ٔعبئم  =                = 6

االػالو انغًؼٛخ 

 ٔانجظشٚخ

        =       = 

انُفغٛخ  االصبس =             = 7

 نهظؾبفخ

         =        = 

االصبس انُفغٛخ   =             = 8

 نالَزشَٛذ

       =        = 

انخظبئض انُفغٛخ  =             = 9

 ٔاالعزًبػٛخ نهظؾبفخ

       =       = 

انجُبء انغٛكٕنٕعٙ  =             = 12

 نهشعبنخ االػاليٛخ

       =        = 

 =       =         اعزشارٛغٛبد االلُبع =             = 11

االلُبع فٙ ٔعبئم   =             = 12

 االػالو

         =        = 

االرظبل ٔانزٕاطم  =             = 13

فٙ ػهى انُفظ 

 االعزًبػٙ

         =        = 

اصش االػالو فٙ رشكٛم  =             = 14

 االؽش ٔانًؼزمذاد

         =       = 

 =        =         االرظبل االعزًبػٙ  =             = 15
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 علم النفس  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 الدكتور سامي حمسن ختاتنو

 ال يوجد ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  2

           اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب      

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,....  (
 ال يوجد

 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 

Google scholar 

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

   

 *االنًبو ثكم يبْٕ يغزؾذس فٙ يغبل انؼهى ٔانزؼهى

 انًغالد انؼهًٛخ*يشاعؼخ دٔسٚخ نهجؾٕس ٔانذساعبد انؼهًٛخ انًُشٕسح فٙ 

 *يمبسَخ انًمشس ثًمشساد االلغبو انؼهًٛخ فٙ انغبيؼبد االخشٖ

 *ارجبع انٕعبئم انؼهًٛخ انؾذٚضخ ٔسثطٓب ثبنًمشس

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٔانؼاللبد انجُٛٛخ
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .189

 اإلػالو     انمغى انغبيؼٙ / انًشكض .192

 اعى / سيض انًمشس .191
انًشؽهخ  انضبَٛخ  –اعزشارٛغٛبد انؼاللبد انؼبيخ ٔثشايغٓب  

 ػاللبد ػبيخ 

 google meet انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .192

  google meet أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .193

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .194

 ( ط اعجٕػٛب 2) ػذد انغبػبد انذساعٛخ )انكهٙ( .195

 2/2221/ 19 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .196

 أْذاف انًمشس .197

 اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ واساسيات العالقات العامة   .  -
 التعرف عمى االستراتيجيات االتصالية في العالقات العامة   . -
 التعرف عمى البرامج في العالقات العامة وتحقيق األىداف   . -

 
 

 

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخشعبد انزؼهى  .198

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ

 انزؼشف ػهٗ يجبدئ انؼاللبد انؼبيخ   .-1

 انزؼشف ػهٗ انزخطٛؾ انُبعؼ ٔاالْذاف االعزشارٛغٛخ    . -2

 انزؼشف ػهٗ انجشايظ ٔانؾًالد فٙ انؼاللبد انؼبيخ   .  -3

 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 

 انًفشداد ػًهٛب ٔانؼًم ػهٛٓب .رطجٛك عًٛغ  – 1ة

 ئيكبَٛخ انؼًم ػهٗ رطٕٚش انجشايظ ٔاالعزفبدح يُٓب فٙ انًُظبد انزؼهًٛٛخ ػهٗ االَزشَذ .  – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ ( أ انًُظبد االنكزشَٔٛخ -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 

 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

 انزمٕٚى  -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -

 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  
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 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

 اعزخذاو األَزشَذ نزٕعٛغ انًٓبساد  -4د
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 ثُٛخ انًمشس .199

 انطاػاث ش
يخرخاث انخؼهى 

 انًطهىبت
 طرَقت انخقُُى طرَقت انخؼهُى اضى انىحذة / انًطاق أو انًىضىع

1 2 
انًشبس انٛٓب فٙ انًؾٕس 

انغبثك ٔكم ؽغت 

 انًؾزٕٖ
 انًُبلشخ –االنمبء  تعريف العالقات العامة 

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  مفهوم التخطيط يف العالقات العامة  = 0 0
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  أمهية التخطيط يف العالقات العامة  = 0 3
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  أنواع التخطيط  = 0 4
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  عوامل جناح التخطيط  = 0 5
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 معوقات التخطيط  = 0 6
انًُبلشخ   –االنمبء 

 االعزغٕاة انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  مفهوم االسرتاتيجية  = 0 7
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  اسرتاتيجيات العالقات العامة  = 0 8
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  أنواع االسرتاتيجيات االتصالية يف العالقات العامة  = 0 9
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  برامج العالقات العامة  = 0 12
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  أمهية برامج العالقات العامة  = 0 11
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 مبادئ اعداد برامج يف العالقات العامة  = 0 10
انًُبلشخ   –االنمبء 

 االعزغٕاة انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  شروط جناح برامج يف العالقات العامة  = 0 13
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  مراجعة جململ مواد = 0 14
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  امتحان الكورس األول  = 0 15
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  دور مسؤول العالقات العامة يف وضع الربامج  = 0 16
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  الربامج الوقائية يف العالقات  = 0 17
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 الربامج العالجية يف العالقات  = 0 18
انًُبلشخ   –االنمبء 

 االعزغٕاة انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  حتديد اجلمهور  = 0 19
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  حتديد الرسائل االتصالية  = 0 02
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

االخزجبساد  انًُبلشخ –االنمبء  االسرتاتيجية او التكتيكتصميم  = 0 01
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 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  اختيار الوسائل  = 0 00
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  ادلراجعة والتقومي  = 0 03
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 تطبيقات عملية لتنفيذ برامج متكاملة  = 0 04
انًُبلشخ   –االنمبء 

 االعزغٕاة انؾٙ

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

05 0 = 
توظيف اسرتاتيجيات العالقات العامة يف القطاعات 

 ادلختلفة 
 انًُبلشخ –االنمبء 

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  أمهية حتديد اجلمهور  = 0 06
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  تصنيف اجلمهور وفقا لسماتو االجتماعية  = 0 07
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  مسات االتصال الفعال  = 0 08
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

09 0 = 
تطبيقات عملية لربامج العالقات العامة يف القطاعني 

 احلكومي واخلاص 
 انًُبلشخ –االنمبء 

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 يخزجش يزخظض نهزطجٛمبد انؼًهٛخ  -( يكزجخ لغى   5انجُٛخ انزؾزٛخ  لبػبد دساعٛخ ػذد ) .222   امتحان الكورس الثاين    32

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 

 كزت انًمشس 

      ٖأخش 

 كتب ادلقرر  - 

يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل ٔسػ 

ٔانجشيغٛبد ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ انؼًم ٔانذٔسٚبد 

) 

 الدورايت وادلواقع االلكرتونية -
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 عبيؼخ ٔاعؾ  كهٛخ اٜداة  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .221

   اإلػالو   انغبيؼٙ / انًشكضانمغى  .222

 انًشؽهخ  انضبَٛخ  –ركُهٕعٛب االػالو   اعى / سيض انًمشس .223

 google meet انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .224

  google meet أشكبل انؾؼٕس انًزبؽخ .225

  2221-2222انغُخ انذساعٛخ  انفظم / انغُخ .226

 ( ط اعجٕػٛب 2) )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .227

 2/2221/ 19 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕطف  .228

 أْذاف انًمشس .229

  واساسيات تكنموجيا االعالم  .اكساب المتعممين المعرفة بمبادئ  -
 . التقنيات االزمة بمجال المعرفة المعموماتية  التعرف عمى  -
 اساسيات العمل اإلعالمي بمجال التكنموجي  .التعرف عمى  -

 
 

 
 

 يراخؼت أداء يؤضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخشعبد انزؼهى ٔؽشائك  .212

 انًؼشفخ ٔانفٓى  -أ
 انزؼشف ػهٗ يجبدئ ركُهٕعٛب انؼظش  .-1

 انزؼشف ػهٗ االػالو انشلًٙ انؾذٚش   . -2

 انزؼشف ػهٗ اعزخذاو انجشايظ انزمُٛخ انؾذٚضخ ثًغبل االػالو انشلًٙ  .  -3
 

 انًٓبساد انخبطخ ثبنًٕػٕع   -ة 

 

 رطجٛك عًٛغ انًفشداد ػًهٛب ٔانؼًم ػهٛٓب . – 1ة

 انؼًم ػهٗ رطٕٚش انجشايظ ٔاالعزفبدح يُٓب فٙ انًُظبد انزؼهًٛٛخ ػهٗ االَزشَذ .  ئيكبَٛخ – 2ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ  االنمبء ٔاالعزغٕاة انؾٙ ٔؽم انًشكالد ٔانًُبلشخ -

 رؼًٍٛ ؽشائك انزذسٚظ اعزؼًبل نهزكُٕنٕعٛب انزؼهٛى )انذارٕ شٕ ( أ انًُظبد االنكزشَٔٛخ -

 رشغٛغ انطهجخ ػهٗ انزؼهى انزارٙ  -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ انًمبنٛخ ٔانًٕػٕػٛخ  يغ يالؽظخ انزذسٚغٙ نشكم انُشبؽ  نهًزؼهى  ثبػزًبد اعبنٛت 

 انزمٕٚى انخزبيٙ ( يًضال فٙ االخزجبساد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ  –انزمٕٚى انجُبئٙ  –)انزمٕٚى انزًٓٛذ٘ 
 يٓبساد انزفكٛش -ط

 انزخطٛؾ-1ط

 انزُظٛى  -2ط

 انًشالجخ-3ط

  انزمٕٚى -4ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االعزغٕاة انؾٙ  –انًُبلشخ  –االنمبء  -
 انزؼهى انًُظى رارٛب  -

 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ  ٔانًالؽظخ  

 انًٓبساد  انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (. -د 

 رٕفٛش فشص انزؼهى انًغزًش نهطهجخ ٔرؾفٛضْى ػهٛٓب -1د

 انزؼهى انزارٙ انًُظى -2د

 انزٕاطم االعزًبػٙ -3د

 اعزخذاو األَزشَذ نزٕعٛغ انًٓبساد  -4د
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 ثُٛخ انًمشس .211

 انطاػاث ش
يخرخاث انخؼهى 

 انًطهىبت
 طرَقت انخقُُى طرَقت انخؼهُى اضى انىحذة / انًطاق أو انًىضىع

1 2 
انًشبس انٛٓب فٙ انًؾٕس 

انغبثك ٔكم ؽغت 

 انًؾزٕٖ
 انًُبلشخ –االنمبء  ادلفاىيم األساسية للمعلومات 

االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  البياانت وادلعلومات وادلعرفة  = 0 0
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  ثورة ادلعلومات  = 0 3
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  مشكلة ادلعلومات  = 0 4
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  حق ادلعلومات  = 0 5
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

انًُبلشخ   –االنمبء  جمتمع ادلعلومات  = 0 6

 االعزغٕاة انؾٙ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  ثلوث ادلعلومات  = 0 7
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  أمهية ادلعلومات وادلعرفة ادلعلوماتية  = 0 8
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  مفهوم ادلعرفة ادلعلوماتية وامهية ادلعرفة ادلعلوماتية  = 0 9
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  حتديد احلاجة اىل ادلعلومات  = 0 12
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  حتديد احلاجة اىل ادلعلومات ومصادره تلك ادلعلومات  = 0 11
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

انًُبلشخ   –االنمبء  عناصر ادلؤسسات ادلعلومات وأنواع مؤسسات ادلعلومات  = 0 10

 االعزغٕاة انؾٙ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  االنرتنت وماىي االنرتنت  = 0 13
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  وخدماتو مكوانت االنرتنت وعملية االتصال ابالنرتنت = 0 14
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  امتحان الكورس األول  = 0 15
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  ادلواقع وادلدوانت  = 0 16
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  الواقع ادلفهوم وأنواع ودورىا اإلعالمي  = 0 17
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

انًُبلشخ   –االنمبء  الدوانت ادلفهوم واالنواع ودورىا اإلعالمي  = 0 18

 االعزغٕاة انؾٙ
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  مواقع التواصل االجتماعي مفهوم التواصل االجتماعي  = 0 19
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  العثور على ادلعلومات  = 0 02
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  البحث يف ادلؤسسات ادلعلومات التقليدية  = 0 01
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  البحث يف ادلؤسسات ادلعلومات الرقمية  = 0 00
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  البحث يف االنرتنت  = 0 03
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

االخزجبساد انًُبلشخ   –االنمبء  البحث يف األدلة  = 0 04
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 انزؾشٚشٚخ االعزغٕاة انؾٙ

 انًُبلشخ –االنمبء  خدمات ادلعلومات ومفهوم خدمات ادلعلومات  = 0 05
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  تقومي واستخدام ادلعلومات وتقومي ادلعلومات ادلنشورة  = 0 06
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  استخدام ادلعلومات  = 0 07
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  االقتباس من مصادر ادلعلومات واالشارة اليها  = 0 08
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

 انًُبلشخ –االنمبء  تقنيات ادلعلومات  = 0 09
االخزجبساد 

 انزؾشٚشٚخ

   امتحان الكورس الثاين    32

 يخزجش يزخظض نهزطجٛمبد انؼًهٛخ  -( يكزجخ لغى   5لبػبد دساعٛخ ػذد ) انجُٛخ انزؾزٛخ  .212

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

 كتب ادلقرر  - 

خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ عجٛم انًضبل ٔسػ  يزطهجبد

انؼًم ٔانذٔسٚبد ٔانجشيغٛبد ٔانًٕالغ االنكزشَٔٛخ 

) 
 الدورايت وادلواقع االلكرتونية -


