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 للبدء المعتمد التارٌخ                                     جدٌد برنامج )أ(-7
 

    للبرنامج أساسٌة مراجعة أحدثالتً تمت بها  سنةال                                   قائم برنامجب( 
 
 :  أساسٌة مراجعة آخر إجراء عن المسؤولة لجهةا -
  :باالعتماد ةاص -

 نفذ مراجعة االعتماد:  .

 آخرون:  -

  القسم رئٌس –عبد هللا الحقٌل / الدكتور: القسم رئٌس أو البرنامج منسق -8

 
 :تارٌخ االعتماد من جهة مرخصة -9

 التارٌخ معتمد من مقر الموقع الرئٌسً والفرع

    : الموقع الرئٌس
 .البرنامج ب. بٌئة

 

 

 .البرنامج هذا تدرٌس من الغرض وضح-1
 

 
تحوٌلللل قسلللم اإلعلللالم إللللى كلٌلللة لحعلللالم واالتصلللال وتحوٌلللل شلللعبة االتصلللال التسلللوٌقً  -

واإلعلللالن إللللى قسلللم أوجلللد حاجلللة ملحلللة لتطلللوٌر البرنلللامج ووضلللع معلللاٌٌر ورؤ  جدٌلللدة 

 تتناسب مع طبٌعة هذا التطور والتحول.

ه الٌلللوم إللللً تطلللوٌر التعللللٌم ووضلللع إن المؤسسلللات والجامعلللات العالمٌلللة واإلقلٌمٌلللة تتجللل -

بلللرامج متمٌلللزة حتلللى تحصلللل عللللى منلللتج علملللً متمٌلللز علمٌلللا ومهارٌلللا  ٌكلللون عنصلللرا 

أساسللللٌا فللللً عملٌللللة تنمٌللللة المجتمعللللاتو وال شللللل أن برنللللامج تطللللوٌر مهنللللة العالقللللات 

 العامة من األشٌاء المهمة لخدمة المجتمع.

وات القلٌللللة الماضلللٌة مملللا التغٌلللرات المهملللة التلللً طلللرأت عللللى سلللوق العملللل فلللً السلللن -

ٌتطللللب تحلللدٌث البرنلللامج وفلللق احتٌاجلللات سلللوق العملللل وتطلعاتللله ملللن خرٌجلللً أقسلللام 

 اإلعالم فً الجامعات. 

أفللللرزت صللللناعة اإلعللللالم  واإلعللللالن والتسللللوٌق تنوعللللا جدٌللللدا علللللى مسللللتو  الوسللللائل  -

والمحتللللو و إضللللافة إلللللى التطللللورات التللللً شللللهدتها دراسللللة وتحلٌللللل نظرٌللللات اإلعللللالن 

 تصال اإلنسانً.واال

ٌجب أن تواكب عملٌة إعداد الطالب وتأهٌلهم روح العصر من الناحٌة العلمٌة والمهنٌة 
و وهذا ٌستلزم من القائمٌن على االتصال التسوٌقً واإلعالن إعداد برنامج علمً ٌقوم 

آخذا فً الحسبان كافة المتغٌرات المحٌطة على مبادئ وأسس علمٌة ومنهجٌة متمٌزة.
طالب أو المؤسسة التعلٌمٌةو أو بعضو هٌئة التدرٌسو أو بسوق ومتطلبات سواء بال
 العمل.

 اسباب تلك الحاجه : –

بعقد عدة ورش المراجعة التقوٌمٌة للبرنامج الحالً دعت إلى ضرورة التطوٌر وقد تضمنت القٌام  -

ة عمل خاصة عمل للتعرف على المتطلبات الالزمة لتطوٌر قسم اإلعالن واالتصال التسوٌقً ورش

 بأعضاء هٌئة التدرٌس بقسم اإلعالن واالتصال التسوٌقً بكلٌة اإلعالم واالتصال.

√    
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 .ورشة عمل خاصة بطالب قسم اإلعالم واستطالع آرائهم 

 .ورشة عمل خاصة بالمهنٌٌن والخبراء 

 .ورشة عمل خاصة بأولٌاء بعض الطالب 

 .ورشة عمل خاصة بمؤسسات سوق العمل 

  ب العالمٌة المناظرة للبرنامج.الستفادة من التجارا 

 
 ب. وضح عالقة البرنامج برسالة المؤسسة وأهدافها

 

ٌلبً البرنامج رسالة الجامعة التً تقوم على رعاٌة المعرفة و اإلبداع و القٌم األخالقٌة للطالب و الطالبات و أعضاء هٌئة التدرٌس 
ى خدمة الوطنو من خالل توفٌر نشاطات نوعٌة متمٌزة فً التعلم و التعلٌم و لٌتمكنوا من تنمٌة المهارات القٌادٌة و لٌكونوا قادرٌن عل

من البحث العلمًو و فً ضوء التعالٌم و القٌم اإلسالمٌةو و تقوم الجامعة على إحداث التكامل بٌن االلتزام اإلسالمً و التمٌز األكادٌمً 
 .أجل المساهمة فً بناء مجتمع العلم و المعرفة

لكمً النوعً الذي تشهده كثٌر من المجاالت فً المملكة العربٌة السعودٌة وما واكب ذلل من ازدٌاد مطرد فً الحاجة فً ظل التطور ا
إلى متخصصٌن فً االتصال التسوٌقً واإلعالن  فً العالم بشكل عام والعالم العربً بوجه خاصو ٌأتً دور مؤسسات التعلٌم العالً _  

د اإلسالمٌة _ فً سّد هذا العجزو والمشاركة فً تنمٌة البالد ومتطلبات تنفٌذ األعمال فٌها وفق ومنها جامعة اإلمام محمد بن سعو
 متطلبات التقنٌة الحدٌثة وتلبٌة الحاجات التنموٌة الحقٌقٌة.

تكاد تخلو تشٌر اإلحصاءات والتجارب إلى حاجة سوق العمل إلى مؤهلٌن فً مهارات التسوٌق واإلعالن التً ٌقدمها البرنامجو فال و
مؤسسة إعالمٌة من الحاجة لمتخصصٌن فً االتصال التسوٌقً واإلعالن. وٌفترض أن ٌسهم هذا القسم فً الموائمة بٌن مخرجات التعلٌم 
العالً وسوق العملو وهذا القسم ٌمثل جهدا جادا من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة فً تخرٌج طالب وطالبات ٌستطٌع سوق 

 عابهم بكل ٌسر وسهولةالعمل استٌ

اج ٌعد البرنامج امتدادا طبٌعٌا لرسالة  كلٌة اإلعالمو حٌث قربت التقنٌة الحدٌثة ما بٌن وسائل اإلعالم وتقنٌات الحاسوب لمستو  االندم
 " وبالتالً أصبحت الممارسة اإلعالمٌة مرتبطة بالقدرة integrationوالتكامل "

بحٌث أصبح االتصال التسوٌقً واإلعالن مرتكزا  رئٌسا  فٌها. وعالوة على حاجة سوق العمل على إجادة تقنٌات الحاسوب واالتصال 
للمخرجات وهو أٌضا  داعم قوي لبقٌة أقسام اإلعالم و والعالقات العامة والصحافة والنشر االلكترونًو واإلذاعة والتلفزٌون فتقنٌات 

اله وأنواعه المختلفة أحد أركانها الرئٌسةو التً سٌتم تدرٌسها بعد تحدٌث الحاسب االلى ومهارات التصمٌم واإلخراج لحعالن بأشك
 وتطوٌر قسم االتصال التسوٌقً واإلعالن  تدرٌسا  نوعٌا  وأكثر تخصصٌة واحترافا .

تلبٌة حاجة  لٌس هذا فحسب بل إن مهنة اإلعالم تقوم فً األساس على مهنة  اإلعالن والتسوٌق وكٌفٌة صناعته وهذا ما ٌؤهل القسم من
 سوق العمل  من الممارسٌن والفنٌٌن  فً مجال االتصال التسوٌقً واإلعالن.

 وبالتالً فالقسم مرتبط ارتباطا  أساسٌا  بتخصص اإلعالم ومرتبط برسالة الكلٌة  و ولرسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة.

 رؤٌة القسم :

بكلٌة اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة مكانة متمٌزة بٌن األقسام أن ٌحتل قسم االتصال التسوٌقً واإلعالن و 
 المناظرة فً المملكة والعالم.

 رسالة القسم :

 التأهٌل األكادٌمً والمهنً الممٌز للكفاءات المتخصصة فً االتصال التسوٌقً واإلعالن بمختلف  مجاالته الكثٌرة والمتعددة 
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 القسم )إن وجدت( أو الكلٌة أو المؤسسة تقدمها التً األخر  بالبرامج البرنامج ةعالق-1
 

  ال                 نعم أخر ؟ برامج فً للطلبة متطلبات ُتَعد مقررات البرنامج ٌقدم هذا هل-أ
 
 فً بةالطل الحتٌاجات المقررات هذه تلبٌة لضمان فما االجراءات التً اُتخذت بنعمو الجواب كان إذا

 األخر ؟ البرامج
 
 

ٌتكامللل البرنللامج ملللع  ٌللره مللن البلللرامج ذات العالقللةو حٌللث ٌؤهلللل الخللرٌجٌن للعمللل المهنلللً اإلعالمللًو وٌتللٌح لهلللم فرصللة إكملللال 
دراسلللاتهم العلٌلللا فلللً تخصصلللات الصلللحافة والنشلللر اإللكترونلللً واإلذاعلللة والتلٌفزٌلللون والعالقلللات العاملللة. جلللدٌر باللللذكر أن القسلللم 

لى تطلللوٌر برنلللامج الدراسلللات العلٌلللاووفق آلٌلللة تكاملٌلللة ملللع هلللذا البرنلللامجو بحٌلللث سلللٌتٌح برنلللامج الدراسلللات العلٌلللا عملللل أٌضلللاوع
 المطور فً القسم مراحل )الدبلوم العام فً اإلعالم( و)الماجستٌر( و)الدكتوراه(

 من أمثلة العالقة  :

 بعض المقررات . مشاركه أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم مع األقسام األخر  فً تدرٌس -

 كما ٌقدم هذا البرنامج مقررات دراسٌة ٌأخذها طالب فً برامج أخر  حسب ما ٌتطلب التخصص.  -

 

 االحتٌاجات والخصائص الواجب مراعاتها :  -و 

 ٌ ًعلنها القسم ٌقبل البرنامج الحاصلٌن على شهادة الثانوٌة العامة القسم األدبً أو العلمً أو ما ٌعادلهاو وفق شروط القبول الت

 فً فترات القبول للدراسة الجامعٌة فً الجامعة.

   اجتٌاز الفصل التحضٌري 

 

 
 
 
 
  ال                   نعم أخر ؟ تقدمها أقسام من متطلبات البرنامج مقررات هل-ب
 
 لألقسلام التابعلة المقلررات تللل تلبٌلة لضلمان فملا االجلراءات التلً اُتخلذت بلنعمو الجلواب كلان إذا

  البرنامج؟ هذا طلبة الحتٌاجات ألخر ا

 

 األعمال التً ٌنبغً القٌام بها لتلبٌة تلل االحتٌاجات والخصائص : 

تأهٌل الملتحقٌن بالبرنامج بالمعارف والمهارات العامة فً اإلعالم واالتصال التسوٌقً بمستو  
 ة فً هذا الملف.البكالورٌوسو وهو األمر الذي تجٌب عنه الخطة الدراسٌة للبرنامج الوارد

 
 
 

 ٌلتحقوا أن الخاصة الظروف بعض لدٌهم الذٌن أو الخاصة االحتٌاجات ذوي للطلبة ٌمكن هل-4
او المثال: سبٌل )على بالبرنامج؟  طالب أو التحاق الطالب بالفترة المسائٌة النشغالهم بالعمل صباح 
 ضعٌفة( اللغوٌة أو الحاسوبٌة للمهارات إجادتهم أن أو تعلم صعوبات أو جسدٌة إعاقات من ٌعانون

 
     ال                           نعم
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 االحتٌاجات ذوي المتقدمٌن لمتطلبات استجابة تقدم التً الخدمات أو التً تجر  التعدٌالت ما-3
 الخاصة؟

 

 .والغاٌات واألهداف الرسالة .ج

 البرنامج عبر عن رسالة-1
 

مؤهلة علمٌا  وعملٌا  بالقدر الذي ٌتناسب مع المخرجات المتوقعة إعداد الكفاءات اإلعالمٌة ال
  .  االتصال التسوٌقًو اإلعالنمن مرحلة البكالورٌوس فً 

 كما ستتحقق رؤٌة ورسالة القسم عن طرٌق األهداف التالٌة:

تقدٌم برنامج علمً متكامل فً تخصص االتصال والنشر االلكترونً و و توظٌف وسائل التقنٌة  -أ
والدارسٌن فٌه على أفضل وسائل التعلٌم لٌتمكنوا من  لحدٌثة فً مجال التعلٌمو وتدرٌب منسوبً القسما

 دراساتهم الجامعٌة والعلٌا بتمٌزو وتحقٌق التفاعل الحٌوي مع المجتمع ومؤسساته. مواصلة

 العمل إعداد الكفاءات المؤهلة علمٌا  ومهارٌا  فً تصمٌم اإلعالن وخدمات التسوٌق و لخدمة -
دراسٌة تخدم هذه  اإلعالمً والمساهمة فً دفع عجلة التنمٌة. كما ٌهدف البرنامج إلى عقد دورات

 المجاالتو وتوظٌف التقنٌة الحدٌثة فً التعلٌم والدراسات والبحوث فً المجاالت المختلفة.

 تزوٌد الطالب بالمستجدات النظرٌة والتطبٌقٌة  فً االتصال التسوٌقً واإلعالن -

تهٌئة الطالب لٌكونوا قادرٌن على نقد وتحلٌل الواقع التطبٌقً والمشكالت وتقدٌم الحلول  -

 والمقترحات لمواجهتها.

 قائمة التطورات االستراتٌجٌة لثالث أو خمس سنوات قادمة:  -ب  

 .ًتزوٌد الطالب بالمستجدات النظرٌة فً اإلعالن واالتصال التسوٌق 

 ٌقٌة فً اإلعالن واالتصال التسوٌقً.تزوٌد الطالب بالمستجدات التطب 

 . تزوٌد الطالب بمهارات البحث العلمًو وإعداد الدراسات والبحوث اإلعالمٌة 

  تهٌئللللة الطللللالب لٌكونللللوا قللللادرٌن علللللى نقللللد وتحلٌللللل الظللللواهر والمشللللكالت اإلعالمٌللللة

 وتقدٌم الحلول والمقترحات لمواجهتها .

  فللً القسللم فللً المجللاالت التللً ٌتطلبهللا تطللوٌر الخبللرات العلمٌللة ألعضللاء هٌئللة التللدرٌس

 التطبٌق العملً اإلعالن واالتصال التسوٌقً.

تقللللٌص الفجلللوة بلللٌن قسلللم اإلعلللالن واالتصلللال التسلللوٌقًو والمؤسسلللات المهنٌلللة التلللً تملللاس تطلللوٌر 

 .الخبرات العلمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً القسم
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 وغاٌة هدف كل إلى للوصول المتبعة االستراتٌجٌات بٌان مع الجدول، فً امجالبرن لرسالة المحققِّة والغاٌات األهداف اذكر-1
 .اإلنجاز بها ٌقاس التً المؤشرات واذكر

 

 المؤشرات االستراتٌجٌات أهم التغٌٌرات أو التطورات

 

تطلللللوٌر الخبلللللرات العلمٌلللللة ألعضلللللاء هٌئلللللة 

التللللدرٌس فللللً القسللللم فللللً المجللللاالت التللللً 

ل ٌتطلبهلللللللللا التطبٌلللللللللق العمللللللللللً لالتصلللللللللا

 التسوٌقً واإلعالن

تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس والمحاضرٌن  -

والمعٌدٌن على حضور المؤتمرات والندوات 

وحلقات النقاش التً تقام داخل البالد 

 وخارجه.

دعم المشروعات البحثٌة ألعضاء هٌئة  -

التدرٌس والمحاضرٌن والمعٌدٌن السٌما التً 

 تتصل بالتألٌف والترجمة

 إجراء الدراسات -

 قوٌمٌة والتتبعٌة.الت

 إعداد التقارٌر الدورٌةو -

 واستخالص  

 نتائجها اإلحصائٌة.

 

تطللللللللوٌر الخبللللللللرات العملٌللللللللة والتطبٌقٌللللللللة 

ألعضلللللاء هٌئلللللة التلللللدرٌس فلللللً القسلللللم فلللللً 

المجلللللاالت التلللللً ٌتطلبهلللللا التطبٌلللللق العمللللللً 

 لالتصال التسوٌقً واإلعالن

 
إلحللللاق محاضللللري القسللللم ومعٌدٌلللله ببللللرامج 

ام أحلللللداث التقنٌلللللات تدرٌبٌلللللة عللللللى اسلللللتخد
واألسلللالٌب المهنٌلللة فلللً المجلللاالت اإلعالمٌلللة 

 المختلفة
 

 إجراء الدراسات -

 التقوٌمٌة والتتبعٌة.

 إعداد التقارٌر الدورٌةو -

 واستخالص 

 نتائجها اإلحصائٌة.

 

ردم الفجلللوة بلللٌن كلٌلللة اإلعلللالم والمؤسسلللات 

المهنٌلللللللة لحعلللللللالم التلللللللً تملللللللاس تطلللللللوٌر 

هٌئللللة التللللدرٌس الخبللللرات العلمٌللللة ألعضللللاء 

فلللللً القسلللللم فلللللً المجلللللاالت التلللللً ٌتطلبهلللللا 

التطبٌللللللللق العملللللللللً لالتصللللللللال التسللللللللوٌقً 

 واإلعالن

 

دخللللول القسللللم فللللً شللللراكات وبللللرامج تعللللاون 

مهنلللللً ملللللع المؤسسلللللات اإلعالمٌلللللة المتقدملللللة 

 داخل المملكة وخارجها.

 إجراء الدراسات -

 التقوٌمٌة والتتبعٌة.

 إعداد التقارٌر  -

 الدورٌةو واستخالص

 نتائجها اإلحصائٌة. 

 

تطلللللوٌر الخبلللللرات العلمٌلللللة ألعضلللللاء هٌئلللللة 

التللللدرٌس فللللً القسللللم فللللً المجللللاالت التللللً 

ٌتطلبهلللللللللا التطبٌلللللللللق العمللللللللللً لالتصلللللللللال 

 التسوٌقً واإلعالن

تشلللللللللللجٌع أعضلللللللللللاء هٌئلللللللللللة التلللللللللللدرٌس  -

والمحاضلللللللرٌن والمعٌلللللللدٌن بالقسلللللللم عللللللللى 

حضللللللور المللللللؤتمرات والنللللللدوات وحلقللللللات 

 خارجه.النقاش التً تقام داخل البالد و

دعللللم المشللللروعات البحثٌللللة ألعضللللاء هٌئللللة  -

التللللدرٌس والمحاضللللرٌن والمعٌللللدٌن السللللٌما 

 تلل التً تتصل بالتألٌف والترجمة

 إجراء الدراسات  -

 التقوٌمٌة والتتبعٌة.

 إعداد التقارٌر -

 الدورٌةو  

 واستخالص 

 نتائجها اإلحصائٌة.
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 لجديدة()الخطة ا اإلعالن واالتصال التسويقيمقررات قسم 
 المستوى الثاني المستوى األول

 الوحدات ادلقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي الوحدات ادلقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي
 2 السرية النبوية ترخ 101 1 القرآن الكرمي قرأ 101
 2 النحو حنو 159 2 التوحيد عقد 102
 2 عالميمهارات التحرير اإل علم 103 2 النحو حنو 104
 2 فلسفة االعالم علم 104 2 اإلعالم السعودي علم 101
 3 مبادئ التسويق دار 344 3 مدخل إىل االتصال علم 102
 3 (1برامج التصميم احلاسوبية ) سوق 112 2 مبادئ اإلدارة دار 253
 3 أسس اإلعالن واقتصادياتو سوق 113 2 مدخل إىل االتصال التسويقي سوق 111

 17 اجملموع 14 اجملموع
 الرابعالمستوى  الثالثالمستوى 

 2 الفقو فقو 250 1 القرآن الكرمي قرأ 151
 2 اإلحصاء التطبيقي علم 208 2 منهج البحث اإلعالمي علم 205
 2 حترير اإلعالن سوق 221 2 نظريات االتصال علم 206
 2 ختطيط وسائل اإلعالن سوق 218 2 إدارة اإلعالن والتسويق سوق 214
 2 التسويق االلكرتوين سوق 219 3 (2برامج التصميم احلاسوبية) سوق 215
 3 تصميم اإلعالن ادلطبوع وحتريره سوق 220 3 قوانني اإلعالن وأخالقياتو سوق 216
 2 سلوك ادلستهلك سوق 221 2 برامج تنشيط ادلبيعات سوق 217
        

 15 اجملموع 15 اجملموع
 السادسالمستوى  الخامسالمستوى 

 2 تاريخ ادلملكة ترخ 102 1 القرآن الكرمي قرأ 301
 3 ختطيط احلمالت اإلعالنية سوق 330 2 الثقافة اإلسالمية ثقف 453
 3 إدارة عالقات العمالء علق 219 2 الرأي العام علم 308
 2 إدارة وكاالت اإلعالن سوق 332 4 تصميم اإلعالن ادلرئي وحتريره سوق 327
 3 تصميم اإلعالن االلكرتوين سوق 333 3 تصال التسويقي ادلتكاملاال سوق 328
 3 حبوث اإلعالن والتسويق سوق 334 2 البيع الشخصي سوق 329
 3 العالقات العامة التسويقية علق 323 4 اخلرب الصحفي صحف 216

 19 اجملموع 18 اجملموع
 الثامنالمستوى  السابعالمستوى 

 4 مشروع خترج سوق 442 1 القرآن الكرمي قرأ 451
 8 تدريب تعاوين سوق 443 4 ختطيط محالت االتصال التسويقي سوق 436
     2 إدارة العالمة التجارية سوق 437
     2 التسويق االجتماعي سوق 438
     3 حاالت دراسية سوق 439
     3 التسويق الدويل سوق 440
     2 القياس التسويقي سوق 441

 12 جملموعا 17 اجملموع
126 
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 ٔفمةً نهًسطهحةذ بنسةجمد بإلعالٌ ٔبالزصةل بنسسٕيم بنخطد بنذربسيد نمسى 

ٍِز  ٌتر ا

رلًّ  ٌا

ٍِز  ٌتر ا

 االصًّ
ّمرر  ٌاىحذاث ٌا

 بنًسطهث بنسةجك

َ ٌاضؼىدي ػٍُ 101   2 اإلػال

ً ٌإى االتصاي ػٍُ 102   3 ِذخ

  2 ِبادئ اإلدارة دار 253

ً ٌإى االتصاي  صىق 111 ًٌمِذخ   2 اٌتضى

  2 ِهاراث اٌتحرٌر اإلػالًِ ػٍُ 103

  2 ٍفضفت االػالَ ػٍُ 104

ٌتضٌىك دار 344  ِبادئ اإلدارة 253 دار 3 ِبادئ ا

ٍت ) صىق 112 ُ ٌاحاصىب ٍّ ج اٌتص   3 (1برِا

ٌاٗت صىق 113 ْ والتصاد ًٌم 111صىق  3 أصش اإلػال ٌتضى ً ٌإى االتصاي ا  ِذخ

  2 ًِِٕهج اٌبحج اإلػال ػٍُ 205

  2 ٔظرٌاث االتصاي ػٍُ 206

ْ واٌتضٌىك صىق 214 ك 344دار ، ِبادئ اإلدارة 253 دار 2 إدارة اإلػال ٌتضٌى  ِبادئ ا

ٍت) صىق 215 ُ ٌاحاصىب ٍّ ج اٌتص ٍت ) 112صىق  3 (2برِا ُ ٌاحاصىب ٍّ ٌتص ج ا  (1برِا

ٍاٗت صىق 216 ْ وأخالل ٓ اإلػال ٍٔ ًٌم 111صىق  3 لىا ٌتضى ً ٌإى االتصاي ا  ِذخ

ؼاث صىق 217 ٍّب شٍط ٌا ج ٕت ًٌم 111صىق  2 برِا ٌتضى ً ٌإى االتصاي ا ك 344دار ، ِذخ  ِبادئ اٌتضٌى

ًٍم ػٍُ 208 ٌتطب ٕهج اٌبحج اإلػالًِ 205 ػٍُ 2 اإلحصاء ا ِ 

ٌاٗت 217 صىق، ِهاراث اٌتحرٌر اإلػالًِ 103 ػٍُ 2 تحرٌر اإلػالْ صىق 221 ْ والتصاد  أصش اإلػال

ٌاٗت 217 صىق 2 اإلػالْ تخطٍط وصاًئ صىق 218 ْ والتصاد  أصش اإلػال

ك االٌىترؤً صىق 219 ك 344دار  2 اٌتضٌى  ِبادئ اٌتضٌى

ْ اٌّطبىع وتحرٌرٖ صىق 220 ُ اإلػال ٍّ ٍت ) 112صىق  3 تص ُ ٌاحاصىب ٍّ ٌتص ج ا  (1برِا

ٌاٗت 217 صىق 2 صٍىن اٌّضتهٍه صىق 221 ْ والتصاد  أصش اإلػال

ٌؼَا ػٍُ 308   2 ٌارأي ا

ً وتحرٌرٖ صىق 327 ْ اٌّرئ ُ اإلػال ٍّ ٍت) 215صىق  4 تص ُ ٌاحاصىب ٍّ ٌتص ج ا  (2برِا

ّتىاًِ صىق 328 ً ٌا ٌم ٌتضى ً اإلػالْ 218 صىق 3 االتصاي ا  تخطٍط وصائ

ٍغ ٌاشخصً صىق 329 ٌب ٍؼاث 113 صىق 2 ا ّب شٍط ٌا ج ٕت  برِا

 ِهاراث اٌتحرٌر اإلػالًِ 103 ػٍُ 4 ٌاخبر ٌاصحًف صحف 216

ٍتت صىق 330 ْ، صىق 218 صىق 3 خطٍط ٌاحّالث اإلػالٔ ً اإلػال ً وتحرٌرٖ 327 تخطٍط وصائ ْ اٌّرئ ُ اإلػال ٍّ  تص

الء ػٍك 219 ّؼ   3 إدارة ػاللاث ٌا

ك 214 صىق 2 إدارة وواالث اإلػالْ صىق 332 ٌتضٌى ْ وا  إدارة اإلػال

ْ االٌىترؤً صىق 333 ُ اإلػال ٍّ ٍت) 215صىق  3 تص ُ ٌاحاصىب ٍّ ٌتص ج ا ً وتحرٌرٖ 327 صىق، (2برِا ٌّرئ ْ ا ُ اإلػال ٍّ  تص

ٌتضٌىك صىق 334 ْ وا ًٍم 208 ػٍُ 3 بحىث اإلػال ٌتطب  اإلحصاء ا

ٍت ػٍك 323 ٌم ٌتضى ِت ا ٌؼا   3 اٌؼاللاث ا

ًٌم صىق 436 ٌتضى ّتىاًِ 328 صىق 4 تخطٍط حّالث االتصاي ا ً ٌا ٌم ٌتضى  تخطٍط ٌاحّالث اإلػالٍٔت 330صىق ، االتصاي ا

ٌتإدار صىق 437 ِت اٌتجار ك 214 صىق 2 ة اٌؼال ٌتضٌى ْ وا  تخطٍط ٌاحّالث اإلػالٍٔت 330صىق ، إدارة اإلػال

ّاػً صىق 438 ك االجت  تخطٍط ٌاحّالث اإلػالٍٔت 330صىق  2 اٌتضٌى

ٍت صىق 439 ٍت، صىق 330صىق  3 حاالث دراص ك 334 تخطٍط ٌاحّالث اإلػالٔ ْ واٌتضٌى  بحىث اإلػال

ٌذوًٌ صىق 440 ك ا  تخطٍط ٌاحّالث اإلػالٍٔت 330صىق  3 اٌتضٌى

ًٌم صىق 441 ٌتضى ٍاس ا ٌم ًٍم 208 ػٍُ 2 ا ٌتطب  تخطٍط ٌاحّالث اإلػالٍٔت 330صىق ، اإلحصاء ا

ِا ػذا صىق  4 ِشروع تخرج صىق 442 ّمرراث اٌتخصصٍت،  ٍغ ٌا ٌتؼاؤً 443جّ ٌتذرٌب ا  ا

ِا ػذا صىق 8 تذرٌب تؼاؤً صىق 443 ّمرراث اٌتخصصٍت،  ٍغ ٌا  ِشروع اٌتخرج 442 جّ
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 :وتنظٌمه البرنامج هٌكل .د
 :البرنامج توصٌف -1

 :المطلوبة المٌدانٌة الخبرة . مكونات2

  التعاونً التدرٌب -
 .التخرج مشروع -

 المٌدانٌة الخبرة ألنشطة مختصر وصف - أ

كملللا   إنتلللاج ملللواد اإلعلللالن وتحرٌلللره والتلللدرٌب فلللً الشلللركات ووكلللاالت التسلللوٌق واإلعلللالنٌقلللوم الطلللالب ب
 ٌعد الطالب مشروعا  للتخرج.

-  

 الفصل الثانً.  -السنة الرابعة البرنامج؟ فً المٌدانٌة الخبرةفٌها الطالب ب ٌكلف التً المراحل أو المرحلة -ب

 : الزمنٌة والجدولة المخصص الوقت -ج
 جزء من المقررات الفصلٌة. -
- 

 
 المعتمدة: الساعات دد. عد

 اسً كامل موزعة على النحو التالً:( أسبوعٌا لمدة فصل در11) -
 ( ساعات.3مقرر مشروع التخرج ) -
 ( ساعة أسبوعٌا .8التدرٌب التعاونً لمدة فصل دراسً كامل ) -

 :األبحاث أوالمشارٌع  متطلبات. 3

 :مختصر أ. وصف
ٌختللتم الطالللب دراسللته فللً البرنللامج بتنفٌللذ مشللروع عملللً متكامللل فللً المجللال الللذي ٌر بلله )االتصللال 
التسللللوٌقً واإلعللللالن( وٌقللللوم بتنفٌللللذه بنفسلللله وٌتللللرجم مللللن خالللللله المعرفللللة والمهللللارات التللللً اكتسللللبها 

 وقدراته على التخطٌط واإلعداد والتألٌف والتنفٌذ.
 

 :البحث أو بالمشروع التكلٌف من المستهدفة الرئٌسٌة التعلم ب. مخرجات

 رفة.القدرة على تحوٌل المعارف النظرٌة إلى تطبٌقات مهنٌة محت 

   .إجادة مهارات التخطٌط واإلعداد والتألٌف والتنفٌذ 

  ًالقلللدرة عللللى وضلللع المعلللارف والمهلللارات التلللً اكتسلللبها ملللن البرنلللامج فلللً تصلللورها العمللللً والعلمللل
 السلٌم.

 
 
 .لفصل الثانًا -: السنة الرابعةالبحث إجراء أو المشروع بتنفٌذ البرنامج فً الطالب فٌها ٌُكلّ ف التً المراحل أو المرحلة -ج

  .اربع ساعاتالمعتمدة:  الساعات عدد -د

 ب:للطال المقدم الدعم وآلٌات األكادٌمً إلرشادا -هـ 
ٌختار كل طالب فكرة لمشروعهو ومناقشتها مع أستاذ المقررو وبعد االتفاق علٌها ٌقدم الطالب خطة عملٌة للتنفٌذو ثم ٌبدأ فً 

 ألستاذو لٌكون المشروع جاهزا  فً نهاٌة الفصل الدراسً.تنفٌذ المشروع بمتابعة دورٌة من قبل ا

 التقٌٌم المستمر للطالب وفق الخطة التنفٌذٌةو وتوزع الدرجات وفق ما ٌلً:: التقوٌم  منهج -و
 

 الدرجة اإلجراء

 %15 تقوٌم الفكرة من حٌث جودتها وابتكارها وتمٌزها

 %12 تقوٌم خطة العمل من حٌث دقتها وقابلٌتها للتنفٌذ

 %15 تقوٌم جدٌة الطالب فً تنفٌذ كل مرحلة من مراحل الخطة

 %52 تقوٌم المشروع فً صورته النهائٌة

 %122 المجموع                           

 مخرجات التعلم وفًقا لمجاالت التعلم وأسالٌب التقٌٌم واستراتٌجٌات التدرٌس. -3
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 تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

 لمتطلبات المؤهالت الوطنٌة وفقا  
 التقوٌم أسالٌب التدرٌس استراتٌجٌات

 المعارف 1.0

1.1 
 التصالألساسٌة لمعرفة المفاهٌم ا -
  تسوٌقً واإلعالنال

التعلم المباشر  -
 والمحاضرات الصفٌة.

لتعلم القائم على الحوار ا -
 والنقاش داخل الصف

 األبحاث. -

 .التحرٌرٌة االختبارات استخدام -
 .الصفٌة اتالمناقش -
 .التقدٌمٌة العروض تقٌٌم -
 

1.2 
تصال معرفة أدوار ووظائف اال -

 التسوٌقً واإلعالن

التعلم المباشر  -
 والمحاضرات الصفٌة.

حل المشكالت علمٌا  -
 وعملٌا.

التعلم القائم على العمل  -
 الجماعً "التعاونً" 

التعلم القائم على الحوار  -
 والنقاش داخل الصف.

تفكٌر التعلم القائم على ال -
 الناقد.

 األبحاث. -
 الواجبات المكتبٌة. -
 تقدٌم العروض. -
المحاكاة  العلمٌة  -

 والتطبٌقٌة 

 استخدام االختبارات التحرٌرٌة. -
 المناقشات الصفٌة. -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة -

1.3 
 مجاالتمعرفة المعارف وال -

األساسٌة لالتصال التسوٌقً 
  واإلعالن

التعلم المباشر والمحاضرات  -
 ٌة.الصف
 حل المشكالت علمٌا وعملٌا. -
التعلم القائم على العمل  -

 الجماعً "التعاونً" 
التعلم القائم على الحوار  -

 والنقاش داخل الصف.
التعلم القائم على التفكٌر  -

 الناقد.
 األبحاث. -
 الواجبات المكتبٌة. -
 تقدٌم العروض. -
 المحاكاة  العلمٌة والتطبٌقٌة -

 .التحرٌرٌة تاالختبارا استخدام -
 .الصفٌة المناقشات -
 التقدٌمٌة العروض تقٌٌم -

1.4 

معرفة النظرٌات العلمٌة  -
عالن ٌة التً تفسر عمل االواالتصال
وكٌفٌة ممارستها  على  والتسوٌق

 أرض الواقع

التعلم المباشر  -
 والمحاضرات الصفٌة.

حل المشكالت علمٌا  -
 وعملٌا.

التعلم القائم على العمل  -
 ونً" .الجماعً "التعا

التعلم القائم على الحوار  -
 والنقاش داخل الصف.

التعلم القائم على التفكٌر  -
 الناقد.

  -األبحاث. -
 الواجبات المعملٌة. -
 الواجبات المكتبٌة. -
المحاكاة  العلمٌة  -

 استخدام االختبارات التحرٌرٌة. -
 التطبٌقات المعملٌة. -
 المناقشات الصفٌة. -
 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة. -
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 والتطبٌقٌة 

 اإلدراكٌة المهارات 2.0

2.1 
رات االتصالٌة فً تطبٌق المها -
 المستهدفة. عالن والتسوٌقاإل
 

 المحاضرات الصفٌة. -
 التدرٌبات العملٌة.  -
حل المشكالت ودراسة  -

 الحالة.
مجموعات النقاش  -

 .الصغٌرة
التغذٌة الراجعة لما ٌقوم  -

 به الطالب من أعمال

 تطبٌقات عملٌة داخل الصف -
 ٌةمشارٌع بحث -
 المناقشات الصفٌة. -
 االختبارات التحرٌرٌة والشفوٌة. -
 

2.2 
المتخلفة  عالن التمٌٌز بٌن فنون اإل -

 ومتطلبات تنفٌذها.
 

 ة المحاضرات الصفٌ -
 التدرٌبات العملٌة -
حل المشكالت ودراسة  -

 الحالة.
مجموعات النقاش  -

 الصغٌرة
التغذٌة الراجعة لما ٌقوم  -

 به الطالب من أعمال

 ة داخل الصف.تطبٌقات عملٌ -
 مشارٌع بحثٌة. -
 المناقشات الصفٌة. -
 االختبارات التحرٌرٌة والشفوٌة. -
 

2.3 

 عالن والتسوٌقإنتاج  مواد اإل -
موضوعات   تحلٌلوالمختلفة. 
المختلفة  تصال التسوٌقًوقضاٌا اال

 وٌحدد اتجاهاتها.
 

 ة المحاضرات الصفٌ -
 التدرٌبات العملٌة -
حل المشكالت ودراسة  -

 الحالة.
وعات النقاش مجم -

 الصغٌرة
التغذٌة الراجعة لما ٌقوم  -

 به الطالب من أعمال

 تطبٌقات عملٌة داخل الصف. -
 مشارٌع بحثٌة. -
 المناقشات الصفٌة. -
 االختبارات التحرٌرٌة والشفوٌة. -

2.4 

عالن موضوعات وقضاٌا اإل تحلٌل -
امتالل و المختلفة وٌحدد اتجاهاتها.
 مهارات البحث العلمً.

 
 

 ة لصفٌالمحاضرات ا -
 التدرٌبات العملٌة -
حل المشكالت ودراسة  -

 الحالة.
مجموعات النقاش  -

 الصغٌرة
التغذٌة الراجعة لما ٌقوم  -

 به الطالب من أعمال

 تطبٌقات عملٌة داخل الصف. -
 مشارٌع بحثٌة. -
 المناقشات الصفٌة. -
 االختبارات التحرٌرٌة والشفوٌة. -

 المسؤولٌة وتحمل اآلخرٌن مع التعامل مهارات 3.0

3.1 
القدرة على ممارسة مهارات 

عالقات  الفعال. وتكوٌنالتواصل 
 إٌجابٌة مع اآلخرٌن

المشاركة فً األنشطة  -
الجماعٌة الصفٌة و ٌر 

 الصفٌة.
تكوٌن فرق عمل إلنجاز  -

 المشارٌع اإلعالمٌة.
تكلٌف الطالب  -

باإلشراف على األنشطة 
  ٌر الصفٌة.

تقمص األدوار المهنٌة  -
ً فً األنشطة التدرٌبٌة ف

تسوٌق مٌادٌن ال
 واإلعالن

مالحظة تفاعل الطالب فً  -
 مواقف عملٌة مختلفة.

تقوٌم أداء الطالب أثناء ممارسته  -
 للعمل المٌدانً.

طرح قضاٌا افتراضٌة ومالحظة  -
 طرٌقة تعامل الطالب معها.
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3.2 

القدرة على قٌادة فرق العمل فً  -
 العالقات العامة

المبادرة فً والعمل ضمن فرٌق. و
رف على القضاٌا التً تتطلب التع

االهتمام ومعالجتها بالطرٌقة المناسبة 
على المستو  الفردي وضمن فرٌق 

 عمل.

المشاركة فً األنشطة  -
الجماعٌة الصفٌة و ٌر 

 الصفٌة.
تكوٌن فرق عمل   -

إلنجاز المشارٌع 
 اإلعالمٌة.

تكلٌف الطالب  -
باإلشراف على األنشطة 

  ٌر الصفٌة.
تقمص األدوار المهنٌة  -

ً األنشطة التدرٌبٌة فً ف
تصال ادٌن االمٌ

 .التسوٌقً

مالحظة تفاعل الطالب فً  -
 مواقف عملٌة مختلفة.

تقوٌم أداء الطالب أثناء ممارسته  -
 للعمل المٌدانً.

طرح قضاٌا افتراضٌة ومالحظة  -
 طرٌقة تعامل الطالب معها.

 العددٌة والمهارات المعلومات، وتقنٌة التواصل، مهارات   4.0

4.1 

القدرة على استخدام الحاسبات  -
اآللٌة  للتعامل مع شبكة اإلنترنت 
 للوصول إلى المعلومات المطلوبة.

القدرة على استخدام  الوسائل  -
والبرامج الحدٌثة فً إنتاج  وتصمٌم 

 وكتابة مواد العالقات العامة.
القدرة على استخدام التقنٌة فً  -

 البحث العلمً.
 

 المحاضرات الصفٌة. -
 ٌبات العملٌة.التدر -
استخدام التعلم  -

ونظام التعلٌم  اإللكترونً
 عن بعد

 االختبارات التحرٌرٌة والعملٌة. -
تكلٌف الطالب بإنتاج مواد  -

ورسائل إعالمٌة باستخدام 
 الوسائل التقنٌة الحدٌثة.

تكلٌف الطالب بإجراء البحوث  -
النظرٌة والتطبٌقٌة باستخدام 

 الوسائل التقنٌة الحدٌثة
ب بتقدٌم عروض تكلٌف الطال -

صفٌة وتزوٌدهم بالتغذٌة الراجعة 
 التقوٌمٌة.

4.2 

استخدام التقنٌة فً إجراء العروض  -
 التقدٌمٌة لهداف مختلفة .

القدرة على استخدام التقنٌة فً  -
 التواصل مع اآلخرٌن.

إتقان استخدام األسالٌب والمعامالت  -
اإلحصائٌة فً تحلٌل البٌانات 

 حلول مبدعة.وتفسٌرها للوصول إلى 
 

 المحاضرات الصفٌة. -
 التدرٌبات العملٌة. -
استخدام التعلم  -

ونظام التعلٌم  اإللكترونً
 عن بعد

 االختبارات التحرٌرٌة والعملٌة. -
تكلٌف الطالب بإنتاج مواد  -

ورسائل إعالمٌة باستخدام 
 الوسائل التقنٌة الحدٌثة.

تكلٌف الطالب بإجراء البحوث  -
 النظرٌة والتطبٌقٌة باستخدام

 الوسائل التقنٌة الحدٌثة
تكلٌف الطالب بتقدٌم عروض  -

صفٌة وتزوٌدهم بالتغذٌة الراجعة 
 التقوٌمٌة.

  حركٌةنفسال المهارات   5.0

5.1 

إنتاج وتصمٌم مواد القدرة على -
العالقات العامة المختلفة سواء كانت 
صحفٌة أو مسموعةو أو مسموعة 

 مرئٌة.

 التدرٌب العملً.  -
 داء الدور.المحاكاة وأ -
عرض مواد مسجلة مرئٌة  -

ومسموعة تتضمن نماذج 
 تطبٌقٌة متمٌزة.

عرض أعمال الطالب  -
 ومناقشتها بشكل جماعً.

تقوٌم أستاذ المقرر ألداء الطالب  -
أثناء تطبٌق المهارات الحركٌة 

 من خالل قائمة الرصد.

تقوٌم الطالب ألداء زمالئهم أثناء  -
 تطبٌق المهارات الحركٌة.

5.2 

محاكاة  وتبادل أدوار القدرة على  - 
ومواقف وممارسات عملٌة فً 

 العالقات العامة.
قٌاس قدرة الطالب على التعامل فً  -

 المواقف التً تتطلب الحركة.
 

 التدرٌب العملً.  -

 المحاكاة وأداء الدور. -

عرض مواد مسجلة  -
مرئٌة ومسموعة 

تتضمن نماذج تطبٌقٌة 
 متمٌزة.

عرض أعمال  -
شتها الطالب ومناق

تقوٌم أستاذ المقرر ألداء  -
الطالب أثناء تطبٌق المهارات الحركٌة 

 من خالل قائمة الرصد.

تقوٌم الطالب ألداء  -
زمالئهم أثناء تطبٌق المهارات 

 الحركٌة
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 بشكل جماعً.
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 البرنامج تعلم مخرجات مصفوفة
 
 

 السنة األولى ) الفصل األول والثانً(
 

 

مجاالت التعلم 
تعلم  ومخرجات

وفقاً  قررالم
لمتطلبات 

 المؤهالت الوطنٌة

 البرنامج مقررات

قرأ
121 

عقد
121 

نحو
123 

علم 
121 

علم
121 

سوق
111 

سوق
111 

ترخ
113 

نحو
159 

علم
124 

علم
123 

سوق
114 

سوق
113 

سوق
115 

               المعارف 1.0

 م   م م م م ق ق م م م م ق ق ق الحقائق  1.1

 م   م م م م ق ق م م م م ق ق ق المفاهٌم  1.2

 م   م م م م ق ق م م م م ق ق ق النظرٌات 1.3

 م   م م م م ق ق م م م م ق ق ق     اإلجراءات  1.4

              ق اإلدراكٌة المهارات 2.0

 م  م  م  م م ق ق م م م م ق ق د مهارات معرفٌة 2.1

2.2 
تطبٌق المهارات 

 عند الطلب 
 م  م  م  م م ق ق م م م م ق ق د

2.3 
التفكٌر االبتكاري 
    وحل المشكالت 

 م  م  م  م م ق ق م م م م ق ق د

3.0 
 مع التعامل مهارات
 وتحمل اآلخرٌن
 المسؤولٌة

              

3.1 
مسؤولٌة الفرد عن 

 تعلمه
 م   م  م  م م ق ق م م م م ق ق د

3.2 
المشاركة الجماعٌة 

 والقٌادة
 م    م  م  م م ق ق م م م م ق ق د

3.3 
التصرف بمسؤولٌة  

فً المواقف 
 الشخصٌة والمهنٌة

 م    م  م  م م ق ق م م م م ق ق د

4.3 
معاٌٌر السلول 

 األدبٌة
 م   م  م  م م ق ق م م م م ق  د

4.0 
 التواصلو مهارات
 المعلوماتو وتقنٌة

 العددٌة والمهارات

              

4.1 
التواصل الشفوي 

 والمكتوب
 ق  ق ق  م م ق ق م م م م ق ق د

4.2 
استخدام تقنٌة 
 المعلومات   

 م   م م  م م ق ق م م م م ق ق م

4.3 
   مبادئ

الرٌاضٌات  
 واإلحصاء

 م    م م  م م ق ق م م م م ق ق م

5.0 
 نفسال المهارات
 حركٌة

              

5.1 

إنتاج القدرة على 
وتصمٌم مواد 
العالقات العامة 

 المختلفة

 م م م م م م م م م م م م م م
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5.2 

محاكاة  القدرة على 
وتبادل أدوار 

ارسات ومم ومواقف
عملٌة فً العالقات 

 العامة.

 م م م م م م م م م م م م م م

3.5 

قٌاس قدرة الطالب 
مل فً على التعا

المواقف التً 
 تتطلب الحركة

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق

 
 السنة الثانٌة ) الفصل الثالث والرابع(

 

مجاالت التعلم 
ومخرجات تعلم 

المقرر وفقاً 
لمتطلبات 

 المؤهالت الوطنٌة

 البرنامج مقررات

قرأ
121 

علم 
125 

علم
121 

سوق
111 

سوق
117 

سوق
114 

سوق
118 

فقه
152 

علم
127 

سوق
119 

سوق
112 

صحف

124 
سوق
111 

 

               المعارف 1.0

  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق الحقائق  1.1

  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق فاهٌم الم 1.2

  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق النظرٌات 1.3

  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق     اإلجراءات  1.4

               اإلدراكٌة المهارات 2.0

  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق مهارات معرفٌة 2.1

2.2 
تطبٌق المهارات 

 عند الطلب 
  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

2.3 
التفكٌر االبتكاري 
   وحل المشكالت 

  

  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

3.0 
 التعامل مهارات

 اآلخرٌن مع
 المسؤولٌة وتحمل

              

3.1 
مسؤولٌة الفرد عن 

 تعلمه
  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

3.2 
المشاركة الجماعٌة 

 والقٌادة
  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

3.3 
التصرف بمسؤولٌة  

فً المواقف 
 الشخصٌة والمهنٌة

  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

4.3 
معاٌٌر السلول 

 األدبٌة
  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

4.0 
 التواصلو مهارات
 المعلوماتو وتقنٌة

 العددٌة والمهارات

              

4.1 
التواصل الشفوي 

 والمكتوب
  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

4.2 
استخدام تقنٌة 
 المعلومات   

  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

4.3 
   مبادئ

الرٌاضٌات  
  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق
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 واإلحصاء

5.0 
النفس  المهارات
 ةحركٌ

              

5.1 

إنتاج القدرة على 
وتصمٌم مواد 
العالقات العامة 

 المختلفة

  م م م م م م م م م م - - -

5.2 

محاكاة  ى القدرة عل
 وتبادل أدوار ومواقف
وممارسات عملٌة فً 

 العالقات العامة.

  م م م م م م م م م م م م -

3.5 

قٌاس قدرة الطالب 
مل فً على التعا

المواقف التً 
 تتطلب الحركة

  م م م م م م م م م م م م ق

 السنة الثالثة ) الفصل الخامس والسادس(

 

 

مجاالت التعلم 
ومخرجات تعلم 

رر وفقاً المق
لمتطلبات المؤهالت 

 الوطنٌة

 البرنامج مقررات

قرأ
421 

ثقف
354 

علم
428 

سوق
417 

سوق
418 

سوق
419 

صحف
424 

سوق
442 

سوق
441 

سوق
441 

سوق
444 

سوق
443 

سوق
445 

  

               المعارف 1.0

  د ق د  م م د ق د د د م ق ق الحقائق  1.1

  د ق د  م م د ق د د د م ق ق المفاهٌم  1.2

  د ق د م م د ق د د د م ق ق النظرٌات 1.3

  د ق د م م د ق د د د م ق ق     اإلجراءات  1.4

               اإلدراكٌة المهارات 2.0

  د ق د د د د ق د د د م ق ق مهارات معرفٌة 2.1

2.2 
تطبٌق المهارات 

 عند الطلب 
  د ق د د د د ق د د د م ق ق

2.3 
التفكٌر االبتكاري 
   وحل المشكالت 

  

  د ق د د د د ق د د د م ق ق

3.0 
 التعامل مهارات

 اآلخرٌن مع
 المسؤولٌة وتحمل

              

3.1 
مسؤولٌة الفرد عن 

 تعلمه
  د ق د د د د ق د د د م ق ق

3.2 
المشاركة الجماعٌة 

 والقٌادة
  د ق د د د د ق د د د م ق ق

3.3 
التصرف بمسؤولٌة  

فً المواقف 
 الشخصٌة والمهنٌة

  د ق د د د د ق د د د م ق ق

4.3 
معاٌٌر السلول 

 األدبٌة
  د ق د د د د ق د د د م ق ق

4.0 
 التواصلو مهارات
 المعلوماتو وتقنٌة

 العددٌة والمهارات

              

4.1 
التواصل الشفوي 

 والمكتوب
  د ق د د د د ق د د د م ق ق



 بنًًهكد بنعرجيد بنسعٕديد
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4.2 
استخدام تقنٌة 
 المعلومات   

  د ق د د د د ق د د د م ق ق

4.3 
   مبادئ

الرٌاضٌات  
 واإلحصاء

  د ق د د د د ق د د د م ق ق

5.0 
النفس  المهارات
 ةحركٌ

              

5.1 

إنتاج القدرة على 
وتصمٌم مواد 
العالقات العامة 

 المختلفة

  د د د د د د ق ق ق ق ق ق ق

5.2 

محاكاة  ى القدرة عل
وتبادل أدوار 

وممارسات  ومواقف
عملٌة فً العالقات 

 العامة.

  د د د د د د د د د د ق ق ق

3.5 

قٌاس قدرة الطالب 
مل فً على التعا

المواقف التً 
 تتطلب الحركة

  د د د د د د د د د د ق ق ق

 السنة الرابعة ) الفصل السابع والثامن(

 

مجاالت التعلم 
ومخرجات تعلم 

وفقاً  المقرر
لمتطلبات المؤهالت 

 الوطنٌة

 البرنامج مقررات

قرأ
351 

سوق
341 

سوق
347 

سوق
348 

سوق
349 

سوق
332 

سوق
331 

سوق
331 

علق
334 

     

               المعارف 1.0

      د د ق د د د د د د الحقائق  1.1

      د د ق د د د د د د المفاهٌم  1.2

      د د ق د د د د د د النظرٌات 1.3

      د د ق د د د د د د     اإلجراءات  1.4

               اإلدراكٌة المهارات 2.0

      د د ق د د د د د د مهارات معرفٌة 2.1

2.2 
تطبٌق المهارات 

 عند الطلب 
      د د ق د د د د د د

2.3 
التفكٌر االبتكاري 
    وحل المشكالت 

      د د ق د د د د د د

3.0 
 لتعاملا مهارات

 اآلخرٌن مع
 المسؤولٌة وتحمل

              

3.1 
مسؤولٌة الفرد عن 

 تعلمه
      د د ق د د د د د د

3.2 
المشاركة الجماعٌة 

 والقٌادة
      د د ق د د د د د د

3.3 
التصرف بمسؤولٌة  

فً المواقف 
 الشخصٌة والمهنٌة

      د د ق د د د د د د

4.3 
معاٌٌر السلول 

 األدبٌة
      د د ق د د د د د د

               التواصلو مهارات 4.0
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 المعلوماتو وتقنٌة
 العددٌة والمهارات

4.1 
التواصل الشفوي 

 والمكتوب
     د د د ق د د د د د د

4.2 
استخدام تقنٌة 
 المعلومات   

     د د د ق د د د د د د

4.3 
   مبادئ

الرٌاضٌات  
 واإلحصاء

     د د د ق د د د د د د

5.0 
النفس  المهارات
 ةحركٌ

              

5.1 

إنتاج القدرة على 
وتصمٌم مواد 
العالقات العامة 

 المختلفة

     د د د د د د د د د د

5.2 

محاكاة  القدرة على 
وتبادل أدوار 

وممارسات  ومواقف
عملٌة فً العالقات 

 العامة.

     د د د د د د د د د د

3.5 

قٌاس قدرة الطالب 
مل فً تعاعلى ال

المواقف التً 
 تتطلب الحركة

     ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق
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 .البرنامج فً القبول شروط. 5

 فً البرنامج:متطلبات القبول 

ٌقبل البرنامج الحاصلٌن على شهادة الثانوٌة العامة القسم األدبً أو العلمً أو ما ٌعادلهاو وفق شروط القبول التلً  -
 للدراسة الجامعٌة فً الجامعة.ٌعلنها القسم فً فترات القبول 

 ) مرفق الدلٌل اإلرشادي( اجتٌاز الفصل التحضٌري -

 .البرنامج وإتمام الحضور متطلبات. 6

و ما عدا النسب المسموح  ساعة 114وعددها  الحضور الكامل لجمٌع ساعات البرنامج إجباريٌتطلب  :الحضور - أ
و وقواعد تنفٌذها بجامعة اإلمام محمد بن الجامعات السعودٌةت الجامعٌة فً بها فً الالئحة الموحدة لجمٌع الدراسا

 ) مرفق الدلٌل اإلرشادي(سعود اإلسالمٌة.
 :فٌما ٌلً شرح موجز لمتطلبات الحضور و
 األنظمة أو السٌاسات الخاصة بتحدٌد وتوزٌع الدرجات:  - أ

ة على األعمال الفصلٌة التالٌة بما % و وتوزع باقً الدرج 12ال تقل درجة االمتحان النهائً عن : المقررات النظرٌة
 ٌتناسب مع طبٌعة المقرر:

 اختبارات فصلٌة. -

 اختبارات قصٌرة. -

 بحوث قصٌرة أو أوراق عمل. -

 مشاركة صفٌة. -

 عروض تقدٌمٌة. -
%و وتوزع باقً الدرجة على األعمال الفصلٌة التالٌة بما  32ال تقل درجة االمتحان النهائً عن  لمقررات نصف عملٌة:

 مع طبٌعة المقرر:ٌتناسب 

 تكلٌفات عملٌة. -

 اختبارات فصلٌة -

 مشاركة صفٌة -

 عروض تقدٌمٌة  -
 ٌخصص كامل الدرجة للمشروع العملًو وٌخضع ذلل للتقوٌم المستمر وفقا  لطبٌعة المقرر.: المقررات العملٌة

ارات الموحدة للجامعات واالختبو الئحة الدراسة  خرأإلى سنة طبق بشأن االنتقال من ت: سنة إلى سنة من االنتقالب. 
 .السعودٌة

ٌطبق البرنامج فً النظام المعمول به فً الجامعة )بنر( فً تسجٌل المقررات : التخرج متطلبات أو البرنامج إتمام ج.
ٌطبق بشأن االنتقال التخرج من البرامج الئحة الدراسة كما  والتخرج وتتولى عمادة القبول والتسجٌل تنفٌذ هذه المهمة.

 .ارات الموحدة للجامعات السعودٌةواالختب

 .األداء قٌاس من والتحقق الطالبتقوٌم  لوائح د.

 :فحص عٌنات من االختبارات والواجبات -أ

 مقارنة التطبٌقات العملٌة باألداء فً الجوانب النظرٌة.  -

 مقارنة أداء الطالب فً أي مقرر بأدائه فً بقٌة المقررات. -

 ساتذة حول تقوٌم الطالب.تبادل الملحوظات والرؤ  بٌن األ -
  تقوٌم مستقل من جهة خارجٌة: -ب 

 ٌقوم بالتقوٌم المستقل أحد أقسام العالقات العامة فً الجامعات السعودٌةو أو الجامعات العربٌة.
 

 .الطلبة ومساندة الطالبٌة اإلدارة .هـ
 .للطلبة األكادٌمً اإلرشاد-1

 

 ساعتان أسبوعٌا. الساعات المكتبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس: -أ 
 االستشارات الخاصة بتخطٌط البرنامج واختٌار المواد الدراسٌة:  -ب
 تعٌن مشرف من أعضاء هٌئة التدرٌس لكل طالب منذ بداٌة دخوله البرنامج وحتى تخرجه. -
م مكتبٌة أسبوعٌا وذلل تبعا  لجدول محاضراته األسبوعً من أجل تقدٌ ٌنٌحدد أستاذ المقرر ما ال ٌقل عن ساعت -

 المشورة األكادٌمٌة لطالب هذا المقرر 
 متابعة األداء األكادٌمً للطالب. -

 التخطٌط للسٌرة المهنٌة ) توجٌه الطالب مهنٌاً (  -ج 
من استشارات فٌما ٌتعلق بالتخصص والتوظٌف بعد التخرج أو عمله الحالً أو ه لٌإتزوٌد الطالب بما ٌحتاج  -

 الدراسات العلٌا التً ٌنشدها.
 .الشخصٌة واالجتماعٌة للطالب بالستشارات فٌما ٌتعلق بالجوانم اتقدٌ -
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 .الطلبة تظلم -2

 .ٌتم النظر فً شكاو  الطالب وتظلماتهم فً ضوء ما حددته الالئحة الموحدة للدراسة واالختبار فً الجامعات السعودٌة -

 .والتجهٌزات والمرافق التعلم مصادر .ز
 

المراجع و ٌرها من مصادر و المقررات كتب الختٌار حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة عضاءأ ٌتبعها التً اإلجراءات ()أ -1
 :ذلل على الحصول إجراءاتو العنكبوتٌةو الشبكة مواقع اإللكترونٌة المصادر ذلل فً بما و ٌرها التعلم
 الطالب فً مجال التخصص.بٌع الكتب بالجامعة لتوفٌر الكتب والمراجع التً ٌحتاج إلٌها  ركزوم والتنسٌق مع المكتبة -
 والمعامل بالمكتبة صةاالخ التعلم مصادر الختٌار حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء ٌتبعها التً اإلجراءات )ب( -1

 :ذلل على الحصول إجراءات  الدراسٌةو والفصول
 .اإللكترونٌةالتنسٌق مع الجهات المختصة بالجامعة لتوفٌر مصادر المعلومات  -

مد  مالءمة ما ٌقدم من كتب المقررات والمراجع  لتقوٌم حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء ٌتبعها التً تاإلجراءا -1
 :و ٌرها من مصادر التعلم

 إجراء مسوحات لمعرفة قواعد المعلومات وتسهٌل وصول الطالب  إلٌها. -

 و ٌرها من مصادر التعلم المقدمة: مد  مالءمة كتب المقررات والمراجع ٌمولتق الطالب ٌتبعها التً اإلجراءات -4
 ت المقررات الخاصة بتوصٌف المقررو وما ٌشرحه األستاذ داخل القاعة.مقارنة المراجع والكتب المقررة مع مفردا -

 :واعتمادها المقررات كتب على للحصول المتبعة اإلجراءات  -3
اف البرنامج بشكل عام وألهداف كل مقرر على تقٌٌم الكتب والمراجع من قبل لجان متخصصة للتأكد من مناسبتها ألهد -

 .حدةو على أن ٌتم ذلل بشكل دوري كل ثالث سنوات
 

 .حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء .ح
 التعٌٌن-1

 :التدرٌس هٌئة أعضاء توظٌف عملٌة

 .اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس من ذوي االختصاص والكفاءة العلمٌة العالٌة 

 رٌس من خرٌجً الجامعات المتمٌزة أكادٌمٌا .اختٌار أعضاء هٌئة التد 

  .إجراء المقابالت الشخصٌة لتقوٌم كفاءة وأهلٌة المتقدم لشغل وظٌفة عضو هٌئة التدرٌس 

 .تعرٌف عضو هٌئة التدرٌس المعٌن حدٌثا  بأنظمة ولوائح القسم والجامعة 

 المواءمة بٌن تخصص عضو هٌئة التدرٌس والمقررات التً ٌقدمها البرنامج. 

  إجراء تقوٌم ألداء عضو هٌئة التدرٌس خالل السنة األولى من ممارسته لمهامه األكادٌمٌة والبحثٌةو وذلل قبل البت
 فً تعٌٌنه بشكل نهائً.

 .ومراجعته علٌه واإلشراف البرنامج تصمٌم فً ةالمشارك -2

 لسٌره السنوي واالستعراض امجالبرن جودة مراقبة عملٌات فً وإشراكهم التدرٌس هٌئة أعضاء استشارة آلٌةأ. 
 :األداء لتحسٌن والتخطٌط

فصلٌا حول سٌر البرنامجو والعقبات التً ٌمكلن أن تكلون قلد واجهلت الطلالبو  ٌقدم كل أستاذ مقرر فً البرنامجو تقرٌرا   -
 والحلول المقترحة للمشكالت.

من دراسات تقوٌمٌلةو وبٌانلات إحصلائٌةو وتقلارٌر  ٌعقد القسم حلقة نقاش سنوٌة لتقٌٌم البرنامجو فً ضوء ما ٌتوافر علٌه -
 ألساتذة المقرراتو وٌخلص إلى ما ٌحتاجه البرنامج من عملٌات تحسٌن وتطوٌر.

 .تعرض خالصات عملٌة التقوٌم تلل على مجلس القسمو للنظر فٌها والتوصٌة بما تحتاجه من إجراءات تنفٌذٌة -
 :االستشارٌة اللجنة عمل آلٌةب.   

 الصات عملٌة التقوٌم تلل على مجلس القسم للنظر فٌها والتوجٌه بما تحتاجه من إجراءات تنفٌذٌة.تعرض خ -

 .المهنً التطوٌر-3

 :حٌث من حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة ألعضاء المهنً التطوٌر لتحقٌق المتبعة اإلجراءات
 ؟الطالب ٌمووتق التدرٌس مهارات تطوٌر-أ

 مشاركة فً الدورات التدرٌبٌة الموجهة لتنمٌة وتطوٌر مهاراتهم التدرٌسٌة والبحثٌة.حث أعضاء هٌئة التدرٌس على ال -

 عقد دورات تدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً استخدام التقنٌات الحدٌثة فً التدرٌس. -

 العامة ابتعاث عدد من المعٌدٌن والمحاضرٌن للدراسة فً الخارج بما ٌتواكب مع التطورات الحدٌثة فً مجال العالقات -
 : مهنٌة جوانب تطوٌر-ب

 تحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس للمشاركة فً المؤتمرات والندوات العلمٌة داخلٌا  وخارجٌا . -

 عقد دورات تدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً استخدام التقنٌات الحدٌثة فً البحث العلمً. -
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 .إعداد أعضاء هٌئة التدرٌس الجدد ومن فً حكمهم-4

ٌن معٌدٌن من الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس فً العالقات العامةو بتفوقو والمؤهلٌن معرفٌا ومهارٌا اختٌار وتعٌ -
 فً صناعة العالقات العامة  واإلعالم و بمجاالتها النوعٌة المتعددة.

قات ابتعاث عدد من المعٌدٌن والمحاضرٌن للدراسة فً الخارج بما ٌتواكب مع التطورات الحدٌثة فً مجال العال -
 العامة.

 .حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء من الزائرٌن واألساتذة المتفرغٌن غٌر األساتذة-5

ٌستهدف القسم ضمن خطته االستراتٌجٌة استقطاب أساتذة زائرٌن لخدمة أهدافه و وتحقٌق وظائفه التعلٌمٌة والتدرٌبٌة من  -
 عالمٌةو وذلل وفق التنظٌمات المعمول بها فً وزارة التعلٌم العالً.الكفاءات المؤهلة فً الجامعات السعودٌة  والعربٌة وال

 عملٌات تقٌٌم البرنامج وتطوٌره:  .ط
 .التدرٌس فعالٌة-1

  :االستراتٌجٌات هذه وتطوٌر المختلفة التعلم مجاالت فً التعلم مخرجات تطوٌر استراتٌجٌات لتقٌٌم المتبعة اإلجراءات -أ
 ج الطالب نهاٌة كل فصل دراسً.إحصائٌة عن نتائ بٌانات  -

 استمارة استقصاء طالبٌة لكل مقرر توزع نهاٌة كل فصل. -

 تقارٌر لجنة متابعة وتقوٌم الخطة الدراسٌة. -

 .ثقة المؤسسات اإلعالمٌة بخرٌجً القسم وحصول النسبة الكبر  منهم على وظائف فور تخرجهم -

 

 .للبرنامج العام التقٌٌم-2

 :من المستهدفة التعلم مخرجات ولتحقٌق للبرنامج العامة للجودةتقوٌم  على للحصول البرنامج فً المتبعة االستراتٌجٌاتأ. 

 :البرنامج وخرٌجً الحالٌٌن الطالب-1
 استمارة استقصاء للطالب المسجلٌن حالٌا  والذٌن تخرجوا من البرنامج. -
 مجموعات التركٌز للطالب المسجلٌن حالٌا  والذٌن تخرجوا من البرنامج. -

 :الفئتٌن كال أو مستقلون مقٌمون مستشارون مستقلون أو -1
 إجراء دراسات علمٌة لتقوٌم مخرجات البرنامج من قبل وحدة الجودة فً الكلٌة وباحثٌن مستقلٌن. -
 المٌة و ٌرها فً خرٌجً البرنامج.التعرف على آراء القائمٌن على المؤسسات اإلع -

 :الجمٌع من أو الشأن أصحاب من  ٌرهم أوالموظفون  -4
 إجراء دراسات علمٌة لتقوٌم مخرجات البرنامج من قبل وحدة البحوث فً الكلٌة. -
عالمٌة التعرف على اتجاهات المؤسسات التً ٌعمل بها خرٌجو القسم نحو معارف الخرٌجٌن ومهاراتهم االتصالٌة واإل -

 .و ٌرها من المهارات المطلوبة فً رجل العالقات العامة

 

 :الستخدامها المخطط االستراتٌجٌات تطبٌق فً حكمهم فً ومن رٌسالتد هٌئة أعضاء مهارة لتقٌٌم المتبعة اإلجراءات -ب
 استمارة استقصاء طالبٌة لكل مقرر توزع نهاٌة كل فصل. -
 تقارٌر األداء الوظٌفً ألعضاء هٌئة التدرٌس. -
 مراجعة عٌنات مختارة من أعمال الطالب واختباراتهم من قبل زمٌل آخر. -
 ل األستاذ.مراجعة ملف المقرر المقدم من قب -
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 ٌمهووتق للبرنامج الرئٌسٌة مؤشرات األداء جدول 

مؤشرات 
األداء 
 الرئٌسٌة

قائمة مؤشرات أداء البرنامج الرئٌسٌة باعتماد 
 المؤسسة

المستوى 
المستهدف 

لمؤشرات األداء 
 الرئٌسٌة

المستوى الحالً 
لمؤشرات األداء 

 رئٌسٌةال

مستوى مؤشرات 
األداء الرئٌسٌة بالنسبة 

للمعاٌٌر المرجعٌة 
 الداخلٌة

مستوى مؤشرات 
األداء الرئٌسٌة 
بالنسبة للمعاٌٌر 
 المرجعٌة الخارجٌة

تحلٌل مؤشرات 
 األداء الرئٌسٌة

الرؤٌة الجدٌدة 
للمستوى المستهدف 

لمؤشرات األداء 
 الرئٌسٌة

 1المؤشر
جببذٔبو كةيببم  ٔ َسبحد بنطببالت نٓياببد بنسببذري   

 ية يعةدنّ(

أستاذ لكل 
 طالب22

 طالب لكل أستاذ22 طالب33أستاذ لكل  جدٌد
  

 2المؤشر
َسببحد  عءببةئ ْياببد بنسببذري  بنبب يٍ يحًهببٌٕ 

 يؤْالذ دكسٕربِ يصةدق عهيٓة

% من 02
 عدد األساتذة

 جدٌد
% من عدد 46

 األساتذة
% من عدد 62

 األساتذة

  

 3المؤشر
حربيج بنب يٍ  كًهببٕب َسبحد بنطببالت بنبذب هيٍ جببةن

 جُجةح بنسُد بألٔنى
 %52 %65 جدٌد 55%

  

 4المؤشر

َسبببببببحد بنطبببببببالت بنبببببببذب هيٍ فببببببب  جبببببببربيج  

بنحكةنٕريٕس بن يٍ  كًهٕب  ف  بنحذ بألدَى يبٍ 

 بنًذخ

 %55 %62 جدٌد 02%

  

 5المؤشر
َسببحد بنطببالت بنببذب هيٍ فبب  جببربيج بنذربسببةذ 

 بنعهية بن يٍ  كًهٕب  ف  بنٕلر بنًحذد
 %55 %42 دٌدج 62%

  

 6المؤشر
 َسحد بنخريجيٍ يٍ جربيج بنحكةنٕريٕس بنب يٍ

 . شٓر يٍ بنسخرج 6ف  يذخ  زٕظفٕب
 %45 %12 جدٌد 42%

  

 5المؤشر

َسحد بنخريجيٍ يٍ جربيج بنحكةنٕريٕس بنب يٍ 

 شببٓر يببٍ  6بنسحمببٕب جةنذربسببةذ بنعهيببة  ببالل 

 .بنسخرج

 %5 %3 جدٌد 12%

  

 0المؤشر

نجبٕدخ بنخبريجيٍ جةنُسبحد  زمييى  صحةت بنعًم

ألدبئٓببببى جعببببكم عببببةول ٔجةنُسببببحد نهًٓببببةربذ 

 ٔبنخصةئص كًة يحذدْة إطةر بنًؤْالذ.

 جٌد جداً  جٌد جدٌد جٌد جداً 

  

 ٌنصح بإجراء تحلٌل فً ضوء البٌانات الفعلٌة كل سنتٌن
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 جدول خطة عمل البرنامج

 

 ص المسؤولالشخ  التقوٌممعاٌٌر  االقتراحات العملٌة التوصٌات الرقم
تارٌخ 
 البدء

 تارٌخ االنتهاء

1 
حصر ألعذبد بنطالت ٔ عءةئ ْياد بنسذري  جعبذ َٓةيبد 

 كم فصم دربس .
 جعذ َٓةيد كم فصم دربس . ٔكيم بنكهيد  

2 

حصببر ألعببذبد  عءببةئ ْياببد بنسببذري  بنبب يٍ يحًهببٌٕ 

يؤْالذ دكسٕربِ يصةدق عهيٓة َسحد نًجًبٕ   عءبةئ 

 ْياد بنسذري .

  
 عءةئ  يذير شإٌ

 ْياد بنسذري 
 جعذ َٓةيد كم سُد دربسيد.

 جعذ َٓةيد كم فصم دربس . يذير شإٌ بنطالت   يربجعد َسةئج طالت بنفرلد بألٔنى. 3

4 
يربجعببببد َسببببةئج طببببالت بنفرلببببد بنربجعببببد ٔبنسببببجالذ 

 بألكةديًد نهُةجحيٍ.
 جعذ َٓةيد كم فصم دربس . يذير شإٌ بنطالت.  

5 
ٓببٕب يرحهببد بنذربسببةذ بنعهيببة يربجعببد كعببٕذ بنبب يٍ  َ

 ٔيمةرَسٓة جسٕبريخ بنسحةلٓى جةنحرَةيج.
  

ٔكيم بنكهيد نهذربسةذ 

 بنعهية.
 جعذ َٓةيد كم فصم دربس .

6 
 6بسسمصببةئ  عببذبد بنخببريجيٍ بنبب يٍ زٕظفببٕب فبب  يببذخ 

  شٓر يٍ بنسخرج.
 جعذ َٓةيد كم سُد دربسيد.   

5 
ريخ يربجعببد كعببٕذ بنًمحببٕنيٍ نهذربسببةذ بنعهيببة ٔزببٕب

 زخرجٓى. 
  

ٔكيم بنكهيد نهذربسةذ 

 بنعهية.
 لحم جذبيد بنفصم بنذربس .

0 

زٕزيع بسسحةَد عهى  صحةت بنعًم ٔبنًبذربئ فب   يبةكٍ 

عًببم بنخببريجيٍ نًعرفببد درجببد زميببيًٓى ٔر ببةْى عببٍ 

 يسسٕبْى.

 كم سُد. فريك بنجٕدخ   

 خطة.ٌنصح بأن تتم مراجعة المعاٌٌر كل سنتٌن وٌتم فً ضوئها تعدٌل ال
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 توقٌعات معتمدة

 التارٌخ التوقٌع المنصب االسم العمٌد/المشرف على البرنامج

   عميد انكهية د/ عبداهلل بن حممد انرفاعي أ. عميد كهية اإلعالو واالتصال

     وكيم اجلامعة
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 مرفقات البرنامج

 (1مرفق رقم )

 تصال التسوٌقً واإلعالنشادي لبرنامج قسم االالدلٌل اإلر 

 (2مرفق رقم )

 محتوٌات الدلٌل اإلرشادي  للقسم -تصال التسوٌقً واإلعالنٌل اإلرشادي لقسم االلدلا

 الصفحة المحتوٌات م

  مقدمة 1

  نبذة عن القسم 1

  رؤٌة القسم 4

  رسالة القسم 3

  أهداف القسم 5

  شروط القبول فً القسم 1

  الخطة الدراسٌة لمرحلة البكالورٌوس 7

  الدراسٌة للقسم اإلطار العام للخطة 8

  ترمٌز المقررات 9

  الخطة الدراسٌة التفصٌلٌة موزعة على الفصول الدراسٌة 12

  متطلبات الحضور وإتمام البرنامج  11

  توزٌع درجات المقرر الدراسً 11

  إرشادات حول أنظمة الدراسة الجامعٌة 14

 
 
 

 الصفحة المحتوٌات م

  ات عنهتعرٌف بالبرنامج ومعلوم 1

  بٌئة عمل البرنامج 1

  تعرٌف برسالة البرنامج 4

  هٌكل البرنامج وتنظٌمه 3

  مكونات الخبرة المٌدانٌة 5

  متطلبات البحث أو المشروع فً البرنامج )هذا خالف بحث المقرر ومشروعه( 1

  تنمٌة نتائج التعلٌم فً المجاالت المختلفة 7

  نٌة المعلومات العددٌةمهارات التواصلو واستخدام تق 8

  المهارات النفس حركٌة )إذا كانت تنطبق على البرنامج( 9

  متطلبات القبول بالبرنامج 12

  اللوائح التنظٌمٌة أو سٌاسات وضع الدرجات وتوزٌعها ) إن وجدت( 11

  اإلنجازعملٌات التحقق من معاٌٌر  11

  وصف البرنامج لعملٌات اإلرشاد األكادٌمً 14

  معالجة تظلمات الطالب 13

  الكتب والمراجع ومصادر  التعلم 15

  الجوانب المتعلقة بتعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس وتطوٌرهم 11

  تقٌٌم البرنامج وعملٌات تحسٌن المستو  17

  التقوٌم الكلً للبرنامج 18
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 مقدمة:

ن المجاالت فً المملكة العربٌة السعودٌة وما واكب ذلل من فً ظل التطور الكمً النوعً الذي تشهده كثٌر م

ازدٌاد مطرد فً الحاجة إلى متخصصٌن فً االتصال التسوٌقً واإلعالن فً العالم بشكل عام والعالم العربً 

بوجه خاصو ٌأتً دور مؤسسات التعلٌم العالً _  ومنها جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة _ فً سّد هذا 

و والمشاركة فً تنمٌة البالد ومتطلبات تنفٌذ األعمال فٌها وفق متطلبات التقنٌة الحدٌثة وتلبٌة الحاجات العجز

 التنموٌة الحقٌقٌة.

 نبذة عن القسم:

تشٌر اإلحصاءات والتجارب إلى حاجة سوق العمل إلى مؤهلٌن فً مهارات االتصال التسوٌقً واإلعالن التً 

لو مؤسسة إعالمٌة من الحاجة لمتخصصٌن فً التسوٌق واإلعالن وٌفترض أن ٌقدمها البرنامجو فال تكاد تخ

تسهم هذا القسم فً الموائمة بٌن مخرجات التعلٌم العالً وسوق العملو وهذا القسم تمثل جهدا جادا من جامعة 

 ولة.اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة فً تخرٌج طالب وطالبات ٌستطٌع سوق العمل استٌعابهم بكل ٌسر وسه

ٌعد البرنامج امتدادا طبٌعٌا لرسالة كلٌة اإلعالم واالتصال و حٌث قربت التقنٌة الحدٌثة ما بٌن وسائل اإلعالم 

" وبالتالً أصبحت الممارسة اإلعالمٌة مرتبطة integrationوتقنٌات الحاسوب لمستو  االندماج والتكامل "

ح التسوٌق واإلعالن مرتكزا  رئٌسا  فٌها. وعالوة على بالقدرة على إجادة تقنٌات الحاسوب واالتصال بحٌث أصب

حاجة سوق العمل للمخرجات وهو أٌضا  داعم قوي لبقٌة أقسام اإلعالم و العالقات العامة  والصحافة والنشر 

االلكترونً واإلذاعة والتلفزٌون فتقنٌات الحاسب االلى ومهارات التسوٌق واإلعالن أحد أركانها الرئٌسةو التً 

تدرٌسها بعد إٌجاد قسم الصحافة والنشر االلكترونً تدرٌسا  نوعٌا  وأكثر تخصصٌة واحترافا . وبالتالً  سٌتم

فالقسم مرتبط ارتباطا  أساسٌا  بتخصص اإلعالم ومرتبط برسالة الكلٌة  و ولرسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمٌة.

 رؤٌة القسم :

عالنو بكلٌة اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة أن ٌحتل قسم االتصال التسوٌقً واإل

 مكانة متمٌزة بٌن األقسام المناظرة فً المملكة والعالم.

 رسالة القسم :

التأهٌل األكادٌمً والمهنً الممٌز للكفاءات المتخصصة فً االتصال التسوٌقً واإلعالن التً تعمل فً 

 المجاالت الكثٌرة والمختلفة. 

 أهداف قسم اإلعالن واالتصال التسوٌقً :

 سٌتم تحقٌق رؤٌة ورسالة القسم عن طرٌق األهداف التالٌة:

تقدٌم برنامج علمً متكامل فً تخصص االتصال التسوٌقً واإلعالن و و توظٌف وسائل التقنٌة الحدٌثة فً  -

دراساتهم  ٌم لٌتمكنوا من مواصلةوالدارسٌن فٌه على أفضل وسائل التعل مجال التعلٌمو وتدرٌب منسوبً القسم

 الجامعٌة والعلٌا بتمٌزو وتحقٌق التفاعل الحٌوي مع المجتمع ومؤسساته.

اإلعالمً والمساهمة فً  إعداد الكفاءات المؤهلة علمٌا  ومهارٌا فً تصمٌم اإلعالن والتسوٌق و لخدمة العمل -

تخدم هذه المجاالتو وتوظٌف التقنٌة الحدٌثة فً  دراسٌة دفع عجلة التنمٌة. كما ٌهدف البرنامج إلى عقد دورات

 التعلٌم والدراسات والبحوث فً المجاالت المختلفة.

 تزوٌد الطالب بالمستجدات النظرٌة والتطبٌقٌة فً االتصال التسوٌقً واإلعالن -
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مقترحات تهٌئة الطالب لٌكونوا قادرٌن على نقد وتحلٌل الواقع التطبٌقً والمشكالت وتقدٌم الحلول وال -

 لمواجهتها.

 شــروط القبول فً القسم لمرحلة البكالورٌوس: 

 الضوابط والمعاٌٌر المعتمدة من قبل إدارة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة. 

 اجتٌاز الفصل التحضٌري  

 شهادة الثانوٌة العامةو القسم األدبً أو العلمً  

 ٌوس  :اإلطار العام للخطة الدراسٌة لمرحلة البكالور

 اإلطار العام للخطة الدراسٌة: -أ 
( وحللدة دراسللٌة موزعللة علللى متطلبللات الجامعللة والكلٌللة 114تتضللمن الخطللة الدراسللٌة لبرنللامج البكللالورٌوس )

 والتخصصو وذلل على النحو التالً:

 النسبة المئوٌة عدد الوحدات عدد المقررات نوع المتطلب م

 %13 18 مقررات 7 متطلب جامعً 1

 %14 17 مقررات 8 لب كلٌةمتط 1

 %74 91 مقررا   44 متطلب التخصص 4

 %122 111 مقرر 38 المجموع

 
 وتقّدم هذه المتطلبات فً ثمانٌة فصول دراسٌة، موزعة على النحو التالً:

 ( وحدة دراسٌة تقدم  للطالب فً المستو  األول وحتى المستو   السابع.45: وٌتضمن )اإلعداد العام -1
( وحلدة دراسلٌة تقلدم للطلالب  فلً المسلتو  األول حتلى المسلتو  91صً: وٌتضلمن )المسار التخص -1

 الثامن.
 

 ترمٌز المقررات: -ب 

 المدلول الرقم

 المئات
 (322و 422و 122و 122)

 السنة الدراسٌة

 1السنة األولى 
 1السنة الثانٌة 
 4السنة الثالثة 
 3السنة الرابعة 

فإنهلا تقلّدم فلً  4دة ٌكلون رقمهلا االول ملن الٌسلار وهً فً خانة المئات مما ٌعنً أن أي ملا
 السنة الثالثة.

 العشرات
 ......( 12و 12)

 المسارات

12 . 
12       . 

فإنهللا تخصصللٌة           1وهللً فللً خانللة العشللراتو ممللا ٌعنللً أن أي مللادة ٌكللون رقمهللا األوسللط 
 .....(52و 32و 42.وتأخذ التخصصات التً ٌتم افتتاحها بعد ذلل التسلسل ) 

 اآلحاد
 ( 5و4و3و 1و 1)
 (9و 8و 7و 1)

 تسلسل المواد فً كل مسار

للمللواد التللً تقللدم فللً الفصللل األول والثالللث والخللامس والسللابع مللن العللام  5-1األرقللام مللن 
 الدراسً.

 للمواد التً تقدم فً الفصل الرابع والسادس من العام الدراسً.  9-1األرقام من 
فإنهلا تخلص  4ٌعنً أن أي ملادة تكلون رقمهلا األخٌلر ملن الٌملٌن وهً فً خانة اآلحادو مما 

 الفصل الدراسً األول من السنة الدراسٌة.

 حسب السنة الدراسٌة.      129خاص إلى  121تبدأ بالرقم والرمز  مواد اإلعداد التخصصً العام
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 )الخطة الجديدة( اإلعالن واالتصال التسويقيمقررات قسم  
 توى الثانيالمس المستوى األول

 الوحدات ادلقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي الوحدات ادلقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي
 2 السرية النبوية ترخ 101 1 القرآن الكرمي قرأ 101
 2 النحو حنو 159 2 التوحيد عقد 102
 2 مهارات التحرير اإلعالمي علم 103 2 النحو حنو 104
 2 فلسفة االعالم علم 104 2 لسعودياإلعالم ا علم 101
 3 مبادئ التسويق دار 344 3 مدخل إىل االتصال علم 102
 3 (1برامج التصميم احلاسوبية ) سوق 112 2 مبادئ اإلدارة دار 253
 3 أسس اإلعالن واقتصادياتو سوق 113 2 مدخل إىل االتصال التسويقي سوق 111

 17 اجملموع 14 اجملموع
 الرابعالمستوى  ثالثالالمستوى 

 2 الفقو فقو 250 1 القرآن الكرمي قرأ 151
 2 اإلحصاء التطبيقي علم 208 2 منهج البحث اإلعالمي علم 205
 2 حترير اإلعالن سوق 221 2 نظريات االتصال علم 206
 2 ختطيط وسائل اإلعالن سوق 218 2 إدارة اإلعالن والتسويق سوق 214
 2 التسويق االلكرتوين سوق 219 3 (2اسوبية)برامج التصميم احل سوق 215
 3 تصميم اإلعالن ادلطبوع وحتريره سوق 220 3 قوانني اإلعالن وأخالقياتو سوق 216
 2 سلوك ادلستهلك سوق 221 2 برامج تنشيط ادلبيعات سوق 217
        

 15 اجملموع 15 اجملموع
 السادسالمستوى  الخامسالمستوى 

 2 تاريخ ادلملكة ترخ 102 1 رميالقرآن الك قرأ 301
 3 ختطيط احلمالت اإلعالنية سوق 330 2 الثقافة اإلسالمية ثقف 453
 3 إدارة عالقات العمالء علق 219 2 الرأي العام علم 308
 2 إدارة وكاالت اإلعالن سوق 332 4 تصميم اإلعالن ادلرئي وحتريره سوق 327
 3 تصميم اإلعالن االلكرتوين سوق 333 3 االتصال التسويقي ادلتكامل سوق 328
 3 حبوث اإلعالن والتسويق سوق 334 2 البيع الشخصي سوق 329
 3 العالقات العامة التسويقية علق 323 4 اخلرب الصحفي صحف 216

 19 اجملموع 18 اجملموع
 الثامنالمستوى  السابعالمستوى 

 4 مشروع خترج سوق 442 1 القرآن الكرمي قرأ 451
 8 تدريب تعاوين سوق 443 4 ختطيط محالت االتصال التسويقي وقس 436
     2 إدارة العالمة التجارية سوق 437
     2 التسويق االجتماعي سوق 438
     3 حاالت دراسية سوق 439
     3 التسويق الدويل سوق 440
     2 القياس التسويقي سوق 441

 12 اجملموع 17 اجملموع
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126 
 
 

 ٔفمةً نهًسطهحةذ بنسةجمد بإلعالٌ ٔبالزصةل بنسسٕيم ذربسيد نمسى بنخطد بن
ٍِز  ٌتر ا

رلًّ  ٌا

ٍِز  ٌتر ا

 االصًّ
ّمرر  ٌاىحذاث ٌا

 بنًسطهث بنسةجك

َ ٌاضؼىدي ػٍُ 101   2 اإلػال

ً ٌإى االتصاي ػٍُ 102   3 ِذخ

  2 ِبادئ اإلدارة دار 253

ًٌم صىق 111 ً ٌإى االتصاي اٌتضى   2 ِذخ

  2 اث اٌتحرٌر اإلػالًِِهار ػٍُ 103

  2 ٍفضفت االػالَ ػٍُ 104

ٌتضٌىك دار 344  ِبادئ اإلدارة 253 دار 3 ِبادئ ا

ٍت ) صىق 112 ُ ٌاحاصىب ٍّ ج اٌتص   3 (1برِا

ٌاٗت صىق 113 ْ والتصاد ًٌم 111صىق  3 أصش اإلػال ٌتضى ً ٌإى االتصاي ا  ِذخ

  2 ِٕهج اٌبحج اإلػالًِ ػٍُ 205

  2 تصائظرٌاث اال ػٍُ 206

ْ واٌتضٌىك صىق 214 ك 344دار ، ِبادئ اإلدارة 253 دار 2 إدارة اإلػال ٌتضٌى  ِبادئ ا

ٍت) صىق 215 ُ ٌاحاصىب ٍّ ج اٌتص ٍت ) 112صىق  3 (2برِا ُ ٌاحاصىب ٍّ ٌتص ج ا  (1برِا

ٍاٗت صىق 216 ْ وأخالل ٓ اإلػال ٍٔ ًٌم 111صىق  3 لىا ٌتضى ً ٌإى االتصاي ا  ِذخ

شٍط اٌّ صىق 217 ج ٕت ؼاثبرِا ًٌم 111صىق  2 ٍب ٌتضى ً ٌإى االتصاي ا ك 344دار ، ِذخ  ِبادئ اٌتضٌى

ًٍم ػٍُ 208 ٌتطب ٕهج اٌبحج اإلػالًِ 205 ػٍُ 2 اإلحصاء ا ِ 

ٌاٗت 217 صىق، ِهاراث اٌتحرٌر اإلػالًِ 103 ػٍُ 2 تحرٌر اإلػالْ صىق 221 ْ والتصاد  أصش اإلػال

ً اإلػالْ صىق 218 ٌاٗتأصش اإل 217 صىق 2 تخطٍط وصائ ْ والتصاد  ػال

ك االٌىترؤً صىق 219 ك 344دار  2 اٌتضٌى  ِبادئ اٌتضٌى

ْ اٌّطبىع وتحرٌرٖ صىق 220 ُ اإلػال ٍّ ٍت ) 112صىق  3 تص ُ ٌاحاصىب ٍّ ٌتص ج ا  (1برِا

ٌاٗت 217 صىق 2 صٍىن اٌّضتهٍه صىق 221 ْ والتصاد  أصش اإلػال

ٌؼَا ػٍُ 308   2 ٌارأي ا

ْ اٌّرئ صىق 327 ُ اإلػال ٍّ ٍت) 215صىق  4 ً وتحرٌرٖتص ُ ٌاحاصىب ٍّ ٌتص ج ا  (2برِا

ّتىاًِ صىق 328 ً ٌا ٌم ٌتضى ً اإلػالْ 218 صىق 3 االتصاي ا  تخطٍط وصائ

ٍغ ٌاشخصً صىق 329 ٌب ٍؼاث 113 صىق 2 ا ّب شٍط ٌا ج ٕت  برِا

 ِهاراث اٌتحرٌر اإلػالًِ 103 ػٍُ 4 ٌاخبر ٌاصحًف صحف 216

ٍت صىق 330 ْ، صىق 218 صىق 3 تخطٍط ٌاحّالث اإلػالٔ ً اإلػال ً وتحرٌرٖ 327 تخطٍط وصائ ْ اٌّرئ ُ اإلػال ٍّ  تص

الء ػٍك 219 ّؼ   3 إدارة ػاللاث ٌا

ك 214 صىق 2 إدارة وواالث اإلػالْ صىق 332 ٌتضٌى ْ وا  إدارة اإلػال

ْ االٌىترؤً صىق 333 ُ اإلػال ٍّ ٍت) 215صىق  3 تص ُ ٌاحاصىب ٍّ ٌتص ج ا ْ  327 صىق، (2برِا ُ اإلػال ٍّ ً وتحرٌرٖتص ٌّرئ  ا

ٌتضٌىك صىق 334 ْ وا ًٍم 208 ػٍُ 3 بحىث اإلػال ٌتطب  اإلحصاء ا

ٍت ػٍك 323 ٌم ٌتضى ِت ا ٌؼا   3 اٌؼاللاث ا

ًٌم صىق 436 ٌتضى ّتىاًِ 328 صىق 4 تخطٍط حّالث االتصاي ا ً ٌا ٌم ٌتضى  تخطٍط ٌاحّالث اإلػالٍٔت 330صىق ، االتصاي ا

ٌت صىق 437 ٌتجار ِت ا ك 214 صىق 2 إدارة اٌؼال ٌتضٌى ْ وا  تخطٍط ٌاحّالث اإلػالٍٔت 330صىق ، إدارة اإلػال

ّاػً صىق 438 ك االجت  تخطٍط ٌاحّالث اإلػالٍٔت 330صىق  2 اٌتضٌى

ٍت صىق 439 ٍت، صىق 330صىق  3 حاالث دراص ك 334 تخطٍط ٌاحّالث اإلػالٔ ْ واٌتضٌى  بحىث اإلػال

ٌذوًٌ صىق 440 ك ا  اإلػالٍٔتتخطٍط ٌاحّالث  330صىق  3 اٌتضٌى

ًٌم صىق 441 ٌتضى ٍاس ا ٌم ًٍم 208 ػٍُ 2 ا ٌتطب  تخطٍط ٌاحّالث اإلػالٍٔت 330صىق ، اإلحصاء ا

ِا ػذا صىق  4 ِشروع تخرج صىق 442 ّمرراث اٌتخصصٍت،  ٍغ ٌا ٌتؼاؤً 443جّ ٌتذرٌب ا  ا

ِا ػذا صىق  8 تذرٌب تؼاؤً صىق 443 ّمرراث اٌتخصصٍت،  ٍغ ٌا  ِشروع اٌتخرج 442جّ

 
 



 بنًًهكد بنعرجيد بنسعٕديد

 ٔزبرخ بنسعهيى 

 جةيعد بإليةو يحًذ جٍ سعٕد بإلسالييد

 كهيد بإلعالو ٔبالزصةل

 زصةل بنسسٕيم  ٔبإلعالٌلسى بال

 

31 

 

 (3مرفق رقم )                                                        

 دلٌل متطلبات القبول بالبرنامج

 متطلبات القبول : -أ 

  ٌقبل البرنامج الحاصلٌن على شهادة الثانوٌة العامة القسم األدبً أو العلمً أو ما ٌعادلهلاو وفلق شلروط

 راسة الجامعٌة فً الجامعة.القبول التً ٌعلنها القسم فً فترات القبول للد

 اجتٌاز الفصل التحضٌري. 

 :متطلبات الحضور وإتمام البرنامج -ب  

 % ( من مجموع محاضرات كل مقرر.75الحضور: ٌنبغً حضور الطالب ما ال ٌقل عن )

 % .12االنتقال من المستو  إلى الذي ٌلٌه: الحد األدنى للنجاح فً المقرر 

 وحدة دراسٌة( . 114ات البرنامج ) إتمام البرنامج:  إكمال متطلب

 المراجع: نظام مجلس التعلٌم العالً والجامعات ولوائحه.

 الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعٌة. 

 ج توزٌع درجات المقررات :

 درجة(و موزعة علً النحو التالً: 122ٌكون مجموع الدرجات فً كل مقرر من مقررات البرنامج ) 

 رٌة:المقررات النظ

 %  ( درجة االختبار النهائً.72)

% ( درجة األعمال الفصلٌة )الحضور والمشاركة فً المحاضرةو العروض التقدٌمٌةو االختبارات 42) 

 الشهرٌةو والتكلٌفات القرائٌة والبحثٌة خالل الفصل ....(.

 المقررات العملٌة: 

 %( درجة االختبار النهائً.52) 

ة ) التطبٌقات العملٌةو التكالٌفو الحضور والمشاركة فً المحاضرةو العروض %( درجة األعمال الفصل52ٌ) 

 التقدٌمٌةو االختبارات الشهرٌة ....(.

 إرشادات حول أنظمة الدراسة الجامعٌة: -د 

 تم االعتماد فً توضٌح هذا الجانب على الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعٌة.

 نظام الدراسة:

طالب عن حضور جمٌع المحاضرات لخمسة عشر ٌوما  متصلة أو ثالثٌن ٌوما  متفرقة أو عن فً حال تغٌب ال

جمٌع اختبارات الفصل فإنه ٌطو  قٌده من الجامعة لكونه )منقطعا ( وٌلزمه التقدم بطلب إعادة القٌد فً الفصل 

 التالًو وال ٌمكن إعادة القٌد إال مرة واحدة خالل دراسة الطالب فً الجامعة.
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حال وجود أعذار قهرٌة منعت الطالب من أداء االختبارات فإنه ٌمكن التقدم إلى الكلٌة خالل أسبوعٌن من  فً

نهاٌة االختبارات بطلب عقد اختبار )بدٌل( فً أول الفصل التالًو وٌخضع النظر فً أعذار الطالب لقرارات 

 المجالس المختصة.

امعة بشرط موافقة الكلٌة المحول إلٌهاو وأن ٌمضً فصال  ٌمكن للطالب التحوٌل من كلٌة إلى أخر  داخل الج

 دراسٌا  )متابعا ( أو )معتذرا ( وٌكون ذلل لمرة واحدة خالل دراسة الطالب فً الجامعة.

( وٌترتب على ذلل 5.22( من )1.22اإلنذار األكادٌمً ٌحصل علٌه الطالب إذا انخفض معدله التراكمً عن )

لطالبو وفً حال تكرر اإلنذار على الطالب للمرة الثالثة على التوالً ٌتم فصله توقف المكافأة الشهرٌة عن ا

أكادٌمٌا و وٌنظر حسابٌا  فً إمكانٌة منحه فرصة لرفع معدلهو إلى أن ٌحصل على اإلنذار السادسو وإذا لم ٌمكن 

ن من رفع معدله بعد اإلنذار للطالب رفع معدله نظرٌا  فإنه ٌتم فصله نهائٌا و كما أنه ٌفصل نهائٌا  إذا لم ٌتمك

 السادس.

على جمٌع الطالب مباشرة معامالتهم بأنفسهمو وفً حال تعذر ذلل فإنه ٌمكن إنابة الغٌر من خالل وكالة 

 شرعٌة.

 التأجٌل واالعتذار:

ٌمكن للطالب التقدم بطلب تأجٌل الدراسة أو االعتذار عنها فً حال عدم تمكنه من مواصلة الدراسة لألعذار 

 طارئةو وٌسمح بذلل لفصلٌن متتالٌٌن أو لثالثة فصول متفرقة.ال

إجراءات إعادة القٌد بعد االنقطاع أو االنسحاب أو التحوٌل من كلٌة إلى أخر  أو تأجٌل الدراسة تتم فً 

األسبوعٌن األول والثانً من الدراسة فً كل فصل دراسًو وال ٌقبل أي إجراء بعد هذا الموعد إال فً الفصل 

 لً.التا

إجراءات االعتذار عن الدراسة تبدأ بعد نهاٌة األسبوعٌن األول والثانً من بداٌة الفصل الدراسًو وتستمر إلى 

 ما قبل بداٌة االختبارات النهائٌة بخمسة أسابٌع فً كل فصل دراسً.

 حذف وإضافة المقررات:

دول الدراسً للمستجدٌن من الطالبو ٌتم تسجٌل جداول )المستجدٌن( من الطالب آلٌا  وال ٌسمح بالحذف من الج

كما أنه ٌتم تسجٌل جداول الطالب ) ٌر المستجدٌن( فً كل فصل دراسً آلٌا  وفق مواعٌد محددة تعلنها العمادةو 

ولكل طالب جدول خاص بهو ٌمكن طباعته من خالل صفحة عمادة شؤون القبول والتسجٌل فً البوابة اإللكترونٌة 

لطالب ) ٌر المستجد( التعدٌل بالحذف أو اإلضافة فعلٌه مراجعة مسجلً الكلٌة إلجراء للجامعةو وفً حال ر بة ا

المطلوبو وذلل وفق مواعٌد محددة هً األسبوعٌن األول والثانً من الفصل الدراسًو وال ٌمكن تجاوزها بأي 

 حال.

 القبول والتسجٌل. ٌمكن أن تتم إجراءات الحذف واإلضافة فً الجداول الذاتٌة التً تعدها عمادة شؤون

ٌنصح الطالب بطباعة الخطة الدراسٌة للكلٌة المسجل فٌها من خالل صفحة عمادة شؤون القبول والتسجٌل فً 

البوابة اإللكترونٌة للجامعةو لٌسهل االطالع على المقررات المطالب بها فً كل فصل دراسًو وهذه الخطة 

 ات الدراسٌة.تتضمن أسماء المقررات ورموزها مقسمة على المستوٌ


