
 ILOsمخرجات التعلم 

 لبرنامج بكالوريوس اإلعالم و العالقات العامة 

 مخرجات التعلم وأساليب التعليم والتعلم والتقييم.1

.A  :المعرفة واإلستيعاب 

.A1 :المفاهيم والنظريات 

 والعالقات العامة المكونات المعرفية والفكرية والنظرية والتاريخية في تخصص اإلعالممناقشة شرح و  

 عالوة على  ،النظريات والممارسات المهنية المعاصرةالعمليات ولمفاهيم وبا متعلقين وفهم ناقدة معرفة إظهار

 المؤثرات التاريخية والتقنية والثقافية التي تتصل باإلعالم والعالقات العامة.

 من مستوى بأعلى عامةال والعالقات اإلعالم مهن في بقدر من المعارف العامة التي تؤهل الطالب للعمل اإللمام 

  والمهارة. الوعي

.A2 :االتجاهات المعاصرة، المشكالت والبحوث 

 الجوهرية في مجال  والمفاهيم والمبادئ تنطوي على النظريات ذات األهمية التي المعاصرة إظهار الوعي بالقضايا

  االتصال واإلعالم والعالقات العامة

 المالئمة لمجال اإلعالم والعالقات العامةالعلمي هجيات ومداخل وأساليب البحث ناستخدام مب تفصيلية معرفة إظهار 

الموضوعات والمشكالت في مجال االتصال باستخدام مجموعة وتطبيق أساليب التقصي والبحث المعمول بها لدراسة 

 من المصادر المتنوعة واستخالص استنتاجات والحلول الصحيحة لها.

 واالستفادة منها في البحوث والتطبيقات  ب الرياضية واإلحصائيِّة األساسية بالشكل المناسباألسالياإللمام إلكافي ب

 اإلعالمية.

.A3 :المسؤولية المهنية 

 مختلف المراحل والعمليات واإلجراءات والخطوات الالزمة إلنتاج المنتج اإلعالمي وفق ب اإللمام بشكل تفصيلي

 اإلعالم واالتصال.المعاير المعتمدة من قبل مؤسسات 

.B  :المهارات الخاصة بالمقرر 

.B1 :حل المشكالت 

 فيما يتعلق متغيرات غير متوقعة  والمشكالت التي تتضمن المعقدة وبعض المواقف المتقدمة المواقف مع التعامل

 بمتطلبات العمل اإلعالمي وإدارته.

 لتغلب على المشكالت التي يواجهها في القدرة على اذات العالقة بالعمل اإلعالمي وإظهار  الحلول وتطبيق تحديد

 مجال اإلعالم والعالقات العامة.

.B2 :النمذجة والتصميم 

  توظيف مهارات االتصال بأشكاله ورموزه المختلفة كأداة أساسية للتعبير عن الرأي بكافة أشكاله وصوره 

  بمستوى عال  يات االتصال واإلعالمنز وتقباستخدام مختلف وسائل ورمو ومواد إعالمية مشروعاتتخطيط وتنفيذ



 .من الكفاءة واالحترافية

 القدرة والمهارة على تطبيق مجموعة واسعة من اإلجراءات الالزمة لتصميم وبناء المواد اإلعالمية المختلفة  إظهار 

 يةمخطوات إعداد حمالت العالقات العامة والحمالت اإلعال تطبيق 

.B3 :أساليب التطبيق واألدوات 

 عداد ونشر المنتجات اإلعالمية بكفاءة وفاعلية األدوات واإلمكانيات التكنولوجية المالئمة إل استخدام  

  والمسموعة  والمسموعةتوظيف تقنيات المعلومات واالتصال الالزمة إلنتاج المواد اإلعالمية الصحفية المطبوعة

افيكي وتصميم وبرمجة المواقع اإلعالمية وإنتاج المرئية والرقمية كبرامج تحرير النصوص والنشر والتصميم الجر

 الوسائط المتعددة.. وغيرها من التقنيات.

  استخدام تقنيات وأدوات وبرمجيات التصوير الفوتوغرافي والرقمي وتقنيات اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني بأكبر قدر

 من الكفاءة والفاعلية، ومتابعة المستحدثات التي تطرأ عليها.

.C  رات التفكير الناقدمها: 

.C1 :التحليلية 

البيانات المتعلقة بمختلف المفاهيم والنظريات والعمليات والقوانين والممارسات واإلجراءات  مالحظة ورصد وتحليل -

 المطبقة في مجال العمل اإلعالمي

 االتصال واإلعالم والعالقات العامةمجاالت  في والمهارات والممارسات والمفاهيم للمعلومات وتقييم نقدي تحليل إجراء -

.C2 :التركيبية 

 في إطار إعداد عمل متكامل من المواد والمنتجات االتصالية ووالممارسات والمفاهيم بناء المعلومات-

تقيمية في إطار مواقف اتصالية مختلفة بناء على البيانات والمعلومات المتوافرة لديه من المصادر  أحكام إصدار-

 المختلفة 

.C3 :اإلبداعية 

 المواد اإلعالمية.خالل صياغة وإنتاج أو المشكالت المعقدة  المواقف أوالقضايا القدرة على اإلبداع واالبتكار في إظهار-

.D  )المهارات العامة والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بالقابلية للتوظيف والتطور الشخصي 

.D1 :االتصال 

  كتابياً وشفهياً وتصويرياالتواصل بكفاءة 

 األقران والقدرة على العمل بكفاءة ضمن فريق. مع التواصل  

 األفكار واألساليب لتتالءم مع الجمهور  مع القدرة على تكييف متخصصة، حول موضوعات عروض تقديم

 المستهدف

.D2  :القيادية والعمل الجماعي 

  والتفاعل البناء النجاز األعمالالقدرة على العمل في إطار مجموعات وإبداء التعاون 

 صناعة القرارات  مسئولية عن مع مجموعات ومشروعات قيادة 



.D3 :المهارات التنظيمية والتنموية 

 القدرة على تنمية الذات أكاديميا ومهنيا 

  التعلم الذاتى المستمرتطبيق مهارات 

.D4 :األخالقيات والمسؤولية االجتماعية 

  التعبير واإلعالموالرأي تطبيق مبادئ وقوانين حرية 

 تزام بالمسؤوليات األخالقية والمهنية لمهنة اإلعالم والعالقات العامةلالوعي واال إظهار 

 يطبق أخالقيات العمل الصحفي واإلعالمي ومواثيق الشرف المهني. 

 


