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 قسم: االعالم إعالم يمني توصيف مقرر: كلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 إعالم يمني :اسم المقرر  .1
  ورقمه:رمز المقرر   .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 24 
 الثاني_ الفصل  األولالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4
 ال يوجد  )ألن المستوى عام وليس تخصص( :(المتطلبات السابقة لدراسةالمقرر)إن وجدت  .5
 اليوجد (:)إن وجدتالمتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر  .6
 برنامج عام البرنامج/التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7
 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 نظام الفصل )بكالوريوس( نظام الدراسة:  .9
 منتظم أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11
 جامعة االندلس –كلية االداب والعلوم االنسانية  مكان تدريس المقرر:  .11
 سماء الصباحي المقرر:اسم معد مواصفات   .12
 4102 تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

  إعالم يمنياسم المقرر : 
يقدم هذا المقرر نبذة مختصرة عن اإلعالم اليمني بوسائله المختلفة  بدءا من الصحافة 

وانتهاء  المطبوعة ووكاالت األنباء ومرورا باإلذاعة والتلفزيون والصحافة اإللكترونية

بالمسرح والسينما من حيث ظروف وعوامل النشأة والتطورات التي رافقت مسيرة اإلعالم 

 بوسائله المختلفة من ناحية المضمون والشكل ، وكذا من الناحية الفنية والتقنية لتلك الوسائل.

يمنية ويركز المقرر باألساس على األدورار الوطنية والنضالية والتنموية  لوسائل اإلعالم ال
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المختلفة والمعوقات التي واجهتها عبر مسيرتها اإلعالمية ، وكيفية التغلب عليها ، باإلضافة 

إلى تقديم النماذج المشرفة للرواد من اإلعالميين واإلعالميات، وتقديم رؤية تحليلية ونقدية 

 ذا.ألداء وسائل اإلعالم اليمنية المختلفة عبر مراحل التاريخ المختلفة وحتى يومنا ه

 

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

 والفهم المعرفة
A1 التي والمعوقات المختلفة اليمنية اإلعالم وسائل وتطور   نشأة عن التاريخية المعرفة 

 .واجهتها

A2 اإلعالم وسائل في لإلعالميين والتنموية والنضالية الوطنية باألدوار الطالب تعريف 

 . منهم للبعض الريادية واألدوار ، المختلفة

A3  حياتهم في لليمن واإلعالمي الصحفي التاريخ دروس من االستفادة من الطالب  تمكين 

 .واإلعالميين الصحفيين من والمشرفة الرائدة بالنماذج االقتداء خالل من العملية

  

 الذهنية المهارات
B1 في اليمنية اإلعالم وسائل بها تقوم التي المختلفة واألدوار الوظائف بإهمية الطالب إدراك 

 .المجتمع خدمة

 

 

 المهنية العملية المهارات
C1 ومضمونا شكال اإلعالمي األداء وتطوير تحسين. 

C2  في توظيفها والقدرةعلى اإلعالم وسائل مع التعامل كيفية في عملية مهارات الطالب إكساب 

 المجتمع خدمة

 العامة المهارات
 D1ألداء وسائل اإلعالم اليمنية المختلفة عبر مراحل على الربط بين الماضي والحاضر من خالل إطالعه الطالب  قدرة

 التاريخ المختلفة

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

A1    المعرفة التاريخية عن نشأة

وتطور وسائل اإلعالم اليمنية 

المختلفة والمعوقات التي 

 واجهتها.

 . المحاضرات 

  المناقشات والحوار 

  العمل التعاوني

 والجماعي 

  االختبارات الدورية والنهائية 

 .تقييم التقارير واألنشطة  

  الطالب كمجموعاتمالحظة أداء 

 أثناء المحاضرات

 

A2  تعريف الطالب باألدوار

الوطنية والنضالية والتنموية 

 . المحاضرات 

  المناقشات والحوار 

  االختبارات الدورية والنهائية 

 .تقييم التقارير واألنشطة  
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لإلعالميين في وسائل اإلعالم 

المختلفة ، واألدوار الريادية 

 للبعض منهم

 

  العمل التعاوني

 والجماعي
  أثناء  الطالب كمجموعاتمالحظة

 المحاضرات

 

A3  من الطالب  تمكين 

 دروس من االستفادة

 واإلعالمي الصحفي التاريخ

 العملية حياتهم في لليمن

 بالنماذج االقتداء خالل من

 من والمشرفة الرائدة

 . واإلعالميين الصحفيين

 

 . المحاضرات 

  المناقشات والحوار 

  العمل التعاوني

 والجماعي

  االختبارات الدورية والنهائية 

 .تقييم التقارير واألنشطة  

  أثناء  الطالب كمجموعاتمالحظة

 المحاضرات
 

 

  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةالتدريس والتقويم:                                                     خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

B1 بإهمية الطالب إدراك 

 المختلفة واألدوار الوظائف

 وسائل بها تقوم التي

 خدمة في اليمنية اإلعالم

 .المجتمع

 . المحاضرات 

  المناقشات والحوار 

  العمل التعاوني

 والجماعي 

  االختبارات الدورية والنهائية 

 .تقييم التقارير واألنشطة  
أثناء  الطالب كمجموعاتمالحظة 

  المحاضرات

    

 

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

C1 وتطوير تحسين 

 شكال اإلعالمي األداء

 .ومضمونا

 . المحاضرات 

  المناقشات والحوار 

  العمل التعاوني

 والجماعي 

  االختبارات الدورية والنهائية 

 .تقييم التقارير واألنشطة  

  الطالب كمجموعاتمالحظة أداء 

 أثناء المحاضرات

 

 C2   إكساب الطالب

مهارات عملية في كيفية 

التعامل مع وسائل اإلعالم 

والقدرةعلى توظيفها في 

 خدمة المجتمع

 

 . المحاضرات 

  المناقشات والحوار 

  العمل التعاوني

 والجماعي 

  االختبارات الدورية والنهائية 

 .تقييم التقارير واألنشطة  

  الطالب كمجموعاتمالحظة أداء 

 أثناء المحاضرات

 

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيةالتدريس والتقويم: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

D1على الربط بين الطالب  قدرة . المحاضرات   االختبارات الدورية والنهائية 
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الماضي والحاضر من خالل إطالعه 

ألداء وسائل اإلعالم اليمنية المختلفة 

  عبر مراحل التاريخ المختلفة

  المناقشات والحوار 

  العمل التعاوني

 والجماعي 

  التقارير واألنشطة.تقييم  

  الطالب كمجموعاتمالحظة أداء 

 أثناء المحاضرات

 
 

 

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

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  
 

الر

 قم

وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

مخرجات تعلم 

 المقرر

مقدمة تعريفية بالمادة  1
 وطرق تدريسها

مقدمة تعريفية بالمادة وطرق تدريسها 
 وأساليب التقييم وتوزيع الدرجات

1 3 - 

2 
خلفية عن نشأة 

وتطور المطبعة في 

 اليمن

 A1 3 1 لمحة تاريخية عن نشأة المطبعة في اليمن

3 

اليمنية في الصحافة 

مرحلة النشأة وحتى 

قيام الثورة وتحقيق 

 االستقاالل
 

 A1+A2 6 2 مرحلة الثورة حتى االستقالل

4 
الصحافة اليمنية بعد 

الثورة واالستقالل 

 وحتى قيام الوحدة

الصحف اليمنية التي ظهرت بعد الثورة 
 وحتى قيام الوحدة

1 3 A1+A2+A3 

5 
الصحافة اليمنية بعد 

 الوحدة
عن الصحف التي ظهرت واستمرت تفصيل 

 بعد الوحدة
1 3 A1+A2+A3 

وكالت األنباء )  6

 النشأة والتطور (
 A1+A2+A3 3 1 نشأة الوكاالت

7 
السياسات اإلعالمية 

في اليمن ) النشأة 

 والتطور (

 
 1 3 

- 

  3   امتحان نصفي 8

9 
اإلذاعة والتلفزيون ) 

 النشأة والتطور (
ومراحل تطورها  نشأة اإلذاعة والتلفزيون 

 وخصائصها
1 3 A1+A2+A3 

10 
مناقشة تكاليف 

 الطالب
 1 3 A1+A3 

11 

الصحافة االلكترونية 

 A1+A2+A3 3 1 نشأة الصحافة اإللكترونية )النشأة والتطور(
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12 
المسرح والسينما ) 

 النشأة والتطور (
 A1+A2+A3 3 1 نشأة المسرح والسينما

13 
مراجعة شاملة 

 للمقرر 
 1 3 A1+A2+D1 

 42      14                                        إجمالي األسابيع والساعات         
 

 

 استراتيجية التدريس:تاسعا: 

 محاضرات.

 تطبيق عملي في المعمل.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع التعلممخرجات  التكليف/النشاط الرقم

+A1+A2+B1+C1 اعداد عروض تقديمية 1

D1 

  

   تقديم تصورات برامجية 2

   إعداد تكاليف بحثية 3

4     

5     

 تقويم التعلم:عاشرا: 

الرق

 م
 الدرجة  األسبوع التقويم أنشطة

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

التقويم 

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 

 / األنشطة / التكاليف الواجبات
Homework/Tasks/Assignment

s 
1-13 12 

 A1+A2+B1+C1+D

1 

     Quiz 1  اختبار أول )قصير( 2

3 
 اختبار منتصف الفصل

  Midterm Exam 7 20   

     Quiz 2  اختبار ثاني )قصير( 4

   Final Exam  60 االختبار النهائي 5

  %111 111  المجموع 
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 مصادر التعلم الحادي عشر :
 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزيد عن مرجعين(المراجع الرئيسة

 كتاب ، اليمني اإلعالم في مقدمة ، األغبري المجيد عبد سامية. د .1

 . د. محمد عبد الملك المتوكل ، الصحافة اليمنية نشأتها وتطورها8
  Essential References-not less than 4 )ال تقل عن أربعة( المراجع المساعدة:

 ياليمن اإلعالم في واالجتماعية السياسية القضايا ، سالم الجبار عبد محمد. د.1

،إصدار نقابة الصحافيين اليمنيين، صنعاء موسوعة الصحافة اليمنيةعبد الوهاب المؤيد:. 2

 م. 2002،

، 2، جالنشأة والتطور-واالجتماعية: اإلعالم اليمني والقضايا السياسية محمد عبد الجبار سالم. 2

 م. 7991مؤسسة الكلمة، صنعاء، 

 وتطورها نشأتها اليمنية الصحافة ، المتوكل الملك عبد محمد. د. 4

، شركة األمل للطباعة 0392-0332نشوء وتطور الصحافة في عدن عبد الرحمن خبارة:  .5
 م.7991، (د.م)والنشر،

 

 
  Electronic Materials and Web Sites (مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت

1- 
2- 
3- 

 

 

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

 :والغياب الحضور  .1

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

 .النهائي

 :  المتأخر الحضور  .2

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

 :واالمتحانات االختبارات ضوابط  .3
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 .الالئحة في كما

 :المشاريعوالمهام/  التكليفات  .4

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

 :الغش  .5

 .بعد ومادة قبل ومادة الغش مقرر من يحرم

 :االنتحال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :أخرى سياسات  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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