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 6341 :قرٌرالت تارٌخ                  : جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة المؤسسة
 

 ذاعة والتلٌفزٌون والفٌلماإل -واالتصال  اإلعالم :القسم/الكلٌة-2
 

 .د /عبدهللا بن محمد الرفاعًأ :العمٌد-4
 

 :للبرنامج اإلداري الهٌكل مخطط وّضح-3
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج هذا التً تقدم المواقع أو الفروع جمٌع ذكرا-5
 

 :األولالموقع /الفرع

  الحرم الجامعً، االتصالكلٌة اإلعالم ومبنً       
 
 

 

 عنه عامة ومعلومات بالبرنامج التعرٌفأ. 

 ورمزه البرنامج اسم-1

 ( 2222)ذاع  ذاعة والتلفزٌون والفٌلماإل

 البرنامج المعتمدة المطلوبة إلتمام ساعاتال عدد إجمالً-2
 ساعة 621

 البرنامج إتمام عند الممنوحة الدرجة-4
 كالورٌوسالب

 البرنامج ٌشملها التً التخصصات أو الرئٌسٌة المسارات-3
 ذاعة والتلٌفزٌون والفٌلماإلدرجة البكالورٌوس فً 

 
 

 عمٌد الكلٌة  

 مجلس الكلٌة

 رئٌس القسم  

 أمانة القسم   

 أعضاء هٌئة التدرٌس

 مجلس القسم
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 : ال ٌوجد التً تتوسط البرنامج والدرجات الممنوحة المخارج نقاط-5

 
 

 : المهنٌة الوظائف-6

 . معٌد 

 .محاضر 

 ت اإلعالنمخرج لإلعالن التلفزٌونً فً الشركات ووكاال 

 مخرج برامج إذاعٌة 

 مخرج برامج تلٌفزٌزنٌة 

 مخرج دراما تلٌفزٌونٌة 

 ًمخرج سٌنمائ 

 مدٌر تصوٌر  

  ضاءة فً المحطات التلفزٌونٌة، وشركات اإلنتاج التلفزٌونً والسٌنمائًإمدٌر 

 ًإدارة عملٌات المونتاج اإلذاعً والتلٌفزٌون 

  ذاعٌة وتلفزٌونٌةإمعد برامج 

  ٌة و تلفزٌونٌةذاعإناقد برامج 

 
 للبدء المعتمد التارٌخ                   جدٌد برنامج أ()-7
 
   للبرنامج أساسٌة مراجعة أحدثالتً تمت بها  سنةال            قائم برنامجب( 

 

  

 أساسٌة مراجعة آخر إجراء عن المسؤولة الجهة  : 
 

 باالعتماد ةالخاص المراجعة عن المسؤولة الجهة:  
 :أخرى ةجه    

 القسم رئٌس أو البرنامج منسق -8
 

 رئٌس القسم – مساعد المحٌاالدكتور/ 

 

 

 

 :تارٌخ االعتماد من جهة مرخصة -9

مقر الموقع الرئٌسً 
 والفرع

 التارٌخ معتمد من

   الموقع الرئٌسً
 
 

√ 
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 البرنامج ةبٌئب. 

 البرنامج هذا تدرٌس من الغرض -1

 :الدوافع 
 
اإلذاعللللة ى كلٌللللة ل علللالم واالتصللللال وتحوٌللللل شللللعبة تحوٌلللل قسللللم اإلعللللالم إللللل -

إللللى قسلللم أوجلللد حاجلللة ملحلللة لتطلللوٌر البرنلللامج ووضلللع والتلفزٌلللون والفلللٌلم 

 معاٌٌر ورؤى جدٌدة تتناسب مع طبٌعة هذا التطور والتحول.

إن المؤسسلللللات والجامعلللللات العالمٌلللللة واإلقلٌمٌلللللة تتجللللله الٌلللللوم إللللللً تطلللللوٌر  -

صلللل عللللى منلللتج علملللً متمٌلللز علمٌلللا التعللللٌم ووضلللع بلللرامج متمٌلللزة حتلللى تح

ومهارٌلللاك ٌكلللون عنصلللرا أساسلللٌا فلللً عملٌلللة تنمٌلللة المجتمعلللات  وال شللل  أن 

 برنامج تطوٌر مهنة العالقات العامة من األشٌاء المهمة لخدمة المجتمع.

التغٌللللرات المهمللللة التللللً طللللرأت علللللى سللللول العمللللل فللللً السللللنوات القلٌلللللة  -

حتٌاجلللللات سلللللول العملللللل الماضلللللٌة مملللللا ٌتطللللللب تحلللللدٌ  البرنلللللامج وفلللللل ا

 وتطلعاته من خرٌجً أقسام اإلعالم فً الجامعات. 

تنوعللللا جدٌللللدا اإلنتللللاذ اإلذاعللللً و التلٌفزٌللللونً و السللللٌنمائً صللللناعة  أفللللرزت -

 على مستوى الوسائل والمحتوى.

ٌجللللب أن تواكللللب عملٌللللة إعللللداد الطللللالب وتللللحهٌلهم رو  العصللللر مللللن الناحٌللللة  -

اإلذاعللللللة قللللللائمٌن علللللللى قسللللللم العلمٌللللللة والمهنٌللللللة   وهللللللذا ٌسللللللتلزم مللللللن ال

إعلللداد برنلللامج علملللً ٌقلللوم عللللى مبلللاد  وأسلللس علمٌلللة والتلفزٌلللون والفلللٌلم 

ومنهجٌلللللة متمٌزة.فخلللللذا فلللللً الحسلللللبان كافلللللة المتغٌلللللرات المحٌطلللللة سلللللواء 

بلللللالطالب أو المؤسسلللللة التعلٌمٌلللللة  أو بعضلللللو هٌئلللللة التلللللدرٌس  أو بسلللللول 

 ومتطلبات العمل

علت إللى ضلرورة التطلوٌر وقلد تضلمنت القٌلام المراجعة التقوٌمٌة للبرنامج الحلالً د -
العالقلات العاملة  للتعلرف عللى المتطلبلات الالزملة لتطلوٌر قسلمعقد عدة ورش عملل ب
بكلٌلة اإلذاعلة والتلفزٌلون والفلٌلم ورشة عمل خاصة بحعضاء هٌئة التدرٌس بقسلم و

خلالل عقلد علدة ورش قد تملت مناقشلتها ملن    وأسباب الحاجة هذهاإلعالم واالتصال
 على النحو التالً: للمعنٌٌن عمل

 

 واستطالع فرائهم.اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم ورشة عمل خاصة بطالب قسم  -أ

 .ورشة عمل خاصة بالمهنٌٌن والخبراء 

 .ورشة عمل خاصة بأولٌاء بعض الطالب 

 .ورشة عمل خاصة بمؤسسات سوق العمل 

 االستفادة من التجارب العالمٌة المناظرة للبرنامج 
 

 .وأهدافها المؤسسة برسالة البرنامج عالقة وضحب. 
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عاٌة المعرفة و اإلبداع و القٌم األخالقٌة تقوم على رٌلبً البرنامج رسالة الجامعة التً 
للطالب و الطالبات و أعضاء هٌئة التدرٌس لٌتمكنوا من تنمٌة المهارات القٌادٌة و 

ت نوعٌة متمٌزة فً التعلم و لٌكونوا قادرٌن على خدمة الوطن، من خالل توفٌر نشاطا
التعلٌم و البحث العلمً، و فً ضوء التعالٌم و القٌم اإلسالمٌة، و تقوم الجامعة على 
إحداث التكامل بٌن االلتزام اإلسالمً و التمٌز األكادٌمً من أجل المساهمة فً بناء 

 .مجتمع العلم و المعرفة

مجاالت فً المملكة العربٌة فً ظل التطور الكمً النوعً الذي تشهده كثٌر من ال
اإلذاعة السعودٌة وما واكب ذلك من ازدٌاد مطرد فً الحاجة إلى متخصصٌن فً 

فً العالم بشكل عام والعالم العربً بوجه خاص، ٌأتً دور مؤسسات والتلفزٌون والفٌلم 
ومنها جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة _ فً سّد هذا العجز،  التعلٌم العالً _

لمشاركة فً تنمٌة البالد ومتطلبات تنفٌذ األعمال فٌها وفق متطلبات التقنٌة الحدٌثة وا
 وتلبٌة الحاجات التنموٌة الحقٌقٌة.

اإلذاعة تشٌر اإلحصاءات والتجارب إلى حاجة سوق العمل إلى مؤهلٌن فً مهارات و

من الحاجة التً ٌقدمها البرنامج، فال تكاد تخلو مؤسسة إعالمٌة والتلفزٌون والفٌلم 
مة ءسهم هذا القسم فً المواٌفترض أن وٌاإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم لمتخصصٌن فً 

بٌن مخرجات التعلٌم العالً وسوق العمل، وهذه الشعبة تمثل جهدا جادا من جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة فً تخرٌج طالب وطالبات ٌستطٌع سوق العمل 

 استٌعابهم بكل ٌسر وسهولة.

اإلعالم، حٌث قربت التقنٌة الحدٌثة ما بٌن  كلٌةعد البرنامج امتدادا طبٌعٌا لرسالة ٌ
" وبالتالً integrationوسائل اإلعالم وتقنٌات الحاسوب لمستوى االندماج والتكامل "

أصبحت الممارسة اإلعالمٌة مرتبطة بالقدرة على إجادة تقنٌات الحاسوب واالتصال 
مرتكزاً رئٌساً فٌها. وعالوة على حاجة سوق زٌون والفٌلم اإلذاعة والتلفبحٌث أصبح 

العالقات العامة هً العمل للمخرجات وهو أٌضاً داعم قوي لبقٌة أقسام اإلعالم ، و
فتقنٌات الحاسب االلى  والصحافة و النشر االلكترونًواإلعالن واالتصال التسوٌقً، 

وادارة البرامج  نتاج السٌنمائًاالخراج االذاعً و االخراج التلٌفزٌونً واالومهارات 
اإلذاعة والتلفزٌون أحد أركانها الرئٌسة، التً سٌتم تدرٌسها بعد إٌجاد قسم الحوارٌة 

 تدرٌساً نوعٌاً وأكثر تخصصٌة واحترافاً. والفٌلم 

وبالتالً فالقسم مرتبط ارتباطاً أساسٌاً بتخصص اإلعالم ومرتبط برسالة الكلٌة، 
 محمد بن سعود اإلسالمٌة.ولرسالة جامعة اإلمام 

 
  

  القسم أو الكلٌة أو المؤسسة تقدمها التً األخرى بالبرامج البرنامج عالقة-2
 

                نعم أخرى؟ برامج فً للطلبة متطلبات ُتَعد مقررات البرنامج هذاٌقدم  هل-أ
 ال                   نعم
 

 البرامج فً الطلبة الحتٌاجات قرراتالم هذه تلبٌة لضمان تاُتخذاالجراءات التً 
 : األخرى
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ٌتكاملللل البرنلللامج ملللع لٌلللره ملللن البلللرامج ذات العالقلللة، حٌلللث ٌؤهلللل الخلللرٌجٌن للعملللل 
المهنلللللً اإلعالملللللً، وٌتلللللٌح لهلللللم فرصلللللة إكملللللال دراسلللللاتهم العلٌلللللا فلللللً تخصصلللللات 
الصللللحافة والنشللللر اإللكترونللللً واإلذاعللللة والتلٌفزٌللللون واالتصللللال التسللللوٌقً واإلعللللالن 

عالقللللللات العامللللللة. جللللللدٌر بالللللللذكر أن القسللللللم عمللللللل أٌضللللللا،على تطللللللوٌر برنللللللامج وال
الدراسلللات العلٌلللا،وفق آلٌلللة تكاملٌلللة ملللع هلللذا البرنلللامج، بحٌلللث سلللٌتٌح برنلللامج الدراسلللات 
العلٌلللللا المطلللللور فلللللً القسلللللم مراحلللللل )اللللللدبلوم العلللللام فلللللً اإلعلللللالم( و)الماجسلللللتٌر( 

 و)الدكتوراه(

 : من أمثلة العالقة

ٌئلللة التلللدرٌس بالقسلللم ملللع األقسلللام األخلللرى فلللً تلللدرٌس بعلللض أعضلللاء ه مشلللاركة -

 المقررات .

وفلللل  ٌقلللدم هلللذا البرنلللامج مقلللررات دراسلللٌة ٌحخلللذها طلللالب فلللً بلللرامج أخلللرىكملللا -

 متطلبات الجامعة والكلٌة
 

 نعم ؟أخرى تقدمها أقسام مقرراتالبرنامج من متطلبات  هل-ب

  ال                نعم          
 

 الحتٌاجات ألخرىا لألقسام التابعة المقررات تلك تلبٌة لضمان تتخذاتً االجراءات ال
 البرنامج هذا طلبة

 أعضلللاء هٌئلللة التلللدرٌس بالقسلللم ملللع األقسلللام األخلللرى فلللً تلللدرٌس  ةمشلللارك

 بعض المقررات .

  وفل  ٌقدم هذا البرنامج مقررات دراسٌة ٌحخذها طالب فً برامج أخرىكما
 متطلبات الجامعة و الكلٌة

 أن الخاصة الظروف بعض لدٌهم الذٌن أو الخاصة االحتٌاجات ذوي للطلبة ٌمكن هل-4
 ؟بالبرنامج ٌلتحقوا

 

   ال              نعم
 

 

 ذوي المتقدمٌن لمتطلبات استجابة تقدم التً الخدمات أو التً تجرى التعدٌالت -4
 :الخاصة االحتٌاجات
 ال توجد

 

 والغاٌات واألهداف الرسالة .ذ

 البرنامج سالةر -1

 

إعلللداد الكفلللاءات اإلعالمٌلللة المؤهللللة علمٌلللاً وعملٌلللاً بالقلللدر اللللذي ٌتناسلللب ملللع 

اإلذاعلللللة فلللللً تخصلللللص  المخرجلللللات المتوقعلللللة ملللللن مرحللللللة البكلللللالورٌوس
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 والتلفزٌون والفٌلم 
 

 البرنامج لرسالة المحققِّة والغاٌات األهداف -2

 

 القٌاس مؤشرات الرئٌسٌة االستراتٌجٌات والغاٌات األهداف

تطلللللللوٌر الخبلللللللرات العلمٌلللللللة 

ألعضلللاء هٌئلللة التلللدرٌس فلللً 

القسلللللم فلللللً المجلللللاالت التلللللً 

ٌتطلبهلللللللا التطبٌلللللللق العمللللللللً 

ذاعلللللللة و التلٌفزٌلللللللون و لال

 الفٌلم

تشلللللللجٌع أعضلللللللاء هٌئلللللللة  -

التلللللللدرٌس والمحاضلللللللرٌن 

والمعٌللللدٌن علللللى حضللللور 

المللللللللللؤتمرات والنللللللللللدوات 

وحلقلللات النقلللا  التلللً تقلللام 

 داخل البالد وخارجه.

وعات البحثٌة دعم المشر
ألعضاء هٌئة التدرٌس 
 اوالمحاضرٌن والمعٌدٌن السٌم
 التً تتصل بالتألٌف والترجمة

 إجراء الدراسات  -

 التقوٌمٌة والتتبعٌة. -

 إعداد التقارٌر الدورٌة، - -

 واستخالص   -

 نتائجها اإلحصائٌة. -

تطلللللللوٌر الخبلللللللرات العملٌلللللللة 

والتطبٌقٌللللللة ألعضللللللاء هٌئللللللة 

التللللللدرٌس فللللللً القسللللللم فللللللً 

التللللللللً ٌتطلبهللللللللا  المجللللللللاالت

و  لالذاعللللةالتطبٌللللق العملللللً 

 .التلٌفزٌون و الفٌلم

إلحلللللاق محاضلللللري القسلللللم 
ومعٌدٌلللله ببللللرامج تدرٌبٌللللة 
عللللللللى اسلللللللتخدام أحلللللللداث 
التقنٌللللللللللللات واألسللللللللللللالٌب 
المهنٌلللللللة فلللللللً المجلللللللاالت 

 اإلعالمٌة المختلفة
 

 إجراء الدراسات  -

 التقوٌمٌة والتتبعٌة. -

 إعداد التقارٌر الدورٌة، - -

 واستخالص  -

 جها اإلحصائٌة.نتائ -

ردم الفجللوة بللٌن قسللم اإلعللالم 

والمؤسسلللات المهنٌلللة لإلعلللالم 

التلللً تملللاس تطلللوٌر الخبلللرات 

العلمٌلللللللللة ألعضلللللللللاء هٌئلللللللللة 

التللللللدرٌس فللللللً القسللللللم فللللللً 

المجللللللللاالت التللللللللً ٌتطلبهللللللللا 

ذاعلللة و للللالالتطبٌلللق العمللللً 

 .التلٌفزٌون و الفٌلم

دخللللول القسللللم فللللً شللللراكات 

وبلللللرامج تعلللللاون مهنلللللً ملللللع 

المٌلللللللللللللة المؤسسلللللللللللللات اإلع

المتقدمللللللللة داخللللللللل المملكللللللللة 

 وخارجها.

 إجراء الدراسات  -

 التقوٌمٌة والتتبعٌة. -

 إعداد التقارٌر  - -

 الدورٌة، واستخالص -

 نتائجها اإلحصائٌة.  -

 

   

 وتنظٌمه البرنامج هٌكل .د

 :البرنامج توصٌف-6

الجامعة والكلٌة  ( وحدة دراسٌة موزعة على متطلبات621تتضمن الخطة الدراسٌة لبرنامج البكالورٌوس )

 والتخصص  وتقّدم هذه المتطلبات فً ثمانٌة فصول دراسٌة  موزعة على:

 األول إلى السابع. وحدة دراسٌة ( تقدم فً المستوٌات من 45اإلعداد العام: وٌتضمن ) 

 إلى الثامنول وحدة دراسٌة ( تقدم فً المستوٌات من األ 16المسار التخصصً: وٌتضمن )
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 :البرنامج وحدات

 المئوية النسبة الوحدات عدد تطلباتم
 14 18 اجلامعة
 13 17  الكلية
 73 91 القسم

 611 621 المجموع
 

 :الجامعة مطلب مقررات

 الوحدات المقرر اسم م
 4 الكرمي القرآن 1
 2 التوحيد 2
 2 النبوية السرية 3
 2 تاريخ اململكة 4
 2 اإلسالمية الثقافة 5
 2 والفق 6
 4 النحو 

 61 المجموع
 

 مقررات مطلب الكلٌة

 الوحدات اسم المقرر            م

 2 إعالم السعودي  1

 3 مدخل إلى االتصال 2

 2 ًمالتحرٌر اإلعالمهارات  3

 2 فلسفة اإلعالم 4

 2 منهج البحث اإلعالمً 5

 2 نظرٌات االتصال 6

 2 التطبٌقً اإلحصاء 7

 2 الرأي العام 8

 17 لمجموعا
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 :مقررات مطلب القسم

 الوحدات اسم المقرر م

 2 المدخل الً االذاعة و التلٌفزٌون 1

 3 مصادر المعلومات االذاعٌة و التلٌفزٌونٌة 2

 3 (6برامج التصمٌم الحاسوبٌة ) 3

 3 اإلنتاذ اإلذاعً والتلفزٌونً 4

 3 إعداد البرامج وتقدٌمها 5

 3 (2) برامج التصمٌم الحاسوبٌة  6

 4 كتابة النص اإلذاعً والتلفزٌونً 7

 4 الفنون اإلخبارٌة فً اإلذاعة والتلفزٌون 8

 3 التصوٌر واإلضاءة 9

 3 كتابة النص السٌنمائً 11

 2 االستخدامات اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة لألنترنت 11

 2 البرامج المتخصصة 12

 3 تصمٌم االعالن المسموع والمرئً وتحرٌره 13

 3 اإلنتاذ السٌنمائً 14

 3 فن اإللقاء 15

 2 المواقع اإللكترونٌةتصمٌم  16

 2 نقد البرامج االذاعٌة والتلفزٌونٌة 17

 3 اإلخراذ التلفزٌونً 18

 2 بحو  اإلذاعة والتلفزٌون 19

 3 المونتاذ اإلذاعً والتلفزٌونً 21
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 3 اإلذاعات والقنوات الدولٌة 21

 2 ً اإلذاعة والتلفزٌوناألنظمة واألخالقٌات ف 22

 3 البرامج االستقصائٌة فً اإلذاعة والتلفزٌون 23

 3 حاالت دراسٌة متخصصة 24

 3 الدراما التلفزٌونٌة 25

 3 اإلخراذ السٌنمائً  26

 2 إدارة المؤسسات اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة واقتصادٌاتها 27

 3 البرامج الحوارٌة 28

 4 مشروع تخرذ 29

 8 اونًتدرٌب تع 31

 91 المجموع
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 )الخطة الجديدة( اإلذاعة والتليفزيون والفيلممقررات قسم 
 المستوى الثاني المستوى األول

 الوحدات املقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي الوحدات املقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي
 2 النبوية السرية ترخ 111 1 (1القرآن الكرمي ) قرأ 111
 2 النحو حنو 159 2 التوحيد عقد 112
 2 مهارات التحرير اإلعالمي علم 113 2 النحو حنو 114
 2 فلسفة االعالم علم 114 2 اإلعالم السعودي علم 111
 3 (1برامج تصميم حاسوبية ) ذاع 113 3 مدخل إىل االتصال علم 112
 3 والتليفزيويناإلنتاج االذاعي  اعذ 114 2 املدخل إىل اإلذاعة والتلفزيون ذاع 111
   3 مصادر املعلومات اإلذاعية والتلفزيونية ذاع 112

 61 المجموع 61 المجموع
 الرابعالمستوى  الثالثالمستوى 

 2 الفقو فقو 251 1 (2القرآن الكرمي ) قرأ 151
 2 اإلحصاء التطبيقي علم 218 2 منهج البحث اإلعالمي علم 215
 4 الفنون اإلخبارية يف اإلذاعة والتلفزيون ذاع 218 2 ت االتصالنظريا علم 216
 3 التصوير واإلضاءة ذاع 219 3 اإعداد الربامج وتقدميه ذاع 215
 3 كتابة النص السينمائي ذاع 221 3 (2)برامج التصميم احلاسوبية  ذاع 216
 2 ذاعية والتلفزيونية لنأنرتن االستخدامات اإل ذاع 221 4 كتابة النص اإلذاعي والتلفزيوين ذاع 217
 3 املونتاج اإلذاعي والتلفزيوين ذاع 222    

 61 المجموع 61 المجموع
 السادسالمستوى  الخامسالمستوى 

 2 تاريخ اململكة ترخ 112 1 (3) القرآن الكرمي قرأ 211
 3 تصميم املواقع اإللكرتونية ذاع 327 2 الثقافة اإلسالمية ثقف 453
 2 نقد الربامج االذاعية والتلفزيونية ذاع 328 2 الرأي العام علم 318
 3 اإلخراج التلفزيوين ذاع 329 2 الربامج املتخصصة ذاع 323
 2 حبوث اإلذاعة والتلفزيون ذاع 331 4 تصميم االعالن املسموع واملرئي وحتريره سوق 327
 3 وليةاإلذاعات والقنوات الد ذاع 331 3 اإلنتاج السينمائي ذاع 325
 2 األنظمة واألخالقيات يف اإلذاعة والتلفزيون ذاع 332 3 فن اإللقاء ذاع 326

 61 المجموع 61 المجموع
 الثامنالمستوى  السابعالمستوى 
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 4 مشروع خترج ذاع 439 1 (4القرآن الكرمي ) قرأ 251
 8 ينتدريب تعاو  ذاع 441 2 الربامج االستقصائية يف اإلذاعة والتلفزيون ذاع 433
     3 حاالت دراسية متخصصة ذاع 434
     3 الدراما التلفزيونية ذاع 435
     3 اإلخراج السينمائي ذاع 436
     2 إدارة املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية واقتصادياهتا ذاع 437
     3 الربامج احلوارية ذاع 438

 12 اجملموع 17 اجملموع
 ساعة126جمموع الساعات 
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 خطة الدراسية لقسم اإلذاعة والتلفزيون والفيلم وفقاً للمتطلبات السابقةال
ز  انخشٍي

 انشقًً

ز  انخشٍي

 االصًً
ًقشس حذاث ان  إن

 بلمسطلث بلغةجك

ٕدي ػهى 101   2 اإلػالو انضؼ

  3 يذخم إنى االحصبل ػهى 102

ٌ راع 111 ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت    2 ان

يبث اإل راع 112 ًؼٕه ٍتيصبدس ان َٕ ٔانخهفزٌ ٍت    3 راػ

ٓبساث انخحشٌش اإلػاليً ػهى 103   2 ي

  2 فهضفت االػالو ػهى 104

ٍت ) راع 113 ٕب ٍى حبص   3 (1بشايح حصً

ًَٕ راع 114 ٍفزٌ ٔانخه  ً 111ٌراع  3 اإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت   ان

ح انبحذ اإلػاليً ػهى 205   2 يُٓ

  2 َظشٌبث االحصبل ػهى 206

ًٌٓ راع 215 ٔحقذ 114ًَٕراع  3 بإػذاد انبشايح  ٍفزٌ ٔانخه  ً  اإلَخبج االراػ

ٍت ) راع 216 ٕب ٍى انحبص ٍت )113راع  3 (2بشايح انخصً ٕب ٍى حبص 114ًَٕ( راع 1بشايح حصً ٍفزٌ ٔانخه  ً  اإلَخبج االراػ

ًَٕ راع 212 ٔانخهفزٌ  ً 114ًَٕراع  4 كخببت اُنض اإلراػ ٍفزٌ ٔانخه  ً  اإلَخبج االراػ

ًٍق ػهى 200 ُٓح انبحذ اإلػالي205ً 2 اإلحصبء انخطب  ػهى ي

ٌ راع 210 ٔانخهفزٌٕ ً اإلراػت  ٌت ف ٌ اإلخببس ٍت،112راع  4 انفُٕ َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  ٕيبث اإلراػ ًؼه ٓبساث انخحشٌش اإلػالًي 103ػهى   يصبدس ان  ي

ٔاإلضبءة راع 212 ٌٕش  114ًَٕراع  3 انخص ٍفزٌ ٔانخه  ً  اإلَخبج االراػ

ًبًئك راع 220 ٍُ 212ًَٕراع  3 خببت اُنض انض ٔانخهفزٌ  ً  كخببت اُنض اإلراػ

 راع 221
ٍت  َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  االصخخذايبث اإلراػ

 نألَخشَج
2 

ٌ، راع 111راع  ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت  ٍت، 112ان َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  ٕيبث اإلراػ ًؼه  يصبدس ان

ًَٕ راع 222 ٔانخهفزٌ  ً َخبج اإلراػ ً راع اإلَخبج اال114راع  3 انًٕ َٕ ٍفزٌ ٔانخه  ً 212ًَٕراػ ٔانخهفزٌ  ً  كخببت اُنض اإلراػ
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  2 انشأي انؼبو ػهى 300

ًخخصصت راع 323  2 انبشايح ان
ٌ، راع 111راع  ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت  ٍت، 112ان َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  ٕيبث اإلراػ ًؼه يصبدس ان

114ًَٕراع  ٍفزٌ ٔانخه  ً  اإلَخبج االراػ

 راع 324
ض ٌ اًن ٍى االػال ً حصً شئ ٔاًن ع  ًٕ

 ٔححشٌشِ
3 

ً راع 114راع  َٕ ٍفزٌ ٔانخه  ً 212ًَٕاإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌ  ً  كخببت اُنض اإلراػ

ًبًئ راع 325 ٍُ ًبًئ 220راع  3 اإلَخبج انض ٍُ  كخببت اُنض انض

ٍ اإلنقبء راع 326 215ًٓراع  3 ف ٔحقٌذ  بإػذاد انبشايح 

ٍَت راع 322 ٕاقغ اإلنكخشٔ ٍى اًن ٍت )بشايح 113راع  3 حصً ٕب ٍى حبص 114ًَٕراع  (1حصً ٍفزٌ ٔانخه  ً  اإلَخبج االراػ

ٍَت راع 320 ٔانخهفزٌٕ ٍت   2 َقذ انبشايح االراػ
114ًَٕراع  ٍفزٌ ٔانخه  ً 212ًَٕراع  ،اإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌ  ً ، راع كخببت اُنض اإلراػ

215ًٓ ٔحقٌذ  ب.إػذاد انبشايح 

ًَٕ راع 322  3 اإلخشاج انخهفزٌ
ًَٕاإلَخبج االرا114راع  ٍفزٌ ٔانخه  ً 212ًَٕراع  ، ػ ٔانخهفزٌ  ً  212،  راع كخببت اُنض اإلراػ

ٔاإلضبءة ٌٕش   انخص

ٌ راع 330 ٔانخهفزٌٕ  3 بحٕد اإلراػت 
ٌ، راع 111راع  ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت  ٍت، 112ان َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  ٕيبث اإلراػ ًؼه يصبدس ان

ُٓح انبحذ اإلػاليً 205ػهى   ي

ٕاث راع 331 ٔانُق ت اإلراػبث  ٍٔن  3 انذ
ٌ، راع 111راع  ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت  ٍت، 112ان َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  ٕيبث اإلراػ ًؼه يصبدس ان

210ٌراع  ٔانخهفزٌٕ ً اإلراػت  ٌت ف ٌ اإلخببس  انفُٕ

 راع 332
ً اإلراػت  ٍبث ف ٔاألخالق ًت  األَظ

ٌ  ٔانخهفزٌٕ
2 

212ًَٕراع  ٔانخهفزٌ  ً ٌ اإلخببسٌت210، راع كخببت اُنض اإلراػ ٔانخهفزٌٌٕ انفُٕ ً اإلراػت  ، ف

215ًٓراع  ٔحقٌذ  ب.إػذاد انبشايح 

 راع 433
ً اإلراػت  ٍت ف انبشايح االصخقصبئ

ٌ  ٔانخهفزٌٕ
2 

114ًَٕراع  ٍفزٌ ٔانخه  ً ٌ اإلخببسٌت 210،  راع اإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌٌٕ انفُٕ ً اإلراػت   ف

ٍفز114ٌراع  3 حبالث دساصٍت يخخصصت راع 434 ٔانخه  ً ً راع اإلَخبج االراػ َٕ212ًَٕ ٔانخهفزٌ  ً  كخببت اُنض اإلراػ

ٍت راع 435 َٕ ً راع 114راع  3 انذسايب انخهفزٌ َٕ ٍفزٌ ٔانخه  ً 212ًَٕاإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌ  ً  كخببت اُنض اإلراػ

ًبًئ راع 436 ٍُ ًبًئ 220راع  3 اإلخشاج انض ٍُ ًبًئ 325راع  كخببت اُنض انض ٍُ  اإلَخبج انض

 راع 432
ؤصضبث ا ٍت إداسة اًن َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  إلراػ

ٓب ٌبح  ٔاقخصبد
2 

ٌ، راع 111راع  ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت  ٍت، 112ان َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  ٕيبث اإلراػ ًؼه يصبدس ان

ً راع 114راع  َٕ ٍفزٌ ٔانخه  ً 212ًَٕاإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌ  ً  كخببت اُنض اإلراػ

ٕاسٌت راع 430 215ًّراع  3 انبشايح انح ٔحقٌذ ًخخصصت323راع   إػذاد انبشايح   انبشايح ان

ًقشساث انخخصصٍت، يب ػذا راع  4 يششٔع حخشج راع 432 ٍغ ان 440ًَٔخً  انخذسٌب انخؼب

ًَٔ راع 440 ًقشساث انخخصصٍت يب ػذا راع  0 حذسٌب حؼب ٍغ ان  يششٔع حخشج 432خً

 
 المطلوبة المٌدانٌة الخبرة مكونات. 2

 التدرٌب التعاونً  -
 مشروع التخرذ -

 المٌدانٌة الخبرة ألنشطة مختصر وصف -أ
 

  كما ٌعد .ًو الفٌلم ًو التلٌفزٌون ًاالذاعاالنتاج ٌقوم الطالب بالتدرب على ،
 لتخرجالطالب مشروعاً ل

 

 البرنامج فً المٌدانٌة الخبرةفٌها الطالب ب ٌكلف التً المرحلة-ب
 

 الفصل الثانً( –)السنة الرابعة  المستوي الثامن 
 

  الزمنٌة لةوالجدو المخصص الوقت-ذ
 جزء من المقررات الفصلٌة 

  التدرٌب التعاونً ٌتم خارج الكلٌة ولٌكن فً إحدى المؤسسات اإلعالمٌة طوال
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 الفصل الدراسً فً المستوى الثامن
 
 

  المعتمدة الساعات دد. عد
أسللللبوعٌا لمللللدة فصللللل دراسللللً كامللللل موزعللللة علللللى النحللللو سللللاعة ( 12)

 التالً:

 ساعات( 4) التخرج مشروع مقرر. 

 أسبوعٌاً  ساعة( 8) كامل دراسً فصل لمدة التعاونً التدرٌب. 
 

 األبحا   أوالمشارٌع  متطلبات. 4

 مختصر وصفأ. 

 الذي  مجالٌختتم الطالب دراسته فً البرنامج بتنفٌذ مشروع عملً متكامل فً ال
( وٌقوم بتنفٌذه بنفسه وٌترجم من خالله االذاعة و التلٌفزٌون و الفٌلمٌرلبه )
فة والمهارات التً اكتسبها وقدراته على التخطٌط واإلعداد والتألٌف المعر
 والتنفٌذ

 : البح  أو بالمشروع التكلٌف من المستهدفة الرئٌسٌة التعلم مخرجات ب.
 .القدرة على تحوٌل المعارف النظرٌة إلى تطبٌقات مهنٌة محترفة 

  .إجادة مهارات التخطٌط واإلعداد والتألٌف والتنفٌذ 

 علللللى وضللللع المعللللارف والمهللللارات التللللً اكتسللللبها مللللن البرنللللامج فللللً  القللللدرة
 تصورها العملً والعلمً السلٌم.

  البح  إجراء أو المشروع بتنفٌذ البرنامج فً الطالب فٌها ٌُكلّكف التً المرحلة -ذ

 الفصل الثانً( –)السنة الرابعة  ثامنال ىالمستو 

 المعتمدة الساعات عدد-د

 أربع ساعات 

 للطالب المقدم الدعم وفلٌات األكادٌمً شادإلرا - هـ
 وبعللد االتفللاق رٌختللار كللل طالللب فكللرة لمشللروعه، وٌناقشللها مللع أسللتاذ المقللر ،

علٌهلللا ٌقلللدم الطاللللب خطلللة عملٌلللة للتنفٌلللذ، ثلللم ٌبلللدأ فلللً تنفٌلللذ المشلللروع بمتابعلللة 
 دورٌة من قبل األستاذ، لٌكون المشروع جاهزاً فً نهاٌة الفصل الدراسً.

 التقوٌم  هجلمن شر  -و

 التقٌٌم المستمر للطالب وفق الخطة التنفٌذٌة، وتوزع الدرجات وفق ما ٌلً:
 

 الدرجة اإلجراء               
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 %15 تقوٌم الفكرة من حٌث جودتها وابتكارها وتمٌزها

 %21 تقوٌم خطة العمل من حٌث دقتها وقابلٌتها للتنفٌذ

 %15 راحل الخطةتقوٌم جدٌة الطالب فً تنفٌذ كل مرحلة من م

 %51 تقوٌم المشروع فً صورته النهائٌة

 %111 المجموع              

 

  ٌب التقٌٌم واستراتٌجٌات التدرٌسالتعلم وفقكا لمجاالت التعلم وأسال مخرجات -3

 

وفقاك  تعلم المقرر مخرجاتمجاالت التعلم و
 لمتطلبات المؤهالت الوطنٌة

 

 التقوٌم أسالٌب  التدرٌس استراتٌجٌات

 المعارف 1.0

1.1 

  علللللوملمعرفللللة المفللللاهٌم األساسللللٌة 
اإلذاعلللللللللة والتلفزٌلللللللللون والفلللللللللٌلم 

 الرئٌسة. موأنواعه مومجاالته

 

  الللللللللللللتعلم المباشللللللللللللر
والمحاضلللللللللللللللللللللللرات 

 الصفٌة.

 حل المشكالت . 

  الللللللتعلم القللللللائم علللللللى
العمللللللللللل الجمللللللللللاعً 

 . "التعاونً"

  الللللللتعلم القللللللائم علللللللى
الحللللللللللوار والنقللللللللللا  

 . داخل الصف

 القللللللائم علللللللى  الللللللتعلم
 . التفكٌر الناقد

 األبحاث . 

 الواجبات المعملٌة . 

 الواجبات المكتبٌة 

 تقدٌم العروض . 

 

  اسلللللللللللللللللللللتخدام
االختبلللللللللللللارات 

 التحرٌرٌة.

  التطبٌقلللللللللللللللللات
 المعملٌة.

  المناقشللللللللللللللللات
 الصفٌة.

  تقٌلللللٌم البحلللللوث
والعللللللللللللللروض 

 التقدٌمٌة

 

1.2 

  ًمعرفلللة النظرٌلللات االتصلللالٌة التللل
تفسللللللللللللر العملٌللللللللللللة اإلعالمٌللللللللللللة 

االذاعللللة قاتهللللا المختلفللللة فللللً وتطبٌ
 و التلٌفزٌون و الفٌلم

 

1.3 

معرفة المعارف األساسٌة لفهم عملٌة 
االذاعة و التلٌفزٌون و اإلنتاج فً مجال 

 الفٌلم

 اإلدراكٌة المهارات 2.0

2.1 

  و  ًاالذاعاالنتاج ٌطبق مهارات

 المستهدفة. ًو الفٌلم ًالتلٌفزٌون

 

  المحاضللللللللللللللللللللللللللرات
 الصفٌة.

  ٌبات العملٌة.التدر 

  تطبٌقللللللللللللللللللللات
عملٌللللللة داخللللللل 

 الصف.
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2.2 

 عمال المختلفة.األ ٌنتج 

 

   حللللللللللل المشللللللللللكالت
 ودراسة الحالة.

    مجموعلللللات النقللللللا
 الصغٌرة.

التغذٌة الراجعة لما ٌقوم به  
 الطالب من أعمال

  مشللللللللللللللللللللللارٌع
 بحثٌة.

  المناقشللللللللللللللللات
 الصفٌة.

االختبارات التحرٌرٌة 
 والشفوٌة

2.3 

 التفكٌر  ٌمتلك مهارات االبداع و

 الناقد

 

2.4 

 ًامتالك مهارات البحث العلم 

 

 المسؤولٌة وتحمل اآلخرٌن مع التعامل مهارات 3.0

3.1 

  القلللللدرة عللللللى ممارسلللللة مهلللللارات
 التواصل الفعال.

 

  ًالمشلللللللللللللاركة فللللللللللللل
األنشلللللللطة الجماعٌلللللللة 
الصللللللللللللفٌة ولٌللللللللللللر 

 الصفٌة.

   تكلللللوٌن فلللللرق عملللللل
إلنجللللللللاز المشللللللللارٌع 

 اإلعالمٌة.

  تكلٌلللللللللللف الطلللللللللللالب
شللللللللللراف علللللللللللى باإل

األنشلللللللللللللطة لٌلللللللللللللر 
 الصفٌة.

  تقملللللللللللللللللللللص األدوار
المهنٌلللة فلللً األنشلللطة 
 التدرٌبٌلللة فلللً مٌلللادٌن
عمللللللللللل االذاعللللللللللة و 

 .التلٌفزٌون و الفٌلم

 

  مالحظللللللللللللللللللللة
تفاعلللل الطلللالب 
فللللللللً مواقللللللللف 

 مختلفة.

  تقلللللللللللللللللوٌم أداء
الطاللللللب أثنلللللاء 
ممارسلللللللللللللللللللته 
للعملللللللللللللللللللللللللللل 

 المٌدانً.

  طلللللري قضلللللاٌا
افتراضلللللللللللللللللٌة 
ومالحظلللللللللللللللللة 
طرٌقللللة تعامللللل 
 الطالب معها

 

3.2 

  القلللللللدرة عللللللللى تكلللللللوٌن عالقلللللللات
 إٌجابٌة مع اآلخرٌن.

 

3.3 
 القدرة على العمل ضمن فرٌق 

3.4 

  القلللللدرة عللللللى قٌلللللادة فلللللرق العملللللل
االذاعلللللللللللللللً و التلٌفزٌلللللللللللللللونً و 

 . السٌنمائً

 

3.5 

  تحمللللللللل مسللللللللئولٌة البحللللللللث عللللللللن
معلومللللللات وفنٌللللللات جدٌللللللدة لتنمٌللللللة 
القلللللللللدرات المعرفٌلللللللللة والمهلللللللللارات 

 المهنٌة

 

3.6 

 ادرة فلللللللً التعلللللللرف عللللللللى المبللللللل
القضلللللاٌا التلللللً تتطللللللب االهتملللللام 
ومعالجتهلللللللا بالطرٌقلللللللة المناسلللللللبة 
عللللللى المسلللللتوى الفلللللردي وضلللللمن 

 فرٌق عمل.

 

3.7 

  االلتللللللللزام بالمعللللللللاٌٌر األخالقٌللللللللة
 والمهنٌة للممارسة اإلعالمٌة.
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 العددٌة والمهارات المعلومات  وتقنٌة التواصل  مهارات  4.0

4.1 

 ام اإلنترنت القدرة على استخد

والحاسب اآللً فً الوصول إلى 

االنتاج المعلومات المطلوبة فً 

 ًو الفٌلم ًو التلٌفزٌون ًاالذاع

 

  المحاضللللللللللللللللللللللللللرات
 الصفٌة.

  .التدرٌبات العملٌة 

استخدام التعلم االلكترونً  
 ونظام التعلٌم عن بعد.

  االختبلللللللللللللارات
التحرٌرٌللللللللللللللللة 

 والعملٌة.

  تكلٌللف الطللالب
بإعللللللداد مللللللواد 
إعالمٌللللللللللللللللللللللة 

سلللللللللللللللللللتخدام با
الوسلللائل التقنٌلللة 

 الحدٌثة.

  تكلٌللف الطللالب
بلللللللللللللللللللللللإجراء 
البحللللللللللللللللللللللوث 
باسلللللللللللللللللللتخدام 
الوسلللائل التقنٌلللة 

 الحدٌثة

تكلٌف الطالب بتقدٌم 
عروض صفٌة 
وتزوٌدهم بالتغذٌة 
 الراجعة التقوٌمٌة

4.2 

  ًالقدرة على استخدام التقنٌة ف

إعداد مواد االذاعة و التلٌفزٌون و 

 الفٌلم

 

4.3 

 خدام التقنٌة فً القدرة على است

 البحث العلمً 

 

4.4 

  ًالقدرة على استخدام التقنٌة ف

إجراء العروض التقدٌمٌة ألهداف 

 مختلفة 

 

4.5 

  ًالقدرة على استخدام التقنٌة ف

 التواصل مع اآلخرٌن.

 

4.6 

  القدرة على استخدام األسالٌب
اإلحصائٌة فً تحلٌل البٌانات 
وتفسٌرها للوصول إلى حلول 

 عة.مبد

  حركٌةنفسال المهارات  5.0

5.1 

 التصوير و اإلضاءة 

 

  .ًالتدرٌب العمل 

  المحاكللللللللللللللللللللللاة وأداء
 الدور.

  علللرض ملللواد مسلللجلة
مرئٌللللللللة ومسللللللللموعة 
تتضلللللللللللمن نملللللللللللاذج 

 تطبٌقٌة متمٌزة.

  تقلللللللوٌم أسلللللللتاذ
المقللللللللللرر ألداء 
الطاللللللب أثنلللللاء 
تطبٌلللللللللللللللللللللللللق 
المهللللللللللللللللللارات 
 الحركٌللللللة مللللللن
خلللللللالل قائملللللللة 

5.2 

 االخراج السينمائي 

 

5.3 
 االنتاج السينمائي 
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  عللللللللللللرض أعمللللللللللللال

الطللللللالب ومناقشللللللتها 
 بشكل جماعً.

 

 الرصد.

تقوٌم الطالب ألداء 
زمالئهم أثناء تطبٌق 
 المهارات الحركٌة.

5.4 

 المونتاج االذاعي و التليفزيوني 

 

5.5 

 التصميم الرقمي 

 

5.6 

 تصميم المواقع االلكترونية 

 

5.7 
االنتاج االذاعي و ممارسة األنواع المختلفة من 

 التليفزيوني و الفيلم
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 البرنامج تعلم مخرجات مصفوفة

 متقدم د= ،متقن ق= ، م= مبتدئ

 السنة األولى ) الفصل األول والثانً(
 

 

مجاالت التعلم 
 ومخرجات
 تعلم المقرر

وفقاك لمتطلبات 
المؤهالت 
 الوطنٌة

 البرنامج مقررات

قرأ
111 

عقد
11
2 

نحو
11
4 

علم 
11
1 

معل
11
2 

ذاع 
11
1 

ذاع
112 

ترخ
11
4 

نحو
15
9 

علم
113 

علم
11
4 

ذاع 
113 

ذاع
114 

 

               المعارف 1.0

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

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

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

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

2.0 
 المهارات
 اإلدراكٌة

              ق

2.1 
مهارات 
 معرفٌة

  م  م  م م ق ق م م م م ق ق د

2.2 
تطبٌق 

المهارات عند 
 الطلب 

  م  م  م م ق ق م م م م ق ق د

2.3 

التفكٌر 
االبتكاري 
وحل 

   المشكالت

  م  م  م م ق ق م م م م ق ق د

3.0 

 مهارات
 مع التعامل
 اآلخرٌن
 وتحمل

 لمسؤولٌةا

              

3.1 
مسؤولٌة الفرد 

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

3.2 
المشاركة 
الجماعٌة 
 والقٌادة

  م  م  م م ق ق م م م م ق ق د

3.3 

التصرف 
فً  بمسؤولٌة
المواقف 
الشخصٌة 
 والمهنٌة

  م  م  م م ق ق م م م م ق ق د

4.3 
معاٌٌر السلوك 

 األدبٌة
  م  م  م م ق ق م م م م ق  د

4.0 

 مهارات
 التواصل،
 وتقنٌة

 المعلومات،
 والمهارات

              



 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 ٌلماالذاعة و التلٌفزٌون و الفقسم 
 

21 
 

 العددٌة

4.1 
التواصل 
الشفوي 
 والمكتوب

  ق ق  م م ق ق م م م م ق ق د

4.2 
استخدام تقنٌة 
   المعلومات

  م م  م م ق ق م م م م ق ق م

4.3 
  مبادئ

 الرٌاضٌات
 واإلحصاء

  م م  م م ق ق م م م م ق ق م

5.0 
 المهارات

 حركٌة نفسال
              

5.1 

القدرة على 
إنتاج وتصمٌم 
مواد العالقات 

العامة 
 المختلفة

  م م م م م م م م م م م م م

5.2 

القدرة على 
وتبادل  محاكاة

 أدوار ومواقف
وممارسات 
عملٌة فً 

 العالقات العامة.

  م م م م م م م م م م م م م

3.5 

قٌاس قدرة 
طالب على ال

مل فً التعا
المواقف التً 
 تتطلب الحركة

  ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق

 
 السنة الثانٌة ) الفصل الثال  والرابع(

 

مجاالت التعلم 
ومخرجات 
تعلم المقرر 

وفقاك لمتطلبات 
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 البرنامج مقررات

قرأ
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ذاع  
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3.0 

 مهارات
 مع التعامل
 اآلخرٌن
 وتحمل

 المسؤولٌة

              

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 
فً  بمسؤولٌة
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 

 مهارات
 التواصل،
 وتقنٌة

 المعلومات،
 والمهارات
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4.3 
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5.0 
 لمهاراتا

 ةالنفس حركٌ
              

5.1 

القدرة على 
إنتاج وتصمٌم 
مواد العالقات 
 العامة المختلفة

 م م م م م م م م م م م - - -

5.2 

القدرة على 
وتبادل  محاكاة

 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 على 

مل فً عاالت
المواقف التً 
 تتطلب الحركة

 م م م م م م م م م م م م م ق

 السنة الثالثة ) الفصل الخامس والسادس(

 
 البرنامج مقرراتمجاالت التعلم  
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ومخرجات تعلم 
المقرر وفقاك 
لمتطلبات 
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3.0 

 مهارات
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 واإلحصاء

5.0 
 المهارات

 ةالنفس حركٌ
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إنتاج وتصمٌم 
مواد العالقات 

العامة 
 المختلفة
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5.2 

القدرة على 
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 أدوار ومواقف
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 العالقات العامة.

  د د د د د د د د د د ق ق ق

3.5 
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الطالب على 

مل فً التعا
المواقف التً 
 حركةتتطلب ال

  د د د د د د د د د د ق ق ق

 السنة الرابعة ) الفصل السابع والثامن(
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 والقٌادة

3.3 

التصرف 
فً  بمسؤولٌة
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

4.0 

 مهارات
 التواصل،
 وتقنٌة

 المعلومات،
 والمهارات
 العددٌة

              

4.1 
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الشفوي 
 والمكتوب
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4.2 
استخدام تقنٌة 
   المعلومات
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4.3 
  مبادئ
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القدرة على 
إنتاج وتصمٌم 
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5.2 
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 العالقات العامة.

      د د د د د د د د د

3.5 

قٌاس قدرة 
الطالب على 

مل فً التعا
المواقف التً 
 تتطلب الحركة

      ق ق ق ق ق ق ق ق ق

 البرنامج فً القبول شروط. 5

لمً أو ملا ٌعادلهلا، وفلق شلروط القبلول ٌقبل البرنامج الحاصلٌن على شهادة الثانوٌة العامة القسم األدبً أو الع -
 التً ٌعلنها القسم فً فترات القبول للدراسة الجامعٌة فً الجامعة

 ) مرفق الدلٌل اإلرشادي( اجتٌاز الفصل التحضٌري -

 البرنامج وإتمام الحضور متطلبات. 1
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عدا النسب  ، ما ساعة 123وعددها  الحضور الكامل لجمٌع ساعات البرنامج إجباري: ٌتطلب الحضور - أ
المسموي بها فً الالئحة الموحدة لجمٌع الدراسات الجامعٌة فً الجامعات السعودٌة، وقواعد تنفٌذها بجامعة 

 ) مرفق الدلٌل اإلرشادي(اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة.
 :فٌما ٌلً شر  موجز لمتطلبات الحضور و
 

 األنظمة أو السٌاسات الخاصة بتحدٌد وتوزٌع الدرجات: 
% ، وتوزع باقً الدرجة على األعمال الفصلٌة  61قررات النظرٌة: ال تقل درجة االمتحان النهائً عن الم - ب

 التالٌة بما ٌتناسب مع طبٌعة المقرر:
 اختبارات فصلٌة. - ت
 اختبارات قصٌرة. - ث
 بحوث قصٌرة أو أوراق عمل. - ج
 مشاركة صفٌة. - ي
 عروض تقدٌمٌة - خ

 
 : لمقررات نصف عملٌةا

 
%، وتوزع باقً الدرجة على األعمال الفصلٌة التالٌة بما ٌتناسب  41النهائً عن ال تقل درجة االمتحان  

 مع طبٌعة المقرر:
 تكلٌفات عملٌة. - د
 اختبارات فصلٌة - ذ
 مشاركة صفٌة - ر
 عروض تقدٌمٌة  - ز
 

 : المقررات العملٌة
 

 ٌخصص كامل الدرجة للمشروع العملً، وٌخضع ذلك للتقوٌم المستمر وفقاً لطبٌعة المقرر. أ
واالختبارات الموحدة ، الئحة الدراسة أخرىإلى سنة طبق بشأن االنتقال من : تسنة إلى سنة من نتقالاالب. 

 .للجامعات السعودٌة

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

 .البرامج الئحة الدراسة واالختبارات الموحدة للجامعات السعودٌة

 األداء قٌاس من والتحقل الطالبتقوٌم  لوائح د. 

 فحص عٌنات من االختبارات والواجبات: -أ

 لٌة باألداء فً الجوانب النظرٌةمقارنة التطبٌقات العم -

 أي مقرر بأدائه فً بقٌة المقرراتداء الطالب فً مقارنة أ -

 ى بٌن األساتذة حول تقوٌم الطالبتبادل الملحوظات والرؤ -
 
  تقوٌم مستقل من جهة خارجٌة: -ب 
فللً الجامعللات السللعودٌة، أو الجامعللات اإلذاعللة والتلفزٌللون والفللٌلم ٌقللوم بللالتقوٌم المسللتقل أحللد أقسللام  -

 العربٌة.

 

 

 الطلبة ومساندة الطالبٌة اإلدارة .هـ
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 للطلبة األكادٌمً اإلرشاد-6

 

 ساعتان أسبوعٌا الساعات المكتبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس: -أ 
 االستشارات الخاصة بتخطٌط البرنامج واختٌار المواد الدراسٌة: -ب
 تعٌن مشرف من أعضاء هٌئة التدرٌس لكل طالب منذ بداٌة دخوله البرنامج وحتى تخرجه. -
  مكتبٌة أسبوعٌا وذلك تبعاً لجدول محاضراته األسبوعً من أجل ٌناذ المقرر ما ال ٌقل عن ساعتٌحدد أست -

 تقدٌم المشورة األكادٌمٌة لطالب هذا المقرر 
 متابعة األداء األكادٌمً للطالب. -
 التخطٌط للسٌرة المهنٌة ) توجٌه الطالب مهنٌاك (  -ذ 
ٌما ٌتعلق بالتخصص والتوظٌف بعد التخرج أو عمله الحالً من استشارات فه لٌإتزوٌد الطالب بما ٌحتاج  -

 أو الدراسات العلٌا التً ٌنشدها.
 .الشخصٌة واالجتماعٌة للطالب بتقدٌم االستشارات فٌما ٌتعلق بالجوان -

 

 الطلبة تظلم -2

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

 والتجهٌزات والمرافل التعلم مصادر .ز

المراجع و المقررات كتب الختٌار حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء ٌتبعها التً اإلجراءات )أ(-1
 العنكبوتٌة الشبكة مواقع اإللكترونٌة المصادر ذل  فً بما وغٌرها وغٌرها من مصادر التعلم

تاج إلٌها الطالب فً ركزٌة بالجامعة لتوفٌر الكتب والمراجع التً ٌحالتنسٌق مع المكتبة الم-
 مجال التخصص

 التنسٌق مع الجهات المتخصصة فً بٌع الكتب لتوفٌر مصادر المعلومات للطالب -
 
 
 صةاالخ التعلم مصادر الختٌار حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء ٌتبعها التً اإلجراءات)ب( -6

 الدراسٌة لفصولوا والمعامل بالمكتبة
 

 التعلٌم مصادر على الحصول من الطالب ٌتمكن حتى القاعات داخل االنترنت خدمة توفٌر -
 والتعلم

 معهد أو كلٌة كل داخل والتعلم المعلومات مصادر لتوفٌر مركز إنشاء -
 

كتب  مدى مالءمة ما ٌقدم من لتقوٌم حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء ٌتبعها التً اإلجراءات -2
 المقررات والمراجع وغٌرها من مصادر التعلم

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

  هاإلٌ الطالب وصول وتسهٌل المعلومات قواعد لمعرفة مسوحات إجراء -
 
 

مدى مالءمة كتب المقررات والمراجع وغٌرها من مصادر  ٌمولتق الطالب ٌتبعها التً اإلجراءات-3
 التعلم المقدمة؟

 بالمكتبة والمراجع المصادر من احتٌاجاتهم حول والطالبات الطالب استبانات -

مقارنة المراجع والكتب المقررة مع مفردات المقررات الخاصة بتوصٌف المقرر، وما  -
 اخل القاعةشرحه األستاذ دٌ

 

  المقررات كتب على للحصول المتبعة اإلجراءات -4



 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 ٌلماالذاعة و التلٌفزٌون و الفقسم 
 

28 
 

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 ثالث سنوات

 

 محكمه فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء . 

 التعٌٌن-6

 التحهٌل تضمن التً حكمهم فً ومن بإٌجاز الجدد التدرٌس هٌئة أعضاء توظٌف عملٌة وصف
 التدرٌس لٌاتوبمسؤ لالضطالع الالزمة والخبرة المطلوب

 العالٌة العلمٌة والكفاءة االختصاص ذوي من التدرٌس هٌئة أعضاء اختٌار. 

 أكادٌمٌاً  متمٌزةال الجامعات خرٌجً من التدرٌس هٌئة أعضاء اختٌار. 

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

 والجامعة القسم ولوائح بأنظمة حدٌثاً  المعٌن التدرٌس هٌئة عضو تعرٌف. 

 البرنامج ٌقدمها التً والمقررات التدرٌس هٌئة عضو تخصص بٌن المواءمة. 
 األكادٌمٌة لمهامه ممارسته من األولى السنة خالل التدرٌس هٌئة عضو ألداء تقوٌم إجراء 

 .نهائً بشكل تعٌٌنه فً البت قبل وذلك والبحثٌة،
 

 ومراجعته علٌه واإلشراف البرنامج تصمٌم فً ةالمشارك-2

 البرنامج جودة مراقبة عملٌات فً وإشراكهم التدرٌس هٌئة أعضاء استشارة فلٌة .أ
 األداء لتحسٌن والتخطٌط رهلسٌ السنوي واالستعراض

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

 تقوٌمٌة، دراسات من علٌه ٌتوافر ما ضوء فً البرنامج، لتقٌٌم سنوٌة نقا  حلقة القسم ٌعقد 
 عملٌات من البرنامج ٌحتاجه ما إلى وٌخلص المقررات، ألساتذة وتقارٌر ائٌة،إحص وبٌانات
 .وتطوٌر تحسٌن

 من تحتاجه بما والتوصٌة فٌها للنظر القسم، مجلس على تلك التقوٌم عملٌة خالصات تعرض 
 تنفٌذٌة إجراءات

 :االستشارٌة اللجنة عمل فلٌة  ب.

 من تحتاجه بما التوجٌه فٌها للنظر م،القس مجلس على تلك التقوٌم عملٌة خالصات تعرض 
 تنفٌذٌة إجراءات

 المهنً التطوٌر-4

 :حٌ  من حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة ألعضاء المهنً التطوٌر لتحقٌل المتبعة اإلجراءات
 

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

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

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

 اإلعالمً المجال فً الحدٌثة التطورات مع ٌتواكب بما الخارج فً للدراسة والمحاضرٌن المعٌدٌن من عدد ابتعاث 
 

 بالتطورات واإللمام ٌدرسونها التً المجاالت فً التً ُتجرى األبحا  على االطالع مثل أخرى مهنٌة جوانب تطوٌر -ب
 المجاالت هذه فً الحاصلة

 



 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 ٌلماالذاعة و التلٌفزٌون و الفقسم 
 

29 
 

 وخارجٌاً  داخلٌاً  العلمٌة والندوات المؤتمرات فً للمشاركة التدرٌس هٌئة أعضاء تحفٌز 
 العلمً البحث فً الحدٌثة التقنٌات استخدام فً التدرٌس هٌئة ألعضاء تدرٌبٌة دورات عقد 

 

 إعداد أعضاء هٌئة التدرٌس الجدد ومن فً حكمهم-3

، بتفوق، االذاعة و التلٌفزٌون و الفٌلماختٌار وتعٌٌن معٌدٌن من الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس فً  -
 بمجاالتها النوعٌة المتعددة. إلعالموا ،اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم لٌن معرفٌا ومهارٌا فً صناعة والمؤه

االذاعة و ابتعاث عدد من المعٌدٌن والمحاضرٌن للدراسة فً الخارج بما ٌتواكب مع التطورات الحدٌثة فً مجال -
 التلٌفزٌون و الفٌلم

 

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

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

 عملٌات تقٌٌم البرنامج وتطوٌره .ط

 التدرٌس فعالٌة-6

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

 .ًبٌانات إحصائٌة عن نتائج الطالب نهاٌة كل فصل دراس 

 زع نهاٌة كل فصل.استمارة استقصاء طالبٌة لكل مقرر تو 

 .تقارٌر لجنة متابعة وتقوٌم الخطة الدراسٌة 
 قة المؤسسات اإلعالمٌة بخرٌجً القسم وحصول النسبة الكبرى منهم على وظائف فور تخرجهمث 

 

 المخطط االستراتٌجٌات تطبٌل فً حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء مهارة لتقٌٌم المتبعة اإلجراءات -ب
 الستخدامها

 ة استقصاء طالبٌة لكل مقرر توزع نهاٌة كل فصل.استمار 

 .تقارٌر األداء الوظٌفً ألعضاء هٌئة التدرٌس 

 .مراجعة عٌنات مختارة من أعمال الطالب واختباراتهم من قبل زمٌل آخر 
 مراجعة ملف المقرر المقدم من قبل األستاذ 

 

 للبرنامج العام التقٌٌم-2

رنامج للحصول على تقوٌمات للمستوى الجمالً لجودة البرنامج ومدى ما تحقل من مخرجات االستراتٌجٌات التً تستخدم فً الب -أ 
  التعلٌم المرسومة له من طالب البرنامج الحالٌٌن ومن خرٌجٌن:

 استمارة استقصاء للطالب المسجلٌن حالٌاً والذٌن تخرجوا من البرنامج. -
 رجوا من البرنامج.مجموعات التركٌز للطالب المسجلٌن حالٌاً والذٌن تخ -
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االسلللتراتٌجٌات التلللً تسلللتخدم فلللً البرنلللامج للحصلللول علللللى تقوٌملللات للمسلللتوى الجملللالً لجلللودة البرنلللامج وملللدى مللللا  -ب 
ٌّمٌن مستقلٌن:  تحقل من مخرجات التعلٌم المرسومة له من استشارٌٌن و/أو مق

 لكلٌة وباحثٌن مستقلٌن.إجراء دراسات علمٌة لتقوٌم مخرجات البرنامج من قبل وحدة الجودة فً ا -
 التعرف على آراء القائمٌن على المؤسسات اإلعالمٌة ولٌرها فً خرٌجً البرنامج. -

االسللتراتٌجٌات التللً تسللتخدم فللً البرنللامج للحصللول علللى تقوٌمللات للمسللتوى الجمللالً لجللودة البرنللامج ومللدى مللا تحقللل  -ذ
 طراف المعنٌة:من مخرجات التعلٌم المرسومة له من أرباب العمل و/أو األ

 إجراء دراسات علمٌة لتقوٌم مخرجات البرنامج من قبل وحدة البحوث فً الكلٌة. -
االتصلللالٌة  التعلللرف عللللى اتجاهلللات المؤسسلللات التلللً ٌعملللل بهلللا خرٌجلللو القسلللم نحلللو معلللارف الخلللرٌجٌن ومهلللاراتهم -

 .االذاعة و التلٌفزٌون واإلعالمٌة ولٌرها من المهارات المطلوبة فً رجل 
 مؤشرات األداء الرئٌسة المستخدمة فً مراقبة مستوى جودة البرنامج وتقدٌم التقارٌر السنوٌة : -د 

سٌتم االعتماد على معاٌٌر الهٌئة الوطنٌة للتقلوٌم واالعتملاد األكلادٌمً فلً اسلتخالص مؤشلرات األداء المناسلبة لمراقبلة  -
 مستوى القسم وذلك مثل:

 متوسط تقدٌرات الطالب على مقٌلاس سلنوي تقلدٌري ملن خملس  لتعلم فً القسمتقٌٌم الطلبة الكلً لجودة خبرات ا(
 نقاط لطلبة السنة النهائٌة(.

 .)نسبة عدد الطالب لهٌئة التدرٌس )بدوام كامل أو ما ٌعادله 

 لجودة المقررات )متوسط تقدٌرات الطالب على مقٌاس تقدٌري من خملس نقلاط للتقٌلٌم الكللً تقدٌر الطالب العام 

 ات(.للمقرر

 .نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن ٌحملون مؤهالت دكتوراه مصادق علٌها 

 .نسبة الطالب الداخلٌن بالبرامج الذٌن أكملوا بنجاي السنة األولى 

  أشهر من التخرج: 6نسبة الخرٌجٌن من برامج البكالورٌوس الذٌن فً مدة  

 توظفوا 

 راسة علٌاسجلوا فً د 
 لم ٌبحثوا عن توظٌف أو دراسة 

 :  العملٌات المتبعة فً مراجعة تل  التقوٌمات و خطة العمل لتحسٌن البرنامج -هـ 
عقلللللد ور  عملللللل دورٌلللللة لمتابعلللللة تللللللك المؤشلللللرات، وتقوٌمهلللللا، ووضلللللع الخطلللللط الكفٌللللللة بتطلللللوٌر األداء وحلللللل  -

 المشكالت
 خطة عمل لتحسٌن البرنامج :  –ز 

 فٌلة بتطوٌر األداء وحل المشكالتووضع الخطط الك عقد ور  عمل دورٌة لمتابعة تلك المؤشرات، وتقوٌمها،
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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

ى مؤشرات مستو
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

 6المؤشر
أً نغبحد بلطببلت لي اببد بلسببذساظ كجببذًب   ة بب  

  ة اعةدلو(

أستاذ لكل 
 طالب22

 طالب لكل أستاذ22 طالب24أستاذ لكل  جدٌد
  

 2المؤشر
نغببحد أاءببةئ ى اببد بلسببذساظ بلببزا  ا ملببٌ  

  ؤىلذ د سٌسبه  صةدق ال ية

% من 22
 عدد األساتذة

 جدٌد
% من عدد 15

 األساتذة
% من عدد 12

 األساتذة

  

 4المؤشر
أ ملببٌب  نغبحد بلطببلت بلبذب ل   جببةلحشب ن بلبزا 

 جنجةح بلغند بألًلى
 %52 %15 جدٌد 55%

  

 3المؤشر
بلحكةلٌساٌط  نغحد بلطلت بلذب ل   في جشب ن

 في بل ذ بألدنى    بلمذخ بلزا  أ ملٌب
 %55 %12 جدٌد 22%

  

 5المؤشر
نغببحد بلطببلت بلببذب ل   فببي جببشب ن بلذسبعببةذ 

 في بلٌلر بلم ذد بلعل ة بلزا  أ ملٌب
 %55 %32 جدٌد 12%

  

 1المؤشر
 نغحد بلخشاج      جشب ن بلحكةلٌساٌط بلبزا 

 .أشيش    بلسخشج 6في  ذخ  زٌظفٌب
 %35 %62 جدٌد 32%

  

 5المؤشر

نغحد بلخشاج      جشب ن بلحكةلٌساٌط بلبزا  

أشببيش  بب   6بلس مببٌب جةلذسبعببةذ بلعل ببة  ببل  

 .بلسخشج

 %5 %4 جدٌد 62%

  

 2المؤشر

  جةلنغبحد زم  م أص ةت بلعم  لجبٌدخ بلخبشاج 

ألدبئيببببم جعببببك  اببببة ل ًجةلنغببببحد للميببببةسبذ 

 ًبلخصةئص  مة ا ذدىة إطةس بلمؤىلذ.

 جٌد جداك  جٌد جدٌد جٌد جداك 

  

 ٌنصح بإجراء تحلٌل فً ضوء البٌانات الفعلٌة كل سنتٌن

 
 

 جدول خطة عمل البرنامج



 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 االذاعة و التلٌفزٌون و الفٌلمقسم 
 

 

 

 الشخص المسؤول  التقوٌممعاٌٌر  االقتراحات العملٌة التوصٌات الرقم
خ تارٌ
 البدء

 تارٌخ االنتهاء

6 
حصش ألاذبد بلطلت ًأاءةئ ى اد بلسذساظ جعبذ نيةابد 

    فص  دسبعي جعذ نيةاد    فص  دسبعي
 جعذ نيةاد    فص  دسبعي. ً    بلكل د  

2 

حصببش ألاببذبد أاءببةئ ى اببد بلسببذساظ بلببزا  ا ملببٌ  

 ؤىلذ د سٌسبه  صةدق ال ية نغحد لمجمبٌ  أاءبةئ 

 ى اد بلسذساظ.

  
ذاش شاٌ  أاءةئ  

 ى اد بلسذساظ
 جعذ نيةاد    عند دسبع د.

 جعذ نيةاد    فص  دسبعي.  ذاش شاٌ  بلطلت    شبجعد نسةئن طلت بلفشلد بألًلى. 4

3 
 شبجعببببد نسببببةئن طببببلت بلفشلببببد بلشبجعببببد ًبلغببببجلذ 

 بأل ةدامد للنةج   .
 جعذ نيةاد    فص  دسبعي.  ذاش شاٌ  بلطلت.  

5 
بلببزا  أنيببٌب  شحلببد بلذسبعببةذ بلعل ببة  شبجعببد  عببٌ  

 ً مةسنسية جسٌبساخ بلس ةليم جةلحشنة ن.
  

ً    بلكل د للذسبعةذ 

 بلعل ة.
 جعذ نيةاد    فص  دسبعي.

1 
 6بعسمصببةئ أاببذبد بلخببشاج   بلببزا  زٌظفببٌب فببي  ببذخ 

 أشيش    بلسخشج.
 جعذ نيةاد    عند دسبع د.   

5 
ل ببة ًزببٌبساخ  شبجعببد  عببٌ  بلممحببٌل   للذسبعببةذ بلع

 زخشجيم. 
  

ً    بلكل د للذسبعةذ 

 بلعل ة.
 لح  جذباد بلفص  بلذسبعي.

2 

زٌصاع بعسحةند الى أص ةت بلعم  ًبلمبذسبئ فبي أ بة   

امبب  بلخببشاج   لمعشفببد دسجببد زم بب ميم ًس ببةىم ابب  

  غسٌبىم.

    عند. فشاك بلجٌدخ   

 تعدٌل الخطة.ٌنصح بحن تتم مراجعة المعاٌٌر كل سنتٌن وٌتم فً ضوئها 

 



 

 توقٌعات معتمدة

المشرف /العمٌد
 البرنامج على

 التارٌخ التوقٌع المنصب االسم

عمٌد كلٌة االعالم و 
 االتصال

عبدهللا بن محمد 
 الرفاعً

   عمٌد الكلٌة

     الجامعة وكٌل
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 مرفقات البرنامج

 (6مرفل رقم )

 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم الدلٌل اإلرشادي لقسم 
 الصفحة المحتوٌات م

  تعرٌف بالبرنامج ومعلومات عنه 1

  بٌئة عمل البرنامج  2

  تعرٌف برسالة البرنامج 3

  هٌكل البرنامج وتنظٌمه 4

  مكونات الخبرة المٌدانٌة 5

  متطلبات البحث أو المشروع فً البرنامج )هذا خالف بحث المقرر ومشروعه( 6

  الت المختلفةتنمٌة نتائج التعلٌم فً المجا 7

  مهارات التواصل، واستخدام تقنٌة المعلومات العددٌة 8

  المهارات النفس حركٌة )إذا كانت تنطبق على البرنامج( 9

  متطلبات القبول بالبرنامج 11

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

  عملٌات التحقق من معاٌٌر االنجاز 12

  وصف البرنامج لعملٌات اإلرشاد األكادٌمً 13

  معالجة تظلمات الطالب 14

  التعلم الكتب والمراجع ومصادر 15

  الجوانب المتعلقة بتعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس وتطوٌرهم  16

  تقٌٌم البرنامج وعملٌات تحسٌن المستوى 17

  التقوٌم الكلً للبرنامج 18
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 (2مرفل رقم )
 اإلذاعة و التلٌفزٌون و الفٌلمرشادي لقسم الدلٌل اإل

 للقسم محتوٌات الدلٌل اإلرشادي

 الصفحة المحتويات

  مقدمة

  قسمنبذة عن ال

  قسمرؤٌة ال

  قسمرسالة ال

  قسمأهداف ال

  قسمشروط القبول فً ال

  قسماإلطار العام للخطة الدراسٌة لل

  ترمٌز المقررات

  وزعة على الفصول الدراسٌةالخطة الدراسٌة التفصٌلٌة م

  متطلبات الحضور وإتمام البرنامج

  توزٌع درجات المقرر الدراسً

  إرشادات حول أنظمة الدراسة الجامعٌة
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  مذ د:

فً ظل التطور الكمً النوعً الذي تشهده كثٌر من المجاالت فً المملكة العربٌة السعودٌة وما 

فً العالم اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم حاجة إلى متخصصٌن فً واكب ذلك من ازدٌاد مطرد فً ال

ومنها جامعة اإلمام  بشكل عام والعالم العربً بوجه خاص، ٌأتً دور مؤسسات التعلٌم العالً _

محمد بن سعود اإلسالمٌة _ فً سّد هذا العجز، والمشاركة فً تنمٌة البالد ومتطلبات تنفٌذ 

 نٌة الحدٌثة وتلبٌة الحاجات التنموٌة الحقٌقٌة.األعمال فٌها وفق متطلبات التق

 نحزخ ا  بلمغم:
اإلذاعة والتلفزٌون تشٌر اإلحصاءات والتجارب إلى حاجة سوق العمل إلى مؤهلٌن فً مهارات 

االذاعة التً ٌقدمها البرنامج، فال تكاد تخلو مؤسسة إعالمٌة من الحاجة لمتخصصٌن فً والفٌلم 

ٌفترض أن تسهم هذا القسم فً الموائمة بٌن مخرجات التعلٌم العالً . وو التلٌفزٌون و الفٌلم

وسوق العمل، وهذه الشعبة تمثل جهدا جادا من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة فً 

 تخرٌج طالب وطالبات ٌستطٌع سوق العمل استٌعابهم بكل ٌسر وسهولة.

قربت التقنٌة الحدٌثة ما بٌن وسائل  ٌعد البرنامج امتدادا طبٌعٌا لرسالة قسم اإلعالم، حٌث

" وبالتالً أصبحت integrationاإلعالم وتقنٌات الحاسوب لمستوى االندماج والتكامل "

اإلذاعة الممارسة اإلعالمٌة مرتبطة بالقدرة على إجادة تقنٌات الحاسوب واالتصال بحٌث أصبح 

وق العمل للمخرجات وهو أٌضاً مرتكزاً رئٌساً فٌها. وعالوة على حاجة سوالتلفزٌون والفٌلم 

والصحافة و داعم قوي لبقٌة أقسام اإلعالم ، والعالقات العامة واإلعالن واالتصال التسوٌقً، 

أحد االنتاج االذاعً و التلٌفزٌونً و الفٌلم فتقنٌات الحاسب االلى ومهارات  النشر االلكترونً

تدرٌساً نوعٌاً ذاعة والتلفزٌون والفٌلم اإلأركانها الرئٌسة، التً سٌتم تدرٌسها بعد إٌجاد قسم 

وأكثر تخصصٌة واحترافاً. وبالتالً فالقسم مرتبط ارتباطاً أساسٌاً بتخصص اإلعالم ومرتبط 

 ، ولرسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة. برسالة الكلٌة

 :مغم سؤاد بل

تصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود ، بكلٌة اإلعالم واالاإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم حتل قسم ٌأن 

 اإلسالمٌة مكانة متمٌزة بٌن األقسام المناظرة فً المملكة والعالم.

 سعةلد بلمغم :

التً اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم التأهٌل األكادٌمً والمهنً الممٌز للكفاءات المتخصصة فً 

 تعمل فً المجاالت الكثٌرة والمختلفة. 

 :فضاٌ  ًبلف لم بإلرباد ًبلسلأىذب  لغم 

 عن طرٌق األهداف التالٌة:القسمسٌتم تحقٌق رؤٌة ورسالة 

، و توظٌف وسائل التقنٌة اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم تقدٌم برنامج علمً متكامل فً تخصص  -

والدارسٌن فٌه على أفضل وسائل التعلٌم  الحدٌثة فً مجال التعلٌم، وتدرٌب منسوبً القسم
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دراساتهم الجامعٌة والعلٌا بتمٌز، وتحقٌق التفاعل الحٌوي مع المجتمع  لٌتمكنوا من مواصلة

 ومؤسساته.

 

 ، لخدمة العملاإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم  مجال إعداد الكفاءات المؤهلة علمٌاً ومهارٌا فً -

دراسٌة تخدم  اإلعالمً والمساهمة فً دفع عجلة التنمٌة. كما ٌهدف البرنامج إلى عقد دورات

 مجاالت، وتوظٌف التقنٌة الحدٌثة فً التعلٌم والدراسات والبحوث فً المجاالت المختلفة.هذه ال

 اإلذاعة والتلفزٌون والفٌلم تزوٌد الطالب بالمستجدات النظرٌة والتطبٌقٌة فً  -

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

 واجهتها.والمقترحات لم

 :  لمشحلد بلحكةلٌساٌط مغمشــشًط بلمحٌ  في بل
 من قبل إدارة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة. المعتمدةالضوابط والمعاٌٌر  

 اجتٌاز الفصل التحضٌري  

  أو العلمً األدبًشهادة الثانوٌة العامة، القسم  

 : لمشحلد بلحكةلٌساٌطلخطد بلذسبع د بإلطةس بلعة  ل  

 بإلطةس بلعة  للخطد بلذسبع د: -أ 

( وحدة دراسٌة موزعة على متطلبات الجامعلة 123تتضمن الخطة الدراسٌة لبرنامج البكالورٌوس )
 والكلٌة والتخصص، وذلك على النحو التالً:

 النسبة المئوٌة عدد الوحدات عدد المقررات نوع المتطلب م

 %14 18 مقررات 7 متطلب جامعً 1

 %13 17 اتمقرر 8 متطلب كلٌة 2

 %73 91 امقرر 31 متطلب التخصص 3

 %111 126 مقرر 48 المجموع

 وتقّدم هذه المتطلبات فً ثمانٌة فصول دراسٌة  موزعة على النحو التالً:
للطللالب فللً المسللتوى األول وحتلللى  ( وحللدة دراسللٌة تقللدم35: وٌتضللمن )اإلعللداد العللام -1

 السابع. المستوى
حتلى  ألولفلً المسلتوى ا ( وحلدة دراسلٌة تقلدم للطلالب91المسار التخصصً: وٌتضمن ) -2

 المستوى الثامن.
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 زش  ض بلممشسبذ: -ت 
 

 بلمذلٌ  بلشلم

 انًئبث

(100 ،200 ،300 ،

400) 

 انضُت انذساصٍت

 1انضُت األٔنى 

 2انضُت انثبٍَت 
 3انضُت انثبنثت 
 4انضُت انشابؼت 

فئَٓاب  3قًٓاب االٔل ياٍ انٍضابس ًْٔ فً خبَت انًئبث يًب ٌؼًُ أٌ أي يابدة ٌكإٌ س

 حقّذو فً انضُت انثبنثت.

 
 انؼششاث

(10 ،20 )...... 

 انًضبساث

10 . 

20 .    
فئَٓااب  2ْٔااً فااً خبَاات انؼشااشاث، يًااب ٌؼُااً أٌ أي ياابدة ٌكاإٌ سقًٓااب األٔصاا  

، 40، 30.ٔحأخز انخخصصبث انخً ٌاخى افخخبحٓاب بؼاذ رنات انخضهضام )      حخصصٍت

50)..... 

 اَحبد

(1 ،2 ،4،3،5 ) 

(6 ،2 ،0 ،2) 

 حضهضم انًٕاد فً كم يضبس

نهًٕاد انخً حقاذو فاً انفصام األٔل ٔانثبناذ ٔانخابيش ٔانضاببغ ياٍ  5-1األسقبو يٍ 

 انؼبو انذساصً.

 نهًٕاد انخً حقذو فً انفصم انشابغ ٔانضبدس يٍ انؼبو انذساصً.  2-6األسقبو يٍ 
فئَٓاب  3حكٌٕ سقًٓب األخٍش ياٍ انًٍاٍٍ ًْٔ فً خبَت اَحبد، يًب ٌؼًُ أٌ أي يبدة 

 حخض انفصم انذساصً األٔل يٍ انضُت انذساصٍت.

يااإاد اإلػااااذاد انخخصصااااً 

 انؼبو
 حضب انضُت انذساصٍت.   202خبص إنى  201حبذأ ببنشقى ٔانشيز 
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 :مقررات مطلب القسم

 
 

 )الخطة الجديدة( اإلذاعة والتليفزيون والفيلممقررات قسم 
 مستوى الثانيال المستوى األول

 الوحدات اسم المقرر م

 2 المدخل الً االذاعة و التلٌفزٌون 1
 3 مصادر المعلومات االذاعٌة و التلٌفزٌونٌة 2
 3 (6برامج التصمٌم الحاسوبٌة ) 3
 3 اإلنتاذ اإلذاعً والتلفزٌونً 4
 3 إعداد البرامج وتقدٌمها 5
 3 (2برامج التصمٌم الحاسوبٌة )  6
 4 كتابة النص اإلذاعً والتلفزٌونً 7
 4 الفنون اإلخبارٌة فً اإلذاعة والتلفزٌون 8
 3 صوٌر واإلضاءةالت 9
 3 كتابة النص السٌنمائً 11
 2 االستخدامات اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة لألنترنت 11
 2 البرامج المتخصصة 12
 3 تصمٌم االعالن المسموع والمرئً وتحرٌره 13
 3 اإلنتاذ السٌنمائً 14
 3 فن اإللقاء 15
 2 المواقع اإللكترونٌةتصمٌم  16
 2 والتلفزٌونٌة نقد البرامج االذاعٌة 17
 3 اإلخراذ التلفزٌونً 18
 3 بحو  اإلذاعة والتلفزٌون 19
 3 المونتاذ اإلذاعً والتلفزٌونً 21
 3 اإلذاعات والقنوات الدولٌة 21
 2 األنظمة واألخالقٌات فً اإلذاعة والتلفزٌون 22
 3 البرامج االستقصائٌة فً اإلذاعة والتلفزٌون 23
 3 ةحاالت دراسٌة متخصص 24
 3 الدراما التلفزٌونٌة 25
 3 اإلخراذ السٌنمائً  26
 2 إدارة المؤسسات اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة واقتصادٌاتها 27

 4 البرامج الحوارٌة 22

 3 مشروع تخرذ 21

 2 تدرٌب تعاونً 42
 16 المجموع
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 الوحدات املقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي الوحدات املقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي
 2 السرية النبوية ترخ 111 1 (1القرآن الكرمي ) قرأ 111
 2 النحو حنو 159 2 التوحيد عقد 112
 2 مهارات التحرير اإلعالمي علم 113 2 النحو حنو 114
 2 فلسفة االعالم علم 114 2 عالم السعودياإل علم 111
 3 (1برامج تصميم حاسوبية ) ذاع 113 3 مدخل إىل االتصال علم 112
 3 والتليفزيويناإلنتاج االذاعي  ذاع 114 2 املدخل إىل اإلذاعة والتلفزيون ذاع 111
   3 مصادر املعلومات اإلذاعية والتلفزيونية ذاع 112

 61 المجموع 61 المجموع
 الرابعالمستوى  الثالثالمستوى 

 2 الفقو فقو 251 1 (2القرآن الكرمي ) قرأ 151
 2 اإلحصاء التطبيقي علم 218 2 منهج البحث اإلعالمي علم 215
 4 الفنون اإلخبارية يف اإلذاعة والتلفزيون ذاع 218 2 نظريات االتصال علم 216
 3 ر واإلضاءةالتصوي ذاع 219 3 اإعداد الربامج وتقدميه ذاع 215
 3 كتابة النص السينمائي ذاع 221 3 (2)برامج التصميم احلاسوبية  ذاع 216
 2 االستخدامات اإلذاعية والتلفزيونية لنأنرتن  ذاع 221 4 كتابة النص اإلذاعي والتلفزيوين ذاع 217
 3 املونتاج اإلذاعي والتلفزيوين ذاع 222    

 61 المجموع 61 المجموع
 السادسالمستوى  خامسالالمستوى 

 2 تاريخ اململكة ترخ 112 1 (3) القرآن الكرمي قرأ 211
 3 تصميم املواقع اإللكرتونية ذاع 327 2 الثقافة اإلسالمية ثقف 453
 2 نقد الربامج االذاعية والتلفزيونية ذاع 328 2 الرأي العام علم 318
 3 ويناإلخراج التلفزي ذاع 329 2 الربامج املتخصصة ذاع 323
 8 حبوث اإلذاعة والتلفزيون ذاع 331 4 تصميم االعالن املسموع واملرئي وحتريره سوق 327
 3 اإلذاعات والقنوات الدولية ذاع 331 3 اإلنتاج السينمائي ذاع 325
 2 األنظمة واألخالقيات يف اإلذاعة والتلفزيون ذاع 332 3 فن اإللقاء ذاع 326

 61 المجموع 61 المجموع
 الثامنالمستوى  السابعتوى المس

 4 مشروع خترج ذاع 439 1 (4القرآن الكرمي ) قرأ 251
 8 تدريب تعاوين ذاع 441 2 الربامج االستقصائية يف اإلذاعة والتلفزيون ذاع 433
     3 حاالت دراسية متخصصة ذاع 434
     3 الدراما التلفزيونية ذاع 435
     3 اإلخراج السينمائي ذاع 436
     2 إدارة املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية واقتصادياهتا ذاع 437
     3 الربامج احلوارية ذاع 438

 12 اجملموع 17 اجملموع
 ساعة126جمموع الساعات 
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 الخطة الدراسية لقسم اإلذاعة والتلفزيون والفيلم وفقاً للمتطلبات السابقة
ز  انخشٍي

 انشقًً

ز  انخشٍي

 االصًً
ًقشس  حذاثإن ان

 بلمسطلث بلغةجك

ٕدي ػهى 101   2 اإلػالو انضؼ

  3 يذخم إنى االحصبل ػهى 102

ٌ راع 111 ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت    2 ان

ٍت راع 112 َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  يبث اإلراػ ًؼٕه   3 يصبدس ان

ٓبساث انخحشٌش اإلػاليً ػهى 103   2 ي

  2 فهضفت االػالو ػهى 104

ٍى حبصٕ راع 113 ٍت )بشايح حصً   3 (1ب

ًَٕ راع 114 ٍفزٌ ٔانخه  ً 111ٌراع  3 اإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت   ان

ح انبحذ اإلػاليً ػهى 205   2 يُٓ

  2 َظشٌبث االحصبل ػهى 206

ًٌٓ راع 215 ٔحقذ 114ًَٕراع  3 بإػذاد انبشايح  ٍفزٌ ٔانخه  ً  اإلَخبج االراػ

ٍت ) راع 216 ٕب ٍى انحبص ٍت )113راع  3 (2بشايح انخصً ٕب ٍى حبص 114ًَٕ( راع 1بشايح حصً ٍفزٌ ٔانخه  ً  اإلَخبج االراػ

ًَٕ راع 212 ٔانخهفزٌ  ً 114ًَٕراع  4 كخببت اُنض اإلراػ ٍفزٌ ٔانخه  ً  اإلَخبج االراػ

ًٍق ػهى 200 ُٓح انبحذ اإلػالي205ً 2 اإلحصبء انخطب  ػهى ي

ٌ راع 210 ٔانخهفزٌٕ ً اإلراػت  ٌت ف ٌ اإلخببس ٍت،112راع  4 انفُٕ َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  ٕيبث اإلراػ ًؼه ٓبساث انخحشٌش اإلػالًي 103ػهى   يصبدس ان  ي

ٔاإلضبءة راع 212 ٌٕش  114ًَٕراع  3 انخص ٍفزٌ ٔانخه  ً  اإلَخبج االراػ

ًبًئ راع 220 ٍُ 212ًَٕراع  3 كخببت اُنض انض ٔانخهفزٌ  ً  كخببت اُنض اإلراػ

 راع 221
ٍت  َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  االصخخذايبث اإلراػ

 َجنألَخش
2 

ٌ، راع 111راع  ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت  ٍت، 112ان َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  ٕيبث اإلراػ ًؼه  يصبدس ان

ًَٕ راع 222 ٔانخهفزٌ  ً َخبج اإلراػ ً راع 114راع  3 انًٕ َٕ ٍفزٌ ٔانخه  ً 212ًَٕاإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌ  ً  كخببت اُنض اإلراػ
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  2 انشأي انؼبو ػهى 300

ًخخصصت راع 323  2 انبشايح ان
ٌ، راع 111راع  ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت  ٍت، 112ان َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  ٕيبث اإلراػ ًؼه يصبدس ان

114ًَٕراع  ٍفزٌ ٔانخه  ً  اإلَخبج االراػ

 راع 324
 ً شئ ٔاًن ع  ضًٕ ٌ اًن ٍى االػال حصً

 ٔححشٌشِ
3 

ً راع 114راع  َٕ ٍفزٌ ٔانخه  ً 212ًَٕاإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌ  ً  كخببت اُنض اإلراػ

ًبًئاإلَ راع 325 ٍُ ًبًئ 220راع  3 خبج انض ٍُ  كخببت اُنض انض

ٍ اإلنقبء راع 326 215ًٓراع  3 ف ٔحقٌذ  بإػذاد انبشايح 

ٍَت راع 322 ٕاقغ اإلنكخشٔ ٍى اًن ٍت )113راع  3 حصً ٕب ٍى حبص 114ًَٕراع  (1بشايح حصً ٍفزٌ ٔانخه  ً  اإلَخبج االراػ

ٍَت راع 320 ٔانخهفزٌٕ ٍت   2 َقذ انبشايح االراػ
ًَٕاإل114راع  ٍفزٌ ٔانخه  ً 212ًَٕراع  ،َخبج االراػ ٔانخهفزٌ  ً ، راع كخببت اُنض اإلراػ

215ًٓ ٔحقٌذ  ب.إػذاد انبشايح 

ًَٕ راع 322  3 اإلخشاج انخهفزٌ
114ًَٕراع  ٍفزٌ ٔانخه  ً 212ًَٕراع  ، اإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌ  ً  212،  راع كخببت اُنض اإلراػ

ٔاإلضبءة ٌٕش   انخص

ٔانخ راع 330 ٌبحٕد اإلراػت   3 هفزٌٕ
ٌ، راع 111راع  ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت  ٍت، 112ان َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  ٕيبث اإلراػ ًؼه يصبدس ان

ُٓح انبحذ اإلػاليً 205ػهى   ي

ت راع 331 ٍٔن ٕاث انذ ٔانُق  3 اإلراػبث 
ٌ، راع 111راع  ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت  ٍت، 112ان َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  ٕيبث اإلراػ ًؼه يصبدس ان

ٌ 210راع  ٌانفُٕ ٔانخهفزٌٕ ً اإلراػت  ٌت ف  اإلخببس

 راع 332
ً اإلراػت  ٍبث ف ٔاألخالق ًت  األَظ

ٌ  ٔانخهفزٌٕ
2 

212ًَٕراع  ٔانخهفزٌ  ً ٔانخهفز210ٌٌٕ، راع كخببت اُنض اإلراػ ً اإلراػت  ٌت ف ٌ اإلخببس ، انفُٕ

215ًٓراع  ٔحقٌذ  ب.إػذاد انبشايح 

 راع 433
ً اإلراػت  ٍت ف انبشايح االصخقصبئ

ٌ  ٔانخهفزٌٕ
2 

114ًَٕاع ر ٍفزٌ ٔانخه  ً ٌ اإلخببسٌت 210،  راع اإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌٌٕ انفُٕ ً اإلراػت   ف

ً راع 114راع  3 حبالث دساصٍت يخخصصت راع 434 َٕ ٍفزٌ ٔانخه  ً 212ًَٕاإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌ  ً  كخببت اُنض اإلراػ

ٍت راع 435 َٕ ً 114راع  3 انذسايب انخهفزٌ َٕ ٍفزٌ ٔانخه  ً 212ًَٕراع اإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌ  ً  كخببت اُنض اإلراػ

ًبًئ راع 436 ٍُ ًبًئ 220راع  3 اإلخشاج انض ٍُ ًبًئ 325راع  كخببت اُنض انض ٍُ  اإلَخبج انض

 راع 432
ٍت  َٕ ٔانخهفزٌ ٍت  ؤصضبث اإلراػ إداسة اًن

ٓب ٌبح  ٔاقخصبد
2 

ٌ، راع 111راع  ٔانخهفزٌٕ ًذخم إنى اإلراػت  ٔان112ان ٍت  ٕيبث اإلراػ ًؼه ٍت، يصبدس ان َٕ خهفزٌ

ً راع 114راع  َٕ ٍفزٌ ٔانخه  ً 212ًَٕاإلَخبج االراػ ٔانخهفزٌ  ً  كخببت اُنض اإلراػ

ٕاسٌت راع 430 215ًّراع  3 انبشايح انح ٔحقٌذ ًخخصصت323راع   إػذاد انبشايح   انبشايح ان

ًقشساث انخخصصٍت، يب ػذا راع  4 يششٔع حخشج راع 432 ٍغ ان 440ًَٔخً  انخذسٌب انخؼب

ًَٔحذس راع 440 ًقشساث انخخصصٍت يب ػذا راع  0 ٌب حؼب ٍغ ان  يششٔع حخشج 432خً
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 (4مرفل )

 متطلبات القبول بالبرنامجدلٌل 

 متطلبات القبول : -أ 

 أو ملا ٌعادلهلا،  أو العلملً األدبًالقسم  ٌقبل البرنامج الحاصلٌن على شهادة الثانوٌة العاملة

 لقبول للدراسة الجامعٌة فً الجامعة.وفق شروط القبول التً ٌعلنها القسم فً فترات ا

 اجتٌاز الفصل التحضٌري. 

 :متطلبات الحضور وإتمام البرنامج -ب 

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

 % .61االنتقال من المستوى إلى الذي ٌلٌه: الحد األدنى للنجاي فً المقرر 

 وحدة دراسٌة( . 123ل متطلبات البرنامج ) إكما إتمام البرنامج:

 المراجع: نظام مجلس التعلٌم العالً والجامعات ولوائحه.

 الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعٌة. 

 توزٌع درجات المقررات : -ذ

درجة(، موزعة علً النحو  111ٌكون مجموع الدرجات فً كل مقرر من مقررات البرنامج ) 

 التالً:

 رات النظرٌة:المقر

 ( درجة االختبار النهائً. 71%)

% ( درجة األعمال الفصلٌة )الحضور والمشاركة فً المحاضرة، العروض التقدٌمٌة، 31) 

 االختبارات الشهرٌة، والتكلٌفات القرائٌة والبحثٌة خالل الفصل ....(.

 المقررات العملٌة: 

 %( درجة االختبار النهائً.51) 

الفصلٌة ) التطبٌقات العملٌة، التكالٌف، الحضور والمشاركة فً  %( درجة األعمال51) 

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

 

 إرشادات حول أنظمة الدراسة الجامعٌة: -د



 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 اإلعالم واالتصالكلٌة 

 االذاعة و التلٌفزٌون و الفٌلمقسم 
 

44 
 

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

 نظام الدراسة:

تغٌب الطالب عن حضور جمٌع المحاضرات لخمسة عشر ٌوماً متصلة أو ثالثٌن ٌوماً فً حال 

متفرقة أو عن جمٌع اختبارات الفصل فإنه ٌطوى قٌده من الجامعة لكونه )منقطعاً( وٌلزمه التقدم 

بطلب إعادة القٌد فً الفصل التالً، وال ٌمكن إعادة القٌد إال مرة واحدة خالل دراسة الطالب فً 

 معة.الجا

فً حال وجود أعذار قهرٌة منعت الطالب من أداء االختبارات فإنه ٌمكن التقدم إلى الكلٌة خالل 

أسبوعٌن من نهاٌة االختبارات بطلب عقد اختبار )بدٌل( فً أول الفصل التالً، وٌخضع النظر فً 

 أعذار الطالب لقرارات المجالس المختصة.

اخل الجامعة بشرط موافقة الكلٌة المحول إلٌها، وأن ٌمكن للطالب التحوٌل من كلٌة إلى أخرى د

ٌمضً فصالً دراسٌاً )متابعاً( أو )معتذراً( وٌكون ذلك لمرة واحدة خالل دراسة الطالب فً 

 الجامعة.

( 5.11( من )2.11اإلنذار األكادٌمً ٌحصل علٌه الطالب إذا انخفض معدله التراكمً عن )

ٌة عن الطالب، وفً حال تكرر اإلنذار على الطالب للمرة وٌترتب على ذلك توقف المكافأة الشهر

الثالثة على التوالً ٌتم فصله أكادٌمٌاً، وٌنظر حسابٌاً فً إمكانٌة منحه فرصة لرفع معدله، إلى أن 

ٌحصل على اإلنذار السادس، وإذا لم ٌمكن للطالب رفع معدله نظرٌاً فإنه ٌتم فصله نهائٌاً، كما أنه 

 لم ٌتمكن من رفع معدله بعد اإلنذار السادس.ٌفصل نهائٌاً إذا 

على جمٌع الطالب مباشرة معامالتهم بأنفسهم، وفً حال تعذر ذلك فإنه ٌمكن إنابة الغٌر من خالل 

 وكالة شرعٌة.

 التحجٌل واالعتذار:

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

 عذار الطارئة، وٌسمح بذلك لفصلٌن متتالٌٌن أو لثالثة فصول متفرقة.لأل

إجراءات إعادة القٌد بعد االنقطاع أو االنسحاب أو التحوٌل من كلٌة إلى أخرى أو تأجٌل الدراسة 

تتم فً األسبوعٌن األول والثانً من الدراسة فً كل فصل دراسً، وال ٌقبل أي إجراء بعد هذا 

 صل التالً.الموعد إال فً الف

إجراءات االعتذار عن الدراسة تبدأ بعد نهاٌة األسبوعٌن األول والثانً من بداٌة الفصل الدراسً، 

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

 حذف وإضافة المقررات:

من الجدول الدراسً للمستجدٌن  ٌتم تسجٌل جداول )المستجدٌن( من الطالب آلٌاً وال ٌسمح بالحذف

من الطالب، كما أنه ٌتم تسجٌل جداول الطالب )لٌر المستجدٌن( فً كل فصل دراسً آلٌاً وفق 
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مواعٌد محددة تعلنها العمادة، ولكل طالب جدول خاص به، ٌمكن طباعته من خالل صفحة عمادة 

 رلبة الطالب )لٌر المستجد(  شؤون القبول والتسجٌل فً البوابة اإللكترونٌة للجامعة، وفً حال

التعدٌل بالحذف أو اإلضافة فعلٌه مراجعة مسجلً الكلٌة إلجراء المطلوب، وذلك وفق مواعٌد 

 محددة هً األسبوعٌن األول والثانً من الفصل الدراسً، وال ٌمكن تجاوزها بأي حال.

ادة شؤون القبول ٌمكن أن تتم إجراءات الحذف واإلضافة فً الجداول الذاتٌة التً تعدها عم

 والتسجٌل.

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

والتسجٌل فً البوابة اإللكترونٌة للجامعة، لٌسهل االطالع على المقررات المطالب بها فً كل فصل 

 المستوٌات الدراسٌة. دراسً، وهذه الخطة تتضمن أسماء المقررات ورموزها مقسمة على
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 (3مرفل )

 اللوائح التنظٌمٌة وسٌاسات وضع الدرجات 

 )المادة الثامنة والعشرون( تحسب التقدٌرات التً ٌحصل علٌها الطالب فً كل مقرر كما ٌلً:

 رمز التقدٌر التقدٌر الدرجة المئوٌة
وزن التقدٌر من 

(5) 

وزن التقدٌر من 

(4) 

 4.0 5.0 +أ ممتاز مرتفع 95-111

 3.75 4.75 أ ممتاز 95إلى أقل من  91

 3.5 4.5 +ب جٌد جداً مرتفع 91إلى أقل من  85

 3.0 4.0 ب جٌد جداً  85إلى أقل من  81

 2.5 3.5 +ج جٌد مرتفع 81إلى أقل من  75

 2.0 3.0 ج جٌد 75إلى أقل من  71

 1.5 2.5 +د مقبول مرتفع 71إلى أقل من  65

 1.0 2.0 د مقبول 65إلى أقل من  61

 0 0 هـ راسب 61أقل من 

)المادة التاسعة والعشرون( ٌكون التقدٌر العام للمعدل التراكمً عند تخرج الطالب بناًء على معدله 

 التراكمً كاآلتً:

 .4.11من  3.51أو  5.11من  4.51ممتاز: إذا كان المعدل التراكمً ال ٌقل عن 

إلى أقل  2.75أو من  5.11من  4.51إلى أقل من  3.75جٌد جداً: إذا كان المعدل التراكمً من 

 .4.11من  3.51من 

إلى أقل من  1.75أو من  11,5 من 3.75إلى أقل من  2.75جٌد: إذا كان المعدل التراكمً من 

 .4.11من  2.75

إلى أقل من  1.11أو من  5من  2.75إلى أقل من  2.11مقبول: إذا كان المعدل التراكمً من 

 .4.11من  1.75

( إلى 4.75مادة الثالثون( تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمً من ))ال

( عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف 4.11( من )4.11( إلى )3.75( أو من )5.11( من )5.11)
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( أو من 5.11( من )4.75( إلى أقل من )4.25الثانٌة للطالب الحاصل على معدل تراكمً من )

 ( عند التخرج.4.11( من )3.75أقل من ) ( إلى3.25)

 وٌشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانٌة ما ٌلً:

 أال ٌكون الطالب قد رسب فً أي مقرر درسه فً الجامعة أو فً جامعة أخرى. -أ

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

 قصى للبقاء فً كلٌته.األ

%( من متطلبات 61أن ٌكون الطالب قد درس فً الجامعة التً سٌتخرج منها ما ال ٌقل عن ) -جـ

 التخرج.

 


