
 بنًًهكد بنعرجيد بنسعٕديد

 ٔزبرخ بنسعهيى 

 جةيعد بإليةو يحًذ جٍ سعٕد بإلسالييد

 كهيد بإلعالو ٔبالزصةل

 بنجربفيكس ٔبنٕسةئط بنًسعذدخلسى 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس

 الجرافيكس والوسائط المتعددةفي قسم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنًًهكد بنعرجيد بنسعٕديد

 ٔزبرخ بنسعهيى 

 جةيعد بإليةو يحًذ جٍ سعٕد بإلسالييد

 كهيد بإلعالو ٔبالزصةل

 بنجربفيكس ٔبنٕسةئط بنًسعذدخلسى 

 

2 

 

 
 11/21/1341:التقرٌر تارٌخ                                  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة:  المؤسسة-1

 الجرافٌكس والوسائط المتعددة :القسم                                         اإلعالم واالتصال                      /الكلٌة-1

 األستاذ الدكتور/عبدهللا بن محمد الرفاعً :العمٌد-4

 للبرنامج اإلداري الهٌكل مخطط -3
 
 
 

                                
                                                      

 
 
 

                                                   
                                                        

 :البرنامج هذا المواقع التً تقدمأو  الفروع -5
 بالمدٌنة الجامعٌة. مبنى كلٌة اإلعالم واالتصال  األولالموقع  /الفرع

 :عنه عامة ومعلومات بالبرنامج التعرٌفأ.  

 (2811)  جس - الجرافٌكس والوسائط المتعددة :ورمز البرنامج اسم-1

 .ساعة 114:  البرنامج المعتمدة المطلوبة إلتمام ساعاتال عدد إجمالً-1

 .البكالورٌوس: .البرنامج إتمام عند الممنوحة الدرجة-4

 .: درجة البكالورٌوس فً العالقات العامةالبرنامج ٌشملها التً اتالتخصصأو  الرئٌسٌة المسارات-3

 :دال توج: توسط البرنامج والدرجات الممنوحةالتً ت المخارجنقاط -5
 : المهنً الوظائف-1

 .معٌد 
 محاضر. •

 مصمم لإلعالن ادلطبوع والتلفزيوين يف الشركات ووكاالت اإلعالن 

 ركات خدمات ما قبل الطباعةمصمم ومدير عمليات الطباعة والنشر وش 
 تصميم وإدارة عمليات اجلرافيكس يف احملطات التلفزيونية، وشركات اإلنتاج التلفزيوين والسينمائي 
  التصميم واإلدارة يف شركات الوسائط ادلتعددة 
  تصاميم اإلنرتنت والنشر اإللكرتوين 

 احملرتفة وادلقاوالت والديكور وغريىا عمالالتصميم يف شركات األ 

 باحث وسلطط تصميمات 

 
 

 

√ 

√    

 عمٌد الكلٌة    

 مجلس الكلٌة

 رئٌس القسم    

 مجلس القسم

 أمانة القسم     

 أعضاء هٌئة التدرٌس
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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 -
 وكالة التطوٌر والجودة بكلٌة اإلعالم واالتصال   :باالعتماد ةالخاص المراجعة عن المسؤولة ةالجه -
بن  محمد /الدكتورعمٌد الكلٌة، و -د هللا الرفاعً عبالدكتور/األستاذ  برئاسةبالكلٌة فرٌق عمل الجودة  :أخرى جهة -

عبد اهلل بن صاحل احلقيل  الدكتور وعضوٌه كل من :وكٌل الكلٌة للتطوٌر والجودة،   -الصبٌحً  سلٌمان
والدكتور .ياسر منير جابر والدكتور .  والدكتور/ أزتد بن ىالل طلبو والدكتور/ شريف بن  عطية بدران.

 محمد

  القسم رئٌس –خالد بن فٌصل الفرم / الدكتور: القسم رئٌسأو  البرنامج منسق -8

 
 :تارٌخ االعتماد من جهة مرخصة -9

 التارٌخ معتمد من ئٌسً والفرعمقر الموقع الر

   مجلس الجامعة : الموقع الرئٌس
 .البرنامج ب. بٌئة

 .البرنامج هذا تدرٌس من الغرض -1

حاجة سوق العمل إىل مؤىلني يف مهارات تصميم اجلرافيكس - .البرنامج هذا تدرٌس من الغرض وضح-1 :الدوافع -أ
أىلية من احلاجة دلتخصصني يف تصميم وإدارة أو تكاد ختلو مؤسسة عامة  والوسائط ادلتعددة اليت يقدمها الربنامج، فال

يف ادلوائمة بني سلرجات التعليم العايل وسوق العمل،  القسم يسهم ىذا اجلرافيكس والوسائط ادلتعددة. ويفرتض أن 
يستطيع سوق  جهد جاد من جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية يف ختريج طالب وطالبات وىذا القسم ديثل 

 العمل استيعاهبم بكل يسر وسهولة.

 
 

 السٌاسة تطوراتأو  التقنٌة بتطورات تتعلق أسباًباأو  الثقافٌةأو  االجتماعٌة البواعثأو  االقتصادٌة الدوافع بإٌجاز ذكرا-أ
 .األسباب من ذلك غٌرأو  محلٌةال

راء  األطراف ادلعنية من ) اعضاء ىيئة التدريس استند  فريق العمل يف قياس جدوى إنشاء الربنامج ومتطلباتو على آ
والطالب وأولياء األمور، ومؤسسات سوق العمل وقطاعات الدولة واخلرباء واجلمعيات العلمية( كما قامت بإشراك 

ادلية ادلهنيني واخلرباء وأرباب العمل بالتخطيط للربنامج وتقوديو وأخذت يف االعتبار ادلعايري ادلهنية قياساً على برامج ع
 ادلستوى وذلك وفق ما يلي:

 .األمهية األكادديية وادلهنية لعلم اجلرافيكس والوسائط ادلتعددة 
 .التوافق األكادديي 

 .دراسة مؤشرات جدوى برنامج اجلرافيكس والوسائط ادلتعددة 

 .آراء أرباب العمل 
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 .ادلهنيني واخلرباء 

 وقد مت ذلك من خالل عقد عدة ورش عمل على النحو التايل:

 .ورشة عمل خاصة بأعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية الدعوة واإلعالم 

 .ورشة عمل خاصة بطالب قسم اإلعالم واستطالع آرائهم 

 .ورشة عمل خاصة بأولياء بعض الطالب 

 .ورشة عمل خاصة مبؤسسات سوق العمل 

 .االستفادة من التجارب العادلية ادلناظرة للربنامج 

 
 :وأهدافها المؤسسة سالةبر البرنامج عالقةب. 

، حيث قربت التقنية احلديثة بني وسائل اإلعالم لرسالة كلية االعالم واالتصاليعد الربنامج امتدادا طبيعيا 
" وبالتايل أصبحت ادلمارسة اإلعالمية integrationوتقنيات احلاسوب دلستوى االندماج والتكامل "
تصال يحيث أصبحت اجلرافيكس والوسائط ادلتعددة مرتكزاً مرتبطة بالقدرة على إجادة تقنيات احلاسوب واال

رئيساً فيها. ولذا ىذا التخصص ىو ختصص مستقل يف ذاتو وسوق العمل يف حاجة دلخرجاتو وىو أيضاً 
اإلعالم: الصحافة والنشر اإللكرتوين، والعالقات العامة واإلعالن واالتصال  اقسامداعم قوي لبقية 

د تقنيات اجلرافيكس  والوسائط ادلتعددة أحد أركاهنا يعد  هذا القسمف نتلفزيو التسويقي، واإلذاعة وال
تصميم اجلرافيكس والوسائط ادلتعددة تدريساً نوعياً وأكثر  قسمالرئيسة، اليت سيتم تدريسها بعد إجياد 

 ختصصية واحرتافاً. 

 

 :القسمأو  الكلٌةأو  المؤسسة تقدمها التً األخرى بالبرامج البرنامج عالقة-1
والعملللً والعلمللً فللً مجللال حٌللث ٌؤهللل الخللرٌجٌن للعمللل المهنللً  ٌتكامللل البرنللامج مللع غٌللرر مللن البللرامج ذات العالقللة

الصلحافة والنشلر و ،االتصال التسوٌقً: اإلعالن وفً تخصصات وٌتٌح لهم فرصة إكمال دراساتهم العلٌاالعالقات العامة 
 عمل عللى تطلوٌر برنلامج الدراسلات العلٌلا،ٌجدٌر بالذكر أن القسم و ات العامة والعالق ،اإللكترونً واإلذاعة والتلٌفزٌون

بحٌلث سللٌتٌح برنللامج الدراسللات العلٌللا المطللور فلً القسللم مراحللل )الللدبلوم العللام فللً  وفلق آلٌللة تكاملٌللة مللع هللذا البرنللامج
 لعالقة:من أمثلة ا.، الجرافٌك والوسائط المتعددةفً  ار(راإلعالم( و)الماجستٌر( و)الدكتو

 مشاركه أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم مع األقسام األخرى فً تدرٌس بعض المقررات. -
 حسب ما ٌتطلب التخصص ٌقدم هذا البرنامج مقررات دراسٌة ٌأخذها طالب فً برامج أخرىكما  -
  ال                 نعم                          أخرى؟ برامج فً للطلبة متطلبات ُتَعد مقررات البرنامج هذاٌقدم  هل -أ

 
 .األخرى؟ البرامج فً الطلبة الحتٌاجات المقررات هذر تلبٌة لضمان تاُتخذالتً  اإلجراءات فما بنعم، الجواب كان إذا

 بعد اجتٌاز متطلب المقرر السابق. إالتم مراعاة ذلك فً جدول الخطة الدراسٌة  بحٌث ال ٌمكن الطالب من المقرر 
     ؟أخرى تقدمها أقسام مقرراتتطلبات البرنامج من م هل -ب

  ال                   نعم                     
 طلبة الحتٌاجات ألخرىا لألقسام التابعة المقررات تلك تلبٌة لضمان تاُتخذالتً  اإلجراءات فما بنعم، الجواب كان إذا
 البرنامج؟ هذا
 .تم إعداد توصٌف تلك البرامج بمعرفة القسم -

√

   

√
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 سبٌل على) بالبرنامج؟ ٌلتحقوا أن الخاصة الظروف بعض لدٌهم الذٌنأو  الخاصة االحتٌاجات ذوي للطلبة ٌمكن هل -4
 تعلم صعوباتأو  جسدٌة إعاقات من ٌعانون طالبأو  ،التحاق الطالب بالفترة المسائٌة النشغالهم بالعمل صباًحا :المثال
 (ضعٌفة لغوٌةالأو  الحاسوبٌة للمهارات إجادتهم أنأو 

 
     ال                           نعم                        

 :والغاٌات واألهداف الرسالة .ج

 :البرنامج رسالة -1
المؤهلة علمٌاً وعملٌاً بالقدر الذي ٌتناسب مع المخرجات  فً مجال العالقات العامة ٌةإعداد الكفاءات اإلعالم -

 .الجرافٌكس والوسائط المتعددةفً تخصص  المتوقعة من مرحلة البكالورٌوس

 :البرنامج لرسالة المحققِّة والغاٌات األهداف -1

 القٌاس مؤشرات الرئٌسٌة االستراتٌجٌات والغاٌات األهداف

د الكفلللاءات المؤهللللة علمٌلللاً إعلللدا-
العالقلللللات العاملللللة فلللللً  ومهارٌلللللاً 

تزوٌللللللد الطللللللالب بالمسللللللتجدات و
فللً العالقللات  النظرٌللة والتطبٌقٌللة 

 العامة
 
 

أعضللاء هٌئللة الطللالب وتشللجٌع  -
التدرٌس والمحاضلرٌن والمعٌلدٌن 
علللللللللى حضللللللللور المللللللللؤتمرات 
والنلللدوات وحلقلللات النقلللا  التلللً 

 تقام داخل البالد وخارجه.
لطللالب ومنسللوبً القسللم ربللط ا  -

 بالواقع العملً فً المجتمع.

 .ةوالتتابعٌالتقوٌمٌة  إجراء الدراسات -
واسلتخالص  إعداد التقارٌر الدورٌلة، -

 نتائجها اإلحصائٌة.

تهٌئللة الطللالب لٌكونللوا قللادرٌن  -
عللى نقلد وتحلٌلل الواقلع التطبٌقللً 
والمشلللللللكالت وتقلللللللدٌم الحللللللللول 

 والمقترحات لمواجهتها.

محاضللللري الطللللالب و إلحللللاق  -
القسلللم ومعٌدٌللله ببلللرامج تدرٌبٌلللة 

التقنٌللات واألسللالٌب أحللدث حللول 
 فً العالقات العامة المهنٌة 

 .ةوالتتابعٌإجراء الدراسات التقوٌمٌة  -
 واستخالص  إعداد التقارٌر الدورٌة، -

 نتائجها اإلحصائٌة.

تزوٌد الطالب بمهلارات البحلث  -
العلملللللللً، وإعلللللللداد الدراسلللللللات 

تهٌئللللللة و، اإلعالمٌللللللة والبحللللللوث
علللللى الطللللالب لٌكونللللوا قللللادرٌن 
 الخروج بنتائج علمٌة سلٌمة.

دخلللللول القسلللللم فلللللً شلللللراكات  -
وبللللللرامج تعللللللاون مهنللللللً مللللللع 
المؤسسللللات اإلعالمٌللللة المتقدمللللة 

 داخل المملكة وخارجها.
 دعللللللم المشللللللروعات البحثٌللللللة  -

 والمحاضرٌن والمعٌدٌن للطالب 

 .ةوالتتابعٌإجراء الدراسات التقوٌمٌة -
 ، واستخالصةالتقارٌر الدورٌإعداد  -
 نتائجها اإلحصائٌة. 

تطلللللللوٌر الخبلللللللرات العلمٌلللللللة  -
ألعضلللللاء هٌئلللللة التلللللدرٌس فلللللً 

التطبٌلللق  بتطلبهلللاالمجلللاالت التلللً 
  .ألنشطة العالقات العامةالعملً 

أعضلاء هٌئلة و الطلالب، تشجٌع -
التدرٌس والمحاضلرٌن والمعٌلدٌن 

حضلور اجلراء الدراسلات و على 
 داخلٌا وخارجٌا. راتالمؤتم

 .ةوالتتابعٌإجراء الدراسات التقوٌمٌة  -
 ، واستخالص ةالتقارٌر الدورٌإعداد  -

 نتائجها اإلحصائٌة.

 

 :وتنظٌمه البرنامج هٌكل .د
 :البرنامج توصٌف -1

 التخصلص( وحدة دراسٌة موزعة عللى متطلبلات الجامعلة والكلٌلة و111تتضمن الخطة الدراسٌة لبرنامج البكالورٌوس )
 وتقّدم هذر المتطلبات فً ثمانٌة فصول دراسٌة، موزعة على:

 من األول إلى السابع. فصولتقدم فً الوحدة دراسٌة (  43: ٌتضمن ) اإلعداد العام
 إلى الثامن.ول من األالفصول وحدة دراسٌة ( تقدم فً  91وٌتضمن ) المسار التخصصً:

 
 :وحدات البرنامج

 سبة المئوٌةالن عدد الوحدات متطلبات 

 13 18 الجامعة 1

 14 17 الكلٌة 1

 74 91 القسم 4

 122 111 المجموع 

 
 مقررات مطلب الجامعة

 الوحدات اسم المقرر                 م

 3 القرآن الكرٌم 1

 .ال ٌوجد  الخاصة؟ االحتٌاجات ذوي المتقدمٌن لمتطلبات استجابة تقدم التً الخدماتأو  التً تجرى التعدٌالت -3

√   
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 1 التوحٌد 1

 1 الثقافة اإلسالمٌة 4

 1 السٌرة النبوٌة 3

 1 تارٌخ المملكة 5

 1 الفقه 1

 3 النحو 7

 18 مجموعال

 
 مقررات مطلب الكلٌة

 الوحدات اسم المقرر            م

 1 إعالم السعودي  1

 4 مدخل إلى االتصال 1

 1 ًمالتحرٌر اإلعالمهارات  4

 1 فلسفة اإلعالم 3

 1 منهج البحث اإلعالمً 5

 1 نظرٌات االتصال 1

 1 التطبٌقً اإلحصاء 7

 1 الرأي العام 8

 17 المجموع

 مطلب القسممقررات 

 الوحدات اسم المقرر            م

  الجرافٌكًمدخل للتصمٌم  1
Introduction to graphic design 

 

2 

 مدخل للفوتغرافٌا الرقمٌة 2
Introduction to digital photography 

3 

 مدخل للوسائط المتعددة 3
Introduction to multimedia  

2 

 الواجهات الرسومٌة 4
Graphicauser interfaces 

2 

 اساسٌات الصورة الرقمٌة 
Digital imaging fundamental 

3 

 1برامج التصمٌم  6
Computer aided design 1  

3 

 1 الجرافٌكًالتحرٌك  7
Animation 1 

3 

 المرئًاساسٌات التصمٌم  8
Visual design fundamentals  

3 

 2برامج التصمٌم  9
Computer aided design 2 

 

 تصمٌم الوسائط التعلٌمٌة 10
Instructional design for multimedia  

2 
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 )متقدم( الرقمًالتصوٌر  11
Advance imaging 

2 

  الرسومالتصمٌم  12
illustration  

3 

 تصمٌم المواقع االلكترونٌة  13
Graphic web design 

3 

 معاٌٌر الوسائط المتعددة 14

Multimedia standards  
2 

 اساسٌات تقنٌة الصوت 15  
Fundamentls of audio technology 

2 

 مدخل لفن الطباعة 16
Introduction to typography  

2 

 2 الجرافٌكًالتحرٌك  11
Animation 2 

3 

 اساسٌات الفٌدٌو للمواقع االلكترونٌة 11

Web video fundamental   
3 

  عمالتصمٌم سٌرة األ 11
Media portfolio  

 

  التفاعلً اإلعالمًالتصمٌم  22
Interactive media design and usability  

3 

  الطباعً الرقمًالتصمٌم  21
Digitalprint esign 

3 

 )متقدم( الرسومالتصمٌم  22

Advanced illustration  
3 

 تصمٌم المواقع االلكترونٌة )متقدم( 23
Advanced web design 

3 

 ماذجتصمٌم وبناء الن 24

Model design and construction  
3 

 التصور السرٌع للتصمٌم  25
Design&rapid visuaization 

2 

 )متقدم( الطباعً الرقمًالتصمٌم  26
Advanced digital print design 

3 

  الطباعًالتغلٌف  21
Packaging design  

2 

 ادارة المواقع االلكترونٌة 21
Web management (webmaster)  

3 

 تصمٌم وبناء النماذج )متقدم( 21
Advanced model design and construction  

3 
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 الدراسة التحضٌرٌة للمشروع  32
Independent study project   

2 

 مشروع التخرج  31
Graduation project  

4 

  تعاونًتدرٌب  32
Internship 

8 

 11 المجموع   
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 )الخطة الجدٌدة( وسائط المتعددة الجرافكس والمقررات قسم  
 المستوى الثانً المستوى األول

الترمٌز 
 الرقمً

الترمٌز 
الترمٌز  الوحدات المقرر االسمً

 الرقمً
الترمٌز 
 الوحدات المقرر االسمً

ٌة ترخ 121 1 (1) القرآن الكرٌم قرأ 121  1 السٌرة النبو

ٌد عقد 121  1 النحو نحو 159 1 التوح

مهارات التحرٌر  علم 124 1 النحو نحو 123
 1 اإلعالمً

 1 فلسفة االعالم علم 123 1 اإلعالم السعودي علم 121
 1 الواجهات الرسومٌة  صمم 113 4 مدخل إلى االتصال علم 121

مدخل للتصمٌم  صمم 111
كى  4 1برامج التصمٌم  صمم 115 1 الجراٌف

مدخل للوسائط  صمم 111
ٌات الص صمم 111 1 المتعددة  4 ورة الرقمٌةاساس

ٌا  صمم 114 مدخل للفوتغراف
     4 الرقمٌة

 11 المجموع 17 المجموع
 الرابعالمستوى  الثالثالمستوى 

 1 الفقه فقه 152 1 (1) القرآن الكرٌم قرأ 151

ًٌق علم 128 1 منهج البحث اإلعالمً علم 125  1 اإلحصاء التطب
ٌات االتصال علم 121  1 قمى المتقدمالتصوٌر الر صمم 111 1 نظر

ٌات التصمٌم  صمم 117 اساس
 4 التصمٌم الرسومى  صمم 111 4 المرئى

كى  صمم 118 ٌة صمم 114 4 1التحرٌك الجراٌف  4 تصمٌم المواقع االلكترون
ٌٌر الوسائط المتعددة صمم 113 4 1برامج التصمٌم  صمم 119  1 معا

تصمٌم الوسائط  صمم 112
مٌة ٌات تق صمم 115 1 التعٌل ٌة الصوتاساس  1 ن

 11 المجموع 11 المجموع
 السادسالمستوى  الخامسالمستوى 
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 1 تارٌخ المملكة ترخ 121 1 (4) القرآن الكرٌم قرأ 121

ً  صمم 442 1 الثقافة اإلسالمٌة ثقف 354 التصمٌم اإلعالم
 4 ًالتفاعل

ً الطباعً صمم 441 1 الرأي العام علم 428  4 التصمٌم الرقم
ً متقدم صمم 441 1 ن الطباعةمدخل لف صمم 411  4 التصمٌم الرسوم

كى  صمم 417 ة  صمم 444 4 1التحرٌك الجراٌف تصمٌم المواقع االلكتروٌن
 4 متقدم

ٌدٌو  صمم 418 ٌات الف اساس
ٌة  4 تصمٌم وبناء النماذج صمم 443 4 للمواقع االلكترون

     4 تصمٌم سٌرة االعمال  صمم 419
 17 المجموع 11 المجموع

 الثامنالمستوى  السابعستوى الم

 3 مشروع تخرج صمم 331 1 (3) القرآن الكرٌم قرأ 151

التصور السرٌع  صمم 345
 8 تدرٌب تعاوًن صمم 334 1 للتصمٌم

ً  صمم 341 ٌم الرقم التصم
ً متقدم      4 الطباع

ف الطباعً صمم 347      1 التغٌل

دارة المواقع إ علق 118

ٌة      4 االلكترون

تصمٌم وبناء النماذج  مصم 349

     4 متقدم

الدراسة التحضٌرٌة  صمم 332

     1 للمشروع

 11    11 المجموع

 ساعة 111
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 ٔفمةً نهًسطهحةذ بنسةجمدبنجربفكس ٔبنٕسةئط بنًسعذدخ بنخطد بنذربسيد نمسى 

ز  انترٍي

 انرقًً

ز  انترٍي

 االسًً
ًقرر  انىحذاث ان

 بنًسطهث بنسةجك

  2 انسؼىدي اإلػالو ػهى 111

  3 يذخم إنى االتصال ػهى 112

ًى 111 ٍكى ص ٍى انجراف   2 يذخم نهتصً

ًى 112 ًتؼذدة ص   2 يذخم نهىسائط ان

ًى 113 ًٍت ص ٍا انرق   3 يذخم نهفىتىغراف

  2 يهاراث انتحرٌر اإلػاليً ػهى 113

  2 فهسفت االػالو ػهى 114

ًى 114 ٍت  ص ًى  2 انىاجهاث انرسىي ٍكىيذخم نهت 111ص ٍى انجراف  صً

ًى 115 ٍى  ص ًى  3 1برايج انتصً ٍكى 111ص ٍى انجراف  يذخم نهتصً

ًى 116 ًٍت ص ًى  3 اساسٍاث انصىرة انرق ٍت 113ص ٍا انرًق  يذخم نهفىتىغراف

  2 ينهج انبحث اإلػاليً ػهى 215

  2 نظرٌاث االتصال ػهى 216

ًى 217 رئى ص ٍى اًن ًى  3 اساسٍاث انتصً ٍى ا 111ص ٍكىيذخم نهتصً  نجراف

ًى 218 ٍكى  ص ًى  3 1انتحرٌك انجراف ٍت 116ص  اساسٍاث انصىرة انرًق

ًى 219 ٍى  ص ًى  3 2برايج انتصً ٍى  115ص  1برايج انتصً

ًى 221 ًٍت ص ٍى انىسائط انتؼٍه ًى  2 تصً ًى  112ص ًتؼذدة، ص ت 114يذخم نهىسائط ان  انىاجهاث انرسىٍي

ًٍق ػهى 218  نبحث اإلػاليًينهج ا 215 ػهى 2 اإلحصاء انتطب

ًى 221 ًتقذو ص ى ان ر انرًق ًى  2 انتصٌى ٍت 116ص  اساسٍاث انصىرة انرًق

ًى 222 ٍى انرسىيى  ص ًى  3 انتصً ٍت 114ص ًى ، انىاجهاث انرسىي ٍت 116ص  اساسٍاث انصىرة انرًق

ًى 223 ت ص ىاقغ االنكتروٍن ٍى اًن ًى  3 تصً ٍكى 111ص ٍى انجراف ًى ، يذخم نهتصً ٍى  115ص  1برايج انتصً

ًى 224 ًتؼذدة ص ٌٍر انىسائط ان ًى  2 يؼا ًتؼذدة 112ص  يذخم نهىسائط ان

ًى 225 ٍت انصىث ص   2 اساسٍاث تقن

  2 انرأي انؼاو ػهى 318
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ًى 326   2 يذخم نفن انطباػت ص

ًى 327 ٍكى  ص ًى  3 2انتحرٌك انجراف ٍكى  218ص  1انتحرٌك انجراف

ًى 328 ٍت ص ىاقغ االنكترون ى نًه ٌٍذ ًى 3 اساسٍاث انف ٍت انصىث 225 ص ًى، اساسٍاث تقن ت 223 ص ىاقغ االنكتروٍن ٍى اًن  تصً

ًى 329 ًال  ص ٍى سٍرة االػ ًى 3 تصً ٍى  219 ص ًى، 2برايج انتصً ًتؼذدة 224 ص ٌٍر انىسائط ان ًى، يؼا ت 223 ص ىاقغ االنكتروٍن ٍى اًن  تصً

ًى 331 ً انتفاػًه ص ٍى اإلػالي ًى 3 انتصً ٍكى  327 ص ٍت 223 ىصً، 2انتحرٌك انجراف ىاقغ االنكترون ٍى اًن  تصً

ًى 331 ً انطباػً ص ٍى انرًق ًى 3 انتصً ًى ، يذخم نفن انطباػت 326 ص ٍى  115ص  1برايج انتصً

ًى 332 ً يتقذو ص ٍى انرسىي ًى  3 انتصً ٍت 114ص ًى ، انىاجهاث انرسىي ٍى انرسىيى 222ص  انتصً

ًى 333 ٍت يتقذو ص ىاقغ االنكترون ٍى اًن ًى 3 تصً ٍى 223 ص ٍت تصً ىاقغ االنكترون  اًن

ًى 334 ًارج ص ٍى وبناء انن ًى 3 تصً ًى 224 ص ًتؼذدة، ص ٌٍر انىسائط ان ًال 329 يؼا ٍى سٍرة االػ  تصً

ًى 435 ٍى ص ًى 2 انتصىر انسرٌغ نهتصً ً يتقذو 332 ص ٍى انرسىي ًى، انتصً ً انتفاػًه 331 ص ٍى اإلػالي  انتصً

ًى 436 ً يتقذو ص ً انطباػ ٍى انرًق ًى 3 انتصً ً انطباػً 331 ص ٍى انرًق  انتصً

ًى 437 ف انطباػً ص ًى 2 انتغٍه ً انطباػً 331 ص ٍى انرًق  انتصً

ت ػهق 218 ىاقغ االنكتروٍن ًى 3 إدارة اًن ٍت 223 ص ىاقغ االنكترون ٍى اًن  تصً

ًى 439 ًارج يتقذو ص ٍى وبناء انن ًى 3 تصً ًارج 334 ص ٍى وبناء انن  تصً

ًى 441 شروع ص ٌت نًه   2 انذراست انتحضٍر

ًى 442 ًى  4 يشروع تخرج ص ًقرراث انتخصصٍت، يا ػذا ص ٍغ ان  انتذرٌب انتؼاوًن 443جً

ًى 443 ًى  8 تذرٌب تؼاوًن ص ًقرراث انتخصصٍت، يا ػذا ص ٍغ ان  يشروع انتخرج 442جً
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 :المطلوبة المٌدانٌة الخبرة . مكونات2

  التعاونً التدرٌب -
 .التخرج مشروع -

 دانٌةالمٌ الخبرة ألنشطة مختصر وصف - أ

 ..لتخرج، كما يعد الطالب مشروعاً ل.تصميم اجلرافيكس  والوسائط ادلتعددةيقوم الطالب بالتدرب على  . -

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

 : الزمنٌة والجدولة المخصص الوقت -ج

  ))  ررات الفصليةررات الفصليةجزء من ادلقجزء من ادلق  
  دلقرر مشروع التخرج يف الفصل األخري.دلقرر مشروع التخرج يف الفصل األخري.ساعات ساعات   ربعةربعةأأ  

 

التدرٌب المٌدانً خارج الكلٌة فً إحدى المؤسسات المتخصصة كامل الفصل ( ساعة من  11) 
 .الدراسً الثامن

 

 المعتمدة: الساعات دد. عد
 ( أسبوعٌا لمدة فصل دراسً كامل موزعة على النحو التالً:11) -
 ( ساعات.3ع التخرج )مقرر مشرو -
 ( ساعة أسبوعٌاً.8التدرٌب التعاونً لمدة فصل دراسً كامل ) -

 :األبحاثأو المشارٌع  متطلبات. 3

 :مختصر وصفأ. 
( الجرافٌكس والوسائط المتعددةٌختتم الطالب دراسته فً البرنامج بتنفٌذ مشروع عملً متكامل فً المجال الذي ٌرغبه )

 .رجم من خالله المعرفة والمهارات التً اكتسبها وقدراته على التخطٌط واإلعداد والتألٌف والتنفٌذوٌقوم بتنفٌذر بنفسه وٌت

 :البحثأو  بالمشروع التكلٌف من المستهدفة الرئٌسٌة التعلم مخرجاتب. 
 .الجرافٌكس والوسائط المتعددةالقدرة على تحوٌل المعارف النظرٌة إلى تطبٌقات مهنٌة محترفة فً مجال  -
 . والتقٌٌم التخطٌط واإلعداد والتألٌف والتنفٌذو البحوث إجادة مهارات  -
 .القدرة على وضع المعارف والمهارات التً اكتسبها من البرنامج فً تصورها العملً والعلمً السلٌم -

 .الفصل الثانً -سنة الرابعة: الالبحث إجراءأو  المشروع بتنفٌذ البرنامج فً الطالب فٌها ٌُكلًّف التً المراحلأو  المرحلة -ج

  .اربع ساعاتالمعتمدة:  الساعات عدد -د

 ب:للطال المقدم الدعم وآلٌات األكادٌمً إلرشادا -هـ 
ٌختار كل طالب فكرة لمشروعه، ومناقشتها مع أستاذ المقرر، وبعد االتفاق علٌها ٌقدم الطالب خطة عملٌة للتنفٌذ، ثم ٌبدأ فً 

 دورٌة من قبل األستاذ، لٌكون المشروع جاهزاً فً نهاٌة الفصل الدراسً.تنفٌذ المشروع بمتابعة 

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

 الدرجة اإلجراء

 %15 تقوٌم الفكرة من حٌث جودتها وابتكارها وتمٌزها

 %12 ٌتها للتنفٌذتقوٌم خطة العمل من حٌث دقتها وقابل

 %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

 
 م المقررتعل مجاالت التعلم ومخرجات

 وفقاً لمتطلبات المؤهالت الوطنٌة
 التقوٌم أسالٌب التدرٌس استراتٌجٌات

 المعارف 1.0

1.1 
معرفة المفاهٌم األساسٌة  -

  للجرافٌكس والوسائط المتعددة

التعلم المباشر  -
 والمحاضرات الصفٌة.

لتعلم القائم على الحوار ا -

 .تحرٌرٌةال االختبارات استخدام -
 .الصفٌة المناقشات -
 .التقدٌمٌة العروض تقٌٌم -
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 والنقا  داخل الصف
 األبحاث. -

 

1.2 
الجرافٌكس معرفة أدوار ووظائف  -

 والوسائط المتعددة

التعلم المباشر  -
 والمحاضرات الصفٌة.

حل المشكالت علمٌا  -
 وعملٌا.

التعلم القائم على العمل  -
 الجماعً "التعاونً" 

التعلم القائم على الحوار  -
 والنقا  داخل الصف.

تعلم القائم على التفكٌر ال -
 الناقد.

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

 والتطبٌقٌة 

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

1.3 
 مجاالتمعرفة المعارف وال -

للجرافٌكس والوسائط األساسٌة 
  المتعددة

باشر والمحاضرات التعلم الم -
 الصفٌة.

 حل المشكالت علمٌا وعملٌا. -
التعلم القائم على العمل  -

 الجماعً "التعاونً" 
التعلم القائم على الحوار  -

 والنقا  داخل الصف.
التعلم القائم على التفكٌر  -

 الناقد.
 األبحاث. -
 الواجبات المكتبٌة. -
 تقدٌم العروض. -
 ٌةالمحاكاة  العلمٌة والتطبٌق -

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

1.4 

تصاميم اجلرافيكس دييز بني فنون 
ومتطلبات والوسائط ادلتعددة 

 تنفيذىا

التعلم المباشر  -
 والمحاضرات الصفٌة.

حل المشكالت علمٌا  -
 وعملٌا.

التعلم القائم على العمل  -
 الجماعً "التعاونً" .

القائم على الحوار  التعلم -
 والنقا  داخل الصف.

التعلم القائم على التفكٌر  -
 الناقد.

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

 والتطبٌقٌة 

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

 اإلدراكٌة تالمهارا 2.0

2.1 

يطبق مهارات يطبق مهارات   --
تصاميم تصاميم 

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

 الحالة.
مجموعات النقا   -

 تطبٌقات عملٌة داخل الصف -
 مشارٌع بحثٌة -
 الصفٌة.المناقشات  -
 االختبارات التحرٌرٌة والشفوٌة. -
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اجلرافيكس اجلرافيكس 
  والوسائط ادلتعددةوالوسائط ادلتعددة

  ادلستهدفة.ادلستهدفة.

 

 .الصغٌرة
التغذٌة الراجعة لما ٌقوم  -

 أعمالبه الطالب من 

2.2 

  عمالعمالاألاأل  يصمميصمم  --
  ادلختلفة.ادلختلفة.

 

 ة المحاضرات الصفٌ -
 التدرٌبات العملٌة -
حل المشكالت ودراسة  -

 الحالة.
مجموعات النقا   -

 الصغٌرة
التغذٌة الراجعة لما ٌقوم  -

 أعمالبه الطالب من 

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

2.3 

اإلبداع والتفكري ديتلك مهارات  -
 الناقد

 

 ة المحاضرات الصفٌ -
 التدرٌبات العملٌة -
حل المشكالت ودراسة  -

 الحالة.
مجموعات النقا   -

 الصغٌرة
التغذٌة الراجعة لما ٌقوم  -

 أعمالبه الطالب من 

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

2.4 

تحلٌل موضوعات وقضاٌا  -
 الجرافٌكس والوسائط المتعددة
امتالك و المختلفة وٌحدد اتجاهاتها.
 مهارات البحث العلمً.

 
 

 ة المحاضرات الصفٌ -
 التدرٌبات العملٌة -
حل المشكالت ودراسة  -

 الحالة.
مجموعات النقا   -

 الصغٌرة
ا ٌقوم التغذٌة الراجعة لم -

 أعمالبه الطالب من 

 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

شطة المشاركة فً األن -
الجماعٌة الصفٌة وغٌر 

 الصفٌة.
تكوٌن فرق عمل إلنجاز  -

 المشارٌع اإلعالمٌة.
تكلٌف الطالب  -

باإلشراف على األنشطة 
 غٌر الصفٌة.

تقمص األدوار المهنٌة  -
فً األنشطة التدرٌبٌة فً 
 مٌادٌن العالقات العامة.

مالحظة تفاعل الطالب فً  -
 مواقف عملٌة مختلفة.

ممارسته تقوٌم أداء الطالب أثناء  -
 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
التعرف على القضاٌا التً تتطلب 

االهتمام ومعالجتها بالطرٌقة المناسبة 
على المستوى الفردي وضمن فرٌق 

 مل.ع

المشاركة فً األنشطة  -
الجماعٌة الصفٌة وغٌر 

 الصفٌة.
تكوٌن فرق عمل   -

إلنجاز المشارٌع 
 اإلعالمٌة.

تكلٌف الطالب  -
باإلشراف على األنشطة 

 غٌر الصفٌة.
تقمص األدوار المهنٌة  -

فً األنشطة التدرٌبٌة فً 
 مٌادٌن العالقات العامة.

مالحظة تفاعل الطالب فً  -
 مواقف عملٌة مختلفة.

ٌم أداء الطالب أثناء ممارسته تقو -
 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 

 .جرافٌكٌة  أعمال
القدرة على استخدام التقنٌة فً  -

 البحث العلمً.
 

 المحاضرات الصفٌة. -
 التدرٌبات العملٌة. -
استخدام التعلم  -

ونظام التعلٌم  اإللكترونً
 عن بعد

 االختبارات التحرٌرٌة والعملٌة. -
إنتاج مواد تكلٌف الطالب ب -

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.

4.2 

استخدام التقنٌة فً إجراء العروض  -
 هداف مختلفة .التقدٌمٌة ل

القدرة على استخدام التقنٌة فً  -
 التواصل مع اآلخرٌن.

إتقان استخدام األسالٌب والمعامالت  -
اإلحصائٌة فً تحلٌل البٌانات 

 وتفسٌرها للوصول إلى حلول مبدعة.
 

 المحاضرات الصفٌة. -
 التدرٌبات العملٌة. -
استخدام التعلم  -

ونظام التعلٌم  اإللكترونً
 عن بعد

 ت التحرٌرٌة والعملٌة.االختبارا -
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 تالمهارا   5.0

5.1 
إنتاج وتصمٌم مواد القدرة على -

 المختلفة   الرقمًاالنتاج 

 التدرٌب العملً.  -
 المحاكاة وأداء الدور. -
عرض مواد مسجلة مرئٌة  -

ومسموعة تتضمن نماذج 
 تطبٌقٌة متمٌزة.

الطالب  أعمالعرض  -
 ومناقشتها بشكل جماعً.

تقوٌم أستاذ المقرر ألداء الطالب  -
تطبٌق المهارات الحركٌة أثناء 

 من خالل قائمة الرصد.

تقوٌم الطالب ألداء زمالئهم أثناء  -
 تطبٌق المهارات الحركٌة.

5.2 

محاكاة  وتبادل أدوار القدرة على  - 
ومواقف وممارسات عملٌة فً 
 .الوسائط المتعددة والجرافٌكٌة

قٌاس قدرة الطالب على التعامل فً  -
 المواقف التً تتطلب الحركة.

 

 التدرٌب العملً.  -

 المحاكاة وأداء الدور. -

عرض مواد مسجلة  -
مرئٌة ومسموعة 

تتضمن نماذج تطبٌقٌة 
 متمٌزة.

 أعمالعرض  -
الطالب ومناقشتها 
 بشكل جماعً.

تقوٌم أستاذ المقرر ألداء  -
الطالب أثناء تطبٌق المهارات الحركٌة 

 من خالل قائمة الرصد.

تقوٌم الطالب ألداء  -
ق المهارات زمالئهم أثناء تطبٌ

 الحركٌة
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 البرنامج تعلم مخرجات مصفوفة
 
 

 السنة األولى ) الفصل األول والثانً(
 

 

مجاالت التعلم 
تعلم  ومخرجات

وفقاً  المقرر
لمتطلبات 

 المؤهالت الوطنٌة

 البرنامج مقررات

قرأ
121 

عقد
121 

نحو
123 

علم 
121 

علم
121 

111 
 جس

114 
 جس

111
 جس

113 
 ترخ

159 
 نحو

124
 علم

113 
 جس

111 
 جس

ج115
 س

               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 السلوك 

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

4.0 
 التواصل، مهارات
 المعلومات، 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 

درة الطالب قٌاس ق
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 

117
 جس

118
 جس

119 
 جس

ج112
 س

هفق
152 

علم
127 

111 
 جس

111 
 جس

114 

 جس
113 
 جس

115 
 جس

               المعارف 1.0

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

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

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

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

               اإلدراكٌة مهاراتال 2.0

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

2.2 
تطبٌق المهارات 

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

2.3 
التفكٌر االبتكاري 
   وحل المشكالت 

  

 ق 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 ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

3.2 
المشاركة الجماعٌة 

 والقٌادة
 ق ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

3.3 
التصرف بمسؤولٌة  

فً المواقف 
 الشخصٌة والمهنٌة

 ق ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

4.3 
معاٌٌر السلوك 

 األدبٌة
 ق ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

4.0 
 التواصل، مهارات
 المعلومات، وتقنٌة

 العددٌة والمهارات

              

4.1 
التواصل الشفوي 

 والمكتوب
 ق ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

4.2 
استخدام تقنٌة 
 المعلومات   

 ق ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

4.3 
   مبادئ

الرٌاضٌات  
 ق 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 م - - -

5.2 

محاكاة  القدرة على 
 وتبادل أدوار ومواقف
وممارسات عملٌة فً 

 العالقات العامة.

 م م م م م م م م م م م م م -

3.5 

قٌاس قدرة الطالب 
مل فً التعا على

المواقف التً 
 تتطلب الحركة

 م م م م م م م م م م م م م ق

 السنة الثالثة ) الفصل الخامس والسادس(

 

 

مجاالت التعلم 
ومخرجات تعلم 

المقرر وفقاً 
لمتطلبات المؤهالت 

 الوطنٌة

 البرنامج مقررات

قرأ
421 

ثقف
354 

علم
428 

411 
 جس

417 
 جس

418 
 جس

419 
 جس

442 
 جس

441 
 جس

441 
 جس

444 
 جس

443 
 جس

   

               المعارف 1.0

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

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

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

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

               اإلدراكٌة المهارات 2.0

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

2.2 
تطبٌق المهارات 

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

2.3 
التفكٌر االبتكاري 
   وحل المشكالت 

  

   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 

 علمهت
   ق د د د د ق د د د م ق ق

3.2 
المشاركة الجماعٌة 

 والقٌادة
   ق د د د د ق د د د م ق ق

3.3 
التصرف بمسؤولٌة  

فً المواقف 
 الشخصٌة والمهنٌة

   ق د د د د ق د د د م ق ق

4.3 
معاٌٌر السلوك 

 األدبٌة
   ق د د د د ق د د د م ق ق

4.0 
 التواصل، مهارات
 المعلومات، وتقنٌة

 العددٌة والمهارات

              

4.1 
التواصل الشفوي 

 والمكتوب
   ق د د د د ق د د د م ق ق
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4.2 
استخدام تقنٌة 
 المعلومات   

   ق د د د د ق د د د م ق ق

4.3 
   مبادئ

الرٌاضٌات  
 واإلحصاء

   ق د د د د ق د د د م ق ق

5.0 
النفس  المهارات
 ةحركٌ

              

5.1 

إنتاج على  القدرة
وتصمٌم مواد 
العالقات العامة 

 المختلفة

   د د د د د ق ق ق ق ق ق ق

5.2 

محاكاة  القدرة على 
وتبادل أدوار 

وممارسات  ومواقف
عملٌة فً العالقات 

 العامة.

   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 ق ق ق

 السنة الرابعة ) الفصل السابع والثامن(

 

مجاالت التعلم 
ومخرجات تعلم 

المقرر وفقاً 
لمتطلبات المؤهالت 

 الوطنٌة

 البرنامج مقررات

قرأ
351 

345  
 جس

341 
 جس

347 
 جس

348 
 جس

349 
 جس

332 
 جس

331
 جس

331 
 جس

     

               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 
 التعامل 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 
ولٌة  التصرف بمسؤ
فً المواقف 

 الشخصٌة والمهنٌة

      د د ق د د د د د د

4.3 
معاٌٌر السلوك 

 األدبٌة
      د د ق د د د د د د

               التواصل، مهارات 4.0
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 المعلومات، وتقنٌة
 العددٌة والمهارات

4.1 
التواصل الشفوي 

 والمكتوب
      د د ق د د د د د د

4.2 
استخدام تقنٌة 

 ات   المعلوم
      د د ق د د د د د د

4.3 
   مبادئ

الرٌاضٌات  
 واإلحصاء

      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

5.2 

محاكاة  القدرة على 
وتبادل أدوار 

سات وممار ومواقف
عملٌة فً العالقات 

 العامة.

      د د د د د د د د د

3.5 

قٌاس قدرة الطالب 
مل فً على التعا

المواقف التً 
 تتطلب الحركة

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

 فً البرنامج:متطلبات القبول 

ما ٌعادلها، وفق شروط القبول التلً أو العلمً أو دبً ٌقبل البرنامج الحاصلٌن على شهادة الثانوٌة العامة القسم األ -
 ٌعلنها القسم فً فترات القبول للدراسة الجامعٌة فً الجامعة.

يف اختبهههههار الهههههه  053ودرجهههههة  ICDLشههههههادة الثانويهههههة العامهههههة، القسهههههم العلمهههههي، واحلصهههههول علهههههى شههههههادة الهههههه  -
TOEFL   بالقسميعادذلا، اجتياز اختبار القدرات الفنية  ماأو كحد أدىن 

 ) مرفق الدلٌل اإلرشادي( اجتٌاز الفصل التحضٌري -

 .البرنامج وإتمام الحضور متطلبات. 6

، ما عدا النسب المسموح  ساعة 114وعددها  الحضور الكامل لجمٌع ساعات البرنامج إجباريٌتطلب  :الحضور - أ
اعد تنفٌذها بجامعة اإلمام محمد بن ، وقوت الجامعٌة فً الجامعات السعودٌةبها فً الالئحة الموحدة لجمٌع الدراسا

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

التالٌة بما الفصلٌة  عمال% ، وتوزع باقً الدرجة على األ 12ال تقل درجة االمتحان النهائً عن : المقررات النظرٌة
 ٌتناسب مع طبٌعة المقرر:

 اختبارات فصلٌة. -

 اختبارات قصٌرة. -

 أوراق عمل.أو بحوث قصٌرة  -

 مشاركة صفٌة. -

 عروض تقدٌمٌة. -
الفصلٌة التالٌة بما  عمال%، وتوزع باقً الدرجة على األ 32ال تقل درجة االمتحان النهائً عن  لمقررات نصف عملٌة:
 ٌتناسب مع طبٌعة المقرر:

 ات عملٌة.تكلٌف -

 اختبارات فصلٌة -

 مشاركة صفٌة -

 عروض تقدٌمٌة  -
 ٌخصص كامل الدرجة للمشروع العملً، وٌخضع ذلك للتقوٌم المستمر وفقاً لطبٌعة المقرر.: المقررات العملٌة

واالختبارات الموحدة للجامعات ، الئحة الدراسة ىخرأإلى 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 متطلباتأو  البرنامج إتمام ج.
ٌطبق بشأن االنتقال التخرج من البرامج الئحة الدراسة كما  والتخرج وتتولى عمادة القبول والتسجٌل تنفٌذ هذر المهمة.

 .السعودٌةواالختبارات الموحدة للجامعات 

 .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. -

 .تبادل الملحوظات والرؤى بٌن األساتذة حول تقوٌم الطالب -
  تقوٌم مستقل من جهة خارجٌة: -ب 

 الجامعات العربٌة.أو فً الجامعات السعودٌة،  الجرافٌكس والوسائط المتعددةٌقوم بالتقوٌم المستقل أحد أقسام 
 

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



 بنًًهكد بنعرجيد بنسعٕديد

 ٔزبرخ بنسعهيى 

 جةيعد بإليةو يحًذ جٍ سعٕد بإلسالييد

 كهيد بإلعالو ٔبالزصةل

 بنجربفيكس ٔبنٕسةئط بنًسعذدخلسى 

 

24 

 

 

 وعٌا.ساعتان أسب 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. -
مكتبٌة أسبوعٌا وذلك تبعاً لجدول محاضراته األسبوعً من أجل تقدٌم  ٌنٌحدد أستاذ المقرر ما ال ٌقل عن ساعت -

 األكادٌمٌة لطالب هذا المقرر المشورة 
 متابعة األداء األكادٌمً للطالب. -

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

 الدراسات العلٌا التً ٌنشدها.
 .الشخصٌة واالجتماعٌة للطالب بفٌما ٌتعلق بالجوانم االستشارات تقدٌ -

 .الطلبة تظلم -2

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

 .والتجهٌزات والمرافق التعلم مصادر .ز
 

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

 :ذلك على الحصول إجراءات  الدراسٌة، والفصول
 .اإللكترونٌةالتنسٌق مع الجهات المختصة بالجامعة لتوفٌر مصادر المعلومات  -

مدى مالءمة ما ٌقدم من كتب المقررات والمراجع  لتقوٌم حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء عهاٌتب التً اإلجراءات -1
 :وغٌرها من مصادر التعلم

 إجراء مسوحات لمعرفة قواعد المعلومات وتسهٌل وصول الطالب  إلٌها. -

 مصادر التعلم المقدمة: مدى مالءمة كتب المقررات والمراجع وغٌرها من ٌمولتق الطالب ٌتبعها التً اإلجراءات -4
 ت المقررات الخاصة بتوصٌف المقرر، وما ٌشرحه األستاذ داخل القاعة.مقارنة المراجع والكتب المقررة مع مفردا -

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

 .حدة، على أن ٌتم ذلك 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 

 ٌجً الجامعات المتمٌزة أكادٌمٌاً.اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس من خر 

  .إجراء المقابالت 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 

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

 .ومراجعته علٌه واإلشراف البرنامج تصمٌم فً ةالمشارك -2

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

فصلٌا حول سٌر البرنامج، والعقبات التً ٌمكلن أن تكلون قلد واجهلت الطلالب،  ٌقدم كل أستاذ مقرر فً البرنامج، تقرٌراً  -
 والحلول المقترحة للمشكالت.

تقوٌمٌلة، وبٌانلات إحصلائٌة، وتقلارٌر  ٌعقد القسم حلقة نقا  سنوٌة لتقٌٌم البرنامج، فً ضوء ما ٌتوافر علٌه من دراسات -
 ألساتذة المقررات، وٌخلص إلى ما ٌحتاجه البرنامج من عملٌات تحسٌن وتطوٌر.

 .تعرض خالصات عملٌة التقوٌم تلك على مجلس القسم، للنظر فٌها والتوصٌة بما تحتاجه من إجراءات تنفٌذٌة -
 :االستشارٌة اللجنة عمل آلٌةب.   
 ة التقوٌم تلك على مجلس القسم للنظر فٌها والتوجٌه بما تحتاجه من إجراءات تنفٌذٌة.تعرض خالصات عملٌ -

 .المهنً التطوٌر-3
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 :حٌث من حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة ألعضاء المهنً التطوٌر لتحقٌق المتبعة اإلجراءات
 ؟الطالب ٌمووتق التدرٌس مهارات تطوٌر-أ

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

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

الجرافٌكس ابتعاث عدد من المعٌدٌن والمحاضرٌن للدراسة فً الخارج بما ٌتواكب مع التطورات الحدٌثة فً مجال  -
 المتعددة  والوسائط

 : مهنٌة جوانب تطوٌر-ب

 تحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس للمشاركة فً المؤتمرات والندوات العلمٌة داخلٌاً وخارجٌاً. -

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

 
 
 .إعداد أعضاء هٌئة التدرٌس الجدد ومن فً حكمهم-4

، بتفوق، والمؤهلٌن الجرافٌكس والوسائط المتعددةتعٌٌن معٌدٌن من الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس فً اختٌار و -
 معرفٌا ومهارٌا فً صناعة العالقات العامة  واإلعالم ، بمجاالتها النوعٌة المتعددة.

الجرافٌكس ة فً مجال ابتعاث عدد من المعٌدٌن والمحاضرٌن للدراسة فً الخارج بما ٌتواكب مع التطورات الحدٌث -
 والوسائط المتعددة

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

ٌستهدف القسم ضمن خطته االستراتٌجٌة استقطاب أساتذة زائرٌن لخدمة أهدافه ، وتحقٌق وظائفه التعلٌمٌة والتدرٌبٌة من  -
 عات السعودٌة  والعربٌة والعالمٌة، وذلك وفق التنظٌمات المعمول بها فً وزارة التعلٌم العالً.الكفاءات المؤهلة فً الجام

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

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

 استمارة استقصاء طالبٌة لكل مقرر توزع نهاٌة كل فصل. -

 تقارٌر لجنة متابعة وتقوٌم الخطة الدراسٌة. -

 .ثقة المؤسسات اإلعالمٌة بخرٌجً القسم وحصول النسبة الكبرى 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
 لذٌن تخرجوا من البرنامج.استمارة استقصاء للطالب المسجلٌن حالٌاً وا -
 مجموعات التركٌز للطالب المسجلٌن حالٌاً والذٌن تخرجوا من البرنامج. -

 :الفئتٌن كالأو  مستقلون مقٌمونأو مستشارون مستقلون  -1
 إجراء دراسات علمٌة لتقوٌم مخرجات البرنامج من قبل وحدة الجودة فً الكلٌة وباحثٌن مستقلٌن. -
 القائمٌن على المؤسسات اإلعالمٌة وغٌرها فً خرٌجً البرنامج.التعرف على آراء  -

 :الجمٌع منأو  الشأن أصحاب من غٌرهمأو الموظفون  -4
 إجراء دراسات علمٌة لتقوٌم مخرجات البرنامج من قبل وحدة البحوث فً الكلٌة. -
ن ومهاراتهم االتصالٌة واإلعالمٌة التعرف على اتجاهات المؤسسات التً ٌعمل بها خرٌجو القسم نحو معارف الخرٌجٌ -

 .قسم الجرافٌك والوسائط المتعددة خرٌجًوغٌرها من المهارات المطلوبة فً 

 :الستخدامها المخطط االستراتٌجٌات تطبٌق فً حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء مهارة قٌٌملت المتبعة اإلجراءات -ب
 استمارة استقصاء طالبٌة لكل مقرر توزع نهاٌة كل فصل. -
 تقارٌر األداء الوظٌفً ألعضاء هٌئة التدرٌس. -
 الطالب واختباراتهم من قبل زمٌل آخر. أعمالمراجعة عٌنات مختارة من  -
 عة ملف المقرر المقدم من قبل األستاذ.مراج -
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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 
 ٌسٌةالرئ

 1المؤشر
أٔ َسبحد بنطببالت نٓياببد بنسببذريس كجببذٔبو كةيببم 

 ية يعةدنّ(

أستاذ لكل 
 طالب15

 طالب لكل أستاذ22 طالب26أستاذ لكل  جدٌد
  

 2المؤشر
َسببحد أعءببةئ ْياببد بنسببذريس بنبب يٍ يحًهببٌٕ 

 يؤْالذ دكسٕربِ يصةدق عهيٓة

% من 12
 عدد األساتذة

 جدٌد
% من عدد 56

 األساتذة
% من عدد 62

 ساتذةاأل

  

 3المؤشر
َسبحد بنطببالت بنبذب هيٍ جببةنحربين بنب يٍ أكًهببٕب 

 جُجةح بنسُد بألٔنى
 %12 %65 جدٌد 15%

  

 4المؤشر

َسبببببببحد بنطبببببببالت بنبببببببذب هيٍ فببببببب  جبببببببربين  

بنحكةنٕريٕس بن يٍ أكًهٕب  ف  بنحذ بألدَى يبٍ 

 بنًذخ

 %15 %62 جدٌد 12%

  

 5المؤشر
َسببحد بنطببالت بنببذب هيٍ فبب  جببربين بنذربسببةذ 

 نعهية بن يٍ أكًهٕب  ف  بنٕلر بنًحذدب
 %15 %42 جدٌد 62%

  

 6المؤشر
 َسحد بنخريجيٍ يٍ جربين بنحكةنٕريٕس بنب يٍ

 .أشٓر يٍ بنسخرج 6ف  يذخ  زٕظفٕب
 %45 %12 جدٌد 62%

  

 1المؤشر

َسحد بنخريجيٍ يٍ جربين بنحكةنٕريٕس بنب يٍ 

أشببٓر يببٍ  6بنسحمببٕب جةنذربسببةذ بنعهيببة  ببالل 

 .بنسخرج

 %1 %3 جدٌد 12%

  

 1المؤشر

زمييى أصحةت بنعًم نجبٕدخ بنخبريجيٍ جةنُسبحد 

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

 



 بنًًهكد بنعرجيد بنسعٕديد

 ٔزبرخ بنسعهيى 

 جةيعد بإليةو يحًذ جٍ سعٕد بإلسالييد

 كهيد بإلعالو ٔبالزصةل

 بنجربفيكس ٔبنٕسةئط بنًسعذدخلسى 

 

27 

 

 
 جدول خطة عمل البرنامج

 

 الشخص المسؤول  التقوٌممعاٌٌر  االقتراحات العملٌة تالتوصٌا الرقم
تارٌخ 
 البدء

 تارٌخ االنتهاء

1 
حصر ألعذبد بنطالت ٔأعءةئ ْياد بنسذريس جعبذ َٓةيبد 

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

2 

حصببر ألعببذبد أعءببةئ ْياببد بنسببذريس بنبب يٍ يحًهببٌٕ 

حد نًجًبٕ  أعءبةئ يؤْالذ دكسٕربِ يصةدق عهيٓة َس

 ْياد بنسذريس.

  
يذير شإٌ أعءةئ 

 ْياد بنسذريس
 جعذ َٓةيد كم سُد دربسيد.

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

4 
يربجعببببد َسببببةئن طببببالت بنفرلببببد بنربجعببببد ٔبنسببببجالذ 

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

5 
يربجعببد كعببٕذ بنبب يٍ أَٓببٕب يرحهببد بنذربسببةذ بنعهيببة 

 ٔيمةرَسٓة جسٕبريخ بنسحةلٓى جةنحرَةين.
  

ٔكيم بنكهيد نهذربسةذ 

 بنعهية.
 جعذ َٓةيد كم فصم دربس .

6 
 6بسسمصببةئ أعببذبد بنخببريجيٍ بنبب يٍ زٕظفببٕب فبب  يببذخ 

 أشٓر يٍ بنسخرج.
 جعذ َٓةيد كم سُد دربسيد.   

1 
يربجعببد كعببٕذ بنًمحببٕنيٍ نهذربسببةذ بنعهيببة ٔزببٕبريخ 

 زخرجٓى. 
  

ٔكيم بنكهيد نهذربسةذ 

 بنعهية.
 لحم جذبيد بنفصم بنذربس .

1 

زٕزيع بسسحةَد عهى أصحةت بنعًم ٔبنًبذربئ فب  أيبةكٍ 

عًببم بنخببريجيٍ نًعرفببد درجببد زميببيًٓى ٔر ببةْى عببٍ 

 يسسٕبْى.

 كم سُد. فريك بنجٕدخ   

 ة المعاٌٌر كل سنتٌن وٌتم فً ضوئها تعدٌل الخطة.ٌنصح بأن تتم مراجع
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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 )

 الجرافٌكس والوسائط المتعددةدلٌل اإلرشادي لبرنامج قسم ال 

 الصفحة احملتويات
  مقدمة

  القسمنبذة عن 
  القسمرؤية 

  القسمرسالة 
  القسمأىداف 

  القسمشروط القبول يف 
  القسماإلطار العام للخطة الدراسية 

  ترميز ادلقررات
  لدراسيةاخلطة الدراسية التفصيلية موزعة على الفصول ا

  متطلبات احلضور وإدتام الربنامج
  توزيع درجات ادلقرر الدراسي

  إرشادات حول أنظمة الدراسة اجلامعية
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 مقدمة:
يف ظل التطور الكمي النوعي الذي تشهده كثري من اجملاالت يف ادلملكة العربية السعودية وما واكب ذلك من ازدياد 

 يف اجلرافيكس والوسائط ادلتعددة اليت تعاين من نقص شديد يف الكوادر البشرية يف مطرد يف احلاجة إىل متخصصني
العامل بشكل عام والعامل العريب بوجو خاص، يأيت دور مؤسسات التعليم العايل _  ومنها جامعة اإلمام زلمد بن سعود 

فيها وفق متطلبات التقنية احلديثة  عمالاألاإلسالمية _ يف سّد ىذا العجز، وادلشاركة يف تنمية البالد ومتطلبات تنفيذ 
 وتلبية احلاجات التنموية احلقيقية.

 :القسمنبذة عن 
اليت  مهارات تصميم اجلرافيكس والوسائط ادلتعددةحاجة سوق العمل إىل مؤىلني يف تشري اإلحصاءات والتجارب إىل 

تخصصني يف تصميم وإدارة اجلرافيكس والوسائط أىلية من احلاجة دلأو ، فال تكاد ختلو مؤسسة عامة يقدمها الربنامج
جهدا  وىذا القسم ديثل يف ادلوائمة بني سلرجات التعليم العايل وسوق العمل،  يسهم ىذا القسمادلتعددة. ويفرتض أن 

جادا من جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية يف ختريج طالب وطالبات يستطيع سوق العمل استيعاهبم بكل يسر 
 .وسهولة

يعد الربنامج امتدادا طبيعيا لرسالة قسم اإلعالم، حيث قربت التقنية احلديثة ما بني وسائل اإلعالم وتقنيات احلاسوب 
" وبالتايل أصبحت ادلمارسة اإلعالمية مرتبطة بالقدرة على إجادة integrationدلستوى االندماج والتكامل "

الوسائط ادلتعددة مرتكزاً رئيساً فيها. وعالوة على حاجة سوق تقنيات احلاسوب واالتصال يحيث أصبحت اجلرافيكس و 
اإلعالم: الصحافة والنشر اإللكرتوين، والعالقات العامة واإلعالن  اقسامالعمل للمخرجات وىو أيضًا داعم قوي لبقية 

رئيسة، اليت سيتم واالتصال التسويقي، واإلذاعة والتلفزيون فتقنيات اجلرافيكس  والوسائط ادلتعددة أحد أركاهنا ال
فالقسم تصميم اجلرافيكس والوسائط ادلتعددة تدريسًا نوعيًا وأكثر ختصصية واحرتافاً. وبالتايل  قسمتدريسها بعد إجياد 

يف ختصص اإلعالم وترتبط بالرسالة الرئيسة لقسم اإلعالم، ولرسالة جامعة اإلمام زلمد بن سعود  اتصال وثيق الصلة لو
 اإلسالمية.

 :مالقسرؤية 
اجلرافيكس والوسائط ادلتعددة جبامعة االمام زلمد بن سعود االسالمية مكانة متميزة بني األقسام ادلناظرة  حيتل قسم أن 

 يف ادلملكة والعامل.
 :القسمرسالة 

رية الت الكثااجملاليت تعمل يف  ادلتخصصة يف اجلرافيكس والوسائط ادلتعددةللكفاءات ادلميز التأىيل األكادديي وادلهين 
 وادلختلفة. 

 الجرافيكس والوسائط المتعددة: قسمأهداف 
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 عن طريق األىداف التالية: القسمسيتم حتقيق رؤية ورسالة 
تقدًن برنامج علمي متكامل يف ختصص تصميم اجلرافيكس والوسائط ادلتعددة، و توظيف وسائل التقنية احلديثة يف  -

دراساهتم اجلامعية  فيو على أفضل وسائل التعليم ليتمكنوا من مواصلةوالدارسني  رلال التعليم، وتدريب منسويب القسم
 والعليا بتميز، وحتقيق التفاعل احليوي مع اجملتمع ومؤسساتو.

اإلعالمي وادلسامهة يف  إعداد الكفاءات ادلؤىلة علمياً ومهاريا يف تصميم اجلرافيكس والوسائط ادلتعددة، خلدمة العمل -
دراسية ختدم ىذه اجملاالت، وتوظيف التقنية احلديثة يف التعليم  يهدف الربنامج إىل عقد دوراتدفع عجلة التنمية. كما 

 والدراسات والبحوث يف اجملاالت ادلختلفة.
 تزويد الطالب بادلستجدات النظرية والتطبيقية يف تصميم اجلرافيكس والوسائط ادلتعددة. -
 الواقع التطبيقي وادلشكالت وتقدًن احللول وادلقرتحات دلواجهتها.هتيئة الطالب ليكونوا قادرين على نقد وحتليل  -
 

 : لمرحلة البكالوريوس القسمفي  شــروط القبول
 الضوابط وادلعايري ادلعتدة من قبل إدارة جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية. 

 اجتياز الفصل التحضريي بتقدير ال يقل عن ) جيد جداً (. 

 عامة، القسم العلمي.شهادة الثانوية ال 

 . ICDLواحلصول على شهادة اله  

 يعادذلا. ماأو كحد أدىن   TOEFLيف اختبار اله  053احلصول على درجة  

 اجتياز اختبار القدرات الفنية بالقسم. 
 

 الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس:
 أوالً : اإلطار العام للخطة الدراسية:

( وحدة دراسية موزعة على متطلبات اجلامعة والكلية والتخصص، 320لبكالوريوس )تتضمن اخلطة الدراسية لربنامج ا
 وذلك على النحو التايل:

 النسبة ادلئوية عدد الوحدات عدد ادلقررات نوع ادلتطلب م
 %34 38 مقررات 7 متطلب جامعي 3
 %30 37 مقررات 8 متطلب كلية 2
 %70 93 مقرر 02 التخصصمتطلب  0
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 %333 326 رمقر  47 اجملموع
 وتقّدم ىذه ادلتطلبات يف ذتانية فصول دراسية، موزعة على:

 .السابع إىل األولوحدة دراسية ( تقدم يف ادلستويات من   05ويتضمن )  اإلعداد العام:

 .الثامنإىل  االولوحدة دراسية ( تقدم يف ادلستويات من    93ويتضمن ) :المسار التخصصي
 ثانياً : ترميز المقررات:

 ادلدلول لرقما

 ادلئات
(333 ،233 ،033 ،433) 

 السنة الدراسية

 3السنة األوىل 
 2السنة الثانية 

 0السنة الثالثة 

 4السنة الرابعة 

فإهنا  0وىي يف خانة ادلئات، شلا يعين أن أي مادة يكون رقمها االول من اليسار 
 تقّدم يف السنة الثالثة.

 العشرات
(33 ،23 ،03 ،

43،53،،7363،83) 
 ادلسارات

33 . 
23       . 

فإهنا ختص           2وىي يف خانة العشرات، شلا يعين أن أي مادة يكون رقمها األوسط 
 .....(53، 43، 03. وتأخذ التخصصات اليت يتم افتتاحها بعد ذلك التسلسل ) 

 اآلحاد
(33 ،32 ،30)... ، 

 تسلسل ادلواد يف كل مسار

م يف الفصل األول والثالث واخلامس والسابع من للمواد اليت تقد 5-3األرقام من 
 العام الدراسي.

 للمواد اليت تقدم يف الفصل الرابع والسادس من العام الدراسي.  9-6األرقام من 

فإهنا  0وىي يف خانة اآلحاد، شلا يعين أن أي مادة تكون رقمها األخري من اليمني 
 ختص الفصل الدراسي األول من السنة الدراسية.

 حسب السنة الدراسية.      239خاص إىل  233تبدأ بالرقم والرمز  اد اإلعداد التخصصي العاممو 
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 ثالثاً : الخطة التفصيلية موزعة على الفصول الدراسية:
 )الخطة الجديدة( الجرافكس والوسائط المتعددة مقررات قسم 

 المستوى الثاني المستوى األول
 الوحدات ادلقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي الوحدات ادلقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي

 2 السرية النبوية ترخ 333 3 (3القرآن الكرًن ) قرأ 333
 2 النحو حنو 359 2 التوحيد عقد 332
 2 مهارات التحرير اإلعالمي علم 330 2 النحو حنو 334
 2 فلسفة االعالم علم 334 2 اإلعالم السعودي علم 333
 2 الواجهات الرسومية  صمم 334 0 مدخل إىل االتصال علم 332
 0 3برامج التصميم  صمم 335 2 مدخل للتصميم اجلرافيكى صمم 333
 0 اساسيات الصورة الرقمية صمم 336 2 مدخل للوسائط ادلتعددة صمم 332
     0 مدخل للفوتغرافيا الرقمية صمم 330

 36 اجملموع 37 اجملموع
 الرابعالمستوى  ثالثالالمستوى 

 2 الفقو فقو 253 3 (2) القرآن الكرًن قرأ 353
 2 اإلحصاء التطبيقي علم 238 2 منهج البحث اإلعالمي علم 235
 2 التصوير الرقمى ادلتقدم صمم 223 2 نظريات االتصال علم 236
 0 التصميم الرسومى  صمم 222 0 اساسيات التصميم ادلرئى صمم 237
 0 تصميم ادلواقع االلكرتونية صمم 220 0 3اجلرافيكى  التحريك صمم 238
 2 معايري الوسائط ادلتعددة صمم 224 0 2برامج التصميم  صمم 239
 2 اساسيات تقنية الصوت صمم 225 2 تصميم الوسائط التعليمية صمم 223

 36 اجملموع 36 اجملموع
 السادسالمستوى  الخامسالمستوى 

 2 تاريخ ادلملكة ترخ 332 3 (0) القرآن الكرًن قرأ 233
 0 التصميم اإلعالمي التفاعلي صمم 003 2 الثقافة اإلسالمية ثقف 450
 0 التصميم الرقمي الطباعي صمم 003 2 الرأي العام علم 038
 0 التصميم الرسومي متقدم صمم 002 2 مدخل لفن الطباعة صمم 026
 0 واقع االلكرتونية متقدمتصميم ادل صمم 000 0 2التحريك اجلرافيكى  صمم 027
اساسيات الفيديو للمواقع  صمم 028

 0 تصميم وبناء النماذج صمم 004 0 االلكرتونية
     0 تصميم سرية االعمال  صمم 029

 37 اجملموع 36 اجملموع
 الثامنالمستوى  السابعالمستوى 

 4 مشروع خترج صمم 442 3 (4) القرآن الكرًن قرأ 253
 8 تدريب تعاوين صمم 440 2 ر السريع للتصميمالتصو  صمم 405
     0 التصميم الرقمي الطباعي متقدم صمم 406
     2 التغليف الطباعي صمم 407
     0 إدارة ادلواقع االلكرتونية علق 238
     0 تصميم وبناء النماذج متقدم صمم 409
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     2 الدراسة التحضريية للمشروع صمم 443
 32    36 اجملموع

 ساعة 326
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 ٔفمةً نهًسطهحةذ بنسةجمدبنجربفكس ٔبنٕسةئط بنًسعذدخ بنخطد بنذربسيد نمسى 

 

 
 

 

ز  انترٍي

 انرقًً

ز  انترٍي

 االسًً
ًقرر  انىحذاث ان

 بنًسطهث بنسةجك

  2 اإلػالو انسؼىدي ػهى 111

  3 يذخم إنى االتصال ػهى 112

ًى 111 ٍكى ص ٍى انجراف   2 يذخم نهتصً

ًى 112 ًتؼذدةيذخم  ص   2 نهىسائط ان

ًى 113 ًٍت ص ٍا انرق   3 يذخم نهفىتىغراف

  2 يهاراث انتحرٌر اإلػاليً ػهى 113

  2 فهسفت االػالو ػهى 114

ًى 114 ٍت  ص ًى  2 انىاجهاث انرسىي ٍكى 111ص ٍى انجراف  يذخم نهتصً

ًى 115 ٍى  ص ًى  3 1برايج انتصً ٍكى 111ص ٍى انجراف  يذخم نهتصً

ًى 116 ًٍتاساسٍاث  ص ًى  3 انصىرة انرق ٍت 113ص ٍا انرًق  يذخم نهفىتىغراف

  2 ينهج انبحث اإلػاليً ػهى 215

  2 نظرٌاث االتصال ػهى 216

ًى 217 رئى ص ٍى اًن ًى  3 اساسٍاث انتصً ٍكى 111ص ٍى انجراف  يذخم نهتصً

ًى 218 ٍكى  ص ًى  3 1انتحرٌك انجراف ٍت 116ص  اساسٍاث انصىرة انرًق

ًى 219 ٍى برايج انتص ص ًى  3 2ً ٍى  115ص  1برايج انتصً

ًى 221 ًٍت ص ٍى انىسائط انتؼٍه ًى  2 تصً ًى  112ص ًتؼذدة، ص ت 114يذخم نهىسائط ان  انىاجهاث انرسىٍي

ًٍق ػهى 218  ينهج انبحث اإلػاليً 215 ػهى 2 اإلحصاء انتطب

ًى 221 ًتقذو ص ى ان ر انرًق ًى  2 انتصٌى ٍت 116ص  اساسٍاث انصىرة انرًق

ًى 222 ٍى انرسىيى ان ص ًى  3 تصً ٍت 114ص ًى ، انىاجهاث انرسىي ٍت 116ص  اساسٍاث انصىرة انرًق

ًى 223 ت ص ىاقغ االنكتروٍن ٍى اًن ًى  3 تصً ٍكى 111ص ٍى انجراف ًى ، يذخم نهتصً ٍى  115ص  1برايج انتصً

ًى 224 ًتؼذدة ص ٌٍر انىسائط ان ًى  2 يؼا ًتؼذدة 112ص  يذخم نهىسائط ان

ًى 225 ٍت  ص   2 انصىثاساسٍاث تقن

  2 انرأي انؼاو ػهى 318

ًى 326   2 يذخم نفن انطباػت ص

ًى 327 ٍكى  ص ًى  3 2انتحرٌك انجراف ٍكى  218ص  1انتحرٌك انجراف

ًى 328 ٍت ص ىاقغ االنكترون ى نًه ٌٍذ ًى 3 اساسٍاث انف ٍت انصىث 225 ص ًى، اساسٍاث تقن ت 223 ص ىاقغ االنكتروٍن ٍى اًن  تصً

ًى 329 ٍى سٍرة االػً ص ًى 3 ال تصً ٍى  219 ص ًى، 2برايج انتصً ًتؼذدة 224 ص ٌٍر انىسائط ان ًى، يؼا ت 223 ص ىاقغ االنكتروٍن ٍى اًن  تصً

ًى 331 ً انتفاػًه ص ٍى اإلػالي ًى 3 انتصً ٍكى  327 ص ًى، 2انتحرٌك انجراف ٍت 223 ص ىاقغ االنكترون ٍى اًن  تصً

ًى 331 ً انطباػً ص ٍى انرًق ًى 3 انتصً ًى ، يذخم نفن انطباػت 326 ص ٍى  115ص  1برايج انتصً

ًى 332 ً يتقذو ص ٍى انرسىي ًى  3 انتصً ٍت 114ص ًى ، انىاجهاث انرسىي ٍى انرسىيى 222ص  انتصً

ًى 333 ٍت يتقذو ص ىاقغ االنكترون ٍى اًن ًى 3 تصً ٍت 223 ص ىاقغ االنكترون ٍى اًن  تصً

ًى 334 ًارج ص ٍى وبناء انن ًى 3 تصً ًى 224 ص ًتؼذدة، ص ٌٍر انىسائط ان ًال 329 يؼا ٍى سٍرة االػ  تصً

ًى 435 ٍى ص ًى 2 انتصىر انسرٌغ نهتصً ً يتقذو 332 ص ٍى انرسىي ًى، انتصً ً انتفاػًه 331 ص ٍى اإلػالي  انتصً

ًى 436 ً يتقذو ص ً انطباػ ٍى انرًق ًى 3 انتصً ً انطباػً 331 ص ٍى انرًق  انتصً

ًى 437 ف انطباػً ص ًى 2 انتغٍه ً انطباػً 331 ص ٍى انرًق  انتصً

ت قػه 218 ىاقغ االنكتروٍن ًى 3 إدارة اًن ٍت 223 ص ىاقغ االنكترون ٍى اًن  تصً

ًى 439 ًارج يتقذو ص ٍى وبناء انن ًى 3 تصً ًارج 334 ص ٍى وبناء انن  تصً

ًى 441 شروع ص ٌت نًه   2 انذراست انتحضٍر

ًى 442 ًى  4 يشروع تخرج ص ًقرراث انتخصصٍت، يا ػذا ص ٍغ ان  انتذرٌب انتؼاوًن 443جً

ًى 443 ًى  8 رٌب تؼاوًنتذ ص ًقرراث انتخصصٍت، يا ػذا ص ٍغ ان  يشروع انتخرج 442جً
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 (1مرفق رقم )
 :متطلبات القبول : -أ

  ما يعادلها , وفق أو  أو العلمي األدبييقبل البرنامج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم
 الجامعة فيية فترات القبول للدراسة الجامع فييعلنها القسم  التيشروط القبول 

  التحضيرياجتياز الفصل . 
 متطلبات الحضور وإتمام البرنامج:ب _

 % ( من رلموع زلاضرات كل مقرر.75احلضور: ينبغي حضور الطالب ما ال يقل عن )
 % .63االنتقال من ادلستوى إىل الذي يليو: احلد األدىن للنجاح يف ادلقرر 

 وحدة دراسية( . 320 إدتام الربنامج:  إكمال متطلبات الربنامج )

 : نظام رللس التعليم العايل واجلامعات ولوائحو.ادلراجع
 .الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية 
 

 توزيع درجات المقررات :ج_ 
 درجة(، موزعة علي النحو التايل: 333يكون رلموع الدرجات يف كل مقرر من مقررات الربنامج ) 

 المقررات النظرية:

 ( درجة االختبار النهائي.%  73)

الفصلية )احلضور وادلشاركة يف احملاضرة، العروض التقدديية، االختبارات الشهرية، والتكليفات  عمال% ( درجة األ03) 
 القرائية والبحثية خالل الفصل ....(.

 المقررات العملية: 

 %( درجة االختبار النهائي.53) 

ات العملية، التكاليف، احلضور وادلشاركة يف احملاضرة، العروض التقدديية، الفصلية ) التطبيق عمال%( درجة األ53) 
 االختبارات الشهرية ....(.

 إرشادات حول أنظمة الدراسة الجامعية:د_ 
 مت االعتماد يف توضيح ىذا اجلانب على الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة اجلامعية.

 نظام الدراسة:
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عن رتيع أو ثالثني يومًا متفرقة أو رتيع احملاضرات خلمسة عشر يومًا متصلة  يف حال تغيب الطالب عن حضور
اختبارات الفصل فإنو يطوى قيده من اجلامعة لكونو )منقطعاً( ويلزمو التقدم بطلب إعادة القيد يف الفصل التايل، وال 

 ديكن إعادة القيد إال مرة واحدة خالل دراسة الطالب يف اجلامعة.

ذار قهرية منعت الطالب من أداء االختبارات فإنو ديكن التقدم إىل الكلية خالل أسبوعني من هناية يف حال وجود أع
االختبارات بطلب عقد اختبار )بديل( يف أول الفصل التايل، وخيضع النظر يف أعذار الطالب لقرارات اجملالس 

 ادلختصة.

وأن ديضي فصاًل دراسياً  افقة الكلية احملول إليها،ديكن للطالب التحويل من كلية إىل أخرى داخل اجلامعة بشرط مو 
 )معتذراً( ويكون ذلك دلرة واحدة خالل دراسة الطالب يف اجلامعة.أو )متابعاً( 

( ويرتتب على ذلك توقف 5.33) ( من2.33اإلنذار األكادديي حيصل عليو الطالب إذا اخنفض معدلو الرتاكمي عن )
ال تكرر اإلنذار على الطالب للمرة الثالثة على التوايل يتم فصلو أكادديياً، وينظر ادلكافأة الشهرية عن الطالب، ويف ح

حسابيًا يف إمكانية منحو فرصة لرفع معدلو، إىل أن حيصل على اإلنذار السادس، وإذا مل ديكن للطالب رفع معدلو 
 لو بعد اإلنذار السادس.نظرياً فإنو يتم فصلو هنائياً، كما أنو يفصل هنائياً إذا مل يتمكن من رفع معد

 على رتيع الطالب مباشرة معامالهتم بأنفسهم، ويف حال تعذر ذلك فإنو ديكن إنابة الغري من خالل وكالة شرعية.

 التأجيل واالعتذار:

االعتذار عنها يف حال عدم دتكنو من مواصلة الدراسة لألعذار الطارئة، أو ديكن للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة 
 لثالثة فصول متفرقة.أو بذلك لفصلني متتاليني  ويسمح

تأجيل الدراسة تتم يف األسبوعني أو التحويل من كلية إىل أخرى أو االنسحاب أو إجراءات إعادة القيد بعد االنقطاع 
 األول والثاين من الدراسة يف كل فصل دراسي، وال يقبل أي إجراء بعد ىذا ادلوعد إال يف الفصل التايل.

االعتذار عن الدراسة تبدأ بعد هناية األسبوعني األول والثاين من بداية الفصل الدراسي، وتستمر إىل ما قبل إجراءات 
 بداية االختبارات النهائية خبمسة أسابيع يف كل فصل دراسي.

 حذف وإضافة المقررات:

للمستجدين من الطالب،  يتم تسجيل جداول )ادلستجدين( من الطالب آلياً وال يسمح باحلذف من اجلدول الدراسي 
كما أنو يتم تسجيل جداول الطالب )غري ادلستجدين( يف كل فصل دراسي آليًا وفق مواعيد زلددة تعلنها العمادة، 
ولكل طالب جدول خاص بو، ديكن طباعتو من خالل صفحة عمادة شؤون القبول والتسجيل يف البوابة اإللكرتونية 

اإلضافة فعليو مراجعة مسجلي الكلية إلجراء أو دلستجد( التعديل باحلذف للجامعة، ويف حال رغبة الطالب )غري ا
 ادلطلوب، وذلك وفق مواعيد زلددة ىي األسبوعني األول والثاين من الفصل الدراسي، وال ديكن جتاوزىا بأي حال.

 سجيل.ديكن أن تتم إجراءات احلذف واإلضافة يف اجلداول الذاتية اليت تعدىا عمادة شؤون القبول والت
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ينصح الطالب بطباعة اخلطة الدراسية للكلية ادلسجل فيها من خالل صفحة عمادة شؤون القبول والتسجيل يف البوابة 
اإللكرتونية للجامعة، ليسهل االطالع على ادلقررات ادلطالب هبا يف كل فصل دراسي، وىذه اخلطة تتضمن أمساء 

 ادلقررات ورموزىا مقسمة على ادلستويات الدراسية.

 االختبارات والتقديرات:

 )ادلادة الثامنة والعشرون( حتسب التقديرات اليت حيصل عليها الطالب يف كل مقرر كما يلي:
 

 رمز التقدير التقدير الدرجة ادلئوية
وزن التقدير من 

(5) 
 (4وزن التقدير من )

 4.0 5.0 +أ مرتفع شلتاز 95-333

 3.75 4.75 أ شلتاز 95إىل أقل من  93

 3.5 4.5 +ب مرتفع جداً  جيد 93أقل من  إىل 85

 3.0 4.0 ب جداً  جيد 85إىل أقل من  83

 2.5 3.5 +ج جيد مرتفع 83إىل أقل من  75

 2.0 3.0 ج جيد 75إىل أقل من  73

 1.5 2.5 +د مقبول مرتفع 73إىل أقل من  65

 1.0 2.0 د مقبول 65إىل أقل من  63

 0 0 ىه راسب 63أقل من 

 

 على معدلو الرتاكمي كاآليت: والعشرون( يكون التقدير العام للمعدل الرتاكمي عند خترج الطالب بناءً  اسعة)ادلادة الت

 .4.33من  0.53أو  5.33من  4.53يقل عن  : إذا كان ادلعدل الرتاكمي الممتاز
من  0.53ن إىل أقل م 2.75من أو  5.33من  4.53إىل أقل من  0.75الرتاكمي من  : إذا كان ادلعدلجيد جداً 

4.33. 

من  2.75إىل أقل من  3.75من أو  33,5 من 0.75إىل أقل من  2.75: إذا كان ادلعدل الرتاكمي من جيد
4.33. 

 .4.33من  3.75إىل أقل من  3.33من أو  5من  2.75إىل أقل من  2.33الرتاكمي من  : إذا كان ادلعدلولبمق

 



 بنًًهكد بنعرجيد بنسعٕديد

 ٔزبرخ بنسعهيى 

 جةيعد بإليةو يحًذ جٍ سعٕد بإلسالييد

 كهيد بإلعالو ٔبالزصةل

 بنجربفيكس ٔبنٕسةئط بنًسعذدخلسى 
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( من 5.33( إىل )4.75لب احلاصل على معدل تراكمي من )دتنح مرتبة الشرف األوىل للطا )المادة الثالثون(
للطالب احلاصل على  التخرج، ودتنح مرتبة الشرف الثانية ( عند4.33( من )4.33( إىل )0.75من )أو ( 5.33)

( 4.33( من )0.75( إىل أقل من )0.25من )أو ( 5.33( من )4.75( إىل أقل من )4.25معدل تراكمي من )
 التخرج. عند

 الثانية ما يلي:أو للحصول على مرتبة الشرف األولى  ويشترط
 يف جامعة أخرى.أو أال يكون الطالب قد رسب يف أي مقرر درسو يف اجلامعة  -أ

 

قد أكمل متطلبات التخرج يف مدة أقصاىا متوسط ادلدة بني احلد األدىن واحلد األقصى للبقاء  أن يكون الطالب -ب
 يف كليتو.

  ::%( من متطلبات التخرج%( من متطلبات التخرج6363يقل عن )يقل عن )  درس يف اجلامعة اليت سيتخرج منها ما الدرس يف اجلامعة اليت سيتخرج منها ما ال  أن يكون الطالب قدأن يكون الطالب قد  --جهجه
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


