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مقدمة:
تقوم موؤ�س�سة ر�سالتها على حتقيق الريادة يف الإعالم الن�سائي الهادف، وت�سعى اإىل تقدمي ر�سالة اإعالمية هادفة وتاأهيل الكوادر الن�سائية 

يف جمال الإعالم من خالل �سناعة م�سروعات اإعالمية متميزة وبرامج متنوعة و�سراكات متعددة.
ومن هذه امل�سروعات م�سروع رعاية املوهوبات؛ والذي يعنى بتبني ورعاية املواهب الإعالمية ال�سابة، وال�ستفادة من القوة الإعالمية 

املغمورة عند الفتيات.
وقد مت اعتماد جمموعة من امل�سارات الإعالمية من اأجل بناء منهج متكامل لها لتحقيق هذا الهدف. 

من  يتكون  حيث  التدريبية،  احلقيبة  لتنفيذ  �ساماًل  متطلبًا  البع�ض  بع�سها  مع  ت�سكل  التي  املو�سوعات  من  عدد  من  امللف  هذا  يتكون 
الكفايات العامة واخلا�سة التي يت�سمنها م�سروع التدريب، وال�سيا�سات العامة خلطة م�سروع التدريب، واملخطط التف�سيلي للم�سارات، 
وو�سف تقديري مل�سار التعلم )الو�سائل والأدوات( التي مت اختيارها لتنفيذ حمتوى الكفاية التدريبية، كما مت اإ�سافة �ساعات التدريب، 

وت�سميم ا�ستمارة لقيا�ض اأثر التدريب، وا�ستمارة تقومي للربنامج.
يت�سمن هذا امللف عددًا من املتطلبات، وهي:

2- مغردة متخ�س�سة 1- مدخل اإىل الإعالم      
4- كتابة املقال 3- كتابة ال�سيناريو      

6- الكتابة لالإعالم اجلديد 5- الت�سويق الإلكرتوين لالأفكار وامل�ساريع     
7- اإنتاج الأفالم الوثائقية  

السياسات العامة لخطة مشروع التدريب: 
الإعالم  الن�سائية يف  الإعالمية  املواهب  رعاية  يف  دقيق  ب�سكل  خمت�ض  برنامج  املوهوبات  لرعاية  "ر�سالتها"  موؤ�س�سة  م�سروع  يعد 
اإىل  اكت�ساف وتاأهيل وتطوير املوهوبات يف الإعالم الن�سائي الهادف، مبا يخدم امل�سارات املحددة يف التدريب  الهادف، حيث يهدف 

والتطوير الإعالمي.
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األهداف التفصيلية للمشروع:
  اكت�ساف املوهوبات يف الإعالم الن�سائي الهادف.

  تاأهيل وتطوير املوهوبات يف الإعالم الن�سائي الهادف.
  امل�ساهمة يف توظيف اإعالميات موؤهالت خلدمة قطاع الإعالم الن�سائي الهادف.

  اخلروج مب�ساريع واأفكار تخدم قطاع الإعالم الن�سائي الهادف.
  تن�سيق جهود العمل الن�سائي يف الإعالم الهادف.

  بناء قاعدة وا�سعة ت�سمل م�ساريع واأفكار وخربات ن�سائية )للتبادل( تخدم قطاع الإعالم الهادف.

الفئات المستهدفة:
ي�ستهدف م�سروع موهوبات كاًل من الفئات التالية، وهي جزء اأ�سا�سي من الرت�سح:

  اأن تكون من الفئة العمرية 18 - 35 عامًا.
  خريجات الثانوية العامة فما فوق.

  العامالت يف جمال الإعالم "القطاع اخلريي".
  طالبات ق�سم الإعالم يف اجلامعات ال�سعودية واملهتمات يف العمل اخلريي.

  من مار�ست العمل الإعالمي داخل القطاع اخلريي، وعلى ا�ستعداد للعمل يف الإعالم الن�سائي الهادف.
  املر�سحات من قبل داعيات واأ�سحاب التجارب الن�سائية يف الإعالم الهادف واملزكيات لها.

معايير اختيار المرشحات:
تت�سمن معايري الختيار كاًل من املعايري التالية:

الت�سجيل املبا�سر يف املوقع اأو ال�سفحة املخ�س�سة للربنامج خالل فرتة الرت�سيح، وتت�سمن ا�ستمارة الت�سجيل ما يلي:
  ال�سم
  العمر

  الربيد الإلكرتوين
  رقم اجلوال

  نوعية ال�سهادة )اجلامعية/ الثانوية(
  التخ�س�ض

  ا�سم معرف احل�ساب يف تويرت
  ا�سم معرف احل�ساب يف في�سبوك

  ا�سم معرف احل�ساب يف الن�ستجرام
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  ا�سم معرف احل�ساب يف اأخرى )حدد(
  هل مار�ست العمل الإعالمي   نعم، جمالت العمل   ل 

  عدد �سنوات اخلربة الإعالمية
  مكان العمل احلايل

  هل مار�ست العمل يف القطاع اخلريي  نعم، جمالت العمل   ل 
  اجتياز الختبار القبلي للميول املهنية.

  اجتياز املقابلة ال�سخ�سية.
  احل�سول على تزكية ملن مل متار�ض العمل يف الإعالم الهادف من داعيات وخبريات يف الإعالم الن�سائي الهادف.

آلية االختيار واالستقطاب:
تت�سمن اآلية الختيار ما يلي: 

  املوافقة على �سروط الربنامج والتي �ستكون مدونة يف طلب النت�ساب والرت�سيح للربنامج، وهي:
   اأن ل يقل عمر املتقدمة عن 18 ول يزيد عن 35 عامًا.

   حا�سلة على �سهادة الثانوية العامة بحد اأدنى.
   مار�ست العمل يف القطاع اخلريي.

   مار�ست العمل الإعالمي داخل القطاع اخلريي، وعلى ا�ستعداد للعمل يف الإعالم الن�سائي الهادف.
   مر�سحة من قبل داعيات واأ�سحاب التجارب الن�سائية ولديها تزكية.

  دفع ر�سوم مالية )1000( ريال �سعودي ُتعاد بعد انتهاء الربنامج التدريبي ملن �ساركت بـ 85% من الربنامج.
  التعهد بالعمل يف قطاع خريي ملدة 12 �سهرًا.

  خماطبة اجلهات ذات العالقة يف العمل اخلريي لطلب تر�سيح موهوبات.
  ن�سر اإعالنات يف �سفحات التوا�سل الجتماعي.

  ن�سر اإعالن واحد يف �سحيفة حملية واإلكرتونية للت�سجيل يف الربنامج.
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استمارة تقويم البرنامج
ت�ساهم هذه ال�ستمارة يف عملية جتويد العمل وتدراك مواطن اخللل عند تقدمي هذه الدروة، ومن املهم اأن متالأ ب�سكل وا�سح و�سفاف من 

قبل املتدربات، وال�ستمارة هي:

اسم المدرب اسم البرنامج

مدة الدورة تاريخ االنعقاد

المعيـــــار
أوال : المدرب

متكنه من املحتوى العلمي للربنامج 1
قدرته على تو�سيل املعارف واملعلومات 2

كفاءته يف تنظيم العر�ض التجريبي 3
قدرته على ربط املادة التدريبة بالواقع العملي للمتدربني 4

تنوع اأ�ساليبه التدريبية والأن�سطة امل�ستخدمة 5
قدرته على اإدارة النقا�ض وحتفيز امل�ساركني 6

7 قدرته على اإحداث التفاعل بني املتدربني
ا�ستخدامه للو�سائل والتقنيات التدريبية ال�سمعية والب�سرية 8

مهارته يف الإلقاء 9
اإدارته لوقت الربنامج والتزامه باملواعيد 10

قدرته على التعامل مع الأمناط املختلفة من املتدربني 11
التزامه مبو�سوعات التدريب 12

قدرته على حتقيق اأهداف اجلل�سات التدريبية 13
ثانيًا : الحقيبة / المادة التدريبية

اأهداف الربنامج واقعية 1
اهداف الربنامج قابلة للقيا�ض 2

موازنة الربنامج بني الهداف النظرية والتطبيقية 3
مالءمة توزيع املو�سوعات على اجلدول الزمني 4

كفاية املو�سوعات لتحقيق اأهداف الربنامج 5
منا�سبة املو�سوعات مل�ستويات املتدربني 6

حداثة املادة التدريبية 7
توافق الأن�سطة التدريبية مع املو�سوعات 8
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�سالمة و�سال�سة اللغة التي كتبت بها املادة التدريبية 9
جاذبية الإخراج العام للحقيبة / املادة التدريبية 10

ثالثًا : البيئة التدريبية : مدى مالءمة البيئة
تاريخ تنفيذ الربنامج 1

وقت انعقاد اجلل�سات التدريبية 2
مدة الربنامج 3

)القاعة التدريبية وجتهيزاتها ) ال�ساءة، التهوية، الأجهزة .. الخ 4
تنظيم املتدربني داخل القاعة التدريبية 5

)اخلدمات امل�ساندة ) ال�سيافة ، ال�سرتاحة، الت�سوير، ... الخ 6
تعاونهم املتدربني فيما بينهم 7

قدرتهم على التفاعل مع املدرب 8
حما�ض املتدربني للربنامج 9

التزام املتدربني مبواعيد احل�سور والن�سراف واجلل�سات التدريبية 10

استمارة قياس أثر التدريب
ت�ساهم ا�ستبانة قيا�ض الأثر التدريبي للمتدربات يف معرفة وتقييم الفائدة من اندماجهن يف برنامج تدريبي، وهي على النحو التايل:

  ا�سم الدورة: ......................................................
  مدة الدورة: ........................................................
  تاريخ الدورة: .......................................................

  ا�سم املتدربة: ..............................................
يعباأ من قبل املتدربة:-

املهارات والقدرات املكت�سبة من الدورة التدريبية مقارنة مبا قبل الدورة: 

قدرتك بعد الدورة التدريبية قدرتك قبل الدورة التدريبية المهارات التي قدمتها 
الدورة التدريبية

�سعيفة متو�سطة جيدة �سعيفة متو�سطة جيدة 1
2
3
4
5

الآتية: الأ�سباب  اإىل  يرجع  فهذا  التدريبية،  الدورة  من  جيدة  ب�سورة  تكت�سبها  مل  والقدرات  املهارات  بع�ض  هناك  كانت  • اإذا 
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ال أوافق أوافق المهارات والقدرات
املهارات ل عالقة لها مبهام عملي

مدة الربنامج كانت غري كافية

املعارف واملهارات املقدمة يف الربنامج كثرية جدًا

م�ستوى املهارات متقدم جدًا

      اأخرى )حدد (

ل( )نعم/  جيد  ب�سكل  اكت�سبتها  التي  املهارات  تطبيق  با�ستطاعتك  هل  عملك  اإىل  التدريبية  من  عودتك   • بعد 
     اإذا كانت الإجابة بال فما هي الأ�سباب : -

ال أوافق أوافق األسباب

ل اأوافق اأوافــــق عدم توفر الأجهزة واملواد الالزمة لتطبيق املهارات اجلديدة

انتقلت اإىل عمل اآخر ل يحتاج للمهارات التي اكت�سبتها

عدم ت�سجيع روؤ�سائي يل بتطبيق املهارات اجلديدة

عدم �سماح نظام العمل بتطبيق مهارات توؤثر على تغيري جوهري يف الإجراءات

اأخرى

: للربنامج  نتيجة  الوظيفي  اأدائك  على  طراأ  الذي   • التح�سن 

تحسن كثيرًا تحسن قلياًل لم يتغير السلــــوك
الأداء العام

زيادة املعلومات
زيادة املهارات

 الدقة
 الر�سا

الزيادة يف الإنتاج
القدرة على البتكار
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وفيما يلي توزيع الدورات التي مت اإقرارها وطرق تتابعها �سمن برنامج موهوبات:

الساعات التدريبيةالمستوىالدورة

25اأ�سا�سيمدخل اإىل الإعالم 

20متخ�س�ضكتابة املقال

20متخ�س�ضمغردة متخ�س�سة

25متخ�س�ضكتابة ال�سيناريو

20متخ�س�ضحتليل املحتوى التلفزيوين

15متخ�س�ضالكتابة لالإعالم اجلديد

20متخ�س�ضاإنتاج الأفالم الوثائقية

145 �ساعةاإلجمالي

مدخل إلى اإلعالم 

كتابة 
المقال

مغردة 
متخصصة

كتابة 
السيناريو

تحليل 
المحتوى 
التلفزيوني

الكتابة 
لإلعالم 
الجديد

إنتاج
 األفالم 
الوثائقية
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متطلبات حقيبة

مدخل إلى اإلعالم
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الكفايات العامة والتفصيلية : 

نوع 
الكفايات التفصيليةالكفايات العامةالكفاية

معريف

 التعريف مبفهوم الإعالم والت�سال  
والعالقة بينهما

 التعريف بن�ساأة الإعالم ومراحل تطوره
 التعريف بالعالقة بني الإعالم والعلوم 

الن�سانية

 التعريف مبفهوم الإعالم
 التعريف مبفهوم الت�سال

 التعريف بالعالقة بني الإعالم والت�سال
 التعريف بن�ساأة الإعالم ومراحل تطوره زمنيا

 التعريف بالعالقة بني الإعالم وعلوم ال�سيا�سية والقت�ساد والجتماع

معريف 

 التعريف باأهمية الإعالم ودوره 
والوظائف التي يوؤديها

 التعريف بنظريات الإعالم والتاأثري
 التعريف بو�سائل الإعالم والفروق بينها

 التعريف باأهمية الإعالم 
 التعريف بدور الإعالم املعا�سر والوظائف التي يوؤديها

 التعريف بنظريات الإعالم 
 التعريف بنظريات التاأثري الإعالمي

 التعريف بو�سائل الإعالم املختلفة
 التعريف بالفروق بني و�سائل الإعالم وقوة واثر كل و�سيلة

 التعريف بعوملة الإعالم معريف
 التعريف بالإعالم العربي وال�سعودي 

 التعريف مبفهوم عوملة الإعالم 
 التعريف بالإعالم العاملي

 التعريف بالإعالم العربي 
 التعريف بالإعالم ال�سعودي 

معريف / 
قيمي/ حتليلي

 التعريف مبواثيق الإعالم وال�سوابط 
الخالقية يف الن�سر

 التعريف باأخالقيات مهنة الإعالم عامليا
 التعريف ب�سوابط الن�سر يف بع�ض و�سائل الإعالم العاملية )بي بي �سي (

 التعريف مبواثيق ال�سرف العربي التي اقرها وزراء الإعالم العرب
 التعريف ب�سوابط الن�سر يف ال�سعودية

معريف / قيمي 
/ حتليلي

 التعريف بالإعالم الهادف)ال�سالمي( 
مفهومه و�سروطه و�سوابطه و�سيا�ساته

 التعريف مبفهوم الإعالم ال�سالمي )الهادف(
 التعريف باأهداف الإعالم ال�سالمي

 التعريف ب�سيا�سات و�سوابط و�سروط الإعالم ال�سالمي
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و�صف م�صارات التعلم والعنا�صر :

العناصرمسار التعليمالكفايات العامة

 التعريف مبفهوم الإعالم
والت�سال والعالقة بينهما

 
 التعريف بن�ساأة الإعالم 

ومراحل تطوره

 التعريف بالعالقة بني 
الإعالم والعلوم الن�سانية

 عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية

 ا�ستعرا�ض كتب متخ�س�سة يف الإعالم

 تعريف الإعالم ومفهومه
 تعريف الت�سال ومفهومه 

 الفروق والختالفات بني الإعالم والت�سال
 ن�ساة الإعالم وتطوره عرب الزمن واملوؤثرات التقنية والقت�سادية

 عنا�سر عملية الت�سال )املر�سل ، الر�سالة ، الو�سيلة ، امل�ستقبل 
،رجع ال�سدى(

 حتليل للعالقة بني العلوم الن�سانية ذات العالقة بالإعالم 
)الجتماع ، علم النف�ض ، ال�سيا�سة ، القت�ساد(

 التعريف باأهمية الإعالم
ودوره والوظائف التي يوؤديها
التعريف بنظريات الإعالم 

والتاأثري

 التعريف بو�سائل الإعالم 
والفروق بينها

 عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية 

 ا�ستعرا�ض تقارير اعالمية �سارحة

 اأهمية الإعالم ودوره املعا�سر)الوقت ، التقنيات ، التوافر ، 
التداخل مع اأدوات الت�سال(.

 وظائف الإعالم
نظريات الإعالم )نظرية ال�سلطوية ، نظرية احلرية الإعالمي ، 

نظرية امل�سئولية الجتماعية ، نظرية الإعالم ال�سالمي(
نظريات التاثري الإعالمي)الر�سا�سة ،حار�ض البوابة ، التاثري على 

مرحلتني ، التلقيح ،الرتاكمي ، ال�ستخدامات وال�سباع ، حتديد 
الولويات (

ا�ستعرا�ض و�سائل الإعالم اجلماهريية واأهمية  وتاأثري كل و�سيلة 
والفروق بينها 

 التعريف بعوملة الإعالم 

 التعريف بالإعالم العربي 
وال�سعودي 

 عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية

 عر�ض كتب متخ�س�سة بعوملة الإعالم

 ا�ستعرا�ض تقارير متخ�س�سة   
)النرتنت( عن الإعالم العربي 

وال�سعودي

 عوملة الإعالم: املفهوم ، التاريخ ، ال�سركات عابرة القارات 
،الواقع ، التاثري ، النت�سار ،امثلة ومناذج واح�ساءات واقعية(

 الإعالم المريكي )القوة ، النفوذ والنت�سار ، التاثري وال�سيطرة(
 الإعالم العربي)الواقع ، التاثري ، ابرز النماذج(

الإعالم ال�سعودي)التاريخ ، العالقة مع ال�سلطة ، الواقع اليوم ، 
املناف�سة ، التاثري (
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العناصرمسار التعليمالكفايات العامة

 التعريف مبواثيق الإعالم 
وال�سوابط الخالقية يف 

الن�سر

 عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية
 ا�ستعرا�ض بنود ميثاق ال�سرف العربي 

)برامج ومقالت ومدى التزامها (

 ا�ستعرا�ض �سوابط الن�سر لدى وزارة 
الإعالم ال�سعودية ا)برامج ومقالت 

وبيان مدى التزامها بالبنود( 

 اخالقيات مهنة الإعالم )ال�سائدة عامليا(
 متعلقات وحقوق الغري عند الن�سر وعالقة الق�ساء 

بذلك)النموذج الربيطاين(
 املوؤ�س�سات املعنية ب�سيا�سات الن�سر يف بع�ض الدول)بريطانيا ، 

امريكا(
 �سوابط الن�سر يف بع�ض و�سائل الإعالم العاملية)بي بي �سي ، �سن 

ان ان ، اجلزيرة(
بنود ميثاق ال�سرف العربي )اقرها وزراء الإعالم العرب(

 �سوابط الن�سر يف ال�سعودية ح�سب �سروط وزارة الإعالم 
ال�سعودية

 ال�سيا�سات العامة لالعالم ال�سعودي ) املجل�ض العلى لالعالم(

 التعريف بالإعالم 
الهادف)ال�سالمي( 

مفهومه و�سروطه و�سوابطه 
و�سيا�ساته

 عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية
 ا�ستعرا�ض بع�ض الكتب التي اهتمت 

باحلديث عن الإعالم ال�سالمي
 عر�ض مناذج من الإعالم ال�سالمي 

املقروء وامل�ساهد
 تطبيق �سروط الإعالم ال�سالمي على 

بع�ض الربامج واملواد املكتوبة

 مفهوم الإعالم ال�سالمي )ا�ستعرا�ض خمتلف التعاريف 
والو�سول اىل التعريف الن�سب(

 اهداف الإعالم ال�سالمي
 خ�سائ�ض و�سفات الإعالم ال�سالم�سي

 �سوابط و�سيا�سات الإعالم ال�سالمي
 مناذج من الإعالم ال�سالمي

 ر�سد بع�ض الربامج يف قنوات ا�سالمية ومدى التزامها 
بال�سوابط
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متطلبات حقيبة

 كتابة المقال
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الكفايات العامة والخاصة :

الكفايات التفصيليةالكفايات العامةنوع الكفاية

معريف / 
مهاري 

 التعرف على اأمناط الكتابة 
وخ�سائ�سها

 التعريف بالفروق بني الكتابة لل�سحف 
املطبوعة والكتابة اللكرتونية

 التعرف هلى خ�سائ�ض الكتابة ال�سحفية
 التعرف على خ�سائ�ض الكتابة اللكرتونية )مواقع النرتنت والإعالم الجتماعي(

 التعرف على خ�سائ�ض الكتابة املطولة وامل�سغرة ومتناهية ال�سغر )تويرت(
 التعرف على �سروط وقواعد الكتابة اجليدة

 اكت�ساب مهارة تقييم املادة املكتوبة ورقيا والكرتونيا

معريف / 
حتليلي

  التعريف باأنواع فنون وقوالب التحرير 
ال�سحفي

  التعرف على فنون التحرير ال�سحفية )اخلرب ، التقرير ، التحقيق ،احلوار، املقال(
  القدرة على تو�سيف وت�سنيف املواد ل�سحفية

مهاري / 
معريف 

/ حتليلي

  معايري التقييم للكّتاب وال�سحفيني 
وجوانب التميز عندهم

  التعرف على مفهوم املقال والفرق بينه وبني بقية فنون التحرير ال�سحفي
  التعرف على خ�سائ�ض املقال اجليد

  التعرف على اأنواع املقالت
  التعرف على اآليات كتابة املقال

  اكت�ساب مهارة كتابة املقال الق�سري
  اكت�ساب مهارة توظيف القيم يف كتابة املقال

و�صف م�صارات التعلم والعنا�صر :

العناصرمسار التعلمالكفايات العامة

  التعرف على اأمناط 
الكتابة وخ�سائ�سها

  التعريف بالفروق بني 
الكتابة لل�سحف املطبوعة 

والكتابة اللكرتونية

 عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية
قراءات خمتارة من كتب ادبية

 ا�ستعرا�ض من النرتنت ملواد مكتوبة 
متثل ا�سكال متعددة للكتابة

  خ�سائ�ض الكتابة ال�سحفية
 خ�سائ�ض الكتابة الإلكرتونية

 جوانب التفاق والفروق بني الكتابة ال�سحفية والإلكرتونية
 خ�سائ�ض الكتابة الطولة والق�سرية ومتناهية ال�سغر

 �سروط الكتابة ال�سحفية اجليدة
 مناذج متنوعة متميزة من الكتابة الورقية واللكرتونية
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العناصرمسار التعلمالكفايات العامة

  التعريف باأنواع فنون 
وقوالب التحرير ال�سحفي

  عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية
  عر�ض مناذج ورقية من ال�سحف 

واملجالت للمادة اجليدة وال�سعيفة
  عر�ض مناذج من ق�سا�سات �سحفية 

متثل مناذج للفنون ال�سحفية
  الطالع على مواقع عامة واخبارية 

واكت�ساف اأنواع الفنون ال�سحفية

  اأنواع املواد ال�سحفية )اخلرب ، التقرير ، التحقيق ،احلوار، 
املقال(

  ال�سمات العامة لكل فن من فنون التحرير ال�سحفي
  الفروق املميزة بني فنون التحرير ال�سحفي

  التعرف على املقال 
ال�سحفي

اكت�ساب مهارة كتابة املقال 
ال�سحفي

  عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية

  عر�ض مناذج من املقالت باأنواعها 
املختلفة من ال�سحف والنرتنت

  عر�ض مناج متميزة من املقالت مع 
الدرا�سة والتحليل ال�سامل 

  التطبيق املبا�سر بكتابة مقال )عمود 
�سحفي ق�سري(

  تقييم مقالت الزميالت يف الدورة 
)تبادل املقالت(

  تعريف املقال
  الفرق بني املقال وباقي فنون التحرير ال�سحفي

  اأنواع املقالت
  الفتتاحية

  الأعمدة ال�سحفية
  املقال التحليلي

  املقال الدبي
  خ�سائ�ض املقال اجليد

  الطالع على مناذج من املقالت
  اأ�سهر كتاب املقالت يف ال�سحف وا�سباب متيزهم

  منهجية واآلية كتابة املقال
  كتابة مقالت )تطبيق(

  تقييم مقالت خمتارة )من حيث انطباق خ�سائ�ض املقال 
اجليد(
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الكفايات العامة والتفصيلية :

الكفايات التفصيلية الكفايات العامة نوع 
الكفاية

  التعرف  على دور اللغة يف الت�سال الفّعال 
  التعرف على اأنواع اللغة

  التعرف على خ�سائ�ض اللغة العربية
  التعرف على عالقة اللغة بالكتابة

معريف  التعرف على اللغة ودورها

  التعرف على مفهوم واأهمية الكتابة
  التعرف على دور الكتابة يف العملية الت�سالية والتاثري يف الخرين 

  التعرف على وظائف وخ�سائ�ض الكتابة
  التعرف  على اأمناط و�سيغ الكتابة واأ�ساليبها املختلفة

  التعرف على الفروق بني الكتابة الإعالمية والكتابة الدارية
  التعرف على الفروق بني الكتابة املطولة وامل�سغرة ومتناهية ال�سغر 

  التعرف على اأ�ساليب ال�سياغة
  التعرف على �سروط وقواعد الكتابة اجليدة

  التعرف على الكتابة اأهميتها واأمناطها 
وخ�سائ�سها

معريف/ 
حتليلي/ 

مهاري

  التعرف على اأنواع الإعالم اجلديد
  التعرف على خ�سائ�ض الإعالم اجلديد والفروق بني اأنواعه املختلفه 

  التعرف على مفهوم واهداف ور�سالة الإعالم الهادف
  التعرف على كيفية توظيف القيم يف الإعالم اجلديد

  تدرك اأهمية تويرت يف حتقيق ر�سالة 
الإعالم الهادف

معريف / 
قيمي

  التعرف على من�سة تويرت كو�سيلة توا�سل اجتماعي 
  التعرف على خ�سائ�ض تويرت واآلياته واأدواته بالتف�سيل

  التعرف على خ�سائ�ض اجلمهور امل�ستهدف يف تويرت واحتياجاته 
  التعرف على اأنواع الر�سائل الإعالمية

  التعرف على الأ�ساليب اخلطابية يف تويرت
  التعرف على اأمناط الكتابة يف تويرت 

  اكت�ساب مهارة ت�سمني وتوظيف الر�سالة الإعالمية 
  اكت�ساب مهارة التوا�سل الفعال مع الغري عقليا وعاطفيا

  اكت�ساب مهارة املناق�سة والقناع 
  اكت�ساب مهارة الكتابة متناهية ال�سغر ) تويرت(

  اكت�ساب مهارة توظيف تويرت يف خدمة ر�ساله الإعالم الهادف

  التعرف على تويرت خ�سائ�سه اآلياته
  التعرف على اأ�ساليب ومهارات التغريد

  التعرف على الر�سائل ال�سمنية يف 
تويرت واخالقيات التغريد

  اكت�ساب مهارة التغريد اجليد الفعال 
املوؤثر القيمي

مهاري / 
معريف / 
قيمي/ 
حتليلي
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و�صف م�صارات التعلم والعنا�صر :

العناصرمسار التعلمالكفايات العامة

  التعرف على اللغة 
ودورها

  عر�ض بوربوينت املادة العلمية
ا�ستعرا�ض كتابات لكبار الدباء

  مفهوم اللغة
  دور اللغة يف الت�سال الفّعال 

  قوة اللغة العربية
  اأنواع اللغة

  خ�سائ�ض اللغة العربية
  عالقة اللغة بالكتابة

  التعرف على الكتابة 
اهميتها واأمناطها 

وخ�سائ�سها

  عر�ض بوربوينت املادة العلمية
ا�ستعرا�ض ال�سحف املحلية واكت�ساف 

نوع اللغة 
  ا�ستعرا�ض مناذج من كتابات 

�سحفية متميزة

  ا�ستعرا�ض ن�سو�ض ادبية وبيان 
موا�سع اجلمال والتميز

كتابة ن�ض
كتابة مقال ق�سري

  مفهوم الكتابة
  اأهمية الكتابة عرب التاريخ

  دور الكتابة يف العملية الت�سالية والتاأثري يف الخرين 
  مفهوم الكتابة الإعالمية والكتابة الدارية والفرق بينهما

  اأمناط و�سيغ الكتابة واأ�ساليبها املختلفة 
  الكتابة املطولة :طبيعتها وخ�سائ�سها

  الكتابة امل�سغرة :طبيعتها وخ�سائ�سها 
  الكتابة متناهية ال�سغر :طبيعتها وخ�سائ�سها

  كتابة ن�سو�ض متنوعة
  كتابة مقال

  اأ�ساليب ال�سياغة اللغوية
  �سروط وقواعد الكتابة اجليدة

  عوامل م�ساعدة على النجاح يف الكتابة اجليدة

  التعرف على الإعالم 
اجلديد اهميته اأنواعه 

خ�سائ�سه وتوظيفه 
قيميا

  عر�ض بوربوينت املادة العلمية
ا�ستعرا�ض مواقع على النرتنت)تويرت 
وفي�ض بوك ( والجهزة الذكية)وات�ض 

اب(

  اأهمية ودور الإعالم اجلديد
  اأنواع الإعالم اجلديد

خ�سائ�ض الإعالم اجلديد والفروق بني الأنواع املختلفة
   مفهوم واهداف ور�سالة الإعالم الهادف

توظيف القيم يف الإعالم اجلديد
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العناصرمسار التعلمالكفايات العامة

 التعرف على تويرت 
خ�سائ�سه اآلياته

 التعرف على اأ�ساليب 
ومهارات التغريد

 التعرف على الر�سائل 
ال�سمنية يف تويرت 

واخالقيات التغريد
 اكت�ساب مهارة 

التغريد اجليد الفعال 
املوؤثر القيمي

 عر�ض بوربوينت املادة العلمية
ا�ستعرا�ض بع�ض احل�سابات يف تويرت 

وجمال متيزها
 ا�ستعرا�ض تغريدات يف تويرت

حتليل تغريدات
 كتابة جمموعة من التغريدات

حتليل تغريدات الزميالت
 اإن�ساء ح�ساب)ان مل يكن موجودا( 

والتغريد املبا�سر ور�سد وحتليل رد 
فعل املتابعني

  ملاذا تويرت حتديدا
  خ�سائ�ض تويرت الفنية 

  خ�سائ�ض واحتياجات اجلمهور امل�ستهدف من خالل تويرت
  اأ�سهر املغردين و�سبب جناحهم )اأ�ساليبهم يف التغريد(

  اأمناط الكتابة يف تويرت
  اأ�ساليب وطرق املناق�سة والقناع عرب تويرت

  اأ�ساليب التوا�سل الفعال مع الغري عقليا وعاطفيا
  اأنواع الر�سائل الإعالمية ومفهوم الر�سالةاعالمية ال�سمنية

 اأ�ساليب توظيف الر�سالة الإعالمية من خالل التغريد
 اأمناط وطرق التغريد

مناذج من تغريدات مميزة
 مناذج من تغريدات ح�سلت على قبول وا�سع )رتويت 

وتف�سيل(
 الأخطاء املتكررة يف الكتابة يف تويرت

 القيم ال�سالمية التي ميكن بثها خالل تويرت
 �سوابط التغريد و�سروطه ال�سرعية والدربية 

 ال�سوابط القانونية والجراءات العقابية الر�سمية للمغردين
 �سياغة جمموعة من التغريدات وحتليلها
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متطلبات حقيبة

كتابة السيناريو
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الكفايات العامة والتفصيلية

الكفايات التفصيليةالكفيات العامةنوع الكفاية

معريف
  التعريف مبفهوم ون�ساة واأهمية 

ال�سيناريو
  التعريف باملعد

  التعريف مبفهوم ال�سيناريو
  التعريف مبفهوم الكتابة لل�سورة 

  التعريف مبفهوم لغة ال�سورة
  التعريف بتاريخ ون�ساأة ال�سيناريو

  التعريف باأهمية كتابة ال�سيناريو يف النتاج الرباجمي
  التعريف باملعد )كاتب ال�سيناريو( و�سروطه

  التعريف باأ�ساليب واأمناط معريف / مهاري
وقواعد كتابة ال�سيناريو

  االتعريف بالتكوين ال�سكلي لل�سيناريو
  التعريف باأ�ساليب واأمناط كتابة ال�سيناريو
  التعريف بقواعد وا�سكال كتابة ال�سيناريو

معريف / مهاري
 / حتليلي

  التعريف باأنواع ومراحل كتابة 
ال�سيناريو

  التعريف باأ�سكال وقوالب 
الربامج

  اكت�ساب مهارة املوازنة بني 
ال�سورة والن�ض

  التعريف باأنواع ال�سيناريو) الدراما ، الوثائقي ، الربامج التلفزيونية( والفروق بينها
  التعريف مبراحل  وخطوات كتابة ال�سيناريو

  التعريف مبراحل تطور الفكرة الرئي�سية لل�سيناريو
  التعريف مبكونات ولغة ال�سورة التليفزيونية 

  التعريف باأ�سكال وقوالب الربامج
  التعريف باأ�ساليب النتقال بني اللقطات التليفزيونية

  اكت�ساب مهارة التفريق بني اأنواع ال�سيناريو
  اكت�ساب مهارة املوازنة بني ال�سورة والن�ض

معريف / مهاري
/حتليلي/ قيمي

  التعريف بقيم كتابة ال�سيناريو
  اكت�ساب مهارة نقد وحتليل

وكتابة ال�سيناريو
  اكت�ساب مهارة توظيف القيم 

عند كتابة ال�سيناريو

  التعريف بالقيم التي ينبغي ا�ستح�سارها عند كتابة ال�سيناريو
  اكت�ساب مهارة تقييم ال�سيناريو

  اكت�ساب مهارة نقد وحتليل �سيناريو جاهز
  اكت�ساب مهارة كتابة ال�سيناريو للربامج والأفالم

  اكت�ساب مهارة توظيف القيم عند كتابة ال�سيناريو
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و�صف م�صارات التعلم والعنا�صر :

العناصرمسار التعليمالكفايات العامة

  التعريف مبفهوم ون�ساة 
واأهمية ال�سيناريو

  التعريف باملعد

  عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية

    ال�سيناريو:  تعريف ومفهوم 
  الكتابة لل�سورة 

  لغة ال�سورة
  تاريخ ون�ساأة ال�سيناريو وتطوره عرب التاريخ

  اأهمية كتابة ال�سيناريو ودورها يف النتاج الرباجمي والأفالم
 املعد )كاتب ال�سيناريو(: خ�سائ�ض و�سروط

  التعريف باأ�ساليب 
واأمناط وقواعد كتابة 

ال�سيناريو

عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية
م�ساهدة برامج تلفزيونية وكتابة 

الفكرة العامة
م�ساهدة اأفالم ق�سرية وكتابة �سيناريو 

بع�ض امل�ساهد
ا�ستعرا�ض تقارير عن فنون كتابة 

ال�سيناريو

  التكوين ال�سكلي لل�سيناريو
  اأ�ساليب واأمناط كتابة ال�سيناريو
  قواعد وا�سكال كتابة ال�سيناريو

  البناء النظري لل�سيناريو
  اأق�سام ال�سيناريو
  �سيناريو الأفالم 

  كتابة الفكرة الرئي�سية
  البناء الدرامي

  التعريف باأنواع ومراحل 
كتابة ال�سيناريو

  التعريف باأ�سكال 
وقوالب الربامج

  اكت�ساب مهارة املوازنة 
بني ال�سورة والن�ض

  عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية

  م�ساهدة منوذج لتنفيذ كتابة �سيناريو 
بطريقة احرتافية بدءا من الفكرة حتى 

ال�سياغة النهائية

  ا�ستعرا�ض مناذج ل�سيناريوهات 
برامج ا�ستعرا�ض مناذج �سيناريوهات 

اأفالم

  �سيناريو الدراما 
  �سيناريو الربامج الوثائقية

  �سيناريو الربامج التلفزيونية
  الفروق بني اأنواع ال�سيناريو

  مراحل  وخطوات كتابة ال�سيناريو
  مراحل تطور الفكرة الرئي�سية لل�سيناريو

  مكونات ال�سورة التليفزيونية
  لغة ال�سورة التليفزيونية

  اأ�ساليب وا�سرار النتقال بني اللقطات التليفزيونية
  املوازنة بني ال�سورة والن�ض

  التكوين واأحجام الكادرات التليفزيونية
  التوازن والت�ساق يف عنا�سر ال�سورة املرئية

  اأ�سكال وقوالب الربامج احلديث املبا�سر ، املقابالت 
التليفزيونية ، الربامج الوثائقية ،الريبورتاجات ،الربامج 

الدرامية و�سبه الدرامية ، برامج التوك �سو
  ال�ستمالت واأ�ساليب ت�سمني الر�سالة الإعالمية

اأ�سلوب القطع واملزج
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العناصرمسار التعليمالكفايات العامة

  التعريف بقيم كتابة 
ال�سيناريو

  اكت�ساب مهارة نقد 
وحتليل وكتابة ال�سيناريو

  اكت�ساب مهارة 
توظيف القيم عند كتابة 

ال�سيناريو

  عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية
كتابة و�سف ال�سورة ل�سيناريو) ن�ض 

جاهز(
  تعبئة الن�ض ل�سيناريو )و�سف 

ال�سورة(
  كتابة �سيناريو متكامل لربنامج

  كتابة �سيناريو لفيلم وثائقي
  كتابة �سيناريو فيلم درامي ق�سري

  تقييم ال�سيناريو
  نقد وحتليل �سيناريو الربامج والأفالم

  كتابة ال�سيناريو للربامج والأفالم
  القيم التي ينبغي ا�ستح�سارها عند كتابة ال�سيناريو 

  توظيف القيم عند كتابة ال�سيناريو
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متطلبات حقيبة “ تحليل المحتوى التلفزيوني  ” 

متطلبات حقيبة

تحليل المحتوى
التلفزيوني
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الكفايات العامة والتفصيلية

الكفايات التفصيليةالكفايات العامةنوع الكفاية

معرفية
  التعريف بالتحليل الرباجمي

  التعريف بعنا�سر الر�سالة 
التليفزيونية

  التعريف مبفهوم وم�سطلح الربنامج التلفزيوين
  التعريف مبفهوم التحليل الرباجمي 

  التعريف بالر�سالة التليفزيونية وعالقتها بالربامج التلفزيونية
  التعريف بعنا�سر الر�سالة التليفزيونية 

مهاري / معريف
  التعريف بنظريات ومناهج 

واأدوات واأ�ساليب التحليل 
الإعالمي

  اللتعريف باأ�ساليب ونظريات التحليل املحتوى الإعالمي
  التعريف باأدوات التحليل الإعالمي 

  اكت�ساب مهارة توظيف اأدوات التحليل للمحتوى

مهاري / معريف / 
حتليلي / قيمي

  اكت�ساب مهارة حتليل الر�سالة 
  اكت�ساب مهارة حتليل الربامج 
  اكت�ساب مهارة حتليل القيم يف 

الربنامج التلفزيوين

  اكت�ساب مهارة حتليل عنا�سر الر�سالة
  اكت�ساب مهارة حتليل عنا�سر ال�سوت وال�سورة
  اكت�ساب مهارة حتليل برنامج تلفزيوين متكامل

  اكت�ساب مهارة حتليل القيم يف الربنامج التلفزيوين



29
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و�صف م�صارات التعلم والعنا�صر :

العناصرمسار التعلمالكفايات العامة

   التعريف بالتحليل 
الرباجمي

   التعريف بعنا�سر الر�سالة 
التليفزيونية

   عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية

   مفهوم وم�سطلح الربنامج التلفزيوين
   اأنواع الربامج التلفزيونية

   مفهوم التحليل الرباجمي 
   مفهوم الر�سالة التليفزيونية 

   عالقة الر�سالة بالربامج التلفزيونية
   التعريف بعنا�سر الر�سالة التليفزيونية 

   التعريف بنظريات 
ومناهج واأدوات واأ�ساليب 

التحليل الإعالمي

   عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية 

   ا�ستعرا�ض تقارير ودرا�سات من النرتنت 
عن حتليل الربامج

   اأ�ساليب ونظريات التحليل املحتوى الإعالمي 
   اأدوات التحليل الإعالمي 

   حملل الربامج :�سروط وخ�سائ�ض

   اكت�ساب مهارة حتليل 
الر�سالة

   اكت�ساب مهارة حتليل 
الربامج التلفزيونية

   اكت�ساب مهارة حتليل 
القيم يف الربنامج التلفزيوين

   عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية 
ا�ستعرا�ض مناذج متميزة فنيا ومو�سوعيا 

من الربامج
ا�ستك�ساف نوعية القيم التي يتم بثها يف 

برنامج حمدد

   عر�ض م�ساهد من برامج تلفزيونية حتوي 
اخطاء وا�سحة فنية او مو�سوعية

   عمل حتليل فردي �سامل لربنامج مع 
تبادل النتائج بني املتدربات

   حتليل عنا�سر الر�سالة
   حتليل عنا�سر ال�سوت
   حتليل عنا�سر ال�سورة

   التحليلي الفني العام
   التحليل الفني التف�سيلي

   التحليل املو�سوعي
   التحليل القيمي

   حتليل برنامج تلفزيوين متكامل
   العالقة بني نوعية الربنامج التلفزيوين وا�سلوب 

حتليل املحتوى
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متطلبات حقيبة “ الكتابة في اإلعالم الجديد  ” 

متطلبات حقيبة

متطلبات الكتابة
 لإلعالم الجديد
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الكفايات العامة والتفصيلية

الكفايات التفصيليةالكفايات العامةنوع الكفاية

معريف/ قيمي
   التعرف على الإعالم اجلديد واأنواعه 

واهميته ودوره املعا�سر يف التاأثري على 
الفراد واملجتماعات

   التعرف على مفهوم الإعالم اجلديد
   التعرف على الفروق بني الإعالم اجلديد والإعالم 

التقليدي وخ�سائ�ض كل منهما
   التعرف على على اأنواع الإعالم اجلديد

   التعرف على قوة وتاثري كل نوع يف الإعالم اجلديد
   التعرف على اكرث اأنواع الإعالم اجلديد ا�ستخداما يف 

ال�سعودية
   التعرف على ايجابيات و�سلبيات الإعالم اجلديد

   التعرف على كيفية توظيف القيم ال�سالمية يف الإعالم 
اجلديد

   التعرف على اللغة ودورها يف الإعالم معريف
اجلديد

   التعرف  على دور اللغة يف الت�سال الفّعال 
   التعرف على اأنواع اللغة

   التعرف على خ�سائ�ض اللغة العربية
   التعرف على عالقة اللغة بالكتابة

معريف/ حتليلي/ 
مهاري

   التعرف على اأ�ساليب   ومهارات 
الكتابة

   التعرف على مفهوم واأهمية الكتابة
   التعرف على دور الكتابة يف العملية الت�سالية والتاأثري يف 

الخرين 
   التعرف على وظائف وخ�سائ�ض الكتابة

   التعرف  على اأمناط و�سيغ الكتابة واأ�ساليبها املختلفة
   التعرف على الفروق بني الكتابة الإعالمية والكتابة الدارية

   التعرف على الفروق بني الكتابة املطولة وامل�سغرة 
ومتناهية ال�سغر
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متطلبات حقيبة “ الكتابة في اإلعالم الجديد  ” 

معريف/ مهاري/ 
حتليلي/ قيمي

    التعرف على اأ�ساليب ومهارات 
الكتابة يف الإعالم اجلديد

   اكت�ساب مهارة الكتابة يف الإعالم 
اجلديد

   التعرف على �سروط وقواعد الكتابة الناجحة يف الإعالم 
اجلديد

   التعرف على اأمناط و�سيغ الكتابة يف الإعالم اجلديد
   التعرف على مناذج ناجحة يف الإعالم اجلديد)�سفحات 

�سخ�سية يف في�ض بوك مثال(
   التعرف على مهارة توظيف الإعالم اجلديد يف التاأثري على 

امل�ستخدمني واجتاهاتهم
   التعرف على كيفية توظيف القيم ال�سالمية كتابيا يف 

الإعالم اجلديد 
اكت�ساب مهارة حتليل ونقد كتابات الغري 

اكت�ساب مهارات النقل والقتبا�ض والتلخي�ض من اجل الن�سر 
يف الإعالم اجلديد

   اكت�ساب مهارة الكتابة باأنواعها املختلفة )مطولة 
وخمت�سرة(

   اكت�ساب مهارات التفاعل والنقا�ض والقناع لفظيا )كتابيا( 
مع الخرين

اكت�ساب مهارة توظيف الر�سالة والقيم ال�سالمية يف الكتابة

و�صف م�صارات التعلم والعنا�صر :

العنا�سرم�سار التعلمالكفايات العامة

   التعرف على الإعالم 
اجلديد واأنواعه 

واهميته ودوره املعا�سر 
يف التاأثري يف الفراد 

واملجتماعات

   عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية
   قراءات لن�سو�ض ادبية راقية 

)املازين والرافعي(
   ا�ستعرا�ض مواقع يف الإعالم 

اجلديد )في�ض بوك مثال(

   التعرف على مفهوم الإعالم اجلديد
الفروق بني الإعالم اجلديد والإعالم التقليدي وخ�سائ�ض كل 

منهما
   اأنواع الإعالم اجلديد

   الفروق بني الأنواع وقوة تاثري كل نوع
   اأنواع الإعالم اجلديد ا�ستخداما يف ال�سعودية

   اإيجابيات و�سلبيات الإعالم اجلديد
   توظيف القيم ال�سالمية يف الإعالم اجلديد
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العنا�سرم�سار التعلمالكفايات العامة

   التعرف على اللغة 
ودورها يف الإعالم اجلديد

   عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية

   ا�ستعرا�ض �سفحات �سخ�سية يف 
الفي�ض بوك

   قراءات وحتليل لكتابات بع�ض 
امل�ساهري

   دور اللغة يف الت�سال الفّعال
   اأنواع اللغة

   خ�سائ�ض اللغة العربية
   عالقة اللغة بالكتابة

   التعرف على اأ�ساليب 
ومهارات  

  الكتابة يف الإعالم 
اجلديد

   اكت�ساب مهارة 
الكتابة يف الإعالم 

اجلديد

   عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية

   ا�ستعرا�ض بنود ال�سوابط 
القانونية والإجراءات العقابية للن�سر 

يف الإعالم اجلديد

   ا�ستعرا�ض مناذج للكتابة الدارية 
والدبية والإعالمية

   ا�ستعرا�ض مناذج جيدة للكتابة 
باأنواعها من النرتنت

   اأمناط و�سيغ الكتابة يف الإعالم اجلديد 
   �سروط وقواعد الكتابة الناجحة يف الإعالم اجلديد

   مناذج ناجحة يف الإعالم اجلديد )�سفحات يف في�ض بوك (
حتليل �سفحات �سخ�سية للم�ساهري

   كيفية توظيف الإعالم اجلديد يف التاأثري على امل�ستخدمني 
واجتاهاتهم

   كيفية توظيف القيم ال�سالمية كتابيا يف الإعالم اجلديد 
   التفاعل مع الخرين يف الإعالم اجلديد: ال�سيغ واملحاذير

   النقل والقتبا�ض والتلخي�ض من اجل الن�سر يف الإعالم اجلديد
   الكتابة باأنواعها املختلفة )مطولة وخمت�سرة(

   النقا�ض والقناع لفظيا )كتابيا( مع الخرين
   توظيف الر�سالة والقيم ال�سالمية يف الكتابة

   انتقاء مواد ومعاجلتها للن�سر: اقتبا�ض ، اعادة �سياغة ، نقل فقط 
   كتابة مواد منوعة للن�سر: مقال ، تقرير خمت�سر ، خرب ، 
راي حول واقعة ، تعليق على كتابات الغري، اخت�سار ن�سو�ض 

   حتليل ونقد كتابات الغري )غري امل�ساهري(
   حتليل ملواد للمتميزين يف الإعالم اجلديد :�سبب التميز 

ونقاط القوة وال�سعف
   حتليل لكتابات الزميالت 

   القيم ال�سالمية التي ميكن بثها يف الإعالم اجلديد
   �سوابط الكتابة و�سروطها ال�سرعية والدربية يف الإعالم 

اجلديد
   ال�سوابط القانونية والجراءات العقابية للن�سر يف الإعالم 

اجلديد
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متطلبات حقيبة “ إنتاج األفالم الوثائقية  ” 

متطلبات حقيبة

إنتاج األفالم الوثائقية
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الكفايات العامة والتفصيلية

الكفايات التفصيليةالكفايات العامةنوع الكفاية

معريف
 التعريف بالأفالم الوثائقية 

وخ�سائ�سها واأهميتها ودورها 
وتاأثريها

  التعريف بالفيلم الوثائقي
  التعريف بتاريخ ون�ساة الأفالم الوثائقية

  التعريف باأهمية ودور وتاثري الأفالم الوثائقية
  التعريف بخ�سائ�ض الأفالم الوثائقية

  التعريف مبنتج الربنامج الوثائقي : �سروط ومتطلبات

معريف / حتليلي

 التعريف باأنواع الفيلم الوثائقي
 التعريف مبدار�ض ونظريات    الفيلم 

الوثائقي
 التعريف باللغة الب�سرية  وتوظيفها 

يف الأفالم الوثائقية

  التعريف بالفروق بني الدراما والفيلم الت�سجيلي والأفالم 
الوثائقية

  التعريف الفرق بني التقرير التلفزيوين والربنامج الوثائقي
  التعريف بنظريات انتاج الأفالم الوثائقية

  التعريف بخ�سائ�ض الأفالم الوثائقية الناجحة
  التعريف بثقافة ال�سورة مقارنة بثقافة الكلمة

  التعريف باللغة الب�سرية 
  التعريف باآليات توظيف اللغة الب�سرية يف الأفالم الوثائقية

معريف / مهاري /
 حتليلي/ قيمي

 التعريف بالتخطيط ومراحل انتاج 
الأفالم الوثائقية

 التعريف بالقيم والخالقيات يف 
انتاج الأفالم الوثائقية

 التعريف بالتخطيط لإنتاج الأفالم الوثائقية
 التعريف مبراحل انتاج الفيلم الوثائقي 

 التعريف بالقيم والخالقيات يف انتاج الأفالم الوثائقية
 اكت�ساب مهارة تقييم الأفالم الوثائقية

 اكت�ساب مهارات الكتابة لالأفالم الوثائقية

معريف / مهاري /
 حتليلي/ قيمي

 اكت�ساب مهارة انتاج فيلم وثائقي 
  اكت�ساب مهارة انتاج فيلم وثائقي ق�سري جدا )10 دقائق(ق�سري جدا 
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و�صف م�صارات التعلم والعنا�صر :

العناصرمسار التعلمالكفايات العامة

 التعريف بالأفالم 
الوثائقية وخ�سائ�سها 

واأهميتها ودورها وتاأثريها

 عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية

 الفيلم الوثائقي : التعريف وال�سفة
 تاريخ ون�ساأة الأفالم الوثائقية

 اأهمية ودور وتاثري الأفالم الوثائقية
 خ�سائ�ض الأفالم الوثائقية

 منتج الربنامج الوثائقي:�سفات و�سروط
 معد الربنامج الوثائقي : �سفات و�سروط

  التعريف باأنواع الفيلم 
الوثائقي

  التعريف مبدار�ض 
ونظريات الفيلم الوثائقي
 اللغة الب�سرية وتوظيفها 

يف الأفالم الوثائقية

 عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية
 ا�ستعرا�ض تقارير من النرتنت عن 

انتاج الأفالم الوثائقية

 الفروق بني الدراما والفيلم الت�سجيلي والأفالم الوثائقية
 الفرق بني التقرير التلفزيوين والربنامج الوثائقية

 نظريات ومدار�ض انتاج الأفالم الوثائقية
 خ�سائ�ض الأفالم الوثائقية الناجحة

 معايري جناح الربنامج الوثائقي 
 ثقافة ال�سورة مقارنة بثقافة الكلمة

 خ�سائ�ض ال�سورة 
 اللغة الب�سرية

 اآليات توظيف اللغة الب�سرية يف الأفالم الوثائقية

 التعريف بالتخطيط 
ومراحل انتاج الأفالم 

الوثائقية
 التعريف بالقيم 

والخالقيات يف انتاج 
الأفالم الوثائقية

اكت�ساب مهارة تقييم 
الأفالم الوثائقية

 عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية
ا�ستعرا�ض مناذج من الأفالم الوثائقية 

الناجحة
 ا�ستعرا�ض قنوات نا�سونال 

جيوجرافيك اأبوظبي،
دي�سكفري، اجلزيرة الوثائقية

 التخطيط لإنتاج الأفالم الوثائقية 
 مراحل انتاج الفيلم الوثائقي : الفكرة ، التق�سي والبحث وجمع 
 املعلومات ، الر�سيف ، الكتابة والعداد، �سيناريو ما قبل النتاج 

 النتاج اجلرافيك ، املقابالت وال�سيوف ، جدولة  الت�سوير 
،امليزانية ، ادارة النتاج ، تركيب ال�سوت ، املونتاج ،�سيناريو ما 

بعد النتاج
 الكتابة لالأفالم الوثائقية
 تقييم الأفالم الوثائقية 

 القيم والخالقيات يف انتاج الأفالم الوثائقية



متطلبات حقيبة “ إنتاج األفالم الوثائقية  ” 

38

العناصرمسار التعلمالكفايات العامة

 اكت�ساب مهارة توظيف 
القيم والخالقيات يف 
انتاج الأفالم الوثائقية

 اكت�ساب مهارة انتاج 
فيلم وثائقي ق�سري جدا

 عر�ض الباور بوينت للمادة العلمية 
 ا�ستعرا�ض خطة متكاملة جاهزة لنتاج 

برنامج وثائقي
 كتابة خطة اولية  لنتاج برنامج وثائقي 

ق�سري
 ا�ستعرا�ض �سوابط الوثائقيات يف قناة 

هادفة)املجد(
انتاج فيلم وثائقي ق�سري

 توظيف القيم والخالقيات يف انتاج الأفالم الوثائقية
انتاج فيلم وثائقي ق�سري جدا )10 دقائق(
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