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من املؤكد أن دراســة اإلعالم من ميادين الدراســات 
العلميــة والعمليــة بالغــة األهميــة يف اجملتمــع املعاصــر، 
وقــد تعاظمــت هــذه األهميــة لإلعــالم األكادميــي بوجــه 
خــاص إبــان ثــورة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 
ــه  ــذي تؤدي ــدور ال ــد بال ــى االهتمــام املتزاي باإلضافــة إل
وســائل اإلعــالم يف تنميــة اجملتمعــات علــى املســتويات: 
احمللية,اإلقليمية,الدوليــة ، كل ذلــك يلقــى باملســئولية 
خــالل  مــن  ليواجــه  اإلعــالم  قســم  أمــام  الضخمــة 
خططــه وبرامجــه كل هــذه التحديــات اخملتلفــة  والقيــام 
الكــوادر  تخريــج  يف  الكبيــرة  ومســئولياته  مبهامــه 
اإلعالميــة املتميــزة ) علميــاً وعمليــاً ( لتــؤدي رســالتها 
يف خدمــة اجملتمــع ,والنهــوض بــه يف مختلــف الوســائل 
اإلعالميــة مــن صحافــة مطبوعــة, ونشــر الكترونــي، 
 ، املســتويات  كافــة  علــى  فضائيــة  وقنــوات  وإذاعــة 
باإلضافــة إلــى اإلدارة احلديثــة للعالقــات العامــة يف 

مختلــف املؤسســات والشــركات.
علــى  القــرى  أم  بجامعــة  اإلعــالم  قســم  ويعمــل 
تحقيــق مســئولياته تجــاه اجملتمــع ومبــا يدعــم عالقاتــه 

مــع املؤسســات األكادمييــة العربيــة والدوليــة . 
وخــالل هــذه املرحلــة املتطــورة مــن مراحــل القســم 
مت طــرح العديــد مــن البرامــج احملدثــة التــي تهــدف 
الــى االرتقــاء مبســتوى مخرجــات القســم مــن طــالب 
وطالبــات وبحــوث ودراســات ,وهــذا مــا ســوف نطرحــه 

ــل .  يف هــذا الدلي
ــدة وأن  داعــن اهلل عــز وجــل أن يحقــق هــذه الفائ

يلقــى عنــده القبــول.
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د. هليل محيسن العميري
رئيس قسم اإلعالم

احلمــد هلل رب العاملــن والصــالة والســالم 
علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلن نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
ــة أم القــرى  تأســس قســم اإلعــالم بجامع
عــام 1402 هـــ إميانــاً مــن إدارتهــا بضــرورة 
إدارة محتــوى وســائل اإلعــالم ، وكانــت بدايتــه 
بكليــة الدعــوة وأصــول الديــن ، ثــم انتقــل إلــى 
ــوم االجتماعيــة عــام  1414هـــ لبــدء  كليــة العل
انطالقــة جديــدة نحــو تلبيــة احتياجــات الوطــن 
مــن كــوادر إعالميــة ذات كفــاءة عاليــة  مؤهلــة 
التخصصــات  مختلــف  يف  ومهنيــاً  أكادمييــاً 
اإلعالميــة مــن صحافــة ، وعالقــات عامــة ، 
وإذاعــة وتليفزيــون ،وذلــك بتمكــن اخلريجــن 
مــن العمــل اإلعالمــي مبــا يتماشــى مــع روح 
العصــر والتطــورات التكنولوجيــة املتالحقــة ، 
ــة  ــق الشــرف اإلعالمي ــات ومواثي ــق أخالقي وف
، ويوفــر القســم بيئــة تعليميــة وتدريبيــة وكادر 
مواهــب  علــى صقــل  قــادر  وإداري  أكادميــي 
العمــل  ســوق  ملتطلبــات  وإعدادهــم  الطلبــة 
عمــل  فــرص  علــى  واحلصــول   ، اخملتلفــة 

مرموقــة .
النهــوض  علــى  دائمــاً  القســم  ويســعى 
للطــالب  املهنــي  والتدريــب  العلمــي  بالبحــث 
جنبــاً إلــى جنــب ، حيــث أن اجملــال اإلعالمــي 
يحتــاج بشــكل دائــم إلــى التجديــد والتطويــر 

ومواكبــة احلداثــة ســواء علــى اجلانــب البحثــي 
العلميــة  الدراســات  بإمتــام  األكادميــي  أو 
واألبحــاث ، أو علــى اجلانــب املهنــي مــن خــالل 
ــة  واملشــاركة  ــر والقواعــد املهني ــم املعايي تدعي
وخــارج  داخــل  للقســم  البــارزة  اجملتمعيــة 
اخملتلفــة،  اجملتمــع  مؤسســات  مــع  اجلامعــة 
وذلــك إلعــداد خريجــن ناجحــن ومتميزيــن 
االنتمــاء  حــق  أداء  علــى  قادريــن  ليكونــوا 
والتفانــي يف العمــل وااللتــزام بأعلــى معاييــر 
املهنيــة بأمانــة يف ظــل رؤيــة اململكــة 2030.

لتطويــر  جاهــدا  القســم  يســعى  كمــا 
مجلــة منــار اجلامعــة لتواكــب كافــة التغييــرات 
التكنولوجيــة واجملتمعيــة، فضــال كونهــاً إحــدى 
ســاحات التدريــب املهيــأة لطــالب وطالبــات 
القســم، مبــا يواكــب قدســية املــكان و شــرف 

العلــم الــذي تخدمــة جامعــة أم القــرى. 
كمــا نفخــر دائمــاً بأبنائنــا طلبــة الدراســات 
العليــا علــى جهودهــم وأبحاثهــم التــي تضيــف 
الكثيــر للرصيــد العلمــي اإلعالمــي وتــؤدي دوراً 
مميــزاً يف مجــال دعــم اخلدمــات اإلنســانية 
خدمــة  يف  يســاهم  نحــو  علــى  واالجتماعيــة 
وطننــا  ونهضــة  الشــاملة  التنميــة  مســيرة 

العزيــز.
واهلل ولي التوفيق
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د. عندليب سعدي عدس
وكيلة رئيس قسم اإلعالم

التــي  األهميــة  اجلميــع  علــى  يخفــى  ال 
تبوأهــا اإلعــالم بكافــة وســائله يف اجملتمــع، 
حيــث طــرأت التطــورات التقنيــة والتكنولوجية 
ــا  ــم اإلتصــال، وأصبــح تأثيرهــا جلي ــى عال عل
لهــذا  نظــراً  و  اإلعالمــي،  املشــهد  علــى 
التأثيــر و الــذي ألقــى بظاللــه علــى املســتوى 
األكادميــي لتخصصــات اإلعــالم، أخــذ قســم 
اإلعــالم بجامعــة أم القــرى علــى عاتقــه توفيــر 
بيئــة تعليميــة حديثــة للطلبــة، و تقــدمي أفضــل 
يصقــل  الــذي  بالشــكل  املهنيــة  املمارســات 
املهــارات املهنيــة والفنيــة الالزمــة لتخريجهــم 

إلــى مؤسســات اجملتمــع.
كأحــد  اإلعــالم  قســم  قيمــة  تبــرز 
العلــوم  كليــة  ضمــن  املتميــزة  التخصصــات 
مــن  املكانــة  هــذه  تأتــي  و  االجتماعيــة 
إعــداد  و  تشــكيل  بأهميــة  مطلــق  إميــان 
التــي ترفــد ملؤسســات  أبــرز املصــادر  أحــد 
علــى  القادريــن  اخلريجيــن  اجملتمــع 
عاليــة  مبهنيــة  اإلعالمــي  العمــل  ممارســة 
الصحيحــة. العلميــة  األســس  إطــار   ضمــن 
ــة  ــة تخصصــات فرعي و يتضمــن القســم ثالث

تخصــص  و  الصحافــة  تخصــص  وهــي: 
ــراً تخصــص اإلذاعــة  ــة وأخي ــات العام العالق
ــون اخلــاص بالطــالب، حيــث يســعى  والتلفزي
القســم  مــن خاللهــا للمســاهمة يف تحســن 
آليــة العمــل يف اجملتمــع ومؤسســاته اخملتلفــة 
لذلــك. املؤهلــن  الطلبــة  تخريــج   عبــر 
كمــا ميتلــك القســم مؤهــالت و طاقــات كبيــرة 
األمــر  الطلبــة،  علــى صقــل مواهــب  قــادرة 
الــذي يدفعــه دائمــا نحــو مزيــد مــن التألــق 
والرقــي باملكانــة التــي أكتســبها مــن خــالل 
التــي ســجلها  والعمليــة  العلميــة  اإلنجــازات 

طيلــة مســاره..
كمــا يولــي القســم إهتمامــاً بالغــا باجلانــب 
البحثــي والعلمــي يف درجــة املاجســتير مــن 
ــة، التــي مــن  خــالل إعــداد البحــوث اإلعالمي
شــأنها اإلســهام املباشــر يف تطويــر و تقنــن 
مجاالتهــا. مبختلــف  اإلعالميــة   املمارســة 
ويف اخلتــام نشــكر اهلل عــز وجــل أنــه أتــاح 
العلمــي  بالتنويــر  للمســاهمة  الفرصــة  لنــا 

اإلعالميــة. املمارســة  مجــال  يف  واملعــريف 
واهلل ولي التوفيق,,
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املســاهمة يف تطويــر بيئــة العمــل اإلعالمــي باململكــة عبــر 
ــة  ــي تلبي ــاً عل ــادرة مهني ــاً والق ــوادر املســئولة اجتماعي ــر الك توفي

تحديــات العوملــة اإلعالميــة.

يســعى قســم اإلعــالم إلــى املســاهمة يف تحقيــق رســالة كليــة 
العلــوم االجتماعيــة الراميــة إلــى توفيــر التعليــم اجلامعــي والتعليم 
العالــي األصيــل وتشــجيع البحــث العلمــي والنشــر يف اجملــال 
اإلنســاني واملســاهمة يف فهــم وعــالج املشــكالت االجتماعيــة 
ــة  ــق أهــداف التنمي واإلنســانية وخدمــات احلــج والعمــرة، لتحقي
وفقــا  اختصاصاتهــا  نطــاق  2030يف  اململكــة  ورؤيــة  الشــاملة 

ملقاصــد الشــريعة اإلســالمية.

واألكادمييــة  التعليميــة  مهامــه  اإلعــالم  قســم  ميــارس 
والتدريبيــة يف اطــار املرجعيــة اإلســالمية ويف ضــوء احلفــاظ 
علــى الهويتــن الثقافيــة واحلضاريــة للمجتمــع الســعودي عبــر 
الزمــن، فضــالً عــن االلتــزام بتكريــس األدوار التنمويــة والتوعويــة 

لإلعــالم والتثقيفيــة 

العمــل اإلعالمــي يف تخصصــات:  مهــارات  إكســاب اخلريجــن 
العامــة. والعالقــات  واملســموع،  املرئــي  اإلنتــاج  الصحافــة، 

ــات العمــل اإلعالمــي  ــدى اخلريجــن بأخالقي ــم ل ــق الفه 2- تعمي
للمجتمــع  الثقافيــة  واخلصوصيــة  اإلســالمية،  املرجعيــة  ضــوء  يف 

الســعودي.
3- تعميــق الفهــم لــدى اخلريجــن باألهميــة البالغــة لــدور اإلعــالم 
يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030، واحلفــاظ علــى املقــدرات املادية واملعنوية 

للمجتمع الســعودي.
4- تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل مــن التخصصــات اإلعالميــة 
اخملتلفــة يف مجــال )التليفزيــون - اإلذاعــة - الصحافــة املطبوعــة - 

العالقــات العامــة(.
5- تنميــة القــدرات اإلبداعيــة واالبتكاريــة واملهــارات االتصاليــة 

خلريجــي البرنامــج يف التخصصــات اإلعالميــة اخملتلفــة.
ــة  ــات احلديث ــى اســتخدام التقني ــل خريجــي البرنامــج عل 6- تأهي

ــاج اإلعالمــي والرقمــي. ــا يف مجــال اإلنت وتطبيقاته

الرؤيا

الرسالة

القيم

األهداف
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قسم اإلعالم في سطور
البداية كانت في عام 1402هـ ..قسما جديدا بكلية الدعوة وأصول الدين 

»تحت مسمى »قسم اإلعالم اإلسالمي«
تولى رئاسته-خالل فترة انتمائه لكلية »الدعوة وأصول الدين« عدد من 

األساتذة ؛على النحو التالي
-د.أحمد غلوش )مشرفا على القسم(.

-د. أحمد البناني.
-د.سفران املقاطي.

-أ.د. طالب األحمدي .
-د. أحمد عبداللطيف العبداللطيف

ثــم إنتقــل القســم إلــى كليــة العلــوم اإلجتماعيــة 
إيذانــا ببــدء مرحلــة جديــدة يف تاريخــه، حيــث 
تعاقــب علــى رئاســته عــدد مــن األســاتذة ؛علــى 

النحــو التالــي:
-أ.د. طالــب األحمــدي : مكمــال فتــرة رئاســته 

التــي بدأهــا يف كليــة اصــول الديــن والدعــوة .
د.أسامة حريري.

د. سفران املقاطي.
د.عدنان احلربي.

د.أسامة مدني.
العلــوم  كليــة  )عميــد  باصقــر  محمــد  -د. 

. القســم  علــى  مشــرفا  اإلجتماعيــة( 
د. محمد هندية
د. سالم عريجة

د. هليل محيسن العميري
وكيالت رؤساء القسم بشطر الطالبات 

د. سناء احلبيشى .
أ. ناديه خوندنه .
أ. سامية شرف.

د. سوزان برديسي.

د. دالل احلارثي .
د. أنعام شعيبي

د. عندليب سعدي عدس

شروط قبول الطالب والطالبات بقسم اإلعالم
يشترط لاللتحاق بقسم اإلعالم توافر عدة 

شروط في الطالب أو الطالبة المتقدمة وذلك 
على النحو التالي :-

علــى . 	 حاصلــة  أو  حاصــالً   يكــون  أن 
شــهادة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا 

وخارجهــا.  اململكــة  داخــل  مــن 
أن ال يكــون قــد مضــى علــى حصولــه أو . 	

حصولهــا علــى الثانويــة العامــة أو مــا 
يعادلهــا مــدة تزيــد عــن خمــس ســنوات 
االســتثناء  اجلامعــة  جمللــس  ويجــوز   ،
ــرت أســباب  ــن هــذا الشــرط إذا تواف م

مقنعــة . 
أن يجتــاز الطالــب أو الطالبــة الســنة . 	

 . التحضيريــة 
حســن . 	 الطالبــة  أو  الطالــب  يكــون  أن 

 . والســلوك  الســير 
أن يجتاز أي اختبار أو مقابلة شــخصية . 	

يراها مجلس القســم . 
أن يكــون الطالــب أو الطالبــة الئقــاً أو . 	

ــا .  ــة طبيب الئق
أن يحصــل كل مــن الطالــب أو الطالبــة . 	

بالدراســة  مرجعــه  مــن  موافقــة  علــى 
إذا كان كل منهمــا يعمــل يف أيــة جهــة 

حكوميــة أو خاصــة . 
أن يســتوفى أيــة شــروط أخــرى يحددها . 	

التقــدمي  وقــت  القســم.وتعلن  مجلــس 
لاللتحــاق بالقســم . 
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درجة البكالوريوس بقسم اإلعالم
ــي (  ــي - الكيف ــن ) الكم ــً  بالمعياري ــً بالغ ــالم اهتمام ــم اإلع ــم قس اهت
فــي بنــاء الخطــة الدراســية لدرجــة البكالوريــوس ، حيــث يــدرس الطالــب / 
الطالبــة فــي القســم وفقــا - للســاعات المعتمــدة - 133 ســاعة دراســية 
موزعــة علــى ثمانيــة فصــول دراســية ، ينتهــي فــي الفصــول األربعــة 
ــي  ــدأ ف ــص ؛ ليب ــل التخص ــاعدة ، ومداخ ــواد المس ــة الم ــن دراس ــى م األول
دراســة المــواد التخصصيــة منــذ الفصــل الدراســي الخامــس - ولمــدة 
أربعــة فصــول أخــرى - يتخصــص خاللهــا الطالــب فــي الدراســة بإحــدى 

ــة   ــالث التالي ــارات الث المس

المسار األول: الصحافة
المسار الثاني: العالقات العامة

المسارالثالث: اإلذاعة والتليفزيون )للطالب فقط(

الوحــدات  بزيــادة  القســم  اهتــم  وقــد 
التخصصــات  تخــدم  التــي  الدراســية 
الرئيســية ، كمــا يعمــل علــى تقليــص عــدد 
العامــة  للمتطلبــات  الدراســية  الوحــدات 

 . للقســم 
ومــن الناحيــة الكيفيــة يتجــه القســم نحــو 
تجســيد توصياتــه باالهتمــام البالــغ باللغــة 
العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة عبــر التركيــز 
باإلضافــة  التطبيقيــة،  اجلوانــب  علــى 
اإلعالميــة  املــواد  بدراســة  العنايــة  إلــى 
يف  الطــالب  مهــارات  لرفــع  املتخصصــة 
ــة ، ويف اإلطــار  ــب املمارســة اإلعالمي جان
ــع  ــي تدف ــات الت ــدرس القســم اآللي ــه ي ذات
الفعاليــات  يف  الطــالب  مشــاركة  نحــو 

العلميــة اخملتلفــة ) محليــاً - إقليميــاً ( مــن 
ملتقيــات ونــدوات ومؤمتــرات ومحاضرات 
ــاً يف  ــة وورش عمــل مبــا يســهم إيجاب عام
تكوينهــم العلمــي واملعــريف وميثــل رافــداً 

مضافــاً جلــودة التعلــم والتدريــس . 
وقــد قــام أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم 
اخلطــة  بتطويــر  املتأنيــة  الدراســة  عبــر 
بشــكل  مقرراتهــا  وتوصيــف  الدراســية 
العمليــة  أهــداف  لتحقيــق  دقيــق  علمــي 
التعليميــة بالقســم ،ولتتوافــق مــع األهداف 
الرئيســية لكليــة العلــوم االجتماعيــة ومبــا 
وقيــم  وأهــداف  ورؤيــة  رســالة  يحقــق 
وأهدافهــا  ورؤيتهــا  القــرى  أم  جامعــة 

وقيمهــا.
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الساعات  عدد المقررات  إجباري / اختياري كونات الخطة الدراسية م

 النسبة المئوية  المعتمدة 

 متطلبات الجامعة 
 %  25.6 34 16 إجباري 
 - - - اختياري 

 متطلبات الكلية 
 %  12.8 17 8 إجباري 
 - - - اختياري 

 متطلبات البرنامج 
 %  49.6 66 33 إجباري 
 - - - اختياري 

 - - - - مشروع التخرج 

 % 12 16 4 إجباري  التدريب الميداني / سنة االمتياز 

 - - - - أخرى

 %  100 133  اإلجمالي 

 
 

  

مكونات الخطة الدراسية للقسم
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 إجباري اسم المقرر  رمز المقرر  المستوى
الساعات  المتطلبات السابقة  أو اختياري

 المعتمدة 
 نوع المتطلب 

 )جامعة / كلية / برنامج(

 
 

 المستوى
1 

 

 قسم  2  إجباري  اإلعالم في القرآن والسنة 2-736105
 قسم  2  إجباري  مقدمة في االتصال الجماهيري 2-736101
 جامعة  2  إجباري  الثقافة اإلسالمية 2-631101
 جامعة  2  إجباري  القرآن الكريم 2-635101
 جامعة  2  إجباري  الغزو الفكري 2-631331
 كلية 2  إجباري  اللغة اإلنجليزية 2-731101
 كلية 2  إجباري  أئمة المكاتب 3-737123
 قسم  2  إجباري  نشأة اإلعالم السعودي وتطوره 2-736103

 
 

 المستوى
2 

 

 قسم  2  إجباري  المدخل إلى اإلذاعة والتليفزيون 2-736110
 قسم  2  إجباري  المدخل إلى الصحافة 2-736108
 جامعة 2  إجباري  اللغة العربية 2-531101
 قسم  2  إجباري  المدخل إلى العالقات العامة 2-736112
 قسم  2  إجباري  المدخل إلى العلوم االجتماعية 2-733172
 قسم  2  إجباري  جغرافية العالم اإلسالمي 2-732146
 قسم  2 اإلعالم في القرآن والسنة إجباري  أصول اإلعالم اإلسالمي 2-736106
 قسم  2  إجباري  المدخل إلى الرأي العام 2-736114

 
 

 المستوى
3 

 

 كلية  3  إجباري  تقنية المعلومات 3-737120
 قسم  2  إجباري  اإلعالم التنموي 2-736203
 جامعة 2  إجباري  بيئة ومجتمع المملكة 2-733266
 جامعة 2  إجباري  القرآن الكريم 2-635201
 جامعة 2  إجباري  الثقافة اإلسالمية 2-631201
 جامعة 2  إجباري  اللغة العربية 2-531102
 جامعة 2  إجباري  السيرة النبوية 2-132101
 كلية  2  إجباري  1التحدث واالستماع   2-731120

 
 

 المستوى
4 

 

 كلية  2  إجباري  المعلوماتمقدمة في علم  2-737102
 قسم  2  إجباري  مناهج البحث اإلعالمي 2-736202

 مقدمة في االتصال الجماهيري  إجباري  نظريات اإلعالم 2-736212
 قسم  2 االعالم التنموي

والقبقرامقج   2-736210 القوسققققققائققل  تقققنقيققات 
 إجباري  التعليمية

 مدخل الى الصحافة -
المدخل الى اإلذاعة  -

 والتلفزيون 
 قسم  2

 كلية  2 1التحدث واالستماع  إجباري  2التحدث واالستماع   2-731121

 إجباري  االنترنت واإلعالم الجديد 2-736204

 تقنية المعلومات 
 مقدمة في علم المعلومات 

مدخل الى االتصال  
 الجماهيري 

 قسم  2

اإلعالميققة  2-736206 المؤسققققسققققققة  إدارة 
 قسم  2 تقنية المعلومات  إجباري  واقتصادياتها

البققث   2-736208 ونقليققات  الققدولي  اإلعالم 
 إجباري  الفضائي

الى اإلذاعة   المدخل
   والتلفزيون

 اإلعالم التنموي  
 قسم  2

 
  

مقررات البرنامج
جدول المقررات العامة
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 المستوى

 
 إجباري اسم المقرر  رمز المقرر 

الساعات  المتطلبات السابقة  أو اختياري
 المعتمدة 

 المتطلب نوع 
 )جامعة / كلية / برنامج(

 المستوى
5 

 

 قسم  4 إدارة المؤسسات اإلعالمية إجباري  1تدريب ميداني عالقات 4-736319
 قسم  2 المدخل إلى الرأي العام إجباري  الرأي العام وطرق قياسه 2-736315
 كلية  2 2التحدث واالستماع   إجباري  3التحدث واالستماع   2-731222
 جامعة 2  إجباري  الثقافة اإلسالمية 2-631301
 جامعة 2  إجباري  القرآن الكريم 2-635301
 قسم  2  إجباري  اإلنتاج للمواد المطبوعة 2-736317
 قسم  2  إجباري  النقد واإلعالم 2-736301
 جامعة 2  إجباري  مبادئ علم النفس 2-236196

 
 

 المستوى
6 

 

 قسم  4 1تدريب ميداني عالقات إجباري  2ميداني عالقاتتدريب   4-736330
 قسم  2  إجباري  إدارة العالقات العامة 2-736324

 إجباري  المدخل إلى الدعاية واإلعالن 2-736302
 الغزو الفكري

 مقدمة في االتصال  
 المدخل الى العالقات العامة 

 قسم  2

 المدخل الى االذاعة   إجباري  اإلنتاج للمواد المسموعة 2-736328
 قسم  2 إدارة مؤسسات اعالمية

 قسم  2 الراي العام وطرق قياسه إجباري  العالقات العامة تطبيقي 2-736326
 قسم  2  إجباري  تقنيات اإللقاء والصوتيات 2-736306
 قسم  2 نشأة االعالم السعودي إجباري  األنظمة والرقابة 2-736304
 جامعة 3  إجباري  االجتماعمبادئ علم   3-733161

 
 

 المستوى
7 

 

 قسم  4 1تدريب ميداني عالقات إجباري  3تدريب ميداني عالقات 4-736423
 قسم  2 الراي العام وطرق قياسه إجباري  الحملة اإلعالمية/عالقات 2-736419
 قسم  2  إجباري  مصطلحات إعالمية/عالقات 2-736417
 جامعة 2 3القران الكريم إجباري  4القرآن الكريم 2-635401
 جامعة 2 3الثقافة اإلسالمية إجباري  4الثقافة اإلسالمية 2-631401

 تقنية معلومات إجباري  الحاسب اآللي/عالقات 2-736421
 قسم  2 االنترنت واالعالم الجديد

 
 

 المستوى
8 

 

 قسم  2 إدارة العالقات العامة إجباري  المراسم والبروتوكول 2-736432
 قسم  4 3تدريب ميداني   إجباري  4تدريب ميداني عالقات 4-736436

بقققلقققغقققة   2-736434 إعقققالمقققيقققة  مقققادة 
 قسم  2 مصطلحات إعالمية عالقات إجباري  إنجليزية/عالقات

 جامعة 3  إجباري  أصول االقتصاد اإلسالمي 3-135101
 قسم  2 واالعالنالمدخل الى الدعاية   إجباري  تقنيات اإلعالن 2-736430

العالقققات   2-736428 برامج  وتقويم  تخطيط 
 قسم  2 الحملة اإلعالمية عالقات إجباري  العامة

 
  

أواًل: مسار العالقات العامة
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 المستوى

 
 إجباري اسم المقرر  رمز المقرر 

الساعات  المتطلبات السابقة  أو اختياري
 المعتمدة 

 نوع المتطلب 
 )جامعة / كلية / برنامج(

 المستوى
5 

 

 قسم  2 مدخل الى الصحافة إجباري  الحديث الصحفي 2-736305
 قسم  2  إجباري  الخبر والتقرير الصحفي 2-736303

 مدخل الى الصحافة  إجباري  1صحافة  / تدريب ميداني 4-736307
 قسم  4 إدارة مؤسسات اعالمية

 قسم  2 مدخل الى الصحافة إجباري  النقد واإلعالم 2-736301
 كلية 2 2تحدث  إجباري  3التحدث واالستماع  2-731222
 جامعة  2 2القرآن الكريم إجباري  3مالقرآن الكري  2-635301
 جامعة  2 2ةالثقافة اإلسالمي  إجباري  3الثقافة اإلسالمية 2-631301
 جامعة  2  إجباري  مبادئ علم النفس 2-236196

 
 

 المستوى
6 

 

 قسم  2 الحديث الصحفي إجباري  التحقيق الصحفي 2-736310
 قسم  4 1صحافة  / تدريب ميداني إجباري  2صحافة  / تدريب ميداني 4-736314
 قسم  2 تقنيات الوسائل إجباري  تقنيات الطباعة والنشر 2-736312
 قسم  2 نشأة االعلم السعودي إجباري  األنظمة والرقابة اإلعالمية 2-736304
 جامعة  3  إجباري  االجتماعمبادئ علم  3-733161

والقتقعقلقيقق   2-736308 القمققققال  تقحقريقر 
اإلعقالمقي إجباري  الصحفي القحققديققث   -القنققققد 

 الصحفي
 قسم  2

 قسم  2 2تحدث واستماع  إجباري  تقنيات اإللقاء والصوتيات 2-736306

 إجباري  المدخل إلى الدعاية واإلعالن 2-736302
 مقدمة في االتصال 

 الجماهيري
 الفكريالغزو -

 قسم  2

 
 

 المستوى
7 

 

 إجباري  الحاسب اآللي صحافة 2-736405
 –االنترنقت واالعالم الجقديقد  

 . تقنية المعلومات
 قسم  2

المدخل الى -التحقيق الصقحفي إجباري  الحملة اإلعالمية صحافة 2-736403
 الصحافة

 قسم  2

 قسم  2 3تحدث واستماع  إجباري  مصطلحات إعالمية صحافة 2-736401
 قسم  4 2صحافة  / تدريب ميداني إجباري  3تدريب ميداني صحافة 4-736407
 جامعة  2 3الثقافة اإلسالمية إجباري  4الثقافة اإلسالمية 2-631401
 جامعة  2 3القرآن الكريم إجباري  4القرآن الكريم 2-635401

 
 

 المستوى
8 

 

 قسم  2 الحملة الصحفية إجباري  األرشيف الصحفي 2-736408
 قسم  2 تقنيات الطباعة والنشر إجباري  التصوير الصحفي 2-736410
 قسم  2 الحاسب االلي صحافة إجباري  تقنيات اإلخراج الصحفي 2-736412

 / مقادة إعالميقة بلغقة إنجليزيقة 2-736414
 صحافة

 قسم  2 مصطلحات إعالمية صحافة إجباري 

 قسم  4 3صحافة  / تدريب ميداني إجباري  4صحافة  / ميدانيتدريب  4-736416
 جامعة  2  إجباري  أصول االقتصاد اإلسالمي 3-135101

 
  

ثانيًا: مسار الصحافة
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 إجباري اسم المقرر  رمز المقرر  المستوى
الساعات  المتطلبات السابقة  أو اختياري

 المعتمدة 
 نوع المتطلب 

 برنامج()جامعة / كلية / 

 المستوى
5 

 

 إجباري  تخطيط البرامج 706311-2
 -إدارة المؤسققسققات اإلعالمية

االعالم القدولي ونقليقات البقث 
 الفضائي

 قسم  2

 قسم  2 المدخل الى اإلذاعة والتلفاز إجباري  الكتابة لإلذاعة والتلفاز 706309-2

 إجباري  1تدريب ميداني إذاعة  706313-4
اإلذاعة والتلفاز المدخل الى   

 قسم  4 إدارة المؤسسات-

 جامعة  2  إجباري  3التحدث واالستماع  701222-2
 جامعة  2 (2)القرآن الكريم  إجباري  (3)القرآن الكريم  605301-2
 جامعة  2 (2)الثقافة االسالمية  إجباري  (3)الثقافة االسالمية  601301-2
 قسم  2 أصول االعالم االسالمي إجباري  النقد واإلعالم 736301-2
 جامعة  2  إجباري  مبادئ علم النفس 206196-2

 
 

 المستوى
6 

 

 البرامج الوثائقية والتسجيلية 706316-2
لقإلذاعققة   إجباري  تقخقطقيقط  -القكقتققابققة 

 برامج االذاعة
 قسم  2

 تقنيات التصوير والمونتاج 706318-2
لقإلذاعققة   إجباري  تقخقطقيقط  -القكقتققابققة 

 االذاعةبرامج 
 قسم  2

 قسم  4 1تدريب ميداني إذاعة  إجباري  2تدريب ميداني إذاعة  706322-4
 قسم  2 االنترنت واالعالم الجديد إجباري  اإلعالن اإلذاعي والتلفازي 706320-2
 جامعة  2  إجباري  مبادئ علم االجتماع 703161-3
 قسم  2 2 واستماعتحدث  إجباري  تقنيات االلقاء والصوتيات 706306-2
 قسم  2 نشأة االعالم السعودي إجباري  األنظمة والرقابة اإلعالمية 706304-2
 قسم  2 نشأة االعالم السعودي إجباري  األنظمة والرقابة اإلعالمية 706304-2

 
 

 المستوى
7 

 

 إجباري  الحملة اإلعالمية إذاعة وتلفاز 706411-2
الوثققائقيققة  - تقنيققات  -البرامج 

 . التصوير
 قسم  2

 قسم  2 3تحدث واستماع  إجباري  مصطلحات إعالمية تخصص  706409-2
 قسم  4 2تدريب ميداني إذاعة  إجباري  3تدريب ميداني إذاعة وتلفاز   706415-4
7064113-

2 
 قسم  2 تقنية معلومات إجباري  الحاسب إذاعة وتلفاز

 جامعة  2 (3)القرآن الكريم  إجباري  (4)القرآن الكريم  605401-2
 جامعة  2 (3)الثقافة االسالمية  إجباري  (4)الثقافة االسالمية  601401-2

 
 

 المستوى
8 

 

 إجباري  اإلخباريةالبرامج  706420-2
والتلفققاز   للراديو  –الكتققابققة 

لقلقبقرامقج القحقمقلققة   -القتقخقطقيقط 
 إعالمية إذاعة

 قسم  2

 قسم  2 الحملة إذاعة وتلفاز إجباري  االنتاج اإلذاعي والتلفازي 706422-2
 جامعة  3  إجباري  أصول االقتصاد اإلسالمي 105101-3

أجنبيققة  706424-2 بلغققة  إعالميققة  مققادة 
 قسم  2 مصطلحات إعالمية اذاعة إجباري  إذاعة

لقإلذاعققة  706426-4 مقيققدانقي  تققدريققب 
 إجباري  4والتلفاز 

تقدريقب ميقداني إذاعقة وتلفقاز 
 قسم  2 3

اإلذاعقققققققي   706418-2 اإلخقققققققراج 
 قسم  2 الحملة إذاعة وتلفاز إجباري  والتليفزيوني

 

ثالثًا: مسار اإلذاعة والتليفزيون )طالب فقط(
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توصيفات المقررات 
مقررات عامة:

االعالم في القرآن والسنة
الوصف

تعريــف الطالــب بأهميــة االعــالم يف 
واألســاليب  اإلســالمية  الدعــوة  خدمــة 
اإلعالميــة املســتخدمة يف القــرآن الكــرمي 

والســنة النبويــة املطهــرة.

أصول اإلعالم اإلسالمي
الوصف

يعــد هــذا املقــرر مــن املقــررات التــي 
باملفاهيــم  الطــالب  تزويــد  علــى  ترتكــز 
حــول ماهيــة االعــالم االســالمي ووســائل 
االعــالم واســتخداماتها. وايضــا قنــوات 
العصــر  يف  اإلســالمي  اإلعــالم  وبرامــج 

ونقدهــا احلديــث 
اإلعــالم  تواجــه  التــي  املشــاكل 

حلهــا وســبل  اإلســالمي 

تقنيات الوسائل والبرامج 
التعليمية

الوصف
يهتــم املقــرر بتعريــف الطــالب األســس 
العلميــة والتربويــة إلنتــاج تقنيــات البرامــج 
مهاراتهــم  لصقــل  التعليميــة  واألفــالم 
تخصصاتهــم  مجــال  يف  اإلعالميــة 

اخملتلفــة.

مقدمة في االتصال الجماهيري
الوصف

الطــالب  بــادراك  املقــرر  هــذا  يهتــم 
باملفاهيــم األساســية لالتصــال والتعــرف 
ــم يف هــذه  ــى لديه ــث تبن ــى أنواعــه حي عل
املرحلــة املبكــرة اخللفيــة العلميــة يف مجــال 

االتصــال واإلعــالم.
الوصف

الطــالب  بتزويــد  املقــرر  هــذا  يهتــم 
البرامــج  اســتخدامات  حــول  باملعرفــة 
العالقــات  أنشــطة  خلدمــة  احلديثــة 

العامــة.

تقنيات اإللقاء والصوتيات
الوصف

ــم املقــرر بتعريــف الطــالب بتطــور  يهت
فــن اإللقــاء، باإلضافــة إلــى كيفيــة النطــق 
وماهيــة  احلــروف  خملــارج  الصحيــح 
األصــوات  وأنــواع  الــكالم  موســيقي 
البشــرية، فضــال عــن توضيــح الوقفــات 
ــى ذكــر  ــاء اإللقــاء، إضافــة إل ــم أثن والتنغي

البشــري. الصــوت  عيــوب 

االنترنت واإلعالم الجديد
الوصف

الطــالب  بتزويــد  املقــرر  يهتــم 
بخلفيــة عــن تاريــخ االنترنــت والصحــف 
ــو  ــي والرادي ــم اإللكترون ــة والتعل االلكتروني

التفاعلــي. والتلفزيــون  الرقمــي 
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المدخل الى الرأي العام
الوصف

يــدرس الطالــب بهــذا املقــرر مفهــوم 
وأنواعــه  وخصائصــه  العــام  الــرأي 
الــرأي  تغييــر  يف  تؤثــر  التــي  والعوامــل 
قياســه أســاليب  الــى  والتطــرق  العــام 

الســعودي  اإلعــالم  نشــأة 
ه ر تطــو و
الوصف

يهتــم املقــرر أن يتعــرف الطــالب علــى 
نشــأة وســائل اإلعــالم يف اململكــة العربيــة 
الصحفــي  املســتوى  علــى  الســعودية 
واالذاعــي والتلفزيونــي ومراحــل تطورهــا.

األنظمة والرقابة اإلعالمية
الوصف

يشــمل تدريــس املقــرر جانبــن األول 
يتمثــل يف األنظمــة اإلعالميــة، ويتــم مــن 
ــه دراســة توضيــح النظــم اإلعالميــة  خالل
ــع  ــة م ــي واململك الســائدة يف الوطــن العرب
التركيــز علــى قوانــن االعــالم الســعودي 
التــي ســيعمل تحــت ظلهــا خريــج البرنامج، 
امــا اجلانــب اآلخــر فهــو حــول الرقابــة 
وأيضــا  اخملتلفــة  وابعادهــا  اإلعالميــة 
ــي  ــق الشــرف اإلعالمــي الت ــح مواثي توضي
ينبغــي التزامــه بهــا عنــد ممارســته للعمــل 
اإلعالمــي. وأيضــا أخالقيــات اإلعــالم يف 
ظــل العوملــة ومواثيــق الشــرف اإلعالميــة.

المدخل الي الدعاية واإلعالن
الوصف

تعريــف الطــالب باملفاهيــم املتخصصــة 
واالســتراتيجيات  واالعــالن  الدعايــة  يف 
كال  يف  املســتخدمة  االقناعيــة  االتصاليــة 
وســائل  معرفــة  الــى  باإلضافــة  اجملالــن. 
االتصــال اإلعالنــي )الصحــف - الراديــو - 
البريــد  الطــرق-   - الســينما   - التليفزيــون 

املباشــر(.

االعالم التنموي
الوصف

يقــوم هــذا املقــرر علــى تزويــد الطالــب 
مباهيــة االعــالم التنمــوي والتنميــة وتزويــده 
نظريــات  وأبــرز  للتنميــة  العلميــة  باألســس 
يف  تأثيــره  وكيفيــة  االعــالم  ودور  التنميــة 
صناعــة التنميــة وذلــك لزيادة املعرفــة والقدرة 
علــى التحليــل وفقــاً للنظريــات الفلســفية التــي 
تفســر األداء والتأثيــر اإلعالمــي. باإلضافــة 

الــى عــرض برامــج تنمويــة لرؤيــة 2030

انتاج مواد مسموعة
الوصف

الطــالب  بتعريــف  املقــرر  هــذا  يهتــم 
وأنــواع  املســموع  اإلذاعــي  اإلنتــاج  مباهيــة 
مراحــل  كتابــة  وكذلــك  اإلذاعيــة  البرامــج 
إلــى  باإلضافــة  بالراديــو  اإلذاعــي  اإلنتــاج 
الكلمــة  مــن  اإلذاعــي  اإلنتــاج  عناصــر 

الصوتيــة. واملؤثــرات  واملوســيقى 



م
ال

إلع
م ا

س
لق

ي 
يف

عر
ل ت

لي
د

16

االعالم الدولي ونقليات البث 
الفضائي

الوصف
يقــدم هــذا املقــرر معلومــات معرفيــة 
عــن مفهــوم االعالم الدولــي وادواته وانواع 
املوجهــة  واإلذاعــات  الدوليــة  الصحــف 
ووكاالت االنبــاء الدوليــة. باإلضافــة الــى 
دراســة النظــام اإلعالمــي العاملــي اجلديــد 

ــرأي العــام العاملــي. وتشــكيل ال

مدخل إلى اإلذاعة والتلفاز
الوصف

الطــالب  بتعريــف  املقــرر  يهتــم هــذا 
الراديــو  متيــز  التــي  باخلصائــص 
عــن  إعالميتــن  كوســيلتن  والتلفزيــون 
واملســتجدات  اإلعالميــة  الوســائل  باقــي 
التــي تصاحــب انتشــار الراديــو والتلفــاز 

ئــي.  لفضا ا

النقد واالعالم
الوصف

طــرح  املقــرر  هــذا  خــالل  مــن  يتــم 
الــى  تهــدف  التــي  املوضوعــات  بعــض 
ــب االعــالم،  ــر النقــدي لطال ــة التفكي تنمي
باإلضافــة الــى تعريفــه باألســس الفلســفية 
االعمــال  مجــال  يف  للحديــث  للنقــد 
الدراميــة والصحفيــة والســينمائية وأيضــا 
تعريفــه ألخالقيــات العمــل االعالمــي يف 

النقــدي. اإلطــار 

نظريات االعالم
الوصف

إعــداد  الــى  املقــرر  هــذا  يهــدف 
الطالــب إعــداداً يتيــح لــه القــدرة علــى فهم 
نظريــات االتصــال وتطبيقها واســتخدامها 
ــم املنطــق  ــة، وأيضــا   فه بالبحــوث العلمي
العلمــي وماهيــة النمــوذج والنظريــة وأيضــا 
دراســة وفهــم تفاعــل وســائل اإلعــالم مــع 
اجملتمــع ومختلــف مؤسســاته، باإلضافــة 
الــى اســتيعاب عمليــة االتصــال احلديثــة 
ودراســة تأثيراتهــا اخملتلفــة علــى الفــرد 

واجملتمــع.

المدخل الى العالقات العامة
الوصف

هــذا املقــرر عبــارة عــن وضــع تصــورات 
ــن  ــة متك ــات العام ــف بالعالق ــة للتعري أولي

الطالــب مــن اإلملــام بجوانبهــا األساســية  

المدخل الى الصحافة
الوصف

الطالــب  بتزويــد  املقــرر  هــذا  يهتــم 
مبعلومــات عــن تاريــخ الصحافــة، وبيــان 
وبيــان  اخملتلفــة  وفنونهــا  أهدافهــا 

تؤديهــا  التــي  الوظائــف 

مناهج البحث االعالمي
الوصف

تعريــف  إلــى  املقــرر  هــذا  يهــدف 
العلمــي،  البحــث  خطــوات  الطــالب 
البحــث  اختيــار موضــوع  كيفيــة  وكذلــك 
وتحديــد املشــكلة البحثيــة، إضافــة إلــى 
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ــواع  ــى أن متكــن الطــالب مــن التعــرف عل
والتعــرف  اختيارهــا  وأســس  العينــات 
علــى أدوات جمــع البيانــات مثــل املســح 
وتحليــل املضمــون. باإلضافــة الــى االســس 

الســليمة لكتابــه البحــث العلمــي.

إدارة المؤسسات اإلعالمية 
واقتصاداتها

الوصف:
ينمــي القــدرة علــى التفكيــر التحليــل 
املؤسســية  اإلدارة  مجــال  يف  العلمــي 
تخــص  بحــوث  اجــراء  علــى  والتدريــب 
املؤسســات اإلعالميــة وتثقيــف الطــالب 

بأساســيات املؤسســة اإلعالميــة وكيفيــة 
توفيــر اقتصاداتهــا مــع اعطــاء فكــره عــن 

عــام. بشــكل  اإلدارة 

انتاج المواد المطبوعة
الوصف

الطــالب  بتدريــب  املقــرر  هــذا  يهتــم 
وتقاريــر  نشــرات  تحريــر  كيفيــة  علــى 
صحفيــة تصــدر عــن اإلدارات واملؤسســات 
إكســاب  وأيضــا  اخملتلفــة.  والشــركات 
الطــالب مهــارات وفنــون تصميــم وإخــراج 
العامــة.  العالقــات  مطبوعــات  مختلــف 
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أوال: مسار العالقات العامة

العالقات العامة)تطبيقي(
الوصف

الطــالب  بتدريــب  املقــرر  هــذا  يهتــم 
ــة  ــى مهــارات إعــداد املؤمتــرات الصحفي عل
ــات النقاشــية  ــم االجتماعــات واحللق وتنظي
وتنظيــم املعــارض. ومهــارات التعامــل مــع 

وســائل اإلعــالم

تدريب ميداني/عالقات1
الوصف

الطــالب  لتزويــد  املقــرر  هــذا  يهــدف 
مبعرفــة ماهيــة املطويــات وأنواعهــا اخملتلفــة 
وامللصقــات ومحتوياتهــا وماهيــة النشــرات 

الحملة االعالمية للعالقات 
العامة

الوصف
الطــالب  بإعــداد  املقــرر  هــذا  يهتــم 
إعــداداً جيــداً يتيــح لهــا مــن خــالل احلمالت 
العمــل علــى تعريــف اجلماهيــر بالقضايــا 
الهامــة وحثهــا مــن خــالل رســائل احلملــة 
علــى إتبــاع املمارســات والســلوكيات املفيــدة 
ــى اجملتمــع  ــا وعل ــود عليه ــي تع بشــأنها والت

بالفائــدة. ككل 

تدريب ميداني/عالقات2
الوصف

يهــدف هــذا املقــرر الــى تدريــب الطــالب 
علــى إعــداد الهيــاكل التنظيميــة والكتيبــات 

والتقاريــر الســنوية بأســاليب حديثــة.

مصطلحات إعالمية للعالقات 
العامة

الوصف
الطالــب  بتعريــف  املقــرر  هــذا  يهتــم 
مباهيــة العالقــات العامــة واالتصــال وقيــاس 
ــة، باإلضافــة  ــة االنجليزي ــام باللغ ــرأي الع ال
املصطلحــات  بأهــم  الطالــب  تزويــد  الــى 
املهمــة يف مجــال تخصــص العالقــات العامــة 

وذلــك باللغــة اإلنجليزيــة

تدريب ميداني عالقات /3
الوصف

تدريــب  إلــى  يهــدف  عملــي،  مقــرر 
العالقــات  اعــداد مجــالت  علــى  الطــالب 
علــى  التدريــب  الوفــود  واســتقبال  العامــة 

وأنواعهــا. االعالميــة  احلمــالت 

تدريب ميداني عالقات عامة/4
الوصف

مقــرر عملــي يهــدف الــى تدريب الطالب 
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واملناســبات  احلفــالت  تنظيــم  علــى 
أو  النــدوات  وعمــل  الوفــود  واســتقبال 

ملؤمتــرات ا
وأيضــا التدريــب علــى التقييــم ملــا بعــد 
املؤمتــر واملعــرض وتحليــل النتائــج وصقــل 
مهــارات اإللقــاء والتحــدث يف املؤمتــرات 

واملعــارض.
تقنيات اإلعالن

الوصف
الطــالب  بتعليــم  املقــرر  هــذا  يهتــم 
الكيفيــة التــي تعمــل بهــا عمليــة االتصــال 
ــة يف  ــار االقناعي ــات االوت ــي ونوعي اإلعالن
معرفــة  عــن  فضــال  اإلعالنيــة  الرســالة 
واســتخدام  االعالنــي  الفنــي  التكويــن 
عناصــر اإلعــالن األساســية وكيفيــة جــذب 

األهــداف.    لتحقيــق  االنتبــاه 

إدارة العالقات العامة
الوصف

يشــرح املقــرر مفهــوم العالقــات العامــة 
واملفاهيــم االداريــة املرتبطــة بــه كالهيــاكل 
التنظيميــة إلدارات العالقــات العامــة يف 
املؤسســات اخملتلفة، كما يســتعرض املقرر 

واالتجاهــات  العامــة  العالقــات  بحــوث 
ــة  احلديث

وادارة  الذهنيــة  الصــورة  تشــكيل  يف 
ــم مــن خاللهــا  ــة التــي يت األزمــات والكيفي

ادارة العالقــات مــع العمــالء.

المراسم والبروتوكول
الوصف

  يقــوم هــذا املقــرر علــى تزويد الطالب 
بقواعــد البروتوكــول واملراســم واالتيكيــت 
كجــزء مــن عمــل العالقــات العامــة ويــدرب 
الطالــب علــى معرفــة طــرق التعامــل بشــكل 
يتفــق مــع بيئــة العمــل وقواعــد الســلوك 

املناســب.
تدريــب الطــالب علــى تصميــم هيــاكل 

تنظيميــة ألجهــزة الدولــة املكلفــة.

تخطيط وتقويم برامج العالقات 
العامة

الوصف
الطــالب  بتدريــب  املقــرر  هــذا  يهتــم 
العالقــات  يف  التخطيــط  مهــارات  علــى 
العامــة وتقــومي برامــج العالقــات العامــة
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ثانيا/مقررات مسار الصحافة 
التحقيق الصحفي

الوصف
التحقيــق  دراســة  علــى  املقــرر  يركــز 
ومراحــل  وأنواعــه  وخصائصــه  الصحفــي 
إعــداده والقوالــب الفنيــة الالزمــة لكتابتــه

الحديث الصحفي
الوصف

الطــالب  بتزويــد  املقــرر  هــذا  يهتــم 
باألســس العلميــة واملهنيــة لتنفيــذ احلديــث 

كتابتــه.  واســاليب  الصحفــي 

األرشيف الصحفي
الوصف

يهتــم هــذا املقــرر بالتعــرف علــى مراكــز 
باملؤسســات الصحفيــة وكيفيــة  املعلومــات 
وطــرق  املعلومــات  ومصــادر  تنظيمهــا، 
احلصــول عليهــا والعمليــات الفينــة لعمليــات 
املعلومــات  وخدمــات  اخملتلفــة،  األرشــفة 
تلــك  يف  احلديثــة  والتقنيــات  الصحفيــة 

املراكــز.

مادة إعالمية باللغة اإلنجليزية / 
صحافة

الوصف
يســعى هــذا املقــرر الــى اكســاب الطالــب 
مهــارة فهــم موضوعــات صحفيــة متنوعــة 
باللغــة االنجليزيــة، مــع زيــادة حصيلتهــم مــن 

املفــردات باللغــة االنجليزيــة.، باإلضافــة 

صحفيـــة  موضوعـــات  فهـــم  مهـــارة  الـــى 
زيـــادة  مـــع  االنجليزيـــة،  باللغـــة  متنوعـــة 

املفـــردات  مـــن  حصيلتهـــم 

الحملة اإلعالمية / صحافة
الوصف

يهتــم هــذا املقــرر بعمليــة فهــم الطالــب 
صحفيــة  حملــة  لبنــاء  العلميــة  األســس 
خطــوات  الطالــب  ينفــذ  وأن  متكاملــة، 

تصميــم   و

تحرير المقال والتعليق الصحفي
الوصف

املقــال  دراســة  علــى  املقــرر  يركــز 
ومراحــل  وأنواعــه  وخصائصــه  الصحفــي 
إعــداده والقوالــب الفنيــة الالزمــة لكتابتــه

تدريب ميداني/صحافة1
الوصف

تعريــف الطــالب بالواقــع امليدانــي 
علــى  الطــالب  وتدريــب  لتخصصهــم 
كيفيــة كتابــة اخلبــر الصحفــي وصياغته 
وكيفيــة احلصــول عليــه وكذلــك التقريــر
وتكليــف  ســبق  مــا  كل  علــى  التدريــب 

األخبــار بكتابــة  الطالــب 

مصطلحات إعالمية / صحافة
الوصف

املصطلحــات  علــى  الطالــب  يتعــرف 
االعالميــة يف مجــال الصحافــة مــن خــالل 
ــواع  ــة، كأن ــة اإلنجليزي القــراءة والفهــم باللغ
الصحافــة، والقيــم اإلخباريــة، واملصطلحات 
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واكســاب  االخبــار،  كتابــة  يف  املســتخدمة 
اعالميــة  ترجمــة  مهــارة  أيضــا  الطالــب 

مختلفــة مجــاالت  يف  صحفيــة  ألخبــار 

الحاسب اآللي/صحافة
الوصف

يركــز هــذا املقــرر علــى دراســة الصحــف 
اإللكترونيــة تقنياتهــا التفاعليــة وتنــاول هــذا 

النمــط مــن الصحــف تحريريــا وإخراجيــا

التصوير الصحفي
الوصف

الطــالب  بتعريــف  املقــرر  هــذا  يهتــم 
والصــورة  الصحفــي  بالتصويــر  والطــالب 
الصحفيــة ومصادرهــا وخصائــص التصويــر 
تشــتمل  كمــا  وغيرهــا  الصــورة  ومراحــل 
علــى جانــب تطبيقــي علــى زوايــا الصــورة 
ــك لصقــل  ــا وذل ــة ومراحــل انتاجه الصحفي
مواهبهــم ومهاراتهــم االعالميــة يف مجــال 

الصحفــي التصويــر 

تدريب ميداني/صحافة2
الوصف

علــى  الطــالب  بتدريــب  املقــرر  يهتــم 
الواقــع  يف  الصحفــي  العمــل  ممارســة 
امليدانــي والتدريــب علــى كيفيــة متييــز أنــواع 
احلديــث الصحفــي وصياغتــه وأيضــا أنــواع 

تحريــره. وطــرق  الصحفــي  التحقيــق 

الخبر والتقرير الصحفي
الوصف

يســتهدف هــذا املقــرر تعليــم الطــالب 

والتقريــر  الصحفــي  اخلبــر  كتابــة  مهــارة 
والطــرق  بينهمــا  والفــروق  الصحفــي، 
ــة هــذه االشــكال الصحفيــة. اخملتلفــة لكتاب

تقنيات الطباعة والنشر
الوصف

الطباعــة  بأنــواع  املقــرر  هــذا  يهتــم 
الصفحــات  وتجهيــز  نــوع  كل  وطريقــة 
وااللــواح الطباعيــة كمــا انــه يهتــم أنظمــة 
التصميــم  وبرامــج  االلكترونــي  بالنشــر 

اإللكترونــي. والنشــر 

تقنيات اإلخراج الصحفي
الوصف

ــة  ــم الطلب ــى تعلي هــذا املقــرر يرتكــز عل
ــم وإخــراج  أســس وقواعــد وأســاليب تصمي
لصقــل  وذلــك  واجملــالت.   الصحــف 
مواهبهــم ومهاراتهــم االعالميــة يف مجــال 

الصحفــي   االخــراج 

تدريب ميداني/صحافة4
الوصف

ــى أســاس: إمــداد  يقــوم هــذا املقــرر عل
كيفيــة  يف  التطبيقــي  باجلانــب  الطــالب 
تنفيــذ مــا كيــت ورقــى بأســلوب احملــاكاة 
مبتكــرة  بأفــكار  ماكيــت  لتنقيــد  وصــوال 
النفــس  النظريــة  األســس  كافــة  وتطبيــق 
بصريــة لوضــع تصــور أولــى ملشــروع تصميــم 
ســتاندرد(  أو  )تابلويــد  أساســي صحيفــة 
صفحــة   - داخليــة  )صفحــات  مجلــة  أو 

غــالف(.   - محتويــات 
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ثالثا/ مسار اإلذاعة والتلفاز )طالب فقط(
الكتابة لإلذاعة والتلفاز

الوصف
يركــز هــذا املقــرر علــى تعريــف الطــالب 
تقنيــات  إلنتــاج  والتربويــة  العلميــة  باألســس 
ــة لصقــل مهاراتهــم  البرامــج واألفــالم التعليمي
اإلعالميــة يف مجــال تخصصاتهــم اخملتلفــة.

تخطيط البرامج
الوصف

ــط  ــى عناصــر التخطي ــب عل ــف الطال تعري
وعلــى  ومقوماتــه،  والتليفزيونــي  اإلذاعــي 
ــوم  ــى مفه ــط البرامجــي، وعل اســاليب التخطي
والبرامــج  والتليفزيونيــة  اإلذاعيــة  اخلطــة 
الــدورة  ومفهــوم  وتصنيفهــا،  التلفزيونيــة 
البرامجيــة وانواعهــا، وكيفيــة التنســيق الناجــح 
فضــالً  والتليفزيونيــة،  اإلذاعيــة  للبرامــج 
إذاعيــة  برامــج  مبتابعــة  الطالــب  قيــام  عــن 
وتليفزيونيــة مختلفــة واعــداد خريطــة برامجيــة

اإلنتاج اإلذاعي والتلفازي
الوصف

اإلنتــاج  أســس  املقــرر  هــذا  يســتعرض 
اخملتلفــة،  ومتطلباتــه  والتليفزيونــي  اإلذاعــي 
وعلــى أســاليب إنتــاج أشــكال البرامــج اإلذاعيــة 
والتليفزيونيــة، فضــالً عــن قيــام الطالب بتنفيذ 

وإنتــاج برامــج إذاعيــة وتليفزيونيــة مختلفــة

الحاسب اآللي/إذاعة وتلفاز
الوصف

يهــدف هــذا املقرر بتعريــف الطالب املبادئ 
األساســية لكيفيــة التعامــل مــع أجهزة احلاســب 

اخلاصــة  البرامــج  تشــغيل  وكيفيــة  اآللــي 
باإلذاعــة والتليفزيــون مثــل املونتــاج واخلــدع 
واجلرافيــك  الصوتيــة  واملؤثــرات  البصريــة 
وغيرهــا مــن برامــج تهتــم بهــذا التخصــص، 
فضــالً عــن قيــام الطالــب بدراســة تطبيقــه يف 

مجــال احلاســب اآللــي

تقنيات التصوير والمونتاج
الوصف

الطالــب  بتزويــد  املقــرر  هــذا  يهتــم 
التكنولوجيــا  مجــال  اجلديــدة يف  باملعلومــات 
التصويــر واملونتــاج, واكتســاب الطالــب املهارات 
الفنيــة احلديثــة يف مجــال التصويــر واملونتــاج. 
وتعريفــه بالتطــورات اجلديــدة اخلاصــة مبجــال 

واملونتــاج التصويــر 

تدريب ميداني/إذاعة4
الوصف

يرتكــز اهتمــام هــذا املقــرر علــى تدريــب 
الطــالب علــى اعــداد وانتــاج وتنفيــذ النشــرات 
وإعــداد  والتليفزيونيــة  االذاعيــة  اإلخباريــة 
االذاعيــة  االعالنــات  وتنفيــذ  وإنتــاج  وكتابــة 

والتليفزيونيــة

مــادة إعالميــة باللغــة اإلنجليزيــة / 
ــة إذاع

الوصف
يتنــاول هــذا املقــرر مفــردات ومصطلحــات 
االذاعــي  بالعمــل  تتعلــق  وموضوعــات 
وكذلــك  وأســاليبه.  مبهــارات  والتليفزيونــي 
بالكتابــة  مقارنتهــا  لهمــا  الكتابــة  الوظائــف 
الصحفيــة، ودراســة مجموعــة مــن املصطلحات 

اإلعالميــة.
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تدريب ميداني/إذاعة2
الوصف

يهتــم هــذا املقــرر بتدريــب الطــالب بشــكل 
جميــع  عــن   - امليــدان  أرض   - علــى  فعلــي 
األمــور املتعلقــة بإعــداد وكتابــة وإنتــاج التقاريــر 
اإلذاعيــة والتليفزيونيــة وكيفيــة الوقــوف أمــام 

الكاميــرا.

مصطلحات إعالمية/تخصص إذاعة 
وتلفاز

الوصف
ــة عــن  هــذا املقــرر يشــمل نصــوص إعالمي
وبرامجهــا  والتليفزيــون  اإلذاعــة  تخصــص 
واضاعهــا  واخبارهــا،  وقنواتهــا،  وخصائصهــا 
وتطوراتهــا، واالتصــال اجلماهيري وخصائصه، 

ومصطلحــات اخــرى يف التخصــص.

الحملة اإلعالمية/إذاعة وتلفاز
الوصف

لبنــاء  العلميــة  األســس  الطالــب  يعــرف 
وعناصــر  وخطــوات  متكاملــة  اذاعيــة  حملــة 
احلملــة ومهــارة كيفيــة إعــداد حملــة اعالميــة 

اذاعيــة

تدريب ميداني/إذاعة وتلفاز3
الوصف

تدريــب الطــالب علــى اعــداد وانتــاج وتنفيــذ 
البرامــج االذاعيــة والتليفزيونيــة بكافــة انواعهــا 
وتطويــر املهــارات لتقــدمي االفــكار االبداعيــة من 
ــل البرامــج  ــة متنوعــة مث ــب برامجي خــالل قوال
احلواريــة واجمللــة والفيلــم القصيــر تعبــر عــن 
اهتمامــات واحتياجــات جمهــور وســائل االعــالم

البرامج الوثائقية والتسجيلية
الوصف

ــة عــن  هــذا املقــرر يشــمل نصــوص إعالمي

وبرامجهــا  والتليفزيــون  اإلذاعــة  تخصــص 
وخصائصهــا وقنواتهــا، واخبارهــا، واوضاعهــا 
وتطوراتهــا، واالتصــال اجلماهيري وخصائصه، 

ومصطلحــات اخــرى يف التخصــص.

االعالن اإلذاعي والتلفزيوني
الوصف

بــأن  إلــى اطــالع الطــالب  يهــدف املقــرر 
منظــم  عمــل  والتلفــازي  اإلذاعــي  اإلعــالن 
ــن   ــل، وميــر م ــد والعم ــن اجله ــر م ــاج للكثي يحت
خــالل مجموعــة خطــوات يف االعــداد واالنتــاج 
اإلعــالن  إدارة  حســن  يف  تســهم  والعــرض 

نجاحــه. لتضمــن 

اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني
الوصف

يهتــم املقــرر بتعريــف الطالــب علــى طبيعــة 
اإلخــراج اإلذاعــي بــدون بروفــات واإلشــارات 
التنبيهيــة وكيفيــة إخــراج البرامــج التليفزيونيــة 
بأشــكالها اخملتلفــة باســتخدام كاميــرا واحــدة 
أو أكثــر فضــالً عــن قيــام الطالــب بدراســات 
اإلذاعــي  اإلخــراج  مجــال  يف  تطبيقيــة 

والتليفزيونــي

البرامج اإلخبارية
الوصف

اإلذاعيــة  األخبــار  علــى  بالتعــرف  يهتــم 
والتليفزيونيــة وطبيعتهــا مــن حيــث مفهومهــا، 
واهميتهــا، ومصــادر األخبــار وقيمهــا، ومراحــل 
والبرامــج  األخبــار،  ونشــرات  انتاجهــا، 
البرامــج،  تــل  وأهميــة  ومهمتهــا،  اإلخباريــة، 

وأشــكالها
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ــذي مت إعــداده  ــج »املاجســتير« ال ــام ببرنام ــدأ الدراســة هــذا الع تب
وتصميمــه ) منهجيــاً / إجرائيــاً ( مــن قبــل أعضــاء وعضــوات هيئــة 
التدريــس بالقســم، علــى أن مينــح الطالــب / الطالبــة درجــة املاجســتير 
ــة ( يف مجــال  ــة وعملي ــازه / اجتيازهــا دراســة عامــة ) نظري بعــد اجتي
اإلعــالم ال تقــل عــن 25 ســاعة علــى مــدار فصلــن دراســين ، باإلضافــة 
إلــى فصــل دراســي يف مجــال التخصــص ) صحافــة / إذاعــة / عالقــات 
ــة  ــب أو الطالب عامــة ( ملــدة 15 ســاعة .ويف اإلطــار نفســه يقــدم الطال
ــع يف  ــه )5 (ســاعات أســبوعياً يف فصــل دراســي راب ــا مدت ــا تكميلي بحث

موضــوع متخصــص ملشــروع التخــرج لدرجــة املاجســتير .

درجة الماجستير بقسم اإلعالم
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الخطة الدراسية لدرجة الماجستير
توزيع المقررات على الفصول الدراسية
برنامج الماجستير )مسار اإلذاعة والتلفزيون( طالب فقط
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الخطة الدراسية لدرجة الماجستير
توزيع المقررات على الفصول الدراسية

برنامج الماجستير )مسار الصحافة والنشر( 
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الخطة الدراسية لدرجة الماجستير
توزيع المقررات على الفصول الدراسية

برنامج الماجستير )مسار العالقات العامةواإلعالن( 
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برنامج التدريب العملي بقسم اإلعالم

خطة التدريب العملي بقسم اإلعالم

يعطــى القســم للتدريــب العملي أهمية قصوى 
، حيــث يتلقــى الطالــب / الطالبــة أربعة مســتويات 
مختلفــة مــن التدريــب العملــي وفقــاً ملرحلتــن على 

النحــو اآلتي:
إكســاب  علــى  وتشــتمل  األولــى:  املرحلــة 
الطــالب والطالبــات مبــادئ املمارســة اإلعالميــة 
وتطبيقاتهــا اخملتلفــة داخــل اســتوديوهات ومعامل 
التدريــب بالقســم يف إطــار تدريــب متخصــص يف 
ــاج  ــي واإلنت ــر واإلخــراج الصحف مجــاالت التحري
إنتــاج مختلــف  وبرامــج  والتليفزيونــي  اإلذاعــي 
مطبوعــات العالقــات العامــة واســتراتيجيات بنــاء 
الصورة الذهنية للمؤسســات والشــركات اخملتلفة 
، ويتــم التدريــب العملــي خــالل هــذه املرحلــة عبــر 

ــن أساســين:  رافدي
أولهما: أعضاء هيئة التدريس بالقسم. 

وثانيهما: اخلبرات اإلعالمية التي يستقطبها 
مجــاالت  البارزيــن يف  املمارســن  مــن  القســم 

اإلعــالم اخملتلفــة. 

املرحلة الثانية: تشــتمل على التدريب العملي 
للطالب فقط يف بيئات العمل احلقيقي بالصحف 
التليفزيونيــة،  والقنــوات   ، اإلذاعيــة  واحملطــات 
وإدارات العالقــات العامــة باملؤسســات اخملتلفــة 
تصميــم  علــى  الطــالب  تدريــب  عــن  فضــالً   ،
الصفحــات اإللكترونيــة علــى شــبكة اإلنترنــت مــن 

قبــل املتخصصــن يف هــذا اجملــال. 
ويتــم التأكيــد خــالل هذه املرحلة على تواصل 
القســم مــع املؤسســات اإلعالميــة واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة اخملتلفــة مبــا ميثل جســوراً للتواصل 
تســمح للقســم بالتوصيــة لــدى تلــك املؤسســات 
بضــم خريجــي القســم إلــى كوادرهــا اإلعالميــة 
ويهتــم  فــور تخرجهــم يف اجلامعــة.   واإلداريــة 
القســم اهتمامــاً بالغــاً بقيــاس التغذيــة املرتــدة 
لــدى الطــالب والطالبــات تجــاه املــواد الدراســية 
والنظريــة والتدريــب العملــي ، واالســتناد إلــى هذا 
النمــط مــن التقــومي يف تطويــر األداء التعليمــي 

واألكادميــي للقســم. 

يلتحــق الطــالب بخطة التدريب العملي بعد 
إنجازهــم أربعــة فصــول دراســة عامــة نظريــة ، 
وذلــك لتأهيلهــم ألربعــة فصــول أخــرى دراســة 
إعالميــة تطبيقيــة متخصصــة ، وتنقســم خطــة 
التدريــب العملــي إلــى أربعــة مســتويات متنوعــة 
يختــاره  الــذي  اإلعالمــي  التخصــص  حســب 

الطالــب وذلــك علــى النحــو اآلتــي: -
أواًل: شعبة الصحافة والنشر 

بشــعبة  العملــي  التدريــب  خطــة  تتــوزع 
ــى اربعــة مســتويات؛على  الصحافــة والنشــر عل

اآلتــي: النحــو 

وصياغــة  إعــداد  األول:  املســتوى   )1(
الصحفيــة: األخبار،والتقاريــر 

تدريبــه  الطالــب  يتلقــى  اخلبــر:  فــن  أ- 
اخلبــر  معاييــر  علــى  التعــرف  كيفيــة  علــى 
التــي  والصفــات  العناصــر  الصحفي،وإبــراز 

للنشــر. اخلبــر  ترشــح 
كمــا يتــدرب علــى كيفيــة احلصــول علــى 
اخلبــر مــن مصادره املتعددة، والعناصر الالزمة 

لتغطيــة اخلبــر.
ــر الصحفــي  ــة اخلب ــى كتاب ــدرب عل ــا يت كم
بصــورة ســلمية يراعــي فيهــا قواعــد الصياغــة 
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الصحفيــة املضبوطة،وطبقــا للقوالــب اخلبريــة 
ــة. املعروف

ب- فــن التقريــر الصحفــي: يتلقــى الطالــب 
تدريبــه علــى كيفيــة التعــرف علــى أنــواع التقاريــر 
الصحفيــة اخملتلفــة: اإلخبــاري، واحلي،وعــرض 
اخلبــر  وبــن  بينهــا  والفــرق  الشــخصيات. 
إعدادهــا  كيفيــة  علــى  التدريــب  الصحفي،ثــم 

وصياغتهــا.
وصياغــة  إعــداد  الثانــي:  املســتوى   )2(
املوضوعات الصحفية: احلديث-التحقيق-املقال:
بــن  التمييــز  الصحفــي:  احلديــث  أ- 
أنواعــه اخملتلفــة؛ حديــث املعلومــات، وحديــث 
ــن  ــه وب ــرق بين ــث الشــخصية )والف الرأي،وحدي
عرض الشــخصيات(؛ واحلديــث اخلليط.وكيفية 
إجــراء احلديــث واخلطــوات املتبعــة يف ذلــك، 
وقواعد كتابته وفق القوالب الصحفية املناســبة.
ب- التحقيــق الصحفــي: التعــرف علــى فــن 
التحقيــق، والتمييــز بينــه وبــن فنــون التحريــر 
الصحفي األخرى كالتقرير واحلديث ، واملراحل 
الالزمــة إلعــداده ، وكتابتــه، والقوالــب الصحفيــة 

املناســبة.
جـــ- فــن املقــال الصحفــي: يتــدرب الطالــب 
علــى كيفيــة التمييــز بــن انــواع املقــال الصحفــي 
منها،وكيفيــة  لــكل  املميــزة  اخملتلفة،والســمات 
كتابتــه، والقواعــد التــي تحكم كتابة كل نوع منها.
)3( املســتوى الثالــث: التدريــب يف صحيفــة 

»منــار اجلامعــة«:
يواصــل الطالــب تدريبــه يف صحيفــة »منــار 
اجلامعــة« علــى إعــداد وصياغة األخبــار والفنون 
التحريرية األخرى: )التقرير-احلديث-التحقيق-
املقــال( التــي ســبق تدريبــه عليهــا يف املســتوين 

السابقن.
علــى  مدربــه  إشــراف  تحــت  يتــدرب  كمــا 

كيفيــة تصميــم الصفحــات وإخراجهــا إلكترونيــا 
مــن خــالل اســتوديو الصحافــة.

)4( املســتوى الرابــع: التدريــب اخلارجــي يف 
إحــدى املؤسســات الصحفيــة:

يوجه الطالب للتدريب يف إحدى املؤسســات 
الصحفــي:  العمــل  فنــون  كل  علــى  الصحفيــة 
تحريــراً، وتصميمــاً ، واخراجاً-حســب اختيــاره- 
وفق بروتوكول يتم توقيعه بن القسم واملؤسسات 
الصحفية اخملتلفة؛ مبتابعة وإشــراف مســتمرين 

مــن مدربــه.
ثانيً: شعبة اإلذاعة والتليفزيون

التدريــب يف شــعبة اإلذاعــة  تقســم خطــة 
والتليفزيــون ألربعــة مســتويات علــى النحو اآلتي: 
ــب الطــالب  ــه تدري ــم في املســتوى األول: ويت
علــى التعــرف علــى مكونــات االســتوديو اإلذاعــي 
، وكيفيــة التعامــل مــع امليكروفــون وكتابــة النــص 
إلــى  باإلضافــة  وإخراجــه.  وإعــداده  اإلذاعــي 
تعريفه مبكونات االستوديو التليفزيوني ، وأجزاء 

الكاميــرا التليفزيونيــة وكيفيــة التعامــل معهــا. 
املســتوى الثانــي: ويتــم فيــه تدريــب الطــالب 
علــى كيفيــة إنتــاج تقاريــر تليفزيونيــة صغيــرة، 
باإلضافــة إلــى إعــداد وإنتــاج بعــض اللقــاءات 

التليفزيونيــة القصيــرة. 
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املســتوى الثالــث: تدريــب الطالب على إنتاج 
نشــرة إخباريــة تليفزيونيــة كاملــة منــذ بدايــة 
إعــداد األخبــار وتحريرهــا وإخراجهــا وتقدميهــا 
,وكذلــك إنتــاج بعــض املشــاريع الصغيرة لألفالم 
التســجيلية القصيــرة بدايــة مــن الفكــرة وحتــى 

إنتــاج العمــل يف شــكله النهائــي. 
املســتوى الرابــع: تدريــب الطــالب على إنتاج 
بعــض القوالــب املتمثلــة يف األفــالم التســجيلية، 
وبرامــج ولقــاءات حوارية تليفزيونية، وتحقيقات 
 ونشــرات إخبارية يف صورة مشــاريع تخرج 
ــار الطــالب ألحــد مــن هــذه  ــاً الختي ــة وفق كامل

األشــكال التليفزيونيــة.
ثالثً: شعبة العالقات العامة:

تقســم خطــة التدريــب العملــي امليدانــي يف 
ــة مســتويات  ــى أربع ــة إل ــات العام شــعبة العالق

متنوعــة وذلــك علــى النحــو اآلتــي: 
املســتوى األول: ويتــم فيــه تدريــب الطــالب 
وتصميــم  وإنتــاج  إعــداد  علــى  والطالبــات 

االتيــة:  املطبوعــات 
1-النشرات بنوعيها: 

ب- اإلعالنية.   أ- اإلخبارية.  
2-املطويات بأنواعها: 

  أ- الطية الواحدة  
ب- الطية املزدوجة.   

ج- الطية الثالثية   
د- الطية الدوارة.  

3-امللصقات بأحجامها اخملتلفة. 
املســتوى الثانــي: ويتــم فيــه تدريــب الطــالب 

والطالبــات علــى إعــداد وإنتــاج وتصميــم 
املطبوعات اآلتية: 

1- التقارير.       2- األدلة. 
الهيــكل  تخطيــط   -4 3- الكتيبات. 
املؤسســات  يف  العامــة  للعالقــات  التنظيمــي 

 . خملتلفــة ا
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املســتوى الثالــث: ويتــم فيــه تدريــب الطــالب 
والطالبــات علــى إعــداد وتخطيــط وإدارة:

1- مجالت العالقات العامة. 
2- احلمالت اإلعالمية اخملتلفة. 

3- معاجلة األزمات يف املؤسسات اخملتلفة. 
4- االحتفاالت. 

املستوى الرابع: تدريب الطالب على إعداد 
وتنظيم وإدارة: 

1- املؤمترات.
2- الندوات 

3- املعارض اإلعالمية.
4- امللتقيات اخملتلفة. 

لقســم  واملســتمر  الدائــم  التطــور  إطــار  يف 
ــة  ــه احلالي ــه يســعى مــن خــالل إدارت اإلعــالم ؛فإن
بنيتــه األساســية  لدعــم  املســئولة  لــدى اجلهــات 
التقنيــة والفنيــة لضمــان جودة اخملرجــات التعليمية 
واملعرفيــة واإلبداعيــة لــدى طالبــه وخريجيــه. ويف 
هــذا اإلطــار فقــد مت تزويــد قســم اإلعــالم بالعديــد 
ــة،  ــة التعليمي ــة الالزمــة للعملي مــن األجهــزة العلمي
ــا القســم  ــوم به ــي يق ــي الت ــب العمل ــة التدري وعملي
لتطويــر مهــارات طالبــه وذلــك علــى النحــو اآلتــي: 
1(معمــل صحفــي لتدريــب طــالب وطالبــات 
ــاج  ــى أســاليب التحريــر واإلنت شــعبة الصحافــة عل

واإلخــراج الصحفــي بتقنيــات رقميــة حديثــة. 
2(اســتوديو إذاعــي وتليفزيونــي متطــور ومــزود 
مبختلــف وســائل التقنيــة الرقميــة لتدريــب طــالب 
شــعبة اإلذاعــة والتليفزيــون علــى أســاليب اإلنتــاج 
ــف  ــز خملتل ــي املتمي واإلخــراج اإلذاعــي والتليفزيون
الفنــون اإلذاعيــة والتليفزيونيــة املســموعة واملرئيــة. 
3(مركــز لإلبــداع اإلعالمــي لتطويــر املهــارات 

طــالب  لــدى  واإلبداعيــة  والفكريــة  اإلدراكيــة 
،واســتثمار  العامــة  العالقــات  شــعبة  وطالبــات 
هــذه املهــارات يف تقــدمي خدمــات متطــورة وفوريــة 
هيئــة  وعضــوات  وأعضــاء  والطالبــات،  للطــالب 

بالقســم.  التدريــس 
خصائص خريجي البرنامج:

- يتميــز خريجــو البرنامــج بالكفــاءة العلميــة 
اإلعالمــي  العمــل  بيئــة  لتطويــر  تأهلــه  واملهنيــة 

واالندمــاج يف ســوق العمــل.
- يتمتــع خريجــو البرنامج باملهارات اإلعالمية 
اإلذاعــة  )الصحافــة،  التخصصــات  جميــع  يف 

والتليفزيــون، والعالقــات العامــة واإلعــالن(.
تؤهلــه  التــي  البحثيــة  املهــارات  يطبــق   -
للعمــل يف اجملــاالت البحثيــة اخملتلفــة باملؤسســات 

واألكادمييــة. اإلعالميــة 
- ميتلــك القــدرة علــى اتخــاذ القــرار وإدارة 
مجموعــة العمــل، والقــدرة علــى اإلنتاجيــة وتحمــل 

املســؤولية.

التجهيزات العلمية والفنية لقسم اإلعالم 



 


