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 :المهنٌة الوظائف-6

 .ًتدرٌس المقررات المختلفة فً مجاالت اإلعبلن واالتصال التسوٌق 

 .ًباحث فً مجاالت اإلعبلن واالتصال التسوٌق 

 .ًاستشاري فً مجال اإلعبلن واالتصال التسوٌق 

 .مدٌر إدارة التسوٌق بالشركات والمؤسسات 

 .مدٌر إدارة اإلعبلن بالشركات والمؤسسات 

 
 للبدء المعتمد التارٌخ                                     جدٌد برنامج أ()-7
 

    للبرنامج أساسٌة مراجعة أحدثالتً تمت بها  سنةال                        قائم برنامجب( 
 

 (ذلك غٌر أو نفسها للمؤسسة تابعة تكون كأن) أساسٌة مراجعة آخر إجراء عن المسؤولة الجهة         
 بكلٌة اإلعبلم واالتصال قسم اإلعبلن واالتصال التسوٌقً

 وكالة كلٌة اإلعبلم واالتصال للتطوٌر والجودة :باالعتماد ةالخاص المراجعة عن المسؤولة الجهة        
 /الدكتورعمٌد الكلٌة، و -د هللا الرفاعً عبالدكتور/األستاذ  برئاسةبالكلٌة فرٌق عمل الجودة  :أخرى جهة       
 -عبد هللا بن صالح الحقٌل الدكتور/األستاذ وكٌل الكلٌة للتطوٌر والجودة،  و -الصبٌحً  بن سلٌمان محمد

 رئٌس قسم اإلعبلن واالتصال التسوٌقً

 أ.د/ عبد هللا بن صالح الحقٌل .اإلعبلن واالتصال التسوٌقً قسم رئٌس -8

للمؤسسات الخاصة ومجلس التعلٌم العالً للمؤسسات وزارة التعلٌم العالً )تارٌخ االعتماد من جهة مرخصة -9
 العامة(

 التارٌخ معتمد من مقر الموقع الرئٌسً والفرع

   الموقع الرئٌسً

    برنامج جدٌد :1
 

 .البرنامج ةبٌئب. 

 .البرنامج هذا تدرٌس من الغرض -1

 على تأصٌلها. واإلعبلمٌة والعملاالتصالٌة  العناٌة بالدراسات 

  الطبلب بمهارات البحث العلمً، وإعداد الدراسات والبحوث اإلعبلمٌة.تزوٌد 

  تهٌئة الطبلب لٌكونوا قادرٌن على نقد وتحلٌل الظواهر والمشكبلت اإلعبلمٌة وتقدٌم الحلول
 والمقترحات لمواجهتها.

 
ن واالتصال خرٌجٌه لمواكبة التطورات المذهلة فً التقنٌات المستخدمة فً مجاالت اإلعبل البرنامج ٌُؤهل

وهً المجاالت التً ٌتزاٌد تأثٌرها ٌوما بعد ٌوم، فً تشكٌل آراء وتوجهات المستهلكٌن فً كافة  ،التسوٌقً
األمر الذي ٌتطلب وجود أشخاص مؤهلٌن ومزودٌن بأحدث المعارف والتقنٌات والنظرٌات التً  ،أرجاء العالم

ٌُؤدي إلى تحقٌق الهدف من العملٌة تتطور باستمرار فً مجال اإلعبلن واالتصال التسوٌقً،  بالشكل الذي 
اإلعبلنٌة والتسوٌقٌة، بأفضل الوسائل الممكنة، سواء كانت ألغراض تجارٌة أو غٌر هادفة للربح، األمر الذي 

 .ٌنعكس بالضرورة إٌجاباً على النواحً االقتصادٌة للمؤسسات والشركات المختلفة
 

 .وأهدافها المؤسسة برسالة البرنامج عبلقةب. 
عاٌة المعرفة و اإلبداع و القٌم ٌلبً البرنامج رسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة التً تقوم على ر

األخبلقٌة للطبلب و الطالبات وأعضاء هٌئة التدرٌس لٌتمكنوا من تنمٌة المهارات القٌادٌة ولٌكونوا قادرٌن على 
تمٌزة فً التعلم و التعلٌم و البحث العلمً، وفً ضوء التعالٌم و خدمة الوطن، من خبلل توفٌر نشاطات نوعٌة م

القٌم اإلسبلمٌة، و تقوم الجامعة على إحداث التكامل بٌن االلتزام اإلسبلمً والتمٌز األكادٌمً من أجل المساهمة 
ٌجٌه للعمل ارتباطاً وثٌقاً برسالة الجامعة بتأهٌل خرٌرتبط البرنامج حٌث  .فً بناء مجتمع العلم والمعرفة

اإلعبلمً الذي ٌرتقً بالمجتمع فً ضوء التعالٌم والقٌم اإلسبلمٌة، األمر الذي ٌعمل على تزوٌد مجاالت 
 اإلعبلن واالتصال التسوٌقً بالكوادر القادرة على إنتاج مواد إعبلنٌة تحترم قٌم وتعالٌم اإلسبلم.
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 وجدت( نإ) القسم أو الكلٌة أو المؤسسة تقدمها التً األخرى بالبرامج البرنامج عبلقة-2
ٌُؤهل الخرٌجٌن للعمل واالتصالٌتكامل البرنامج مع غٌره من برامج الدكتوراه التً تقدمها كلٌة اإلعبلم  ، حٌث 

 المهنً اإلعبلمً، كما ٌشترك البرنامج مع البرامج األخرى فً تدرٌس المواد التالٌة:

 .إحصاء المتغٌرات المتعددة 

 ًث الكمٌة.والبح تطبٌقات ونماذج ف 

 ًث الكٌفٌة.والبح تطبٌقات ونماذج ف 

 .بناء النظرٌة العلمٌة 
 
 حسب ما ٌتطلب التخصص ٌقدم هذا البرنامج مقررات دراسٌة ٌأخذها طبلب فً برامج أخرىكما  -
              نعم                          أخرى؟ برامج فً للطلبة متطلبات ُتَعد مقررات البرنامج هذاٌقدم  هل -أ

  ال   
 
 البرامج فً الطلبة الحتٌاجات المقررات هذه تلبٌة لضمان تاُتخذاإلجراءات التً  فما بنعم، الجواب كان إذا

 .األخرى؟
تم مراعاة ذلك فً جدول الخطة الدراسٌة  بحٌث ال ٌمكن الطالب من المقرر إال بعد اجتٌاز متطلب المقرر 

 السابق.
     ؟أخرى تقدمها أقسام مقرراتمن متطلبات البرنامج  هل -ب

  ال                   نعم                     
 ألخرىا لؤلقسام التابعة المقررات تلك تلبٌة لضمان تاُتخذاإلجراءات التً  فما بنعم، الجواب كان إذا

 البرنامج؟ هذا طلبة الحتٌاجات
 القسم.تم إعداد توصٌف تلك البرامج بمعرفة 

 بالبرنامج؟ ٌلتحقوا أن الخاصة الظروف بعض لدٌهم الذٌن أو الخاصة االحتٌاجات ذوي للطلبة ٌمكن هل-3
 إعاقات من ٌعانون طبلب أو ،امسائٌة النشغالهم بالعمل صباحً الفترة بالطبلب التحاق ال :المثال سبٌل على)

 (ضعٌفة اللغوٌة أو الحاسوبٌة للمهارات إجادتهم أن أو تعلم صعوبات أو جسدٌة
 

     ال                           نعم
 

 الخاصة؟ االحتٌاجات ذوي المتقدمٌن لمتطلبات استجابة تقدم التً الخدمات أو التً تجرى التعدٌبلت ما-4
 ال توجد

 

 .والغاٌات واألهداف الرسالة .ج

 البرنامج رسالةعن  عبر-1

 المؤهلة علمٌاً وعملٌاً فً مجاالت اإلعبلن واالتصال التسوٌقً، وذلك من خبلل:إعداد الكفاءات اإلعبلمٌة 

 على تأصٌلها. واإلعبلمٌة والعملاالتصالٌة  العناٌة بالدراسات 

 .تزوٌد الطبلب بمهارات البحث العلمً، وإعداد الدراسات والبحوث اإلعبلمٌة 

  والمشكبلت اإلعبلمٌة وتقدٌم الحلول تهٌئة الطبلب لٌكونوا قادرٌن على نقد وتحلٌل الظواهر

 والمقترحات لمواجهتها.

 

 
 الجدول فً البرنامج لرسالة المحققِّة والغاٌات األهداف -2
 

 القٌاس مؤشرات الرئٌسٌة االستراتٌجٌات والغاٌات األهداف

√ 

√

   

√

   

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.drwaelaly.com/images/imam.gif&imgrefurl=http://www.drwaelaly.com/&h=180&w=200&tbnid=3YTXL1bTU-8OlM:&zoom=1&docid=AUPSgSMoLPvdEM&ei=xbNcU_nVMMj2O_LpgPgP&tbm=isch&ved=0CFgQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=455&page=1&start=0&ndsp=23


 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
      واالتصالكلٌة اإلعالم  كلٌة اإلعالم واالتصال 

 اإلعالن واالتصال التسوٌقًقسم 
 

5           
 

تطوٌر الخبرات العلمٌة ألعضاء 
هٌئة التدرٌس فً القسم فً 

اإلعبلن واالتصال مجاالت 
 التسوٌقً.

تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس  -

والمحاضرٌن والمعٌدٌن على 

حضور المؤتمرات والندوات 

وحلقات النقاش التً تقام داخل 

 الببلد وخارجه.

دعم المشروعات البحثٌة ألعضاء 
هٌئة التدرٌس والمحاضرٌن 

 .والمعٌدٌن

 إجراء الدراسات-

 التقوٌمٌة والتتبعٌة.

 إعداد التقارٌر الدورٌة، -

 استخبلصو

 نتائجها اإلحصائٌة.

تطوٌر الخبرات العملٌة 
والتطبٌقٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس 

فً القسم فً المجاالت التً 
لئلعبلن ٌتطلبها التطبٌق العملً 

 واالتصال التسوٌقً.

إلحاق محاضري القسم 
ومعٌدٌه ببرامج تدرٌبٌة على 

استخدام أحداث التقنٌات 
واألسالٌب المهنٌة فً 

 والتسوٌقٌة ٌةنبلعاإلالمجاالت 
 .المختلفة

 إجراء الدراسات-

 التقوٌمٌة والتتبعٌة.

 إعداد التقارٌر الدورٌة،-

 واستخبلص

 نتائجها اإلحصائٌة.

اإلعبلم  كلٌةالفجوة بٌن  تقلٌص
والمؤسسات المهنٌة لئلعبلم التً 
تماس تطوٌر الخبرات العلمٌة 

ألعضاء هٌئة التدرٌس فً القسم 
ٌتطلبها فً المجاالت التً 

لئلعبلن التطبٌق العملً 
 واالتصال التسوٌقً.

دخول القسم فً شراكات وبرامج 
تعاون مهنً مع المؤسسات 

المتقدمة  والتسوٌقٌة ٌةناإلعبل
 داخل المملكة وخارجها.

 إجراء الدراسات-

 التقوٌمٌة والتتبعٌة.

 إعداد التقارٌر -

 الدورٌة، واستخبلص

 نتائجها اإلحصائٌة.

 
تطوٌر الخبرات العلمٌة ألعضاء 

هٌئة التدرٌس فً القسم فً 
المجاالت التً ٌتطلبها التطبٌق 

لئلعبلن واالتصال العملً 
 التسوٌقً.

تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس  -
والمحاضرٌن والمعٌدٌن بالقسم 

على حضور المؤتمرات 
والندوات وحلقات النقاش التً 

 تقام داخل الببلد وخارجه.
البحثٌة ألعضاء  دعم المشروعات

هٌئة التدرٌس والمحاضرٌن 
والمعٌدٌن السٌما تلك التً تتصل 

 بالتألٌف والترجمة

 إجراء الدراسات -
 التقوٌمٌة والتتبعٌة.

 إعداد التقارٌر -
 الدورٌة،

 واستخبلص
 نتائجها اإلحصائٌة.
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 .وتنظٌمه البرنامج هٌكل .د

 :البرنامج توصٌف-1

 بنذدكخٕربِحخضذًٍ بنخطذت بندربسذٛت نبرَذةيج فٙ ْذاب بنبرَذةيج ظُمذةو بنًقذرربث بندربسذٛت ٔبنرسذةنت ٔحكٌٕ بندربست 

يٕزعذت عهذٗ يخطهبذةث بنكهٛذت ٔبنخخصذل، ٔلنذا عهذٗ بنُ ذٕ ٔ( سةعت يعخًدة، يٕزعت عهٗ فصذهٍٛ رربسذٍٛٛ 33)

 بنخةنٙ: 

 النسبة المئوٌة عدد الوحدات عدد المقررات نوع المتطلب م

 %37 11 اتمقرر 4 كلٌةمتطلب  1

 %63 19 مقرر 6 متطلب التخصص 2

 %122 32 مقرر 12 المجموع
 الدراسٌة المقررات خطة جدول

 السنة
 رمز

 المقرر
 المقرر اسم

 أم إجباري
 اختٌاري

 الساعات عدد
 المعتمدة

 القسم أو الكلٌة

 األولى السنة
 األول الفصل

     

 كلٌة اإلعبلم واالتصال ساعات 3 إجباري إحصاء المتغٌرات المتعددة 811علم  

 813علم  
تطبٌقات ونماذج فً البحوث 

 الكمٌة
 كلٌة اإلعبلم واالتصال ساعات 3 إجباري

 
سوق 
821 

 ساعات 3 إجباري األبعاد الثقافٌة للتسوٌق واإلعبلن
قسم اإلعبلن واالتصال 

 التسوٌقً

 
سوق 
823 

 ساعات 3 إجباري نظرٌة التسوٌق
واالتصال قسم اإلعبلن 

 التسوٌقً

 
سوق 
825 

 ساعات 3 إجباري نظرٌة اإلعبلن
قسم اإلعبلن واالتصال 

 التسوٌقً

 وحدة 15إجمالً وحدات الفصل األول 

  األولى السنة
 الثانً الفصل

     

 كلٌة اإلعبلم واالتصال ساعات 3 إجباري بناء النظرٌة العلمٌة 912علم  

 914علم  
 تطبٌقات ونماذج فً البحوث

 الكٌفٌة
 كلٌة اإلعبلم واالتصال ساعتان إجباري

 
سوق 
922 

التخطٌط االستراتٌجً لئلعبلن 
 والتسوٌق

 ساعات 4 إجباري
قسم اإلعبلن واالتصال 

 التسوٌقً

 
سوق 
924 

قراءات تحلٌلٌة للقضاٌا اإلعبلنٌة 
 والتسوٌقٌة المعاصرة

 ساعات 3 إجباري
قسم اإلعبلن واالتصال 

 التسوٌقً

 
سوق 
926 

حاالت دراسٌة فً الحمبلت 
 اإلعبلنٌة والتسوٌقٌة

 ساعات 3 إجباري
قسم اإلعبلن واالتصال 

 التسوٌقً

 وحدة 15إجمالً وحدات الفصل الثانً 

 % فً التقدٌر العام 43تعادل  وحدة دراسٌة 33 الدراسٌة للبرنامجوحدات ال إجمالً
 العام% فً التقدٌر 63ٌضاف إلٌها الرسالة علمٌة  بما ٌعادل 

 
سوق 
927 

 إجباري رسالة علمٌةال
% فً 62

 التقدٌر العام
قسم اإلعبلن واالتصال 

 التسوٌقً

 
بالخخبةر 

 بنشةيم
 بجخٛةز فقظ إجبةر٘ بخخبةر ح رٚر٘ ٔشفٕ٘

قسم اإلعبلن واالتصال 
 التسوٌقً
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 ال ٌوجد. المطلوبة المٌدانٌة الخبرة مكونات. 2

 المٌدانٌة الخبرة ألنشطة مختصر وصف-أ
 

 ال ٌوجد
 

   البرنامج؟ فً المٌدانٌة الخبرةفٌها الطالب ب ٌكلف التً المراحل أو المرحلة ما-ب
 ال ٌوجد

 

  الزمنٌة والجدولة المخصص الوقت-ج
 ال ٌوجد

 

 ال ٌوجدإن وجدت( المعتمدة ) الساعات دد. عد
 

 األبحاث  أوالمشارٌع  متطلبات. 3

 .مختصر وصفأ. 

، ٌقوم (% من دراسته52بما ٌعادل  بتقدٌر جٌد جداً ) الفصل الدراسً األولبعد انتهاء الطالب من اجتٌاز 
الطالب بتسجٌل عنوان مقترح لرسالة الدكتوراه فً القسم وٌقوم بتنفٌذه بنفسه وٌترجم من خبلله المعرفة 

جمٌع المعلومات وعرضها واستخبلص والمهارات التً اكتسبها وقدراته على التخطٌط واإلعداد والتحلٌل وت
 النتائج والتنفٌذ.

 

  .البحث أو بالمشروع التكلٌف من المستهدفة الرئٌسٌة التعلم مخرجاتب.  

 .القدرة على تحوٌل المعارف النظرٌة إلى تطبٌقات مهنٌة محترفة 

 .إجادة مهارات التخطٌط واإلعداد والتألٌف والتنفٌذ 

  والمهددددارات التدددً اكتسدددبها مددددن البرندددامج فددددً تصدددورها العملددددً القددددرة علدددى وضددددع المعدددارف
 والعلمً السلٌم.

 

 سنة أي فً)  البحث؟ إجراء أو المشروع بتنفٌذ البرنامج فً الطالب فٌها ٌُكلًّف التً المراحل أو المرحلة ما-ج
 (مثبل فصل أو

 فصل دراسًبعد اجتٌاز 

 

 % من التقدٌر العام 62  المعتمدة. الساعات عدد-د

 

 .للطالب المقدم الدعم وآلٌات األكادٌمً لئلرشاد شرح-هـ

ٌختار كل طالب فكرة لبحثه، وٌناقشها مع أحد األساتذة فً القسم، وبعد االتفاق علٌها ٌقدم الطالب خطة عملٌة 
 الدراسً.للتنفٌذ، ثم ٌبدأ فً تنفٌذ البحث بمتابعة دورٌة من قبل األستاذ، لٌكون البحث جاهزاً فً نهاٌة الفصل 
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 (المعاٌٌر من التحقق آلٌة ذكر مع)التقوٌم  لمنهج شرح-و

 ٌتم تقٌٌم الرسالة من قبل اللجنة العلمٌة المشكلة لمناقشتها.

 

 التعلم وفًقا لمجاالت التعلم وأسالٌب التقٌٌم واستراتٌجٌات التدرٌس. مخرجات -4

 
وفقاً  تعلم المقرر مخرجاتمجاالت التعلم و

 المؤهالت الوطنٌةلمتطلبات 
 التقوٌم أسالٌب  التدرٌس استراتٌجٌات

 المعارف 1.0

1.1 
 المتغٌرات على القائم التحلٌل الطالب ٌعرف

 .المنهجٌة وقضاٌاه المتعددة

 التعلم المباشر والمحاضرات الصفٌة

 لتعلم القائم على التفكٌر الناقد ا

 الواجبات المنزلٌة

 االختبارات التحرٌرٌة 

 المناقشات الصفٌة. 

1.2 
طالب على استعمال الحاسوب فً تطبٌق ٌتعرف ال

 بعض االختبارات اإلحصائٌة.

 التعلم المباشر والمحاضرات الصفٌة

 التعلم القائم على النشاط

 .ةاالختبارات العملٌ

التمارٌن والتكالٌف 
 المنزلٌة.

 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة 

1.3 
 لمكونات العلمٌة التطورات أهم الطالب ٌحدد

 .الكمٌة البحوث

 التعلم المباشر والمحاضرات الصفٌة

 التعلم القائم على التفكٌر الناقد 

 الواجبات المنزلٌة

 االختبارات التحرٌرٌة.

التمارٌن والتكالٌف 
 المنزلٌة.

 المناقشات الصفٌة. 

1.4 
 وٌفحص مدروسة كمٌة بحثٌة نماذج ٌتعرف على

 .أجزائها وٌحلل عناصرها

 التعلم المباشر والمحاضرات الصفٌة

التعلم القائم على العمل الجماعً " 
 التعاونً"

العروض التقدٌمٌة لخطة مشارٌع 
 بحثٌة.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 المناقشات الصفٌة. 

 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة.

1.5 
الطالب بالتحدٌات المنهجٌة التً تواجه  ٌعًرف

عملٌات بناء النظرٌة اإلعالمٌة وكٌفٌة التصدي 
 لها.

التعلم المباشر والمحاضرات 
 الصفٌة.

 التعلم القائم على الحوار والمناقشة.

 التعلم القائم على التفكٌر الناقد.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.
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 األبحاث.

1.6 
التطورات العلمٌة فً النظرٌات  ٌتعرف على
 اإلعالمٌة.

 التعلم القائم على الحوار والمناقشة.

 األبحاث.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.

1.7 
 التعلم القائم على الحوار والمناقشة. ماهٌة البحوث الكٌفٌة ومناهجها وتطبٌقاتها. ٌعرف

 األبحاث.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.

1.8 

األسس والمناهج والنظرٌات الرئٌسة  ٌتعرف على
 للتخطٌط االستراتٌجً لإلعالن والتسوٌق. 

التعلم المباشر والمحاضرات 
 الصفٌة.

 األبحاث.

 تقدٌم العروض.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.

1.9 

مهارات إدارة عملٌات التخطٌط االستراتٌجً  ٌحدد
 لإلعالن والتسوٌق.   

التعلم القائم على العمل الجماعً 
 "التعاونً".

 التعلم القائم على الحوار والمناقشة.

 الواجبات المكتبٌة.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.

1.10 
المعارف الالزمة لفهم الثقافة وأبعادها  ٌحدد

 وعملٌات بنائها.

 التعلم المباشر والمحاضرات الصفٌة

 التعلم القائم على التفكٌر الناقد 

 الواجبات المنزلٌة

 االختبارات التحرٌرٌة.

التمارٌن والتكالٌف 
 المنزلٌة.

 المناقشات الصفٌة. 

1.11 
نٌة العالقة بٌن الثقافة والعملٌة اإلعال ٌحدد

 والتسوٌقٌة وتحلٌلها.

 التعلم المباشر والمحاضرات الصفٌة

 التعلم القائم على التفكٌر الناقد

 االختبارات التحرٌرٌة.

 التكالٌف المنزلٌة.

 المناقشات الصفٌة. 

 تقٌٌم العروض التقدٌمٌة

1.12 

األسس والمناهج والنظرٌات الرئٌسة  ٌتعرف على
 لدراسة الحمالت اإلعالنٌة والتسوٌقٌة. 

التعلم المباشر والمحاضرات 
 الصفٌة.

 األبحاث.

 الواجبات المكتبٌة.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.

1.13 

مكونات خطة الحملة اإلعالنٌة  ٌتعرف على
 ومصادرها.

التعلم المباشر والمحاضرات 
 الصفٌة.

 التعلم القائم على الحوار والمناقشة.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.
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 األبحاث.

 الواجبات المكتبٌة.

1.14 

األسس والمناهج والنظرٌات الرئٌسة  ٌتعرف على
 لتحلٌل القضاٌا اإلعالنٌة والتسوٌقٌة المعاصرة. 

التعلم المباشر والمحاضرات 
 الصفٌة.

القائم على العمل الجماعً التعلم 
 "التعاونً".

 التعلم القائم على الحوار والمناقشة.

 التعلم القائم على التفكٌر الناقد.

 األبحاث.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.

1.15 

تحلٌل ونقد قضاٌا اإلعالنٌة  طرق ٌتعرف على
 والتسوٌقٌة المعاصرة.

الجماعً التعلم القائم على العمل 
 "التعاونً".

 التعلم القائم على الحوار والمناقشة.

 التعلم القائم على التفكٌر الناقد.

 األبحاث.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.

1.16 

المعطٌات الالزمة لفهم العملٌة اإلعالنٌة على  ٌحدد
 أنها نظرٌة.

التعلم القائم على العمل الجماعً 
 "التعاونً".

 التعلم القائم على الحوار والمناقشة.

 التعلم القائم على التفكٌر الناقد.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.

1.17 

مفهوم النظرٌة اإلعالنٌة والعناصر المكونة  ٌعَرف
 لها.

التعلم المباشر والمحاضرات 
 الصفٌة.

 التعلم القائم على الحوار والمناقشة.

 األبحاث.

 الواجبات المكتبٌة.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.

1.18 

 والمهنًالمراحل العلٌا من التفكٌر العلمً  ٌحدد
 لدى الطالب.

التعلم القائم على العمل الجماعً 
 "التعاونً".

 التعلم القائم على الحوار والمناقشة.

 التعلم القائم على التفكٌر الناقد.

 التحرٌرٌة.االختبارات 

 االختبارات الشفهٌة.

1.19 
العملٌات العلمٌة الالزمة لتركٌب التفاصٌل  ٌعَرف

 فً بناء علمً متماسك وخالق.
التعلم القائم على العمل الجماعً 

 "التعاونً".

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.
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 التعلم القائم على الحوار والمناقشة.

 التعلم القائم على التفكٌر الناقد.

1.20 

المعطٌات الالزمة لفهم العملٌة التسوٌقٌة على  ٌحدد
 أنها نظرٌة.

التعلم المباشر والمحاضرات 
 الصفٌة.

 التعلم القائم على الحوار والمناقشة.

 التعلم القائم على التفكٌر الناقد.

 األبحاث.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.

1.21 

مفهوم النظرٌة التسوٌقٌة والعناصر  علىٌتعرف 
 المكونة لها.

التعلم المباشر والمحاضرات 
 الصفٌة.

 األبحاث.

 الواجبات المكتبٌة.

 االختبارات التحرٌرٌة.

 االختبارات الشفهٌة.

 اإلدراكٌة المهارات 2.0

2.1 
 المتغٌرات إحصاء وتطبٌقات نماذج بٌن ٌمٌز

 .المتعددة

ودراسة أسلوب حل المشكالت 
 الحالة.

 تحلٌل وتفسٌر المادة العلمٌة.

االختبارات التحرٌرٌة 

لواجبات المنزلٌة ا

 المناقشات الصفٌة.

2.2 
 المختلفة الكٌفٌة البحوث وتطبٌقات نماذج ٌحلل

 .اتجاهاتها وٌحدد

أسلوب حل المشكالت ودراسة 
 الحالة.

 تحلٌل وتفسٌر المادة العلمٌة.

االختبارات التحرٌرٌة 

لواجبات المنزلٌة ا

 المناقشات الصفٌة.

2.3 

التفاصٌل فً بناء علمً متماسك وخالق  ٌفسر
 باستخدام العملٌات العلمٌة والذهنٌة الالزمة.

 التدرٌبات العملٌة.

 ورش العمل.

 حل المشكالت العلمٌة.

 التكلٌفات العملٌة.

 االختبارات التطبٌقٌة. العلمٌة.حل المشكالت  ٌمٌز بٌن نماذج وتطبٌقات النظرٌة اإلعالمٌة. 2.4

2.5 

 التدرٌبات العملٌة. ٌحلل نماذج النظرٌة اإلعالمٌة.

 ورش العمل.

 حل المشكالت العلمٌة.

 التكلٌفات العملٌة.

2.6 
الطالب المهارات اإلدراكٌة المستهدفة فً  ٌشرح

 تطبٌقات البحوث الكٌفٌة.
 التدرٌبات العملٌة.

 ورش العمل.

 التكلٌفات العملٌة.

 إعداد البحوث.
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 العلمٌة.حل المشكالت 

2.7 
 فً ونماذج لتطبٌقات وتطبٌقات نماذج بٌن ٌمٌز

 .الكمٌة البحوث

أسلوب حل المشكالت ودراسة 

 الحالة.

 تحلٌل وتفسٌر المادة العلمٌة.

االختبارات التحرٌرٌة 

لواجبات المنزلٌة ا

 المناقشات الصفٌة.

2.8 

المهارات اإلدراكٌة لتطبٌقات ونماذج فً  ٌوضح
 البحوث الكمٌة.

 التدرٌبات العملٌة.

 ورش العمل.

 حل المشكالت العلمٌة.

 التكلٌفات العملٌة.

 إعداد البحوث.

2.9 
 التدرٌبات العملٌة. ٌُفكر بشكل علمً ومنهجً.

 حل المشكالت العلمٌة.
 التكلٌفات العملٌة.

2.10 

 التدرٌبات العملٌة. نقد خطط استراتٌجٌة إعالنٌة وتسوٌقٌة. ٌو ٌُحلل

 ورش العمل.

 حل المشكالت العلمٌة.

 التكلٌفات العملٌة.

 االختبارات التطبٌقٌة.

 إعداد البحوث.

2.11 

عملٌات التخطٌط االستراتٌجً لإلعالن  ٌشرح
 والتسوٌق.  

 التدرٌبات العملٌة.

 ورش العمل.

 حل المشكالت العلمٌة.

 التكلٌفات العملٌة.

 إعداد البحوث.

2.12 
العالقة بٌن الثقافة والعملٌة اإلعالنٌة  ٌعٌد تنظٌم

 والتسوٌقٌة وتحلٌلها.

أسلوب حل المشكالت ودراسة 

 الحالة.

 تحلٌل وتفسٌر المادة العلمٌة.

االختبارات التحرٌرٌة 

 المناقشات الصفٌة.

2.13 
عملٌات التحلٌل المتقدمة التً تكشف  ٌقٌم

االستخدامات الثقافٌة فً العملٌة اإلعالنٌة 
 التطبٌقٌة.

أسلوب حل المشكالت ودراسة 
 الحالة.

 تحلٌل وتفسٌر المادة العلمٌة.

 المناقشات الصفٌة.

 العروض التقدٌمٌة.

2.14 

عملٌات التحلٌل المتقدمة التً تكشف  ٌوضح
االستخدامات الثقافٌة فً العملٌة اإلعالنٌة 

 التطبٌقٌة.

 التدرٌبات العملٌة.

 ورش العمل.

 حل المشكالت العلمٌة.

 التكلٌفات العملٌة.

 االختبارات التطبٌقٌة.

 إعداد البحوث.

2.15 
نقد حاالت واقعٌة لحمالت إعالنٌة ٌُحلل وٌ

 وتسوٌقٌة. 
 التدرٌبات العملٌة.

 ورش العمل.

 التكلٌفات العملٌة.

 االختبارات التطبٌقٌة.
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 إعداد البحوث. حل المشكالت العلمٌة.

2.16 

أدوات وأسالٌب اتصالٌة لحمالت إعالنٌة  ٌقدر
 وتسوٌقٌة ٌصممونها.

 التدرٌبات العملٌة.

 ورش العمل.

 حل المشكالت العلمٌة.

 التكلٌفات العملٌة.

 التطبٌقٌة.االختبارات 

 إعداد البحوث.

2.17 

وفقاً  حلل القضاٌا اإلعالنٌة والتسوٌقٌة المعاصرةٌُ 
 ألسس والمناهج والنظرٌات الرئٌسة. ل

 التدرٌبات العملٌة.

 ورش العمل.

 حل المشكالت العلمٌة.

 التكلٌفات العملٌة.

 االختبارات التطبٌقٌة.

 إعداد البحوث.

2.18 

حلول وبدائل للمشكالت اإلعالنٌة والتسوٌقٌة  ٌبتكر
 المعاصرة.

 التدرٌبات العملٌة.

 ورش العمل.

 حل المشكالت العلمٌة.

 التكلٌفات العملٌة.

 االختبارات التطبٌقٌة.

 إعداد البحوث.

2.19 
 التدرٌبات العملٌة. العملٌة اإلعالنٌة على أنها نظرٌة. ٌنقد

 حل المشكالت العلمٌة.

 العملٌة.التكلٌفات 

 إعداد البحوث.

2.20 

العملٌات العلمٌة والذهنٌة الالزمة لتركٌب  ٌُحلل
 التفاصٌل فً بناء علمً متماسك وخالق.

 التدرٌبات العملٌة.

 ورش العمل.

 حل المشكالت العلمٌة.

 التكلٌفات العملٌة.

2.21 
 العملٌة التسوٌقٌة على أنها نظرٌة. ٌشرح

 حل المشكالت العلمٌة.
 االختبارات التطبٌقٌة.

 إعداد البحوث.

 المسؤولٌة وتحمل اآلخرٌن مع التعامل مهارات 3.0

3.1 

 على ممارسة مهارات التعامل المثمر. ٌحلل قدرته

المشاركة فً األنشطة الجماعٌة 
 الصفٌة وغٌر الصفٌة.

تكوٌن فرق عمل إلنجاز األعمال  
 العلمٌة المشتركة.

تتطلب تكلٌف الطالب بمشروعات 
التعاون مع هٌئات ومؤسسات 

 وأفراد.

مالحظة تفاعل الطالب فً 
 مواقف مختلفة.

تقوٌم أداء الطالب 
 ومشاركاته الصفٌة.

طرح قضاٌا افتراضٌة 
ومالحظة طرٌقة تعامل 

 الطالب معها.

إجراء اختبار شفهً للطالب 
أثناء تقٌٌم التكلٌفات 

 الخاصة بكل منهم.

مالحظة تفاعل الطالب فً المشاركة فً األنشطة الجماعٌة  على تكوٌن عالقات إٌجابٌة مع اآلخرٌن. ٌدلل 3.2
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 الصفٌة وغٌر الصفٌة.

تكوٌن فرق عمل إلنجاز األعمال  
 العلمٌة المشتركة.

تكلٌف الطالب بمشروعات تتطلب 
التعاون مع هٌئات ومؤسسات 

 وأفراد.

 مواقف مختلفة.

تقوٌم أداء الطالب 
 كاته الصفٌة.ومشار

طرح قضاٌا افتراضٌة 
ومالحظة طرٌقة تعامل 

 الطالب معها.

3.3 

المشاركة فً األنشطة الجماعٌة  العمل ضمن فرٌق. ٌظهر
 الصفٌة وغٌر الصفٌة.

تكوٌن فرق عمل إلنجاز األعمال  
 العلمٌة المشتركة.

تكلٌف الطالب بمشروعات تتطلب 
التعاون مع هٌئات ومؤسسات 

 وأفراد.

تفاعل الطالب فً مالحظة 
 مواقف مختلفة.

طرح قضاٌا افتراضٌة 
ومالحظة طرٌقة تعامل 

 الطالب معها.

3.4 

 على قٌادة فرق العمل الفنى.ٌدلل على قدرته 
المشاركة فً األنشطة الجماعٌة 

 الصفٌة وغٌر الصفٌة.

تكوٌن فرق عمل إلنجاز األعمال  
 العلمٌة المشتركة.

مالحظة تفاعل الطالب فً 
 مختلفة.مواقف 

طرح قضاٌا افتراضٌة 
ومالحظة طرٌقة تعامل 

 الطالب معها.

3.5 

مسئولٌة البحث عن معلومات وفنٌات جدٌدة  ٌشرح
 لتنمٌة قدراته المعرفٌة ومهاراته المهنٌة.

المشاركة فً األنشطة الجماعٌة 
 الصفٌة وغٌر الصفٌة.

تكوٌن فرق عمل إلنجاز األعمال  
 العلمٌة المشتركة.

الطالب بأوراق عمل تتطلب تكلٌف 
 البحث عن المعلومات والبٌانات.

طرح قضاٌا افتراضٌة 
ومالحظة طرٌقة تعامل 

 الطالب معها.

إجراء اختبار شفهً للطالب 
أثناء تقٌٌم التكلٌفات 

 الخاصة بكل منهم.

3.6 

القضاٌا التً تتطلب االهتمام ومعالجتها ٌستعلم عن 
الفردي وضمن بالطرٌقة المناسبة على المستوى 

 فرٌق عمل.

المشاركة فً األنشطة الجماعٌة 
 الصفٌة وغٌر الصفٌة.

استحضار التجارب والخبرات 
العملٌة السابقة من خالل عروض 

 تقدٌمٌة.

تكلٌف الطالب بأوراق عمل تتطلب 
 البحث عن المعلومات والبٌانات.

طرح قضاٌا افتراضٌة 
ومالحظة طرٌقة تعامل 

 الطالب معها.

اختبار شفهً للطالب إجراء 
أثناء تقٌٌم التكلٌفات 

 الخاصة بكل منهم.

3.7 

االلتزام بالمعاٌٌر األخالقٌة والمهنٌة ٌثمن 
 للممارسة االعالمٌة.

استحضار التجارب والخبرات 
العملٌة السابقة من خالل عروض 

 تقدٌمٌة.

تكلٌف الطالب بمشروعات تتطلب 
التعاون مع هٌئات ومؤسسات 

 وأفراد.

مالحظة تفاعل الطالب فً 
 مواقف مختلفة.

طرح قضاٌا افتراضٌة 
ومالحظة طرٌقة تعامل 

 الطالب معها.
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الطالب بأوراق عمل تتطلب تكلٌف 
 البحث عن المعلومات والبٌانات.

 العددٌة والمهارات المعلومات، وتقنٌة التواصل، مهارات   4.0

4.1 

استخدام اإلنترنت والحاسب اآللً والشبكات ٌبحث ب
 االجتماعٌة فً التواصل مع اآلخرٌن.

 المحاضرات الصفٌة.

 التدرٌبات العملٌة. 

استخدام التعلم االلكترونً ونظام  
 التعلٌم عن بعد.

االختبارات التحرٌرٌة 
 والتطبٌقٌة.

تكلٌف الطالب بإجراء 
البحوث وتكلٌفات باستخدام 

 الوسائل التقنٌة الحدٌثة.

تكلٌف الطالب بتقدٌم 
وتزوٌدهم عروض صفٌة 

 بالتغذٌة الراجعة التقوٌمٌة.

4.2 
العروض التقدٌمٌة لتٌسٌر خالل من ٌشرح باألدلة 

 المحاضرات الصفٌة. عملٌة التواصل مع الجمهور.
تكلٌف الطالب بتقدٌم 

عروض صفٌة وتزوٌدهم 
 بالتغذٌة الراجعة التقوٌمٌة.

4.3 
 استخدام التقنٌة فً البحث العلمً.ٌبحث ب

االلكترونً ونظام  استخدام التعلم
 التعلٌم عن بعد.

تكلٌف الطالب بإجراء 
البحوث وتكلٌفات باستخدام 

 الوسائل التقنٌة الحدٌثة.

  حركٌةنفسال المهارات   5.0

5.1 
استخدام الحاسب اآللً وملحقاته ٌشرح باألدلة 

 على االبحاث العلمٌة. واالطالعلتصفح االنترنت 
 التدرٌب العملً

المقرر ألداء تقوٌم أستاذ 
الطالب أثناء تطبٌق 

المهارات الحركٌة من خالل 
 قائمة الرصد.

تقوٌم الطالب ألداء زمالئهم 
أثناء تطبٌق المهارات 

 الحركٌة.

5.2 
ٌرسم مخططاً ألدوار اتصالٌة فً العملٌة التسوٌقٌة 

 واإلعالنٌة

 التدرٌب العملً.  -
 المحاكاة وأداء الدور. -
 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.
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 البرنامج تعلم مخرجات مصفوفة

 

مجاالت التعلم 
تعلم  مخرجاتو

وفقاً  المقرر
لمتطلبات المؤهالت 

 الوطنٌة
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           المعارف 1.0

1.1 

 التحلٌل الطالب ٌعرف
 المتغٌرات على القائم

 وقضاٌاه المتعددة
 .المنهجٌة

 - - - د - - - - د د

1.2 

طالب على ٌتعرف ال
استعمال الحاسوب فً 

تطبٌق بعض 
 االختبارات اإلحصائٌة.

 - - - د - - - - د د

1.3 

 أهم الطالب ٌحدد
 العلمٌة التطورات
 البحوث لمكونات

 .الكمٌة

 - - - - - - - - د -

1.4 

 نماذج ٌتعرف على
 مدروسة كمٌة بحثٌة

 عناصرها وٌفحص
 .أجزائها وٌحلل

 - - - - - - - - د -

1.3 

الطالب  ٌعًرف
بالتحدٌات المنهجٌة 
التً تواجه عملٌات 

بناء النظرٌة اإلعالمٌة 
 وكٌفٌة التصدي لها.

 - - - - د م م - - -

1.4 
التطورات  ٌتعرف على

العلمٌة فً النظرٌات 
 اإلعالمٌة.

 - - - - د م م - - -

1.5 
ماهٌة البحوث  ٌعرف

الكٌفٌة ومناهجها 
 وتطبٌقاتها.

 - - - د - - - - - م
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1.6 

األسس  ٌتعرف على
والمناهج والنظرٌات 
الرئٌسة للتخطٌط 

االستراتٌجً لإلعالن 
 والتسوٌق.

 - - د - - م م - - -

1.7 

مهارات إدارة  ٌحدد
عملٌات التخطٌط 

االستراتٌجً لإلعالن 
 والتسوٌق.

 - - د - - م م - - -

1.8 
المعارف الالزمة  ٌحدد

لفهم الثقافة وأبعادها 
 وعملٌات بنائها.

 - - - - - - - د - -

1.9 

العالقة بٌن  ٌحدد
الثقافة والعملٌة 

اإلعالنٌة والتسوٌقٌة 
 وتحلٌلها.

 - - - - - - - د - -

1.10 

األسس  ٌتعرف على
والمناهج والنظرٌات 

الرئٌسة لدراسة 
الحمالت اإلعالنٌة 

 والتسوٌقٌة.

 د - د - - م م - - -

1.11 
مكونات  ٌتعرف على

خطة الحملة اإلعالنٌة 
 ومصادرها.

 د - - - - - - - - -

1.12 

األسس  ٌتعرف على
والمناهج والنظرٌات 

الرئٌسة لتحلٌل 
القضاٌا اإلعالنٌة 

 والتسوٌقٌة المعاصرة.

 د د م - - - - - - -

1.13 

 طرق ٌتعرف على
تحلٌل ونقد قضاٌا 

اإلعالنٌة والتسوٌقٌة 
 المعاصرة.

 د د - - - - - - - -

1.14 

المعطٌات  ٌحدد
الالزمة لفهم العملٌة 
اإلعالنٌة على أنها 

 نظرٌة.

 - - - - - د - - - -

1.15 
مفهوم النظرٌة  ٌعَرف

اإلعالنٌة والعناصر 
 المكونة لها.

 - - - - - د - - - -
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1.16 

العملٌات العلمٌة  ٌعَرف
الالزمة لتركٌب 

التفاصٌل فً بناء 
علمً متماسك 

 وخالق.

 - - - د د م م م م -

1.17 

المعطٌات  ٌحدد
الالزمة لفهم العملٌة 
التسوٌقٌة على أنها 

 نظرٌة.

 - - - - - - د - - -

1.18 
مفهوم  ٌتعرف على

النظرٌة التسوٌقٌة 
 والعناصر المكونة لها.

 - - - - - - د - - -

           اإلدراكٌة المهارات 2.0

2.1 
 نماذج بٌن ٌمٌز

 إحصاء وتطبٌقات
 .المتعددة المتغٌرات

 - - - ق - - - - ق ق

2.2 

 وتطبٌقات نماذج ٌحلل
 الكٌفٌة البحوث
 وٌحدد المختلفة

 .اتجاهاتها

 - - - ق - - - - ق ق

2.3 

التفاصٌل فً  ٌفسر
بناء علمً متماسك 

وخالق باستخدام 
العملٌات العلمٌة 
 والذهنٌة الالزمة.

 ق ق ق ق ق ق ق م م م

2.4 
ٌمٌز بٌن نماذج 

وتطبٌقات النظرٌة 
 اإلعالمٌة.

 - ق - - ق م م - - -

2.5 
ٌحلل نماذج النظرٌة 

 - ق - - ق م م - - - اإلعالمٌة.

2.6 

الطالب  ٌشرح
المهارات اإلدراكٌة 

المستهدفة فً 
تطبٌقات البحوث 

 الكٌفٌة.

 - - - ق - - - - م م

2.7 
ٌمٌز الطالب بٌن 
نماذج وتطبٌقات 
 البحوث الكٌفٌة.

 - - - ق - - - - م م
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2.8 

المهارات  ٌوضح
اإلدراكٌة لتطبٌقات 
ونماذج فً البحوث 

 الكمٌة.

 - - - - - - - - ق م

2.9 
بشكل علمً ٌُفكر 

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ومنهجً.

2.10 
نقد خطط ٌو ٌُحلل

استراتٌجٌة إعالنٌة 
 وتسوٌقٌة. 

 - ق ق - - م م - - -

2.11 
عملٌات  ٌشرح

التخطٌط االستراتٌجً 
 لإلعالن والتسوٌق.  

 - ق ق - - م م - - -

2.12 

العالقة بٌن  ٌعٌد تنظٌم
الثقافة والعملٌة 

اإلعالنٌة والتسوٌقٌة 
 وتحلٌلها.

 - - - - - - - ق - -

2.13 

عملٌات التحلٌل  ٌقٌم
المتقدمة التً تكشف 
االستخدامات الثقافٌة 
فً العملٌة اإلعالنٌة 

 التطبٌقٌة.

 - - - - - - - ق - -

2.14 

عملٌات التحلٌل  ٌوضح
المتقدمة التً تكشف 
االستخدامات الثقافٌة 
فً العملٌة اإلعالنٌة 

 التطبٌقٌة.

 - - - - - - - ق - -

2.15 
نقد حاالت ٌُحلل وٌ

واقعٌة لحمالت 
 إعالنٌة وتسوٌقٌة. 

 ق م م - - - - - - -

2.16 

أدوات وأسالٌب  ٌقٌم
اتصالٌة لحمالت 

إعالنٌة وتسوٌقٌة 
 ٌصممونها.

 ق م م - - - - - - -

2.17 

حلل القضاٌا اإلعالنٌة ٌُ 
 والتسوٌقٌة المعاصرة

ألسس والمناهج وفقاً ل
 والنظرٌات الرئٌسة. 

 - ق م - م م م - - -

2.18 
حلول وبدائل  ٌبتكر

للمشكالت اإلعالنٌة 
 والتسوٌقٌة المعاصرة.

 ق ق - - - - - - - -
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2.19 
العملٌة اإلعالنٌة  ٌنقد

 - - - - - ق - - - - على أنها نظرٌة.

2.20 

العملٌات العلمٌة  ٌُحلل
والذهنٌة الالزمة 

لتركٌب التفاصٌل فً 
بناء علمً متماسك 

 وخالق.

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق

2.21 
العملٌة  ٌشرح

التسوٌقٌة على أنها 
 نظرٌة.

 - - - - - - ق - - -

3.0 
 مع التعامل مهارات

 وتحمل اآلخرٌن
 المسؤولٌة

          

3.1 
على  ٌحلل قدرته

ممارسة مهارات 
 التعامل المثمر.

 د د د د د د د د د د

3.2 
على تكوٌن  ٌدلل

عالقات إٌجابٌة مع 
 اآلخرٌن.

 د د د د د د د د د د

3.3 
العمل ضمن  ٌظهر
 د د د د د د د د د د فرٌق.

3.4 
على ٌدلل على قدرته 
قٌادة فرق العمل 

 الفنى.
 د د د د د د د د د د

3.5 

مسئولٌة البحث  ٌشرح
عن معلومات وفنٌات 
جدٌدة لتنمٌة قدراته 
المعرفٌة ومهاراته 

 المهنٌة.

 د د د د د د د د د د

3.6 

القضاٌا ٌستعلم عن 
التً تتطلب االهتمام 
ومعالجتها بالطرٌقة 

المناسبة على 
المستوى الفردي 

 وضمن فرٌق عمل.

 د د د د د د د د د د

3.7 
االلتزام بالمعاٌٌر ٌثمن 

األخالقٌة والمهنٌة 
 للممارسة االعالمٌة.

 د د د د د د د د د د

           التواصل، مهارات 4.0
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 المعلومات، وتقنٌة
 العددٌة والمهارات

4.1 

استخدام ٌبحث ب
اإلنترنت والحاسب 

اآللً والشبكات 
االجتماعٌة فً 

 التواصل مع اآلخرٌن.

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق

4.2 

من ٌشرح باألدلة 
العروض خالل 

التقدٌمٌة لتٌسٌر 
عملٌة التواصل مع 

 الجمهور.

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق

4.3 
استخدام التقنٌة ٌبحث ب

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق فً البحث العلمً.

           حركٌةنفسال المهارات 5.0

5.1 

استخدام ٌشرح باألدلة 
الحاسب اآللً 

وملحقاته لتصفح 
 واالطالعاالنترنت 

 على االبحاث العلمٌة.

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق

5.2 
ٌرسم مخططاً ألدوار 
اتصالٌة فً العملٌة 
 التسوٌقٌة واإلعالنٌة

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق

 

 .البرنامج فً القبول شروط. 5

 من قبل إدارة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة. المعتمدةالضوابط والمعاٌٌر  -

( الحصول على تقدٌر )جٌد جداً( على األقل فً مرحلة الماجستٌر إذا كانت من جامعة الدكتوراه) ٌشترط للقبول بمرحلة -

ولمجلس عمادة الدراسات العلٌا بناًء على توصٌة مجلس القسم وتأٌٌد مجلس الكلٌة إضافة شروط أخرى  ،بتقدٌرتمنحها 

 .ٌراها ضرورٌة للقبول

، وفق شروط القبول التً ٌعلنها القسم فً فترات القبول االتصال التسوٌقًاإلعبلن وفً  الماجستٌرعلى شهادة  الحصول -

 للدراسة الجامعٌة فً الجامعة.

 الشخصٌة.اجتٌاز المقابلة  -

 .البرنامج وإتمام الحضور متطلبات. 6

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

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.drwaelaly.com/images/imam.gif&imgrefurl=http://www.drwaelaly.com/&h=180&w=200&tbnid=3YTXL1bTU-8OlM:&zoom=1&docid=AUPSgSMoLPvdEM&ei=xbNcU_nVMMj2O_LpgPgP&tbm=isch&ved=0CFgQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=455&page=1&start=0&ndsp=23


 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
      واالتصالكلٌة اإلعالم  كلٌة اإلعالم واالتصال 

 اإلعالن واالتصال التسوٌقًقسم 
 

22           
 

 
 .سنة إلى سنة من االنتقال . ب

 %. 72الحد األدنى للنجاح فً المقرر 

 التخرج متطلبات أو البرنامج إتمام ج.
 + دراسة بحثٌة.وحدة دراسٌة(  32)متطلبات البرنامج  إكمال

 .األداء قٌاس من والتحقق الطالبتقوٌم  لوائح د. 

 .التدقٌق والمراجعة من قبل أستاذ المقرر 

  أقسام خارج الجامعة ومراجعة عٌنة من أوراق اإلجابات التً االستعانة بمصححٌن خارجٌن لمقررات مشابهة من
 صححها عضو هٌئة التدرٌس.

 .مراجعة عٌنة من أوراق اإلجابة المصححة من قبل لجنة خاصة بالقسم 

 .مقارنة التطبٌقات العملٌة باألداء فً الجوانب النظرٌة  

 .مقارنة أداء الطالب فً أي مقرر بأدائه فً بقٌة المقررات 

  الطبلب. الملحوظات والرؤى بٌن األساتذة حول تقوٌمتبادل 

 

 .الطلبة ومساندة الطالبٌة اإلدارة .هـ

 .للطلبة األكادٌمً اإلرشاد-1

 .تعٌٌن مرشد من أعضاء هٌئة التدرٌس لكل طالب منذ بداٌة دخوله البرنامج وحتى تخرجه 

  أجل  األسبوعً منٌحدد أستاذ المقرر ما ال ٌقل عن ثبلث ساعات مكتبٌة أسبوعٌا وذلك تبعا لجدول محاضراته
 تقدٌم المشورة األكادٌمٌة لطبلب هذا المقرر.

 .متابعة اإلداء األكادٌمً للطبلب 

 

 .الطلبة تظلم-2

  الموحدة لشؤون الطبلب فً ٌتم النظر فً شكاوى الطبلب وتظلماتهم فً ضوء ما حددته البلئحة
 الجامعات السعودٌة.

 

 .والتجهٌزات والمرافق التعلم مصادر .ز

المراجع و المقررات كتب الختٌار حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء ٌتبعها التً جراءاتاال ما )أ(-1
هً  وما العنكبوتٌة، الشبكة مواقع اإللكترونٌة المصادر ذلك فً بما وغٌرها وغٌرها من مصادر التعلم

 ذلك؟ على الحصول إجراءات
 

التنسٌق مع المكتبة ومحال بٌع الكتب بالجامعة لتوفٌر الكتب والمراجع التً ٌحتاج إلٌها الطبلب فً مجال 
 التخصص.

 
 صةاالخ التعلم مصادر الختٌار حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء ٌتبعها التً اإلجراءات ما)ب( -1

 ذلك؟ على الحصول إجراءات وما الدراسٌة، والفصول والمعامل بالمكتبة
 

 التنسٌق مع الجهات المختصة بالجامعة لتوفٌر مصادر المعلومات االلكترونٌة.
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مدى مبلءمة ما ٌقدم من كتب  لتقوٌم حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء ٌتبعها التً اإلجراءات ما-2
 ؟التعلمالمقررات والمراجع وغٌرها من مصادر 

  تقٌٌم الكتب والمراجع من قبل لجان متخصصة للتأكد من مناسبتها ألهداف البرنامج بشكل عام
 وألهداف كل مقرر على حدة، على أن ٌتم ذلك بشكل دوري كل ثبلث سنوات.

 
 

كتب المقررات والمراجع وغٌرها من مصادر  مدى مبلءمة مٌولتق الطبلب ٌتبعها التً اإلجراءات ما-3
 التعلم المقدمة؟

 

 .إجراء مسح للكتب والمراجع الجدٌدة فً مجال المقرر، وتحدٌد مدي تطور الكتابة فً الموضوع 
 

 واعتمادها؟ المقررات كتب على للحصول المتبعة اإلجراءات ما-4
 

  إلٌها الطبلبإجراء مسوحات لمعرفة قواعد المعلومات وتسهٌل وصول. 
 
 

 

 .حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء .ح

 التعٌٌن-1

 .اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس من ذوي االختصاص والكفاءة العلمٌة العالٌة 

 .ًاختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس من خرٌجً الجامعات المتمٌزة أكادٌمٌا 

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

 .تعرٌف عضو هٌئة التدرٌس المعٌن حدٌثاً بأنظمة ولوائح القسم والجامعة 

 .المواءمة بٌن تخصص عضو هٌئة التدرٌس والمقررات التً ٌقدمها البرنامج 

  السنة األولى من ممارسته لمهامه األكادٌمٌة والبحثٌة، إجراء تقوٌم ألداء عضو هٌئة التدرٌس خبلل
 وذلك قبل البت فً تعٌٌنه بشكل نهائً.

 

 .ومراجعته علٌه واإلشراف البرنامج تصمٌم فً ةالمشارك-2

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

 

  ٌقدم كل أستاذ مقرر فً البرنامج، تقرٌرا فصلٌا حول سٌر البرنامج، والعقبات التً ٌمكن أن تكون قد
 واجهت الطبلب، والحلول المقترحة للمشكبلت.

  ٌعقد القسم حلقة نقاش سنوٌة لتقٌٌم البرنامج، فً ضوء ما ٌتوافر علٌه من دراسات تقوٌمٌة، وبٌانات

 .وتقارٌر ألساتذة المقررات، وٌخلص إلى ما ٌحتاجه البرنامج من عملٌات تحسٌن وتطوٌرإحصائٌة، 
 
 

  االستشارٌة اللجنة عمل آلٌة . ت
 

  تعرض خبلصات عملٌة التقوٌم تلك على مجلس القسم، للنظر فٌها والتوصٌة بما تحتاجه من
 إجراءات تنفٌذٌة.
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 .المهنً التطوٌر-3

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

  حث أعضاء هٌئة التدرٌس على المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة الموجهة لتنمٌة وتطوٌر مهاراتهم
 التدرٌسٌة والبحثٌة.

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

 .تطوٌر جوانب فنٌة أخرى تشمل المعرفة فً البحث، وجوانب التطوٌر فً مجال تدرٌسهم 
 
 ٌدرسونها التً المجاالت فً التً ُتجرى األبحاث على االطبلع مثل أخرى مهنٌة جوانب تطوٌر-ب

 المجاالت؟ هذه فً الحاصلة بالتطورات واإللمام
 

 ٌدٌن والمحاضرٌن للدراسة فً الخارج بما ٌتواكب مع التطورات الحدٌثة فً ابتعاث عدد من المع
 المجال اإلعبلمً.

 .ًتحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس للمشاركة فً المؤتمرات والندوات العلمٌة داخلٌاً وخارجٌا 

 .ًعقد دورات تدرٌبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً استخدام التقنٌات الحدٌثة فً البحث العلم 

 

 .إعداد أعضاء هٌئة التدرٌس الجدد ومن فً حكمهم-4

 المتفرغٌن غٌر واألساتذة الزائرٌن واألساتذة الجدد ألساتذةاوتعٌٌن  لتعرٌف عملٌات التهٌئة صفو
 .للبرنامج مكونة عناصر بصفتها ٌدرسونها التً المقررات ولدور للبرنامج استٌعابهم لضمان

  اختٌار وتعٌٌن معٌدٌن من الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس فً اإلعبلم، بتفوق، والمؤهلٌن معرفٌا
 ومهارٌا، فً صناعة اإلعبلم، بمجاالته النوعٌة المتعددة.

  ًابتعاث عدد من المعٌدٌن والمحاضرٌن للدراسة فً الخارج بما ٌتواكب مع التطورات الحدٌثة ف
 المجال اإلعبلمً.

 

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

  استقطاب أساتذة زائرٌن لخدمة أهداف القسم، وتحقٌق  االستراتٌجٌةٌستهدف القسم ضمن خطته
وظائفه التعلٌمٌة والتدرٌبٌة، من الكفاءات المؤهلة فً الجامعات السعودٌة والعالمٌة، وذلك وفق 

 التنظٌمات المعمول بها فً وزارة التعلٌم العالً.

 

 عملٌات تقٌٌم البرنامج وتطوٌره  .ط

 .التدرٌس ةفعالٌ-1

 هذه وتطوٌر المختلفة التعلم مجاالت فً التعلم مخرجات تطوٌر استراتٌجٌات لتقٌٌم المتبعة جراءاتاال -أ
 االستراتٌجٌات؟

 .ًبٌانات إحصائٌة عن نتائج الطبلب نهاٌة كل فصل دراس 

 .استمارة استقصاء طبلبٌة لكل مقرر توزع نهاٌة كل فصل 

 .تقارٌر لجنة متابعة وتقوٌم الخطة الدراسٌة 

  اإلعبلمٌة بخرٌجً القسم وحصول النسبة الكبرى منهم على وظائف فور تخرجهم.ثقة المؤسسات 
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 االستراتٌجٌات تطبٌق فً حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء مهارة لتقٌٌم المتبعة اإلجراءات -ب
 الستخدامها؟ المخطط

 

 .استمارة استقصاء طبلبٌة لكل مقرر توزع نهاٌة كل فصل 

 عضاء هٌئة التدرٌس.تقارٌر األداء الوظٌفً أل 

 .مراجعة عٌنات مختارة من أعمال الطبلب واختباراتهم من قبل زمٌل آخر 

 .مراجعة ملف المقرر المقدم من قبل األستاذ 

 

 .للبرنامج العام التقٌٌم-2

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

 البرنامج؟ وخرٌجً الحالٌٌن الطبلب-1
 

 - .استمارة استقصاء للطبلب المسجلٌن حالٌاً والذٌن تخرجوا من البرنامج 

 - .مجموعات التركٌز للطبلب المسجلٌن حالٌاً والذٌن تخرجوا من البرنامج 
 

 الفئتٌن؟ كبل أو مستقلون مقٌمون أومستقلون  مستشارون-2
 

 -  دراسات علمٌة لتقوٌم مخرجات البرنامج من قبل وحدة الجودة فً الكلٌة وباحثٌن إجراء
 مستقلٌن.

 - .التعرف على آراء القائمٌن على المؤسسات اإلعبلمٌة وغٌرها فً خرٌجً البرنامج 
 

 الجمٌع؟ من أو الشأن أصحاب من غٌرهم أوالموظفون -3
 
 

 -  من قبل وحدة البحوث فً الكلٌة.إجراء دراسات علمٌة لتقوٌم مخرجات البرنامج 

 -  التعرف على اتجاهات المؤسسات التً ٌعمل بها خرٌجو القسم، نحو معارف الخرٌجٌن
 مهاراتهم اإلعبلمٌة.
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 ٌمهووتق للبرنامج الرئٌسٌة األداء مؤشرات جدول

مؤشرات 
األداء 
 الرئٌسٌة

قائمة مؤشرات أداء البرنامج الرئٌسٌة باعتماد 
 المؤسسة

المستوى 
المستهدف 

لمؤشرات األداء 
 الرئٌسٌة

المستوى الحالً 
لمؤشرات األداء 

 الرئٌسٌة

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
َسذبت بنطذذالت نٓٛاذذت بنخذذدرٚم )ظذذدٔبو كةيذذم  ٔ 

 ية ٚعةرنّ(

أستاذ لكل 
 طالب13

 طالب لكل أستاذ23 طالب15أستاذ لكل  جدٌد
  

 2المؤشر
َسذذبت  عضذذةئ ْٛاذذت بنخذذدرٚم بنذذاٍٚ ٚ ًهذذٌٕ 

 يؤْالث ركخٕربِ يصةرق عهٛٓة

% من 133
 عدد األساتذة

 جدٌد
% من عدد 13

 األساتذة
% من عدد 63

 األساتذة

  

 3المؤشر

َسذبت بنطذذالت بنذدبخهٍٛ ظذذةنبربيج بنذاٍٚ  كًهذذٕب 

يقذذرربث بنًسذذخٕٖ بؤل ٔبن ذذةَٙ فذذٙ ظُجذذة  

 بن د بورَٙ نهٕقج.

 %03 %65 جدٌد 03%

  

 4المؤشر

بذذذربيج بنذذذاٍٚ بنَسذذذبت بنطذذذالت بنذذذدبخهٍٛ فذذذٙ 

حصذذذهٕب عهذذذٗ بندرجذذذت فذذذٙ بن ذذذد بورَذذذٗ يذذذٍ 

   بنٕقج.

 %05 %43 جدٌد 53%

  

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

 الشخص المسؤول  التقوٌممعاٌٌر  االقتراحات العملٌة التوصٌات الرقم
تارٌخ 
 البدء

 تارٌخ االنتهاء

1 
بنخدرٚم ظعذد َٓةٚذت  حصر وعدبر بنطالت ٔ عضةئ ْٛات

 كم فصم رربسٙ.
  

ٔكٛم بنكهٛت نهدربسةث 

 بنعهٛة.
 ظعد َٓةٚت كم فصم رربسٙ.

2 

حصذذر وعذذدبر  عضذذةئ ْٛاذذت بنخذذدرٚم بنذذاٍٚ ٚ ًهذذٌٕ 

يؤْالث ركخٕربِ يصةرق عهٛٓة َسبت نًجًذٕ   عضذةئ 

 ْٛات بنخدرٚم.

  
 عضةئ يدٚر شإٌ 

 ْٛات بنخدرٚم
 ظعد َٓةٚت كم سُت رربسٛت.

   .بنًسخٕٖ بؤل ٔبن ةَٙيربجعت َخةئج طالت  3
ٔكٛم بنكهٛت نهدربسةث 

 بنعهٛة.
 ظعد َٓةٚت كم فصم رربسٙ.

4 
قذذذذذربربث يذذذذُل ررجذذذذذةث بنًةجسذذذذذخٛر يربجعذذذذت َخذذذذذةئج 

 ٔيقةرَخٓة ظخٕبرٚخ بنخ ةق  ص ةظٓة.
  

ٔكٛم بنكهٛت نهدربسةث 

 بنعهٛة.
 ظعد َٓةٚت كم فصم رربسٙ.

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

 التارٌخ التوقٌع المنصب االسم البرنامج المشرف على/العمٌد

   عمٌد الكلٌة أ. د/ عبدهللا بن محمد الرفاعً عمٌد كلٌة اإلعالم واالتصال

     الجامعة وكٌل
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 يرفقةث بنبرَةيج
 (1مرفق رقم )

  واالتصال التسوٌقًاإلعالن لقسم الدلٌل اإلرشادي 
 

 الصفحة المحتوٌات م

  تعرٌف بالبرنامج ومعلومات عنه 1

  بٌئة عمل البرنامج  2

  تعرٌف برسالة البرنامج 3

  هٌكل البرنامج وتنظٌمه 4

  مكونات الخبرة المٌدانٌة 5

متطلبددات البحددث أو المشددروع فددً البرنددامج )هددذا خددبلف بحددث المقددرر  6
 ومشروعه(

 

  نتائج التعلٌم فً المجاالت المختلفةتنمٌة  7

  مهارات التواصل، واستخدام تقنٌة المعلومات العددٌة 8

  المهارات النفس حركٌة )إذا كانت تنطبق على البرنامج( 9

  متطلبات القبول بالبرنامج 12

  وجدت( )إناللوائح التنظٌمٌة أو سٌاسات وضع الدرجات وتوزٌعها  11

  من معاٌٌر االنجازعملٌات التحقق  12

  وصف البرنامج لعملٌات اإلرشاد األكادٌمً 13

  معالجة تظلمات الطبلب 14

  ومصادر التعلمالكتب والمراجع  15

  الجوانب المتعلقة بتعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس وتطوٌرهم  16

  تقٌٌم البرنامج وعملٌات تحسٌن المستوى 17

  التقوٌم الكلً للبرنامج 18
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 (2مرفق رقم )
 اإلعالن واالتصال التسوٌقًالدلٌل اإلرشادي لقسم 

 محتوٌات الدلٌل اإلرشادي للقسم.
 

 الصفحة المحتويات

  مقدمة

  قسمنبذة عن ال

  قسمرؤٌة ال

  قسمرسالة ال

  قسمأهداف ال

  قسمشروط القبول فً ال

  قسماإلطار العام للخطة الدراسٌة لل

  ترمٌز المقررات

  الدراسٌة التفصٌلٌة موزعة على الفصول الدراسٌة الخطة

  متطلبات الحضور وإتمام البرنامج

  توزٌع درجات المقرر الدراسً

  إرشادات حول أنظمة الدراسة الجامعٌة
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 يقديت:
فً ظل التطور الكمً النوعً الذي تشهده كثٌر من المجاالت فً المملكة العربٌة السعودٌة وما 

فً  اإلعبلن واالتصال التسوٌقًواكب ذلك من ازدٌاد مطرد فً الحاجة إلى متخصصٌن فً 

جامعة  ، ومنهاالعالم بشكل عام والعالم العربً بوجه خاص، ٌأتً دور مؤسسات التعلٌم العالً

فً سّد هذا العجز، والمشاركة فً تنمٌة الببلد ومتطلبات تنفٌذ  ،محمد بن سعود اإلسبلمٌةاإلمام 

 األعمال فٌها وفق متطلبات التقنٌة الحدٌثة وتلبٌة الحاجات التنموٌة الحقٌقٌة.

 َباة عٍ بنقسى:
اإلعبلن واالتصال تشٌر اإلحصاءات والتجارب إلى حاجة سوق العمل إلى مؤهلٌن فً مهارات 

التً ٌقدمها البرنامج، فبل تكاد تخلو مؤسسة إعبلمٌة من الحاجة لمتخصصٌن فً  تسوٌقًال

سهم هذا القسم فً الموائمة بٌن مخرجات التعلٌم ٌوٌفترض أن  اإلعبلن واالتصال التسوٌقً

جهدا جادا من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة فً  ٌمثل القسم االعالً وسوق العمل، وهذ

 ب وطالبات ٌستطٌع سوق العمل استٌعابهم بكل ٌسر وسهولة.تخرٌج طبل

حٌث قربت التقنٌة الحدٌثة ما بٌن  كلٌة اإلعبلم واالتصال،ٌعد البرنامج امتدادا طبٌعٌا لرسالة 

" وبالتالً integrationوسائل اإلعبلم وتقنٌات الحاسوب لمستوى االندماج والتكامل "

لقدرة على إجادة تقنٌات الحاسوب واالتصال بحٌث أصبحت الممارسة اإلعبلمٌة مرتبطة با

وعبلوة على حاجة سوق العمل  ،مرتكزاً رئٌساً فٌها اإلعبلن واالتصال التسوٌقًأصبح 

صحافة والنشر للمخرجات وهو أٌضاً داعم قوي لبقٌة أقسام اإلعبلم، العبلقات العامة  وال

اإلعبلن واالتصال اسب االلى ومهارات فتقنٌات الح واإلذاعة والتلٌفزٌون والفٌلم االلكترونً

أحد أركانها الرئٌسة، وبالتالً فالقسم مرتبط ارتباطاً أساسٌاً بتخصص اإلعبلم ومرتبط  التسوٌقً

 رسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة.ببرسالة الكلٌة، و

 بنقسى: رؤٚت
واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن ، بكلٌة اإلعبلم اإلعبلن واالتصال التسوٌقًحتل قسم ٌأن 

 سعود اإلسبلمٌة مكانة متمٌزة بٌن األقسام المناظرة فً المملكة والعالم.

 بنقسى: رسةنت
التً  اإلعبلن واالتصال التسوٌقًالتأهٌل األكادٌمً والمهنً الممٌز للكفاءات المتخصصة فً 

 تعمل فً المجاالت الكثٌرة والمختلفة. 
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 :ٔبالحصةل بنخسٕٚقٙبإلعالٌ  ْدبف قسى 
 عن طرٌق األهداف التالٌة: قسمسٌتم تحقٌق رؤٌة ورسالة ال

التقنٌة  وتوظٌف وسائل، اإلعبلن واالتصال التسوٌقًتقدٌم برنامج علمً متكامل فً تخصص  -

والدارسٌن فٌه على أفضل وسائل التعلٌم  الحدٌثة فً مجال التعلٌم، وتدرٌب منسوبً القسم

 الحٌوي مع المجتمع ومؤسساته.وتحقٌق التفاعل 

 ، لخدمة العملاإلعبلن واالتصال التسوٌقًإعداد الكفاءات المؤهلة علمٌاً ومهارٌا فً  -

كما ٌهدف البرنامج إلى وتوظٌف التقنٌة الحدٌثة فً  ،اإلعبلمً والمساهمة فً دفع عجلة التنمٌة

 التعلٌم والدراسات والبحوث فً المجاالت المختلفة.

 .اإلعبلن واالتصال التسوٌقًطبلب بالمستجدات النظرٌة والتطبٌقٌة فً تزوٌد ال -

تهٌئة الطبلب لٌكونوا قادرٌن على نقد وتحلٌل الواقع التطبٌقً والمشكبلت وتقدٌم الحلول  -

 والمقترحات لمواجهتها.

   :بندكخٕربِنًرحهت  قسىشــرٔط بنقبٕل فٙ بن
 .الموحدة للدراسات العلٌا للجامعات السعودٌةفً البلئحة  المعتمدةالضوابط والمعاٌٌر  - 

، وفق شروط القبول التً اإلعبلن واالتصال التسوٌقًفً  الماجستٌرعلى شهادة  الحصول -

 ٌعلنها القسم فً فترات القبول للدراسة الجامعٌة فً الجامعة.

 الشخصٌة.اجتٌاز المقابلة  -
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نًرحهذذذذت هخطذذذذت بندربسذذذذٛت بإلطذذذذةر بنعذذذذةو ن

 :بندكخٕربِ
 العام للخطة الدراسٌة: اإلطار-أ 
 

يٕزعذت  ( سةعت يعخًدة، يٕزعت عهٗ فصهٍٛ رربس33ٍٛٛ) بندكخٕربِحخضًٍ بنخطت بندربسٛت نبرَةيج 

 عهٗ يخطهبةث بنكهٛت ٔبنخخصل، ٔلنا عهٗ بنُ ٕ بنخةنٙ: 

 

 النسبة المئوٌة عدد الوحدات عدد المقررات نوع المتطلب م

 %37 11 اتمقرر 4 متطلب كلٌة 1

 %63 19 مقرر 6 متطلب التخصص 2

 %122 32 مقرر 12 المجموع

 

 المقررات: ترمٌز-ب
 

 بنًدنٕل بنرقى

 المئبت

(800 ،900) 

 الفصل الدراسي

 8الفصل األول 

 9الفصل الثبوي 
فإو اب  9وهي في خبوة المئبت ممب يعىي أن أي مابة  يوا ن رهم اب ا ول ماه ال  ابر 

 .الدراسي الثبويالفصل تقّدم في 

 العشرات

(00 ،00 )...... 

 التخصص

متطلب فإو ب  0وهي في خبوة العشرات، ممب يعىي أن أي مبة  يو ن رهم ب األوسط 

 .فإو ب تخصص ة 0أي مبة  يو ن رهم ب األوسط كل ة، و

 اآلحبة

(0 ،3 ،5 ) 

(0 ،4 ،6 ،8) 

 ت ل ل الم اة في كل م بر

 األول. الدراسي تقدم في الفصلللم اة التي  5-3-0األرهبم مه 

 الدراسي الثبوي.للم اة التي تقدم في الفصل  8-6-4-0األرهبم مه
فإو اب  3وهي في خبوة اآلحبة، ممب يعىي أن أي مبة  تو ن رهم ب األخ ر ماه ال ما ه 

 تخص الفصل الدراسي األول مه ال ىة الدراس ة.
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  مطلب القسم تج: مقررا 

 الوحدات اسم المقرر م

 األبعاد الثقافية للتسويق واإلعالن 1
3 

 نظرية التسويق 2
3 

 نظرية اإلعالن 3
3 

 لإلعالن والتسويقالتخطيط االستراتيجي  4
4 

 قراءات تحليلية للقضايا اإلعالنية والتسويقية المعاصرة 5
3 

 3 حةالث رربسٛت فٙ بن ًالث بإلعالَٛت ٔبنخسٕٚقٛت 6

 11 المجموع
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 بإلعالٌ ٔبالحصةل بنخسٕٚقٙظقسى  بندكخٕربِبنخطت بندربسٛت نبرَةيج 

 بنفصم بندربسٙ بؤل

 بنٕحدبث بنًخطهبةث بنسةظقت بنخريٛس بنرقًٙ بالسًٙ بنريس بنًقرر و

 3 (611اإلحصاء التطبٌقً )علم  111 عهى إحصاء المتغٌرات المتعددة 1

 113 عهى تطبٌقات ونماذج فً البحوث الكمٌة 2
 (611اإلحصاء التطبٌقً )علم 

 (613مناهج البحوث الكمٌة )علم 
3 

 3 ــــــــ 121 سٕق األبعاد الثقافية للتسويق واإلعالن 3

 3 ــــــــ 123 سٕق نظرية التسويق 4

 3 ــــــــ 125 سٕق نظرية اإلعالن 5

 ٔحدة 15إجًةنٙ ٔحدبث بنفصم بؤل 

 بنفصم بندربسٙ بن ةَٙ

 بنٕحدبث بنًخطهبةث بنسةظقت بنخريٛس بنرقًٙ بالسًٙ بنريس بنًقرر و

 212 عهى بناء النظرٌة العلمٌة 1

 (111إحصاء المتغٌرات المتعددة )علم 

تطبٌقات ونماذج فً البحوث الكمٌة 

 (113)علم 

3 

 2 (012)علم  الكٌفٌةمناهج البحوث  214 عهى تطبٌقات ونماذج فً البحوث الكٌفٌة 2

3 
لإلعالن التخطٌط االستراتٌجً 

 والتسوٌق
 4 ــــــــ 222 سٕق

4 

قراءات تحليلية للقضايا اإلعالنية 

 والتسويقية المعاصرة
 3 ــــــــ 224 سٕق

5 
حاالت دراسٌة فً الحمالت 

 اإلعالنٌة والتسوٌقٌة
 3 ــــــــ 226 سٕق

 ٔحدة 15إجًةنٙ ٔحدبث بنفصم بن ةَٙ 

 ٔحدة رربسٛت 33 ٔحدبث بنبرَةيج إجًةنٙ

 % فٙ بنخقدٚر بنعةو 43حعةرل  ٔحدة رربسٛت 33 بنٕحدبث بندربسٛت نهبرَةيج إجًةنٙ

 % فٙ بنخقدٚر بنعةو63ٚضةف إنٛٓة بنرسةنت عهًٛت  ظًة ٚعةرل 

 
سٕق 

229 
 إجبةر٘ بنرسةنت عهًٛت

% فٙ 63

 بنخقدٚر بنعةو

قسى بإلعالٌ 

 ٔبالحصةل بنخسٕٚقٙ
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 )دلٌل البرنامج( 3مرفق 

 متطلبات القبول بالبرنامجدلٌل 

 متطلبات القبول:-أ 

  فً البلئحة الموحدة للدراسات العلٌا للجامعات السعودٌة المعتمدةالضوابط والمعاٌٌر. 

 ( على األقل فً الدكتوراهٌشترط للقبول بمرحلة )ً( الحصول على تقدٌر )جٌد جدا

ولمجلس عمادة الدراسات العلٌا  ،بتقدٌرمرحلة الماجستٌر إذا كانت من جامعة تمنحها 

بناًء على توصٌة مجلس القسم وتأٌٌد مجلس الكلٌة إضافة شروط أخرى ٌراها ضرورٌة 

 .للقبول

 وفق شروط القبول اإلعبلن واالتصال التسوٌقًفً  الماجستٌرعلى شهادة  الحصول ،

 التً ٌعلنها القسم فً فترات القبول للدراسة الجامعٌة فً الجامعة.

  الشخصٌة.اجتٌاز المقابلة 

 :الحضور وإتمام البرنامج متطلبات-ب  

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

 %. 72الحد األدنى للنجاح فً المقرر  االنتقال من المستوى إلى الذي ٌلٌه:

 .رسالة+ وحدة دراسٌة(  32)متطلبات البرنامج  إكمالالبرنامج: إتمام 

 نظام مجلس التعلٌم العالً والجامعات ولوائحه. المراجع:

 .العلٌا بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌةالئحة الدراسات    

 المقررات:توزٌع درجات ج 

النحو  علىدرجة(، موزعة  122)ٌكون مجموع الدرجات فً كل مقرر من مقررات البرنامج 

 التالً:

 النظرٌة: المقررات

 درجة االختبار النهائً. %(62)

العروض التقدٌمٌة،  المحاضرة،درجة األعمال الفصلٌة )الحضور والمشاركة فً  %(42)

 االختبارات الشهرٌة، والتكلٌفات القرائٌة والبحثٌة خبلل الفصل ....(.
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 المقررات العملٌة: 

 %( درجة االختبار النهائً.52) 

العملٌة، التكالٌف، الحضور والمشاركة فً  )التطبٌقاتفصلٌة %( درجة األعمال ال52) 

 العروض التقدٌمٌة، االختبارات الشهرٌة ....(. المحاضرة،

 حول أنظمة الدراسة: إرشادات-د 

 .العلٌا بالجامعةتم االعتماد فً توضٌح هذا الجانب على الئحة الدراسات 

 نظام الدراسة:

 :اآلتٌةٌعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة وٌطوى قٌده فً الحاالت 

  المحددإذا كان مقبوالً للدراسة ولم ٌسجل فً الوقت. 

  الفصلفً حال التسجٌل فً أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا. 

 إذا انسحب الطالب من الدراسات العلٌا بناًء على رغبته ثم أراد العودة إلٌها طبقت علٌه 

 .الجدٌدشروط االلتحاق وقت التسجٌل 

 التأجٌل واالعتذار:

ٌجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعمٌدي الكلٌة والدراسات العلٌا تأجٌل قبول الطالب على أالّ 

وال تحتسب مدة التأجٌل ضمن الحد األقصى لمدة الحصول  دراسٌٌن،تتجاوز مدة التأجٌل فصلٌن 

 .الدرجةعلى 

القسم المختص وعمٌدي الكلٌة والدراسات العلٌا تأجٌل دراسة الطالب وفق ما  جوز بموافقة مجلسٌ

 :ٌأتً

  الرسالةأن ٌكون الطالب قد اجتاز فصبلً دراسٌاً أو أكثر أو أنجز قدراً مناسباً من. 

 (.أالّ ٌتجاوز مجموع مدة التأجٌل أربعة فصول دراسٌة )سنتٌن دراسٌتٌن 

 أسبوعٌنلفصل الدراسً بما ال ٌقل عن أن ٌتقدم بطلب التأجٌل قبل بداٌة ا. 

 ال تحتسب مدة التأجٌل ضمن الحد األقصى لمدة الحصول على الدرجة. 

 :ٌأتًجوز أن ٌحذف الطالب جمٌع مقررات الفصل الدراسً وفق ما ٌ

  النهائًأن ٌتقدم بطلب الحذف قبل االختبار. 

  العلٌاموافقة مجلس القسم وعمٌدي الكلٌة والدراسات. 

  اإلضافٌةأالّ ٌكون هذا الفصل الدراسً ضمن الفرص. 
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  سابقاً.ٌحتسب هذا الفصل الدراسً ضمن مدد التأجٌل المشار إلٌها 

 إلغاء القٌد وإعادته:

 :اآلتٌةٌلغى قٌد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العلٌا فً الحاالت 

  للتسجٌلإذا تم قبوله فً الدراسات العلٌا ولم ٌسجل فً الفترة المحددة. 

  المنصوص علٌها من عمادة الدراسات العلٌا.إذا لم ٌجتز المقررات التكمٌلٌة وفق الشروط 

  مقبولإذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسً دون عذر. 

 باته الدراسٌةإذا ثبت عدم جدٌته فً الدراسة أو أخل بأي من واج. 

  متتالٌٌنإذا انخفض معدله التراكمً عن تقدٌر )جٌد جداً( فً فصلٌن دراسٌٌن. 

 إذا تجاوز فرص التأجٌل المحددة. 

  أو قام بعمل  للرسالة،إذا أخل باألمانة العلمٌة سواًء فً مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده

 .الجامعٌةٌخل باألنظمة والتقالٌد 

 واحدةار الشامل ـ إن وجد ـ بعد السماح له بإعادته مرة إذا لم ٌجتز االختب. 

  المناقشة بعد قبولهاإذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صبلحٌتها للمناقشة أو عدم. 

 إذا لم ٌحصل على الدرجة خبلل الحد األقصى لمدتها. 

ٌجوز فً حاالت الضرورة القصوى إعادة قٌد الطالب الذي ألغً قٌده إذا كان الحائل دون مواصلة 

دراسته ظروف قهرٌة ٌقبلها مجلسا القسم والكلٌة وتكون إعادة القٌد بناًء على توصٌة من مجلس 

 :ٌأتًعمادة الدراسات العلٌا وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما 

 ى إلغاء قٌده أكثر من ستة فصول دراسٌة ٌعامل معاملة الطالب الطالب الذي مضى عل

 .الدراسةالمستجد بصرف النظر عما قطع سابقاً من مرحلة 

  أو أقل ٌعٌد دراسة بعض المقررات  دراسٌة فصولالطالب الذي مضى على إلغاء قٌده ستة

لعلٌا وتحتسب التً ٌحددها له مجلسا القسم والكلٌة وٌوافق علٌها مجلس عمادة الدراسات ا

الوحدات التً درسها ضمن معدله التراكمً بعد استئنافه الدراسة كما تحتسب المدة التً 

 .الدرجةقضاها الطالب فً الدراسة قبل إلغاء قٌده ضمن المدة القصوى للحصول على 

 التحوٌل:

ً ٌجوز قبول تحوٌل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناًء على توصٌة مجلس

 :القسم والكلٌة وموافقة مجلس عمادة الدراسات العلٌا مع مراعاة ما ٌأتً

  ضرورٌةتوافر شروط القبول فً الطالب المحول وأي شروط أخرى ٌراها القسم. 

  األسبابأالّ ٌكون الطالب مفصوالً من الجامعة المحول منها ألي سبب من. 
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  ًطبقاً لآلتــًٌجوز احتساب عدد الوحدات الدراسٌة التً درسها سابقا: 

 .دراسٌةأ ـ أالّ ٌكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول 

 .ب ـ أن تتفق من حٌث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إلٌه

 .إلٌهات البرنامج المحول ج ـ أالّ تتعدى نسبة هذه الوحدات ثبلثٌن فً المائة من وحد 

 (.د ـ أالّ ٌقل تقدٌره فً الوحدات المعادلة عن )جٌد جداً 

 .التراكمًهـ ـ ال تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل 

و ـ تكون المعادلة بتوصٌة من مجلس القسم الذي ٌتبعه المقرر وموافقة مجلسً الكلٌة وعمادة 

 .العلٌاالدراسات 

ٌجوز تحوٌل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناًء على توصٌة مجلسً القسم المحول 

 :ٌأتًإلٌه والكلٌة وموافقة مجلس عمادة الدراسات العلٌا مع مراعاة ما 

  ضرورٌةتوافر شروط القبول فً الطالب المحول وأي شروط أخرى ٌراها القسم. 

  دراستها فً الجامعة إذا رأى القسم المختص ٌجوز احتساب الوحدات الدراسٌة التً سبق

 .التراكمًأنها مطابقة للبرنامج الذي ٌرٌد التحول إلٌه وتدخل ضمن معدله 

 ( من هذه 26أالّ ٌكون الطالب قد ألغً قٌده ألّي من األسباب الواردة فً المادة )البلئحة. 

 القصوى المحددة  تحتسب المدة التً قضاها الطالب فً البرنامج المحول منه ضمن المدة

 .الدرجةللحصول على 

 ٌكون التحوٌل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خبلل المدة المحددة للحصول على الدرجة.   
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 نظام الدراسة:

  وال تزٌد عن  ،توراه ال تقل عن ستة فصول دراسٌةالمدة المقررة للحصول على درجة الدك

 .المدةوال تحسب الفصول الصٌفٌة ضمن هذه  دراسٌة،عشرة فصول 

  تحسب المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمٌة من بداٌة التسجٌل فً مقررات

الدراسات العلٌا وحتى تارٌخ تقدٌم المشرف على الطالب تقرٌراً إلى رئٌس القسم مرفقاً به 

 .أو أي متطلبات أخرى لبرنامجه الرسالة،نسخة من 

 دات الدراسٌة التً ٌدرسها طالب الدراسات العلٌا فً الجامعة التً ستمنحه ال تقل عدد الوح

كما ٌجب أن ٌقوم  ،الدرجة العلمٌة عن سبعٌن فً المائة من عدد الوحدات المطلوبة

 .باإلعداد الكامل لرسالته تحت إشرافها

 عن )جٌد  ال ٌتخرج الطالب إالّ بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمٌة، وبمعدل تراكمً ال ٌقل

 .(جداً 

  ورصد التقدٌرات،  الدكتوراهدرجة ٌتم إجراء االختبارات فً مقررات الدراسات العلٌا لنٌل

وفقاً لبلئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعٌة الصادرة من مجلس التعلٌم العالً فً 

 :ٌأتًهـ فٌما عدا ما 11/6/1416جلسته الثانٌة المعقودة بتارٌخ 

  األقللب ناجحاً فً المقرر إالّ إذا حصل فٌه على تقدٌر )جٌد( على ٌعتبر الطاال. 

 ٌ كون لكل طالب دراسات علٌا مرشد علمً مع بداٌة التحاقه بالبرنامج لتوجٌهه فً دراسته

ومساعدته فً اختٌار موضوع الرسالة وإعداد خطة البحث وفق القواعد المعتمدة من 

 .العلٌادة الدراسات مجلس الجامعة بناًء على توصٌة مجلس عما

  على طالب الدراسات العلٌا بعد إنهاء جمٌع متطلبات القبول واجتٌازه خمسٌن فً المائة

على األقل من المقررات الدراسٌة وبمعدل تراكمً ال ٌقل عن )جٌد جداً( التقدم بمشروع 

سم اسم وفً حال التوصٌة بالموافقة علٌه ٌقترح مجلس الق ،الرسالة ـ إن وجدت ـ إلى القسم

المشرف على الرسالة والمشرف المساعد ـ إن وجد ـ أو أسماء أعضاء لجنة اإلشراف مع 

ومجلس عمادة الدراسات العلٌا للموافقة علٌه  الكلٌة،وٌرفع بذلك إلى مجلس  رئٌسها،تحدٌد 

 .الكلٌةبناًء على تأٌٌد مجلس 

  باللغة العربٌة، وٌجوز أن تكتب بلغة أخرى فً بعض التخصصات  الدكتوراهتكتب رسائل

بقرار من مجلس الجامعة بناًء على توصٌة مجلسً القسم والكلٌة ومجلس عمادة الدراسات 

 .العربٌةعلى أن تحتوي على ملخص واف لها باللغة  العلٌا،

  بناًء على تقرٌر إذا ثبت عدم جدٌة الطالب فً الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسٌة

من المشرف على دراسته ٌتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا أنذر الطالب 

مرتٌن ولم ٌتبلف أسباب اإلنذار فلمجلس عمادة الدراسات العلٌا بناًء على توصٌة مجلس 

 .قٌدهالقسم إلغاء 
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 (4مرفق )

 اللوائح التنظٌمٌة وسٌاسات وضع الدرجات 

 ت التً ٌحصل علٌها الطالب فً كل مقرر كما ٌلً:تحسب التقدٌرا

 (4وزن التقدٌر من ) (5وزن التقدٌر من ) رمز التقدٌر التقدٌر الدرجة المئوٌة

 4.0 5.0 +أ ممتاز مرتفع 95-122

 3.75 4.75 أ ممتاز 95إلى أقل من  92

 3.5 4.5 +ب جٌد جداً مرتفع 92إلى أقل من  85

 3.0 4.0 ب جٌد جداً  85إلى أقل من  82

 2.5 3.5 +ج جٌد مرتفع 82إلى أقل من  75

 2.0 3.0 ج جٌد 75إلى أقل من  72

 0 0 هـ راسب 72أقل من 

 

 ٌكون التقدٌر العام للمعدل التراكمً عند تخرج الطالب بناًء على معدله التراكمً كاآلتً:

 .4.22من  3.52أو  5.22من  4.52ممتاز: إذا كان المعدل التراكمً ال ٌقل عن 

إلى  2.75أو من  5.22من  4.52إلى أقل من  3.75جٌد جداً: إذا كان المعدل التراكمً من 

 .4.22من  3.52أقل من 

إلى أقل  1.75أو من  22,5 من 3.75إلى أقل من  2.75جٌد: إذا كان المعدل التراكمً من 

 .4.22من  2.75من 

( من 5.22( إلى )4.75مً من )تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراك

( عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانٌة 4.22( من )4.22( إلى )3.75( أو من )5.22)

( أو من 5.22( من )4.75( إلى أقل من )4.25للطالب الحاصل على معدل تراكمً من )

 ( عند التخرج.4.22( من )3.75( إلى أقل من )3.25)
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 رف األولى أو الثانٌة ما ٌلً:وٌشترط للحصول على مرتبة الش

 .الدكتوراهمرحلة ٌكون الطالب قد رسب فً أي مقرر درسه فً  أال-أ

ٌكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج فً مدة أقصاها متوسط المدة بٌن الحد األدنى  أن-ب

 .الدراسات العلٌاوالحد األقصى للبقاء فً 

%( من 62ٌكون الطالب قد درس فً الجامعة التً سٌتخرج منها ما ال ٌقل عن ) أن-جـ

 متطلبات التخرج.
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