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 برنامج بكالوریوس اإلعالم: الخطة وتوصیف المقررات
 

 مقدمة:

بناء في والمساهمة وعالمیًا محلیًا واألكادیمي العلمي والتمیز الریادة لیحقق بالقسم الدكتوراه برنامج               ُصمم
واإلعالمیة األكادیمیة المؤسسات أداء كفاءة رفع على قادرین أكادیمیین تأهیل خالل من المعرفة               مجتمع
الرقمي واإلعالم االتصال دراسات في المتمیزین الباحثین من جدید جیل وإعداد والخاصة.              الحكومیة
بناء وفي المجتمع، خدمة في ویسهم واالبتكار، باألصالة یتسم وبحثي علمي إنتاج تقدیم على                قادرین
والعالمیة، العربیة العقول أنتجته ما ألحدث والمنهجیة النظریة الدراسة خالل من وذلك المعرفة،               اقتصاد
السعودي المجتمع بقضایا ذاته الوقت في ویرتبط واإلسالمیة، العربیة والثقافة والقیم التعالیم مع یتفق                وبما

 والعربي، ویلبي االحتیاجات البحثیة المطلوبة أكادیمیًا ومهنیًا.

 أهداف البرنامج:

باألصالة● تتسم رصینة، علمیة بحوث إلعداد الالزمة المهارات والطالبات الطالب            إكساب
أهم توظیف على قادرین باحثین وتأهیل الرقمي، واإلعالم االتصال مجال في             واالبتكار

 المستحدثات النظریة والمعرفیة والمنهجیة في خدمة البحث العلمي وخدمة قضایا المجتمع.
 تنمیة المدخل البیني في دراسة علوم االتصال لدى الطالب والطالبات.●
العلمیة● المشروعات ودعم البحثیة األولویات أجندة تحدیث خالل من العلمي البحث             تطویر

 المتمیزة في االتصال واإلعالم الرقمي.
والعالمیة● المحلیة الجامعات في اإلعالم أقسام من وغیره اإلعالم قسم بین العلمیة الشراكة               دعم

 األخرى، وبینه وبین مؤسسات اإلعالم ومراكز صناعة القرار في المجتمع.
السعودیة● العربیة المملكة في القرار صنع ومراكز العلمیة البحوث ومراكز الجامعات             تغذیة

 بباحثین وأكادیمیین مؤهلین للتدریس الجامعي وإنتاج المعرفة العلمیة.
متمیزة● بقیادات المختلفة األعمال ومؤسسات والخاصة الحكومیة اإلعالمیة المؤسسات           إمداد

 أكادیمیًا وعلمیًا للنهوض بها وتطویرها.

 شروط االلتحاق بالبرنامج:

والقواعد السعودیة الجامعات في العلیا للدراسات الموحدة الالئحة في الواردة القبول شروط إلى               إضافة
 واإلجراءات التنظیمیة والتنفیذیة للدراسات العلیا في جامعة الملك سعود، فإن القسم یشترط التالي:

بتخصصاته:1. الرقمي واإلعالم االتصال في الماجستیر درجة على حاصًال المتقدم یكون             أن
عن یقل ال بتقدیر یعادلها ما أو سعود الملك جامعة من عامة) عالقات وتلفزیون، إذاعة                 (صحافة،

 جید جدًا إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدیر.
.2) أو (TOEFL IBT) اختبار في درجة (45) عن تقل ال درجة على حاصًال المتقدم یكون أن                  

درجة (60) أو (IELTS) اختبار في درجة (4) أو (TOEFL PBT) اختبار في درجة (450               
.(STEP)    في اختبار 

سواء3. محكمة، علمیة مجلة في األقل على واحدة علمیة لورقة للنشر قبول على الحصول أو                 نشر
االتصال تخصص في جدید بحث أو الماجستیر رسالة من مستخلص عن عبارة البحث هذا                كان

 واإلعالم الرقمي.
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 متطلبات الحصول على الدرجة:

 أن یجتاز الطالب (34) وحدة دراسیة من مقررات البرنامج واجتیاز االختبار الشامل بنجاح، قبل إتمام
  رسالة الدكتوراه (12) ساعة معتمدة واجتیازها بنجاح، وتفصل على النحو اآلتي:

 عدد الساعات  المتطلب

 المقررات الدراسیة
 28 مقررات إجباریة

34   6 مقررات اختیاریة
 0 االختبار الشامل

 12 الرسالة
 46 المجموع

 

 الخطة الدراسیة للبرنامج:
 المستوى األول

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات المعتمدة

 المجموع عملي نظري
 3 0 3 نظریات االتصال وتطبیقاتها في بحوث اإلعالم 601 تصل
 3 0 3 اإلحصاء التطبیقي في دراسات االتصال 602 تصل
 3 0 3 مناهج البحث في علوم االتصال (1) 603 تصل

 9 المجموع
 

 المستوى الثاني

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات المعتمدة

نظر
 المجموع عملي ي

 مناهج البحث في علوم االتصال (2) 604 تصل
 متطلب سابق مناهج البحث في علوم االتصال (1)

3 0 3 

 3 0 3 ثقافة اإلنترنت وتطبیقات اإلعالم الرقمي 605 تصل
 3 0 3 االتجاهات الحدیثة في االتصال واإلعالم الدولي 606 تصل

 9 المجموع
 

 المستوى الثالث

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات المعتمدة

نظر
 المجموع عملي ي

 3 0 3 اقتصادیات وسائل اإلعالم 607 تصل
 1 إعداد خطة بحث 699 تصل

 3 مقرر اختیاري (1) تصل
 3 مقرر اختیاري (2) تصل

 9 المجموع
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 المستوى الرابع

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات المعتمدة

نظر
 المجموع عملي ي

 3 0 3 حلقة نقاش في موضوع متخصص 616 تصل
 3 0 3 حلقة بحث متقدمة 617 تصل

 6 المجموع
 

 المستوى الخامس

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات المعتمدة

نظر
 المجموع عملي ي

 االختبار الشامل 700 شامل
 متطلب سابق 34 ساعة معتمدة

0 0 0 
 

 المستوى السادس

 اسم المقرر رقم ورمز المقرر
 الساعات المعتمدة

نظر
 المجموع عملي ي

 الرسالة 700 تصل
 متطلبات سابقة 699 تصل و 700 شامل

12 
 

 قائمة المقررات االختیاریة: یختار الطالب في المستوى الثالث مقررین بما ال یقل عن (6) وحدات
 دراسیة:

 عدد الوحدات الدراسیة مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

 3 الصحافة اإللكترونیة 608 تصل 1

 3 اإلنتاج اإلعالمي والرقمي 609 تصل 2

 3 العالقات العامة الرقمیة والتسویق الرقمي 610 تصل 3

 3 تشریعات اإلعالم وأخالقیاته 611 تصل 4

 3 المناهج الحدیثة في تدریس اإلعالم 612 تصل 5

 3 الرأي العام 613 تصل 6

 3 اإلعالم الرقمي وقضایا المجتمع 614 تصل 7

 3 الدبلوماسیة العامة واالتصال الثقافي 615 تصل 8
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 وصف مقررات البرنامج :

 3 نظریات االتصال وتطبیقاتها في بحوث اإلعالم 601 تصل

تطبیقها إمكانیة ومدى االتصال دراسات في استخدامها على التركیز مع االتصال نظریات تطور مراحل المقرر هذا                  یتناول
اإلعالم وسائل على واالعتماد االستخدامات نظریات المقرر: سیتناولها التي النظریات ومن الرقمي. اإلعالم               على
في الهویة وتشكل النمطیة الصور (بناء اإلعالمیة والتمثالت البحثیة، وتطبیقاتها التأثیر ونظریات البحثیة،               وتطبیقاتها
أو والمجال العلمیة المقاربات البحثیة، وتطبیقاتها باالتصال القائم ونظریات الجمهور، ونظریات اإلعالم)، وسائل               خطاب
فیها یتناول علمیة أوراق تقدیم المقرر یتطلب الرقمي. اإلعالم في الجدیدة والنظریات وعالمیا. عربیًا العمومي                 الفضاء

 مجموعة من النظریات وتطبیقها على اإلعالم الرقمي.

 3 اإلحصاء التطبیقي في دراسات االتصال 602 تصل

الرقمي واإلعالم االتصال دراسات في الكمیة الدراسات بیانات على اإلحصائیة العملیات لتنفیذ الطالب المقرر هذا                  یحَضر
علوم في الشائعة اإلحصائیة األسالیب استخدام كیفیة المقرر هذا خالل والطالبة الطالب یتعلم وتفسیرها. النتائج                 واستخراج
كما الرئیسیة. اإلحصائیة لالختبارات المحتملة والقیود اإلحصائیة، والتطبیقات العلمیة، االستنتاجات استیعاب مع              االتصال،
المقرر: موضوعات أهم ومن العلمیة. المجالت في المنشورة للبحوث اإلحصائیة العملیات ونقد تحلیل المقرر                یتناول
إتقان المقرر ویتطلب العاملي. والتحلیل االرتباط، ومعامل واالستداللي، الوصفي اإلحصاء إحصائیا، البیانات مع               التعامل

 الطالب والطالبة الستخدام برامج اإلحصاء على الحاسب اآللي وتنفیذ العملیات اإلحصائیة بمشروعات فردیة وجماعیة.

 3 مناهج البحث في علوم االتصال (1) 603 تصل

في الكمیة الدراسات حقل في المستخدمة والمناهج البحوث وأنواع ومراحله العلمي البحث مفهوم تناول المقرر هذا خالل                   یتم
البحثیة، والمشروعات الخطط إعداد في الحدیثة واالتجاهات اإلعالم، مجال في وتطبیقاتها واإلنسانیة االجتماعیة               المجاالت
توظیفها وطرق والمستحدثة، التقلیدیة التحلیل وأدوات وأسالیب الكمیة، اإلعالم بحوث في المستخدمة العینات أنواع                وكذلك
المناهج هذه والطالبة الطالب وسیطبق التجریبیة. الدراسات تناول سیتم كما الرقمي. واالتصال اإلعالم ودراسات بحوث                 في

 من خالل دراسات مصغرة بشكل فردي وجماعي.

 3 مناهج البحث في علوم االتصال (2) 604 تصل

جمع وأدوات وطرق االثنوغرافیة، الدراسات ومنهج الثقافي، والتحلیل الخطاب، تحلیل وأسالیب مناهج المقرر هذا                یتناول
بأنواعها، المیدانیة والمالحظة الحالة، ودراسات البؤریة، النقاش مجموعات مثل الكیفیة، البحوث في والمعلومات               البیانات
المناهج هذه والطالبة الطالب وسیطبق وغیرها. والداللي األسلوبي والتحلیل الخطاب، وتحلیل المتعمقة، الفردیة               والمقابالت

 من خالل دراسات مصغرة بشكل فردي وجماعي.

 3 ثقافة اإلنترنت وتطبیقات اإلعالم الرقمي 605 تصل

اإلنترنت، ظهور منذ إجراؤها تم التي الدراسات أهم استعراض خالل من اإلنترنت لثقافة التنظیري البعد المقرر هذا                   یكثف
والتعلیمیة والسیاسیة، االجتماعیة، األبعاد وتحلیل الرقمي، اإلعالم تطبیقات تناولت التي اإلمبریقیة الدراسات على               وكذلك
الملكیة. وحقوق بالخصوصیة المتعلقة والمشكالت المحتوى، ومشاركة المدونات وكتابة االجتماعي، التواصل وسائل              في
تبین دراسة وتقدیم الرقمي واإلعالم لإلنترنت ثقافي تصور ببناء الحدیثة- األدبیات تحلیل خالل -من والطالبة الطالب                  سیقوم

 هذا التصور.
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 3 االتجاهات الحدیثة في االتصال واإلعالم الدولي 606 تصل

من الدولي النظام وتطور االتصال تكنولوجیا بین والعالقة الدولي، واإلعالم االتصال وسمات مفاهیم المقرر هذا                 یتناول
الدولي واإلعالم االتصال بین العالقة یستعرض كما الثقافیة، الهویة وبحوث العولمة، مرحلة وحتى التكنولوجیا                ابتكار
الحضارات، وصدام هنتغتون صمویل رؤیة مثل الفلسفیة والرؤى الدولي، االتصال نظریات دراسة مع الثقافیة،                والهویة
 وفرانسیس فوكویاما ونهایة التاریخ. وسیطلب من الطالب والطالبات تقدیم أوراق علمیة توضح رؤاهم تجاه هذه االتجاهات.

 3  اقتصادیات وسائل اإلعالم 607 تصل

تمویل ومصادر إشكالیات، من تثیره وما المعاصرة، المجتمعات في اإلعالم وسائل ملكیة أنماط المقرر هذا                 یتناول
اإللكتروني، واإلعالم الصحافة اقتصادیات وكذلك واستقاللیتها، الوسائل هذه بسیاسات وعالقتها اإلعالمیة             المؤسسات
المعاصرة المجتمعات في اإلعالمیة المؤسسات هیكلة إعادة وتجارب والرقمي، التقلیدي اإلعالم صناعة بمستقبل               وعالقتها
اإلعالم أو التقلیدي باإلعالم تعنى إعالمیة لمؤسسة جماعیة كمشروع تقدم جدوى دراسة المقرر هذا یتطلب                 وغیرها.

 الرقمي.

 3 الصحافة اإللكترونیة 608 تصل

على اإلعالم و االتصال نماذج واستعراض اإلعالم، و لالتصال األساسیة البنیة في الرقمي التطور معالم المقرر هذا                   یتناول
كذلك ویتناول المواطن. صحافة - مستویاتها و وأشكالها وخصائصها الشبكات وصحافة مستویاتها، و اإلنترنت                شبكة
وتحریر وتصمیم الشبكات، صحافة في والتحریر الصحافة - الشبكات صحافة في والمحررین للصحفیین الفعلیة                التجربة
صحیفة إنشاء المقرر هذا یتطلب اإللكترونیة. الصحف مواقع وإدارة اقتصادیات استعراض مع اإللكترونیة،               الصحف

 إلكترونیة تجریبیة بكامل محتویاتها.

 3 اإلنتاج اإلعالمي والرقمي 609 تصل

على والوقوف والرقمیة، التقلیدیة االتصال وسائل في ومراحله اإلعالمي اإلنتاج وأسس مفاهیم المقرر هذا                یستعرض
والبصریة السمعیة األدوات استخدام ومهارات ومجاالت خصائص ودراسة الوسائل، تلك بین اإلنتاج في األساسیة                الفروق
المقرر هذا خالل من الطالب یتعرف كما اإلنترنت، بیئة في المستخدمة الحدیثة الرقمیة التطبیقات في المتمثلة                  واستحداثاتها
الرقمي، اإلنتاج لعملیات المتسارع التطور في المتمثلة العملیة األبعاد حیث من الرقمي اإلنتاج في الحدیثة االتجاهات                  على
اإلعالمیة الرسالة بناء في الرقمي اإلنتاج تقنیات بأدوار الحدیثة العلمیة الدراسات اهتمام في المتمثلة العلمیة                 واألبعاد

 وتأثیراتها في الجمهور. یتطلب هذا المقرر إنتاج محتوى إعالمي بمشروع جماعي تطبق فیه التقنیات الرقمیة الحدیثة.

 3 العالقات العامة الرقمیة والتسویق الرقمي 610 تصل

والتسویق الرقمیة العامة والعالقات اإللكتروني، والتسویق الرقمیة العامة العالقات وسمات مفاهیم المقرر هذا               یتناول
اإللكتروني والتسویق الرقمیة العامة العالقات یستعرض ثم اإللكترونیة. بالمواقع والخاص 1.0 ویب فضاء في                اإللكتروني
ویب فضاء في اإللكتروني والتسویق الرقمیة العامة العالقات وكذلك االجتماعیة، بالشبكات والخاص 2.0 ویب فضاء                 في
4.0 ویب فضاء في اإللكتروني والتسویق الرقمیة العامة العالقات لدراسة وصوًال اإللكترونیة، باأللعاب والخاص 3.0               
جماعي بمشروع إعالمیة بحملة القیام المقرر هذا یتطلب الرقمي. اإلعالم في الجدیدة والتطبیقات الذكي، بالهاتف                 والخاص

 یتم فیه استخدام أحدث التطبیقات الرقمیة ووسائل التواصل االجتماعي.
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 3 تشریعات اإلعالم وأخالقیاته 611 تصل

اإلعالمي للعمل األخالقیة واألسس والتعبیر، الرأي لحریة المنظمة العامة القانونیة المبادئ أهم على المقرر هذا                 یركز
القضایا ألبرز استعراض مع اإلنترنت، عبر للنشر المنظمة والتشریعات والعالمیة، واالقلیمیة المحلیة اإلعالمیة               والمواثیق
الحدیثة. والدراسات األدبیات في القضایا هذه تناولت التي والبحوث اإلعالمیة، الممارسة بأخالقیات المرتبطة               االتصالیة
العربیة المملكة في وأخالقیاته اإلعالم تشریعات حول والطالبات الطالب رؤى تقدم علمیة أوراق تقدیم المقرر هذا                  یتطلب

 السعودیة أو إحدى الدول العربیة.

 3 المناهج الحدیثة في تدریس اإلعالم 612 تصل

طرق تتطلب والتي العالي التعلیم في الرقمي واإلعالم االتصال مواد تدریس في التحدیات فهم على المقرر هذا یركز                    
الحدیثة الجامعي التدریس مناهج استخدام على القدرة المقرر هذا خالل والطالبة الطالب یكتسب المعلومة. إلیصال                 مختلفة
یمكن حیث المستمر؛ بالتغییر المتسم والرقمي التقلیدي اإلعالم واقع في وربطها والتطبیقیة النظریة المعلومات توصیل                 في
لمقررات المناسبة األهداف وصیاغة التعلیم، وتقنیات األساسیة، التعلیم نظریات معرفة من والطالبة الطالب المقرر                هذا
واإلعالم االتصال مواد طبیعة تالئم خاصة تكتیكات استخدام كیفیة مع مقرر، كل اختالف بحسب المناهج ووضع                  االتصال،
والممارسة واألكادیمي، التنظیري والبعد اإلعالم، مقررات تدریس بین العالقة باكتشاف المقرر هذا وسیساهم               الرقمي.
قاعات في األقل) على (محاضرة تطبیقیة دروس تقدیم المقرر هذا یتطلب والرقمیة. التقلیدیة اإلعالم وسائل في                  الفعلیة

 الدراسة الفعلیة تحت إشراف أكادیمي.

 3 الرأي العام 613 تصل

تكوینه، ومراحل ومظاهره وظائفه وخصائصه أنواعه، وتعریفه، العام الرأي نشأة تاریخ استعراض المقرر هذا في                 یتم
السیاسي الدور دراسة مع تغییره، وأسالیب العام الرأي تغییر في تؤثر التي والعوامل والدوافع العام والرأي                  والجمهور
اتجاهات تشكیل نظریات استعراض مع السیاسیة، بالدعایة العام الرأي وأهمیته،وعالقة العام الرأي وقیاس العام،                للرأي
والدراسات األدبیات في العام الرأي بحوث على التركیز مع العام. الرأي مفهوم على الرقمي اإلعالم وتأثیر العام،                   الرأي
في العام الرأي لقیاس محتوى تحلیل أو رأي استطالع دراسة تقدیم جماعي- أو فردي -كمشروع المقرر هذا یتطلب                    الحدیثة.

 وسائل اإلعالم التقلیدیة ومقارنتها بوسائل التواصل االجتماعي.

 3 اإلعالم الرقمي وقضایا المجتمع 614 تصل

العالم. في الرقمي لإلعالم القانوني واإلطار الرقمي، اإلعالم ومفهوم طبیعة على المقرر هذا في والطالبة الطالب                  یتعرف
الرقمي اإلعالم استخدامات االفتراضیة، والمجتمعات الرقمي اإلعالم (فضاء االجتماعیة الرقمي اإلعالم قضایا یتناول               كما
الرقمیة، والفجوة المعرفیة الفجوة دراسة إلى باإلضافة االجتماعي)، والتغیر الرقمي اإلعالم والفردانیة، التفاعلیة               وتنامي
في الرقمي لإلعالم المتنامي الدور استعراض إلى باإلضافة والتسویق، اإلعالن مجاالت في الرقمي اإلعالم                وتطبیقات

 تشكیل الرأي العام. یتطلب هذا المقرر تقدیم أوراق علمیة تتناول اإلعالم الرقمي وقضایا المجتمع.

 3 الدبلوماسیة العامة واالتصال الثقافي 615 تصل

الذكیة، والقوة الصلبة والقوة الناعمة والقوة بها، المرتبطة والمفاهیم العامة الدبلوماسیة جذور المقرر هذا                یستعرض
كما العامة، للدبلوماسیة االتصالیة والتكتیكات العامة، للدبلوماسیة االتصالیة واالستراتیجیات الرقمیة، العامة             والدبلوماسیة
یتطلب نموذجا. واإلسرائیلیة واألمریكیة العربیة العامة الدبلوماسیة وتطبیق الثقافات، بین والحوار االتصال قضایا               یتناول

 هذا المقرر تقدیم أوراق علمیة تتناول إحدى القضایا الدولیة من جانب الدبلوماسیة العامة واالتصال الثقافي.
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 3 حلقة نقاش في موضوع متخصص 616 تصل

والتحلیل والمناقشة للبحث الفصل طوال نقاش حلقة عقد خالل من والطالبات للطالب متقدمة فرصة المقرر هذا                  ی  قدم
على التركیز فرصة والطالبة للطالب وستتاح الرقمي. واإلعالم االتصال مجال في المتداخلة للموضوعات               والتوثیق
والمسموع المرئي واإلعالم االستراتیجي واالتصال الصحافة مجاالت أحد في بالتفصیل وتناولها محددة قضیة أو                موضوع
الدراسات عرض بتقدیم والطالبة الطالب وسیقوم المجتمع. مع المتبادلة التأثیر وعالقة الرقمي اإلعالم بواقع ربطها                 مع

 السابقة في الموضوع المختار والذي یفضل أن یكون نفس موضوع الرسالة المزمع تناوله.

 3 حلقة بحث متقدمة 617 تصل

فیه تطبق احترافي بشكل الدكتوراه، لرسالة البحث خطة كتابة في للبدء عملیة فرصة والطالبة للطالب المقرر هذا                   یمنح
وأهمیتها الدراسة مشكلة وتحدید الموضوع، مقدمة وكتابة الرسالة عنوان اختیار یتم حیث األكادیمیة، المعاییر                أعلى
والعینة، الدراسة مجتمع اختیار إلى باإلضافة المستخدمة، والنظریات النظري المدخل اختیار یتم كما وتساؤالتها،                وأهدافها
على والطالبة الطالب یجبر وال كاملة، البحث خطة تقدیم هو لهذا النهائي المشروع ویكون البیانات، جمع أداة                   وتصمیم

 متابعة نفس الموضوع ویحق لهم تغییره.

 1 إعداد خطة بحث 699 تصل

خالل من وذلك العلمیة، والمشروعات البحوث خطط إعداد في األساسیة المهارات الطالب إكساب على المقرر هذا                  یركز
للتطبیق، قابلة بحثیة خطط صورة في األخرى المقررات في درسوها التي والمعرفیة والمنهجیة النظریة األطر                 تطبیق
خطوات - وأخالقیاته وسماته العلمي البحث مفهوم : في تتمثل التي الوحدات من مهم عدد على المقرر هذا یشتمل                     وسوف
البیانات جمع أسالیب – اإلعالمیة الدراسات في المستخدمة المناهج أنواع – العلمیة والبحوث الدراسات أنواع –                  البحث
كتابة – والمعلومات البیانات تحلیل أسالیب – اإلعالم بحوث في واستخداماتها العینات – اإلعالم بحوث في                  والمعلومات

 تقریر البحث.

 12 الرسالة 700 تصل

خالل من الرقمي واإلعالم االتصال مجال في والطالبة للطالب واألكادیمي المعرفي المكتسب (الرسالة) المقرر هذا                 یحدد
تقدیم مع علمیا. بها المعتد البحثیة المناهج أحد وتطبق األكادیمیة، المعاییر بأعلى تلتزم رصینة علمیة دراسة                  تقدیم
وعلى الدكتوراه. لرسائل األخرى الرئیسة المتطلبات جمیع واستیفاء الدراسة، مجال في السابقة لألدبیات واٍف                استعراض

 الطالب والطالبة اجتیاز مناقشة الرسالة مع لجنة متخصصة یحددها القسم حتى یستحق منح درجة الدكتوراه.
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