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 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان الجودة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

  اإلعالم قسم: مبادئ تحرير إعالمي :مقرر  توصيف كلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 مبادئ تحرير إعالمي :اسم المقرر  .1

 232 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثاني الفصل الرابع المستوى والفصل الدراسي:  .4

 مدخل إلى الصحافة :()إن وجدتالسابقة لدراسةالمقررالمتطلبات   .5

 رأي عام ودعاية  :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 اإلعالم  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 عربي لغة تدريس المقرر:  .8

 نظام الفصل نظام الدراسة:  .9

 إنتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 قاعة الكلية :مكان تدريس المقرر  .11

 د/ عبدالكريم الوصابي اسم معد مواصفات المقرر:  .11
  تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

أول الفنون التحريرية  الحةحف   و  ةو ال اةر الحةحفي و وي ةوال هةا طللة  ال تاة  أول   ر ة   قرريتناول الم
 عمت   في ه دان الححاف  و الكتاب  الححف   اإلطااري .

 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :المقرر بنجاح ان يكون قادرا على انيتوقع من الطالب عند اكمال 

 المعرفة والفهم
A1 يعرف المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالتحرير اإلعالمي 

A2 .يحدد مراحل وخطوات كتابة الخبر الصحفي 

 

 المهارات الذهنية
B1  أفكار لتغطية فعاليات صحفية.يقترح 
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B2  ينفذ كتابة الخبر الصحفي  

 

 

 المهارات العملية المهنية
C1 التحرير اإلعالمي القواعد العلمية والمهنية في يطبق 

C2 يوظف التقنيات الحديثة في التحرير اإلعالمي 

 
 المهارات العامة

D1 .يشارك في عمل تغطيات صحفية وينمي قدراته في التحرير اإلعالمي 

 

 

 

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياتالتدريس والتقويمرابعا: 

 :مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةالتدريس والتقويممواءمة أوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

A1  يعرف المفاهيم والمصطلحات

 المتعلقة بالتحرير اإلعالمي

 

 المحاضرة
 النقاش

 العروال التقديم  

 أسئت  القاع 
 الت ا قات العمت  

 االهتحان النحفي والنهائي
A2  يحدد مراحل وخطوات كتابة الخبر

 الصحفي.

 

 المحاضرة
 النقاش

 العروال التقديم  

 أسئت  القاع 
 الت ا قات العمت  

 االهتحان النحفي والنهائي
 

  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةالتدريس والتقويم:                                                     خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

B1  أفكار لتغطية فعاليات يقترح

 صحفية.

 

 المحاضرة
 النقاش

 التكال ف الت ا ق  

 أسئت  القاع 
 االهتحان النحفي والنهائي

 الت ا قات العمت  
B2  ينفذ كتابة الخبر الصحفي  

 
 المحاضرة
 النقاش

 التكال ف الت ا ق  

 أسئت  القاع 
 االهتحان النحفي والنهائي

 الت ا قات العمت  
 

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(باستراتيجيةالتدريس والتقويم :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

C1 القواعد العلمية والمهنية  يطبق

 التحرير اإلعالمي في

 

 المحاضرة
 النقاش

  ماريا
 أنش     ا ق  
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 القاع أسئت   التكال ف الت ا ق  
 االهتحانات النحف   والنهائ  

C2  يوظف التقنيات الحديثة في

 التحرير اإلعالمي

 
 المحاضرة
 النقاش

 التكال ف الت ا ق  

  ماريا
 أنش     ا ق  
 أسئت  القاع 

 االهتحانات النحف   والنهائ  
 :والتقويمالتدريس ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 

المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

D1  يشارك في عمل تغطيات صحفية

 وينمي قدراته في التحرير اإلعالمي.

 

 المحاضرة
 التكال ف الت ا ق  

 

  ماريا 
 أنش   صف  

 

 

مواضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 أوال:الجانب النظري والعملي                                                       

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية المقرروحدات/ موضوعات 

عدد 

األسا

 بيع

 الساعات الفعلية
رموز مخرجات 

 تعلم المقرر

1 
هفهوم العمل الححفي و ه اال    مفهوم الخبر

 و آفاق  الم تتف .
1 3 A1 

1 

هفهوه  وأ م ت  و العواهل  التحرير الححفي
المؤثرة ف   و وهت تاات العمت   

 التحريري .

1 3 A1+C2 

3 

ههارات العمل الححفي و  العمل الححفيههارات 
هواصفات الححفي الم ار و 

 المحرر .
1 3 A1+A2+C2 

4 
هفهوم ال ار الححفي في النظم 

 اإلعله   الم تتف .

اإلسالمي  ،االشتراكي ،الليبرالي
 ..الخ

1 3 A1 

5 

ال ار في وسائل اإلعلم 
 الم تتف 

الفةةةةرن اةةةة ا ال اةةةةر فةةةةي وسةةةةائل 
اإلعلم الم تتف  )ال اةر الحةحفي 
و ال اةةةةةةر التت فويةةةةةةوني و ال اةةةةةةر 

1 3 A1+A2+C2 
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 اإلذاعي و ال ار اإللكتروني(.
 

6 
عناصر ال ار و هحادره وأنواع   عناصر ال ار

 الم تتف .
1 3 A1+C1 

7 
عواهل انتقاء األطاار )الق م  الق م ال اري 

 األطااراإلطااري  ( و أشكال 
1 3 A1+A2 

8 

هراحل صناع  ال ار ها هحدره  هراحل صناع  ال ار
األصتي حتى عمت    حريره و 

 أنواع التغ    ال اري .

1 3 

A1+A2+B1+

B1+C1+C2+

D1 

 A1+B2+C1 3 1 القوالب الفن   لكتاب  األطاار. قوالب ص اغ  األطاار 9

10 
و العنةةةةةةةةاويا أنةةةةةةةةواع المقةةةةةةةةدهات  المقدهات و العناويا اإلطااري 

 اإلطااري .
1 3 

A1+B2+C1 

11 
هفهوهةةةةةةة  وو ائفةةةةةةة  و   ف ةةةةةةة    التقرير اإلطااري 

  حريره.
1 3 

A1+A2+B1+

B1+C1+C2+

D1 

12 

األسةةةةال ب الفن ةةةة  الحدي ةةةة  فةةةةي 
  حرير األطاار.

األسةةةةةال ب الفن ةةةةة  الحدي ةةةةة  فةةةةةي 
  حرير األطاار.

 
1 3 

A1+A2+B1+

B1+C1+C2+

D1 
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 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 محاضرات.

 تطبيق عملي.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

است راج نماذج هنشورة  1
ها األطاار لتحديد 
عناصر ا و أسال ب 

  حرير ا.

A1+A2+B1+B1+C1+C2+

D1 
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   التدرب عتى  تاب  األطاار 2

 حت ل بعض األطاار  3
لتتعرف بحورة  فح ت   

ههن   عتى هكونات ال ار 
و  و ها يتعتق ب  شكل

 .اهضمون

  

4     

5     

 تقويم التعلم:: عاشرا

الر

 قم
 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة 

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

يم والتق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 

 / التكال ف / األنش   الواجاات
Homework/Tasks/Assignm
ents 

- 
10 

 A1+A2+B1+B1+C1+C2

+D1 

   - - Quiz 1  )قح ر( اطتاار أول 2

3 
 اطتاار هنتحف الفحل

  Midterm Exam 
- 20   

   - - Quiz 2  ثاني )قح ر(اطتاار  4

   Final Exam - 60 االطتاار النهائي 5

   10 - الحضور والمواظبة   6

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر

 .ال ار الححفي في عحر المعتوهات : د.حسني نحر و د.سناء عاد الرحما -1
 كتاب  األطاار و التقارير الححف  :  ارول ريتش. -1

 
 

 المساعدةالمراجع 

 فا ال ار الححفي : د.فارون أاو زيد. -1

 ال ار في وسائل اإلعلم الم تتف : د.هحمد هعوال. -1

 األسال ب الفن   في التحرير الححفي : د.عاد العويو شرف. -3
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 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
1- 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: عشرالثاني 
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 والغياب:حضور ال  .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .1

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3

 كما في الالئحة.

 :المشاريعوالتكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش  .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى  .7
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د/ عبدالكريم الوصابي / أسبوعيا(3)  الساعات المكتا  

 المكان ورقم الهاتف 777995581 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Alwsabi75@hotmail.com الاريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 مبادئ تحرير إعالمي :اسم المقرر  .1

 232 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثاني الفصل الرابع المستوى والفصل الدراسي:  .4

 مدخل إلى الصحافة :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 رأي عام ودعاية  (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 اإلعالم  :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 عربي :المقرر لغة تدريس  .8
 قاعة الكلية مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

أول الفنون التحريرية  الحةحف   و  ةو ال اةر الحةحفي و وي ةوال هةا طللة  ال تاة  أول   ر ة   قرريتناول الم
 عمت   في ه دان الححاف  و الكتاب  الححف   اإلطااري .

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 

A1 يعرف المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالتحرير اإلعالمي 

A2 .يحدد مراحل وخطوات كتابة الخبر الصحفي 

B1  أفكار لتغطية فعاليات صحفية.يقترح 

B2  ينفذ كتابة الخبر الصحفي  

C1 التحرير اإلعالمي القواعد العلمية والمهنية في يطبق 

C2 يوظف التقنيات الحديثة في التحرير اإلعالمي 

 ) يكتب اسم المقرر(خطة مقرر: ...........
 



 

9 

 

 :توصيفمقرر

D1 .يشارك في عمل تغطيات صحفية وينمي قدراته في التحرير اإلعالمي 

 

 

 

 

 

   

 محتوى المقرر:. 

 أوال:الجانب النظري والعملي                                                       

الر

 قم
 التفصيليةالمواضيع  وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

األسا

 بيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز 

مخرجا

ت تعلم 

 المقرر

1 
هفهوم العمل الححفي و ه اال   و آفاق   مفهوم الخبر

 الم تتف .
1 3  

1 
هفهوه  وأ م ت  و العواهل المؤثرة ف   و  التحرير الححفي

 وهت تاات العمت   التحريري .
1 3 

 

3 
الححفي و هواصفات ههارات العمل  ههارات العمل الححفي

 الححفي الم ار و المحرر .
1 3 

 

4 
هفهوم ال ار الححفي في النظم 

 اإلعله   الم تتف .
 3 1 اإلسالمي ..الخ ،االشتراكي ،الليبرالي

 

5 

ال ار في وسائل اإلعلم 
 الم تتف 

الفةةةةرن اةةةة ا ال اةةةةر فةةةةي وسةةةةائل اإلعةةةةلم 
الم تتفةةةةةة  )ال اةةةةةةر الحةةةةةةحفي و ال اةةةةةةر 

ال اةةةةر اإلذاعةةةةي و ال اةةةةر التت فويةةةةوني و 
 اإللكتروني(.

 

1 3 

 

6 
عناصر ال ار و هحادره وأنواع   عناصر ال ار

 الم تتف .
1 3 

 

7 
عواهل انتقاء األطاار )الق م اإلطااري  ( و  الق م ال اري 

 أشكال األطاار
1 3 

 

8 

هراحل صناع  ال ار ها هحدره األصتي  هراحل صناع  ال ار
أنواع التغ    حتى عمت    حريره و 

 ال اري .

1 3 

 

  3 1 القوالب الفن   لكتاب  األطاار. قوالب ص اغ  األطاار 9

  3 1 أنواع المقدهات و العناويا اإلطااري . المقدهات و العناويا اإلطااري  10
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  3 1 هفهوه  وو ائف  و   ف    حريره.  التقرير اإلطااري  11

12 

األسةةةةال ب الفن ةةةة  الحدي ةةةة  فةةةةي 
  حرير األطاار.

األسةةةةةال ب الفن ةةةةة  الحدي ةةةةة  فةةةةةي  حريةةةةةر 
 األطاار.

 
1 3 
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 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الفعليةالساعات  عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إجمالي األسابيع والساعات

 
 

V. استراتيجية التدريس 

 المحاضرات -1

 النقاش -1

 التطبيقية التكاليف -3

 التقديمية العروض -4
 

 

 

VI. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

است راج نماذج هنشورة ها  1
األطاار لتحديد عناصر ا و 

 أسال ب  حرير ا.

  

   التدرب عتى  تاب  األطاار 2

   حت ل بعض األطاار لتتعرف  3
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بحورة  فح ت   ههن   عتى 
هكونات ال ار و ها يتعتق ب  

 .او هضمون شكل

    

    
 
 
 

VII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

  02 - االمتحان النصفي  .1

  02 - النهائي االمتحان  .2

  02 - المشاركة في التمارين الصفية 

  02 - حضور ومشاركة 

  111 المجموع 

 

VIII. :مصادر التعلم 

 :المراجع الرئيسية

 .د.سناء عاد الرحماال ار الححفي في عحر المعتوهات : د.حسني نحر و  -1
 كتاب  األطاار و التقارير الححف  :  ارول ريتش. -1

 

 المراجع المساعدة:

 

 فا ال ار الححفي : د.فارون أاو زيد. -1

 ال ار في وسائل اإلعلم الم تتف : د.هحمد هعوال. -1

 األسال ب الفن   في التحرير الححفي : د.عاد العويو شرف. -3

 

 

 )إن وجدت(مواد إلكترونية وإنترنت: .1

 

 
IX. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:    .1

 الحضور المتأخر:    .5
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 :توصيفمقرر

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3

 :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش  .2

 االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


