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  مقدمة •

يضمممممممم صمممممممال االتصمممممممال واإلعمممممممالم الرقممممممممي ثتلمممممممل ساممممممموا  ال راسمممممممات اإلعال يمممممممة الممممممم  ت  ممممممم  يف سدا  الوسممممممما   
اإلعال يممممممة التقلي يممممممة واملت مممممم د  وجملتما مممممما يف ا،موممممممور وافتمممممممئ علمممممم   مممممم  سمممممموا   و ت  مممممم  امل ممممممرو   مممممما ل تمممممما   دور 

اية واالجتماعيممممممة واالقتصممممممادية والسياسممممممية  مممممم  وسمممممما   اإلعممممممالم املاتلفممممممة يف الت ا مممممم   ممممممئ القضمممممما  واملو مممممموعات اإلاسمممممما 
سمهيمممممة يف التفممممماعالت الممممم  تومممممو تا ال ومممممرية  وقممممم  سسمممممومهت التىمممممورات التق يمممممة يف وسممممما   اإلعمممممالم  ا ممممما علممممم    ممممم ا  
تغيمممممممات ثتلفمممممممة يف إلارسممممممات املوممممممم  اإلعال يممممممة املقمممممممرو   واملسممممممموعة واملر يمممممممة  والمممممم  اا  سمممممممهت  مممممم ورتا يف دور وسممممممما   

 افتمئ. اإلعالم يف 
و ممممممرد   الممممممم كتوراه يف االتصمممممممال واإلعمممممممالم الرقممممممممي  تمممممممو  مممممممرد   ي تممممممم  الممممممم ار   يممممممم   لفومممممممم عميممممممم   ى ي مممممممة 
عمممممممم  وسممممممما   االتصمممممممال واإلعمممممممالم الرقممممممممي وسسسممممممموا ال يريمممممممة ال لميمممممممة واملو يمممممممة والف يمممممممة وجملتما ممممممما وتممممممم اعيا ا اإلعال يمممممممة 

 يزود ال ار   ملوارات ال  ثية والف ية وال تا ية.واالجتماعية      يور ال لوم االجتماعية  والربد   
مممممم اإلعممممممالم ممممم ار قسم ممممماس  مممممم  استوم القسممممممم الرا مممممم  المممممم ج جملسمممممم    ليممممممة اآلداب جا  ممممممة امللمممممم  سمممممم ود  -وااىالقم

ممممم املوا ممممم  1392عمممممام   واج ممممم  يف  لممممم    قممممم   مممممر  القسمممممم  مممممرد    - مممممم  صموعمممممة سقسمممممام كليمممممة اآلداب -م 1972تم
م الرقممممممممي للىمممممممالب وال ارسمممممممل  وكليمممممممة اآلداب تمممممممي ال ليمممممممة الرا ممممممم   يف جا  مممممممة امللممممممم  الممممممم كتوراه يف االتصمممممممال واإلعمممممممال

سممممم ود والممممم  ت مممممو  ل راسمممممات اللغويمممممة واإلاسمممممااية  وتىمممممر  يصصمممممات تمممممي اللغمممممة ال ر يمممممة  واللغمممممة اإل ليزيمممممة  والتممممماري   
 وا،غرا يا  وال راسات االجتماعية  وعلوم امل لو ات  واإلعالم. 

الم  ىل  عمممممم اد كفممممممما ات يف صمممممماالت االتصمممممممال املاتلفممممممة كالصممممممم ا ة واإل اعممممممة والتلفزيمممممممو  ويسمممممم   قسممممممم اإلعممممممم 
واإلعمممممممالم الرقممممممممي  وممممممم   عمممممممام  ىل جااممممممم  االتصمممممممال االسممممممم اتي ي وإلعمممممممال   وتومممممممم س ممممممم   اإل صممممممما يات خمممممممالل 

ممممممام ا996اخلمممممممم  سممممممم وات املا مممممممية  ىل يممممممممر  ) مممممم   )ال م مممممممالل  م ممممممالوريو  خم ممممممرد   ال  م ممممممم   م ممممممة  م مممممماس و ال م ،مممممممما  ي (  ال م
ممممم و مممممو الفصممممم  ااول  ممممم  ال مممممام ا،مممممما  ي 1431-1432 ممممم(  كمممممما يمممممر   ممممم  القسمممممم يف  ممممممرد   1437-1436تم تم

 (  ال اس و ال ة.    76املاجستم القا م  الياس خالل الف    ا ا )
 ويركمممممز المممممربد   علممممم   تزويممممم  الىالممممم    ملومممممارات  وامل مممممار   ال يريمممممة وال  ثيمممممة الممممم  تصممممم ئ سسمممممات   و  ثمممممل
سكفمممممممما  قمممممممممادري  علممممممممم  اال مممممممممىال   ملومممممممممام الت ليميمممممممممة والت ري يمممممممممة وال  ثيمممممممممة اإلعال يمممممممممة املت وعمممممممممة  لممممممممم ل  قمممممممممام القسمممممممممم 

  ست  ا   رد   ال كتوراه يف االتصال واإلعالم الرقمي خبىة دراسية توم   قررات دراسية ورسالة علمية. 
 اسم الدرجة العلمية   •

 . واإلعالم الرقميدكتوراه  الفلسفة يف االتصال  ➢
 الربانمجالتدريس يف لغة  •

 اللغة ال ر ية ➢
 أمهية ومسوغات استحداث الربانمج •

المممممم ج سجممممممراه القسممممممم و ريمممممم  ال ممممممم  امل لممممممل  عمممممم اد الممممممربد   علمممممم  عي ممممممة  مممممم   االسممممممتىال يف  ممممممو  اتمممممما   
   قمممممم  ااتوممممممهت  ( خ ممممممماس 11اخلممممممربا  وإلثلممممممي امل سسممممممات وا ي ممممممات وسنمممممم اب املصمممممما  و املسممممممتفي ي    مممممم   لمممممم  قوا ومممممما )
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 مممممو  صموعمممممة  علممممم  س  تممممم ا المممممربد   يسمممممتم  سمهيتممممم  يف االسمممممتىال ال تممممما    ىل اتفممممماأل ال سممممم ة ااكمممممرب  ممممم  س مممممراد عي مممممة 
ااكادةيممممممة  سعر ممممممهت  لالعت ممممممارات مممممم  االعت ممممممارات وامل ىلقممممممات     ضمممممموا سكممممممادةي والمممممم    اآلخممممممر صتم ممممممي     ال سمممممم ة 

 فمممممممردات ( عممممممم  ق اعتوممممممما ال ا لمممممممة    المممممممربد   سمممممممو   9 واقمممممممئ ) االسمممممممتىال %(  ممممممم   دممممممما   فمممممممردات 82اسممممممم ة )
 مال  راص  الت ليمية وااكادةية كا ة .ي زز امل ااة ال لمية وااكادةية للقسم    خالل است 
 فمممممممممرد  ( عممممممممم  عممممممممم م ق اعتوممممممممما     2%(  واقمممممممممئ  فمممممممممردتل ) 18ويف الوقمممممممممهت الممممممممم ج عمممممممممربت  يممممممممم  اسممممممممم ة ) 

المممممممربد   ة ممممممم  س  يسممممممموم يف توممممممم ي    رسمممممممة علميمممممممة  تميمممممممز  يف صمممممممال االتصمممممممال واإلعمممممممالم الرقممممممممي  سكممممممم ت ال سممممممم ة 
 العت ار ااكادةي امهية الربد  .%( عل  ت ا ا82الغال ة    س راد ال ي ة ) 

ئ  مممم  قسممممم اإلعممممالم  مممم  نممممور   ت يممممة جيمممم   اكتسمممم وا  مممم  خممممالل  راصمممم  تمممم ول مممم  تمممم ه ال تي ممممة توممممم  ىل  مممما يتم
ممممموجوات امل ار مممممة ا مممممم ود   تومممممم يف ال وايمممممة  ىل س    ثممممم  تممممم ا الممممممربد   لممممم  يغممممممم    مممممما ةاحلاليمممممة   وس    ممممم  تلمممممم  الم

 ملوجود   لف  .   تل  الصور  اإلجيا ية ا
 فمممممرد  (  2%(  واقمممممئ  فمممممردتل )18و ل سممممم ة لالعت مممممارات افتم يمممممة   فمممممي الوقمممممهت الممممم ج عمممممربت  يممممم  اسممممم ة )

يف نمممممم اعة القممممممرار  و مهيممممممة الممممممربد   يف  حبممممممو  تسمممممموم  اتمممممما عمممممم  عمممممم م ق اعتومممممما  السممممممتفاد   مممممم  خرجيممممممي الممممممربد   يف 
راك االجتمممممماعي   قممممم  اتفقمممممهت ال سممممم ة الغال مممممة  ممممم  س مممممراد ال ي مممممة جملتيممممم  قممممماد  رسج لمسممممموام يف ت ميمممممة افتممممممئ وتوجيممممم  احلممممم 

%( علممممم  تممممم ي  االعت ممممماري  افتم يمممممل امهيمممممة المممممربد    وتمممممي اتممممما   تومممممم يف  ليلوممممما ااخمممممم  ىل قلمممممة و  وديمممممة 82)
سممممممتفاد  اسمممممم ة امل ار ممممممل  مممممم ا الممممممربد   وسمهيتمممممم  وس  تمممممم ه ال سمممممم ة ا مممممم ود   ممممممم    ضمممممما  مممممم  التومممممم   يف    اايممممممة اال

 –احلقيقيممممة  مممم  اتمممما   ال  مممم  ال لممممممي يف تىمممموير افتمممممئ    يمممم  تسممممود نمممممور  سممممل ية يف الغالمممم  لمممم     مممم  الف مممممات 
عمممممم  جممممم و  ال  مممممم  ال لمممممممي وسمهيتمممممم  للم تممممممئ  وس  س لمممممم  ااحبمممممما  خصونمممممما يف صممممممال  -ال سممممميما يف عامل مممممما ال ممممممري

 يممممما يلمممممي سممممو  اسمممممت رت ستممممم تممممم ه االعت ممممارات الممممم  واالجتماعيمممممة تيمممم    يسمممممة الر ممممو  امل ت يمممممة. و  اإلاسمممماايةال لمممموم 
 اتف  عليوا اخلربا   وي     التفصي  .

 أوال : االعتبارات األكادميية
ااتوممممممممهت اتمممممممما   االسممممممممتىال  و را  اخلمممممممممربا  وسنمممممممم اب املصممممممممل ة املسممممممممتفي ي   ممممممممم  تمممممممم ا الممممممممربد    ىل س  تممممممممم ا 

     قراره : الربد   يستم  سمهيت  ااكادةية    كوا  يستىيئ س  يسوم ع
 ت زيز امل ااة ال لمية وااكادةية للقسم    خالل است مال  راص  الت ليمية وااكادةية كا ة. .1
 ات مممممة الفرنممممممة لل ممممما ثل احلانمممممملل علمممممم  درجمممممة املاجسممممممتم  ممممم  س  مممممما  القسممممممم السمممممت مال دراسمممممما م ال ليمممممما يف  .2

 الربد   .
 ال االتصال واإلعالم الرقمي .اإلسوام يف تىوير دراسات وحبو  علمية  تق  ة يف ص .3
  ع اد جي  ج ي     ال ا ثل   ت   ملقو ات ال لمية وال  ثية املىلو ة كا ة. .4
توممممم ي    رسمممممة علميمممممة  تميمممممز  يف صمممممال االتصمممممال واإلعمممممالم الرقممممممي   تسمممممتىيئ س  ت ممممما   وتتميمممممز علممممم  كا مممممة  .5

 امل ار  ال لمية ا لية واإلقليمية .
 ن  ال لمي  ل ال ا ثل وااقسام ال لمية املاتلفة يف اململ ة وخارجوا .تو يئ ودعم الت او  والتوا .6
 
 



 4ص    م 2018- 2017/ه1439- 1438 - كلية اآلداب  - قسم اإلعالم - )خيار املقررات والرسالة( دكتوراه الفلسفة يف االتصال واإلعالم الرقمي
 

 
 نيا : االعتبارات اجملتمعية اث

 يستم  ت ا الربد   سمهيت  افتم ية يف  و  صموع     امل ىلقات واالعت ارات ال  تتمث  يف:
اإلعمممممممالم يف اململ ممممممة ال ر يمممممممة السممممممم ودية تممممممو م جيممممممم  ج يمممممم   ممممممم  ال مممممما ثل وسعضممممممما  تي ممممممة التممممممم ري  اقسممممممام  .1

 و متا    ال ول ال ر ية ااخر  لس  ا تياجات ت ه ااقسام و تىل ا ا    ال  صر ال ورج امل ت .
 ات مممممة الفرنممممممة س ممممممام امل سسممممممات اإلعال يممممممة و املراكممممممز ال  ثيمممممة و  سسممممممات نمممممم اعة القممممممرار لالسممممممتفاد  خبرجيممممممي  .2

 .الربد   يف تىوير سدا  ت ه امل سسات
 واك ممممممة الت ممممممموالت المممممم  يفر ممممممموا عصمممممممر امل لو ممممممات و املسمممممممامهة يف   مممممما  صتممممممممئ امل ر مممممممة علمممممم  سسممممممم  علميمممممممة  .3

 راساة.
 اإلسوام يف   ا،ة املو الت افتم ية    خالل اا رو ات ال لمية املتاصصة. .4
التقلي يمممممممممة  يممممممممري    ثمممممممممل وسكمممممممممادةيل يسمممممممممتىي و  س  يل  ممممممممموا دورا  ومممممممممما يف قيممممممممما  ستمممممممممر وسممممممممما   اإلعمممممممممالم  .5

افتمممممئ   ممممم  خممممالل دراسمممممات تى يقيممممة    يمممممة علمممم  س ممممم     ممممات  ال  ممممم   وتى يقممممات اإلعمممممالم ا، يمممم  علممممم 
 ال لمي.

 عمممممم اد جيمممممم  ج يمممممم   مممممم  قمممممماد  الف ممممممر يف افمممممممال اإلعال ممممممي  يسممممممتىي و   ممممممم   سمممممم ولية املسممممممامهة يف  تمممممممرا   .6
وال ر يممممممممة اإلسممممممممال ية  وتوجيمممممممم  احلممممممممراك عمليممممممممة الت مممممممموير الثقممممممممايف والف ممممممممرج  وت زيممممممممز  قو ممممممممات ا ويممممممممة الثقا يممممممممة 

 افتم ي  يف   ار تصاع  قو  اا  ار الرج ية واملتىر ة وااتوارتا.
 جملتي  قاد  رسج للمسامهة يف ت مية افتمئ وتوجي  احلراك االجتماعي. .7
عممممممممالم الرقمممممممممي  وتقمممممممم   االستوممممممممارات واخلمممممممممربات تزويمممممممم    سسممممممممات افتمممممممممئ خبممممممممربا  يف صممممممممال االتصممممممممال واإل .8

لميمممممة اىل امل سسمممممات افتم يممممممة املاتلفمممممة للمسمممممامهة يف تىمممممموير سدا وممممما واسمممممتا ا وا اا ثمممممم  لوسممممما   اإلعممممممالم ال 
 التقلي ية وا، ي  .

 ؤية الربانمجر  •
ممممممماس  مممممممادةي  ليم مممممممي وااكم مممممممز ال لمم مممممممر د  والتميم ممممممماس  الم واملسممممممممامهة يف   مممممممما  صتمممممممممئ امل ر ممممممممة  مممممممم  خممممممممالل جملتيمممممممم   وعامليم

 سكادةيل قادري  عل  ر ئ كفا   سدا  امل سسات ااكادةية واإلعال ية احل و ية واخلانة. 
 رسالة الربانمج  •

 عمممممم اد جيمممممم  ج يممممممم   مممممم  ال مممممما ثل املتميمممممممزي  يف دراسممممممات االتصمممممممال واإلعممممممالم الرقمممممممي قمممممممادري  علمممممم  تقممممممم   
 انممممممالة واال ت مممممممار  ويسمممممموم يف خ  مممممممة افتمممممممئ  ويف   ممممممما  اقتصمممممماد امل ر مممممممة  و لمممممم   ممممممم    اتمممممما  علممممممممي وحبثممممممي يتسمممممممم

خممممالل ال راسممممة ال يريمممممة وامل و يممممة ا ممممم    مممما سات تممممم  ال قممممول ال ر يممممة وال امليمممممة  و مممما تتفممممم   ممممئ الت ممممماليم والقمممميم والثقا مممممة 
ري  ويلمممممت اال تياجممممممات ال  ثيمممممة املىلو ممممممة ال ر يمممممة واإلسمممممال ية  ويممممممرت ق يف الوقمممممهت  اتممممم   قضمممممما  افتممممممئ السمممممم ودج وال ممممم 

 سكادةياس و و ياس.
 أهداف الربانمج  •
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 كسممممماب الىمممممالب والىال مممممات املومممممارات الالز مممممة إلعممممم اد حبمممممو  علميمممممة رنمممممي ة  تتسمممممم  انمممممالة واال ت مممممار يف  .1
يمممممة صمممممال االتصمممممال واإلعمممممالم الرقممممممي  وجملتيممممم    ثمممممل قمممممادري  علممممم  تو يمممممل ستمممممم املسمممممت   ت ال يريمممممة وامل ر 

 وامل و ية يف خ  ة ال    ال لمي وخ  ة قضا  افتمئ. 
 ت مية امل خ  ال يين يف دراسة علوم االتصال ل   الىالب والىال ات.  .2
تىممممموير ال  ممممم  ال لممممممي  ممممم  خمممممالل  ممممم ي  سج ممممم   ااولمممممو ت ال  ثيمممممة ودعمممممم املومممممروعات ال لميمممممة املتميمممممز  يف  .3

 االتصال واإلعالم الرقمي. 
دعمممممم الومممممراكة ال لميمممممة  مممممل قسمممممم اإلعمممممالم و ممممممه  ممممم  سقسمممممام اإلعمممممالم يف ا،ا  مممممات ا ليمممممة وال امليمممممة ااخمممممر    .4

 قرار يف افتمئ. و ي   و ل   سسات اإلعالم و راكز ن اعة ال
ئ القمممممممرار يف اململ ممممممممة ال ر يمممممممة السممممممم ودية   مممممممما ثل تغ يمممممممة ا،ا  مممممممات و راكممممممممز ال  مممممممو  ال لميمممممممة و راكممممممممز نممممممم  .5

 وسكادةيل   تلل للت ري  ا،ا  ي و اتا  امل ر ة ال لمية. 
مممممماس   مممممم اد امل سسممممممات اإلعال يمممممممة احل و يممممممة واخلانمممممممة و  سسممممممات ااعممممممممال املاتلفممممممة  قيمممممممادات  تميممممممز  سكادة .6 يم

 وعلمياس لل ووت هبا وتىويرتا.
 الربانمج  خمرجات 

 املعرفة والفهم  -1
 يلم  ل ير ت ااساسية يف صال حبو  االتصال واإلعالم الرقمي. ❖
 ي و  ل ي  تصور وا ح ع  امل ات  ال  ثية املتق  ة يف صال التاصص. ❖
 اإلعال ي.يستوع  كا ة ال مليات اإل صا ية الالز ة يف ال    ال لمي  ❖
 .كا ة  الجتاتات احل يثة يف صاالت اإلعالم ال و    لماس ي و   ❖
ل واامممممم  االقتصممممممادية واإلداريممممممة المممممم  تمممممم تر يف سياسممممممات وسمممممما   اإلعمممممممالم ل  مممممم ركاس ي ممممممو   ❖

 وستم سولو ت سج    ت ه افال والتاصص.
اإلعمممممممممالم يسممممممممتوع  التوممممممممري ات و واتيممممممممم  الوممممممممر  املو يمممممممممة  المممممممم  تمممممممم يم عمممممممممم  وسمممممممما    ❖

 واإلعال يل هبا.
ي ممممممو  ل يمممممم    ر ممممممة كا لممممممة  ولممممممو ت ااج مممممم   ال  ثيممممممة  المممممم  تت لمممممم    ممممممال التاصممممممص   ❖

سممممممممموا  يف الصمممممممممم ا ة وال وممممممممممر واالل مممممممممم و  سو اإلعممممممممممالم املر ممممممممممي واملسمممممممممممو   سو االتصممممممممممال 
 االس اتي ي.

 الذهنيةاملهارات  -2
اسممممممممتا ام كمممممممم   يفممممممممرأل  ممممممممل  تىل ممممممممات ال  ممممممممو  ال ميممممممممة وال  ممممممممو  ال وعيممممممممة وصمممممممماالت ❖

   وما.
يفا مممممممم   ممممممممل ال يممممممممر ت االتصممممممممالية املاتلفمممممممممة  وسسمممممممملوب تو يفومممممممما يف حبممممممممو  االتصمممممممممال  ❖

 واإلعالم الرقمي   ا خي م ست ا وا وحيق  اتا  وا .
يف ممممممم  وي قممممممم  املممممممم اخ  ال يريمممممممة املاتلفمممممممة واسمممممممتا ا ا ا يف اإلعمممممممالم التقليممممممم ج والرقممممممممي   ❖

 و     ال متوا للم تمئ الس ودج.
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 د ااسممممممالي  اإل صمممممما ية املاتلفمممممممة  وكيفيممممممة تو يفومممممما واسممممممتا ا وا يف عمليمممممممة يفوممممممم وحيمممممم  ❖
الت ليمممممم  اإل صمممممما ي يف دراسممممممات  وحبوتمممممم  ويف  ليمممممم  وعممممممرت ال تمممممما   ال ميممممممة المممممم  ت توممممممي 

  ليوا.
 يقار   ل االجتاتات ال  ثية عل   ستو  ال امل وعل   ستو  الو   ال ري. ❖
 .اق يةر  حيل  ويفسر اتا   ال راسات    خالل اي ❖

 والعمليةاملهارات املهنية  -3
ي ممممممممرت المممممممم ا  ال لمممممممممي  ج الصمممممممملة  و ممممممممو  ال راسممممممممة   ومممممممم    ممممممممم تقليمممممممم ج  و مممممممم   ❖

 خالل رؤية اق ية.
 يى    وارات وسس  ال تا ة ال لمية ال قيقة يف ال  و  ال لمية ال  جيريوا. ❖
الل يممممممممتم    مممممممم    ا،ممممممممة ال يممممممممادت وامل لو ممممممممات اإل صمممممممما ية وال وعيممممممممة   فسمممممممم    مممممممم  خمممممممم  ❖

 سسالي  الت لي  املاتلفة.
ي مممممممرت ويفسمممممممر وي ممممممماقم اتممممممما   ال راسمممممممات ال لميمممممممة يف  مممممممو  ستممممممم ا وا واا مممممممر ال يريممممممممة  ❖

 املستا  ة.
 يى    و   عملي  يف رسالت  ال لمية  ا ت لم  يف   ار  ع اد ال  و  ال لمية. ❖
 يى   ال ير ت ال لمية عل  واقئ االتصال واإلعالم الرقمي.  ❖
 يق م خربات  ال لمية وال ملية لل ا  ة وامل سسات افتم ية ال   تاجوا. ❖
 يق م االستوارات ال  ثية امل اس ة لل ا ثل ا، د يف صال التاصص. ❖
 يستا م س    التق يات يف  جرا  ال  و  ال لمية. ❖

 املهارات العامة  -4
 رب ع  س  اره   قة وو و .ي  ❖
 حي د ست ا   ال لمية وال ملية. ❖
 يوا م  ل اإل  اايات املادية وست ا   املرجو . ❖
 يق ر قيمة الوقهت ويستىيئ استغالل   لو   اا ث . ❖
 جيي  الت ا   يف   ار  ري  ال م . ❖
 يستا م س    التق يات والتى يقات الرقمية يف صاال ال    ال لمي.  ❖

 من الربانمج املستفيدون •
محلمممممممة املاجسمممممممتم  ممممممم  ال ممممممما ثل سعضممممممما  تي مممممممة التممممممم ري  و ممممممم  يف   مومممممممم  ممممممم  ال ممممممما لل  قسمممممممم  .1

 اإلعالم  سو  مه    سقسام اإلعالم  ململ ة ال ر ية الس ودية.
محلممممممة املاجسممممممتم  مممممم  ال مممممما لل يف   سسممممممات اإلعممممممالم واملراكممممممز ال  ثيممممممة  و راكممممممز نمممممم اعة القممممممرار يف  .2

 ودية.اململ ة ال ر ية الس 
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محلمممممة املاجسمممممتم والممممم كتوراه  ممممم  التاصصمممممات ااخمممممر   ممممم   مممممالب و ال مممممات ا،ا  مممممات السمممممم ودية  .3
 و متا  وال ي  ير  و  يف احلصول عل  درجة ال كتوراه يف صال االتصال واإلعالم الرقمي.

 ملتاحة فرص التوظيف ا •
 الت ري  يف امل ات  وال ليات وا،ا  ات يف اململ ة ال ر ية الس ودية وخارجوا.  .1
 ال م  يف  راكز ال    ال لمي.  .2
 ال م  يف امل سسات احل و ية واخلانة.  .3
 ال م  يف سقسام ال القات ال ا ة يف امل سسات احل و ية واخلانة.  .4
 ال م  يف   سسات اإلاتا  اإلعال ي والرقمي.  .5

 
 قبول شروط ال •
شروط الق ول الوارد  يف الال  ة املو    لل راسات ال ليا يف ا،ا  ات الس ودية والقواع  واإلجرا ات    ا ة  ىل  ❖

 :  إ  القسم يو ط التا   الت ييمية والت في ية لل راسات ال ليا يف جا  ة املل  س ود  
مممممممتم يف  .1 مممممممة املاجسم مممممم  درجم مممممممالس علم ممممممم م  انم ممممممو  املتقم  تاصصممممممممات :  االتصمممممممال واإلعممممممممالم الرقممممممممميس  ي م

 ممممممم  جا  مممممممة امللممممممم  سو التاصصمممممممات  ات ال القمممممممة وتلفزيمممممممو   عالقمممممممات عا مممممممة(    اعمممممممة)نممممممم ا ة  
 س ود سو  ا ي اد ا  تق ير ال يق  ع  جي  ج اس   ا كااهت    جا  ة مت  وا  تق ير. 

 (TOFEL – IBT) درجممة يف اخت ممار (45عمم  )علمم  درجممة ال تقمم   س  ي ممو  املتقمم م  انممالس  .2
  ا ي اد ا.سو 

اوممممممر سو احلصممممممول علمممممم  ق ممممممول لل وممممممر لورقممممممة علميممممممة وا مممممم   علمممممم  ااقمممممم  يف صلممممممة علميممممممة   مممممممة   .3
سمممموا  كممممما  تممممم ا ال  ممممم  ع مممممار  عممممم   سمممممتالص  ممممم  رسمممممالة املاجسمممممتم سو حبممممم  ج يممممم  يف يصمممممص 

  .االتصال واإلعالم الرقمي

 

 

 متطلبات احلصول على الدرجة   •
 خيار املقررات والرسالة ❖

o  الربد    و    دراسية     قررات  (34) س  جيتاز الىال . 
o . اجتياز االخت ار الوا      ا 
o  متام رسالة ال كتوراه    ا . 
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 اهليكل العام للربانمج •
 خيار املقررات والرسالة ❖

o  ( و    دراسية  12)و    دراسية   ا ة  ىل   (34)ع د الو  ات املىلو ة
  :عل  ال  و اآليت لرسالةل

 املطلوبة  عدد الوحدات عدد املقررات نوع املقررات

 دراسية وحدة   (28) 10 مقررات إجبارية
 دراسية وحدات   (6) 2 مقررات اختيارية
 0 1 االختبار الشامل

 دراسية  وحدة   (12) 1 الرسالة

 اجملموع
( وحدة دراسية  12) +  وحدة دراسية(  34) 14

   للرسالة
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 للربانمج   اخلطة الدراسية •
 املستوى األول  ➢
 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م
  (0+3) 3 اير ت االتصال وتى يقا ا يف حبو  اإلعالم  تص  601 1
  (0+3) 3 االتصال اإل صا  التى يقي يف دراسات  تص  602 2
  (0+3) 3 (1ال    يف علوم االتصال )   ات  تص  603 3

  وحدات دراسية (9) اجملموع 
 الثان املستوى   ➢
 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م
 تص  603 (0+3) 3 (2  ات  ال    يف علوم االتصال ) تص  604 1
  (0+3) 3 اإلا اهت وتى يقات اإلعالم الرقمي تقا ة  تص  605 2
  (0+3) 3 االجتاتات احل يثة يف االتصال واإلعالم ال و    تص  606 3

  وحدات دراسية (9) اجملموع 
 الثالث املستوى   ➢
 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر  رقم املقرر ورمزه م
  (0+3) 3 الرقمي ن اعة اإلعالم                تص  607 1
 ( و    دراسية17) و    دراسية وا     ع اد خىة حب   تص  699 2
  (0+3) 3 (1 قرر اختيارج ) ... تص  3
  (0+3) 3 (2 قرر اختيارج ) ... تص  4

  وحدات دراسية (10) اجملموع 
 ( وحدات دراسية مما يلي: 6املستوى الثالث مقررين مبا ال يقل عن )قائمة املقررات االختيارية: خيتار الطالب يف  ➢
 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
  (0+3) 3 الص ا ة اإلل  واية   تص  608 1
  (0+3) 3 اإلاتا  اإلعال ي والرقمي   تص  609 2
  (0+3) 3 ال القات ال ا ة الرقمية   تص  610 3
  (0+3) 3 اإلعالم سخالقيات                   تص  611 4
  (0+3) 3 امل ات  احل يثة يف ت ري  اإلعالم   تص  612 5
  (0+3) 3 الرسج ال ام   تص  613 6
  (0+3) 3 اإلعالم الرقمي وقضا  افتمئ   تص  614 7
  (0+3) 3 واالتصال الثقايف   ال ولية  ال ا ة  ل القاتا تص  615 8
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 املستوى الرابع  ➢
 متطلب سابق  عدد الوحدات الدراسية  مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
  (0+3) 3  لقة اقاش يف  و و   تاصص تص  616 1
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 وصف مقررات الربانمج :  •
 ( 0+3) 3 نظرايت االتصال وتطبيقاهتا يف حبوث اإلعالم  تصل 601

   ااية  يت اول ت ا املقرر  را   تىور اير ت االتصال  ئ ال كيز عل  استا ا وا يف دراسات االتصال و    
تى يقوا عل  اإلعالم الرقمي. و   ال ير ت ال  سيت او ا املقرر: اير ت االستا ا ات واالعتماد عل  وسا   اإلعالم 
وتى يقا ا ال  ثية  واير ت التأتم وتى يقا ا ال  ثية  والتمثالت اإلعال ية )  ا  الصور ال مىية وتو   ا وية يف خىاب  

 ت ا،موور  واير ت القا م  التصال وتى يقا ا ال  ثية  املقار ت ال لمية وافال سو الفضا   وسا   اإلعالم(  واير 
ال مو ي عر ياس وعامليا. وال ير ت ا، ي   يف اإلعال ي الرقمي. يتىل  املقرر تق   سوراأل علمية يت اول  يوا صموعة     

 ال ير ت وتى يقوا عل  اإلعالم الرقمي. 
 ( 0+3) 3 اإلحصاء التطبيقي يف دراسات االتصال  تصل 602

حيَضر ت ا املقرر الىالب لت في  ال مليات اإل صا ية عل   يادت ال راسات ال مية يف دراسات االتصال       
واإلعالم الرقمي واستارا  ال تا   وتفسمتا. يت لم الىال  والىال ة خالل ت ا املقرر كيفية استا ام ااسالي  اإل صا ية 

 تاجات ال لمية  والتى يقات اإل صا ية  والقيود ا تملة لالخت ارات الوا  ة يف علوم االتصال   ئ استي اب االست
اإل صا ية الر يسة. كما يت اول املقرر  لي  واق  ال مليات اإل صا ية لل  و  امل وور  يف افالت ال لمية. و   ستم  

االرت اط  والت لي  ال ا لي.   و وعات املقرر: الت ا    ئ ال يادت   صا يا  اإل صا  الونفي واالست ال   و  ا   
ويتىل  املقرر  تقا  الىال  والىال ة الستا ام  را   اإل صا  عل  احلاس  اآل  وت في  ال مليات اإل صا ية 

  وروعات  ردية وداعية.
 ( 0+3) 3 ( 1مناهج البحث يف علوم االتصال ) تصل 603

و را ل  وساوا  ال  و  وامل ات  املستا  ة يف  ق  ال راسات ال مية يتم خالل ت ا املقرر ت اول  فووم ال    ال لمي  
يف افاالت االجتماعية واإلاسااية وتى يقا ا يف صال اإلعالم  واالجتاتات احل يثة يف  ع اد اخلىق واملوروعات ال  ثية  

التقلي ية واملست  تة  و رأل   وك ل  ساوا  ال ي ات املستا  ة يف حبو  اإلعالم ال مية  وسسالي  وسدوات الت لي 
تو يفوا يف حبو  ودراسات اإلعالم واالتصال الرقمي. كما سيتم ت اول ال راسات الت ري ية. وسيى   الىال  والىال ة 

 ت ه امل ات     خالل دراسات  صغر   و    ردج وداعي. 
 ( 0+3) 3 ( 2مناهج البحث يف علوم االتصال ) تصل 604

املقرر   ات  وسسالي   لي  اخلىاب  والت لي  الثقايف  و  و  ال راسات االت وجرا ية  و رأل وسدوات يت اول ت ا  
دئ ال يادت وامل لو ات يف ال  و  ال يفية   ث  صموعات ال قاش ال  رية  ودراسات احلالة  واملال ية املي ااية  اواعوا  

الت لي  ااسلوي وال ال  و متا. وسيى   الىال  والىال ة ت ه امل ات  واملقا الت الفردية املت مقة  و لي  اخلىاب  و 
    خالل دراسات  صغر   و    ردج وداعي.
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 ( 0+3) 3 ثقافة اإلنرتنت وتطبيقات اإلعالم الرقمي تصل 605
 جراؤتا      وور  ي ثل ت ا املقرر ال    الت يمج لثقا ة اإلا اهت    خالل است رات ستم ال راسات ال  مت 

اإلا اهت  وك ل  عل  ال راسات اإل ربيقية ال  ت اولهت تى يقات اإلعالم الرقمي  و لي  اا  اد االجتماعية  والسياسية  
والت ليمية يف وسا   التوان  االجتماعي  وكتا ة امل ودت و واركة ا تو   واملو الت املت لقة  خلصونية و قوأل  

   ا  تصور تقايف لما اهت واإلعالم الرقمي وتق     -   خالل  لي  ااد يات احل يثة-ال  والىال ة املل ية. سيقوم الى
 دراسة ت ل ت ا التصور. 

 ( 0+3) 3 االجتاهات احلديثة يف االتصال واإلعالم الدول   تصل 606
ت  ولوجيا االتصال وتىور ال يام ال و  يت اول ت ا املقرر  فاتيم ومسات االتصال واإلعالم ال و   وال القة  ل 

   ا ت ار الت  ولوجيا و و  ر لة ال وملة  وحبو  ا وية الثقا ية  كما يست رت ال القة  ل االتصال واإلعالم ال و   
وا وية الثقا ية   ئ دراسة اير ت االتصال ال و   والرؤ  الفلسفية  ث  رؤية نموي  ت تغتو  ون ام احلضارات  

  رااسي   وكو  ا وهناية التاري . وسيىل     الىالب والىال ات تق   سوراأل علمية تو ح رؤاتم جتاه ت ه االجتاتات.و 
 ( 0+3) 3 ي الرقم صناعة اإلعالم         تصل 607

يت اول ت ا املقرر سمناط  ل ية وسا   اإلعالم يف افتم ات امل انر   و ا تثمه     ش اليات  و صادر متوي   
الص ا ة واإلعالم اإلل  و   وعالقتوا  ستق     ن اعة لوسا   واستقالليتوا  وك ل  امل سسات اإلعال ية وعالقتوا 

تي لة امل سسات اإلعال ية يف افتم ات امل انر  و متا. يتىل  ت ا  ن اعة اإلعالم التقلي ج والرقمي  وجتارب  عاد 
 املقرر دراسة ج و  تق م كمورو  داعي مل سسة  عال ية ت و  إلعالم التقلي ج سو اإلعالم الرقمي.

 ( 0+3) 3 الصحافة اإللكرتونية  تصل 608
  واست رات منا   االتصال واإلعالم اإلعالمااساسية لالتصال و يت اول ت ا املقرر   امل التىور الرقمي يف ال  ية 

ن ا ة املوا  . ويت اول  -عل  ش  ة اإلا اهت و  ستو  ا  ون ا ة الو  ات وخصا صوا وسش ا ا و  ستو  ا 
يم الص ا ة والت رير يف ن ا ة الو  ات  وتصم -ك ل  الت ر ة الف لية للص فيل وا رري  يف ن ا ة الو  ات

و رير الص ل اإلل  واية   ئ است رات اقتصاد ت و دار   واقئ الص ل اإلل  واية. يتىل  ت ا املقرر  اوا  ن يفة  
  ل  واية جتري ية   ا    تو  ا.

 ( 0+3) 3 اإلنتاج اإلعالمي والرقمي  تصل 609
وسا   االتصال التقلي ية والرقمية  والوقو  عل  الفروأل  يست رت ت ا املقرر  فاتيم وسس  اإلاتا  اإلعال ي و را ل  يف  

ااساسية يف اإلاتا   ل تل  الوسا    ودراسة خصا ص وصاالت و وارات استا ام اادوات السم ية وال صرية واست  ا  ا  
ت ا املقرر عل  االجتاتات احل يثة  املتمثلة يف التى يقات الرقمية احل يثة املستا  ة يف  ي ة اإلا اهت  كما يت ر  الىال     خالل  

مام  يف اإلاتا  الرقمي     ي  اا  اد ال ملية املتمثلة يف التىور املتسار  ل مليات اإلاتا  الرقمي  واا  اد ال لمية املتمثلة يف اتت 
ا،موور. يتىل  ت ا املقرر  اتا   ال راسات ال لمية احل يثة  دوار تق يات اإلاتا  الرقمي يف   ا  الرسالة اإلعال ية وجملتما ا يف 

  تو   عال ي  ورو  داعي تى    ي  التق يات الرقمية احل يثة.
 

 ( 0+3) 3   لرقميةالعالقات العامة ا تصل 610
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  1.0يف  ضا  وي   واالتصاالت التسويقية املت ا لة يت اول ت ا املقرر  فاتيم ومسات ال القات ال ا ة الرقمية
واخلاص  3.0يف  ضا  وي  و  واخلاص  لو  ات االجتماعية  2.0يف  ضا  وي    و واخلاص  ملواقئ اإلل  واية

واخلاص   4.0يف  ضا  وي     واالتصاالت التسويقية املت ا لة  ل القات ال ا ة الرقميةا ال اب اإلل  واية  ونوالس ل راسة  
م الرقمي. يتىل  ت ا املقرر القيام حبملة  عال ية  ورو  داعي يتم  ي     اتل ال كي  والتى يقات ا، ي   يف اإلعال

 استا ام س    التى يقات الرقمية ووسا   التوان  االجتماعي.
 ( 0+3) 3   ت اإلعالمأخالقيا تصل 611

وال املية  واإلقليميةاإلعال ي واملواتي  اإلعال ية ا لية ا  د  لل م  يركز ت ا املقرر عل  ستم ااس  ااخالقية 
امل يمة لل ور عرب اإلا اهت   ئ است رات ا رز القضا  االتصالية املرت ىة  خالقيات املمارسة اإلعال ية  وال  و  ال  

ة تق م رؤ  الىالب والىال ات ت اولهت ت ه القضا  يف ااد يات وال راسات احل يثة. يتىل  ت ا املقرر تق   سوراأل علمي
 اإلعالم يف اململ ة ال ر ية الس ودية سو      ال ول ال ر ية. سخالقيات ول 

 ( 0+3) 3 املناهج احلديثة يف تدريس اإلعالم   تصل 612
يركز ت ا املقرر عل   وم الت   ت يف ت ري   واد االتصال واإلعالم الرقمي يف الت ليم ال ا  وال  تتىل        

 رأل ثتلفة إليصال امل لو ة.  ي تس  الىال  والىال ة خالل ت ا املقرر الق ر  عل  استا ام   ات  الت ري  ا،ا  ي  
يقية ور ىوا يف واقئ اإلعالم التقلي ج والرقمي املتسم  لتغيم املستمر؛  ي  احل يثة يف توني  امل لو ات ال يرية والتى 

ة   ت ا املقرر الىال  والىال ة      ر ة اير ت الت ليم ااساسية  وتق يات الت ليم  ونيا ة اات ا  امل اس ة ملقررات 
خانة تال م   ي ة  واد االتصال  االتصال  وو ئ امل ات  حبس  اختال  ك   قرر   ئ كيفية استا ام ت تي ات

واإلعالم الرقمي. وسيساتم ت ا املقرر  كتوا  ال القة  ل ت ري   قررات اإلعالم  وال    الت يمج وااكادةي   
واملمارسة الف لية يف وسا   اإلعالم التقلي ية والرقمية. يتىل  ت ا املقرر تق   درو  تى يقية ) ا ر  عل  ااق ( يف 

 ال راسة الف لية  هت  شرا  سكادةي. قاعات 
 ( 0+3) 3 الرأي العام  تصل 613

يتم يف ت ا املقرر است رات اتري  اوأ  الرسج ال ام وت ريف   ساواع   وخصا ص  و ا ف  و ياتره  و را   ت وي     
تغيمه   ئ دراسة ال ور السياسي للرسج وا،موور والرسج ال ام وال وا ئ وال وا   ال  ت تر يف تغيم الرسج ال ام وسسالي  

ال ام  وقيا  الرسج ال ام وسمهيت  وعالقة الرسج ال ام  ل عاية السياسية   ئ است رات اير ت تو ي  اجتاتات الرسج 
يثة.  ال ام  وجملتم اإلعالم الرقمي عل   فووم الرسج ال ام.  ئ ال كيز عل  حبو  الرسج ال ام يف ااد يات وال راسات احل 

تق   دراسة استىال  رسج سو  لي   تو  لقيا  الرسج ال ام يف وسا     -كمورو   ردج سو داعي-يتىل  ت ا املقرر  
 اإلعالم التقلي ية و قاراتوا  وسا   التوان  االجتماعي.

 

 

 

 

 

 

 ( 0+3) 3 اإلعالم الرقمي وقضااي اجملتمع   تصل 614
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املقرر عل    ي ة و فووم اإلعالم الرقمي  واإل ار القااو  لمعالم الرقمي يف يت ر  الىال  والىال ة يف ت ا 
ال امل. كما يت اول قضا  اإلعالم الرقمي االجتماعية ) ضا  اإلعالم الرقمي وافتم ات اال  ا ية  استا ا ات اإلعالم  

(   إل ا ة  ىل دراسة الف و  امل ر ية والف و  الرقمية   الرقمي وت ا ي التفاعلية والفردااية  اإلعالم الرقمي والتغم االجتماعي
وتى يقات اإلعالم الرقمي يف صاالت اإلعال  والتسوي    إل ا ة  ىل است رات ال ور املت ا ي لمعالم الرقمي يف تو ي  

 الرسج ال ام. يتىل  ت ا املقرر تق   سوراأل علمية تت اول اإلعالم الرقمي وقضا  افتمئ.
 ( 0+3) 3 واالتصال الثقايف لعالقات العامة الدولية ا تصل 615

  والت تي ات املق  ة واملفاتيم املرت ىة هبا  واالس اتي يات االتصالية ال ولية ال ا ة ل القاتيست رت ت ا املقرر ج ور ا
ال ا ة ال ر ية واا ري ية واإلسرا يلية  ل القاتكما يت اول قضا  االتصال واحلوار  ل الثقا ات  وتى ي  ا.املى قةاالتصالية 

واالتصال  ال ولية ال ا ة ل القاتايف سياأل  يتىل  ت ا املقرر تق   سوراأل علمية تت اول      القضا  ال ولية .منو جا 
 الثقايف.

 ( 0+3) 3 حلقة نقاش يف موضوع متخصص تصل 616
والىال ات    خالل عق   لقة اقاش  وال الفص  لل    وامل اقوة يق م ت ا املقرر  رنة  تق  ة للىالب 

والت لي  والتوتي  للمو وعات املت اخلة يف صال االتصال واإلعالم الرقمي. وستتا  للىال  والىال ة  رنة ال كيز عل   
الم املر ي واملسمو   ئ  و و  سو قضية   د  وت او ا  لتفصي  يف س   صاالت الص ا ة واالتصال اإلس اتي ي واإلع

ر ىوا  واقئ اإلعالم الرقمي وعالقة التأتم املت ادلة  ئ افتمئ. وسيقوم الىال  والىال ة  تق   عرت لل راسات السا قة 
 يف املو و  املاتار وال ج يفض  س  ي و  اف   و و  الرسالة املز ئ ت اول .

 ( 0+3) 3 حلقة حبث متقدمة   تصل 617
ة ح ت ا املقرر للىال  والىال ة  رنة عملية لل    يف كتا ة خىة ال    لرسالة ال كتوراه   و   ا  ايف       

تى    ي  سعل  امل ايم ااكادةية   ي  يتم اختيار ع وا  الرسالة وكتا ة  ق  ة املو و   و  ي   و لة ال راسة وسمهيتوا 
امل خ  ال يرج وال ير ت املستا  ة   إل ا ة  ىل اختيار صتمئ ال راسة وال ي ة    وست ا وا وتساؤال ا  كما يتم اختيار

وتصميم سدا  دئ ال يادت  وي و  املورو  ال وا ي   ا تو تق   خىة ال    كا لة  وال جيرب الىال  والىال ة عل  
  تا  ة اف  املو و  وحي   م تغيمه.

 وحدة دراسية   إعداد خطة حبث   تصل 699
عل   كساب الىالب املوارات ااساسية يف  ع اد خىق ال  و  واملوروعات ال لمية   ت ا املقرر ركزي       

يف نور  خىق حبثية قا لة رسوتا يف املقررات ااخر  ال  دوامل ر ية و ل     خالل تى ي  اا ر ال يرية وامل و ية 
وم ال    ال لمي ومسات  وسخالقيات    وسو  يوتم  ت ا املقرر عل  ع د  وم    الو  ات ال  تتمث  يف :  فوللتى ي 

سسالي   – ساو  امل ات  املستا  ة يف ال راسات اإلعال ية  –ساوا  ال راسات وال  و  ال لمية  –خىوات ال     -
سسالي   لي  ال يادت وامل لو ات   –ال ي ات واستا ا ا ا يف حبو  اإلعالم    –دئ ال يادت وامل لو ات يف حبو  اإلعالم  

 . ة تقرير ال   كتا  –
 

 ( وحدة دراسية 12) الرسالة تصل 700
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حي د ت ا املقرر )الرسالة( امل تس  امل ريف وااكادةي للىال  والىال ة يف صال االتصال واإلعالم الرقمي     
هبا علميا.  ئ تق    خالل تق   دراسة علمية رني ة تلتزم  عل  امل ايم ااكادةية  وتى   س   امل ات  ال  ثية امل ت  

است رات واٍ  لألد يات السا قة يف صال ال راسة  واستيفا  ديئ املتىل ات الر يسة ااخر  لرسا   ال كتوراه. وعل  
 الىال  والىال ة اجتياز   اقوة الرسالة  ئ ، ة  تاصصة حي دتا القسم  و يست     ح درجة ال كتوراه.

 


