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 وصف المقرر:ثانيا: 

 الحمالت االعالميةاسم المقرر : 
يتناول هذا المقرر أهمية وتخطيط وتصميم وتنفيذ وتقييم الحمالت اإلعالمية ، ويركز بشكل كبير على الحمالت اإلقناعية 

يبدأ المقرر بشرح أنواع الحمالت اإلعالمية ثم بنظر بشكل تفصيلي إلى األسس  لما لها من اهمية في الحياة المعاصرة. 

رفة الطريقة العلمية للتفكير االنساني وكيفية التأثير في االتجاهات وبعض القيم العلمية للتأثير في المتلقي من خالل مع

كل ذلك لكي نصل الى انجع االساليب للتأثير في المتلقي وتحقيق أهداف الحملة االعالمية. المقرر يشرح   السائدة

توجيه المجتمع الى سلوك  خاللها  بالتفصيل الخطوات االجرائية للحمالت االعالمية والتي يمكن للقائم على الحملة من

يناقش المقرر ايضا اهمية الحمالت  معين او مواجهة او الحد من خطر الظواهر السيئة او المشكالت في أي مجتمع. 

، التأثير  الرسالة،  الوسيلةاإلعالمية من خالل الدراسة التفصيلية لعناصر العملية االتصالية )المرسل ، المستقبل ، 

ا يتناول بشكل مفصل اإلعالم الجديد وميزات استخدامه في الحمالت اإلعالمية ويقدم تحليالً لعدد من الحمالت المرتد(. كم
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 .اإلعالمية على المستوى المحلي والدولي

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 سوف يكون الخريج قادرا على أن: البرنامج هذا من بنجاح االنتهاء بعد

A1:  باإلذاعة والتليفزيون يشرح المفاهيم العلمية الخاصة . 

A 2:  االذاعة وتخطيط برامج  باالعالميةوالحمالت  االذاعة والتليفزيون يحدد خطوات إعداد حمالت

 .والتليفزيون 

B1:  االذاعة والتليفزيونيحلل العوامل المؤثرة على وسائل وجماهير. 

B2:  االعالميةوالحمالت  االذاعة والتليفزيونيخطط برامج . 

C1:  واإلعالن والرأي العام االذاعة والتليفزيونيستخدم كتابة وتحرير  رسائل إعالمية وإعالنية في إطار حمالت 

C 2:  يطبق مهارات إعداد الوسائل االتصالية مثل الكتيبات والمطويات والملصقات والبيانات الصحفية والتقارير
 االذاعة والتليفزيونرامج وغيرها من المواد المطلوبة لب

D1: .يتبع أساليب التفكير العلمي في حل المشكالت المتعلقة بمجال عملة 

D2:  واإلعالن االذاعة والتليفزيونيلتزم بالتشريعات المنظمة للعمل اإلعالمي ، وأخالقيات المهنة المتعلقة بوظائف 

 

 

 والتقويمالتدريس  مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

 :مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةالتدريس والتقويمأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

A1-  يشرح المفاهيم العلمية الخاصة

لاإلعةةةةا  لالةةةةر    االذاعةةةةة لالزليف  ةةةة   ب

 العام.

A1-  الح ار  –املحاضرات

العرلض  –لالمناقشة 

 الزقديمية

 

 A1-  االختبارات التحريرية- 

 االختبارات الشفهية 

 

A2-  يحةةةةةةةةدإ داةةةةةةةة ات  عةةةةةةةةداإ  مةةةةةةةةات

لالحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  االذاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لالزليف  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

االذاعةةةةةةةةة لتخاةةةةةةةةي  بةةةةةةةةرام   باالعاميةةةةةةةةة

 .لالزليف     

A2-  دارطة  –الزعليم الذاتي

 المفاهيم

A2-  المالحظة –تقييم التكاليف  

A3-  يبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   الزاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رات الراهنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

المسةةةةةةةةةةةةةزقبلية وةةةةةةةةةةةةة  م ةةةةةةةةةةةةةا  ت ن ل  يةةةةةةةةةةةةةا 

االذاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  لاإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام ل 

A3-  الح ار لالمناقشة– 

 -العرلض الزقديمية 

 املحاضرات

 A3-   تقييم التكاليف- 

 االختبارات التحريرية
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 لاإلعا . لالزليف     

 

 

 

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

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

بعد استيفاء الطالبب لمتطلببات المسبا  

 :أن سيكون قادرا على

  

B1-   يحلللا العوامللا الملللىر  عللل

االذاعلللللللللة وسللللللللايا و ملللللللللا ير 

 .والتليفزيون

B1-  الح ار  –املحاضرات

 لمناقشة

 

 B1-  التحريرية االختبارات - 

االختبارات  - الشفهية االختبارات

 القصيرة .

  

B2-  االذاعة والتليفزيونيخطط برامج 

 . باالعالميةوالحمالت 

B2-  تقار ر   -عصف ذهني

  ل مش ات –فرإية ل ماعية 

 B2-  المالحظة –التقارير  تقييم 

 

 - B3 يميللز بللين المتللارات االتصللالية

االذاعللة وكيفيللة اسللتخاامتا رللج بللرامج 

 والتليفزيون

B3-  عصف  –تعلم تعالني

   ار لمناقشة –ذهني 

 B3-  المالحظة  –التقارير  تقييم- 

 الشفهية. االختبارات

 

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

C1:  يسةةةةزخدم ةزابةةةةة لتحر ةةةةر  ر ةةةةا ل

 عاميةةةةةةةة لفعاإيةةةةةةةة وةةةةةةة   طةةةةةةةار  مةةةةةةةةات 

لاإلعةةا  لالةةر    االذاعةةة لالزليف  ةة   

 العام

C1-   الح ار لالمناقشة– 

 العرلض الزقديمية

 - التحريرية االختبارات  -C1 ا -

 - الشفهية االختبارات

 . القصيرة االختبارات

 

C 2:  يابةةةه ماةةةارات  عةةةداإ ال  ةةةا ل

االتصةالية ملةل ال زابةات لالما  ةات 

لالملصةةةةةةةةةةةةقات لالبياإةةةةةةةةةةةةات ال ةةةةةةةةةةةةحفية 

لالزقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار ر ل   هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإ 

 لالزليف     االذاعة المال بة لب ام  

C2-   تعلم تعالني   -تعلم ذاتي

بح ث   –ز ارات ميداإية  –

  تابيقية

 C2-  تقييم البحوث التطبيقية- 

تقييم المشاريع والبرامج 

 -اإلذاعية والتليفزيونية

 المالحظة.

 

C 3:   يخاةة  ا ةةي اتي يات االتصةةا

لفإارة  االذاعةةةةةةةةةةة لالزليف  ةةةةةةةةةة   لبةةةةةةةةةة ام  

 األزمات.

C3-   مشاريع  –مشاريع فرإية

  ماعية 

 C3-   تقييم   -تقييم المشاريع

 –برامج إذاعية وتليفزيونية 

 اختبار شفهي.

 يمارس القيادة واالتصال الفعال  والنقد العلمي للمضامين البرامجية  في االذاعة والتليفزيون.

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريسالمهارات المهنية مخرجات المقرر/ 
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 والعملية

D1 :  يتبةع   ةاليا الزف  ة  العلفةي وةة

 ةةةةةةةةةةل المشةةةةةةةةةة ات المزعلقةةةةةةةةةةة بم ةةةةةةةةةةا  

 عملة.

D1 –  الح ار لالمناقشة-  

 العرلض الزقديمية

 

 

 

D1 –   االختبارات -تقييم مشاريع 

  الشفهية

 

D2 : يليةةةةةةةةةةةةتم بالتشةةةةةةةةةةةةريعات المن مةةةةةةةةةةةةة

للعمةةةل اإلعامةةةي ق ل داقيةةةات المانةةةة 

االذاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة المزعلقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ب  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ف 

 لاإلعا  لالزليف     

D2 –  ل   –تعلم تعالني 

 املحاكاة -المش ات 

D2               –   تقييم  –تقييم بحوث

 مشاريع 

  

D3 : يزعامةةةةل مةةةةع ال  ةةةةا ل اإلعاميةةةةة

 لالمؤ سات املخزلفة.

D3 –  ل  –  ار لمناقشات 

 العرلض تقديمية -المش ات 

 D3               –  تقييم عروض- 

 المالحظة.

 

 

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

 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 

أهمية الحمالت 

 االعالمية 
 

 أهمية الحمالت االعالمية 

  -أنواع حمالت اإلعالمية

 -مناهج الحمالت اإلعالمية

 .ماهية العمليات واإلقناعية ونشاطاتها

 العالقة بين اإلقناع واإلكراه 
 

 

1 3 A1 

3 

حمالت التوعية 

االعالمية وعالقتها 

باالتجاهات والقيم 

 والمعتقدات والدوافع
 

  

حمالت التوعية االعالمية وعالقتها 

 باالتجاهات والقيم والمعتقدات والدوافع

جاهات ماهية االت  

 االتجاهات والمعتقدات 

 تكوين االتجاهات وتغييرها 

 وظائف االتجاهات 

كياتالعالقات بين االتجاهات والسلو  

 قياس االتجاهات 

الحمالت اإلقناعية وعالقتها باالتجاهات 

 .والقيم والمعتقدات

2 6 A1+A2 
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ة الدوافع وحمالت التوعية اإلعالمية )نظري

 .(Maslow (ماسلو
 

 

4 

حمالت التوعية 

اإلعالمية وعناصر 

 النموذج االتصالي
 

 

 أهمية الحمالت االعالمية 

  .أنواع حمالت اإلعالمية

الحمالت اإلعالميةمناهج  : 

 .ماهية العمليات واإلقناعية ونشاطاتها

 العالقة بين اإلقناع واإلكراه 
  

حمالت التوعية االعالمية وعالقتها 

 باالتجاهات والقيم والمعتقدات والدوافع

 ماهية االتجاهات 

 االتجاهات والمعتقدات 

 تكوين االتجاهات وتغييرها 

 وظائف االتجاهات 

تجاهات والسلوكياتالعالقات بين اال  

 قياس االتجاهات 

الحمالت اإلقناعية وعالقتها باالتجاهات 

 .والقيم والمعتقدات

ة الدوافع وحمالت التوعية اإلعالمية )نظري

 .(Maslowماسلو 

 

ج حمالت التوعية اإلعالمية وعناصر النموذ

 االتصالي

 المصدر اوالمرسل

    خصائص المرسل

  

 

1 3 A1+A2+C1 

5 

 الوسائل اإلعالمية 
 

    

 الوسائل اإلعالمية 

 وسائل االتصال الجماهيرية

 أشكال الفنون اإلذاعية والتلفزيونية 
 

 

1 3 A1+A2+C1 

6 

أشكال الفنون الكتابية 

 الصحفية 
 

 أشكال الفنون الكتابية الصحفية 

 آثار وسائل االتصال الجماهيري 

 خصائص االتصال الجماهيري 

الوجاهيخصائص االتصال   

 طر  استخدام االتصال الوجاهي في حمالت

 التوعية اإلعالمية 

ة خصائص الوسائل االتصالية التقليدي

ة )المسجد ، الملصقات ، النشرات ، األشرط

ة السمعية والبصرية ، الوسائل الشعبي

1 3 A1+A2+C1 
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 :توصيف مقرر

ة )الفلكلور الشعبي والرقصات الشعبي

    .(والتجمعات الخاصة باألسوا  الشعبية
  

 

7 

الرسائل اإلعالمية 

وحمالت التوعية 

 اإلعالمية
 

 

الرسائل اإلعالمية وحمالت التوعية 

 اإلعالمية

 خصائص الرسائل االقناعية

 بناء الرسائل االقناعية 

ائل األستماالت المؤثرة التي تحتويها الرس

   الخاصة بالحملة

األساليب الفعالة في صياغة الرسائل 

 الخاصة بالحملة 

 طر  تنظيم الرسائل الخاصة بالحملة 

استراتيجيات تنظيم الرسائل الخاصة 

   بالحملة

 

1 3 

- 

8 

المتلقي وحمالت 

 التوعية اإلعالمية 
 

  

 المتلقي وحمالت التوعية اإلعالمية 

ائص تجزئة الجماهير )المتلقين( وفقا لخص

 العالقات االجتماعية 

تجزئة الجماهير وفقا لصفاتهم 

 الجيوديموغرافيك

هم تجزئة الجماهير وفقا ألساسيات وصول

 الى المعلومات 

تجزئة الجماهير عن طريق استخداماتهم 

 للوسائل والقنوات اإلعالمية

دة في تجزئة الجماهير وفقا للمعتقدات السائ

 المجتمع

 تجزئة الجماهير حسب االتجاهات السائدة

 في المجتمع

 ماهيريتجزئة الجماهير وفقا للنشاط الج

 حيال موضوع الحملة
  

1 3 
A1+A2+B2+C

1 

9 

حمالت التوعية وبحوث 

 التغذية الراجعة
 

 

 حمالت التوعية وبحوث التغذية الراجعة

   التغذية المتقدمة او بحوث ماقبل االنتاج

بحوث ما بعد اإلنتاج للمواد االعالمية 

 الخاصة بالحملة 

 بحوث اثناء تنفيذ الحملة االعالمية 

 بحوث عقب انتهاء الحملة االعالمية 

 المناهج واألساليب البحثية المتبعة 

 أهم أدوات المنهج الكيفي 

 المقابالت المتعمقة والمطولة 

 المجموعات المركزة 

 المالحظة

 

1 3 A1 
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 :توصيف مقرر

10 
اإلعالم الجديد وحمالت 

 التوعية اإلعالمية 
 

طرق التوعية عبر  -انوع االعالم الجديد
 A1+B2 3 1 االعالم الحديث

11 

الخطوات اإلجرائية 

لحمالت التوعية 

 اإلعالمية
 

 A1+A2+C1 3 1 انواع الحمالت –خطوات التوعية 

12 

متابعة الخطوات 

اإلجرائية لحمالت 

 التوعية اإلعالمية
 

التوعية االعالمية  –الخطوات االجرائية 
 A1+A2+C1 3 1 وانواعها

13 

مشروع لحملة إعالمية 

يشترك فيه خمسة 

طالب ويقدم على شكل 

 (محاضرة أمام الطالب
 

مشروع الحملة  –خطوات اعداد حملة 
 A1+A2+C1 3 1 تطبيقيا

14 

 –حملة ترشيد المياه 

 النظارة 

 
 A1+A2+C1 3 1 طرق تطبيقية للحمالت التوعوية

      

 42      14                                        إجمالي األسابيع والساعات         
 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 محاضرات.

 تطبيق عملي في المعمل.

 واجبات منزلية

 مناقشة جماعية

 تكاليف جماعية

 

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

تقببببديم العديببببد مببببن السببببيناريوهات  1

 النصية لغرض اقرارها
A1+A2+B1+C1+D1 2-13 10% 

عرض مشاريع تخرج  مبن جامعبات  2

 اخرى لغرض االستفادة 
  

 مناقشةةةةةةة أبحةةةةةةاة مصةةةةةةغرة  رد ةةةةةةة 3
 وجماعية

  

    مجموعة نقاش 4

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم
نسبة 

الدرجة إلى 
 المخرجات التي يحققها
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 :توصيف مقرر

درجة  

يم والتق

 النهائي

1 
 / التكاليف / األنشطة الواجبات

Homework/Tasks/Assignments 1-13 10 10% A1+A2+B1+C1+D1 

     Quiz 1  )قصير( اختبار أول 2

3 
 اختبار منتصف الفصل

  Midterm Exam 7 20 20%  

     Quiz 2  ثاني )قصير(اختبار  4

  Final Exam  60 60% االختبار النهائي 5

  %111 111  المجموع 

 

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

م 1024 ،الشارقة  ،دار المكتبج  التقويم ، –التنفيذ  -التخطيط –عبد الله بدران ،الحمالت االعالمية واالعالنية  -1      

2112، حمالت التوعية اإلعالميةأ. د. عبداللطيف العوفي: اإلقناع في   2  

  Essential References-not less than 4 )ال تقل عن أربعة( :المراجع المساعدة
 1994 ، االذاعة والتليفزيونأ. د. عبدالرحمن العناد: تخطيط وادارة برامج  -2
 2118 ،، المدخل االستراتيجي االذاعة والتليفزيونأ.د. راسم محمد الجمال، و د. خيرت معوض عياد :إدارة  - -1

  Electronic Materials and Web Sites (مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت
1-http://fac.ksu.edu.sa/saal/page/116092 
2- 
3- 

 

 

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

 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.

 واالمتحانات:ضوابط االختبارات   .3
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 :توصيف مقرر

 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  .1

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الحمالت االعالميةخطة مقرر: 
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 :توصيف مقرر

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم اديب العمري / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 773128113 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
 
 

 

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 الحمالت االعالمية :اسم المقرر -1
 472 رمز المقرر ورقمه: -2

 الساعات المعتمدة: -3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 84 
 المستوى الرابع :الفصل الدراسي الثامن المستوى والفصل الدراسي: -4
( 1)تاريب اعالمج :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات  -5  

 االتصال السياسج :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة  -6

   اذاعة وتليفزيون  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج -7
 اللغة العربية لغة تدريس المقرر: -8
 نظام الفصل )بكالوريوس( نظام الدراسة: -9

 منتظم أسلوب الدراسة في البرنامج: -11
 قاعة الكلية/ جامعة االندلس  :المقررمكان تدريس  -11
 اديب العمري  اسم معد مواصفات المقرر: -12
 م7102 تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  -13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

 حمالت اعالميةاسم المقرر : 

يتناول هذا المقرر أهمية وتخطيط وتصميم وتنفيذ وتقييم الحمالت اإلعالمية ، ويركز بشكل كبير على الحمالت اإلقناعية 

يبدأ المقرر بشرح أنواع الحمالت اإلعالمية ثم بنظر بشكل تفصيلي إلى األسس  لما لها من اهمية في الحياة المعاصرة. 

رفة الطريقة العلمية للتفكير االنساني وكيفية التأثير في االتجاهات وبعض القيم العلمية للتأثير في المتلقي من خالل مع

كل ذلك لكي نصل الى انجع االساليب للتأثير في المتلقي وتحقيق أهداف الحملة االعالمية. المقرر يشرح   السائدة

توجيه المجتمع الى سلوك  خاللها  بالتفصيل الخطوات االجرائية للحمالت االعالمية والتي يمكن للقائم على الحملة من

يناقش المقرر ايضا اهمية الحمالت  معين او مواجهة او الحد من خطر الظواهر السيئة او المشكالت في أي مجتمع. 

، التأثير  الرسالة،  الوسيلةاإلعالمية من خالل الدراسة التفصيلية لعناصر العملية االتصالية )المرسل ، المستقبل ، 

ا يتناول بشكل مفصل اإلعالم الجديد وميزات استخدامه في الحمالت اإلعالمية ويقدم تحليالً لعدد من الحمالت المرتد(. كم

 .اإلعالمية على المستوى المحلي والدولي
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 :توصيف مقرر

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 سوف يكون الخريج قادرا على أن: البرنامج هذا من بنجاح االنتهاء بعد

A1:  بالحمالت االعالميةيشرح المفاهيم العلمية الخاصة 

A 2:  االعالميةوالحمالت  االذاعة والتليفزيون يحدد خطوات إعداد حمالت  

B1:  االذاعة والتلفازيحلل العوامل المؤثرة على وسائل وجماهير. 

B2:  االعالميةوالحمالت  االذاعة والتليفزيونيخطط برامج . 

C1:  والرأي العام واالعالم االذاعة والتليفزيونيستخدم كتابة وتحرير  رسائل إعالمية وإعالنية في إطار حمالت 

C 2:  يطبق مهارات إعداد الوسائل االتصالية مثل الكتيبات والمطويات والملصقات والبيانات الصحفية والتقارير
 االذاعة والتليفزيونوغيرها من المواد المطلوبة لبرامج 

D1: .يتبع أساليب التفكير العلمي في حل المشكالت المتعلقة بمجال عملة 

D2:  واإلعالن االذاعة والتليفزيونيلتزم بالتشريعات المنظمة للعمل اإلعالمي ، وأخالقيات المهنة المتعلقة بوظائف 

I. :محتوى المقرر Course Contents  
 Theoretical Aspect :الجانب النظري 

 الرقم
No. 

 وحدات المقرر
Course Units 

 المواضيع التفصيلية
Sub-topics 

 األسبوع
Week due 

 الساعات الفعلية
Contact Hours 

1 
مقدمة تعريفية بالمادة وطرق 
 تدريسها

 1 3 

 أهمية الحمالت االعالمية  2
 

 1 3 

3 
حمالت التوعية االعالمية 

وعالقتها باالتجاهات والقيم 

 والمعتقدات والدوافع
 

 2 3 

4 
حمالت التوعية اإلعالمية 

 وعناصر النموذج االتصالي
 

 1 3 

 الوسائل اإلعالمية  5
 

 1 3 

 أشكال الفنون الكتابية الصحفية  6
 

 1 3 

 3 1  االختبار النصفي 7

 الوسائل اإلعالمية  8
 

 1 3 

 أشكال الفنون الكتابية الصحفية  9
 

 1 3 
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 :توصيف مقرر

10 
الرسائل اإلعالمية وحمالت 

 التوعية اإلعالمية
 

 1 3 

11 
المتلقي وحمالت التوعية 

 اإلعالمية 
 

 1 3 

12 
حمالت التوعية وبحوث التغذية 

 الراجعة
 

 1 3 

13 
اإلعالم الجديد وحمالت التوعية 

 اإلعالمية 
 

 1 3 

14 
الخطوات اإلجرائية لحمالت 

 التوعية اإلعالمية
 

 1 3 

15 
متابعة الخطوات اإلجرائية 

 التوعية اإلعالميةلحمالت 
 

 1 3 

 3 1  االختبار النهائي  16
عدد األسابيع والساعاتإجمالي   

Total number of weeks and hours 
 

16 84 

                                                                              Second: Practical/Tutorial/Clinical Aspects: / تمارين / سريري  الجانب العملي
 / تمارين/ سريري كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

Write up practical/tutorial/clinical topics 

 الرقم
No. 

 / تمارين/ سريري المهام / التجارب العملية
Practical/Tutorial/Clinical topics 

 عدد األسابيع
No.  of Weeks 

 الساعات الفعلية
Contact Hours 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

    
 األسابيع والساعات عدد إجمالي

Total number of weeks and hours   
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 الجانب العملي:                                            

 تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العمليكتابة 

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إجمالي األسابيع والساعات

 
I. التدريس اتاستراتيجي   

 المحاضرات

 الحواروالمناقشة

 العروض ا لتقديمية

 الزيارات الميدانية

 التطبيقيةالبحوث 

 المحاضرات

 
 

. V لتكليفات / المهام:ا 
 الرقم
No. 

 / التكليفالنشاط
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة 
Mark 

1. 
 

 اعداد عروض تقديمية

 تقديم تصورات برامجية

 بحثيةإعداد تكاليف 

 
0-03 71 

 اختبار منتصف الفصل 2

   

7 
20 

 60 - االختبار النهائي 3
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.Vيم التعلميتق Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 يميأنشطة التق
Assessment Tasks 

يم/ يموعد التق
 اليوم والتاريخ
Assessment 
day & date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي 
)نسبة الدرجة إلى درجة  

 يم النهائي(يالتق
Weight 

العديبد مبن السبيناريوهات النصبية لغبرض تقديم   .0

 هاراقرا
0-03 

جامعبببات اخبببرى مبببن  مشببباريع تخبببرج عبببرض   .7 10 10

   لغرض االستفادة
2-01 

 03-4 وجماعية مناقشة أبحاة مصغرة  رد ة .3
  مجموعة نقاش 

  Total  100المجموع 
 .V  تعلملمصادر ا 

 دار النشر، بلد النشر(.الطبعة، ، اسم الكتاب، )بين قوسين( )اسم المؤلف، سنة النشر
(Author, (Year), Book Title, Edition, Publisher, Country of publishing) 

 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزيد عن مرجعين(المراجع الرئيسة
م 1024 ،الشارقة  ،دار المكتبج  التقويم ، –التنفيذ  -التخطيط –عبد الله بدران ،الحمالت االعالمية واالعالنية  -         

م2112، أ. د. عبداللطيف العوفي: اإلقناع في حمالت التوعية اإلعالمية -      

 

  Essential References-not less than 4 )ال تقل عن أربعة( :المراجع المساعدة
 1994 ، االذاعة والتليفزيونأ. د. عبدالرحمن العناد: تخطيط وادارة برامج  -2

 2118 ،، المدخل االستراتيجي االذاعة والتليفزيونأ.د. راسم محمد الجمال، و د. خيرت معوض عياد :إدارة  - -2

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

1- 
2- 
3- 

 
 

II. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

  : :Class Attendanceالحضور والغياب 
تتاح فرصة للطالب بمقدار ربع ساعة بعد دخول  استاذ المقرر الى القاعة  :Tardy الحضور المتأخر  .1

 الدراسية ويمنع دخول الطالب بعد مرور الربع الساعة منذ بدء المحاضرة .
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  :Exam Attendance/Punctualityضوابط االختبارات واالمتحانات  .5
تسلم التكليفات والبحوث الموجهة قبل اخر  :Assignments & Projectsالمشاريعو  التكليفات / المهام  .3

محاضرة بعد ان يتم مناقشتها في كل محاضرة بحسب الخطة التي تم توزيعها من قبل عضو هيئة 
 التدريس بداية اول لقاء .

 الدور في االلتحاق حقه ومن المادة في النجاح من غش بحالة تلبس الذي الطالب يحرم :Cheatingالغش  .4
 . العام نفس من  الثاني

  القسم رئاسة قبل من بالفصل قرار اتخاذ يتم الشخصية انتحال حال  ي  :Plagiarism))االنتحال  .2
 والجامعة والكلية للقسم العامة اللوحة  ي اللجنة قرار ويعلق  الحالة بهذه محظر ويحرر

من وسائل االتصال االجتماعي الحديثة  منع استخدام أي وسيلة : (Other policies)سياسات أخرى   .6
داخل القاعات االختبارية ، ويمنع استالم أي تكاليف بحثية بعد االنتهاء من المقررات الدراسية  ويحرم 

 الطالب  من درجات التكاليف  ي حال تعثر  ي تسليمها  ي وقتها المحدد .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


