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 .البرنامج ب. بٌئة

 .البرنامج هذا تدرٌس من الغرض -1
 :الدوافع -أ
تحوٌل قسم اإلعالم إلى كلٌة لإلعالم واالتصال وتحوٌل شعبة العالقات العامة  إلىى قسىم أوجىد حاجىة ملحىة لتطىوٌر  -

 البرنامج ووضع معاٌٌر ورؤى جدٌدة تتناسب مع طبٌعة هذا التطور والتحول.
العالمٌة واإلقلٌمٌة تتجه الٌوم إلً تطوٌر التعلٌم ووضع برامج متمٌىزة حتىى تحصىل علىى إن المؤسسات والجامعات  -

منتج علمً متمٌز علمٌا ومهارٌا ٌكون عنصرا أساسٌا فً عملٌة تنمٌة المجتمعات، وال شك أن برنامج تطىوٌر مهنىة 
 العالقات العامة من األشٌاء المهمة لخدمة المجتمع.

علىىى سىىوق العمىىل فىىً السىىنوات القلٌلىىة الماضىىٌة ممىىا ٌتطلىىب تحىىدٌث البرنىىامج وفىىق  التغٌىىرات المهمىىة التىىً طىىرأت -
 احتٌاجات سوق العمل وتطلعاته من خرٌجً أقسام اإلعالم فً الجامعات. 

تنوعا جدٌدا على مستوى الوسائل والمحتوى، إضافة إلىى التطىورات التىً والعالقات العامة صناعة اإلعالم  أفرزت -
 ..، والعالقات العامة على وجه الخصوصنظرٌات االتصال اإلنسانً شهدتها دراسة وتحلٌل

ٌجب أن تواكب عملٌة إعداد الطالب وتأهٌلهم روح العصر من الناحٌة العلمٌىة والمهنٌىة، وهىذا ٌسىتلزم مىن القىائمٌن  -
بان كافىة آخىذا فىً الحسىعلى  العالقات العامة إعداد برنامج علمً ٌقوم على مبىاد  وأسىس علمٌىة ومنهجٌىة متمٌزة.

 المتغٌرات المحٌطة سواء بالطالب أو المؤسسة التعلٌمٌة، أو بعضو هٌئة التدرٌس، أو بسوق ومتطلبات العمل.
للتعىرف عقىد عىدة ورع عمىل المراجعة التقوٌمٌة للبرنامج الحالً دعت إلىى ضىرورة التطىوٌر وقىد تضىمنت القٌىام ب -

العالقىات ورشىة عمىل خاصىة بأعضىاء هٌئىة التىدرٌس بقسىم وعلى المتطلبات الالزمة لتطوٌر قسم  العالقات العامىة 
 خىىالل عقىىد عىىدة ورع عمىىل وأسىىباب الحاجىىة هىىذت  قىىد تمىىت مناقشىىتها مىىن خىىالل ،بكلٌىىة اإلعىىالم واالتصىىالالعامىىة 

 على النحو التالً: للمعنٌٌن
 بكلٌة اإلعالم واالتصال.العالقات العامة ورشة عمل خاصة بأعضاء هٌئة التدرٌس بقسم  -
 واستطالع آرائهم.العالقات العامة مل خاصة بطالب قسم ورشة ع -
 ورشة عمل خاصة بأولٌاء بعض الطالب. -
 .فً مجال العالقات العامة ورشة عمل خاصة بمؤسسات سوق العمل -
 االستفادة من التجارب العالمٌة المناظرة للبرنامج. -

 :وأهدافها المؤسسة برسالة البرنامج عالقةب. 
وأعضىاء هٌئىة  ،عاٌة المعرفة واإلبداع والقٌم األخالقٌة للطىالب والطالبىاتجامعة التً تقوم على رٌلبً البرنامج رسالة ال

التدرٌس لٌتمكنوا من تنمٌة المهارات القٌادٌة ولٌكونوا قادرٌن على خدمة الوطن، من خالل توفٌر نشاطات نوعٌة متمٌىزة 
قٌم اإلسالمٌة، وتقوم الجامعة على إحداث التكامل بىٌن االلتىزام فً التعلم والتعلٌم و البحث العلمً، وفً ضوء التعالٌم و ال

 .اإلسالمً والتمٌز األكادٌمً من أجل المساهمة فً بناء مجتمع العلم والمعرفة
فً ظل التطور الكمً النوعً الذي تشهدت كثٌر من المجىاالت فىً المملكىة العربٌىة السىعودٌة ومىا واكىب ذلىك مىن ازدٌىاد 

فىً العىىالم بشىىكل عىىام والعىالم العربىىً بوجىىه خىىاص، ٌىىأتً دور العالقىىات العامىىة متخصصىٌن فىىً  مطىرد فىىً الحاجىىة إلىىى
فً سّد هذا العجز، والمشاركة فً تنمٌة البالد   -ومنها جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة -مؤسسات التعلٌم العالً   

 ة الحاجات التنموٌة الحقٌقٌة.ومتطلبات تنفٌذ األعمال فٌها وفق متطلبات التقنٌة الحدٌثة وتلبٌ
التىً ٌقىدمها البرنىامج، فىال العالقات العامة تشٌر اإلحصاءات والتجارب إلى حاجة سوق العمل إلى مؤهلٌن فً مهارات و

هم هىذا القسىم فىً الموائمىة بىٌن ٌسىوٌفتىرض أن  .العالقىات العامىة تكاد تخلو مؤسسة إعالمٌة من الحاجة لمتخصصٌن فً
جهدا جادا من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة فىً تخىرٌج ا القسم ٌمثل لعالً وسوق العمل، وهذمخرجات التعلٌم ا

 طالب وطالبات ٌستطٌع سوق العمل استٌعابهم بكل ٌسر وسهولة.
ٌىات حٌىث قربىت التقنٌىة الحدٌثىة مىا بىٌن وسىائل اإلعىالم وتقن واالتصىال اإلعىالم كلٌىة ٌعد البرنامج امتدادا طبٌعٌا لرسالة 

" وبالتالً أصبحت الممارسة اإلعالمٌة مرتبطة بالقدرة علىى إجىادة integrationالحاسوب لمستوى االندماج والتكامل "
مرتكىىزار رئٌسىىار فٌهىىا. وعىىالوة علىىى حاجىىة سىىوق العمىىل  ت العالقىىات العامىىةتقنٌىىات الحاسىىوب واالتصىىال بحٌىىث أصىىبح

واإلعىالن واالتصىال ، واإلذاعىة والتلفزٌىون فة والنشىر اإللكترونىًصىحاال) قساماألللمخرجات وهو أٌضار داعم قوي لبقٌة 
أحىىد  تصىىمٌم واإلخىىراج لمىىواد العالقىىات العامىىة بأشىىكالها وأنواعهىىا المختلفىىةومهىىارات ال األلىىىفتقنٌىىات الحاسىىب التسىىوٌقً 

 .أكثر تخصصٌة واحترافار تدرٌسار نوعٌار وتحدٌث وتطوٌر قسم العالقات العامة أركانها الرئٌسة، التً سٌتم تدرٌسها بعد 
لٌس هذا فحسب بل إن مهنة اإلعالم واالتصىال تقىوم فىً األسىاس علىى مهنىة العالقىات العامىة وكٌفٌىة صىناعتها وهىذا مىا 

وبالتىالً فالقسىم مىرتبط ٌؤهل القسىم مىن تلبٌىة حاجىة سىوق العمىل  مىن الممارسىٌن والفنٌىٌن  فىً مجىال العالقىات العامىة. 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة. رسالة جامعةبو ومرتبط برسالة الكلٌة، واالتصال اإلعالمارتباطار أساسٌار بتخصص 
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 :القسم أو الكلٌة أو المؤسسة تقدمها التً األخرى بالبرامج البرنامج عالقة-1
جىىال والعملىىً والعلمىىً فىىً محٌىىث ٌؤهىىل الخىىرٌجٌن للعمىىل المهنىىً  ٌتكامىىل البرنىىامج مىىع نٌىىرت مىىن البىىرامج ذات العالقىىة

الصىحافة والنشىر و ،االتصال التسوٌقً: اإلعالن وفً تخصصات وٌتٌح لهم فرصة إكمال دراساتهم العلٌاالعالقات العامة 
وفق آلٌة تكاملٌة مع  عمل على تطوٌر برنامج الدراسات العلٌا،ٌجدٌر بالذكر أن القسم ، واإللكترونً واإلذاعة والتلٌفزٌون

الدراسىات العلٌىا المطىور فىً القسىم مراحىل )الىدبلوم العىام فىً اإلعىالم( و)الماجسىتٌر( بحٌث سٌتٌح برنىامج  هذا البرنامج
 من أمثلة العالقة:فً العالقات العامة.،  ات(رو)الدكتو

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

 
 .خرى؟األ البرامج فً الطلبة الحتٌاجات المقررات هذت 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 مقرراتمن متطلبات البرنامج  هل -ب

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

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

 
     ال                           نعم                        

 :والغاٌات واألهداف الرسالة .ج

 :البرنامج رسالة -1
المؤهلة علمٌار وعملٌار بالقدر الذي ٌتناسب مع المخرجات  فً مجال العالقات العامة إعداد الكفاءات اإلعالمٌة -

 .فً تخصص العالقات العامة المتوقعة من مرحلة البكالورٌوس

 :البرنامج لرسالة المحققِّة والغاٌات األهداف -1

 القٌاس مؤشرات الرئٌسٌة االستراتٌجٌات والغاٌات األهداف

إعىىىداد الكفىىىاءات المؤهلىىىة علمٌىىىار -
العالقىىىىىات العامىىىىىة فىىىىىً  ومهارٌىىىىىار 

تزوٌىىىىىىد الطىىىىىىالب بالمسىىىىىىتجدات و
فىىً العالقىىات  النظرٌىىة والتطبٌقٌىىة 

 العامة
 
 

 أعضىىاء هٌئىىةالطىىالب وتشىىجٌع  -
التدرٌس والمحاضىرٌن والمعٌىدٌن 
علىىىىىىىىى حضىىىىىىىىور المىىىىىىىىؤتمرات 
والنىىىدوات وحلقىىىات النقىىىاع التىىىً 

 تقام داخل البالد وخارجه.
ربىىط الطىىالب ومنسىىوبً القسىىم   -

 بالواقع العملً فً المجتمع.

 التقوٌمٌة والتتبعٌة. إجراء الدراسات -
واسىتخالص  إعداد التقارٌر الدورٌىة، -

 نتائجها اإلحصائٌة.

ة الطىىالب لٌكونىىوا قىىادرٌن تهٌئىى -
علىى نقىد وتحلٌىل الواقىع التطبٌقىىً 
والمشىىىىىىىكالت وتقىىىىىىىدٌم الحلىىىىىىىول 

 والمقترحات لمواجهتها.

محاضىىىىري الطىىىىالب و إلحىىىىاق  -
القسىىىم ومعٌدٌىىىه ببىىىرامج تدرٌبٌىىىة 

التقنٌىىات واألسىىالٌب أحىىدث حىىول 
 فً العالقات العامة المهنٌة 

 إجراء الدراسات التقوٌمٌة والتتبعٌة. -
 واستخالص  التقارٌر الدورٌة،إعداد  -

 نتائجها اإلحصائٌة.

تزوٌد الطالب بمهىارات البحىث  -
العلمىىىىىىىً، وإعىىىىىىىداد الدراسىىىىىىىات 

تهٌئىىىىىىة و، والبحىىىىىىوث اإلعالمٌىىىىىىة
علىىىىى الطىىىىالب لٌكونىىىىوا قىىىىادرٌن 
 الخروج بنتائج علمٌة سلٌمة.

دخىىىىىول القسىىىىىم فىىىىىً شىىىىىراكات  -
وبىىىىىىرامج تعىىىىىىاون مهنىىىىىىً مىىىىىىع 
المؤسسىىىىات اإلعالمٌىىىىة المتقدمىىىىة 

 المملكة وخارجها. داخل
 دعىىىىىىم المشىىىىىىروعات البحثٌىىىىىىة  -

 والمحاضرٌن والمعٌدٌن للطالب 

 إجراء الدراسات التقوٌمٌة والتتبعٌة.-
 ، واستخالصةالتقارٌر الدورٌإعداد  -
 نتائجها اإلحصائٌة. 

تطىىىىىىىوٌر الخبىىىىىىىرات العلمٌىىىىىىىة  -
ألعضىىىىىاء هٌئىىىىىة التىىىىىدرٌس فىىىىىً 

التطبٌىىىق  بتطلبهىىىاالمجىىىاالت التىىىً 
  .العالقات العامةألنشطة العملً 

أعضىاء هٌئىة و الطىالب، تشجٌع -
التدرٌس والمحاضىرٌن والمعٌىدٌن 

حضىور اجىراء الدراسىات و على 
 داخلٌا وخارجٌا. المؤتمرات

 إجراء الدراسات التقوٌمٌة والتتبعٌة. -
 ، واستخالص ةالتقارٌر الدورٌإعداد  -

 نتائجها اإلحصائٌة.

 

 .ال ٌوجد  الخاصة؟ االحتٌاجات ذوي المتقدمٌن تطلباتلم استجابة تقدم التً الخدمات أو التً تجرى التعدٌالت -3

√

   

√

   

√   
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 :وتنظٌمه البرنامج هٌكل .د
 :البرنامج فتوصٌ -1

 ( وحدة دراسٌة موزعة علىى متطلبىات الجامعىة والكلٌىة والتخصىص111تتضمن الخطة الدراسٌة لبرنامج البكالورٌوس )
 وتقّدم هذت المتطلبات فً ثمانٌة فصول دراسٌة، موزعة على:

 من األول إلى السابع. فصولتقدم فً الوحدة دراسٌة (  45: ٌتضمن ) اإلعداد العام
 إلى الثامن.ول من األالفصول وحدة دراسٌة ( تقدم فً  91وٌتضمن ) صً:المسار التخص

 
 :وحدات البرنامج

 النسبة المئوٌة عدد الوحدات متطلبات 

 13 12 الجامعة 1

 14 17 الكلٌة 1

 74 91 القسم 4

 122 111 المجموع 

 
 مقررات مطلب الجامعة

 الوحدات اسم المقرر                 م

 3 رٌمالقرآن الك 1

 1 التوحٌد 1

 1 الثقافة اإلسالمٌة 4

 1 السٌرة النبوٌة 3

 1 تارٌخ المملكة 5

 1 الفقه 1

 3 النحو 7

 12 المجموع

 
 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 2

 17 المجموع

 مقررات مطلب القسم

 الوحدات اسم المقرر            م

ٌة ) 1 ٌم الحاسوب  3 (1برامج التصم

 4 مدخل للعالقات العامة 2

ٌة ) 3 ٌم الحاسوب  4 (1برامج التصم

ً العالقات العامةاالتصال التنظ 4 ً ف  4 ٌم

 1 العالقات العامة ووسائل اإلعالم 5

 4 إدارة العالقات العامة 6

 4 التخطٌط للعالقات العامة 7

ًٌقإمدخل  8  1 لى االتصال التسو

 4  اإللكتروًن واقعلماإدارة  9

 4 إدارة عالقات العمالء 11

ٌقات العالقات العامة 11  4 تطب
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 4 الخبر الصحًف 11

 1 القات العامة نظرٌات ال 12

ٌات العالقات العامة   13  4 أخالق

ٌة 14 ٌق  4 العالقات العامة التسو

 4 ة للعالقات العامة الكتا 15

 1 التقرٌر الصحًف 16

  1 العامة بحوث العالقات 17

ٌة 18  1 العالقات العامة الدول

ٌة 19  4 الحمالت اإلعالم

ٌة للعال 21  4 قات العامةإنتاج المواد الصحف

 1 مقال الصحًف ا 21

ٌة للعالقات العامة إنتاج 22  4 مواد اإلذاعة والتلفزٌون

ٌات العالقات العامة 23  3 تنظٌم وإدارة فعال

ً العالقات العامة 24 ٌة ف  1 الصورة الذهن

 1 العالقات العامة وإدارة األزمات 25

 1 المتحدث الرسًم 26

ٌة 27    إدارة العالمة التجار

ً العالقات العامة  2 ٌة ف  4 حاالت دراس

 3 مشروع تخرج 29

 2 تدرٌب تعاوًن 31

 22 المجموع 
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  مقررات قسم العالقات العامة
 المستوى الثاني المستوى األول

 الوحدات ادلقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي الوحدات ادلقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي
 2 السرية النبوية ترخ 101 1 (1) الكرمي القرآن قرأ 101
 2 النحو حنو 159 2 التوحيد عقد 102
 2 مهارات التحرير اإلعالمي علم 103 2 النحو حنو 104
 2 فلسفة االعالم علم 104 2 اإلعالم السعودي علم 101
 3 2برامج التصميم احلاسوبية  علق 113 3 مدخل إىل االتصال علم 102
 3 االتصال التنظيمي يف العالقات العامة علق 114 3 1لتصميم احلاسوبية برامج ا علق 111
 2 العالقات العامة ووسائل اإلعالم علق 115 3 مدخل للعالقات العامة علق 112

 16 اجملموع 16 اجملموع
 الرابعالمستوى  الثالثالمستوى 

 2 الفقه فقه 250 1 (2) القرآن الكرمي قرأ 151
 2 اإلحصاء التطبيقي علم 208 2 حث اإلعالميمنهج الب علم 205
 3 إدارة عالقات العمالء علق 219 2 نظريات االتصال علم 206
 3 تطبيقات العالقات العامة علق 220 3 إدارة العالقات العامة علق 216
 4 اخلرب الصحفي صحف 216 3 التخطيط للعالقات العامة علق 217
 2 نظريات العالقات العامة علق 221 2 يمدخل إىل االتصال التسويق سوق 111
     3 إدارة ادلواقع االلكرتونية علق 218

 16 اجملموع 16 اجملموع
 السادسالمستوى  الخامسالمستوى 

 2 تاريخ ادلملكة ترخ 102 1 (3) القرآن الكرمي قرأ 201
 2 حبوث العالقات العامة علق 325 2 الثقافة اإلسالمية ثقف 453
 2 العالقات العامة الدولية علق 326 2 رأي العامال علم 308
 3 احلمالت اإلعالنية علق 327 2 أخالقيات العالقات العامة علق 322
 3 إنتاج ادلواد ادلطبوعة للعالقات العامة علق 328 3 العالقات العامة التسويقية علق 323
 3 ادلقال الصحفي صحف 332 3 الكتابة للعالقات العامة علق 324
 3 إنتاج مواد اإلذاعة والتليفزيون للعالقات العامة علق 329 3 التقرير الصحفي صحف 325

 18 اجملموع 16 اجملموع
 الثامنالمستوى  السابعالمستوى 

 4 مشروع خترج علق 435 1 (4) القرآن الكرمي قرأ 251
 8 تدريب تعاوين علق 436 4 تنظيم وإدارة فاعليات العالقات العامة علق 430
     2 الصورة الذهنية يف العالقات العامة علق 431
     2 العالقات العامة وإدارة األزمات علق 432
     2 ادلتحدث الرمسي علق 433
     2 إدارة العالمة التجارية سوق 437
     3 حاالت دراسية يف العالقات العامة علق 434
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 12 اجملموع 16 اجملموع
 ساعة126جمموع الساعات 
 

 بنخطد بنذربسيد نمسى بنعاللةذ بنعةيد ٔفمةً نهًسطهحةذ بنسةجمد

ض  انتشٍي

ً  انشًل

ض  انتشٍي

 االسًً
ًمشس  انىحذاث ان

 بنًسطهث بنسةجك

  2 اإلػالو انسؼىدي ػهى 101

  3 يذخم إنى االتصال ػهى 102

  2 يهاساث انتحشٌش اإلػاليً ػهى 103

  2 فهسفت اإلػالو ػهى 104

ت )بشايج  ػهك 111 ٍى حاسىٍب   3 (1تصً

  3 يذخم نهؼاللاث انؼايت ػهك 112

ت ) ػهك 113 ٍى انحاسىٍب ت ) 111ػهك  3 (2بشايج انتصً ٍى حاسىٍب  ( 1بشايج تصً

 ػهك 114
ً انؼاللاث  ً ف ًٍ االتصال انتنظ

 انؼايت
3 

 يذخم نهؼاللاث انؼايت 112ػهك 

 إنى االتصال يذخم 102ػهى  2 انؼاللاث انؼايت ووسائم اإلػالو ػهك 115

  2 ينهج انبحج اإلػاليً ػهى 205

ٌاث االتصال ػهى 206   2 نظش

ً انؼاللاث انؼايت114ػهك ، يذخم نهؼاللاث انؼايت 112ػهك  3 إداسة انؼاللاث انؼايت ػهك 216 ً ف ًٍ  االتصال انتنظ

 يذخم نهؼاللاث انؼايت 112ػهك  3 انتخطٍط نهؼاللاث انؼايت ػهك 217

ًٌميذخم  سىق 113   2 إنى االتصال انتسى

ت ػهك 218 ىالغ االنكتشوٍن   3 إداسة اًن

ًٍم ػهى 208  ينهج انبحج اإلػاليً 205ػهى  2 اإلحصاء انتطب

الء ػهك 219  3 إداسة ػاللاث انًؼ
ً انؼاللاث 114ػهك ، يذخم نهؼاللاث انؼايت 112ػهك  ً ف ًٍ االتصال انتنظ

 إداسة انؼاللاث انؼايت   216،ػهك انؼايت

ٍماث انؼاللاث انؼايت ػهك 220 الء 219ػهك   3 تطب  إداسة ػاللاث انًؼ

 يهاساث انتحشٌش اإلػاليً 103ػهى  4 انخبش انصحًف صحف 216

ٌاث انؼاللاث انؼايت ػهك 221 ٌاث االتصال 206ػهى   2 نظش  نظش

الء 2 انشأي انؼاو ػهى 308  إداسة ػاللاث انًؼ

ٍاث انؼاللاث انؼايت ػهك 322  إداسة انؼاللاث انؼايت  216ػهك  2 أخالل

ت ػهك 323 ٌٍم ًٌم 113سىق  3 انؼاللاث انؼايت انتسى  يذخم إنى االتصال انتسى

ً، صحف  103ػهى  3 انكتابت نهؼاللاث انؼايت ػهك 324  انخبش انصحًف 216يهاساث انتحشٌش اإلػالي

ً، صحف  103ػهى  3 انتمشٌش انصحًف صحف 325  انخبش انصحًف 216يهاساث انتحشٌش اإلػالي

 ينهج انبحج اإلػاليً 205ػهى  فهسفت اإلػالو، 104ػهى  2 بحىث انؼاللاث انؼايت ػهك 325

ت ػهك 326 ٍاث انؼاللاث انؼايت 322ػهك  2 انؼاللاث انؼايت انذوٍن  أخالل

ت ػهك 327  انؼاللاث انؼايت ووسائم اإلػالو 115ػهك  3 انحًالث اإلػالٍن

 ػهك 328
ىا طبىػت نهؼاللاث إنتاج اًن د اًن

 انؼايت
3 

ت ) 111انكتابت نهؼاللاث انؼايت ، ػهك  324ػهك  ًٍى حاسىٍب ( ػهك 1بشايج تص

ت )113 ٍى انحاسىٍب  (2بشايج انتصً

ًمال انصحًف صحف 332 ً، صحف  103ػهى  3 ان  انخبش انصحًف 216يهاساث انتحشٌش اإلػالي

 ػهك 329
 ٌ ٍفضٌى إنتاج يىاد اإلراػت وانته

 ث انؼايتنهؼاللا
3 

 انكتابت نهؼاللاث انؼايت 324ػهك 

 ػهك 430
ٍاث انؼاللاث  تنظٍى وإداسة فاػه

 انؼايت
4 

ً انؼاللاث 114ػهك ، يذخم نهؼاللاث انؼايت 112ػهك  ً ف ًٍ االتصال انتنظ

 انتخطٍط نهؼاللاث انؼايت 217، ػهك إداسة انؼاللاث انؼايت  216،ػهك انؼايت

 ػهك 431
ً ا ت ف نؼاللاث انصىسة انزهٍن

 انؼايت
2 

ٍاث انؼاللاث انؼايت، ػهك  322ػهك   انؼاللاث انؼايت ووسائم اإلػالو 115أخالل
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 انتخطٍط نهؼاللاث انؼايت 217ػهك  2 انؼاللاث انؼايت وإداسة األصياث ػهك 432

ًتحذث انشسًً ػهك 433  2 ان
ً، صحف  103ػهى  ً، ػهك  216يهاساث انتحشٌش اإلػالي   115انخبش انصحف

 ؼاللاث انؼايت ووسائم اإلػالوان

ت، سىق  323ػهك  2 إداسة انؼاليت انتجاسٌت سىق 437 ٌٍم ًٌم 113انؼاللاث انؼايت انتسى  يذخم إنى االتصال انتسى

ً انؼاللاث انؼايت ػهك 434 ت، ػهك  327ػهك  3 حاالث دساسٍت ف ٍماث انؼاللاث انؼايت 220انحًالث اإلػالٍن  تطب

ًمشساث انتخصصٍت، يا ػذا ػهك  4 يششوع تخشج ػهك 435 ًٍغ ان  انتذسٌب انتؼاوًن 436ج

ًمشساث انتخصصٍت يا ػذا ػهك  8 تذسٌب تؼاوًن ػهك 436 ًٍغ ان  يششوع تخشج 435ج

 
 :المطلوبة المٌدانٌة الخبرة . مكونات2

  التعاونً التدرٌب -
 .التخرج مشروع -

 المٌدانٌة الخبرة ألنشطة مختصر وصف - أ
 العامة والمناسبات الفاعلٌات وتقوٌم وتنفٌذ وإعداد تنظٌم وكذلك العامة العالقات مواد صمٌموت بإنتاج الطالب ٌقوم -

  للتخرج. مشروعار  ٌعد الطالب أن إلى باإلضافة العامة للعالقات والخاصة

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

 : الزمنٌة والجدولة المخصص الوقت -ج
 جزء من المقررات الفصلٌة. -
التدرٌب التعاونً ٌتم خارج الكلٌة بالتعاون مع  إحدى المؤسسات اإلعالمٌة، أو إحدى إدارات العالقات العامة فً مؤسسة -

   .الثانً من السنة الرابعة أو هٌئة ما طوال الفصل الدراسً

 مدة:المعت الساعات دد. عد
 ( أسبوعٌا لمدة فصل دراسً كامل موزعة على النحو التالً:11) -
 ( ساعات.3مقرر مشروع التخرج ) -
 ( ساعة أسبوعٌار.2التدرٌب التعاونً لمدة فصل دراسً كامل ) -

 :األبحاث أوالمشارٌع  متطلبات. 3

 :مختصر وصفأ. 
فً المجال الذي ٌرنبه )العالقات العامة( وٌقوم بتنفٌذت بنفسه  ٌختتم الطالب دراسته فً البرنامج بتنفٌذ مشروع عملً متكامل

 .وٌترجم من خالله المعرفة والمهارات التً اكتسبها وقدراته على التخطٌط واإلعداد والتألٌف والتنفٌذ

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

 .الفصل الثانً -: السنة الرابعةالبحث إجراء أو المشروع بتنفٌذ البرنامج فً لطالبا فٌها ٌُكلّرف التً المراحل أو المرحلة -ج

  .اربع ساعاتالمعتمدة:  الساعات عدد -د

 ب:للطال المقدم الدعم وآلٌات األكادٌمً إلرشادا -هـ 
طة عملٌة للتنفٌذ، ثم ٌبدأ فً ٌختار كل طالب فكرة لمشروعه، ومناقشتها مع أستاذ المقرر، وبعد االتفاق علٌها ٌقدم الطالب خ
 تنفٌذ المشروع بمتابعة دورٌة من قبل األستاذ، لٌكون المشروع جاهزار فً نهاٌة الفصل الدراسً.

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

 الدرجة اإلجراء

 %15 رها وتمٌزهاتقوٌم الفكرة من حٌث جودتها وابتكا

 %12 تقوٌم خطة العمل من حٌث دقتها وقابلٌتها للتنفٌذ

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

 %52 تقوٌم المشروع فً صورته النهائٌة

 %122 المجموع                           

 ٌم واستراتٌجٌات التدرٌس.مخرجات التعلم وفًقا لمجاالت التعلم وأسالٌب التقٌ -3

 
 تعلم المقرر مجاالت التعلم ومخرجات

 وفقار لمتطلبات المؤهالت الوطنٌة
 التقوٌم أسالٌب التدرٌس استراتٌجٌات

 المعارف 1.0

 .التحرٌرٌة االختبارات استخدام -التعلم المباشر  -معرفة المفاهٌم األساسٌة للعالقات  - 1.1
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 والمحاضرات الصفٌة. العامة 
لتعلم القائم على الحوار ا -

 اخل الصفوالنقاع د
 األبحاث. -

 .الصفٌة المناقشات -
 .التقدٌمٌة العروض تقٌٌم -
 

1.2 
معرفة أدوار ووظائف العلقات  -

 العامة

التعلم المباشر  -
 والمحاضرات الصفٌة.

حل المشكالت علمٌا  -
 وعملٌا.

التعلم القائم على العمل  -
 الجماعً "التعاونً" 

حوار التعلم القائم على ال -
 والنقاع داخل الصف.

التعلم القائم على التفكٌر  -
 الناقد.

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

 والتطبٌقٌة 

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

1.3 
 مجاالتمعرفة المعارف وال -

  العامة األساسٌة للعالقات

التعلم المباشر والمحاضرات  -
 الصفٌة.

 حل المشكالت علمٌا وعملٌا. -
التعلم القائم على العمل  -

 الجماعً "التعاونً" 
التعلم القائم على الحوار  -

 والنقاع داخل الصف.
التعلم القائم على التفكٌر  -

 الناقد.
 األبحاث. -
 الواجبات المكتبٌة. -
 تقدٌم العروض. -
 علمٌة والتطبٌقٌةالمحاكاة  ال -

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

1.4 

معرفة النظرٌات العلمٌة  -
واالتصالٌة التً تفسر عمل العالقات 
العامة وكٌفٌة ممارستها  على أرض 

 الواقع

التعلم المباشر  -
 والمحاضرات الصفٌة.

حل المشكالت علمٌا  -
 وعملٌا.

م القائم على العمل التعل -
 الجماعً "التعاونً" .

التعلم القائم على الحوار  -
 والنقاع داخل الصف.

التعلم القائم على التفكٌر  -
 الناقد.

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

 والتطبٌقٌة 

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

 اإلدراكٌة المهارات 2.0

2.1 
تطبٌق المهارات االتصالٌة فً  -

 العالقات العامة المستهدفة.
 

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

 بٌقات عملٌة داخل الصفتط -
 مشارٌع بحثٌة -
 المناقشات الصفٌة. -
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 الحالة.
مجموعات النقاع  -

 .الصغٌرة
التغذٌة الراجعة لما ٌقوم  -

 به الطالب من أعمال

 االختبارات التحرٌرٌة والشفوٌة. -
 

2.2 
التمٌٌز بٌن فنون العالقات العامة  -

 المتخلفة ومتطلبات تنفٌذها.
 

 ة المحاضرات الصفٌ -
 التدرٌبات العملٌة -
حل المشكالت ودراسة  -

 الحالة.
مجموعات النقاع  -

 الصغٌرة
ما ٌقوم التغذٌة الراجعة ل -

 به الطالب من أعمال

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

2.3 

إنتاج  مواد العالقات العامة  -
تحلٌل موضوعات  والمختلفة. 

وقضاٌا العالقات العامة المختلفة 
 وٌحدد اتجاهاتها.

 

 ة المحاضرات الصفٌ -
 لعملٌةالتدرٌبات ا -
حل المشكالت ودراسة  -

 الحالة.
مجموعات النقاع  -

 الصغٌرة
التغذٌة الراجعة لما ٌقوم  -

 به الطالب من أعمال

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

2.4 

تحلٌل موضوعات وقضاٌا  -
العالقات العامة المختلفة وٌحدد 

امتالك مهارات البحث و ا.اتجاهاته
 العلمً.

 
 

 ة المحاضرات الصفٌ -
 التدرٌبات العملٌة -
حل المشكالت ودراسة  -

 الحالة.
مجموعات النقاع  -

 الصغٌرة
التغذٌة الراجعة لما ٌقوم  -

 به الطالب من أعمال

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

 المسؤولٌة وتحمل اآلخرٌن مع التعامل مهارات 3.0

3.1 
القدرة على ممارسة مهارات 

عالقات  الفعال. وتكوٌنالتواصل 
 إٌجابٌة مع اآلخرٌن

المشاركة فً األنشطة  -
الجماعٌة الصفٌة ونٌر 

 الصفٌة.
تكوٌن فرق عمل إلنجاز  -

 المشارٌع اإلعالمٌة.
تكلٌف الطالب  -

باإلشراف على األنشطة 
 .نٌر الصفٌة

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

مالحظة تفاعل الطالب فً  -
 مواقف عملٌة مختلفة.

تقوٌم أداء الطالب أثناء ممارسته  -
 للعمل المٌدانً.

طرح قضاٌا افتراضٌة ومالحظة  -
 طرٌقة تعامل الطالب معها.

3.2 

القدرة على قٌادة فرق العمل فً  -
 قات العامةالعال
المبادرة فً والعمل ضمن فرٌق. و

التعرف على القضاٌا التً تتطلب 
االهتمام ومعالجتها بالطرٌقة المناسبة 
على المستوى الفردي وضمن فرٌق 

 عمل.

المشاركة فً األنشطة  -
الجماعٌة الصفٌة ونٌر 

 الصفٌة.
تكوٌن فرق عمل   -

إلنجاز المشارٌع 
 اإلعالمٌة.

تكلٌف الطالب  -
لى األنشطة باإلشراف ع
 نٌر الصفٌة.

تقمص األدوار المهنٌة  -

مالحظة تفاعل الطالب فً  -
 مواقف عملٌة مختلفة.

تقوٌم أداء الطالب أثناء ممارسته  -
 للعمل المٌدانً.

طرح قضاٌا افتراضٌة ومالحظة  -
 طرٌقة تعامل الطالب معها.
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فً األنشطة التدرٌبٌة فً 
 مٌادٌن العالقات العامة.

 العددٌة والمهارات المعلومات، وتقنٌة ،التواصل مهارات   4.0

4.1 

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

القدرة على استخدام  الوسائل  -
والبرامج الحدٌثة فً إنتاج  وتصمٌم 

 وكتابة مواد العالقات العامة.
ٌة فً القدرة على استخدام التقن -

 البحث العلمً.
 

 المحاضرات الصفٌة. -
 التدرٌبات العملٌة. -
استخدام التعلم  -

ونظام التعلٌم  اإللكترونً
 عن بعد

 االختبارات التحرٌرٌة والعملٌة. -
تكلٌف الطالب بإنتاج مواد  -

ورسائل إعالمٌة باستخدام 
 الوسائل التقنٌة الحدٌثة.

تكلٌف الطالب بإجراء البحوث  -
باستخدام النظرٌة والتطبٌقٌة 

 الوسائل التقنٌة الحدٌثة
تكلٌف الطالب بتقدٌم عروض  -

صفٌة وتزوٌدهم بالتغذٌة الراجعة 
 التقوٌمٌة.

4.2 

استخدام التقنٌة فً إجراء العروض  -
 التقدٌمٌة لهداف مختلفة .

القدرة على استخدام التقنٌة فً  -
 التواصل مع اآلخرٌن.

إتقان استخدام األسالٌب والمعامالت  -
صائٌة فً تحلٌل البٌانات اإلح

 وتفسٌرها للوصول إلى حلول مبدعة.
 

 المحاضرات الصفٌة. -
 التدرٌبات العملٌة. -
استخدام التعلم  -

ونظام التعلٌم  اإللكترونً
 عن بعد

 االختبارات التحرٌرٌة والعملٌة. -
تكلٌف الطالب بإنتاج مواد  -

ورسائل إعالمٌة باستخدام 
 الوسائل التقنٌة الحدٌثة.

ب بإجراء البحوث تكلٌف الطال -
النظرٌة والتطبٌقٌة باستخدام 

 الوسائل التقنٌة الحدٌثة
تكلٌف الطالب بتقدٌم عروض  -

صفٌة وتزوٌدهم بالتغذٌة الراجعة 
 التقوٌمٌة.

  حركٌةنفسال المهارات   5.0

5.1 

إنتاج وتصمٌم مواد القدرة على -
العالقات العامة المختلفة سواء كانت 

موعة صحفٌة أو مسموعة، أو مس
 مرئٌة.

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

ومسموعة تتضمن نماذج 
 تطبٌقٌة متمٌزة.

عرض أعمال الطالب  -
 ومناقشتها بشكل جماعً.

تقوٌم أستاذ المقرر ألداء الطالب  -
أثناء تطبٌق المهارات الحركٌة 

 من خالل قائمة الرصد.

زمالئهم أثناء تقوٌم الطالب ألداء  -
 تطبٌق المهارات الحركٌة.

5.2 

محاكاة  وتبادل أدوار القدرة على  - 
ومواقف وممارسات عملٌة فً 

 العالقات العامة.
قٌاس قدرة الطالب على التعامل فً  -

 المواقف التً تتطلب الحركة.
 

 التدرٌب العملً.  -

 المحاكاة وأداء الدور. -

عرض مواد مسجلة  -
مرئٌة ومسموعة 

نماذج تطبٌقٌة تتضمن 
 متمٌزة.

عرض أعمال  -
الطالب ومناقشتها 

 بشكل جماعً.

تقوٌم أستاذ المقرر ألداء  -
الطالب أثناء تطبٌق المهارات الحركٌة 

 من خالل قائمة الرصد.

تقوٌم الطالب ألداء  -
زمالئهم أثناء تطبٌق المهارات 

 الحركٌة
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 البرنامج تعلم مخرجات مصفوفة
 
 

 ول والثانً(السنة األولى ) الفصل األ
 

 

مجاالت التعلم 
تعلم  ومخرجات

وفقاً  المقرر
لمتطلبات 

 المؤهالت الوطنٌة

 البرنامج مقررات

قرأ
121 

عقد
121 

نحو
123 

علم 
121 

علم
121 

علق
111 

علق
111 

ترخ
113 

نحو
159 

علم
124 

علم
123 

علق
114 

علق
113 

علق
115 

               المعارف 1.0

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

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

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

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

              ق اإلدراكٌة المهارات 2.0

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

2.2 
ارات تطبٌق المه
 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 
ماعٌة المشاركة الج

 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 
   مباد 

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 
مٌم مواد وتص

العالقات العامة 
 المختلفة

 م م م م م م م م م م م م م م
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5.2 

محاكاة  القدرة على 
وتبادل أدوار 

ارسات ومم ومواقف
عملٌة فً العالقات 

 العامة.

 م م م م م م م م م م م م م م

3.5 

قٌاس قدرة الطالب 
مل فً على التعا

المواقف التً 
 تتطلب الحركة

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق

 
 السنة الثانٌة ) الفصل الثالث والرابع(

 

مجاالت التعلم 
ومخرجات تعلم 

المقرر وفقاً 
لمتطلبات 

 المؤهالت الوطنٌة

 البرنامج مقررات

قرأ
121 

علم 
125 

علم
121 

علق
111 

علق
117 

سوق
114 

علق
112 

فقه
152 

علم
127 

علق
119 

علق
112 

صحف

124 
علق
111 

 

               المعارف 1.0

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

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

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

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

               اإلدراكٌة المهارات 2.0

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

2.2 
طبٌق المهارات ت

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

2.3 
التفكٌر االبتكاري 
   وحل المشكالت 

  

  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

3.0 
 التعامل مهارات

 اآلخرٌن مع
 المسؤولٌة وتحمل

              

3.1 
مسؤولٌة الفرد عن 

 تعلمه
  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

3.2 
ٌة المشاركة الجماع

 والقٌادة
  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

3.3 
التصرف بمسؤولٌة  

فً المواقف 
 الشخصٌة والمهنٌة

  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

4.3 
معاٌٌر السلوك 

 األدبٌة
  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

4.0 
 التواصل، مهارات
 المعلومات، وتقنٌة

 العددٌة والمهارات

              

4.1 
شفوي التواصل ال
 والمكتوب

  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

4.2 
استخدام تقنٌة 
 المعلومات   

  ق م ق ق م ق ق م ق ق م م ق

4.3 
   مباد 

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

5.0 
النفس  المهارات
 ةحركٌ

              

5.1 

إنتاج القدرة على 
وتصمٌم مواد 
العالقات العامة 

 فةالمختل

  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 -

3.5 

قٌاس قدرة الطالب 
مل فً على التعا

المواقف التً 
 تتطلب الحركة

  م م م م م م م م م م م م ق

 والسادس(السنة الثالثة ) الفصل الخامس 

 

 

مجاالت التعلم 
ومخرجات تعلم 

المقرر وفقاً 
لمتطلبات المؤهالت 

 الوطنٌة

 البرنامج مقررات

قرأ
421 

ثقف
354 

علم
422 

علق
411 

علق
414 

علق
413 

صحف
424 

علق
415 

علق
411 

علق
417 

علق
412 

صحف
412 

علق
419 

  

               المعارف 1.0

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

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

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

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

               اإلدراكٌة المهارات 2.0

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

2.2 
تطبٌق المهارات 

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

2.3 
التفكٌر االبتكاري 
   وحل المشكالت 

  

  د ق د د د د ق د د د م ق ق

3.0 
 التعامل مهارات

 اآلخرٌن مع
 المسؤولٌة وتحمل

              

3.1 
مسؤولٌة الفرد عن 

 تعلمه
  د ق د د د د ق د د د م ق ق

3.2 
المشاركة الجماعٌة 

 والقٌادة
  د ق د د د د ق د د د م ق ق

3.3 
التصرف بمسؤولٌة  

فً المواقف 
 الشخصٌة والمهنٌة

  د ق د د د د ق د د د م ق ق

4.3 
معاٌٌر السلوك 

 األدبٌة
  د 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
  د ق د د د د ق د د د م ق ق
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4.2 
استخدام تقنٌة 
 المعلومات   

  د ق د د د د ق د د د م ق ق

4.3 
   مباد 

الرٌاضٌات  
 واإلحصاء

  د ق د د د د ق د د د م ق ق

5.0 
النفس  المهارات
 ةحركٌ

              

5.1 

إنتاج القدرة على 
وتصمٌم مواد 
العالقات العامة 

 المختلفة

  د د د د د د ق ق ق ق ق ق ق

5.2 

محاكاة  القدرة على 
وتبادل أدوار 

وممارسات  ومواقف
عملٌة فً العالقات 

 العامة.

  د د د د د د د د د د ق ق ق

3.5 

قٌاس قدرة الطالب 
مل فً على التعا

المواقف التً 
 تتطلب الحركة

  د د د د د د د د د د ق ق ق

 السنة الرابعة ) الفصل السابع والثامن(

 

مجاالت التعلم 
ت تعلم ومخرجا

المقرر وفقاً 
لمتطلبات المؤهالت 

 الوطنٌة

 البرنامج مقررات

قرأ
351 

علق
342 

علق
341 

علق
341 

علق
344 

-علق
111 

سوق
441 

علق
343 

علق
345 

علق
341 

    

               المعارف 1.0

     د د د ق د د د د د د الحقائق  1.1

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

     د د د ق د د د د د د تالنظرٌا 1.3

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

               اإلدراكٌة المهارات 2.0

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

2.2 
تطبٌق المهارات 

 عند الطلب 
     د د د ق د د د د د د

2.3 
التفكٌر االبتكاري 
    وحل المشكالت 

     د 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 د ق د د د د د د

3.2 
المشاركة الجماعٌة 

 والقٌادة
     د د د ق د د د د د د

3.3 
التصرف بمسؤولٌة  

فً المواقف 
 الشخصٌة والمهنٌة

     د د د ق د د د د د د

4.3 
معاٌٌر السلوك 

 األدبٌة
     د 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 د ق د د د د د د

4.2 
استخدام تقنٌة 
 المعلومات   

     د د د ق د د د د د د

4.3 
   مباد 

الرٌاضٌات  
 واإلحصاء

     د د د ق د د د د د د

5.0 
النفس  المهارات
 ةحركٌ

              

5.1 

إنتاج القدرة على 
وتصمٌم مواد 
العالقات العامة 

 المختلفة

     د د د د د د د د د د

5.2 

محاكاة  القدرة على 
وتبادل أدوار 

وممارسات  ومواقف
عملٌة فً العالقات 

 العامة.

     د د د د د د د د د د

3.5 

قٌاس قدرة الطالب 
مل فً على التعا

المواقف التً 
 تتطلب الحركة

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

 فً البرنامج:متطلبات القبول 

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

 ) 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
، وقواعد تنفٌذها بجامعة اإلمام محمد بن ت الجامعٌة فً الجامعات السعودٌةحدة لجمٌع الدراسابها فً الالئحة المو
 ) مرفق الدلٌل اإلرشادي(سعود اإلسالمٌة.

 :فٌما ٌلً شرح موجز لمتطلبات الحضور و
 األنظمة أو السٌاسات الخاصة بتحدٌد وتوزٌع الدرجات:  - أ

% ، وتوزع باقً الدرجة على األعمال الفصلٌة التالٌة بما  12هائً عن ال تقل درجة االمتحان الن: المقررات النظرٌة
 ٌتناسب مع طبٌعة المقرر:

 اختبارات فصلٌة. -

 اختبارات قصٌرة. -

 بحوث قصٌرة أو أوراق عمل. -

 مشاركة صفٌة. -

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

 ٌتناسب مع طبٌعة المقرر:

 تكلٌفات عملٌة. -

 اختبارات فصلٌة -

 مشاركة صفٌة -

 عروض تقدٌمٌة  -
 ٌخصص كامل الدرجة للمشروع العملً، وٌخضع ذلك للتقوٌم المستمر وفقار 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 متطلبات أو البرنامج إتمام ج.
ن البرامج الئحة الدراسة ٌطبق بشأن االنتقال التخرج مكما  والتخرج وتتولى عمادة القبول والتسجٌل تنفٌذ هذت المهمة.

 .واالختبارات الموحدة للجامعات السعودٌة

 .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 

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

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

 

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

 المشورة األكادٌمٌة لطالب هذا المقرر 
 متابعة األداء األكادٌمً للطالب. -

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

 سات العلٌا التً ٌنشدها.الدرا
 .الشخصٌة واالجتماعٌة للطالب بم االستشارات فٌما ٌتعلق بالجوانتقدٌ -
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 .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 ونٌرها 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 ونٌرها التعلم
 لكتب والمراجع التً ٌحتاج إلٌها الطالب فً مجال التخصص.بٌع الكتب بالجامعة لتوفٌر ا 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
 .اإللكترونٌةلومات التنسٌق مع الجهات المختصة بالجامعة لتوفٌر مصادر المع -

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

 إجراء مسوحات لمعرفة قواعد المعلومات وتسهٌل وصول الطالب  إلٌها. -

 دى مالءمة كتب المقررات والمراجع ونٌرها من مصادر التعلم المقدمة:م ٌ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
متخصصة للتأكد من مناسبتها ألهداف البرنامج بشكل عام وألهداف كل مقرر على  تقٌٌم الكتب والمراجع من قبل لجان -

 .حدة، على أن ٌتم ذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات
 

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

 :التدرٌس هٌئة أعضاء توظٌف عملٌة

  العالٌة.اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس من ذوي االختصاص والكفاءة العلمٌة 

 .اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس من خرٌجً الجامعات المتمٌزة أكادٌمٌار 

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

 .تعرٌف عضو هٌئة التدرٌس المعٌن حدٌثار بأنظمة ولوائح القسم والجامعة 

 والمقررات التً ٌقدمها البرنامج. المواءمة بٌن تخصص عضو هٌئة التدرٌس 

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

 .ومراجعته علٌه واإلشراف البرنامج تصمٌم فً ةالمشارك -2

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

فصلٌا حول سٌر البرنامج، والعقبات التً ٌمكىن أن تكىون قىد واجهىت الطىالب،  ٌقدم كل أستاذ مقرر فً البرنامج، تقرٌرار  -
 والحلول المقترحة للمشكالت.

البرنامج، فً ضوء ما ٌتوافر علٌه من دراسات تقوٌمٌىة، وبٌانىات إحصىائٌة، وتقىارٌر ٌعقد القسم حلقة نقاع سنوٌة لتقٌٌم  -
 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.   

 تعرض خالصات عملٌة التقوٌم تلك على مجلس القسم للنظر فٌها والتوجٌه بما تحتاجه من إجراءات تنفٌذٌة. -

 .المهنً التطوٌر-3

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

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

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

 تطورات الحدٌثة فً مجال العالقات العامةابتعاث عدد من المعٌدٌن والمحاضرٌن للدراسة فً الخارج بما ٌتواكب مع ال -
 : مهنٌة جوانب تطوٌر-ب

 تحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس للمشاركة فً المؤتمرات والندوات العلمٌة داخلٌار وخارجٌار. -

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

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

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

 .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  -
 الجامعات السعودٌة  والعربٌة والعالمٌة، وذلك وفق التنظٌمات المعمول بها فً وزارة التعلٌم العالً.الكفاءات المؤهلة فً 

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

  :ٌاتاالستراتٌج هذت 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
 ار والذٌن تخرجوا من البرنامج.استمارة استقصاء للطالب المسجلٌن حالٌ -
 مجموعات التركٌز للطالب المسجلٌن حالٌار والذٌن تخرجوا من البرنامج. -

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

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

 .ونٌرها من المهارات المطلوبة فً رجل العالقات العامة

 

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

مستوى الحالً ال
لمؤشرات األداء 

 الرئٌسٌة

مستوى مؤشرات 
األداء الرئٌسٌة بالنسبة 

للمعاٌٌر المرجعٌة 
 الداخلٌة

مستوى مؤشرات 
األداء الرئٌسٌة 
بالنسبة للمعاٌٌر 
 المرجعٌة الخارجٌة

تحلٌل مؤشرات 
 األداء الرئٌسٌة

الرؤٌة الجدٌدة 
للمستوى المستهدف 

لمؤشرات األداء 
 الرئٌسٌة

 1رالمؤش
َسبحد بنطببالت نٓياببد بنسببذريم كجببذٔبو كةيببم  ٔ 

 ية يعةدنّ(

أستاذ لكل 
 طالب25

 طالب لكل أستاذ21 طالب35أستاذ لكل  جدٌد
  

 2المؤشر
َسببحد  عءببةئ ْياببد بنسببذريم بنبب يٍ يحًهببٌٕ 

 يؤْالذ دكسٕربِ يصةدق عهيٓة

% من 81
 عدد األساتذة

 جدٌد
% من عدد 44

 األساتذة
% من عدد 61

 األساتذة

  

 3مؤشرال
َسبحد بنطببالت بنبذب هيٍ جببةنحربين بنب يٍ  كًهببٕب 

 جُجةح بنسُد بألٔنى
 %71 %65 جدٌد 75%

  

 4المؤشر

َسبببببببحد بنطبببببببالت بنبببببببذب هيٍ فببببببب  جبببببببربين  

بنحكةنٕريٕس بن يٍ  كًهٕب  ف  بنحذ بألدَى يبٍ 

 بنًذخ

 %75 %61 جدٌد 81%

  

 5المؤشر
َسببحد بنطببالت بنببذب هيٍ فبب  جببربين بنذربسببةذ 

  كًهٕب  ف  بنٕلر بنًحذد بنعهية بن يٍ
 %75 %41 جدٌد 61%

  

 6المؤشر
 َسحد بنخريجيٍ يٍ جربين بنحكةنٕريٕس بنب يٍ

 . شٓر يٍ بنسخرج 6ف  يذخ  زٕظفٕب
 %45 %11 جدٌد 41%

  

 7المؤشر

َسحد بنخريجيٍ يٍ جربين بنحكةنٕريٕس بنب يٍ 

 شببٓر يببٍ  6بنسحمببٕب جةنذربسببةذ بنعهيببة  ببالل 

 .بنسخرج

 %7 %3 جدٌد 11%

  

 8المؤشر

زمييى  صحةت 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
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 جدول خطة عمل البرنامج

 

 الشخص المسؤول  التقوٌممعاٌٌر  ت العملٌةاالقتراحا التوصٌات الرقم
تارٌخ 
 البدء

 تارٌخ االنتهاء

1 
حصر ألعذبد بنطالت ٔ عءةئ ْياد بنسذريم جعبذ َٓةيبد 

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

2 

حصببر ألعببذبد  عءببةئ ْياببد بنسببذريم بنبب يٍ يحًهببٌٕ 

عءبةئ يؤْالذ دكسٕربِ يصةدق عهيٓة َسحد نًجًبٕ   

 ْياد بنسذريم.

  
يذير شإٌ  عءةئ 

 ْياد بنسذريم
 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 

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

5 
يربجعببد كعببٕذ بنبب يٍ  َٓببٕب يرحهببد بنذربسببةذ بنعهيببة 

 ٔيمةرَسٓة جسٕبريخ بنسحةلٓى جةنحرَةين.
  

ٔكيم بنكهيد نهذربسةذ 

 بنعهية.
 جعذ َٓةيد كم فصم دربس .

6 
 6بسسمصببةئ  عببذبد بنخببريجيٍ بنبب يٍ زٕظفببٕب فبب  يببذخ 

  شٓر يٍ بنسخرج.
 جعذ َٓةيد كم سُد دربسيد.   

7 
بنًمحببٕنيٍ نهذربسببةذ بنعهيببة ٔزببٕبريخ يربجعببد كعببٕذ 

 زخرجٓى. 
  

ٔكيم بنكهيد نهذربسةذ 

 بنعهية.
 لحم جذبيد بنفصم بنذربس .

8 

زٕزيع بسسحةَد عهى  صحةت بنعًم ٔبنًبذربئ فب   يبةكٍ 

عًببم بنخببريجيٍ نًعرفببد درجببد زميببيًٓى ٔر ببةْى عببٍ 

 يسسٕبْى.

 كم سُد. فريك بنجٕدخ   

 ل سنتٌن وٌتم فً ضوئها تعدٌل الخطة.ٌنصح بأن تتم مراجعة المعاٌٌر ك
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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 )

 قات العامةالدلٌل اإلرشادي لبرنامج قسم العال 

 (2مرفق رقم )

 محتوٌات الدلٌل اإلرشادي  للقسم -الدلٌل اإلرشادي لقسم العالقات العامة

 الصفحة المحتوٌات م

  مقدمة 1

  نبذة عن القسم 1

  رؤٌة القسم 4

  رسالة القسم 3

  أهداف القسم 5

  شروط القبول فً القسم 1

  الخطة الدراسٌة لمرحلة البكالورٌوس 7

  طار العام للخطة الدراسٌة للقسماإل 2

  ترمٌز المقررات 9

  الخطة الدراسٌة التفصٌلٌة موزعة على الفصول الدراسٌة 12

  متطلبات الحضور وإتمام البرنامج  11

  توزٌع درجات المقرر الدراسً 11

  إرشادات حول أنظمة الدراسة الجامعٌة 14

 مقدمة:
لكة العربٌة السعودٌة  تطورار كمٌا ونوعٌا، وقد واكب ذلك ازدٌاد مطرد فً الحاجة إلى تشهد الكثٌر من المجاالت فً المم

التً تعانً من نقص شدٌد فً الكوادر البشرٌة فً العالم بشكل عام والعالم  -متخصصٌن فً تخصص العالقات العامة 
عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة سّد ومنها جام -وبناء علٌه فإن من مهام مؤسسات التعلٌم العالً -العربً بوجه خاص

هذا العجز، والمشاركة فً تنمٌة  المجتمع  ومتطلبات تنفٌذ األعمال فٌه وفق متطلبات التقنٌة الحدٌثة وتلبٌة الحاجات 
 التنموٌة الحقٌقٌة للبالد.

 الصفحة ٌاتالمحتو م

  تعرٌف بالبرنامج ومعلومات عنه 1

  بٌئة عمل البرنامج 1

  تعرٌف برسالة البرنامج 4

  هٌكل البرنامج وتنظٌمه 3

  مكونات الخبرة المٌدانٌة 5

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

  تلفةتنمٌة نتائج التعلٌم فً المجاالت المخ 7

  مهارات التواصل، واستخدام تقنٌة المعلومات العددٌة 2

  المهارات النفس حركٌة )إذا كانت تنطبق على البرنامج( 9

  متطلبات القبول بالبرنامج 12

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

  اإلنجازعملٌات التحقق من معاٌٌر  11

  برنامج لعملٌات اإلرشاد األكادٌمًوصف ال 14

  معالجة تظلمات الطالب 13

  الكتب والمراجع ومصادر  التعلم 15

  الجوانب المتعلقة بتعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس وتطوٌرهم 11

  تقٌٌم البرنامج وعملٌات تحسٌن المستوى 17

  التقوٌم الكلً للبرنامج 12
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 نبذة عن القسم:

لعامة التً ٌقىدمها البرنىامج، فىال تكىاد تخلىو تشٌر اإلحصاءات والتجارب إلى حاجة سوق العمل إلى مؤهلٌن فً العالقات ا
مؤسسة إعالمٌة من الحاجة لمتخصصىٌن فىً العالقىات العامىة وٌفتىرض أن ٌسىهم هىذا القسىم فىً الموائمىة بىٌن مخرجىات 
التعلٌم العالً وسوق العمل، وهذت القسم تمثل جهدا جادا مىن جامعىة اإلمىام محمىد بىن سىعود اإلسىالمٌة فىً تخىرٌج طىالب 

 ٌستطٌع سوق العمل استٌعابهم بكل ٌسر وسهولة.وطالبات 
ٌعد البرنامج امتدادا طبٌعٌا لرسىالة كلٌىة اإلعىالم واالتصىال، حٌىث قربىت التقنٌىة الحدٌثىة مىا بىٌن وسىائل اإلعىالم وتقنٌىات 

جادة " وبالتالً أصبحت الممارسة اإلعالمٌة مرتبطة بالقدرة على إintegrationالحاسوب لمستوى االندماج والتكامل "
تقنٌات الحاسوب واالتصال بحٌث أصبحت العالقات العامة مرتكزار رئٌسار فٌها. عالوة على حاجة سوق العمل للمخرجىات 

واإلذاعة والتلفزٌىون  اإللكترونًوهو أٌضار داعم قوي لبقٌة أقسام اإلعالم، اإلعالن واالتصال التسوٌقً والصحافة والنشر 
تصىال والتخطىٌط فىً العالقىات العامىة أحىد أركانهىا الرئٌسىة، التىً سىٌتم تدرٌسىها بعىد فتقنٌات الحاسب األلى ومهارات اال

إٌجاد قسم العالقىات العامىة تدرٌسىار نوعٌىار وأكثىر تخصصىٌة واحترافىار. وبالتىالً فالقسىم مىرتبط ارتباطىار أساسىٌار بتخصىص 
 مٌة.اإلعالم ومرتبط برسالة الكلٌة، وبرسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال

 :رؤٌة القسم
أن ٌحتل قسم العالقات العامة بكلٌة اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسىالمٌة مكانىة متمٌىزة بىٌن األقسىام 

 المناظرة فً المملكة والعالم.
 رسالة القسم:

 المجاالت الكثٌرة والمختلفة.التأهٌل األكادٌمً والمهنً الممٌز للكفاءات المتخصصة فً العالقات العامة  التً تعمل فً 
 أهداف قسم العالقات العامة:

 سٌتم تحقٌق رؤٌة ورسالة القسم عن طرٌق األهداف التالٌة:
تقدٌم برنامج علمً متكامل فً تخصص العالقات العامة ، و توظٌف وسائل التقنٌىة الحدٌثىة فىً مجىال التعلىٌم، وتىدرٌب  -

دراسىاتهم الجامعٌىة والعلٌىا بتمٌىز، وتحقٌىق  ل التعلىٌم لٌتمكنىوا مىن مواصىلةوالدارسٌن فٌه على أفضل وسائ منسوبً القسم
 التفاعل الحٌوي مع المجتمع ومؤسساته.

اإلعالمً والمساهمة فً دفع عجلة التنمٌىة. كمىا  إعداد الكفاءات المؤهلة علمٌار ومهارٌا فً العالقات العامة لخدمة العمل -
خدم هذت المجاالت، وتوظٌف التقنٌة الحدٌثة فً التعلٌم والدراسات والبحىوث فىً دراسٌة ت ٌهدف البرنامج إلى عقد دورات

 المجاالت المختلفة
 تزوٌد الطالب بالمستجدات النظرٌة والتطبٌقٌة فً مجال العالقات العامة.  -
 .ت لمواجهتهاتهٌئة الطالب لٌكونوا قادرٌن على نقد وتحلٌل الواقع التطبٌقً والمشكالت وتقدٌم الحلول والمقترحا -

 شــروط القبول فً القسم لمرحلة البكالورٌوس: 
 الضوابط والمعاٌٌر المعتمدة من قبل إدارة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة.

 اجتٌاز الفصل التحضٌري   -
 شهادة الثانوٌة العامة، القسم األدبً أو العلمً   -

 :اإلطار العام للخطة الدراسٌة لمرحلة البكالورٌوس
 اإلطار العام للخطة الدراسٌة: أ:

( وحدة دراسٌة موزعة على متطلبىات الجامعىة والكلٌىة والتخصىص، 114تتضمن الخطة الدراسٌة لبرنامج البكالورٌوس )
 وذلك على النحو التالً:

 النسبة المئوٌة عدد الوحدات عدد المقررات نوع المتطلب م

 %13 12 مقررات 7 متطلب جامعً 1

 %14 17 مقرر 2 متطلب كلٌة 1

 %74 22 مقرر 42 متطلب التخصص 4

 %122 111 مقرر 33 المجموع

 وتقّدم هذه المتطلبات فً ثمانٌة فصول دراسٌة، موزعة على النحو التالً:
 السابع. لفصلاألول وحتى ا فصلاسٌة تقدم  للطالب فً ال( وحدة در45: وٌتضمن )اإلعداد العام -1
 الثامن.الفصل  الثالث حتى الفصل دراسٌة تقدم للطالب  فً  ( وحدة22: وٌتضمن )المسار التخصصً -1

 ب: ترمٌز المقررات:

 المدلول 11
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 المئات
(122 ،122 ،422 ،322) 

 السنة الدراسٌة

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

فإنها تقّدم فً  4ار وهً فً خانة المئات مما ٌعنً أن أي مادة ٌكون رقمها االول من الٌس
 السنة الثالثة.

 العشرات
(12 ،12 )...... 

 المسارات

12 . 
12       . 

فإنها تخصصٌة  1وهً فً خانة العشرات، مما ٌعنً أن أي مادة ٌكون رقمها األوسط 
 .....(52، 32، 42وتأخذ التخصصات التً ٌتم افتتاحها بعد ذلك التسلسل ) 

 اآلحاد
(1 ،1 ،3،4،5 ) 
(1 ،7، 2 ،9) 

 تسلسل المواد فً كل مسار

للمواد التً تقدم فً الفصل األول والثالث والخامس والسابع من العام  5-1األرقام من 
 الدراسً.

 للمواد التً تقدم فً الفصل الرابع والسادس من العام الدراسً.  9-1األرقام من 
فإنها تخص  4الٌمٌن وهً فً خانة اآلحاد، مما ٌعنً أن أي مادة تكون رقمها األخٌر من 

 الفصل الدراسً األول من السنة الدراسٌة.

 حسب السنة الدراسٌة.  129خاص إلى  121تبدأ بالرقم والرمز  مواد اإلعداد التخصصً العام

 )الخطة الجديدة( مقررات قسم العالقات العامة
 المستوى الثاني المستوى األول

 الوحدات ادلقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي حداتالو  ادلقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي
 2 السرية النبوية ترخ 101 1 (1) القرآن الكرمي قرأ 101
 2 النحو حنو 159 2 التوحيد عقد 102
 2 مهارات التحرير اإلعالمي علم 103 2 النحو حنو 104
 2 فلسفة االعالم علم 104 2 اإلعالم السعودي علم 101
 3 2برامج التصميم احلاسوبية  علق 113 3 ىل االتصالمدخل إ علم 102
 3 االتصال التنظيمي يف العالقات العامة علق 114 3 1برامج التصميم احلاسوبية  علق 111
 2 العالقات العامة ووسائل اإلعالم علق 115 3 مدخل للعالقات العامة علق 112

 16 اجملموع 16 اجملموع
 بعالراالمستوى  الثالثالمستوى 

 2 الفقه فقه 250 1 (2) القرآن الكرمي قرأ 151
 2 اإلحصاء التطبيقي علم 208 2 منهج البحث اإلعالمي علم 205
 3 إدارة عالقات العمالء علق 219 2 نظريات االتصال علم 206
 3 تطبيقات العالقات العامة علق 220 3 إدارة العالقات العامة علق 216
 4 اخلرب الصحفي صحف 216 3 العامةالتخطيط للعالقات  علق 217
 2 نظريات العالقات العامة علق 221 2 مدخل إىل االتصال التسويقي سوق 111
     3 إدارة ادلواقع االلكرتونية علق 218

 16 اجملموع 16 اجملموع
 السادسالمستوى  الخامسالمستوى 

 2 تاريخ ادلملكة ترخ 102 1 (3) القرآن الكرمي قرأ 201
 2 حبوث العالقات العامة علق 325 2 الثقافة اإلسالمية قفث 453
 2 العالقات العامة الدولية علق 326 2 الرأي العام علم 308
 3 احلمالت اإلعالنية علق 327 2 أخالقيات العالقات العامة علق 322
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 3 ةإنتاج ادلواد ادلطبوعة للعالقات العام علق 328 3 العالقات العامة التسويقية علق 323
 3 ادلقال الصحفي صحف 332 3 الكتابة للعالقات العامة علق 324
 3 إنتاج مواد اإلذاعة والتليفزيون للعالقات العامة علق 329 3 التقرير الصحفي صحف 325

 18 اجملموع 16 اجملموع
 الثامنالمستوى  السابعالمستوى 

 4 مشروع خترج علق 435 1 (4) القرآن الكرمي قرأ 251
 8 تدريب تعاوين علق 436 4 تنظيم وإدارة فاعليات العالقات العامة لقع 430
     2 الصورة الذهنية يف العالقات العامة علق 431
     2 العالقات العامة وإدارة األزمات علق 432
     2 ادلتحدث الرمسي علق 433
     2 إدارة العالمة التجارية سوق 437
     3 القات العامةحاالت دراسية يف الع علق 434

 12 اجملموع 16 اجملموع
 ساعة126جمموع الساعات 
 

 

 

 

 

 

 بنخطد بنذربسيد نمسى بنعاللةذ بنعةيد ٔفمةً نهًسطهحةذ بنسةجمد

ض  انتشٍي

ً  انشًل

ض  انتشٍي

 االسًً
ًمشس  انىحذاث ان

 بنًسطهث بنسةجك

  2 اإلػالو انسؼىدي ػهى 101

  3 يذخم إنى االتصال ػهى 102

  2 يهاساث انتحشٌش اإلػاليً ىػه 103

  2 فهسفت اإلػالو ػهى 104

ت ) ػهك 111 ٍى حاسىٍب   3 (1بشايج تصً

  3 يذخم نهؼاللاث انؼايت ػهك 112

ت ) ػهك 113 ٍى انحاسىٍب ت ) 111ػهك  3 (2بشايج انتصً ٍى حاسىٍب  ( 1بشايج تصً

 ػهك 114
ً انؼاللاث  ً ف ًٍ االتصال انتنظ

 انؼايت
3 

 نهؼاللاث انؼايتيذخم  112ػهك 

 يذخم إنى االتصال 102ػهى  2 انؼاللاث انؼايت ووسائم اإلػالو ػهك 115

  2 ينهج انبحج اإلػاليً ػهى 205

ٌاث االتصال ػهى 206   2 نظش

ً انؼاللاث انؼايت114ػهك ، يذخم نهؼاللاث انؼايت 112ػهك  3 إداسة انؼاللاث انؼايت ػهك 216 ً ف ًٍ  االتصال انتنظ

 يذخم نهؼاللاث انؼايت 112ػهك  3 انتخطٍط نهؼاللاث انؼايت ػهك 217

ًٌم سىق 113   2 يذخم إنى االتصال انتسى

ت ػهك 218 ىالغ االنكتشوٍن   3 إداسة اًن

ًٍم ػهى 208  ينهج انبحج اإلػاليً 205ػهى  2 اإلحصاء انتطب

الء ػهك 219  3 إداسة ػاللاث انًؼ
ً انؼاللاث 114ػهك ، يذخم نهؼاللاث انؼايت 112ػهك  ً ف ًٍ االتصال انتنظ

 إداسة انؼاللاث انؼايت   216،ػهك انؼايت

ٍماث انؼاللاث انؼايت ػهك 220 الء 219ػهك   3 تطب  إداسة ػاللاث انًؼ



 بنًًهكد بنعرجيد بنسعٕديد

 ٔزبرخ بنسعهيى 

 جةيعد بإليةو يحًذ جٍ سعٕد بإلسالييد

 كهيد بإلعالو ٔبالزصةل

 عاللةذ بنعةيدلسى بن

 

28 

 

 يهاساث انتحشٌش اإلػاليً 103ػهى  4 انخبش انصحًف صحف 216

ٌاث انؼاللاث انؼايت ػهك 221 ٌاث االتصال 206ػهى   2 نظش  نظش

الء 2 انشأي انؼاو ػهى 308  إداسة ػاللاث انًؼ

ٍاث انؼاللاث انؼايت ػهك 322  إداسة انؼاللاث انؼايت  216ػهك  2 أخالل

ت ػهك 323 ٌٍم ًٌم 113سىق  3 انؼاللاث انؼايت انتسى  يذخم إنى االتصال انتسى

ً، صحف  103ػهى  3 انكتابت نهؼاللاث انؼايت ػهك 324  انصحًفانخبش  216يهاساث انتحشٌش اإلػالي

ً، صحف  103ػهى  3 انتمشٌش انصحًف صحف 325  انخبش انصحًف 216يهاساث انتحشٌش اإلػالي

 ينهج انبحج اإلػاليً 205ػهى  فهسفت اإلػالو، 104ػهى  2 بحىث انؼاللاث انؼايت ػهك 325

ت ػهك 326 ٍاث انؼاللاث انؼايت 322ػهك  2 انؼاللاث انؼايت انذوٍن  أخالل

تانحًالث ا ػهك 327  انؼاللاث انؼايت ووسائم اإلػالو 115ػهك  3 إلػالٍن

 ػهك 328
طبىػت نهؼاللاث  ىاد اًن إنتاج اًن

 انؼايت
3 

ت ) 111انكتابت نهؼاللاث انؼايت ، ػهك  324ػهك  ًٍى حاسىٍب ( ػهك 1بشايج تص

ت )113 ٍى انحاسىٍب  (2بشايج انتصً

ًمال انصحًف صحف 332  انخبش انصحًف 216، صحف يهاساث انتحشٌش اإلػاليً 103ػهى  3 ان

 ػهك 329
 ٌ ٍفضٌى إنتاج يىاد اإلراػت وانته

 نهؼاللاث انؼايت
3 

 انكتابت نهؼاللاث انؼايت 324ػهك 

 ػهك 430
ٍاث انؼاللاث  تنظٍى وإداسة فاػه

 انؼايت
4 

ً انؼاللاث 114ػهك ، يذخم نهؼاللاث انؼايت 112ػهك  ً ف ًٍ االتصال انتنظ

 انتخطٍط نهؼاللاث انؼايت 217، ػهك ث انؼايتإداسة انؼاللا  216،ػهك انؼايت

 ػهك 431
ً انؼاللاث  ت ف انصىسة انزهٍن

 انؼايت
2 

ٍاث انؼاللاث انؼايت، ػهك  322ػهك   انؼاللاث انؼايت ووسائم اإلػالو 115أخالل

 انتخطٍط نهؼاللاث انؼايت 217ػهك  2 انؼاللاث انؼايت وإداسة األصياث ػهك 432

ًتحذث انشسً ػهك 433  2 ًان
ً، صحف  103ػهى  ً، ػهك  216يهاساث انتحشٌش اإلػالي   115انخبش انصحف

 انؼاللاث انؼايت ووسائم اإلػالو

ت، سىق  323ػهك  2 إداسة انؼاليت انتجاسٌت سىق 437 ٌٍم ًٌم 113انؼاللاث انؼايت انتسى  يذخم إنى االتصال انتسى

ً انؼاللاث انؼايت ػهك 434 ت، ػهك انح 327ػهك  3 حاالث دساسٍت ف ٍماث انؼاللاث انؼايت 220ًالث اإلػالٍن  تطب

ًمشساث انتخصصٍت، يا ػذا ػهك  4 يششوع تخشج ػهك 435 ًٍغ ان  انتذسٌب انتؼاوًن 436ج

ًمشساث انتخصصٍت يا ػذا ػهك  8 تذسٌب تؼاوًن ػهك 436 ًٍغ ان  يششوع تخشج 435ج

 
 

 (3مرفق  رقم )
 دلٌل متطلبات القبول بالبرنامج

 ت القبول:متطلبا -أ 

  ٌقبل البرنامج الحاصلٌن على شهادة الثانوٌة العامة القسم األدبً أو العلمً أو ما ٌعادلها، وفق شروط القبول التً ٌعلنها
 القسم فً فترات القبول للدراسة الجامعٌة فً الجامعة.

 اجتٌاز الفصل التحضٌري. 
 :متطلبات الحضور وإتمام البرنامج -ب 

 % ( من مجموع محاضرات كل مقرر.75طالب ما ال ٌقل عن )الحضور: ٌنبغً حضور ال
 % .12االنتقال من المستوى إلى الذي ٌلٌه: الحد األدنى للنجاح فً المقرر 

 وحدة دراسٌة( . 114إتمام البرنامج:  إكمال متطلبات البرنامج ) 
 المراجع: نظام مجلس التعلٌم العالً والجامعات ولوائحه.

 بارات للمرحلة الجامعٌة.الئحة الدراسات واالخت
 ج توزٌع درجات المقررات:

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

 %  ( درجة االختبار النهائً.72)
مٌة، االختبارات الشهرٌة، والتكلٌفات القرائٌة % ( درجة األعمال الفصلٌة )الحضور والمشاركة فً المحاضرة، العروض التقد42ٌ) 

 والبحثٌة خالل الفصل ....(.
 المقررات العملٌة: 

 %( درجة االختبار النهائً.52) 
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%( درجة األعمال الفصلٌة ) التطبٌقات العملٌة، التكالٌف، الحضور والمشاركة فً المحاضرة، العروض التقدٌمٌة، االختبارات 52) 
 الشهرٌة ....(

 إرشادات حول أنظمة الدراسة الجامعٌة: -د 

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

فً حال تغٌب الطالب عن حضور جمٌع المحاضرات لخمسة عشر ٌومار متصلة أو ثالثٌن ٌومار متفرقة أو عن جمٌع 
ٌدت من الجامعة لكونه )منقطعار( وٌلزمه التقدم بطلب إعادة القٌد فً الفصل التالً، وال ٌمكن اختبارات الفصل فإنه ٌطوى ق

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

رات بطلب عقد اختبار )بدٌل( فً أول الفصل التالً، وٌخضع النظر فً أعذار الطالب لقرارات المجالس االختبا
 المختصة.

ٌمكن للطالب التحوٌل من كلٌة إلى أخرى داخل الجامعة بشرط موافقة الكلٌة المحول إلٌها، وأن ٌمضً فصالر دراسٌار 
 دراسة الطالب فً الجامعة.)متابعار( أو )معتذرار( وٌكون ذلك لمرة واحدة خالل 

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

منحه الشهرٌة عن الطالب، وفً حال تكرر اإلنذار على الطالب للمرة الثالثة على التوالً ٌتم فصله أكادٌمٌار، وٌنظر حسابٌار فً إمكانٌة 
فرصة لرفع معدله، إلى أن ٌحصل على اإلنذار السادس، وإذا لم ٌمكن للطالب رفع معدله نظرٌار فإنه ٌتم فصله نهائٌار، كما أنه ٌفصل 

 نهائٌار إذا لم ٌتمكن من رفع معدله بعد اإلنذار السادس.
 الغٌر من خالل وكالة شرعٌة.على جمٌع الطالب مباشرة معامالتهم بأنفسهم، وفً حال تعذر ذلك فإنه ٌمكن إنابة 

 التأجٌل واالعتذار:
ٌمكن للطالب التقدم بطلب تأجٌل الدراسة أو االعتذار عنها فً حال عدم تمكنه من مواصلة الدراسة لألعذار الطارئة، وٌسمح بذلك 

 لفصلٌن متتالٌٌن أو لثالثة فصول متفرقة.
ٌل من كلٌة إلى أخرى أو تأجٌل الدراسة تتم فً األسبوعٌن األول والثانً من إجراءات إعادة القٌد بعد االنقطاع أو االنسحاب أو التحو

 الدراسة فً كل فصل دراسً، وال ٌقبل أي إجراء بعد هذا الموعد إال فً الفصل التالً.
بل بداٌة إجراءات االعتذار عن الدراسة تبدأ بعد نهاٌة األسبوعٌن األول والثانً من بداٌة الفصل الدراسً، وتستمر إلى ما ق

 االختبارات النهائٌة بخمسة أسابٌع فً كل فصل دراسً.
 حذف وإضافة المقررات:

ٌتم تسجٌل جداول )المستجدٌن( من الطالب آلٌار وال ٌسمح بالحذف من الجدول الدراسً للمستجدٌن من الطالب، كما أنه ٌتم تسجٌل 
ٌد محددة تعلنها العمادة، ولكل طالب جدول خاص به، ٌمكن جداول الطالب )نٌر المستجدٌن( فً كل فصل دراسً آلٌار وفق مواع

طباعته من خالل صفحة عمادة شؤون القبول والتسجٌل فً البوابة اإللكترونٌة للجامعة، وفً حال رنبة الطالب )نٌر المستجد( 
هً األسبوعٌن األول والثانً من التعدٌل بالحذف أو اإلضافة فعلٌه مراجعة مسجلً الكلٌة إلجراء المطلوب، وذلك وفق مواعٌد محددة 

 الفصل الدراسً، وال ٌمكن تجاوزها بأي حال.
 ٌمكن أن تتم إجراءات الحذف واإلضافة فً الجداول الذاتٌة التً تعدها عمادة شؤون القبول والتسجٌل.

فً البوابة اإللكترونٌة  ٌنصح الطالب بطباعة الخطة الدراسٌة للكلٌة المسجل فٌها من خالل صفحة عمادة شؤون القبول والتسجٌل
للجامعة، لٌسهل االطالع على المقررات المطالب بها فً كل فصل دراسً، وهذت الخطة تتضمن أسماء المقررات ورموزها مقسمة 

 على المستوٌات الدراسٌة.

 (4مرفق )

 اللوائح التنظٌمٌة وسٌاسات وضع الدرجات

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

 (3وزن التقدٌر من ) (5وزن التقدٌر من ) رمز التقدٌر التقدٌر الدرجة المئوٌة

 4.0 5.0 +أ ممتاز مرتفع 95-122

 3.75 4.75 أ ممتاز 95إلى أقل من  92

 3.5 4.5 +ب جٌد جدار مرتفع 92إلى أقل من  25

 3.0 4.0 ب جٌد جدار  25إلى أقل من  22

 2.5 3.5 +ج جٌد مرتفع 22إلى أقل من  75

 2.0 3.0 ج جٌد 75إلى أقل من  72

 1.5 2.5 +د مقبول مرتفع 72إلى أقل من  15
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 1.0 2.0 د مقبول 15إلى أقل من  12

 0 0 هـ راسب 12أقل من 

 معدله التراكمً كاآلتً: )المادة التاسعة والعشرون( ٌكون التقدٌر العام للمعدل التراكمً عند تخرج الطالب بناءر على 
 .3.22من  4.52أو  5.22من  3.52ممتاز: إذا كان المعدل التراكمً ال ٌقل عن 

 .3.22من  4.52إلى أقل من  1.75أو من  5.22من  3.52إلى أقل من  4.75جٌد جدار: إذا كان المعدل التراكمً من 
 .3.22من  1.75إلى أقل من  1.75أو من  22,5 من 4.75إلى أقل من  1.75جٌد: إذا كان المعدل التراكمً من 

 .3.22من  1.75إلى أقل من  1.22أو من  5من  1.75إلى أقل من  1.22مقبول: إذا كان المعدل التراكمً من 
( 5.22( من )5.22( إلى )3.75)المادة الثالثون( تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمً من ) 

( عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانٌة للطالب الحاصل على معدل تراكمً 3.22( من )3.22( إلى )4.75أو من )
 ( عند التخرج.3.22( من )4.75( إلى أقل من )4.15( أو من )5.22( من )3.75( إلى أقل من )3.15من )

 وٌشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانٌة ما ٌلً:
 فً أي مقرر درسه فً الجامعة أو فً جامعة أخرى. أال ٌكون الطالب قد رسب -أ
أن ٌكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج فً مدة أقصاها متوسط المدة بٌن الحد األدنى والحد األقصى للبقاء فً  -ب

 كلٌته.
 .%( من متطلبات التخرج12ٌقل عن )أن ٌكون الطالب قد درس فً الجامعة التً سٌتخرج منها ما ال  -جـ

 
 
 
 

 
 
 
 


