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  مقدمة:
يأيت مشروع إعداد مخرجات التعليم العايل وقياسها الذي ينفذه املركز الوطين للقياس والتقويم لصالح وزارة 
التعليم، ضمن اهتمامات الوزارة بتطوير مخرجات اجلامعات السعودية وجتويدها، السيما بعد التوسع الكبري 
أحد  العايل  التعليم  يف  التعلم  نواجت  إعداد  منىح  ويمثل  واألهلي.  احلكويم  املستويني  على  جامعات  إنشاء  يف 
االجتاهات العاملية احلديث�ة املعني�ة بضبط جودة التعليم العايل اليت انتشر استخدامها منذ أوائل العقد امليالدي 
احلايل. ويمّثل مشروع بلوني�ا الذي شاركت فيه أكرث من خمسني دولة معظمها من االحتاد األوريب بداية فعلية 

لتطبيق منىح نواجت التعلم يف جميع اجلامعات األوربي�ة وتفعيل استخدامه للعديد من األهداف.

  تستخدم نواجت التعلم يف مجال ضمان اجلودة؛ لزتيد من مستوى الشفافية وتهيئ�ة املقارنات بني املؤهالت 
اجلامعية ملختلف اجلامعات، وتمثل مرجعية إلعداد معايري ضبط اجلودة على املستويني املحلي والعاليم، 
مدى  وإيضاح  الربنامج،  محتويات  بني  االتساق  من  والتحقق  املقررات  لتصميم  التعلم  نواجت  تستخدم  كما 
الدراسية  التعلم مصميم املقررات  أو املؤهل عموًما، فضال عن ذلك تساعد نواجت  التداخل بني محتوى املواد 
املهمة بني  العالقة  المادة، وتنظم  للمادة، والتحقق من مدى مناسبة مفردات  الرئيسة  على حتديد األهداف 
التعليم والتعلم والتقويم، وتساعد على حتسني تصميم املقررات التعليمية وخربات الطالب، إضافة إىل تعزيز 

نواجت التعلم التأمل يف التقويم وتطوير معايريه وجعله أكرث تنوًعا وفاعلية. 

يستفيد املتعلمون من نواجت التعلم لما تقدمه لهم من إيضاحات حول ما ينبغي لهم حتصيله خالل مدة الدراسة 
االختي�ار  على  تساعدهم  واضحة  بمعلومات  املتعلمني  تزود  فهي  األكادييم،  الربنامج  إلجناز  متطلب  هو  وما 
املناسب سواء على مستوى الربنامج أو املواد أو الوحدات مما يقود إىل تعلم فاعل مبين على خيارات واضحة 
للمتعلم. فضال عن ذلك فإن نواجت التعلم تقدم معلومات وافية عن املؤهالت ومدى ارتب�اطها وتلبيتها حلاجات 

سوق العمل. 

 تسهم نواجت التعلم على املستوى املحلي يف حتقيق الشفافية وإمكاني�ة املقارنة بني محتوى الربامج األكاديمية يف 
اجلامعات السعودية، مما يسهل من عمليات االعرتاف املتب�ادل بني اجلامعات وانتقال الطالب من جامعة إىل 

أخرى دون فقدان عدد كبري من الساعات اليت درسها.  

  



مخرجات التعلم 6

 مراحل إعداد نواتج التعلم: 
مثلت عمليات إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل املرحلة األساسية للمشروع، سبقها عدد من املراحل ويتبعها 
التقارير كما يبني ذلك شكل)1( وتضمنت بدورها عددًا من املراحل  عدد آخر يتن�اول جوانب قياسها وإعداد 
الفرعية روعي فيها االلزتام باملعايري العاملية ذات الصلة، حبيث تفيض إىل تمثي�ل الربامج الفعلية يف اجلامعات 
ضوابط  مراعاة  مع  أخرى،  جهة  من  األجنبي�ة  للجامعات  العاملية  املستويات  مع  وتتواءم  جهة  من  السعودية 

وصياغة النواجت على مستوى الربامج األكاديمية. 

شكل )1( مراحل مشروع قياس مخرجات التعليم العايل 

إصدار 
التقارير

تطبيق 
االختب�ارات 

حتكيم 
األسئلة

إصدار 
املخرجات 
يف نسختها 

النهائي�ة

تدريب 
جلان إعداد 

االسئلة

إعداد 
األسئلة 

حتكيم نواجت 
التعلم

إعداد نواجت 
التعلم ومحاور 

القياس 

مسح 
األعمال 
السابقة

تشكيل اللجان 
اإلشرافية 
والتنفيذية

إعداد 
إطار عمل 
املشروع  

تدريب جلان 
إعداد وحتكيم 

نواجت التعلم 
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وفيما يلي عرض موجز ألهم اخلطوات اليت جرى اتب�اعها إلعداد نواجت التعلم لتخصص اإلعالم:

املرحلة األوىل: مسح محتوى الربامج األكاديمية
هدفت هذه املرحلة إىل التعرف على محتوى الربامج األكاديمية على املستوى الوطين والعاليم، وتأسيس نواجت 
التعلم للمشروع على واقع الربامج املحلية وأفضل املمارسات العاملية، مع حتديد مدى تمثي�ل النواجت ملحتوى 

الربامج األكاديمية باجلامعات السعودية. ومن أهم خطوات هذه املرحلة ما يلي:

1- حصر قوائم نواجت التعلم 

فيها  يدرس  اليت  السعودية  اجلامعات  يف  اإلعالم  ختصص  يف  العلمية  األقسام  ملنتجات  شامل  مسح  أجري 

التخصص وفقا لالسم املتعارف عليه أواسم مشابه.  

2-حتليل محتوى الربامج 

بعد جتميع محتوى الربامج جرى حتليلها للتوصل إىل املكونات املشرتكة بني برامج التخصص، والنواجت اليت تنفرد 

بها برامج بعض اجلامعات، وذلك كاآليت:

رصد مسميات املكونات األساسية للربنامج يف اجلامعات السعودية وتوحيد تسميتها. •

حتديد نسب املكونات األساسية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها. •

حتديد املكونات الفرعية املشرتكة للربنامج محليا وتوحيد تسميتها. •

حتديد نسب املكونات الفرعية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها. •
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 3- تكرار اخلطوة السابقة مع نواجت الربنامج يف جامعات أجنبي�ة، هي:

جامعة سريكيوس، أمريكا. •

جامعة واشنطن احلكومية، أمريكا. •

جامعة كاليفورني�ا، أمريكا. •

4- املقارنة بني محتوى الربامج املحلية واألجنبي�ة وحتديد اجلوانب املشرتكة، وما ينفرد به كل منها.

املرحلة الثاني�ة: بن�اء النموذج املقرتح لنواجت التعلم
تن�اولت هذه املرحلة بن�اء املكونات العامة للنواجت وحتديد أوزانها النسبي�ة، وذلك كاآليت:

 توصيف التخصص توصيفا شامال ودقيقا؛ لتحديد معامله وتميزيه عن غريه من التخصصات املشابهة.  . ١

ل إليه يف املرحلة السابقة مع تعيني نواجت برامج عاملية . ٢ اقرتاح املكونات العامة للتخصص وفقا لما ُتوصِّ

    .Benchmarks متفق على تمزيها للمقارنة

حتديد الوزن النسيب لكل مكون وفقا ألهميت�ه يف التخصص، ومن الطرق اليت جرى استخدامها لذلك . ٣

تقدير متوسط عدد الساعات لكل مكون مقارنة بمتوسط ساعات الربنامج التخصصية.   

توزيع املكونات األساسية إىل عناصرها الفرعية، وتقدير وزن كل عنصر إىل بقية العناصر يف املكون.. ٤

بعد تقدير الوزن النسيب لكل مكون، اتبعت اخلطوات نفسها مع املكونات الفرعية لكل مكون أسايس يف . ٥

الربنامج، كما يوضح ذلك جدول )1 (. 

توصيف املكونات الرئيسة والفرعية لتكّون اخلارطة العامة اليت بنيت عليها نواجت التخصص . . ٦
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جدول )1( األوزان النسبي�ة للمكونات األساسية والفرعية يف ختصص اإلعالم

املكون الرئييس
الوزن   

النسيب %
املكون الفرعي

الوزن 
النسيب %

123- اللغة والكتابة

5اخلرب

6التحرير الصحفي

4الكتاب للوسائط املتعددة

3املصطلحات اإلعالمية باللغة اإلجنلزيية

5فن اإللقاء

217- االتصال

5مدخل إىل االتصال
4االتصال واملجتمع
5اإلعالم السعودي

3اعالم دويل

315- إنت�اج املواد اإلعالمية
10اإلنت�اج اإلعاليم

5استخدامات االنرتنت االتصالية

425- البحوث اإلعالمية والنظريات

8مناهج البحث اإلعاليم
8نظريات االتصال

5النقد اإلعاليم
4الرأي العام

5- األسس الفكرية اإلعالمية 
10واألخالقيات

6التفكري اإلبداعي
4قانون وأخالقيات االتصال اجلماهريي

6-  إدارة املؤسسات اإلعالمية 
10واقتصادياتها

5إدارة املؤسسات اإلعالمية
5اقتصاديات اإلعالم

100100املجموع
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املرحلة الثالثة: صياغة النواجت
روعي يف صياغة النواجت عدد من املحددات، هي:

بن�اء )تركيب�ة ( الصياغة حبيث تراعي الصياغات املتفق عليها يف أدبي�ات صياغة أهداف التعلم.. ١

دالالت على املستوى املعريف املستهدف وفق تصنيف بلوم حبيث تغطي على حنو متوازن املستويات . ٢

الثالثة )التذكر، التطبيق، التفكري( املوضحة يف إطار العمل. 

حتديد املحتوى املستهدف ومستويات تن�اوله، حبيث تراعي عددًا من العناصر من أهمها:. ٣

مستويات النواجت: قسمت نواجت الربامج األكاديمية إىل ثالثة مستويات، وهي: •

املستوى األول: الفرع الذي يمثل أحد املكونات الرئيسة للتخصص. 
املستوى الثاين: املجال الفرعي الذي ُيكّون مع املجاالت الفرعية األخرى أحد فروع التخصص.

املستوى الثالث:  نواجت التعلم.
املوازنة بني محتوى املستويات: حيتوي كل ختصص على عدد من التخصصات الفرعية، وهي يف الغالب غري  •

متساوية فبعضها كبري ومتسع وبعضها اآلخر صغري ومحدود، وهذا ما يتبني من الوزن النسيب. 
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شكل )2( يوضح مستويات نواجت الربامج األكاديمية يف ختصص اإلعالم

املرحلة الرابعة: حتكيم النواجت 
من  الثاني�ة  املرحلة  يف  استخدامه  لبدء  تؤهله  اليت  املتطلبات  جميع  استيفائه  من  والتحقق  العمل  جودة  لضمان 

كتابة األسئلة، خضع لثالثة أنواع من التحكيم، هي كاآليت:

أوال: حتكيم جلان متخصصة
 خضعت املنتجات بعد إعدادها للتحكيم من قبل جلان متخصصة، وجرى التحكيم وفقا لعدد من املحكات،  جرى 

تن�اولها بالتفصيل يف ثن�ايا اإلطار وُدّرب املحكمون على استخدامها. 

ثاني�ا: حتكيم اجلامعات
جلميع  التعلم  نواجت  أرسلت  فقد  بأهدافه،  مباشر  حنو  على  ومعني�ة  املشروع  يف  رئيًسا  شريًكا  اجلامعات  لكون 
والتحقق من مدى تغطيتها  النواجت،  األكاديمية يف ختصص اإلعالم ملراجعة  لتوجيهه لألقسام  السعودية  اجلامعات 

ملحتوى الربنامج األكادييم يف القسم، وحتديد أهمية كل مكون من مكونات نواجت التعلم.  

املكون الرئيس

املجال الفرعي

النواجت

اللغة والكتابة

اخلرب

يفرق بني اخلرب وغريه 
من القوالب الصحفية: 
التقرير، اللقاء، التحقيق.
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ثالثا: التحكيم اإللكرتوين
املركز  موقع  على  اإلعالم  لتخصص  التعلم  نواجت  طرحت  فقد  التحكيم،  من  السابقني  النوعني  إىل  باإلضافة 
الوطين للقياس والتقويم ملن يرغب من املتخصصني املشاركة يف مراجعتها وحتكيمها، وأعلن عن ذلك بوسائل إعالمية 

مختلفة للحث على املشاركة يف حتكيم النواجت.

اجلامعات  محتوى  مع  مواءمته  مدى  وتقدير  التحكيم  لنت�اجئ  وفقا  العمل  تنقيح  اخلامسة:  املرحلة 
السعودية.

جميع نت�اجئ التحكيم السابقة جرى توثيقها وتبويبها من جلان التحكيم ومن ثم أرسلت للجان اإلعداد لدراستها 
وتنقيح النواجت على ضوء توصياتها وتقدير مدى مواءمتها وفًقا لنت�اجئ االستب�انة املرسلة، ومن ثم أعيد العمل للجان 

التحكيم للتحقق من األخذ باملالحظات والتوصيات واعتماد العمل إلخراجه بصورته النهائي�ة.

املرحلة السادسة: اإلخراج النهايئ لنواجت التعلم
النهائي�ة مع إعداد جدول املواصفات؛  النواجت يف نسختها  التحكيم أعدت  لنت�اجئ  العمل وفقا  بعد استيفاء تنقيح 

لالستعانة بها لبدء املرحلة األساسية الثاني�ة املتمثلة يف بن�اء أدوات قياس النواجت.
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املكونات األساسية 
نواجت التعلم ختصص اإلعالم

1. اللغة والكتابة
للغة  شامل  فهم  مع  الكتابة  أساسيات  يعرف  أن  اخلريج  من  يتوقع  األسايس:  املكون  وصف 
وبمختلف  وكتابة،  حتدثا  املتعددة  أشكالها  يف  اللغة  عمل  كيفية  معرفة  من  ويتمكن   التواصل، 

أنواعها )كاخلرب والتقرير.. ، والدراما(. ويصوغ مادة للنشر يف  وسائل اإلعالم.

نواجت التعلماملكون الفرعي

1.1: اخلرب:
يعرف عناصر اخلرب ويصوغ 
اخلرب وفق األسس املهني�ة، 

ويمزي بني اخلرب وبقية 
القوالب الصحفية.

يقدم تعريفا للخرب.( 1

يفرق بني اخلرب وغريه من القوالب الصحفية: التقرير، اللقاء، التحقيق..( 2

يكتب وحيرر خربا مستخدما أنواع األسئلة الستة: من، مىت، أين، ماذا، لماذا، كيف؟( 3

يطبق األسس املهني�ة يف اخلرب: )املصداقية، املوضوعية، اآلني�ة، التوازن والشمول(.( 4

يستخدم القيم اإلخبارية يف انتقاء األخبار.( 5

يكتب اخلرب بطرق وأساليب مختلفة )الهرم املقلوب – املعتدل – املتدرج(.( 6

جييد صياغة عنوان جذاب مختصر.( 7

يصوغ اخلرب وفقا خلصائص الوسيلة :ورقية، إلكرتوني�ة.. )3(( 8

جيمع المادة اخلربية من مصادرها املختلفة.( 9

كتابة اخلرب بلغة عربي�ة سليمة خالية من األخطاء النحوية واإلمالئي�ة واألسلوبي�ة.( 10
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نواجت التعلماملكون الفرعي

1.2: التحرير الصحفي:
يعرف أساسيات فن الكتابة 

الصحفية.. ويتمكن 
من التفريق بني الفنون 

الصحفية املختلفة )املقالة، 
التقرير، التحقيق، احلديث 

الصحفي..(. ويجيد 
صياغة المادة الصحفية.

يعرف تاريخ تطور الكتابة الصحفية.( 1

يستطيع التفريق بني أنماط الكتابة :الوظيفية واألدبي�ة والصحفية.( 2

ــق، ( 3 ــة، التقريــر، التحقي ــة :املقال ــون الصحفي ــن الفن ــن م ــكل ف ــ�ات التحريــر ل ــرف تقني يع
احلديــث.

يستطيع استخدام عالمات الرتقيم جيًدا.( 4

ينقد المادة الصحفية الركيكة.( 5

يطبق مبادئ التحرير الصحفي لكل قالب من القوالب الصحفية.( 6

يعيد صياغة المادة الصحفية وفقا ملعايري التحرير الصحفي.( 7

 يصوغ المادة التحريرية بما يتن�اسب وطبيعة الوسيلة اإلعالمية..( 8

1.3: الكتابة للوسائط 
املتعددة:

حيرر املواد املناسبة للوسائط 
املتعددة، وتشمل إعداد 
السين�اريوهات القصرية.

وتصميــم ( 9 البي�انيــ�ة  الرســوم  )القصــة،  ومفصلــة  متقدمــة  إســرتاتيجيات  يســتخدم 
املشــروع. أهــداف  لتوضيــح  التصاميــم( 

املســتهدف، ( 10 للجمهــور  وفقــا  التفاعليــة  الرقميــة  اإلعــالم  وســائل  يف  الكتابــة  يعالــج 
االتصــال. مــن  والهــدف  والوســيلة، 

يعيــد صياغــة نــص معــد للوســائط املتعــددة ويطبــق التفاعــل والتنقــل النشــط بــني ( 11
عناصــر النــص. 

 يعد السين�اريوهات القصرية.( 12

يستدل على ردود فعل اجلمهور باعتب�ارها جزءا منتظما من مراحل كتابة التصميم.( 13

يعــرف كيفيــة عــرض النــص علــى الشاشــة؛ ويســتحضر خاصيــة التفاعــل يف وســائل ( 14
اإلعــالم اجلديــد، وقيــم الكتابــة املتمثلــة يف الدقــة واإلجيــاز والوضــوح.
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نواجت التعلماملكون الفرعي

1.4: املصطلحات اإلعالمية 
باللغة اإلجنلزيية: 

يعرف املصطلحات 
يف ختصصه، ويقرأ 

املصطلحات باللغة 
اإلجنلزيية ويفهمها، 

ويعرف، املصادر اليت 
تساعده على معرفة 

املصطلحات اجلديدة. 

يعرف مفهوم املصطلحات وأهميتها يف التخصص.( 1

يذكر أبرز املصطلحات اإلعالمية باللغة اإلجنلزيية. ( 2

يعرف العبارات األكرث شيوعا يف التخصص.( 3

يستخدم املصطلحات يف سياقها السليم.( 4

يربط بني املصطلحات وجذورها اللغوية  من خالل املصادر املتخصصة.( 5

يكتشف اخللل يف ترجمة بعض املصطلحات.( 6

يشرح إشكالية ترجمة املصطلحات وأثرها على املفاهيم.( 7

1.5: فن االلقاء:
يعرف طرق االتصال 

اللفظي وغري اللفظي، 
ويطبق مهارات اإللقاء 
وأساليب العرض أمام 

الطالب.

يعرف مفهوم وأسس اإللقاء .( 8

يمزي بني أنواع االلقاء: اخلطبة،  احلوار، املحاضرة، اخلاطرة.( 9

يعرف نماذج من الشخصيات البارعة يف االلقاء.( 10

يعرف إسرتاتيجيات اإلقناع يف احلديث: العاطفي والعقلي.( 11

يطبق تقني�ات االتصال غري اللفظي.( 12

جييد التخطيط لإللقاء واستخدام الوسائل املساعدة يف احلديث. ( 13

يوظف أساليب اإللقاء يف تقديم موضوع مباشرة إىل املجموعات الصغرية.( 14

جييد مهارة االستماع الفعال.( 15
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2. االتصال
وصف املكون األسايس: يتوقع من اخلريج أن يعرف العملية االتصالية ومراحلها، ويتمكن من توظيفها يف املجتمع، 

ويستخدم التقني�ات احلاسوبي�ة يف إيصال الرسالة بأسلوب جذاب للجمهور املحلي والدويل. 

نواجت التعلماملكون الفرعي

2.1: مدخل اىل االتصال:
يعرف عناصر االتصال )مرسل، 

ومستقبل، ورسالة، ووسيلة 
مستقبل، وأثر ورجع صدى(، وأنواعه، 

ومستوياته.

يعــرف االتصــال، وحيــدد عناصــره، ويمــزي بــني أنواعــه علــى أســاس اللغــة، ( 1
وأنواعــه علــى أســاس حجــم املشــاركني يف العمليــة االتصاليــة.

حتقيــق ( 2 يف  فشــله  أو  االتصــال  جنــاح  عليهــا  يتوقــف  الــيت  العمليــات  حيــدد 
معوقاتــه. ويشــرح  األهــداف، 

 يمزي بني أنواع التأثريات اليت حتدثها وسائل اإلعالم يف اجلمهور.( 3

يفرق بني وظائف االتصال اجلماهريية، ويقارن بني كل منها.( 4

يبــني نمــاذج االتصــال وفوائــد اســتخدامها، وحيــدد االعتبــ�ارات األساســية ( 5
عنــد اســتخدامها.

يمــزي بــني أنــواع االتصــال املختلفــة )الدعايــة – اإلعــالن – اإلعــالم – العالقــات ( 6
العامة(.
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نواجت التعلماملكون الفرعي

2.2:االتصال واملجتمع:
يعرف العالقة بني االتصال واملجتمع، 

والتأثريات املتب�ادلة.

يعــرف وظائــف وســائل االتصــال اجلماهرييــة يف املجتمــع مثــل: اإلعــالم، ( 1
الــرتاث. ونقــل  االجتماعيــة،  والتنشــئة 

واالجتاهيــة ( 2 :املعرفيــة  املجتمــع  علــى  اإلعــالم  تأثــري  مســتويات  يوضــح 
. كية لســلو ا و

واملضامــني ( 3 االتصــال  لوســائل  االجتماعيــة  املســؤولية  مفهــوم  بــني  يربــط   
إلعالميــة. ا

ــال ( 4 ــالم واالتص ــا اإلع ــا تكنولوجي ــالم وخصوًص ــلبي�ة لإلع ــريات الس ــني التأث يب
ــت(. ــ�ات واإلنرتن )الفضائي

 ينقد أداء وسائل االتصال يف املجتمع على ضوء نظريات االتصال.( 5

يوضــح دور وســائل اإلعــالم يف التأثــري ونشــر الوعــي واملعرفــة مــع أمثلــة علــى ( 6
ــر،  ــة الفق ــة، محارب ــاب، العومل ــ�ة، اإلره ــة الوطني ــة: )الهوي ــا اإلعالمي القضاي

ــاد(. الفس

التعرف على األنظمة والتجارب اإلعالمية يف الغرب.( 7

حيدد أبرز القضايا اليت يمر بها املجتمع يف الوقت احلاضر.( 8
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نواجت التعلماملكون الفرعي

2.3: اإلعالم السعودي:
يدرك مفهوم اإلعالم السعودي، ويعرف 
تاريخ وسائل اإلعالم السعودية، ويفهم 

خصوصية عمل اإلعاليم السعودي، 
ويعرف جهود القطاع اخلاص يف إنشاء 
وتطوير وسائل اإلعالم، وينقد ويقوم 

املواد اإلعالمية وفقا لألهداف.

يعرف  أهداف اإلعالم السعودي ومبادئه وسياساته.( 1

يعرف طبيعة املجتمع السعودي وأثره على اإلعالم.( 2

يعرف مراحل تطور وزارة الثقافة واإلعالم.( 3

4.3.2:يعــرف مراحــل تطــور الصحافــة )األفراد-املؤسســات..(، والتلفزيــون، ( 4
واإلذاعــة ..

يعرف نشأة وتطور وكالة األنب�اء السعودية.( 5

يشرح نشأة وتطور استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي( 6

يعرف تطور تنظيمات وقوانني اإلعالم السعودي.( 7

باألهــداف ( 8 اللزتامهــا  وفقــا  الســعودي  اإلعــالم  مــواد  بعــض  ويقــّوم  ينقــد 
املرســومة. والسياســات  

2.4: إعالم دويل:
يعرف دور اإلعالم املوجه وكيفية تأثريه 

يف الرأي العام العاليم.

 يشرح مفهوم اإلعالم الدويل.( 1

يعّرف أنماط اإلعالم الدويل.( 2

يعدد وسائل اإلعالم الدويل وأشكاله.( 3

 يفرق بني مفهوم اإلعالم الدويل والدعاية.( 4

يعرف األنظمة والتجارب اإلعالمية اجلديدة يف الغرب.( 5

يبنّي تأثري اإلعالم اجلديد يف صياغة اإلعالم الدويل.( 6

يشرح واقع الصورة الذهني�ة للمملكة خارجيا.( 7

ينقد الرسائل اإلعالمية اليت ال تتن�اسب مع اجلمهور الدويل.( 8

حيلل آليات التأثري يف اإلعالم الدويل.( 9
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إنت�اج املواد اإلعالمية  .3
التقني�ات  ويوظف  ومتطلباته،  اإلعاليم  اإلنت�اج  مفهوم  يعرف  أن  اخلريج  من  يتوقع  األسايس:  املكون  وصف 

احلاسوبي�ة احلديث�ة والربمجيات يف إعداد املواد ونشرها..

نواجت التعلماملكون الفرعي

3.1: اإلنت�اج اإلعاليم:
يعرف اخلصائص الفني�ة )األلوان، 

الرموز(، وأساليب التصميم 
املتنوعة،  ويتعامل مع برامج 

حاسوبي�ة يف إنت�اج اجلرافيكس.

يعرف اخلصائص الفني�ة )األلوان، الرموز(، وأساليب التصميم املتنوعة.( 1

يتعامل مع برامج حاسوبي�ة يف إنت�اج اجلرافيكس.( 2

يصمــم وينتــج أشــكاال متعــددة مثــل: النــص، والصــورة، والرســوم الثابتــ�ة ( 3
والفيديــو. والصــوت،  واملتحركــة، 

يستخدم تكنولوجيا احلاسوب يف وسائل اإلعالم بصورة تفاعلية.( 4

الوســائط ( 5 املــريئ وإنشــاء  التصميــم  يطبــق ويطــور إســرتاتيجيات فعالــة يف 
اإلنرتنــت،  ومواقــع  واأللعــاب،  املتحركــة،  والرســوم  التفاعليــة،  املتعــددة 

احلاســوب. علــى  القائــم  والتدريــب 

3.2: استخدامات اإلنرتنت 
االتصالية:

يوظف اإلنرتنت يف االتصال مع 
اجلمهور بكافة مستوياته، وإيصال 

الرسائل اإلعالمية للجمهور.

يســتخدم محــركات البحــث املتخصصــة الــيت تفيــد املســتخدم يف الوصــول إىل ( 1
املعلومــات والبي�انــات املطلوبــة، ويذكــر أبرزهــا، وآليــة عملهــا.

يســتخدم تبــ�ادل املعلومــات والبي�انــات والصــور عــرب شــبكات اإلنرتنــت بمــا يف ( 2
ذلــك الربيــد اإللكــرتوين واملدونــات.

علــى ( 3 املتبــ�ادل  النقــل  يف  اإلنرتنــت  اســتخدام  آلليــة  متنوعــة  نمــاذج  يقــدم 
.Teleconference بـــ  يعــرف  مــا  عــرب  واجلماهــريي  الفــردي  املســتوى 

يفرق بني شبكات التواصل االجتماعي بن�اًءا على طبيعة استخداماتها. ( 4

يعطــي أمثلــة علــى توظيــف املؤسســات لوســائل اإلعــالم االجتماعــي يف تقديــم ( 5
خدمــات اتصاليــة جديــدة مــن خــالل العالقــات العامــة.
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البحوث اإلعالمية والنظريات  .4
وصف املكون األسايس: يتوقع من اخلريج أن يعرف مراحل البحث العليم وأبرز النظريات االتصالية.. ويقدم حبًثا 

مصغًرا تتوفر فيه عناصر البحث األساسية.

نواجت التعلماملكون الفرعي

4.1 : مناهج البحث اإلعاليم:
يعرف املهارات األساسية للبحث 
اإلعاليم وخطواته، ويعد اخلطة 

البحثي�ة، ويستطيع تطبيقها.

ــرح ( 1 ــع الش ــدد م ــة، ويع ــة والكمي ــة الكيفي ــات اإلعالمي ــج الدراس ــرف مناه يع
ــا. ــ�درج حتته ــيت تن ــوث ال ــواع البح أن

يذكر عناصر ومكونات اخلطة البحثي�ة، ويبني باختصار املقصود بها.( 2

 يشــرح مفهــوم املجتمــع والعينــ�ة يف البحــوث اإلعالميــة، ويســيم أنــواع العينــ�ة ( 3
العشــوائي�ة وغري العشــوائي�ة.

حيلــل محتــوى مــادة إعالميــة ويصنفهــا وفقــا للخطــوات املتبعــة يف حتليــل ( 4
املضمــون.

يبــني أنــواع حبــوث الصحافــة وفقــًا للرســالة، واملتلقــي والقائــم باالتصــال، ( 5
ويستشــهد بأمثلــة علــى كل نــوع.

يصمم استب�انة حبثي�ة ملسح جمهور إحدى وسائل اإلعالم.( 6

يصوغ مشكلة حبثي�ة حول قضية إعالمية، وحيدد تساؤالتها البحثي�ة.( 7
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نواجت التعلماملكون الفرعي

4.2: نظريات االتصال:
يفهم أسس بن�اء نظريات تأثري 

وسائل االتصال، وينقدها، ويدرك 
أنواع النظريات وحيللها، ويستطيع 

توظيفها يف البحوث اإلعالمية.

وللقائــم ( 1 اجلمهــور،  الســتخدام  وفقــًا  أبرزهــا  ويســيم  النظريــة،  ُيعــّرف 
اإلعالميــة.     للرســائل  املتلقــي  يف  حتدثــه  الــذي  التأثــري  ولنــوع  باالتصــال، 

يصــف نظريــة الرصاصــة الســحرية أو احلقنــة حتــت اجللــد، ويســتدل علــى ( 2
ســقوطها، ويلخــص االنتقــادات الــيت وجهــت لهــا.

يفــرق بــني املقصــود باحلاجــات املتوقعــة، واإلشــباعات املتحققــة، ويعطــي ( 3
ــك. ــى ذل ــة عل أمثل

ــار ( 4 ــرح اآلث ــالم، ويش ــائل اإلع ــى وس ــاد عل ــة االعتم ــأت نظري ــف نش ــر كي يذك
املرتتبــ�ة علــى اعتمــاد اجلمهــور علــى وســائل اإلعــالم، ويوضــح ممزياتهــا.

يبــني مفهــوم الغــرس الثقــايف، وحيــدد فرضيــات نظريتــ�ه، كمــا يقــارن بــني ( 5
النمــاذج املفســرة لعمليــة الغــرس.

يمزي بني النظريات املعيارية والوظيفية ويبني الفرق بينهما.( 6

يعــرض نظريــات االتصــال احلديثــ�ة، باألخــص املتعلقــة بوســائل اإلعــالم ( 7
اإلعــالم  ونظريــات  بينهــا  الفــرق  ويبــني  تطبيقاتهــا،  ويشــرح  االجتماعــي، 

التقليــدي.

4.3 : النقد اإلعاليم:
يعرف مفهوم التفكري النقدي، 

وينقد وسائل اإلعالم، وحيللها وفًقا 
للمداخل النظرية والفلسفية اليت 

تفسر األداء اإلعاليم.

يعّرف مفهوم النقد اإلعاليم، وفوائده، وحيدد أدواته.( 1

 يمزي بني النقد والتحليل والتخطيط اإلعاليم.( 2

حيلــل نمــاذج إعالميــة متنوعــة )صحفيــة، وإذاعيــة، وتلفزيونيــ�ة(، ويربــط ( 3
حتليلــه بالبيئــ�ة االجتماعيــة الــيت تتــم العمليــة اإلعالميــة يف إطارهــا.

يقّوم مضمون املواد اإلعالمية من حيث الوسيلة والشكل، واألسلوب.( 4

حيــدد جوانــب القــوة والضعــف يف المــادة اإلعالميــة، ويقــدم احللــول األنســب ( 5
وفقــًا إلطــار فلســفي مقنــع.

يوضح نظريات النقد اإلعاليم ويبني الفرق بني النقد اإلعاليم والفين.( 6
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4. 4: الرأي العام:
يعرف مفهوم الرأي العام وأنواعه 
والعوامل اليت تؤثر فيه وأساليب 

قياسه.

يعرف الرأي العام وأنواعه وتقسيماته.( 1

يبني وسائل االتصال التقليدية واحلديث�ة اليت تكون الرأي العام.( 2

حيلل عوامل تكوين الرأي العام وتغيريه.( 3

يمزي بني مفاهيم: الثقافة، االجتاهات، الدوافع واملعتقدات.( 4

يفسر أثر وظائف وسائل اإلعالم يف بن�اء الرأي العام.( 5

 يعطي أمثلة على أثر وسائل اإلعالم يف الرأي العام والعكس.( 6

يعــرف أثــر وســائل التواصــل االجتماعــي يف تكويــن الــرأي العــام ويربز مؤشــرات ( 7
التأثري.

يعرف طرق قياس الرأي العام ومعوقاته يف الدول النامية.( 8
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األسس الفكرية اإلعالمية واألخالقيات  .5

وصف المكون األساسي: يتوقع من الخريج أن يعرف األسس الفكرية لإلعالم واألطر األخالقية، ويتمكن من 
ممارسة العمل اإلعالمي  بطريقة إبداعية مراعيا األسس اإلعالمية واألخالقية.

نواجت التعليماملكون الفرعي 

5.1: التفكري اإلبداعي:
يعّرف أساليب التفكري اإلبداعي 

ويعمل على توظيفه يف املجال 
اإلعاليم.

يربط بني أساسيات التفكري اإلبداعي ودورها يف رفع كفاية األداء اإلعاليم. ( 1

 يشرح املفاهيم األساسية للتفكري ومهاراته وأنماطه .( 2

 يدرك أهمية تنمية مهارات التفكري للفرد واملجتمع .( 3

 يقــارن بــني أنمــاط التفكــري ومنهــا : التفكــري اإلبداعــي، التفكــري الناقــد، تفكــري ( 4
حــل املشــكالت.

يســتخدم أســاليب التفكــري اإلبداعــي )العصــف الذهــين – حــل املشــكالت ( 5
العلميــة – حــل املشــكالت املســتقبلية – تآلــف األشــتات – املناقشــة – تمثيــ�ل 

ــاليم . ــل اإلع األدوار( يف تطويــر العم
يطبق بعض أساليب وبرامج تنمية التفكري مثل: برنامج القبعات الست. ( 6

يصنــف مهــارات التفكــري: )التفكــري املركــب – مهــارات التفكــري املعرفيــة – فــوق ( 7
معرفيــة – تصنيــف بلوم(.
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5.2: قانون وأخالقيات االتصال 
اجلماهريي:

يعّرف القوانني واألخالقيات 
واألنظمة، وخباصة اليت جيب على 

اإلعاليم االلزتام بها يف عمله.

يعــرف قانــون اإلعــالم واالعتبــ�ارات األخالقيــة الــيت مــن املرجــح أن تواجــه ( 1
اإلعالميــني.

يعرف بعض قرارات املحاكم الرئيسة واللجان املختصة يف تاريخ اململكة.( 2

يمزي بني السلوك األخاليق وغري األخاليق من قبل اإلعالميني.( 3

يظهــر قدرتــه علــى التفكــري النقــدي، وتكويــن حكــم عــادل وعقــالين حــول ( 4
واألحــداث. والقضايــا  األخبــار 

يوظــف املعايــري واملمارســات القانونيــ�ة علــى مجموعــة متنوعــة مــن إعــداد ( 5
وجمــع األخبــار.

يستكشــف التفاعــل بــني قانــون احلقــوق واحلريــات الــيت تتمتــع بهــا وســائل ( 6
ــدول. اإلعــالم يف بعــض ال

حيــدد االمتيــ�ازات القانونيــ�ة والقيــود التنظيميــة الــيت تؤثــر علــى كل فــرع مــن ( 7
ــائل اإلعــالم. وس

يوضح القضايا األخالقية الكربى الناشئة عن املمارسة الصحفية. ( 8

احلــق ( 9 يف  للنظــر  أخــرى  وطــرق  األخــرى،  األخالقيــة  النظــر  وجهــات  يذكــر 
لباطــل. وا
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إدارة المؤسسات اإلعالمية واقتصادياتها:  .6

اإللمام  ذلك  في  بما  اإلعالم،  واقتصاديات  إدارة  في  األساسية  المفاهيم  يعّرف  األساسي:   المكون  وصف 
المؤسسات اإلعالمية، ودور االقتصاد في تشغيلها واستدامة عملها، كما يربط  المتبعة في  بالنماذج اإلدارية 
بين مفاهيم اإلنتاج والجودة والتكلفة واالحتكار، وأثره على السوق اإلعالمية، والعالقة بين الشركات المعلنة 

ووسائل اإلعالم.

نواجت التعلماملكون الفرعي

6.1: إدارة املؤسسات اإلعالمية:
يعّرف مفهوم اإلدارة وأهميتها يف 
املؤسسة اإلعالمية، ويربط بني 

النظريات اإلدارية وأنماط اإلدارة 
باملؤسسات اإلعالمية.

ــة ( 1 ــات العملي ــة، ومكون ــات اإلعالمي ــل اإلداري يف املؤسس ــة العم ــرح طبيع يش
ــيطرة. ــة والس ــه والرقاب ــم والتوجي ــث التنظي ــن حي ــة م اإلداري

يعرف النظريات اإلدارية، وإشكالية الدافعية ونظرياتها.( 2

 يدرك مفهوم القيادة يف املؤسسات اإلعالمية وأنماطها واألساليب املؤثرة.( 3

ــن ( 4 ــؤولني ع ــراد واملس ــا يف األف ــب توفره ــات الواج ــص واملواصف ــدد اخلصائ حي
ــا . ــم فيه ــط والتنظي ــات التخطي ــة وعملي ــات الصحفي ــادة املؤسس قي

  يلــم بنمــاذج وأنمــاط وأســاليب القيــادة واإلدارة اإلعالميــة، ويبــني أنــواع ( 5
وغــري  الرســمية  اإلعالميــة  املؤسســات  يف  ونماذجهــا  التنظيميــة  الهيــاكل 

الرســمية.
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6.2: اقتصاديات اإلعالم:
يعّرف مفهوم اقتصاديات اإلعالم، 

ويبني عمليات الدورة اإلنت�اجية 
لإلعالم وسبل حتسني األداء.

 يعــرف املقصــود بتمويــل املؤسســات اإلعالميــة ومصــادر تمويــل وســائل ( 1
ــداد  ــة إع ــالم، وكيفي ــات اإلع ــا باقتصادي ــة وعالقته ــد المالي ــالم، والعوائ اإلع

املوازنــات يف املؤسســات اإلعالميــة.

بالنظــام ( 2 اإلعــالم  وســائل  وعالقــة  اإلعــالم،  اقتصاديــات  مفهــوم  يبــني 
اجلماهرييــة،  االتصــال  لوســائل  االقتصاديــة  واألســس  االقتصــادي، 

اإلعالميــة. للمنتجــات  االقتصاديــة  واخلصائــص 

 يكون ملًما بت�أثري النفقات المادية يف اإلمكانات الفني�ة والتقني�ة والبشرية.( 3

باقتصاديــات ( 4 وعالقتهــا  اإلعالميــة  املؤسســات  بملكيــة  املقصــود  يشــرح   
اإلعالميــة. املؤسســة 

وســوق ( 5 اإلعــالم  ســوق  وتدويــل  اإلعــاليم،  التســويق  إســرتاتيجية  يعــرف   
برامجــه.

 يعدد نماذج لالستثمارات يف املؤسسات اإلعالمية.( 6

 يربــط بــني مفاهيــم اإلنتــ�اج واجلــودة والتكلفــة واالحتــكار، وأثــره علــى الســوق ( 7
اإلعالميــة والعالقــة بــني الشــركات املعلنــة ووســائل اإلعــالم.






