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 مقرر: مهارات لغوية إعالمية. توصيف

 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 الجودة  ضمانوحدة 

 

Republic of Yemen 

Alandalus University 
 

Quality Assurance Unit 

 

 اإلعالمقسم:  مهارات لغوية إعالمية :مقرر  توصيف اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية:  
 

 

 : علومات العامة عن المقررالم: أوالً 

 عماميةاإل اللغة العربيةمهارات  :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 الثاني: الدراسي الفصلو     الثالثالمستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 2لغة عربية  – 1لغة عربية  :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :)إن وجدت(لدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررتدريس فيه يتم ي ذالج البرنام  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :المقررمكان تدريس   .11

 خالد الغزاليد/  أ.      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

 م2117 تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 وصف المقرر:ا: ثانيً 
وخصاائ  اللغاة  ،ووظائفها ،فهو: يتناول مفهوم اللغة ،يهدف هذا المقرر إلى تزويد طالب جامعة األندلس بتنمية مهارات العربية

وخصائصها العامة، وأسلوب الكتابة اإلذاعية، ومؤهالت الكاتب، كما يقف  ،المنطوقة والمكتوبة، كما يتناول مفهوم اللغة اإلعالمية
كماا يتنااول األخطاال العاائعة فا  ا، اإلعالمياة ولغاة بياناتهاوموقعها بين أنواع النثر والعالقة العامة والرساائل  ،على لغة الصحافة

 .سائل اإلعالمو
وهذا المحتوى يُقدَّم لطالب قسم اإلعالم ف  جامعة األندلس بغية استيعابه وتطبيقه ف  قادم أياامهم، وعلياهت تكاون جامعاة األنادلس 

 قد أسهمت بإعداد مخرجات تنسجم وتطلعات الجامعة وتلب  متطلبات العصر.

 

 :للمقرر ا: مخرجات التعلمثالثً 

 إكمال المقرر بنجاح أن يكون قادًرا على أن:يتوقع من الطالب عند 
 المعرفة والفهم:مخرجات 

A1 –  طبيعة اللغة اإلعالمية وخصائصها العامةيوضح. 
A2 –  يذكر قواعد كتابة النصوص اإلعالمية ومستويات التعبير اللغوي. 
A3 –  مختلفة شفهيا وكتابيايفسر داللة األلفاظ في النص اإلعالمي، ويعبر عن الموقف الواحد بأساليب. 
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 مقرر: مهارات لغوية إعالمية. توصيف

 المهارات الذهنية:
b1 – .يحلل المفاهيم والمعلومات وتوظيفها في مجال تخصصه 
b2 – يستنتج العالقة بين وسائل اإلعالم المختلفة، وصلتها بالمجاالت العلمية المختلفة. 
b3 –  سمات اللغة المنطوقة واللغة المكتوبةيوازن بين. 

 المهارات العملية والمهنية:
c1 – يتقن المهارات الكتابية، ويستخدم مكونات األسلوب اإلعالمي البليغ. 
c2 – يصمم البرامج اإلعالمية وينفذها بصورة صحيحة. 
c3 – .يواظف قواعد اللغة اإلعالمية في تصحيح األخطاء الشائعة في وسائل اإلعالم 

 المهارات العامة:
d1 –  الموضوعية والحيادية، ويتصف بالمهنية في تعامله مع األحداثيصدر األحكام والقرارات وفق معايير. 
d2 – .يمتلك روح االعتماد على النفس والثقة بها من خالل ما يكتبه أو يتحدث به 
d3 – ويتصل باآلخرين ممثال الروح االجتماعية التي تخدم العالقة معهم عندما يكتب  ،يتعامل إيجابيا مع المجتمع

 .أو يتحدث أو يستمع أثناء أداء مهمته اإلعالمية

 

 

 تقييمالتدريس وال استراتيجياتللمقرر با: مواءمة مخرجات التعلم رابعً 
 التدريس والتقييم: أواًل: مواءمة مخرجات تعلم المقرر: )المعارف والفهم( باستراتيجية

 تقييماستراتيجية ال استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

A1 –  يوضح طبيعة اللغة اإلعمامية
 وخصائصها العامة.

 المحاضرات. -
 الحوار والمناقشة. -
 .التكاليف الفردية -

 الشفهية.و االختبارات التحريرية -
 المماحظة. -
 مناقشة التكاليف. -

A2 –  يذكر قواعد كتابة النصوص
 اإلعمامية ومستويات التعبير اللغوي.

 المحاضرات. -
 الحوار والمناقشة. -
 .التكاليف الفردية -

 الشفهية.و االختبارات التحريرية -
 المماحظة. -
 مناقشة التكاليف. -

A3 –  يفسر داللة األلفاظ في النص
اإلعمامي، ويعبر عن الموقف الواحد 

 بأساليب مختلفة شفهيا وكتابيا.

 المحاضرات. -
 الحوار والمناقشة. -
 .التكاليف الفردية -

 الشفهية.و االختبارات التحريرية -
 المماحظة. -
 مناقشة التكاليف. -

 :                                                     تقييمالتدريس وال باستراتيجية: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( ثانيًا
 تقييماستراتيجية ال   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b1 –  يحلل المفاهيم والمعلومات وتوظيفها
 في مجال تخصصه.

 .الجماعيالتعليم  -
 التعليم الذاتي. -
 .اإليضاحيةالعروض  -

 الشفهية.واالختبارات التحريرية  -
 تقارير تطبيقية. -
 المقابلة. -

b2 –  يستنتج العماقة بين وسائل اإلعمام
المختلفة، وصلتها بالمجاالت العلمية 

 المختلفة.

 التعليم الجماعي. -
 التعليم الذاتي. -
 العروض اإليضاحية. -

 الشفهية.واالختبارات التحريرية  -
 تقارير تطبيقية. -
 المقابلة. -

b3 –  يوازن بين سمات اللغة المنطوقة
 واللغة المكتوبة.

 التعليم الجماعي. -
 التعليم الذاتي. -
 العروض اإليضاحية. -

 الشفهية.واالختبارات التحريرية  -
 تقارير تطبيقية. -
 المقابلة. -
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 مقرر: مهارات لغوية إعالمية. توصيف

 :تقييموالالتدريس  ( باستراتيجيةالمهارات العملية والمهنيةثالثًا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )
 تقييماستراتيجية ال   استراتيجية التدريس ةمخرجات المقرر/ المهارات العلمية والمهني

c1 –  يتقن المهارات الكتابية، ويستخدم
 مكونات األسلوب اإلعمامي البليغ.

 العصف الذهني. -
 التعليم التعاوني. -
 التطبيقات. -
 التقارير والبحوث. -

 تقييم التكليفات. -
 الشفهية.االختبارات  -
 المماحظة. -
 مراجعة التقارير والبحوث. -

c2 –  يصمم البرامج اإلعمامية وينفذها
 بصورة صحيحة.

 العصف الذهني. -
 التعليم التعاوني. -
 التطبيقات. -
 التقارير والبحوث. -

 تقييم التكليفات. -
 االختبارات الشفهية. -
 المماحظة. -
 مراجعة التقارير والبحوث. -

c3 –  يواظف قواعد اللغة اإلعمامية في
 تصحيح األخطاء الشائعة في وسائل اإلعمام.

 العصف الذهني. -
 التعليم التعاوني. -
 التطبيقات. -
 التقارير والبحوث. -

 تقييم التكليفات. -
 االختبارات الشفهية. -
 المماحظة. -
 مراجعة التقارير والبحوث. -

 :                                                           تقييمالتدريس وال ةالعامة( باستراتيجي: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات رابعًا
 تقييماستراتيجية ال استراتيجية التدريس المهارات العامةمخرجات المقرر/ 

d1 –  يصدر األحكام والقرارات وفق معايير
الموضوعية والحيادية، ويتصف بالمهنية 

 في تعامله مع األحداث.

 مجموعات العمل. -
 خرائط المفاهيم. -
 اإللقاء التفاعلي. -
 حل المشكمات. -

 تقييم التكليفات. -
 .االختبارات الشفهية -
 تقارير تطبيقية. -
 .المقابلة -

d2 –  يمتلك روح االعتماد على النفس
 والثقة بها من خمال ما يكتبه أو يتحدث به.

 مجموعات العمل. -
 خرائط المفاهيم. -
 اإللقاء التفاعلي. -
 حل المشكمات. -

 تقييم التكليفات. -
 االختبارات الشفهية. -
 تقارير تطبيقية. -
 المقابلة. -

d3 –  يتعامل إيجابيا مع المجتمع، ويتصل
باآلخرين ممثما الروح االجتماعية التي تخدم 
العماقة معهم عندما يكتب أو يتحدث أو 

 يستمع أثناء أداء مهمته اإلعمامية.

 مجموعات العمل. -
 خرائط المفاهيم. -
 اإللقاء التفاعلي. -
 حل المشكمات. -

 تقييم التكليفات. -
 االختبارات الشفهية. -
 تطبيقية.تقارير  -
 المقابلة. -

 

وربطها بمخرجات التعلم  ،)النظرية والعملية( ،الرئيسة والفرعية :: موضوعات المقررخامًسا
 .مع تحديد الساعات المعتمدة لها ،للمقرر

 مواضيع محتوى المقرر/  وحدات
 :يملانب النظري والعلج: اأوالً 

 الرقم
موضوعات  وحدات

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

مخرجات 

 تعلم المقرر

1.  
اللغة: مفهومها ووظائفها 

 ومستويات التعبير بها.

 .تعريف اللغة -

 .خصائص اللغة -

 .اللغة والكالم -

 .للغة المكتوبةاو اللغة المنطوقة -

 .مستويات التعبير اللغوي -

1 3 

 A2 ،A3 
C1  ،C3 
d1  ،d2 

d3 

1.  
اللغة اإلعالمية: المفهوم 

 العامة.والخصائص 

 .مفهوم اللغة اإلعالمية -

 .لغة اإلعالم على الخريطة اللغوية -

 .الخصائص العامة للغة اإلعالمية -

1 3 

A1 

b2 

C3 

3.  
اسلوب الكتابة اإلذاعية 

 ومؤهالت الكاتب

 .األسلوب اإلذاعي وخصائص النص -

 .الكاتب اإلذاعي -
1 3 

A1  ، A2 
b1  ،b2  ،

C1  ،d3 
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 مقرر: مهارات لغوية إعالمية. توصيف

4.  
مكونات لغة الراديو 

 والتلفاز

 الكلمة المنطوقة. -

 الموسيقى. -

 المؤثرات الصوتية. -

 اللقطات. -

1 3 

A1  ، A2 
b1  ،b3 
C1  ،d2 

5.  
لغة األخبار في الراديو 

 والتلفاز

 أسس كتابة األخبار اإلذاعية. -

 األخبار التلفازية. :تقديم النشرة اإلخبارية -

 اللقطات الصوتية والمرئية. -

 للقطات التقريرية.او اللقطات الوسيطة -

 اإلعداد النهائي للخبر. -

1 6 

A3 
b1  ،b2 
C1  ،C3 
d1  ،d2 

 لغة الصحافة  .6

 موقع اللغة الصحفية بين أنواع النثر المختلفة. -

 التحرير الصحفي كأحد انعكاسات اللغة الصحفية. -

 األسلوب الصحفي. -

 خطوات التحرير الصحفي. -

1 6 

A1  ، A2 
b1  ،b3 

C1 
d1  ،d2 

7.  
لغة بيانات العالقات العامة 

 والرسائل اإلعالمية

 لغة منشورات العالقات العامة وبياناتها. -

 لغة اإلعالن. -

 القواعد األساسية لكتابة النص اإلعالني الفعال. -

 خصائص إضافية للغة اإلعالن. -

1 6 

 A2 
b1  ،b2  ،

C1  ،C3 
d1  ،d2 

8.  

األخطاء الشائعة في اللغة 

المستخدمة في وسائل 

 اإلعالم وتصويبها.

 على جانب الصوت واألداء.أهم المالحظات  -

 أهم المالحظات والمآخذ الصرفية. -

 أهم المالحظات على األخطاء النحوية والتركيبية. -

 أهم المالحظات والمآخذ المعجمية والداللية. -

1 6 

A1  ، A2  

b3 
C1  ،C2 
d1  ،d3 

  6 1 مناقشات التكاليف والبحوث -  .9

  41 14 إجمالي األسابيع والساعات

 

 (، المهام:التعيينات والتكليفات، )ليلجانب العم: اثانيًا
 الدرجة األسبوع للمقرر مخرجات التعلم النشاط / التكليف الرقم

1.  

كتابة مقارنات بين اللغة المنطوقة والمكتوبة، وبين 
 .اللغة الصحفية واألسلوب الصحف 

A1    ، A2   ،A3    ،b1  ،
b2  ،b3   ،C1  ،C2  ،C3   ،

d1    ،d2    ،d3 

الرابع األسبوع: 
 والخامس

5 

1.  
 b1  ،b2  ،b3 تصميم برامج محددة وخطوات تنفيذها.

C1  ،C2 
األسبوع: العاعر 
 والثان  ععر

5 

3.  
  b1  ،b2 يدير حلقة نقاعية عن المهنية ف  وسائل اإلعالم.

d1   ، d2    ،d3 
 11 األسبوع: الثالث ععر

4.  
  b1  ،b2 اجتماعية. يحلل فيها أبعاد لقضايايعد تقارير 

d1    ،d2    ،d3 
 5 األسبوع: الرابع ععر

5.  

،  A1    ، A2   ،A3    ،b1 .من الكتاب المقرر عليهم حل التطبيقات والتدريباتي
b2  ،b3   ،C1  ،C2  ،C3 ،  

d1  ،  d2    ،d3 

، 4، 3، 1 األسابيع:
5 ،6 ،8 ،9 ،11، 

11 ،11 ،13 
15 

 

 

 : استراتيجية التدريس:سادًسا وصف كيفية استخدامها

العرض واإللقال من المدرس، واالستماع من  -
 الطالب.

المناقعة الجماعية والفردية بين الطالب  -
 والمدرس.

 المحاضرات.  -1
 الحوار والمناقعة.   -1
 التعليم الذات .  -3
 التكاليف الفردية.  -4
 التعليم الجماع .  -5
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 مقرر: مهارات لغوية إعالمية. توصيف

 األسئلة الحوارية. -

 الحوارات والمناقعات الجماعية. -

 التكاليف الجماعية. -

 التعليم التعاون . -

 التعليم الذات . -

 العلمية الفردية والجماعية.التدريبات  -

 العروض اإليضاحية.  -6
 العصف الذهن .  -7
 التعليم التعاون .  -8
 التطبيقات.  -9

 التقارير والبحوث.  -11
 مجموعات العمل.  -11
 خرائط المفاهيم.  -11
 اإللقال التفاعل .  -13
 المعكالت.حل   -14

 

 

 التعلم: تقييم: سابعًا

 تقييمالموضوعات  الرقم
 تقييمموعد ال

 اليوم والتاريخ
 الدرجة 

 الوزن النسبي

نسبة الدرجة إلى )

 ي(النهائ تقييمدرجة  ال

 المخرجات التي يحققها

1 
الواجبات / األنشطة / 

 / التطبيقات التكاليف /

 األداء

، 5، 4 ،3، 1 األسابيع:

6 ،8 ،9 ،11، 11 ،

11، 13 

41 41 % 

A1    ، A2   ،A3    ،b1  ،
b2  ،b3   ،C1  ،C2  ،C3   ،

d1    ،d2    ،d3 

 % 11 11 األسبوع الثامن اختبار تحريري نصفي 2

A1    ، A2   ،A3    ،b1  ،
b2  ،b3   ،C1  ،C2  ،C3   ،

d1    ،d2    ،d3 

 % 41 41 األسبوع السادس عشر نهائياختبار تحريري  3

A1    ، A2   ،A3    ،b1  ،
b2  ،b3   ،C1  ،C2  ،C3   ،

d1    ،d2    ،d3 

  %111 111 المجموع

 

 :مصادر التعلم: ثامنًا

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.
 ال تزيد عن مرجعين(: )ةجع الرئيساالمر
  .م.1111: القاهرة، نصوص اإلعالميةاللغة اإلعالمية في الإنتاج ، د. محمد منصور هيبة محمد خليل، ود 

  .م.1114ط: األولى، ، القاهرة، جامعة التطبيقات -األسس  –اللغة اإلعالمية: المفاهيم ، سامي الشريف، و د. أيمن منصورد 

 :المساعدةالمراجع 

 القاهرة، االولى، ط: دار الفكر العربي، صعوبتها –تدريسها  –المهارات اللغوية: مستوياتها ، د. رشدي أحمد طعيمة :

 م.1114هـ / 1415

 هـ1417: المملكة العربية السعودية، المهارات اللغوية للثانوية، جامعة الملك محمد بن سعود. 

 م1981: القاهرة ،المركز الثقافي الجامعي، المهارات اإلعالمية، د. عبد العزيز شرف. 

 

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

 الحضور والغياب:  .1
 من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة النهائي. %52إذا تغيب الطالب 

 الحضور المتأخر:  .1
 اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.يمنع الطالب من دخول المحاضرة 
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 مقرر: مهارات لغوية إعالمية. توصيف

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3
 كما في الالئحة.

 التكليفات / المهام والمشاريع:  .4
 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل أستاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

  :الغش  .5
 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 : االنتحال  .6
 يفصل سنة من الدراسة.

  :أخرى  سياسات  .7
 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ... إلخ.
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 مقرر: مهارات لغوية إعالمية. توصيف

 

 

I. علومات عن مدرس المقررم: 

 االسم خالد الغزاليأ. د.  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية
 المكان ورقم الهاتف 777575373: صنعاء السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني   3    

 

 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 مهارات لغوية إعمامية :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 :للمقرر الساعات المعتمدة  .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 3 

 .......والفصل الدراسي:      .......المستوى:  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :)إن وجدت(لدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 سبرنامج البكالوريو :المقررتدريس فيه يتم ي ذال جالبرنام  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 محاضرات أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة األندلس :مكان تدريس المقرر  .11

 أ. د/ خالد الغزالي      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

 م2117 تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

III. رالمقر  وصف: 

جامعة األندلس بتنمية مهارات العربية، فهو: يتناول مفهاوم اللغاة، ووظائفهاا، وخصاائ  اللغاة يهدف هذا المقرر إلى تزويد طالب 
المنطوقة والمكتوبة، كما يتناول مفهوم اللغة اإلعالمية، وخصائصها العامة، وأسلوب الكتابة اإلذاعية، ومؤهالت الكاتب، كماا يقاف 

لعاماة والرساائل اإلعالمياة ولغاة بياناتهاا، كماا يتنااول األخطاال العاائعة فا  على لغة الصحافة، وموقعها بين أنواع النثار والعالقاة ا
 وسائل اإلعالم.

وهذا المحتوى يُقدَّم لطالب قسم اإلعالم ف  جامعة األندلس بغية استيعابه وتطبيقه ف  قادم أيامهم، وعليهت تكون جامعة األندلس قد 
 متطلبات العصر.أسهمت بإعداد مخرجات تنسجم وتطلعات الجامعة وتلب  

 

IV. للمقرر: مخرجات التعلم 

 يتوقع من الطالب عند إكمال المقرر بنجاح أن يكون قادًرا على أن:
 المعرفة والفهم:مخرجات 

A1 – يوضح طبيعة اللغة اإلعالمية وخصائصها العامة. 
A2 –  يذكر قواعد كتابة النصوص اإلعالمية ومستويات التعبير اللغوي. 
A3 –  األلفاظ في النص اإلعالمي، ويعبر عن الموقف الواحد بأساليب مختلفة شفهيا وكتابيايفسر داللة. 
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 مقرر: مهارات لغوية إعالمية. توصيف

 المهارات الذهنية:
b1 – .يحلل المفاهيم والمعلومات وتوظيفها في مجال تخصصه 
b2 – يستنتج العالقة بين وسائل اإلعالم المختلفة، وصلتها بالمجاالت العلمية المختلفة. 
b3 –  اللغة المنطوقة واللغة المكتوبةسمات يوازن بين. 

 المهارات العملية والمهنية:
c1 – يتقن المهارات الكتابية، ويستخدم مكونات األسلوب اإلعالمي البليغ. 
c2 – يصمم البرامج اإلعالمية وينفذها بصورة صحيحة. 
c3 – .يواظف قواعد اللغة اإلعالمية في تصحيح األخطاء الشائعة في وسائل اإلعالم 

 المهارات العامة:
d1 – يصدر األحكام والقرارات وفق معايير الموضوعية والحيادية، ويتصف بالمهنية في تعامله مع األحداث. 
d2 – .يمتلك روح االعتماد على النفس والثقة بها من خالل ما يكتبه أو يتحدث به 
d3 –  يتعامل إيجابيا مع المجتمع، ويتصل باآلخرين ممثال الروح االجتماعية التي تخدم العالقة معهم عندما يكتب أو

 يتحدث أو يستمع أثناء أداء مهمته اإلعالمية.

 

V. سة والفرعية، )النظرية والعملية(المقرر: الرئي موضوعات: 

 مواضيع محتوى المقرر / وحدات

 :يملوالعجانب النظري ل: االً أو
 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1.  
اللغة: مفهومها 

ووظائفها ومستويات 

 التعبير بها.

 تعريف اللغة. -

 .خصائص اللغة -

 اللغة والكالم. -

 للغة المكتوبة.االلغة المنطوقة و -

 .مستويات التعبير اللغوي -

1 3 

2.  
اللغة اإلعالمية: 

 المفهوم والخصائص

 العامة.

 .مفهوم اللغة اإلعالمية -

 .لغة اإلعالم على الخريطة اللغوية -

 .الخصائص العامة للغة اإلعالمية -

1 3 

3.  
اسلوب الكتابة 

اإلذاعية ومؤهالت 

 الكاتب

 .األسلوب اإلذاعي وخصائص النص -

 .الكاتب اإلذاعي -
1 3 

4.  
مكونات لغة الراديو 

 والتلفاز

 الكلمة المنطوقة. -

 الموسيقى. -

 الصوتية.المؤثرات  -

 اللقطات. -

1 3 

5.  
لغة األخبار في 

 الراديو والتلفاز

 أسس كتابة األخبار اإلذاعية. -

 األخبار التلفازية. :تقديم النشرة اإلخبارية -

 اللقطات الصوتية والمرئية. -

 للقطات التقريرية.االلقطات الوسيطة و -

 اإلعداد النهائي للخبر. -

1 6 
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 مقرر: مهارات لغوية إعالمية. توصيف

 لغة الصحافة  .6

 أنواع النثر المختلفة.موقع اللغة الصحفية بين  -

 التحرير الصحفي كأحد انعكاسات اللغة الصحفية. -

 األسلوب الصحفي. -

 خطوات التحرير الصحفي. -

1 6 

7.  
لغة بيانات العالقات 

العامة والرسائل 

 اإلعالمية

 لغة منشورات العالقات العامة وبياناتها. -

 لغة اإلعالن. -

 القواعد األساسية لكتابة النص اإلعالني الفعال. -

 خصائص إضافية للغة اإلعالن. -

1 6 

8.  

األخطاء الشائعة في 

اللغة المستخدمة في 

وسائل اإلعالم 

 وتصويبها.

 أهم المالحظات على جانب الصوت واألداء. -

 أهم المالحظات والمآخذ الصرفية. -

 أهم المالحظات على األخطاء النحوية والتركيبية. -

 أهم المالحظات والمآخذ المعجمية والداللية. -

1 6 

 6 1 مناقشات التكاليف والبحوث -  .9

 42 14 عدد األسابيع والساعات

 

 (، المهام:التعيينات والتكليفات، )ليثانيًا: الجانب العم
 الدرجة األسبوع للمقرر مخرجات التعلم النشاط / التكليف الرقم

1.  

وبين كتابة مقارنات بين اللغة المنطوقة والمكتوبة، 
 اللغة الصحفية واألسلوب الصحف .

A1    ، A2   ،A3    ،b1  ،
b2  ،b3   ،C1  ،C2  ،C3 

  ،d1    ،d2    ،d3 

األسبوع: الرابع 
 والخامس

5 

1.  
 b1  ،b2  ،b3 تصميم برامج محددة وخطوات تنفيذها.

C1  ،C2 
األسبوع: العاعر 
 والثان  ععر

5 

3.  
  b1  ،b2 وسائل اإلعالم.يدير حلقة نقاعية عن المهنية ف  

d1    ،d2    ،d3 
 11 األسبوع: الثالث ععر

4.  
  b1  ،b2 اجتماعية. يعد تقارير يحلل فيها أبعاد لقضايا

d1    ،d2    ،d3 
 5 األسبوع: الرابع ععر

5.  

،  A1    ، A2   ،A3    ،b1 .من الكتاب المقرر عليهم حل التطبيقات والتدريباتي
b2  ،b3   ،C1  ،C2  ،C3 

  ،d1    ،d2    ،d3 

، 5، 4، 3، 1 األسابيع:
6 ،8 ،9 ،11، 11 ،

11 ،13 
15 

 

 

 ستراتيجية التدريس:ا .VI وصف كيفية استخدامها

العرض واإللقال من المدرس، واالستماع من  -
 الطالب.

المناقعة الجماعية والفردية بين الطالب  -
 والمدرس.

 األسئلة الحوارية. -

 الجماعية.الحوارات والمناقعات  -

 التكاليف الجماعية. -

 التعليم التعاون . -

 التعليم الذات . -

 التدريبات العلمية الفردية والجماعية. -

 المحاضرات.  -1
 الحوار والمناقعة.   -1
 التعليم الذات .  -3
 التكاليف الفردية.  -4
 التعليم الجماع .  -5
 العروض اإليضاحية.  -6
 العصف الذهن .  -7
 التعليم التعاون .  -8
 التطبيقات.  -9

 التقارير والبحوث.  -11
 مجموعات العمل.  -11
 خرائط المفاهيم.  -11
 اإللقال التفاعل .  -13
 حل المعكالت.  -14
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VII. التعلم: تقييم 

 تقييمالموضوعات  الرقم
 تقييمموعد ال

 اليوم والتاريخ
 الدرجة 

 الوزن النسبي

 ي(النهائ تقييمنسبة الدرجة إلى درجة  ال)

1 
الواجبات / األنشطة / التكاليف 

 األداء / التطبيقات /

، 8، 6، 5، 4 ،3، 1 األسابيع:

9 ،11، 11 ،11، 13 
41 41 % 

 % 11 11 األسبوع الثامن اختبار تحريري نصفي 2

 % 41 41 األسبوع السادس عشر نهائياختبار تحريري  3

 %111 111 المجموع

 

VIII. مصادر التعلم: 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.
 ال تزيد عن مرجعين(: )ةجع الرئيساالمر
  :م.1111د. محمد خليل، و د. محمد منصور هيبة، إنتاج اللغة اإلعالمية في النصوص اإلعالمية، القاهرة 

  م.1114التطبيقات، جامعة القاهرة، ط: األولى،  -األسس  –د. سامي الشريف، و د. أيمن منصور، اللغة اإلعالمية: المفاهيم 

 :المساعدةالمراجع 

  صعوبتها، دار الفكر العربي، ط: االولى، القاهرة:  –تدريسها  –د. رشدي أحمد طعيمة، المهارات اللغوية: مستوياتها

 م.1114هـ / 1415

 هـ1417: المملكة العربية السعودية، المهارات اللغوية للثانوية، جامعة الملك محمد بن سعود. 

 م1981: القاهرة ،المركز الثقافي الجامعي، اإلعالميةالمهارات ، د. عبد العزيز شرف. 

 

IX. لضوابط والسياسات المتبعة في المقررا: 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 الحضور والغياب:  .1
 من دخول امتحان المادة النهائي.من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم  %52إذا تغيب الطالب 

 الحضور المتأخر:  .1
 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3
 كما في الالئحة.

 التكليفات / المهام والمشاريع:  .4
 مقبولة بعد الوقت المحدد.يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل أستاذ المادة وتعتبر غير 

  :الغش  .5
 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 : االنتحال  .6
 يفصل سنة من الدراسة.

  :أخرى  سياسات  .7
 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ... إلخ.

 


