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 برنامج بكالوریوس اإلعالم: الخطة وتوصیف المقررات
 

  مقدمة:
والبحوث، اإلعالمي، للعمل المؤهلین تخریج في رائدًا یكون أن إلى سعود الملك بجامعة اإلعالم قسم                 یتطلع
تزوید إلى باإلضافة وإقلیمیًا. محلیًا والخاص العام القطاعین حاجة لتلبیة واإلعالمیة، االتصالیة              والدراسات
العربیة الثقافة من انطالقًا واإلعالمي االتصالي العمل لممارسة االتصالیة والمهارات بالمعارف             الطالب
للطالب والبكالوریوس والماجستیر الدكتوراه درجة اإلعالم قسم ویمنح اإلنساني. والتراث            واإلسالمیة،

 والطالبات، من تخصصات برامج البكالوریوس التالي:
 الصحافة والنشر اإللكتروني.●
 اإلعالم المرئي والمسموع.●
 العالقات العامة (االتصال االستراتیجي).●

 األهداف:
واإلعالم● االتصال مجاالت في للعمل تؤهلهم التي المعارف من الطالب وتأهیل وتدریب              تمكین

  باحتراف كمهنة مستمرة ومتطورة.
 تعریف الطالب ومساعدتهم للحصول على فرص عمل في مختلف قطاعات االتصال واإلعالم.●
 تلبیة حاجة سوق العمل المحلیة واإلقلیمیة من المؤهلین.●
 إجراء البحوث والدراسات العلمیة المحكمة.●
 عمل الدراسات االستشاریة العلمیة التي تسهم في تطویر العمل اإلعالمي محلیًا وإقلیمیًا.●
 توعیة المجتمع بدور اإلعالم ووظائفه وتأثیره.●

 
 شروط االلتحاق ببرنامج البكالوریوس بقسم اإلعالم:

 إضافة إلى شروط القبول الواردة في نظام جامعة الملك سعود ، فإن القسم یشترط التالي :

أو1. المملكة داخل من یعادلها ما أو فأكثر جدًا جید بمعدل العامة الثانویة شهادة على حاصًال یكون                   أن
 خارجها.

خمس2. عن تزید مدة یعادلها ما أو العامة الثانویة شهادة على حصوله على مضى قد یكون ال                   أن
 سنوات، ویجوز لمجلس الجامعة االستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.

 أن یكون حسن السیرة والسلوك.3.

 أن یجتاز أي اختبار أو مقابلة شخصیة یراها مجلس القسم.4.

 أن یحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان یعمل في أي جهة حكومیة أو خاصة.5.

 أن یستوفي أي شروط أخرى یحددها مجلس القسم وتعلن وقت التقدیم.6.
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 متطلبات الحصول على الدرجة:
 یدرس الطالب (128) ساعة معتمدة لكي یحصل على درجة البكالوریوس في اإلعالم. وهذه الساعات
 موزعة ما بین السنة األولى المشتركة (16) ساعة، متطلبات إجباریة للجامعة (8) ساعات، متطلبات

 إجباریة للكلیة (6) ساعات، مقررات القسم اإلجباریة واالختیاریة "إعالم عام وتخصص" (74) ساعة،
  التخصص الفرعي المساند (18) ساعة، والمقررات الحرة (6) ساعات.

 

 الخطة الدراسیة:
 الخطة الدراسیة لبرنامج البكالوریوس وفقًا للتوجهات الجدیدة للجامعة والمعتمدة في (1437 هـ - 2015 م)

 عدد الساعات  المتطلب
 16 السنة التحضیریة
 8  إجباري الجامعة
 6  إجباري الكلیة

 مقررات اإلعالم
 44 إجباري القسم قبل التخصص

74   6 إختیاري القسم قبل التخصص
 24 إجباري القسم من التخصص

 التخصص الفرعي المساند

 العلوم السیاسیة

18  
 اللغة العربیة وآدابها
 الدراسات االجتماعیة

 التربیة البدنیة
 االقتصاد

 6  المقررات الحرة
 128 المجموع
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  المستوى األول في السنة األولى المشتركة
 الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم ورمز المقرر

 6  اللغة اإلنجلیزیة 140 نجم
 3 مهارات جامعیة 140 نهج
 3 مهارات الحاسب 140 تقن
 3 مقدمة في اإلحصاء 140 أحص

 1 اللیاقة والثقافة الصحیة 150 فجب
 16 المجموع

 

 المستوى الثاني في قسم اإلعالم

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات

 مجموع عملي نظري
 3 0 3 مدخل إلى االتصال المرئي والمسموع 101 تصل
 3 0 3 مدخل إلى الصحافة والنشر اإللكتروني 102 تصل
 3 0 3 مبادئ الكتابة اإلعالمیة  103 تصل
 2 0 2 تطبیقات الحاسب اآللي في اإلعالم 104 تصل
 2 0 2 نصوص إعالمیة باللغة اإلنجلیزیة 105 تصل
 2 0 2  المهارات الكتابیة 140 عرب

 16 المجموع
 المستوى الثالث

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات

 مجموع عملي نظري
 3 0 3 مقدمة في اإلعالم واالتصال 220 تصل
 2 0 2 مبادئ االتصال االستراتیجي 221 تصل
 2 0 2 اإلعالم السعودي 222 تصل
 2 2 3 تحریر الخبر 224 تصل
 2  مقرر اختیاري القسم تصل
 2 مقرر إجباري الكلیة عرب
 2 مقرر إجباري الجامعة سلم

 16 المجموع
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 المستوى الرابع

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات

 مجموع عملي نظري
 3 0 3 نظریات االتصال 223 تصل
 2 0 2 مناهج البحث اإلعالمي 225 تصل
 2 2 3 اإلعالم الجدید 226 تصل
 2 0 2 المجتمع العربي السعودي 425 جمع
 2  مقرر اختیاري القسم تصل
 2  مقرر اختیاري القسم تصل
 2 مقرر إجباري الكلیة عرب
 2 مقرر إجباري الجامعة سلم

 18 المجموع
 

 المستوى الخامس

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات

 مجموع عملي نظري
 2 0 2 قوانین اإلعالم وأخالقیاته 227 تصل
 2 2 3 التصویر والجرافیكس 230 تصل
 2 0 2 الجغرافیا السیاسیة 207 جغر
 2 مقرر إجباري الجامعة سلم

 3 مقرر مادة حرة
 6 مقرر التخصص المساند "مقرر الحزمة"

 18 المجموع
 

 المستوى السادس

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات

 مجموع عملي نظري
 2 0 2 االتصال البین الثقافي  228 تصل
 2 0 2 النقد اإلعالمي 229 تصل

 2 مقرر إجباري الجامعة سلم
 3 مقرر مادة حرة

 9 مقرر التخصص المساند "مقرر الحزمة"
 18 المجموع
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 المستوى السابع تخصص الصحافة والنشر اإللكتروني

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات

 مجموع عملي نظري
 2 0 2 الصحافة االستقصائیة 300 صحف
 1 2 2 النشر اإللكتروني 301 صحف

 302 صحف
 تحریر الفنون الصحفیة

 المتطلب السابق 224 تصل تحریر الخبر
1 2 2 

 1 2 2 الصحافة والجماهیر الخاصة 303 صحف

 304 صحف
 اإلخراج الصحفي

 المتطلب السابق 230 تصل التصویر والجرافیكس
1 2 2 

 2 0 2 صحافة المواطن 305 صحف
 3 مقرر التخصص المساند "مقرر الحزمة"

 15 المجموع
 
 

 المستوى السابع تخصص اإلعالم المرئي والمسموع

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات

 مجموع عملي نظري
 1 2 2 الكتابة لإلذاعة والتلفزیون 320 أذع

 321 أذع
 الصحافة التلفزیونیة

 المتطلب السابق 224 تصل تحریر الخبر
2 0 2 

 1 2 2  فن اإللقاء والمقابلة 322 أذع
 1 2 2 اإلنتاج المسموع 323 أذع
 1 2 2 اإلنتاج المرئي 324 أذع
 1 2 2 البرامج الوثائقیة 325 أذع

 3 مقرر التخصص المساند "مقرر الحزمة"
 15 المجموع
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 المستوى السابع تخصص العالقات العامة
 رقم ورمز
 اسم المقرر المقرر

 الساعات
 مجموع عملي نظري

 340 علق
 االتصال االستراتیجي في العالقات العامة

 المتطلب السابق 221 تصل مبادئ االتصال االستراتیجي
2 0 2 

 341 علق
 االتصال االستراتیجي في اإلعالن

 المتطلب السابق 221 تصل مبادئ االتصال االستراتیجي
2 0 2 

 1 2 2 تصمیم الحمالت اإلعالمیة واإلعالنیة 342 علق

 343 علق
 الكتابة للعالقات العامة

 المتطلب السابق 224 تصل تحریر الخبر
1 2 2 

 1 2 2 تنظیم المؤتمرات والمناسبات 344 علق
 2 0 2 العالقات العامة واألزمات 345 علق

 3 مقرر التخصص المساند "مقرر الحزمة"
 15 المجموع

 

 المستوى الثامن تخصص الصحافة والنشر اإللكتروني

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات

 مجموع عملي نظري

 306 صحف
 التدریب المیداني

 المتطلب السابق كل مقررات المستوى السابع
0 24 12 

 12 المجموع
 

 المستوى الثامن تخصص اإلعالم المرئي والمسموع

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات

 مجموع عملي نظري

 326 أذع
 التدریب المیداني

 المتطلب السابق كل مقررات المستوى السابع
0 24 12 

 12 المجموع
 

 المستوى الثامن تخصص العالقات العامة

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات

 مجموع عملي نظري

 346 علق
 التدریب المیداني

 المتطلب السابق كل مقررات المستوى السابع
0 24 12 

 12 المجموع
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 قائمة مقررات إجباري الجامعة

 یختار الطالب أربعة مقررات (سلم) من بین المقررات التالیة بما مجموعه ثمان ساعات معتمدة:

 الساعات المعتمدة الكلیة والقسم اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 دراسات في السیرة النبویة  100 سلم

 كلیة التربیة
 قسم الدراسات
 اإلسالمیة

2 
 2 أصول الثقافة اإلسالمیة 101 سلم
 2 األسرة  في اإلسالم 102 سلم
 2 النظام االقتصادي في اإلسالم 103 سلم
 2 النظام السیاسي اإلسالمي 104 سلم
 2  حقوق اإلنسان 105 سلم
 2 الفقه الطبي 106 سلم
 2 أخالقیات المهنة 107 سلم
 2 قضایا معاصرة 108 سلم
 2 المرأة ودورها التنموي 109 سلم

 

 قائمة مقررات إجباري الكلیة

 یجب على الطالب دراسة المقررات (عرب) التالیة بما مجموعه ست ساعات معتمدة.

 الساعات المعتمدة الكلیة والقسم اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 المهارات اللغویة 101 عرب

  كلیة اآلداب
 قسم اللغة العربیة

2 
 2  التحریر العربي 103 عرب
 2 المهارات الكتابیة 140 عرب
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  قائمة مقررات إجباري القسم قبل التخصص - إعالم عام

 یجب على الطالب دراسة كل المقررات التالیة بما مجموعه أربعة وأربعین ساعة معتمدة.

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات

 مجموع عملي نظري
 3 0 3 مدخل إلى االتصال المرئي والمسموع 101 تصل
 3 0 3 مدخل إلى الصحافة والنشر اإللكتروني 102 تصل
 3 0 3 مبادئ الكتابة اإلعالمیة  103 تصل
 2 0 2 تطبیقات الحاسب اآللي في اإلعالم 104 تصل
 2 0 2 نصوص إعالمیة باللغة االنجلیزیة 105 تصل
 3 0 3 مقدمة في اإلعالم واالتصال 220 تصل
 2 0 2 مبادئ االتصال االستراتیجي 221 تصل
 2 0 2 اإلعالم السعودي 222 تصل
 3 0 3 نظریات االتصال 223 تصل
 2 2 3 تحریر الخبر 224 تصل
 2 0 2 مناهج البحث اإلعالمي 225 تصل
 2 2 3 اإلعالم الجدید 226 تصل
 2 0 2 قوانین اإلعالم وأخالقیاته 227 تصل
 2 0 2 االتصال البین الثقافي  228 تصل
 2 0 2 النقد اإلعالمي 229 تصل
 2 2 3 التصویر والجرافیكس 230 تصل
 2 0 2 الجغرافیا السیاسیة 207 جغر
 2 0 2 المجتمع العربي السعودي 425 جمع

 44 المجموع
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  قائمة مقررات إختیاري القسم قبل التخصص - إعالم عام

 یختار الطالب ثالثة مقررات من بین المقررات التالیة بما مجموعه ست ساعات معتمدة.

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات

 مجموع عملي نظري
 2 0 2 االتصال السیاسي 231 تصل
 2 0 2 اإلعالم والعولمة 232 تصل
 2 0 2 اقتصادیات اإلعالم 233 تصل
 2 0 2 التربیة اإلعالمیة 234 تصل
 2 0 2 إدارة المؤسسات اإلعالمیة 235 تصل
 2 0 2 مقدمة في الفنون المسرحیة 236 تصل
 2 0 2 جمالیات الفنون المرئیة والمسموعة 237 تصل
 1 2 2 تحریر الصور الصحفیة 238 تصل
 2 0 2 إنتاج الوثائقیات الدرامیة  239 تصل
 2 0 2 تصمیم وإنتاج رسائل االتصال االستراتیجي 240 تصل
 2 0 2 علم النفس االجتماعي - لغیر التخصص 131 نفس

 6 المجموع
 

 قائمة مقررات إجباري القسم من التخصص
والمسموع، المرئي اإلعالم اإللكتروني، والنشر الصحافة : وهي اإلعالم في تخصصات ثالثة القسم               یعرض
أربعة یعادل بما التخصص حسب التالیة المقررات یجتاز أن الطالب على ویتوجب العامة،               العالقات

 وعشرون ساعة متعمدة.
 الصحافة والنشر اإللكتروني

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات المعتمدة

 المجموع عملي نظري
 2 0 2 الصحافة االستقصائیة 300 صحف
 1 2 2 النشر اإللكتروني 301 صحف
 1 2 2 تحریر الفنون الصحفیة 302 صحف
 1 2 2 الصحافة والجماهیر الخاصة 303 صحف
 1 2 2 اإلخراج الصحفي 304 صحف
 2 0 2 صحافة المواطن 305 صحف
 0 24 12 التدریب المیداني (صحافة ونشر إلكتروني) 306 صحف

 24 المجموع
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 اإلعالم المرئي والمسموع

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات المعتمدة

 المجموع عملي نظري
 1 2 2 الكتابة لإلذاعة والتلفزیون 320 أذع
 2 0 2 الصحافة التلفزیونیة 321 أذع
 1 2 2  فن اإللقاء والمقابلة 322 أذع
 1 2 2 اإلنتاج المسموع 323 أذع
 1 2 2 اإلنتاج المرئي 324 أذع
 1 2 2 البرامج الوثائقیة 325 أذع
 0 24 12 التدریب المیداني (إعالم مرئي ومسموع) 326 أذع

 24 المجموع
   

 العالقات العامة

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات المعتمدة

 المجموع عملي نظري
 2 0 2 االتصال االستراتیجي في العالقات العامة 340 علق
 2 0 2 االتصال االستراتیجي في اإلعالن 341 علق
 1 2 2 تصمیم الحمالت اإلعالمیة واإلعالنیة 342 علق
 1 2 2 الكتابة للعالقات العامة 343 علق
 1 2 2 تنظیم المؤتمرات والمناسبات 344 علق
 2 0 2 العالقات العامة واألزمات 345 علق
 0 24 12 تدریب علمي  (عالقات عامة ) 346 علق

 24 المجموع
 

 التخصص الفرعي المساند
وسیتم الفرعي، تخصصه لیكون الجامعة في المعتمدة التخصصات أحد یختار أن اإلعالم لطالب               یمكن
ساعة عشر ثمانیة یعادل بما المطلوبة المقررات لتحدید فیها التسجیل الطالب یرغب التي األقسام مع                 التنسیق

 معتمدة.
 القسم أو البرنامج الكلیة

 العلوم السیاسیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 اآلداب
 اللغة العربیة وآدابها
 الدراسات االجتماعیة
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  الساعات الحرة

ساعات ست یعادل بما خارجه أو القسم داخل من سواء لدراستها مقررات عدة اختیار حریة للطالب                  یترك
  معتمدة.

 اإلعالم تخصص فرعي مساند
التي المقررات من االختیار ویتاح مساند، فرعي تخصص اإلعالم اختیار القسم خارج من للطالب القسم                 یتیح

  تحمل رقم 200  فقط، وتحدد عدد الساعات حسب متطلبات القسم األكادیمي للطالب.
 

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات

 مجموع عملي نظري
 3 0 3 مقدمة في اإلعالم واالتصال 220 تصل
 2 0 2 مبادئ االتصال االستراتیجي 221 تصل
 2 0 2 اإلعالم السعودي 222 تصل
 3 0 3 نظریات االتصال 223 تصل
 2 2 3 تحریر الخبر 224 تصل
 2 0 2 مناهج البحث اإلعالمي 225 تصل
 2 2 3 اإلعالم الجدید 226 تصل
 2 0 2 قوانین اإلعالم وأخالقیاته 227 تصل
 2 0 2 االتصال البین الثقافي  228 تصل
 2 0 2 النقد اإلعالمي 229 تصل
 2 2 3 التصویر والجرافیكس 230 تصل
 2 0 2 االتصال السیاسي 231 تصل
 2 0 2 اإلعالم والعولمة 223 تصل
 2 0 2 اقتصادیات اإلعالم 233 تصل
 2 0 2 التربیة اإلعالمیة 234 تصل
 2 0 2 إدارة المؤسسات اإلعالمیة 235 تصل
 2 0 2 مقدمة في الفنون المسرحیة 236 تصل
 2 0 2 جمالیات الفنون المرئیة والمسموعة 237 تصل
 1 2 2 تحریر الصور الصحفیة 238 تصل
 2 0 2 إنتاج الوثائقیات الدرامیة  239 تصل
 2 0 2 تصمیم وإنتاج رسائل االتصال االستراتیجي 240 تصل
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 توصیف المقررات:

 رمز رقم
 المقرر

 الساعات اسم المقرر

 مدخل إلى االتصال المرئي والمسموع  101 تصل
Introduction to Audio-Visual Communication 

2 

و المرئي االتصال وسائل لمتطلبات وفقًا االتصالیة الرسائل وإخراج وتنظیم بناء بأسس الطالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
التكاملیة بمكّوناتها المتعددة للوسائط الرسائل إنتاج من التمكن وكذلك المستهدف. الجمهور مع تفاعلیة بیئة وفي                 المسموع،

 (نصوص صوت، فیدیو، صور، جرافیكس، وإنیمیشن).

 مدخل إلى الصحافة والنشر اإللكتروني  102 تصل
Introduction to Journalism and Public Publishing 

2 

المرتبطة األساسیة وبالمفاهیم األخرى، اإلعالم ووسائل باالتصال وعالقتها الصحافة بمفهوم الطالب تعریف إلى المقرر                یهدف
والعالمیة العربیة الصحافة على والتعرف بها، مرت التي التاریخیة المراحل باستعراض وتطورها نشأتها على والتعرف                 بها.
في السائدة والفكریة واالقتصادیة واالجتماعیة السیاسیة لألوضاع انعكاس أنها باعتبار الصحفیة واألنظمة نماذجها،               وأبرز
اختالف المجتمع، بها یمر التي التاریخیة المراحل اعتبار على الصحافة بوظائف الطالب تعرف كما المختلفة.                 المجتمعات
االتصال تكنولوجیا دور على یتعرف ثم ومن آخر. مجتمع إلى مجتمع من الحضاري التقدم درجة واختالف اإلعالمیة،                   النظم
الصحافة على ذلك بعد لیتعرف وإخراجها. معالجتها، الصحفیة، المادة جمع حیث من الصحفي العمل تطور في                  الحدیثة

 اإللكترونیة والنشر وأسالیب الممارسة الصحفیة في شبكات التواصل االجتماعي وممیزاتها وعیوبها مقارنة بالمطبوعة.

 مبادئ الكتابة اإلعالمیة  103 تصل
Principles of Media Writing 

2 

العلمیة، الكتابة أو األدبیة الكتابة عن لها الممیزة خصائصها اإلعالمیة، الكتابة بمبادئ الطالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
القصصي السرد ومهارات بأسس والتعریف والجدیدة. التقلیدیة اإلعالم وسائط تناسب التي الكتابة بمبادئ               والتعریف

.Storytelling 

 تطبیقات الحاسب اآللي في اإلعالم 104 تصل
Computer-based Applications in Media 

2 

هذه تطورت وكیف اإلعالم، في اآللي الحاسب تطبیقات حول وواضح محدد معرفي بمحتوى الطالب إمداد إلى المقرر                   یهدف
اإلعالم وسائل بین الكبیر االندماج ظاهرة إلى وصوال والمرئیة، والمسموعة المطبوعة اإلعالمیة الوسائل في                التطبیقات

 واالتصال المختلفة في عصر اإلعالم الجدید .

 نصوص إعالمیة باللغة اإلنجلیزیة 105 تصل
Media Text in English 

2 

إلى إضافة الحدیثة، وتطبیقاته الجدید اإلعالم ومصطلحات اإلعالمیة، المصطلحات بأهم الطالب تعریف إلى المقرر                یهدف
الدوریات بعض بأسماء التعریف مع اإلعالم، تخصص في والعلمي األكادیمي المجال في تداوًال األكثر بالمصطلحات                 التعریف

 العلمیة األجنبیة والوسائل والمؤسسات اإلعالمیة الدولیة.
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  مقدمة في اإلعالم واالتصال  220 تصل
Introduction to Media and Communication  

3 

االستجابة على قدرة یمتلك بحیث واالتصال، اإلعالم بفنون متعلقة وافیة تخصصیة بقدرات الطالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
وتقالید االتصال وتقنیات فنون على الطالب وإطالع السعودي، المجتمع في واإلعالمي الثقافي الوسط في والفعالیة                 واإلرسال

 المهنة اإلعالمیة، كما یشمل التعرف على لمحة عامة عن وسائل اإلعالم واالتصال والفروق بینها على أسس الوسیلة.

   مبادئ االتصال االستراتیجي 221 تصل
Principles of Strategic Communication 

2 

بعدة دوره وتفعیل بالجمهور االتصال وطرق النشأة حیث من االستراتیجي االتصال بمبادئ الطالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
اإللكتروني والتسویق المباشر، والتسویق العامة والعالقات اإلعالن حیث: من االستراتیجي االتصال أنواع یوضح كما                أشكال،
المملكة في المبادئ هذه عن عامة لمحة واخیرًا الوسائل، ومتعددة تفاعلیة جدیدة عالمیة اتصال بیئة في وذلك واألفكار                    للسلع

 العربیة السعودیة.

   اإلعالم السعودي 222  تصل
Saudi Media  3 

والمرئیة والمقروءة المسموعة السعودیة العربیة المملكة في اإلعالم وسائل وتطویر بنشأة الطالب تعریف إلى المقرر                 یهدف
مرحلة األفراد، صحافة مرحلة من السعودیة الصحافة تطور خالل من وذلك إنشائها، منذ بها مرت التي والتطورات                   وتاریخها
اإلذاعة والنشر، الطباعة (األهلیة)، الصحفیة المؤسسات ظل في الصحافة الصحفیة، المؤسسات مرحلة الصحف،               دمج
أنواع البرامج، ومضمون أهداف التنظیمي، الهیكل التطور، مراحل ومنهج، أهداف والتطور، النشأة حیث من                السعودیة
وكالة خالل ومن البرامج، أنواع البرامج، ومضمون أهداف التنظیمي الهیكل التأسیس، مراحل حیث من التلیفزیون                 البرامج،

 األنباء السعودیة من حیث النشأة، الهیكل التنظیمي، وإعطاء لمحة عامة على األنظمة اإلعالمیة في المملكة.

 نظریات االتصال 223 تصل
Communication Theories 

3 

نظریات وتطور ونشأة المختلفة، االتصال ونماذج االتصال، علم في األساسیة بالمفاهیم الطالب تعریف إلى المقرر                 یهدف
االتصال نظریات أهم من بعدد اإللمام مع االتصال، وسائل تأثیرات دراسة وكیفیة االتصال، نظریات وطبیعة                 االتصال،

 واإلعالم المعاصر.

 تحریر الخبر 224 تصل
The News Editing  

3 

وتغطیته، ومصادره، وأنواعه، ونشره، اختیاره ومعاییر وتاریخه، وتعریفه، الخبر بأهمیة الطالب تعریف إلى المقرر                یهدف
ومعرفة وتحریره، الخبر كتابة بین التمییز على والقدرة الصحفیة)، الصورة العنوان، (اختیار وتحریره كتابته،                وأسالیب
صحیفة في والتطبیق نماذج، إعداد على والتدریب الصحف، من نماذج على التطبیق خالل من بالخبر یتعلق ما لكل                    الطالب

  رسالة الجامعة.
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 مناهج البحث اإلعالمي  225 تصل
Media Research Method 

2 

للبحث المنهجى التصمیم ومعرفة المتعددة، ومیادینه وأهمیته اإلعالمي البحث بماهیة الطالب تعریف إلى المقرر                یهدف
علیها، الحصول ومصادر وصیاغتها وتحدیدها تحلیلها وكیفیة التخصص مجال فى العلمیة والمشكالت والقضایا               ومراحله،

  والمناهج العلمیة المستخدمة في المجاالت البحثیة اإلعالمیة، واألدوات البحثیة المستخدمة في بحوث اإلعالم.

  اإلعالم الجدید 226 تصل
The New Media 

3 

واإلعالم الجدید اإلعالم خصائص بین بالفروق والتعریف الجدید اإلعالم وتطور بنشأة الطالب تعریف إلى المقرر                 یهدف
الرسائل صنع في الجمهور ومساهمة االجتماعیة، والشبكات المواطن، صحافة مثل الجدید اإلعالم أنماط وشرح                التقلیدي،

 اإلعالمیة، وأخیرًا التوعیة بأهمیة تفاعل الطالب مع البیئة اإلعالمیة الجدیدة.

 قوانین اإلعالم وأخالقیاته 227 تصل
Media Laws and Ethics 

2 

التي الضوابط على الطالب وتطلع لإلعالم تؤسس التي والقانونیة النظامیة الناحیة في الطالب مدارك توسیع إلى المقرر                   یهدف
أي في العمل تحكم التي األنظمة هي وما إعالمیة مؤسسة أي إنشاء شروط ومعرفة المملكة في اإلعالمیة الوسائل وفقها                     تسیر

 مؤسسة مسموعة أو مقروءة أو مرئیة أو إلكترونیة وما هو المقصود بالجرائم المعلوماتیة.

 االتصال البین الثقافي  228 تصل
Intercultural Communication 

2 

"الثقافة" معنى فهم واألمم، والمنظمات والجماعات األفراد بین الثقافي االتصال بدالالت الطالب تعریف إلى المقرر                 یهدف
المسافات تقریب أو الجسور ردم وحتمیة الثقافات بین بالفروق اإللمام والسلوك. والمعتقد واالتصال التفاهم في تؤثر                  وكیف
ثقافات توجد حیث الخارج في سواء ناجحة اتصالیة ممارسة على والتدرب متبادل. واحترام مشترك تفاهم إلى وصوًال                   بینها
كان مكتوبًا والمنطقي، الواضح التعبیر على القدرة اكتساب مختلفة. ثقافات ذات مجموعات مع محلیًا االتصال في أو                   متنوعة،
لمهارات شاملة مراجعة الثقافي. انتمائهم عن النظر بغض الناس مع بنجاح التفاعل على الفرد قدرة لتعزیز منطوقًا،                   أم

 االتصال بما في ذلك االستماع واللغة غیر اللفظیة ودینامیكیات االتصال في المجموعات الصغیرة.

  النقد اإلعالمي  229 تصل
Media Criticism  2 

تفسر التي والفلسفیة النظریة المداخل واستیعاب اإلعالمي، النقد وقواعد أسس عن الطالب معارف تطویر إلى المقرر                  یهدف
النقد ملكات تنمیة في المساعدة العوامل بأهم والتعریف بنا، المحیط اإلعالمي المشهد مالمح وتحلیل وفهم اإلعالمي،                  األداء

 السلیم لوسائل اإلعالم، وعرض دراسات ونماذج معاصرة في النقد اإلعالمي.
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 التصویر والجرافیكس 230 تصل
Photography and Graphics  

3 

الرسوم وعناصر وخصائص مفاهیم على والتعرف المرئي، االتصال عن نظریة بمفاهیم الطالب تعریف إلى المقرر                 یهدف
أحداث تغطیات عند جرافیكیة بحاسة التحریري والعمل الجرافیكس، إنتاج في حاسوبیة برامج على والتدریب                المعلوماتیة،

 ومناسبات أو إعداد تقریر وتحقیقات.

  الجغرافیا السیاسیة  207 جغر
Political Geography 

2 

باعتبارها الدولة نشأة المقرر ویدرس النظریة، ومفاهیمها وتطورها السیاسیة بالجغرافیا الطالب تعریف إلى المقرر                یهدف
بالتكتالت المقرر ویهتم ذلك، في المؤثرة الجغرافیة المقومات على التركیز مع الخارجیة وعالقاتها وتطورها سیاسیة                 وحدة

 السیاسیة في العالم ودراسة العوامل الجغرافیة المؤثرة فیها، وینتهي المقرر بدراسة نماذج المشكالت السیاسیة في العالم.

 المجتمع العربي السعودي 425 جمع
Saudi Arab Society 

2 

ثم واجتماعیا، واقتصادیا وثقافیا تاریخیا المشتركة خصائصه حیث من المعاصر العربي المجتمع تناول إلى المقرر                 یهدف
االجتماعیة الحیاة أنماط تشكیل في والتاریخیة الجغرافیة مكوناته أثر دراسة حیث من السعودي العربي المجتمع مكونات                  تحلیل
الدیني، األسري، النظام حیث من األنماط هذه داخل االجتماعیة النظم تحلیل إلى یتعرض ثم وحضر، وقرى بادیة من                    فیه
كنظام العربیة القبیلة یتناول كما بینها، الترابط وعوامل االتصال ووسائل واإلداري االقتصادي النظام العادات، القیم،                 القبلي،
تجارب على الضوء ویلقي التنمیة، خطط خالل من بها یمر التي التحول مرحلة في السعودي المجتمع یتناول ثم                    اجتماعي،

 التوطن واالستیطان في المملكة، وأخیرا إلقاء الضوء على أنظمة الحكم والشورى والمناطق.

 االتصال السیاسي  231 تصل
Political Communication  

2 

السیاسي االتصال نظریات استیعاب وحاضرًا، ماضیًا بالسیاسة االتصال تربط التي بالعالقة الطالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
ووظائفها ورموزها السیاسیة باللغة اإللمام اإلعالم. ووسائل الحاكمة النخب بین والعالقة ومؤسساته، ووسائله               وأنماطه
االتصال وعالقة السیاسیة والدعایة السیاسي واإلعالن السیاسیة بالتنشئة المتعلقة األساسیة المعلومات معرفة              وتأثیراتها.

 السیاسي باألخالق.

 اإلعالم والعولمة  232 تصل
Media and Globalization 

2 

واالقتصادیة والسیاسیة اإلعالمیة والعولمة الجدید، اإلعالمي والنظام العولمة، بمفاهیم الطالب تعریف إلى المقرر               یهدف
واإلعالمیة، واالقتصادیة السیاسیة للعولمة والسلبیة اإلیجابیة اآلثار ومعرفة العالمي، اإلعالمي النظام مالمح وتحدید               والثقافیة،
وللمنظمات للدولة االتصالیة والوظیفة اإلعالمیة العولمة تعریف واخیرًا العولمة، عصر في الجدید اإلعالم وتطور                ونشأة

 الحكومیة وغیر الحكومیة في عصر الصورة والوسائط المتعددة.
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 اقتصادیات اإلعالم 233 تصل
Media Economics 

2 

فهم على االقتصادیة النظریة بتطبیق وذلك اإلعالمي، العمل في االقتصادیة بالجوانب الطالب تعریف إلى المقرر                 یهدف
أیضًا ویتعرض اإلعالن. شركات مثل التمویل مصادر وعلى اإلعالم وسائل بین التنافس ظاهرة یحلل كما اإلعالمیة.                  الصناعة

  للتطورات المهمة في أسالیب التحلیل االقتصادي للصناعة اإلعالمیة. وأسالیب حساب التكلفة في عملیات اإلنتاج اإلعالمي.

 التربیة اإلعالمیة 234 تصل
Media Education 

2 

الجمهور تعامل وكیفیة المعاصرة، المجتمعات في اإلعالم ظاهرة اإلعالمیة، التربیة بمفهوم الطالب تعریف إلى المقرر                 یهدف
المواد مصادر المصادر، المتعددة اإلعالمیة للرسائل الناقد الفكر وتنمیة اإلعالم، وسائل من یتلقونها التي اإلعالمیة الرسالة                  مع
المواد وتحلیل الناقد للفكر الطالب وتعریف اإلعالمیة، المواد وتفسیر فهم والثقافیة، والتجاریة السیاسیة وأهدافها                اإلعالمیة

 اإلعالمیة، الوصول إلى وسائل اإلعالم، واخیرًا تعریف الطالب بالتعبیر الفردي عن اآلراء عبر وسائل اإلعالم.

 إدارة المؤسسات اإلعالمیة 235 تصل
Management of Media Organizations 

2 

اإلعالمیة، المؤسسات في اإلداري العمل وآلیات ووظائفها، اإلدارة في األساسیة بالمفاهیم الطالب تعریف إلى المقرر                 یهدف
وأهمیة فیه، المؤثرة والعوامل اإلعالمیة، المؤسسات في اإلداري القرار اتخاذ ومراحل وسماته، اإلعالمي، التخطیط                عناصر
اإلعالمیة، المؤسسات إدارة في المؤثرة والتمویلیة المالیة والجوانب اإلعالمي، المنتج جودة تحقیق في الناجحة اإلدارة                 ودور

 واخیرًا معرفة دور اإلدارة الناجحة في تنمیة الموارد البشریة بالمؤسسات اإلعالمیة.

 مقدمة في الفنون المسرحیة 236 تصل
Introduction to Theatrical Arts 

2 

إعطاء إلى المادة تهدف كما اإلنساني، االتصال أنماط من كنمط الخطابي االتصال بمفهوم الطالب تعریف إلى المقرر                   یهدف
 الطالب خلفیة معرفیة عن الدراما وكیفیة التعامل معها والعناصر المكونة للعمل المسرحي وخاصة من الناحیة الفكریة.

 جمالیات الفنون المرئیة والمسموعة  237 تصل
Media Aesthetics  

2 

الجمالي التذوق بمبادئ الطالب تعریف والتلیفزیوني، اإلذاعي األداء في العربیة اللغة بقواعد الطالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
المعدات كافة استخدام جدیدة، وتلیفزیونیة إذاعیة برامجیة وأشكال أفكار واقتراح والتلیفزیونیة، اإلذاعیة المادة               لعناصر
الخطي المونتاج أجهزة اإلضاءة، المحمولة، الكامیرا االستدیو، كامیرا (الكامیرات: التلیفزیوني لإلنتاج الالزمة              واألجهزة
لكافة والتلیفزیون اإلذاعة في البرامجي األداء تقییم والمونتاج)، الصوت (معدات اإلذاعي أو الصوت) أجهزة                والالخطي،
النص في الجمالیة النواحي تلمس على والقدرة والصورة، الصوت في الجمال مفهوم على والتعرف الفنیة، والقوالب                  األشكال

  والصورة واإلضاءة والحیز المكاني والزماني.
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 تحریر الصور الصحفیة 238 تصل
Editing Photo Journalism  

2 

تطبیقات الصحفیة، الفنون تحریر الصحفیة، الفنون أنواع تعریف حیث من الصحفیة بالفنون الطالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
 عملیة لتحریر الفنون الصحفیة، كما یتم في صحیفة رسالة الجامعة نشر أحد الفنون الصحفیة بعد تحریره من قبل الطالب نفسه.

 إنتاج الوثائقیات الدرامیة  239 تصل
Docudrama Production 

2 

اكتسبها عامة معلومات إلى إضافة االتصالیة. العملیات أساسیات ومعرفة الكتابیة بالمهارات الطالب تعریف إلى المقرر                 یهدف
تألیف ومراحل وشروط السینماتوغرافیة، والمكونات بالسیناریو، وتعریفه المختلفة، اإلعالم لوسائل استخدامه خالل              من

 السیناریو، الطرق اإلجرائیة في كتابة السیناریو، التقنیات الحدیثة وطرق االستفادة منها في كتابة السیناریو.

 تصمیم وإنتاج رسائل االتصال االستراتیجي 240 تصل
Designing and Producing of Strategic Communication Messages  2 

في المستخدمة الرسائل وإنتاج لتصمیم والتطبیقیة النظریة والقواعد والمعارف بالمهارات الطالب تعریف إلى المقرر                یهدف
تصمیم ومهارات العامة، العالقات رسائل في واالبتكار للتصمیم النظریة والقواعد واألسس واإلعالن، العامة               العالقات

 مطبوعات العالقات العامة.

 علم النفس االجتماعي (لغیر التخصص) 131 نفس
The Social Psychology  

2 

وأهمیته، وخصائصه، وأدواته، وأغراضه، التربوي، التقویم مجال في األساسیة بالمفاهیم الطالب تعریف إلى المقرر                یهدف
التحصیلیة االختبارات بناء وكیفیة الخصائص، تلك لتحدید الالزمة اإلحصائیة والطرق وخطواته، وأنواعه،              ووظائفه،

 وتطویرها في ضوء تحلیل نتائجها.

  الصحافة االستقصائیة 300 صحف
Investigative Journalism  

2 

الصحفیة التحقیقات بفنون االستقصائیة الصحافة عالقة االستقصائیة، الصحافة بمفهوم الطالب تعریف إلى المقرر               یهدف
الصحافة تطور في الحدیثة التقنیات دور االستقصائیة، الصحافة في المتخصص الصحفي من المطلوبة المهارات                األخرى،
تحدید یتم كما العربي، العالم في االستقصائیة الصحافة واقع االستقصائیة، التحقیقات في الدولیة الصحافة تجارب                 االستقصائیة،

 أهم األسس التي تقوم علیها صحافة االستقصاء.

 النشر اإللكتروني  301 صحف
Electronic Publishing  

2 

وتوفیر المختلفة القضایا مع للتعامل الالزمة اإللكتروني النشر مهارات وتطویر بناء بمراحل الطالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
قدرات تطویر المتخصص، المهني التحریر في كفاءتهم وكذلك للطالب الشخصیة االتصالیة المهارات تطویر لها،                حلول

 الطالب على وضع خطط إستراتیجیة للنشر اإللكتروني، وتعزیز قدرات الطالب على التحریر المهني المتخصص.
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 تحریر الفنون الصحفیة 302 صحف
Editing of Journalism Arts 

2 

الفنون وقواعد أسس عن الطالب معارف تطویر ببعضها، وعالقتها الصحفیة بالفنون الطالب تعریف إلى المقرر                 ییهدف
العمل ممارسة من الطالب تمكین علیها، الطالب وتدریب الفنون هذه في الصحفیة الكتابة مهارات تنمیة بناء                  التحریریة،

 المیداني المباشر في مجال التحریر الصحفي.

  الصحافة والجماهیر الخاصة 303 صحف
Journalism and Special Audiences  

2 

والجماهیر عام بشكل الجمهور في اإلعالم تأثیر إلى بالنظر التاریخي التطور بمراحل الطالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
وسائل جمهور وخصائص بسمات والتعریف التوازن، إلى التهوین إلى والمبالغة التهویل من الخصوص، وجه على                 الخاصة
المختلفة، الجمهور قطاعات احتیاجات إشباعات في الحدیث العصر في المتخصص اإلعالم بدور والتعریف               اإلعالم،
والرأي اإلعالم عن معاصرة نماذج ودراسة اإلعالم، بوسائل والنخبة العام الجمهور عالقة في تؤثر التي بالعوامل                  والتعریف

 العام والجماهیر الخاصة.

  اإلخراج الصحفي 304 صحف
Journalism Design  

2 

اإلخراج وأسس اإلخراج، ومدارس تطوره، وعوامل وتاریخه، الصحفي اإلخراج بمفهوم الطالب تعریف إلى المقرر                یهدف
الصحف إخراج بین الفرق على عام بشكل التعرف المقرر یتضمن كما الطباعیة، العناصر التطبیقیة، وأهمیته                 الصحفي

 الورقیة واإللكترونیة.

 صحافة المواطن 305 صحف
Citizen Journalism 

2 

العالم، في لها متعددة لنماذج وعرض ومصداقیتها، وتطورها، نشأتها المواطن، بصحافة الطالب تعریف إلى المقرر                 یهدف
تلك وبین بینها المتبادل والتأثیر التقلیدیة، والصحافة اإلعالم وسائل وبین بینها التنافسیة العالقة العربي. العالم في                  وتحدیدا
صحافة في الكتابة استعراض المواطن. صحافة من حیة وتطبیقات نماذج على منتظم إطالع القانوني الوضع مناقشة                  الوسائل.

 المواطن ومقارنتها بالصحافة االحترافیة.

  التدریب المیداني (صحافة ونشر إلكتروني)  306 صحف
Field Training: Print and Electronic Publishing  

12 

التي األساسیة المهارات طبیعة معرفة من الطالب یتمكن وأن الصحافة، في النظریة باألطر الطالب تعریف إلى المقرر                   یهدف
والتقریر الخبر وتحریر لكتابة العلمیة األسس معرفة من الطالب یتمكن أن عامة ، واإلعالم الصحافة طالب یكتسبها أن                   ینبغي
ورقیة صحفیة مؤسسة في الصحفي العمل معایشة خالل من وذلك واإللكترونیة، الورقیة الصحافة مجال في والحوار                  والتحقیق

 أو إلكترونیة.
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 الكتابة لإلذاعة والتلفزیون 320 أذع
Writing for Radio and TV 

2 

الدرامي باإلنتاج المعنیة المؤسسات معرفة الدرامي، باإلنتاج المرتبطة األساسیة بالمفاهیم الطالب تعریف إلى المقرر                یهدف
(التقلیدیة المختلفة بأشكالها الدرامي اإلنتاج وعناصر خصائص معرفة وخدماتها، ووظائفها وتنظیمها أهدافها، حیث               من
الرادیو مستوى على سواء اآلن الدراما تعیشه وما ومیدانیًا) (أكادیمیًا التخصص یواجهها التي التحدیات معرفة                 واإللكترونیة)،

 أو التلیفزیون أو المسرح أو السینما، والقدرة على المناقشة والحوار والتحلیل المرتبط بقضایا الدراما وإنتاجها بشكل عام.

  الصحافة التلفزیونیة 321 أذع
Broadcast Journalism  

2 

وفقًا ومهاراته ومسؤولیاته وأدواته ومؤهالته ودوره التلفزیوني الصحفي عمل بطبیعة الطالب تعریف إلى المقرر                یهدف
خاصة والمیدانیة عامة المختلفة اإلخباریة األشكال إعداد تقنیات تعلم والصورة، الكلمة وثقافة التلفزیون وسیلة                لطبیعة
الزیارات إجراء خالل من معه. العمل مهارات واكتساب األخبار غرفة في العمل فریق معرفة لها، الالزمة                  والمهارات

  المیدانیة ألقسام األخبار بالقنوات التلفزیونیة، معرفة مراحل إنتاج وتقدیم األخبار التلفزیونیة وأقسامها.

 فن اإللقاء والمقابلة  322 أذع
The Art of Recitation and Interview 

2 

حسب والتلفزیون اإلذاعة في الحواریة البرامج وإدارة وتقدیم اإللقاء ومبادئ بعناصر الطالب تعریف إلى المقرر                 یهدف
الوقوع وعدم لتجنبها الطالب وتأهیل البرامج ومقدمي المذیعین لدى الشائعة األخطاء معرفة علیها، المتعارف المهنیة                 المعاییر

 فیها.

 اإلنتاج المسموع  323 أذع
Audio Production  2 

حتى الفكرة من بدءَا المسموع اإلنتاج ومراحل وخطوات المسموع، اإلنتاج وعناصر بمبادئ الطالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
وتقییم ودراسة فرد، كل ومسؤولیات ودور والمنتج والمخرج والمعد كالمذیع العمل وفریق عناصر ومعرفة والتقییم،                 التنفیذ

  نماذج من اإلنتاج المسموع ومعرفة جوانب القوة والضعف فیه.

  اإلنتاج المرئي 324 أذع
Video Production  2 

على القائمة التلفزیونیة اإلنتاجیة العملیة خصائص من والتمكن التلفزیوني اإلنتاج طبیعة بفهم الطالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
مكانیة زمنیة وحدة كأصغر اللقطة تأطیر في الجمالي التشكیلي الحس إثارة إبداعیة، لغایات والجمالیة التقنیة الجوانب                  توظیف
من االنتقال تحكم التي الجمالیة القواعد توظیف خالل من التلفزیونیة المادة وصناعة التلفزیوني المشهد تكوین بمقتضاها                  یتم
في األخذ مع مرئیة مادة وإنتاج تصمیم له تتیح التي باألدوات الطالب تزوید آخر، مشهد إلى مشهد ومن لقطة إلى                      لقطة

 االعتبار مسألة اإلیقاع والبعد الزمني.
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  البرامج الوثائقیة 325 أذع
Documentary Programs 

2 

إلى المؤدیة الخطوات على والتأكید الوثائقي، البرنامج وإنتاج إعداد ومعاییر أسس بإبراز الطالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
السینمائیة المدارس على والتعرف الوثائقي، الفیلم إلى ووصوًال المصّور بالتقریر ومرورًا بالخبر بدءًا الوثائقي البرنامج                 إنتاج
الدراما بین الفروق ومعرفة التعلیمیة، الصورة وخصائص والصورة الكلمة ثقافة أهمیة وإبراز التسجیلیة، األفالم تقدیم                 في

 التلفزیونیة والبرنامج الوثائقي.

 التدریب المیداني (إعالم مرئي ومسموع) 326 أذع
Field Training: Broadcast Media 

12 

الطالب تعلمها التي المواد وتطبیق المنتقاة، اإلعالمیة المؤسسة عمل بطبیعة المیداني التدریب طالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
 في اإلنتاج المسموع والمرئي، المشاركة الفعلیة مع فرق العمل االحترافیة في المیدان.

  االتصال االستراتیجي في العالقات العامة  340 علق
Strategic Communication in Public Relation  

2 

العمل بیئة في االستراتیجي لالتصال االساسیة والتخطیطیة التحلیلیة والمهارات بالمعارف الطالب تعریف إلى المقرر                یهدف
العامة العالقات ونماذج نظریات الطالب یطبق كما الحدیثة، العامة العالقات في والبحث التخطیط وعملیات الحدیثة،                 الدینامیكیة

 التي ظهرت على أیدي باحثین في هذا المجال، والمهارات االساسیة المطلوبة لممارسة االتصال االستراتیجي.

 االتصال االستراتیجي في اإلعالن  341 علق
Strategic Communication in Public Advertisement  

2 

العوامل ومعرفة المجتمعیة، وآثاره والتسویق باالتصال وعالقاته وتطوره اإلعالن بماهیة الطالب تعریف إلى المقرر                یهدف
التخطیط في األساسیة المفاهیم على والتعرف والترویج، لإلعالن Ethics المهنیة واألخالقیة واالقتصادیة              االجتماعیة
اإلعالنیة والصناعة تلعبها التي واألدوار اإلعالنیة الوكاالت على والتعرف اإلعالنیة، الوسائل وشراء لإلعالن               االستراتیجي
واألسس إعالمیة وسیلة كل في اإلعالن حول القرارات اتخاذ یتم خاللها من التي العوامل تحلیل على والقدرة عمومها،                    في
واإلنترنت) والتسویق، الترویج، (اإلعالن، التسویقي لالتصال األساسیة المفاتیح على والتعرف لالختیار، والنوعیة              الكمیة
من وذلك اإلعالن في المختلفة اإلعالمیة الوسائل استخدام كیفیة على والتعرف االتصالیة، الرسالة لتحقیق اندماجها                 وكیفیة
اإلنترنت، مثل الجدید واإلعالم الطرق) إعالنات مثل المساندة والوسائل ومجالت، وصحف وتلفزیون، (إذاعة، تقلیدي                إعالم
تصمیم أسس على واالطالع اإلعالنیة، الناحیة من إعالمیة وسیلة كل وسلبیات إیجابیات واكتشاف المباشر،                والتسویق
الحمالت وتنفیذ وتصمیم تخطیط وكیفیة واستراتیجیاتها، اإلعالنیة الرسائل تحدید كیفیة ومعرفة حاسوبیًا، وإخراجها               اإلعالنات

 اإلعالنیة.

 تصمیم الحمالت اإلعالمیة واإلعالنیة 342 علق
Media and Advertisement Campaigns Designing  2 

والقیم والمعتقدات االتجاهات وماهیة ومناهجها، وأنواعها، اإلعالمیة، الحملة بمفهوم الطالب تعریف إلى المقرر               یهدف
تخطیط وخطوات اإلعالنیة، الحملة ومفهوم اإلعالمیة، للحمالت اإلجرائیة والخطوات اإلعالمیة، بالحمالت وعالقتها              والدوافع

 الحمالت اإلعالنیة.
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 برنامج بكالوریوس اإلعالم: الخطة وتوصیف المقررات
 

 الكتابة للعالقات العامة  343 علق
Writing for Public  Relations 

2 

إلى دعت التي والحاجة المؤسسات في العامة العالقات في الكتابة وأهمیة تطور بمراحل الطالب تعریف إلى المقرر                   یهدف
والكتابة التحریر فنون الطالب وتدریس العامة، للعالقات الكتابة وعملیات حدیث، كعلم بها واالعتراف العامة العالقات                 وجود
في الحیوي ودورها العامة للعالقات الكتابة بأهمیة المجال هذا في باحثین أیدي على ظهرت التي العامة العالقات                   في

 المؤسسات، خصوصًا في وقت األزمات.

 تنظیم المؤتمرات والمناسبات 344 علق
Organizing of Conventions and Events 

2 

وجودها إلى دعت التي والحاجة والندوات المؤتمرات تنظیم وأهمیة تطور بمراحل الطالب تعریف إلى المقرر                 یهدف
ونماذج ونظریات والندوات، المؤتمرات في والتنفیذ التخطیط وعملیات العامة، العالقات علوم من حدیث كعلم بها                 واالعتراف
في الحیوي العامة العالقات وبدور المجال، هذا في والباحثین الممارسین أیدي على ظهرت التي والندوات المؤتمرات                  من

 المؤتمرات والندوات.

 العالقات العامة واألزمات  345 علق
Public relations and crises 

2 

یتعرض التي لألزمات المؤسسات في العامة العالقات إدارة لكیفیة النظریة والقواعد باألسس الطالب تعریف إلى المقرر                  یهدف
األنشطة وأهم األزمات، مع للتعامل والوقائیة العالجیة اإلستراتیجیات إستخدام وكیفیة األزمة، إلتصاالت العامة والقواعد                لها،
جماهیرها لدى للمنظمة الذهنیة الصورة على المحافظة أو تعدیل أو بناء بهدف العامة العالقات إدارة بها تقوم التي                    اإلتصالیة

 في حالة التعرض لألزمات.

 التدریب المیداني (العالقات العامة - االتصال االستراتیجي) 346 علق
Field training: Strategic Communication 

12 

ومتقن دقیق بتصمیم قیامه خالل من العملي التطبیق من مركزة بجرعات المیداني التدریب طالب تزوید إلى المقرر                   یهدف
تلك مقررات في نظریًا دراسته له سبق ما وفق اإلعالمیة، والحمالت العامة العالقات ومواد اإلعالنات من مختارة                   لنماذج
في العمل بتفاصیل للطالب المعرفیة الحصیلة تركیز أساسیتین: دعامتین على بناًء النواتج هذه على الطالب ویحصل                  النماذج.
باألصالة یتمیز بأسلوب المعرفیة الحصیلة هذه لتطبیق وإرشاده للطالب الفرصة وإتاحة وأسالیبها، العامة والعالقات                اإلعالن

 واإلبداع ویتدرب الطالب في وحدة العالقات العامة بإحدى المؤسسات الحكومیة أو األهلیة لفصل دراسي كامل.

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 22 قسم اإلعالم، كلیة اآلداب، جامعة الملك سعود


