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 خطة قسم اإلعالم لدرجة البكالوريوس

 : الرؤية

يف ختريج املؤهلني للعول اإلعالم ، والبحعث، والد اسات االتصالية واإلعالمية، لتلبية حاجة  الرايدة
 القطاعني العا  واخلاص حمليا وإقليويا. 

 :الرسالة

ل االتصايل واإلعالم  انطالقا من واملها ات االتصالية ملوا سة العوتزويد الطالب ابملعا ف واألسس العلوية 
 الثقافة العربية واإلسالمية، والرتاث اإلنساين.

 :األهداف

 اليت تؤهلهم للعول يف جماالت االتصال واإلعال . واألسس العلوية متكني الطالب من املعا ف  .1
 تد يب وأتهيل الطالب ملوا سة االتصال واإلعال  ابحرتاف كوهنة مستورة ومتطع ة. .2
 يف خمتلف قطاعات االتصال واإلعال . وظيفيةللحصعل على فرص  لطالبمساعدة ا .3
 تلبية حاجة سعق العول احمللية واإلقليوية املؤهلني يف جماالت االتصال واإلعال . .4
إجراء البحعث ر العول اإلعالم  حمليا وإقليويا و عول الد اسات االستشا ية العلوية اليت تسهم يف تطعي .5

 كوة.والد اسات العلوية احمل
 تععية اجملتوع بدو  اإلعال  ووظايفه وأتثريه. .6
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 املؤشرات العامة عن اخلطة: أواًل:

لتكعن ه   Benchmarkاعتودت اخلطة اختيا  مرجعيات أكادميية من أفضل اجلامعات األمريكية  /1
تن األساس الذي اعتودت عليه اخلطة اجلديدة، وه  كذلك مبنية على مقرتحات الربوفيسع  ويل نع  

.. وبناء على ذلك فإن املرجعيات اليت  ACEJMCوالربوفيسع  بعل اب سعنز من جملس االعتواد األمريك  
 مت تبنيها ه  من اجلامعات التالية:

 جامعة منسعات 
 جامعة نع ثعسرتن 
 جامعة وسكعنسن 
 جامعة العن 
 جامعة سرياكيعس 

ي جملس اعتواد   األمريك  وال تتعا ض مع أ  مبتطلبات جملس االعتواد األكادمياهليكلة اجلديدة للخطة تف /2
 .آخر

 على النحع التايل: شعبثالث  يعجد ابخلطة /3
 صحافة ونشر الكرتوين 
  إعال  مري  ومسوع 
  قرتحات جلنة جملس اإلعتواد األمريك  اليت زا ت القسم، مل اً ذا وفقهباتصال اسرتاتيج  )مت تسوية

اجلامعات األمريكية، مثل منسعات،  من Benchmarkاضافة اىل املرجعيات األكادميية 
ل من وسكعنسن، نع ثعسرتن، العن( ومجيعها تعرض ختصص االتصال االسرتاتيج  مشتوال على ك

 العالقات العامة واإلعالن.
  وا قا  وإجبا ي الكلية ملقر ات السنة التحضريية ومقر ات اجبا ي اجلامعة 100مت ختصيص ا قا  الـ ،

عال  اإل،  كرتوينلنشر اإلالصحافة و التخصص ل 300القسم، وا قا  يا ي وإختملقر ات اجبا ي  200
 .االتصال االسرتاتيج و  ،ري  ومسوع امل
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نظرا للهيكلية اجلديدة للخطة فقد ابتت معظم املقر ات من فئات الساعتني، نظرا حملدودية املقر ات  /4
 ة يف اخلطة.  التخصصية، وضرو ة اشتوال اخلطة على أكرب قد  من املقر ات األساسي

مت ختصيص عدد من املقر ات لتطعير املها ات الكتابية لدى الطالب، واشتولت اخلطة على املقر ات التالية  /5
يف االعتبا  االستفادة من معول الكتابة اإلعالمية،  ينخذآ و تبين او تطع  مها ات الكتابة،اليت تؤسس ا
 واملقر ات ه :

 نة التحضريية(مها ت التعليم والتفكري والبحث )الس 
 (كليةاملها ت اللغعية )متطلبات ال 
 (كليةالتحرير العريب )متطلبات ال 
 ) حترير اخلرب )أعداد عا 
 صحافة ونشر الكرتوين( ةالصحفي الفنعن حترير( 
 )النشر االلكرتوين )صحافة ونشر الكرتوين 
 إعال  مري  ومسوع ( التلفزيعنو  كتابة لإلذاعةال( 
  اتصال اسرتتيج (الكتابة للعالقات العامة( 
 والصحة والشئعن  كثري من املقر ات االختيا ية ذات اجتاه كتايب يف جماالت االقتصاد والرايضة

 .العلوية وغريها.
 .اضافة اىل مقر ات التد يب امليداين يف كل التخصصات 

 مقر ا، وذلك لعدة اسباب، منها: ةمت وضع عدد من املقر ات االختيا ية وصلت اىل عشر  /6
 لفرصة للطالب لالختيا  من هذه املقر ات حسب ختصصه وحسب ميعله، حيث معظم ااتحة ا

تداد للتخصصات ه  امو املقر ات ذات تعجه اهتوام  وهلا تعاجدها املهين على أ ض العاقع 
 .األساسية يف القسم

 فه  تناسب ميعهلم االختيا ية للطالب من خا ج قسم اإلعال و  اإلجبا ية تتاح املقر ات ،
 صتهم.واختصا

 لقسم وخاصة املقر ات االختيا ية.تتاح الفرصة لطالب اإلعال  ان أيخذ مقر اته احلرة من مقر ات ا 
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متطلبات اخلطة وفق اهداف ن إل ذلك، و ةساع إثنيت عشر لتد يب امليداين فقد مت ختصيصابلنسبة ملقر  ا /7
الطالب حيتاج ان تكعن لديه  إىل أن تشرياجلامعة اليت حددهتا وكالة اجلامعة للشئعن التعليوية واألكادميية 

 .ية ميدانية يف املقر ات الد اسيةخربات عول
ألن ختصص وذلك لطالب اإلعال  على معظم ختصصات اجلامعة،  ات املساندةالتخصص عدد من فتح مت /8

 اإلعال  يتقااطع مع كثري من التخصصات األخرى.
لقسم،  على أن يكعن مقر  كل جلنة هع تشكيل جلان التخصصات واملسا ات من جملس امت يف القسم  /9

جلنة وضع التعصيف اخلاص مبقر ات املسا  وفق النوعذج  وتعلت كل احد اعضاء جلنة اخلطة الد اسية، 
 املرفق، واملسا ت ه  على النحع التايل:

  مسا  اإلعداد العا 
 مسا  املقر ات االختيا ية 
 مسا  الصحافة والنشر اإللكرتوين 
  ي  واملسوع مسا  اإلعال  املر 
  مسا  االتصال االسرتاتيج 
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 اإلطار العام للخطة اثنياً:

 

 الساعات املعتمدة املتطلب
 31 السنة التحضرييةمقر ات معادلة من 

 8 إجبا ي اجلامعة
 4 إجبا ي الكلية
  31 إجبا ي القسم مقر ات اإلعال 

 

 6 إختيا ي القسم 61

 24 سا إجبا ي امل

 18 املساندالتخصص 
 6 مقر ات حرة

 128 اجملموع
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 :متطلبات السنة التحضريية (1

 ساعة معتودة يف فصلني د اسيني، على النحع التايل: 31تتطلب السنة التحضريية د اسة الطالب لـ  

 الفصل الدراسي األول

الساعات  اسم املقرر رقم املقرر ورمزه
 املعتمدة

 2 مباديء الرايضيات   يض 130
 3 احلاسبمها ات  نتق 140
 2 مها ت االتصال علم 140
 8 (1اللغة االجنليزية ) جنم 140

 15 اجملموع
 

 الفصل الدراسي الثاين

الساعات  اسم املقرر رقم املقرر ورمزه
 املعتمدة

 2 مقدمة يف اإلحصاء حصا 140
 2 املها ات الكتابية عرب 140
 3 م والتفكري والبحثالتعل مها ات هنج 140
 1 (2الصحة واللياقة ) صحة 150
 8 (2اللغة االجنليزية ) جنم 150

 16 اجملموع
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 :متطلبات إجباري اجلامعة (2

 مبا جموععه مثان ساعات معتوده. من بني املقر ات التالية ا بعة مقر ات خيتا  الطالب

 الساعات املعتمدة الكلية / القسم اسم املقرر رقم املقرر ورمزه

 السرية النبعية د اسات يف سلم 100

 الرتبية / الد اسات اإلسالمية

2 

 2 أصعل الثقافة اإلسالمية سلم 101

 2 األسرة يف اإلسال  سلم 102

 2 النظا  اإلقتصادي اإلسالم  سلم 103

 2 النظا  السياس  اإلسالم  سلم 104

 2 حقعق اإلنسان سلم 105

 2 الفقه الطيب سلم 106

 2 هنةأخالقيات امل سلم 107

 2 قضااي معاصرة سلم 108

 2 املرأة ودو ها التنوعي سلم 109
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 :متطلبات إجباري الكلية (3

 ساعات معتوده. أ بعةمبا جموععه  نيالتاليد اسة املقر ين  جيب على الطالب

 الساعات املعتمدة الكلية / القسم اسم املقرر رقم املقرر ورمزه

/ اللغة  اآلداب املها ات اللغعية عرب 101

 العربية

2 

 2 التحرير العريب عرب 103
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 :يف اإلعالم مقررات إجباري القسم (4

 الساعات إسم املقرر رقم ورمز املقرر

 اجملموع عملي نظري

 تصل 220
220 MAS 

 مقدمة يف اإلعال  واالتصال
Introduction to Media and Communication 

3 0 3 

 تصل 221 
221 MAS 

 االسرتاتيج  مبادئ االتصال
Principles of Strategic Communication 

2 0 2 

 تصل 222
222 MAS 

 اإلعال  السععدي
Saudi Media 

2 0 2 

 تصل 223 
223 MAS 

 نظرايت االتصال
Communication Theories 

3 0 3 

 تصل 224
224 MAS 

   حترير اخلرب
News Editing 

2 2 3 

 تصل 225
225 MAS 

  مناهج البحث اإلعالم
Media Research Methods 

2 0 2 

 تصل 226
226 MAS 

 اإلعال  اجلديد
New Media 

2 2 3 

 تصل 227
227 MAS 

 قعانني  اإلعال  وأخالقياته 
Media Law and Ethics 

2 0 2 

 تصل 228
228 MAS 

 الثقايف البني اإلتصال
Intercultural Communication 

2 0 2 

 تصل 229
229 MAS 

 النقد اإلعالم 
Media Criticism 

2 0 2 

 تصل 230
230 MAS 

 التصعير واجلرافيكس
Photography and Graphics 

2 2 3 

 2 0 2 اجلغرافيا السياسية جغر 207

 2 0 2 اجملتوع العريب السععدي مجع 425

 31 اجملموع
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 :مقررات إختياري القسم يف اإلعالم (5

 ساعات معتوده. ستةمبا جموععه  من بني املقر ات التالية ثالث مقر ات خيتا  الطالب

 الساعات إسم املقرر رقم ورمز املقرر

 اجملموع عملي نظري

 تصل 231
231 MAS 

 االتصال السياس  
Political  Communication   

2 0 2 

 تصل 232
232 MAS 

 االعال  والععملة 
Media and Globalization 

2 0 2 

 تصل 233
233 MAS 

 اقتصادايت االعال  
Media Economics 

2 0 2 

 تصل 234
234 MAS 

 الرتبية اإلعالمية 
Media Education 

2 0 2 

 تصل 235
235 MAS 

 إدا ة  املؤسسات اإلعالمية 
Management of Media Organizations 

2 0 2 

 تصل 236
236 MAS 

 مقدمة يف الفنعن املسرحية
Introduction to Theatre Arts 

2 0 2 

 تصل 237
237 MAS 

 اليات الفنعن املريية واملسوععةمج
Aesthetics of Audiovisual Media   

2 0 2 

 تصل 238
238 MAS 

 حترير الصع  الصحفية
Photojournalism Editing 

1 2 2 

 تصل 239
239 MAS 

  إنتاج العاثيقيات الد امية
Docudrama Production 

2 0 2 

 تصل 240
240 MAS 

 سرتاتيج  سايل االتصال االوإنتاج تصويم 
Design and Production of Strategic 

Communication Messages 

2 0 2 

 2 0 2 علم النفس االجتواع  )لغري التخصص( نفس 131

 6 اجملموع
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 :يف اإلعالم سارمقررات إجباري امل (6

  واالتصال ، اإلعال  املري  واملسوع اإللكرتوين يعرض القسم ثالثة ختصصات يف اإلعال ، ه  الصحافة والنشر
 االسرتاتيج . ويتعجب على الطالب أن جيتاز املقر ات التالية حسب التخصص.

 اإللكرتوين الصحافة والنشر  ختصص .أ

 الساعات إسم املقرر رقم ورمز املقرر

 اجملموع عملي نظري

 صحف 300 
300 JOR 

 الصحافة اإلستقصايية
Investigative Journalism 

2 0 2 

 صحف 301
301 JOR 

 نشر اإللكرتوينال
Electronic Publishing 

1 2 2 

 صحف 302
302 JOR 

 حترير الفنعن الصحفية
Journalism Arts Editing 

1 2 2 

 صحف 303 
303 JOR 

 الصحافة واجلواهري اخلاصة
Journalism and Special Audiences 

1 2 2 

 صحف 304 
304 JOR 

 اإلخراج الصحف 
Journalism Layout and Design 

1 2 2 

 صحف 305 
305 JOR 

 صحافة املعااطن
Citizen Journalism 

2 0 2 

 صحف 306 
306 JOR 

 التد يب امليداين )صحافة ونشر الكرتوين(
Practical Training (Print and Electronic 

Publishing) 

0 24 12 

 24 اجملموع
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  اإلعالم املرئي واملسموع  ختصص .ب

 اعاتالس إسم املقرر رقم ورمز املقرر

 اجملموع عملي نظري

 أذ  320
320 RTV 

 الكتابة لإلذاعة والتلفزيعن
Writing for Radio and Television 

1 2 2 

 أذ  321
321 RTV 

 الصحافة  التلفزيعنية
Broadcast Journalism 

2 0 2 

 أذ  322
322 RTV 

 فن اإللقاء واملقابلة
Art of  Recitation and Interview 

1 2 2 

 أذ  323
323 RTV 

 اإلنتاج املسوع 
Audio Production 

1 2 2 

 أذ  324
324 RTV 

 اإلنتاج املري 
Video Production 

1 2 2 

 أذ  325
325 RTV 

 الربامج العاثيقية
Documentary Programs 

1 2 2 

 أذ  326
326 RTV 

 التد يب امليداين )إعال  مري  ومسوع (
Practical Training (Broadcast Media) 

0 24 12 

 24 اجملموع
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 االتصال االسرتاتيجي  ختصص .ج

 الساعات إسم املقرر رقم ورمز املقرر

 اجملموع عملي نظري

 علق 340
340 BRE 

 االتصال االسرتاتيج  يف العالقات العامة
Strategic Communication in Public 

Relations 

2 0 2 

  علق 341
341 BRE 

 إلعالناالتصال االسرتاتيج  يف ا
Strategic Communication in Advertising 

2 0 2 

 علق 342
342 BRE 

 احلوالت اإلعالمية واإلعالنيةتصويم 
Design of Media and Advertising 

Campaigns  

1 2 2 

 علق 343
343 BRE 

 الكتابة للعالقات العامة
Writing for Public Relations 

1 2 2 

 علق 344
344 BRE 

 تنظيم املؤمترات واملناسبات
Convections and Events Organization 

1 2 2 

 علق 345
345 BRE 

 العالقات العامة واألزمات
Public Relations and Crises 

2 0 2 

 علق 346
346 BRE 

 التد يب امليداين )اتصال اسرتاتيج (
Practical Training (Strategic 

Communication) 

0 24 12 

 24 اجملموع
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 : التخصص املساند (7

ومن خالل مجيع ، ( ساعة18مبا ال يقل عن ) التالية اليت تد س يف اجلامعةخيتا  الطالب أحد التخصصات 
اختيا  التخصص وكليات اإلعال  يف العالايت املتحدة، يفتح اجملال أما  الطالب يف  أقسا املرجعيات األكادميية يف 

صات العلوية والنظرية والتطبيقية، والتخصصات إلعال  يتقااطع مع مجيع التخص، وذلك لكعن االذي يرغبه املساند
 املتاحة حالياً ه :

 اسم القسم/ الربانمج اسم الكلية

 العلع  السياسية احلقعق والعلع  السياسية

 االقتصاد إدا ة األعوال

 الرتوحييةو  الرايضية دا ةاإل علع  الرايضة والنشاط البدين

 اآلداب
 العربية وآداهبااللغة 

 جتواعيةالد اسات اال

 

 هلذه التخصصات ستكعن كالتايل: اليت سيتم اطرحها للطالب الراغبني يف التخصص الفرع  املقر ات

 العلع  السياسيةختصص  (أ)

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر ورمزه

 3 مقدمة يف علم السياسة ساس 101

 3 املولكةالنظا  السياس  يف  ساس 222
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 3 مقدمة يف العالقات الدولية ساس 232

 3 الفكر السياس  اإلسالم  ساس 252

 3 الدبلعماسية واملفاوضات ساس 431

 3 الفكر السياس  العريب احلديث ساس 455

 18 اجملموع

 

 قتصاداإلختصص   (ب)

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر ورمزه

 3 اجلزي مبادئ اإلقتصاد  قصد 101

 3 مبادئ اإلقتصاد الكل  قصد 102

 3 إقتصادايت نقعد وبنعك قصد 211

 3 مبادئ املالية العامة قصد 212

 3 التجا ة الدولية قصد 312

 3 إقتصادايت التنوية قصد 324

 18 اجملموع
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 )ج( ختصص اللغة العربية

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر ورمزه

 2 مها ات القراءة بعر  118

 2 مها ات الكتابة عرب 119

 2 1البالغة/ عرب 225

 2 1الصرف/ عرب 236

 3 1/نحعال عرب 234

 3 التطبيقات اللغعية عرب 338

 2 األديبتذوق النص  عرب 390

 2 التصحيح اللغعي عرب 436

 18 اجملموع

 

 والرتوحيية الرايضية دارة)د( ختصص اإل 

 الدراسـياملستوى  املعتمدةالساعات  اسم املقرر رقم املقرر ورمزه

 املستعى الرابع 2 املدخل لإلدا ة الرايضية والرتويح 212أ ت 
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 املستعى اخلامس 2 العالقات العامة يف الرايضة والرتويح 320أ ت 

 املستعى اخلامس 2 الرايضة والرتويح يف اجملتوع املعاصر 325أ ت 

 املستعى السادس 2 ا يف الرايضة والنشاط البديناإلعال  والتكنعلعجي 438أ ت 

 املستعى السادس 3 أسس التسعيق الرايض   442أ ت 

 املستعى السادس 3 األنظوة واللعايح يف الرايضة والرتويح 443أ ت 

 املستعى السابع 2 اجلعانب األخالقية يف الرايضة والرتويح 445أ ت 

 املستعى السابع 2 وحييةإدا ة املنشآت الرايضية والرت  447أ ت 

 18 اجملموع

 

 )طالبات( )هـ( ختصص الد اسات االجتواعية

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر ورمزه

 3 مباديء علم االجتوا  مجع 101

 2 ات يخ الفكر االجتواع  مجع 204

 3 أسس اخلدمة االجتواعية مجع 110

 3 مدخل يف الرعاية االجتواعية مجع 111

 3 املوا سة العامة مع العحدات الصغرى  مجع 375
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 2 جمتوع عريب سععدي مجع 425

 2 التغري االجتواع  ود اسات املستقبل مجع 445

 18 اجملموع

 

 )طلاب()هـ( ختصص الد اسات االجتواعية 

 الساعات املعتمدة اسم املقرر رقم املقرر ورمزه

 3 مباديء علم االجتوا  مجع 101

 3 باديء علم االجتوا م مجع 101

 2 ات يخ الفكر االجتواع  مجع 204

 2 اجملتوع العريب سععدي مجع 425

 2 اجملتوع العريب سععدي مجع 425

 2 التغري االجتواع  ود اسات املستقبل مجع 445

 3 أسس اخلدمة االجتواعية مجع 110

 3 أسس اخلدمة االجتواعية مجع 110

 3 جتواعيةمدخل يف الرعاية اال مجع 111

 3 مدخل يف الرعاية االجتواعية مجع 111
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 3 مدخل يف الرعاية االجتواعية مجع 111

 3 املوا سة العامة مع العحدات الصغرى  مجع 375

 3 املوا سة العامة مع العحدات الصغرى  مجع 375

 18 )احلقول املظللة( اجملموع

 

 املقررات احلرة:  (8

، وميكن للطالب اخذ امعةاجلساعات معتودة من قسم أو أكثر من أقسا  كليات  (6يد س الطالب ما جموععه )
 .ه الساعات من مقر ات قسم اإلعال هذ

 

 : للطالب من خارج القسم مساندتخصص اإلعالم ك (9

اليت حتول  قم ويتم االختيا  من مقر ات  مساند،اختيا  اإلعال  كتخصص للطالب من خا ج القسم  يتيح القسم
متطلبات القسم األكادمي  وتتحدد عدد الساعات حسب  (من املقر ات االختيا ية وااإلعداد العا  فقط ) 200
 .للطالب
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 توزيع املقررات الدراسية على املستوايت اً:لثاث

 كالتايل:  فستعز بقية املستعايت  اسيتم د اسة املستعى األول والثاين يف السنة التحضرية أم

 املستوى الثالث

ز رقم ورم
 املقرر

سعة  الساعات إسم املقرر
 اجملموع عملي نظري شعبةال

 تصل 220
220 MAS 

 مقدمة يف اإلعال  واالتصال
Introduction to Media and 

Communication 

3 0 3 30 

 تصل 221 
221 MAS 

 مبادئ االتصال االسرتاتيج 
Principles of Strategic Communication 

2 0 2 30 

 تصل 222
222 MAS 

 اإلعال  السععدي
Saudi Media 

2 0 2 30 

 تصل 224
224 MAS 

   حترير اخلرب
News Editing 

2 2 3 15 

 30 2 0 2 تصل( -)مقر  إختيا ي القسم  

  2 0 2 سلم( -)مقر  إجبا ي اجلامعة  

  2 0 2 عرب( -)مقر  إجبا ي الكلية  

 16 اجملموع
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 املستوى الرابع

سعة  الساعات إسم املقرر قرررقم ورمز امل
 اجملموع عملي نظري شعبةال

 تصل 223 
223 MAS 

 نظرايت االتصال
Communication Theories 

3 0 3 30 

 تصل 225
225 MAS 

 مناهج البحث اإلعالم 
Media Research Methods 

2 0 2 30 

 تصل 226
226 MAS 

 اإلعال  اجلديد
New Media 

2 2 3 15 

  2 0 2 اجملتوع العريب السععدي مجع 425

 30 2 0 2 تصل( -)مقر  إختيا ي القسم  

 30 2 0 2 تصل( -)مقر  إختيا ي القسم  

  2 0 2 سلم( -)مقر  إجبا ي اجلامعة  

  2 0 2 عرب( -)مقر  إجبا ي الكلية  

 18 اجملموع
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 املستوى اخلامس

سعة  الساعات إسم املقرر رقم ورمز املقرر
 اجملموع عملي نظري ةشعبال

 تصل 227
227 MAS 

 قعانني  اإلعال  وأخالقياته 
Media Law and Ethics 

2 0 2 30 

 تصل 230
230 MAS 

 التصعير واجلرافيكس
Photography and Graphics 

2 2 3 15 

  2 0 2 اجلغرافيا السياسية جغر 207

  2 0 2 سلم( -)مقر  إجبا ي اجلامعة  

  6 0 0 صص املساند()مقر ات التخ 

  3 0 0 )مقر  مادة حرة( 

 18 اجملموع
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 املستوى السادس

سعة  الساعات إسم املقرر رقم ورمز املقرر
 اجملموع عملي نظري شعبةال

 تصل 228
228 MAS 

 الثقايف البني اإلتصال
Intercultural Communication 

2 0 2 30 

 تصل 229
229 MAS 

 النقد اإلعالم 
Media Criticism 

2 0 2 30 

  2 0 2 سلم( -)مقر  إجبا ي اجلامعة  

  9 0 0 )مقر ات التخصص املساند( 

  3 0 0 )مقر  مادة حرة( 

 18 اجملموع
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 ختصص الصحافة والنشر اإلليكرتوين

 املستوى السابع

سعة  الساعات إسم املقرر رقم ورمز املقرر
 اجملموع عملي نظري شعبةال

 صحف 300 
300 JOR 

 الصحافة اإلستقصايية
Investigative Journalism 

2 0 2 30 

 صحف 301
301 JOR 

 النشر اإللكرتوين
Electronic Publishing 

1 2 2 15 

 صحف 302
302 JOR 

 حترير الفنعن الصحفية
Journalism Arts Editing 

1 2 2 15 

 صحف 303 
303 JOR 

 الصحافة واجلواهري اخلاصة
Journalism and Special Audiences 

1 2 2 15 

 صحف 304 
304 JOR 

 اإلخراج الصحف 
Journalism Layout and Design 

1 2 2 15 

 صحف 305 
305 JOR 

 صحافة املعااطن
Citizen Journalism 

2 0 2 30 

  3 0 0 )مقر  ختصص مساند( 

 15 اجملموع
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 ختصص اإلعالم املرئي واملسموع

 املستوى السابع

سعة  الساعات إسم املقرر املقرر رقم ورمز
 اجملموع عملي نظري شعبةال

 أذ  320
320 RTV 

 الكتابة لإلذاعة والتلفزيعن
Writing for Radio and Television 

1 2 2 15 

 أذ  321
321 RTV 

 الصحافة  التلفزيعنية
Broadcast Journalism 

2 0 2 30 

 أذ  322
322 RTV 

 فن اإللقاء واملقابلة
Art of  Recitation and Interview 

1 2 2 15 

 أذ  323
323 RTV 

 اإلنتاج املسوع 
Audio Production 

1 2 2 15 

 أذ  324
324 RTV 

 اإلنتاج املري 
Video Production 

1 2 2 15 

 أذ  325
325 RTV 

 الربامج العاثيقية
Documentary Programs 

1 2 2 15 

  3 0 0 )مقر  ختصص مساند( 

 15 اجملموع
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 ختصص اإلتصال اإلسرتاتيجي

 املستوى السابع

سعة  الساعات إسم املقرر رقم ورمز املقرر
 اجملموع عملي نظري شعبةال

 علق 340
340 BRE 

 االتصال االسرتاتيج  يف العالقات العامة
Strategic Communication in Public 

Relations 

2 0 2 30 

  علق 341
341 BRE 

 ج  يف اإلعالناالتصال االسرتاتي
Strategic Communication in 

Advertising 

2 0 2 30 

 علق 342
342 BRE 

 تصويم احلوالت اإلعالمية واإلعالنية
Design of Media and Advertising 

Campaigns 

1 2 2 15 

 علق 343
343 BRE 

 الكتابة للعالقات العامة
Writing for Public Relations 

1 2 2 15 

 قعل 344
344 BRE 

 تنظيم املؤمترات واملناسبات
Convections and Events 

Organization 

1 2 2 15 

 علق 345
345 BRE 

 العالقات العامة واألزمات
Public Relations and Crises 

2 0 2 30 

  3 0 0 )مقر  ختصص مساند( 

 15 اجملموع
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 ختصص الصحافة والنشر اإلليكرتوين

 املستوى الثامن

سعة  الساعات إسم املقرر ورمز املقرررقم 
 اجملموع عملي نظري شعبةال

 صحف 306 
306 JOR 

 التد يب امليداين )صحافة ونشر الكرتوين(
Practical Training (Print and 

Electronic Publishing) 

0 24 12 5 

 12 اجملموع
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 ختصص اإلعالم املرئي واملسموع

 املستوى الثامن

سعة  الساعات إسم املقرر املقرررقم ورمز 
 اجملموع عملي نظري شعبةال

 أذ  326
326 RTV 

 التد يب امليداين )إعال  مري  ومسوع (
Practical Training (Broadcast Media) 

0 24 12 5 

 12 اجملموع
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 ختصص اإلتصال اإلسرتاتيجي

 املستوى الثامن

عة س الساعات إسم املقرر رقم ورمز املقرر
 اجملموع عملي نظري شعبةال

 علق 346
346 BRE 

 التد يب امليداين )اتصال اسرتاتيج (
Practical Training (Strategic 

Communication) 

0 24 12 5 

 12 اجملموع
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 جلنة اخلطة وجلان املسارات :رابعاً 

 

 جلنة اخلطة الدراسية

 مقر  د. حمود األمحد

 ععض أ.د. عثوان العريب

 عضع د. فهد الطياش

 عضع د. عبد امللك الشلهعب

 عضع د. خالد احللعة

 عضع د. أسامة النصا 

 عضع د. مطلق املطريي

 عضع د. فااطوة الزهراء

 عضع د. شريين سالمة
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 جلنة اإلعداد العام  جلنة املقررات االختيارية

 مقر   د. خالد احللعة مقر  عبد امللك الشلهعبد. 

 عضع د. حزاب الريس عضع يف بن ثنيان آل سععدد. ان

 عضع د. حسني القحطاين عضع د. حسن منصع 

 عضع د. حمود بكري 

 عضع د. عل  الدومري
 

 جلنة االتصال االسرتاتيجي  جلنة الصحافة والنشر اإللكرتوين

 مقر  أ.د. عثوان حمود العريب  مقر  د. حمود األمحد

 عضع أ.د. عبد اللطيف الععيف عضع د. عبد العزيز الزهراين

 عضع د. عل  العنزي عضع د. اسامة مشعل

 جلنة االعالم  املرئي املسموع   عضع د. حمود املعيذ 

 مقر  فهد الطياشد.  عضع د. حموعد املشعط

 عضع د. ترك  الكندي  

 عضع د.  ضعان املعزون

 



 

 

34 

 

 مالحق اخلطة اً:خامس

 املالحق التالية: مرفق مع هذه اخلطة

 مناذج إقرا  اخلطة )أ، ب، ج، د، هـ، و(

 .ساندا  مقر ات التخصص املخطاابت إقر 

آ اء جهات تقرير تد يبية اليت عقدت ألعضاء هيئة التد يس يف جمال تطعير اخلطط والربامج الد اسية  و التقرير الع شة 
 التعظيف.

 .للخطة الد اسية املرجعيات األكادميية

 .طة كاملةترمجة اخل

 ترمجة منعذج إقرا  اخلطة )ب(

 ج إقرا  اخلطة )هـ، و(مناذ ترمجة 

 نعاتج التعلم اخلاصة مبقر ات اخلطة.

 )نسخة إلكرتونية(خلطة ااخلطة الد اسية كاملة ومجيع مالحق ( حيتعي على CDس  دي )

 


