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 الاعلامقسم:  إنتاج مواد إعالمية :مقرر  توصيف  اآلدابكلية: 
 

  

 : المقررعلومات العامة عن أوال: الم

 إنتاج مواد إعالمية :اسم المقرر  .1

 342-3612 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .1

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3     

 الفصل الدراسي الخامس –المستوى الثالث  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 العالقات العامةمدخل إلى  :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 الكتابة للعالقات العامة :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 برنامج العالقات العامة :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 منتظم   نظام الدراسة:  .9

 فصلي أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 قاعة المحاضرات بالكلية  :مكان تدريس المقرر  .11

 د/ عبدالكريم الوصابي اسم معد مواصفات المقرر:  .12
 م8102 تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .11
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

المواد اإلعالمية في في كونه يمثل الدليل النظري والعملي للطالب في كيفية إنتاج  أهمية هذا المقررتكمن 
بعمليذة إنتذاج المذواد  لجوانذب النظر ذة والعمليذة الةا ذةإلذ  تذدر ا الطذال  اوتهدف هذذ  المذاد   العالقات،

و تنذاو  هذذا المقذرر العد ذد  ،االعالمية بمةتلف أشكالها والتي يحتاجها المتةصصون في العالقذات العامذة
امج بشكله من الفكر  وحت  إنتاج البرن ابتداءوالتلفز ونية  اإلذاعيةمن الموضوعات المرتبطة بإنتاج البرامج 

النهذذذذذاكي، وكذذذذذذلم إنتذذذذذاج المذذذذذواد االعالميذذذذذة المطبوعذذذذذة مثذذذذذل المجذذذذذالت والمطو ذذذذذات والملصذذذذذقات وتصذذذذذمي  
أمذا  الشعارات، وكذلم األفالم الوثاكقية التي تعتبر جزء من أنشطة العالقات العامة فذي المجذا  اإلعالمذي،

ة، العذذذذروت التقديميذذذذة، البذذذذرامج المحاضذذذذرات، الحذذذذوار والمناقشذذذذ فهذذذذيالتذذذذدر ا لهذذذذذا المقذذذذرر  اسذذذذتراتيجيات
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التطبيقيذذة، و فتذذرت أن يكذذون الطالذذب قذذد درة قبذذل دراسذذة هذذذا المقذذرر مذذاد  مذذد ل إلذذ  العالقذذات العامذذة، 
 العالقات العامة.  وتنظيوماد  إدار  

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

 المعرفة والفهم
A1 يحدد أهمية االتصال في العالقات العامة. 

A2 يميز بين المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بإنتاج المواد اإلعالمية في العالقات العامة. 

 المهارات الذهنية
B1 ويحلل ويقيم مراحل إنتاج المواد اإلعالمية في العالقات العامة ينقد 

B2  وأشكال مواد االتصال في العالقات العامةيقدم تصورات وأفكار لكيفية إنتاج رسائل 

 المهارات العملية المهنية
C1  في العالقات العامة اإلعالميةأساليب اإلنتاج الخاصة بالمواد يستخدم 
C2 يصمم وينفذ شكل من أشكال المواد اإلعالمية في العالقات العامة التي تدرس في المقرر 

 المهارات العامة
D1  العالقات العامة مع احترام التشريعات والقوانين المنظمة للعمل اإلعالمييلتزم بأخالقيات مهنة 

 

 

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

 :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم التدريساستراتيجية   مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

A1  يحدد أهمية االتصال في
 .العالقات العامة

 

 

 

 

 

تالمحاضرا  

 الحوار والمناقشة

 العروض التقديمية

 حل المشكالت

 الفردية  والجماعية التكاليف
 

 االختبارات التحريرية

 االختبارات الشفهية

 تقييم التكاليف

 المالحظة

A2 يميز بين المصطلحات والمفاهيم 
المتعلقة بإنتاج المواد اإلعالمية في 

 .العالقات العامة

 

تالمحاضرا  

 الحوار والمناقشة

 العروض التقديمية

 حل المشكالت

 الفردية  والجماعية التكاليف
 

 االختبارات التحريرية

 االختبارات الشفهية

 تقييم التكاليف

 المالحظة

 

  مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةالتدريس والتقويم:                                                     خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 
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B1 ويحلل ويقيم مراحل إنتاج  ينقد
 المواد اإلعالمية في العالقات العامة

 

تالمحاضرا  

 الحوار والمناقشة

 العروض التقديمية

 حل المشكالت

 الفردية  والجماعية التكاليف

 االختبارات التحريرية

 االختبارات الشفهية

 تقييم التكاليف

 المالحظة

B2  يقدم تصورات وأفكار لكيفية إنتاج
وأشكال مواد االتصال في العالقات رسائل 
 العامة

 

تالمحاضرا  

 الحوار والمناقشة

 العروض التقديمية

 حل المشكالت

 الفردية  والجماعية التكاليف

 االختبارات التحريرية

 االختبارات الشفهية

 تقييم التكاليف

 المالحظة

 

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

تالمحاضرا  

 الحوار والمناقشة

 العروض التقديمية

 حل المشكالت

 الفردية  والجماعية التكاليف

 استراتيجية التقويم

 االختبارات التحريرية

الشفهيةاالختبارات   

 تقييم التكاليف

 المالحظة

C1  أساليب اإلنتاج الخاصة يستخدم

 في العالقات العامة اإلعالميةبالمواد 
 

C2  يصمم وينفذ شكل من أشكال
المواد اإلعالمية في العالقات العامة 

 التي تدرس في المقرر
 

 استراتيجية التدريس    

تالمحاضرا  

 الحوار والمناقشة

 العروض التقديمية

 حل المشكالت

 الفردية  والجماعية التكاليف

 استراتيجية التقويم        

 االختبارات التحريرية

 االختبارات الشفهية

 تقييم التكاليف

 المالحظة

 :التدريس والتقويمةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

D1  يلتزم بأخالقيات مهنة العالقات
العامة مع احترام التشريعات 

 والقوانين المنظمة للعمل اإلعالمي

 

 استراتيجية التدريس    

تالمحاضرا  

 الحوار والمناقشة

 العروض التقديمية

 حل المشكالت

الفردية   التكاليف

ةوالجماعي  

التحريريةاالختبارات   

 االختبارات الشفهية

 تقييم التكاليف

 المالحظة

 

 

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 وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز مخرجات 

 تعلم المقرر
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 مدخل للمقرر  1
مقدمة عن المقرر ومفرداته 

وطرق تدريسه وتوزيع 
والتقييمالدرجات   

1 3  

2 

 واإلخراج التصميم في مقدمة
 االعالمية للمواد الفني

  المطبوعة

التعريف بالعناصر 
 شرح نظري  -التيبوغرافية 

 تمهيداً للتطبيق العملي

1 3 A1+ C1+C2 

1 
  ةالتيوغرافي العناصر اخراج

    العامة

 اسس التصميم واالخراج
 والصور الفوتوغرافية

 األلواناخراج النص واستخدام 

1 3 A2+ C1+C2 

 3 1 المجالت والصحف المطبوعات الدورية  4
A1+ A2+ B1+ 

C1+C2 

التيكرزات -المطويات  المطبوعات غير الدورية  5  1 3 
A1+ A2 

B1+C1+C2 

يةتصميم الشعار للمواد االعالم الشعار  6  1 3 
A1+ A2 

B1+C1+C2+D1 

 األلوان في التصميم 7
سيكولوجية األلوان في 

 التصميم
1 3 B1+ C1+C2 

8 
انتاج المواد االعالمية 

(1) االذاعية والتلفزيونية  

 تعريف اإلنتاج، أسس عملية

، اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني

 أنواع اإلنتاج

1 3 
A1+ A3 

B1+C1+C2+D1 

9 
انتاج المواد االعالمية 

(2) االذاعية والتلفزيونية  
 3 1 تتمة 

A1+ A2 

B1+C1+C2+D1 

 السيناريو 10

ه تعريف السيناريو ووظيفت

وأنواعه وأشكاله ومراحل 

 كتابته

1 3 A1+A2 + B2  

11 
أسس ومبادئ إنتاج البرامج 

 اإلذاعية

أسس ومبادئ إنتاج البرامج 

 اإلذاعية ) إعداد االستوديوهات

 وأنواعها ومعداتها(

1 3 
A1+ A2 

B1+B2+C1+C2

+D1 

 التصوير التلفزيوني 12

 والعوامل التيتعريف اللقطة 

تحدد طبيعتها، وتصنيف 

اللقطات وأحجامها، زوايا 

 اللقطات وحركات الكاميرا

1 3 A1 + C1 

13 
قات األفالم الوثائقية في العال

 العامة

أسسها ومراحل  –تعريفها 

ة إنتاجها من الفكرة إلى الشاش  
1 3 

A1 + B1+B2+ 

C1+D1 

 المونتاج 14

تعريفه، وظائفه، أنظمته، 

 وسائل االنتقال بينأنواعه، 

 اللقطات

1 3 A1+ C1 

  14 إجمالي األسابيع والساعات
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 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 المحاضرات

 الحواروالمناقشة

 العروض ا لتقديمية

 الزيارات الميدانية

 التكاليف التطبيقية للطالب

 

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

 A1+ A2 اعداد عروض تقديمية 1

B1+B2+C1+C2+D1 
  

للمواد تقديم تصورات  2
 االعالمية في العالقات

  

   تطبيقيةإعداد تكاليف  3

   الزيارات الميدانية 4

5     

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

 يمودرجة  التق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
 / التكاليف / األنشطة الواجبات

Homework/Tasks/Assignments 
 

1 – 14 

 

20  % 20 

A1+ A2 

B1+B2+C1+C2+D1 

 - - - - Quiz 1  )قصير( اختبار أول 2

3 
 اختبار منتصف الفصل

  Midterm Exam 
7 

 20  % 20  
 كل المخرجات

 النظرية والعملية

 - - - - Quiz 2  ثاني )قصير(اختبار  4

النظرية كل المخرجات  Final Exam - 60  % 60 االختبار النهائي 5  

6 
 / التكاليف / األنشطة الواجبات

Homework/Tasks/Assignments 
 

1 – 14 

 

20  % 20 

 

  %111 111  المجموع 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر

 عبدالكريم الوصابي، محاضرات في إنتاج المواد اإلعالمية في العالقات العامة ) مذكرات(. .1
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( ، مبادىء إنتاج المواد اإلعالمية للعالقات العامة، القاهرة: ايتراك للنشر 4112حسن نيازي، أحمد سالم )
 والتوزيع.

 المساعدةالمراجع 

 هـ(. إنتاج المواد اإلعالمية في العالقات العامة، جدة: مكتبة مصباح1211راسم الجمال وآخرون ) .1
م(. الكتابة للعالقات العامة: الشكل واألسلوب، ترجمة فايد رباح، العين: دار 4112دوج نيوسيون وبوب كارل ) .4

 الكتاب الجامعي.
  دار: القاهرة الخزامي، عبدالحكم ترجمة شامل، عملي مرجع: العامة العالقات دليل(. م4112) فيكر ليسون  .2

 .الفجر

الجامعة   (، مذكرات في إخراج المجالت والمطبوعات، غزة: ) قسم الصحافة واإلعالم ، 4111طلعت عبدالحميد ) - 2
 اإلسالمية(.

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

1- 
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 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:    .2

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

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .1

 كما في الالئحة.

 :المشاريعوالتكليفات / المهام  .4

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

 :الغش  .5

 ومادة قبل ومادة بعد. يحرم من مقرر الغش

 :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى  .7
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 إنتاج مواد إعالميةخطة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د/ عبدالكريم الوصابي / أسبوعيا(1)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 555997771 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Alwsabi75@hotmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 إنتاج مواد إعالمية  :اسم المقرر  .1

 142-1612 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

1     

4.  
 المستوى الثالث  المستوى والفصل الدراسي:

 الفصل األول

5.  
العالقات العامة ، إدارة وتنظيم مدخل إلى  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت

 العالقات
 الكتابة للعالقات العامة (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6
 العالقات العامة واإلعالنبرنامج  -االعالم  :فيها تدريس المقررالبرنامج/ البرامج التي يتم   .7
 العربية :لغة تدريس المقرر  .8
 جامعة االندلس مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

المذواد اإلعالميذة فذي كونذه يمثذل الذدليل النظذري والعملذي للطالذب فذي كيفيذة إنتذاج  أهمية هذا المقررتكمن 

بعمليذذة إنتذذاج  لجوانذذب النظر ذذة والعمليذذة الةا ذذةوتهذذدف هذذذ  المذذاد  إلذذ  تذذدر ا الطذذال  ا العالقذذات،فذذي 

و تنذاو  هذذا المقذرر  ،المواد االعالمية بمةتلف أشكالها والتي يحتاجها المتةصصون في العالقات العامة

مذذذن الفكذذذر  وحتذذذ  إنتذذذاج  ابتذذذداءوالتلفز ونيذذذة  اإلذاعيذذذةالعد ذذذد مذذذن الموضذذذوعات المرتبطذذذة بإنتذذذاج البذذذرامج 

البرنذامج بشذكله النهذاكي، وكذذلم إنتذاج المذواد االعالميذة المطبوعذة مثذل المجذالت والمطو ذات والملصذذقات 
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وتصذذمي  الشذذعارات، وكذذذلم األفذذالم الوثاكقيذذة التذذي تعتبذذر جذذزء مذذن أنشذذطة العالقذذات العامذذة فذذي المجذذا  

المحاضذذذذرات، الحذذذذوار والمناقشذذذذة، العذذذذروت  فهذذذذيالتذذذذدر ا لهذذذذذا المقذذذذرر  اسذذذذتراتيجياتأمذذذذا  اإلعالمذذذذي،

التقديمية، البرامج التطبيقية، و فتذرت أن يكذون الطالذب قذد درة قبذل دراسذة هذذا المقذرر مذاد  مذد ل إلذ  

 العالقات العامة.  وتنظيالعالقات العامة، وماد  إدار  

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 
A1  العامةيحدد أهمية االتصال في العالقات. 

A2 يميز بين المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بإنتاج المواد اإلعالمية في العالقات العامة. 

B1 ويحلل ويقيم مراحل إنتاج المواد اإلعالمية في العالقات العامة ينقد 

B2 يقدم تصورات وأفكار لكيفية إنتاج رسائل وأشكال مواد االتصال في العالقات العامة 

C1  في العالقات العامة اإلعالميةأساليب اإلنتاج الخاصة بالمواد يستخدم 
C2 يصمم وينفذ شكل من أشكال المواد اإلعالمية في العالقات العامة التي تدرس في المقرر 
D1 يلتزم بأخالقيات مهنة العالقات العامة مع احترام التشريعات والقوانين المنظمة للعمل اإلعالمي 

 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 مدخل للمقرر  1
مقدمة عن المقرر ومفرداته 

وطرق تدريسه وتوزيع 
 الدرجات والتقييم

1 3 

2 
 التصميم في مقدمة

 للمواد الفني واإلخراج
  المطبوعة االعالمية

التعريف بالعناصر 
ري شرح نظ  -التيبوغرافية 

 تمهيداً للتطبيق العملي

1 3 

 يةالتيوغراف العناصر اخراج 3

    العامة 

اخراج العناوين والصور 
 الفوتوغرافية

اخراج النص واستخدام 
 األلوان

1 3 

 3 1 المجالت المطبوعات الدورية  4

التيكرزات -المطويات  المطبوعات غير الدورية  5  1 3 

 الشعار  6
للمواد تصميم الشعار 

 االعالمية
1 3 

 3 1 االختبار النصفي االختبار النصفي 7

 األلوان في التصميم 8
سيكولوجية األلوان في 

 التصميم
1 3 
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 :توصيفمقرر

انتاج المواد االعالمية  9

 االذاعية والتلفزيونية

ة تعريف اإلنتاج، أسس عملي

ني، اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيو

 أنواع اإلنتاج

1 3 

10 
االعالمية انتاج المواد 

(2) االذاعية والتلفزيونية  
 3 1 تتمة 

 السيناريو 11

ته تعريف السيناريو ووظيف

وأنواعه وأشكاله ومراحل 

 كتابته

1 3 

أسس ومبادئ إنتاج  12

 البرامج اإلذاعية

 أسس ومبادئ إنتاج البرامج

اإلذاعية ) إعداد 

االستوديوهات وأنواعها 

 ومعداتها(

1 3 

 التصوير التلفزيوني 13

ي تعريف اللقطة والعوامل الت

 تحدد طبيعتها، وتصنيف

اللقطات وأحجامها، زوايا 

 اللقطات وحركات الكاميرا

1 3 

األفالم الوثائقية في  14

 العالقات العامة

أسسها ومراحل  –تعريفها 

إنتاجها من الفكرة إلى 

 الشاشة 

1 3 

 المونتاج 15

 تعريفه، وظائفه، أنظمته،

ن ال بيأنواعه، وسائل االنتق

 اللقطات

1 3 

 3 1 االختبار النهائي االختبار النهائي 16
 48 16 عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إجمالي األسابيع والساعات
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 :توصيفمقرر

I. التدر ا اتاستراتيجي  Teaching Strategies 
 المحاضرات

 الحواروالمناقشة

 العروض ا لتقديمية

 الزيارات الميدانية

 التكاليف التطبيقية للطالب

 

 

 

VI. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 اعداد عروض تقديمية 1

 لمواد إعالميةتقديم تصورات 

 إعداد تكاليف تطبيقية

 إنتاج برامج تطبيقية

1-12 41 

 اختبار منتصف الفصل 2

   

7 
20 

 60 16 االختبار النهائي 3

    

    
 
 
 

VII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

  اعداد عروض تقديمية  .1

11 11 
  لمواد إعالميةتقديم تصورات   .2

  إعداد تكاليف تطبيقية 

  إنتاج برامج تطبيقية 

  11 المجموع 

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة:

 المواد اإلعالمية في العالقات العامة ) مذكرات(.عبدالكريم الوصابي، محاضرات في إنتاج  -1
( ، مبادىء إنتاج المواد اإلعالمية للعالقات العامة، القاهرة: 4112حسن نيازي، أحمد سالم ) -2

 ايتراك للنشر والتوزيع.
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 :توصيفمقرر

 المراجع المساعدة:

 

 مكتبة مصباحهـ(. إنتاج المواد اإلعالمية في العالقات العامة، جدة: 1211راسم الجمال وآخرون ) -2
م(. الكتابة للعالقات العامة: الشكل واألسلوب، ترجمة فايد رباح، 4112دوج نيوسيون وبوب كارل ) -2

 العين: دار الكتاب الجامعي.
: القاهرة الخزامي، عبدالحكم ترجمة شامل، عملي مرجع: العامة العالقات دليل(. م4112) فيكر ليسون  -7

 .الفجر  دار
مذكرات في إخراج المجالت والمطبوعات، غزة: ) قسم الصحافة (، 4111طلعت عبدالحميد ) -2

 واإلعالم ،   الجامعة اإلسالمية(.

 

 )إن وجدت(مواد إلكترونية وإنترنت: -7

 

 
IX. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:    .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3

 :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش  .2

 االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


