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مدخل الى :  مقرر  توصيف كلية:  

 الصحافة
 قسم: 

 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

  مدخل الى الصحافة :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
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3    3 

  المستوى والفصل الدراسي:  .4
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6.  
)إن لدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة 

 :(وجدت

 ال يوجد
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 وصف المقرر:ثانيا: 
بنشاا والت االتالمةافو اا اامالمفااوممابشا  ايااومال اامالمايقاابشاا  ا ااو  ال اا لايتناول المقرااتتاتفتياااالم وما ا

تفتياااالم وماا ابق ااالمالمةاافو االلحوب اااوابفماا اتفااااالمقتلفاا المتوتي يااااماااو البفماا ال اات االمنحااوما
المميومم ابوالضو االمىاي قاالمةفو اابومقجتقعا.

نلعاقااأنللعالمجتلباااللمقجا ت ابوالضاو اا قوايتنول المقرتتالنللعاجتلبااللمقج تال ةوب المقوتا  ا
لمىا ةوب المةفو اا لميلاالتةو اجقوهيتي اليفتليالم تو اليضوايلىالم توباا مالمجتلبااللمقج تاقاا
   ايتضالم نلاالمةف ياالمق تل االلمرللم الم نياالمقنومباام توباا  ا ااقاالم نلاالمةف ياا ما  اقااا

المجتلبااللمقج تا.
ل المقرااتتا ي يااااتفتيااتالمةاافااللمقجاا تابوالضااو االمااىال تلجاقااواللمااتفتلضالمةاافاالمقفو حااااليتنااو

للمشااافبيااللمقفتاماااا التلضاااي الم توبااااالمةاااف ياالش ةاااياالمةااافي ا اليتناااول المقراااتتاليضاااوالمةاااف اا
 الالم تتلنيااللنللياوالليجوبيوتاوالملبيوتاوالقروتنتاوابومةفو االملتقياا.



 التعلم: مخرجاتثالثا: 

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

 المعرفة والفهم
A1 ونشأتها وتطورها في العالم بشكل عام واليمن بشكل خاص  بمفاهيم الصحافة: يظهر معرفة. 

A2 الجرائد واملجالت: يوضح ـأهمية . 

A3 إنشاء صحيفة او مجلة: يشارك اآلخرين في . 

A4 اصدار الصحيفة او املجلة: يعدد مراحل خطوات . 

 المهارات الذهنية
B1 وظائف الصحافة واهميتها:يشرح . 

B2 االنظمة الصحفية في العالم وتأثير ذلك على سياستها التحريرية:يوضح . 

B3 خصائص الصحف واملجالت:يبين . 

B4 البحوث المتعلقة بنشأة الصحف وتطورها :ينفذ. 

 العملية المهنيةالمهارات 
C1 عملية التفريق بين الصحف واملجالت من حيث الخصائص والتحرير الصحفي واالخراج: يجيد . 

C2 التفريق بين الفنون الصحفية املختلفة: يتقن مهارات . 

C3. يوظف المعلومات الصحفية في كتابة االنواع الصحفية املختلفة : 

C4 افية على الصفحات في الصحف واملجالت عملية توزيع المواد : يمارس  . التبيوغر

 المهارات العامة
D1 االلكترونية والورقيةالمقارنة بين الصحف : يجيد . 

D2 الصحف في المعالجات الصحفية وفقا لتوجهها السياس ي: يحلل دور . 

D3. يمارس العمل الصحفي في الصحافة التقليدية وااللكترونية بسهولة : 

D4 :اقع االخباريةيتقن التعا  . مل مع الصحافة االلكترونية والمو
  

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

يظهر معرفة بالمفاهيم 

والمصطلحات العربية واالجنبية 

 بالصحف والمجالتالمتعلقة 

 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 العروض التقديمية -
 التعلم الذاتي -
 التكاليف الفردية    -     

 مناقشة عامة -
 اختبارات شفهية -
 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -
 اختبار نهائي -

يوضح المصطلحات والمفاهيم 

الصحف وفقا بمفهوم المتعلقة 

  للمصطلحات والقوانين والتقنيات

االستفادة من يستنتج بشكل علمي 

 والورقية ةالصحف اإللكتروني

 في تطوير العمل االعالمي .

 



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

شخصيات يحلل بشكل علمي 

الصحفي المحافظة والشعبية 

 . والمعتدلة

 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 العروض التقديمية -
 الذاتيالتعلم  -
 التكاليف الفردية    -     

 مناقشة عامة -
 اختبارات شفهية -
 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -
 اختبار نهائي -

وانواع التقنينات يربط بين أنواع 

الصحف االلكترونية ومميزات 

 وخصائص كل منها

االنواع الصحفية المناسبة يختار 

 . لكل من الصحف والمجالت

  

 

التدريس  باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا

 :والتقويم
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

مختلف المقارنة بين عملية يجيد 

 الفنون الصحفية 
 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 العروض التقديمية -
 التعلم الذاتي -
 التكاليف الفردية    -     

 مناقشة عامة -
 اختبارات شفهية -
 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -
 اختبار نهائي -

ممارسة التعامل مع يتقن 

عند استعراض الكمبيوتر 

الصحف االلكترونية والمواقع 

 . االخبارية

عن االخراج المعلومات يوظف 

الصحفي في توزيع المواد 

على الصفحات في  التيبوغرافية

                                           الجرائد والمجالت

انواع الجرائد والمجالت من 

  . حيث الخصائص والسمات

   

   

   

التدريس  ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 

                                                            :والتقويم
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

انواع االنظمة االعالمية يكتب 

 . في العالم
 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 العروض التقديمية -
 التعلم الذاتي -
 التكاليف الفردية    -     

 مناقشة عامة -
 اختبارات شفهية -
 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -
 اختبار نهائي -

انشاء الصحف والمجالت يجيد 

 . مع االخرين

عملية المقارنة بين االنواع ينفذ 

الخبرية واالنواع الخاصة 

 . بالراي

من خالل يتابع كل جديد 

 .  الصحافة االلكترونية
 

 



المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات  مواضوعاتثامنا: 

 التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية المقرروحدات/ موضوعات 

عدد 

األسا

 بيع

الساع

ات 

الفعلي

 ة

رموز 

مخرج

ات 

تعلم 

المقر

 ر

1 

نب واتوتي يااياالمباليوتالاللمىا نشأة الصحافة وتطورها .
ملةفو االتوتيخانش تاوالت لتهوا ما

ا.المفومما
نش والت لتالمةفو اا ماشقو المل اا
لجنلباوال  لاةفو االملفاواللنللعا

اقل ياالمةفاال ةوبةاوا.ا

1 3 

 

2 

ق المالمةفو ا اتفتي وتالمةفو ااقاا الصحافة المفهوم واألهمية
فيثالمق المالالة  فم اللمق الما

 املمرونلنم اللمق المالأليايلملج
اللمق المالمت نلملجما.ا

1 3  

3 

وظائف الصحافة بحسب تعدد المراحل  وظائف الصحافة

التاريخية، وظائف الصحافة بحسب 

اختالف النظام السياسي، باالضافة الى 

 عالقة الصحافة بالمجتمع .

2 6  

4 

النظام الليبرالي، النظام االشتراكي، النظام  النظم الصحفية في العالمأنواع 

في دول العالم الثالث وعالقة كل ذلك 

  بالصحافة .

2 6  

5 

خصائص الجرائد، أنواعا الجرائد،  أنواع الجرائد والمجالت

خصائص المجالت، أنواع المجالت، 

خصائص الصحافة كوسيلة اتصال 

 . جماهيري

1 3  

6 

لم توبااملجتلباا
اللمقج ت

لم نلاالمةف ياالمق تل اا)الم بت ا
لمترتيت المتفريق المتفلي  المقرو  ا

(المرللم الم نياالمفايثالمةف ما
امةيوغاالالنللعالمةف ياا.

2 6  

7 

تفتيتالمةفااللمقج تا
الل تلجاو

التحرير الصحفي للصحف والمجالت، 

الفرق بين تحرير الصحف والمجالت، 

ترتيب الفنون المختلفة في الصحف 

والمجالت، اخراج الصحف، اخراج 

المجالت، الفروق بين الصحف المحافظة 

من حيث التحرير  والشعبية والمعتدلة

 واالخراج .

1 3  

8 

لت لتهو ااانش والمةفاالإلم تتلنيالمةفاالالم تتلنيا
 ةوبةاو النللعالمةفو االالم تتلنيا ا
لمقللقعالال بوتيا المةفو االملتقيا ا

لم تلقابياالمةفو االالم تتلنياا
للملتقيا اقمترب المةفو االملتقياا ما

2 6  



الالم تتلنياا.ح المت لتالمترنماملةفو اا

 36 12 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:تاسعا: 

اقفوضتلت.

ات بيقايقلما مالمقفق .

 للجبوتاقنزميا

اقنوقشااجقوييا

ات وميااجقوييا

 

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

لمؤسسات لزيارات  1

 الصحفية
(A2.B1.B2) 3-4-5 10 

تكليفات عن الفنون  2

 الصحفية المختلفة
(B2.C1.C2) 6-8-9  

تكليفات عن االخراج  3

 . الصحفي
(C2.C3.D2) 10-11-12  

تكليفات عبارة عن مقارنة  4

بين الصحف الورقية 

 . وااللكترونية

(B2.B3.C2) 10-11-12  

تلخيص كتب حديثة عن  5

 االلكترونيةالصحافة 
(C2.C3.D1.D2) 3-13  

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 

 الواجبات / األنشطة / التكاليف

Home 

work\Tasks\Assignments 

14-1 20 %20 A+b+c+d 

2 1Quiz   )اختبار اول )قصير    c+d 

3 
 اختبار منتصف الفصل

Midterm-Exam 

7 20 %20 B+d 

4 Final Exam 60%  60 االختبار النهائي A+b, c+d 

5 Others )اخرى )تحدد     

  %111 111  المجموع 

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



 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
  2015،العلوم والتكنولوجياجامعة "صنعاء :  مدخل صحافة: " محمد علي القعاري.1

 2009 ،الدار العربية للنشر والتوزيع: ، القاهرة0ط" مقدمة في الصحافة" :علم الديند ومحم2.

 

 المساعدةالمراجع 

  1997 ,كتبال عالم :القاهرة ،2ط" الصحافةمدخل إلى علم " :فاروق ابو زيد

 

 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

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

 المادة النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

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

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

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

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ.م.د. علي حسين العمار / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 771772567 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
ورقم  المكان

 الهاتف

      Alammar2001@hotmail.com 
البريد 

 اإللكتروني
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 مدخل الى الصحافة مدخل الى الصحافة :اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ال يوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

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

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 جامعة االندلس مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتناول المقرااتتاتفتياااالم وما ابنشاا والت االتالمةافو اا اامالمفااوممابشا  ايااومال اامالمايقاابشاا  ا ااو  ال اا لا
تفتياااالم وماا ابق ااالمالمةاافو االلحوب اااوابفماا اتفااااالمقتلفاا المتوتي يااااماااو البفماا ال اات االمنحااوما

المميومم ابوالضو االمىاي قاالمةفو اابومقجتقعا.
االلمقج تال ةوب المقوتا  انلعاقااأنللعالمجتلباااللمقجا ت ابوالضاو اا قوايتنول المقرتتالنللعاجتلب

لمىا ةوب المةفو اا لميلاالتةو اجقوهيتي اليفتليالم تو اليضوايلىالم توباا مالمجتلبااللمقج تاقاا
قااا   ايتضالم نلاالمةف ياالمق تل االلمرللم الم نياالمقنومباام توباا  ا ااقاالم نلاالمةف ياا ما  ا

المجتلبااللمقج تا.

 ) يكتب اسم المقرر(....مدخل الى الصحافةخطة مقرر: 
 



ليتنااول المقرااتتا ي يااااتفتيااتالمةاافااللمقجاا تابوالضااو االمااىال تلجاقااواللمااتفتلضالمةاافاالمقفو حاااا

للمشااافبيااللمقفتاماااا التلضاااي الم توبااااالمةاااف ياالش ةاااياالمةااافي ا اليتناااول المقراااتتاليضاااوالمةاااف اا

 االملتقياا.لالم تتلنيااللنللياوالليجوبيوتاوالملبيوتاوالقروتنتاوابومةفو 

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 . بالمفاهيم املختلفة للصحافة ونشأتها وتطورهايظهر معرفة  .1
 . الصحف والمجالتيبين اهمية  .2

 . اصدار الصحف والمجالتيعدد مراحل خطوات  .3

 . المقارنة بين الفنون الصحفية في كل من الصحف والمجالتيجيد  .4

اقع االخبارية وتحديد يمارس  .5  . مميزاتها وعيوبهااستعراض الصحف االلكترونية والمو
 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 

نب واتوتي يااياالمباليوتا نشأة الصحافة وتطورها .
لاللمىاملةفو االتوتيخا

ا مالمفومماا.نش تاوالت لتهوا
نش والت لتالمةفو اا ما
شقو المل االجنلباوال  لا
ةفو االملفاواللنللعاقل ياا

المةفاال ةوبةاوا.ا

2 6 

 

ق المالمةفو ا اتفتي وتا الصحافة المفهوم واألهمية
لمةفو ااقاافيثالمق الما

لالة  فم اللمق الما
لمرونلنم اللمق الما

 اللمق الماملأليايلملج
المت نلملجما.ا

2 6 

 

وظائف الصحافة بحسب تعدد  وظائف الصحافة

المراحل التاريخية، وظائف 

الصحافة بحسب اختالف النظام 

السياسي، باالضافة الى عالقة 

 الصحافة بالمجتمع .

2 6 

 

أنواع النظم الصحفية في 
 العالم

النظام الليبرالي، النظام 

االشتراكي، النظام في دول 

العالم الثالث وعالقة كل ذلك 

 بالصحافة . 

1 3 

 

خصائص الجرائد، أنواعا  أنواع الجرائد والمجالت

الجرائد، خصائص المجالت، 

أنواع المجالت، خصائص 

الصحافة كوسيلة اتصال 

 جماهيري .

2 6 

 6 2لم نلاالمةف ياالمق تل اا)الم توبااملجتلباا 



لم بت المترتيت المتفريق االلمقج ت
لمتفلي  المقرو  المفايثا
لمةف ما(المرللم الم نياا
امةيوغاالالنللعالمةف ياا.

 

تفتيتالمةفاا
اللمقج تالل تلجاو

التحرير الصحفي للصحف 

والمجالت، الفرق بين تحرير 

الصحف والمجالت، ترتيب 

الفنون المختلفة في الصحف 

والمجالت، اخراج الصحف، 

اخراج المجالت، الفروق بين 

الصحف المحافظة والشعبية 

والمعتدلة من حيث التحرير 

 واالخراج .

2 6 

 

اانش والمةفاالإلم تتلنيالمةفاالالم تتلنيا
لت لتهو ا ةوبةاو النللعا
لمةفو االالم تتلنيا المقللقعا
لال بوتيا المةفو االملتقيا ا

لم تلقابياالمةفو اا
لالم تتلنيااللملتقيا اقمترب ا

لمةفو االملتقياا ماح ا
لمت لتالمترنماملةفو اا

الالم تتلنياا.

1 3 

 36 12 عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

 9 5-4-3 زيارات للمؤسسات الصحفية  .1

 9 8-7-6 تكليفات عن الفنون الصحفية المختلفة  .2

 6 9-10 االخراج الصحفي .تكليفات عن   .3

4.  
تكليفات عبارة عن مقارنة بين الصحف 

 الورقية وااللكترونية .

11-12 6 

5.  
تلخيص كتب حديثة عن الصحافة 

 االلكترونية

11-12 6 

    

   إجمالي األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 



 المحاضرات . .1
 الحوار والمناقش .5
 العروض التقديمية .3
 التعلم الذاتي .4
 التكاليف الفردية .2

 

 
 

 

 التكليفات / المهام: .0

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

   زيارات للمؤسسات الصحفية 1

تكليفات عن الفنون الصحفية  2

 المختلفة
  

تكليفات عن االخراج  3

 الصحفي .
  

تكليفات عبارة عن مقارنة  

بين الصحف الورقية 

 وااللكترونية .

  

تلخيص كتب حديثة عن  

 الصحافة االلكترونية
  

 
 
 

 تقويم التعلم: .2

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقويم 

 النهائي(

 الواجبات / األنشطة / التكاليف  .1

Home 

work\Tasks\Assignments 

12-1 20  

 الفصلاختبار منتصف   .2

Midterm-Exam 

6 20  

 Final Exam 60 6 االختبار النهائي  

  100 المجموع 

 

 مصادر التعلم: .3

 المراجع الرئيسة:

  2015"صنعاء : جامعة العلوم والتكنولوجيا، مدخل صحافةمحمد علي القعاري: " .1

 2009 والتوزيع،الدار العربية للنشر : ، القاهرة0"ط "مقدمة في الصحافة علم الدين:د ومحم2.
 المراجع المساعدة: .1

 1997 ,كتبال عالم :القاهرة ،2ط""مدخل إلى علم الصحافة  فاروق ابو زيد:

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .2



 

 
 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر: .4

 الحضور والغياب:     .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش   .2

  االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:   .7

 

 


