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 مقدمة:
للرقي علمیة أسس على اإلعالمیة والرسالة للتقنیات مستوعب إعالمي جیل إنتاج في لیسهم البرنامج                صمم
والمقروءة، والمرئیة المسموعة اإلعالمیة المجاالت في الكفاءات إلعداد ویسعى المهني، األداء             بمستوى
الیوم اإلعالم یعیشها التي المتسارعة والتحدیات المتغیرات ظل وفي عملیًا. ومدربة علمیًا مؤهلة تكون                بحیث
متخصصین إلعداد ملحة أصبحت الحاجة فإن له؛ المصاحبة والتقنیات المحتوى وإدارة إنتاج              في
الجنسین لكال العمل سوق في التنافسیة مستوى لرفع اإلعالمي المجال في دقیقة تخصصات في                ومتخصصات
تأهیل على یركّز والذي اإلعالم في الماجستیر برنامج باستحداث القسم قام فقد لذلك والنساء، الرجال                 من

 باحثین متخصصین في مجال اإلعالم العام.
 

 أهداف برنامج الماجستیر :
في● العملیة والتطبیقات النظریة الدراسات بین المزج طریق عن متقدمًا علمیًا تأهیًال الدارسین               تأهیل

 مجاالت اإلعالم.
اإلسالمي● الدین لتعالیم وفقًا اإلعالمیة، ومؤسساته المختلفة المجتمع بحاجات العلمي التأهیل             ربط

 والقیم االجتماعیة وأهداف خطط التنمیة المستدامة.
وكتابة● للمقررات دراستهم أثناء الطالب أبحاث خالل من اإلعالم حقل في العلمي البحث               تنشیط

 رسائلهم العلمیة.
األخرى● واألقسام اإلعالم قسم بین اإلعالم حقل في الخبرات وتبادل العلمي للتعاون الفرصة               إتاحة

 في المؤسسات األكادیمیة داخل المملكة وخارجها.
 

 شروط االلتحاق ببرنامج الماجستیر بقسم اإلعالم:

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 :

 1.     أن یكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوریوس إعالم (انتظام) بتقدیر جید جدًا على األقل.

 2.     حصول المتقدم على درجة 70% كحد أدنى في اختبار القدرات العامة للجامعیین.
 

 متطلبات الحصول على الدرجة:
ساعة (33) الماجستیر طالب یدرس أن یشترط القسم فإن العلیا، الدراسات الئحة في ورد ما مراعاة                  مع
المتخصصون یجیزها علمیة رسالة لكتابة باإلضافة (انتظام) اإلعالم في البكالوریوس شهادة لحاملي              معتمدة

 وفقًا ألنظمة الجامعة.
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 الخطة الدراسیة :

   المستوى األول

 عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  رقم ورمز المقرر
3   االتجاهات الحدیثة في نظریات اإلعالم  550 علم
3   البحوث اإلعالمیة الكمیة   551 علم
3   البحوث اإلعالمیة النوعیة  552 علم
3   قراءات إعالمیة باللغة اإلنجلیزیة  514 علم

12   المجموع
  

 المستوى الثاني

 عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  رقم المقرر
3   حلقة دراسیة عن اإلعالم الجدید   554 علم
2   البحوث المسحیة   555 علم
2   تحلیل المحتوى اإلعالمي  556 علم
3   إحصاء تطبیقي في الدراسات اإلعالمیة  557 علم

10   المجموع
 

 المستوى الثالث

 عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  رقم المقرر
3   دراسات نقدیة في اإلعالم   558 علم
3   الحمالت اإلعالمیة  559 علم
3   حلقة بحث  560 علم
1   إعداد خطة بحث  596علم

10   المجموع
  

 المستوى الرابع

 عدد الساعات المعتمدة  اسم المقرر  رقم المقرر

1   رسالة
 المتطلبات السابقة كل مقررات البرنامج

 600 علم
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 توصیف المقررات:

 الساعات  اسم المقرر  رمز رقم المقرر

3   االتجاهات الحدیثة في نظریات اإلعالم  550 علم

بزغت التي النظریات على الضوء إلقاء مع الجماهیري االتصال مجال في الحدیثة النظریات من مجموعة الطالب على                   یعرض
وعمل اإلعالم. بحوث مجال في والتطبیقیة النظریة الممارسة جانب في أصداء لها یزال وال الماضي القرن سبعینات بدایة                    من

 التطبیقات الالزمة لربط هذه النظریات بواقع تصمیم وتنفیذ البحوث اإلعالمیة.

3   البحوث اإلعالمیة الكمیة   551 علم

والوصفیة، االستطالعیة، الدراسات مثل: الكمیة العلمیة والمناهج الدراسات وأنواع العلمي، بالبحث التعریف المقرر               یستعرض
وتحدید النظري، وإطارها المشكلة تحدید لتشمل مفصل بشكل خطواتها تناول مع التجریبیة. وشبه والتجریبیة،                والتطویریة،
البیانات وجمع العینة، واختیار الدراسة، منهج وتحدید السابقة، الدراسات وماهیة الفروض، وصیاغة والتساؤالت،               األهداف

 وتصنیفها وتحلیلها واستخالص النتائج. كما یتناول المقرر أیضًا قضایا وأخالقیات البحث العلمي.

3   البحوث اإلعالمیة النوعیة  552 علم

المدرسة مثل: مدارسه أهم ویشرح الكمي. البحث عن واختالفاته ونظریاته، أسسه، النوعي: بالبحث التعریف المقرر                 یتناول
الخطاب. وتحلیل الحالة، ودراسة والفنومنولوجیة، المجذَّرة، النظریة منهجیة مثل: مناهجه وأهم التأویلیة، والتفسیریة               النقدیة،
على ذلك تطبیقات مع عام بشكل النوعي البحث تصمیم في اإلجرائیة وخطواته وأدواته النوعي البحث عینات یشمل                   كما

 الدراسات اإلعالمیة.

3   قراءات إعالمیة باللغة اإلنجلیزیة  514 علم

البحوث ألهم استعراض مع اإلنجلیزیة، باللغة العلمیة والدوریات اإلعالمیة المصطلحات بأهم بالتعریف المقرر               یهتم
تدریس ویتم البحثیة. النماذج لبعض المنهجیة واإلجراءات النظري اإلطار نقد على الطالب وتدریب االتصالیة،                والدراسات

 المادة باللغة اإلنجلیزیة.

3   حلقة دراسیة عن اإلعالم الجدید   554 علم

الرقمیة والبصریة السمعیة األدوات الدراسیة الحلقة تشمل الجدیدة. والتكنولوجیا اإلعالم لوسائل مقدمة بمثابة المقرر                هذا
أدوات من وغیرها المتعددة والوسائط اإلنترنت شبكة عبر والتفاعل المشاركة وأدوات االجتماعیة والشبكات               ومفاهیمها،
في الوسائل لهذه المنظمة والقوانین الجمهور وطبیعة والمحتوى باالتصال القائمین الدراسیة الحلقة وتشمل الجدید.                اإلعالم

 اإلعالم الجدید.

2   البحوث المسحیة   555 علم

مع بها المتعلقة والمفاهیم المسحیة، البحثیة والمنهجیات واألطر وتصنیفها، وأهدافها، المسحیة، البحوث بأهمیة الطالب                تعریف
 دراسة كیفیة تصمیم االستبانة وماهیة اختباراتها.
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2   تحلیل المحتوى اإلعالمي  556 علم

ومعرفة اإلعالم بحوث في وتطبیقه استخدامه وكیفیة المحتوى بتحلیل الخاصة التعاریف معرفة من الطالب یمّكن المقرر                  هذا
 اإلطار المنهجي والخطوات العامة لكي یستطیع من خاللها تطبیق تحلیل المحتوى في دراسات وبحوث اإلعالم.

3   إحصاء تطبیقي في الدراسات اإلعالمیة  557 علم

الدراسات نتائج عرض في المستخدمة واالختبارات والتطبیقات اإلحصائیة األسس معرفة من الطالب یمّكن المقرر                هذا
لقیاس الضروریة التحلیالت بكافة یقوم أن اإلحصائیة والمهارات األسس تعلم بعد الطالب ویستطیع وتحلیلها، الكمیة                 اإلعالمیة
واالختبارات الوصفي اإلحصاء المقرر ویشمل سلیمة. علمیة بطریقة بینها العالقة ومغزى نوعیة وفهم اإلحصائیة                المتغیرات
مثل: Non Parametric والالمعلمیة Parametric المعلمیة اإلعالمیة الدراسات في المستخدمة األساسیة             اإلحصائیة
العاملي التحلیل اختبار وكذلك االنحدار، ومعامل كاي، ومربع األحادي، التباین وتحلیل وسبیرمان، بیرسون ارتباط                اختبارات

.(SPSS) مع إجراء تطبیقات حاسوبیة على برنامج 

3   دراسات نقدیة في اإلعالم   558 علم

النظریة بین والمقارنة النقدیة، والمدارس األخرى بالعلوم اإلعالم وعالقة الكبرى، ونظریاته اإلعالم فلسفة المقرر                یستعرض
 والتطبیق في الممارسة، واستعراض نماذج من التطبیقات النقدیة لوسائل اإلعالم.

3   الحمالت اإلعالمیة  559 علم

واألنشطة البرامج وتصمیم اإلعالم وسائل مشكالت وتحلیل واإلقناعیة، اإلعالمیة الحمالت وإدارة وتنفیذ وتصمیم               تخطیط
لواقع اإلعالمیة الحاالت دراسة خالل من تحسینها وكیفیة النمطیة الصورة دراسة على التركیز مع لمعالجتها،                 المختلفة

 المؤسسات والشخصیات الخاصة والعامة في المجتمعات المحلیة والدولیة.

3   حلقة بحث  560 علم

 یشتمل المقرر على قراءات معمقة ومهارات نقدیة، ومشروعات فردیة أو جماعیة في مسارات اإلعالم المختلفة الحدیثة.

1   إعداد خطة بحث  596 علم

 یعد الطالب الخطة الستكمال رسالته

1   رسالة  600 علم

 المتطلبات السابقة كل مقررات البرنامج
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