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لت التً المهنٌة الوظائف-6    .تخرجهم بعد لمزاولتها الطالب ؤهَّ
 . معٌد •
 .محاضر •
 . صحفً باحث •
 .إعالمً مخطط •
 . صحفً محرر •
 . صحفً مراسل •
 . صحفً مخرج •
 إلكترونٌة مواقع مدٌر •
 . محتوى مدٌر •

 
 للبدء المعتمد التارٌخ                                     جدٌد برنامج أ()-1
 
    للبرنامج أساسٌة مراجعة أحدثالتً تمت بها  سنةلا                         قائم برنامجب( 

 

 أساسٌة مراجعة آخر إجراء عن المسؤولة الجهة   : 

 باالعتماد ةالخاص المراجعة عن المسؤولة الجهة:  

 أخرى جهة:  
 

 القسم رئٌس –  االسمري أحمد بن محمد/ الدكتور .القسم رئٌس أو البرنامج منسق اسم-2
 

 

 تارٌخ االعتماد من جهة مرخصة -3

 التارٌخ معتمد من عمقر الموقع الرئٌسً والفر

   الموقع الرئٌسً

   

 
 

 .البرنامج ةبٌئب. 

 .البرنامج هذا تدرٌس من الغرض وضح-1
 أوجد قسم إلى  االلكترونً والنشر الصحافة شعبة وتحوٌل واالتصال لإلعالم كلٌة إلى اإلعالم قسم تحوٌل -

 .والتحول التطور هذا بٌعةط مع تتناسب جدٌدة ورؤى معاٌٌر ووضع البرنامج لتطوٌر ملحة حاجة
 حتى متمٌزة برامج ووضع التعلٌم تطوٌر إلً الٌوم تتجه واإلقلٌمٌة العالمٌة والجامعات المؤسسات إن -

 شك وال المجتمعات، تنمٌة عملٌة فً أساسٌا عنصرا ٌكون ومهارٌا   علمٌا متمٌز علمً منتج على تحصل
 .المجتمع لخدمة المهمة اءاألشٌ من العامة العالقات مهنة تطوٌر برنامج أن

 البرنامج تحدٌث ٌتطلب مما الماضٌة القلٌلة السنوات فً العمل سوق على طرأت التً المهمة التغٌرات -
 . الجامعات فً اإلعالم أقسام خرٌجً من وتطلعاته العمل سوق احتٌاجات وفق

 والمحتوى الوسائل توىمس على جدٌدا تنوعا االلكترونً والنشر والصحافة  اإلعالم صناعة أفرزت -
 واالتصال اإلعالم نظرٌات وتحلٌل دراسة شهدتها التً التطورات إلى إضافة واالتصالً، اإلعالمً
 .اإلنسانً

 من ٌستلزم وهذا ، والمهنٌة العلمٌة الناحٌة من العصر روح وتأهٌلهم الطالب إعداد عملٌة تواكب أن ٌجب -
 آخذا .متمٌزة ومنهجٌة علمٌة وأسس مبادئ على ٌقوم علمً مجبرنا إعداد العامة العالقات على القائمٌن
 أو التدرٌس، هٌئة بعضو أو التعلٌمٌة، المؤسسة أو بالطالب سواء المحٌطة المتغٌرات كافة الحسبان فً

 .العمل ومتطلبات بسوق
 .وأهدافها المؤسسة برسالة البرنامج عالقة وضحب. 
 : الجامعة ورؤٌة رسالة مع البرنامج هذا ٌتكامل  •

 و الطالبات و للطالب األخالقٌة القٌم و اإلبداع و المعرفة رعاٌة على تقوم التً الجامعة رسالة البرنامج ٌلبً
 خالل من الوطن، خدمة على قادرٌن لٌكونوا و القٌادٌة المهارات تنمٌة من لٌتمكنوا التدرٌس هٌئة أعضاء
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 و اإلسالمٌة، القٌم و التعالٌم ضوء فً و العلمً، البحث و التعلٌم و التعلم فً متمٌزة نوعٌة نشاطات توفٌر
 مجتمع بناء فً المساهمة أجل من األكادٌمً التمٌز و اإلسالمً االلتزام بٌن التكامل إحداث على الجامعة تقوم
 .المعرفة و العلم
 من ذلك واكب وما السعودٌة العربٌة المملكة فً المجاالت من كثٌر تشهده الذي النوعً الكمً التطور ظل فً

 العربً والعالم عام بشكل العالم فً االلكترونً والنشر الصحافة فً متخصصٌن إلى الحاجة فً مطرد ازدٌاد
 سد   فً_  اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة ومنها_   العالً التعلٌم مؤسسات دور ٌأتً خاص، بوجه
 وتلبٌة الحدٌثة التقنٌة متطلبات وفق فٌها األعمال فٌذتن ومتطلبات البالد تنمٌة فً والمشاركة العجز، هذا

 .الحقٌقٌة التنموٌة الحاجات
 :التالٌة األهداف طرٌق عن القسم ورسالة رؤٌة ستتحقق كما   •
 فً الحدٌثة التقنٌة وسائل توظٌف و ، االلكترونً والنشر الصحافة تخصص فً متكامل علمً برنامج تقدٌم -

 دراساتهم مواصلة من لٌتمكنوا التعلٌم وسائل أفضل على فٌه والدارسٌن القسم نسوبًم وتدرٌب التعلٌم، مجال
 .ومؤسساته المجتمع مع الحٌوي التفاعل وتحقٌق بتمٌز، والعلٌا الجامعٌة

 اإلعالمً العمل لخدمة ، االلكترونً والنشر الصحافة تصمٌم فً ومهارٌا   علمٌا   المؤهلة الكفاءات إعداد -
 وتوظٌف المجاالت، هذه تخدم دراسٌة دورات عقد إلى البرنامج ٌهدف كما. التنمٌة عجلة دفع فً والمساهمة
 .المختلفة المجاالت فً والبحوث والدراسات التعلٌم فً الحدٌثة التقنٌة
 االلكترونً والنشر الصحافة فً والتطبٌقٌة النظرٌة بالمستجدات الطالب تزوٌد -
 والمقترحات الحلول وتقدٌم والمشكالت التطبٌقً الواقع وتحلٌل نقد ىعل قادرٌن لٌكونوا الطالب تهٌئة -

 .لمواجهتها
 

 : القسم أو الكلٌة أو المؤسسة تقدمها التً األخرى بالبرامج البرنامج عالقة-2
 لهم وٌتٌح اإلعالمً، المهنً للعمل الخرٌجٌن ٌؤهل حٌث العالقة، ذات البرامج من غٌره مع البرنامج ٌتكامل
 واالتصال والتلٌفزٌون واإلذاعة اإللكترونً والنشر الصحافة تخصصات فً العلٌا دراساتهم كمالإ فرصة
 العلٌا الدراسات برنامج تطوٌر ،على أٌضا عمل القسم أن بالذكر جدٌر. العامة والعالقات واإلعالن التسوٌقً
 العام الدبلوم) مراحل القسم فً المطور العلٌا الدراسات برنامج سٌتٌح بحٌث البرنامج، هذا مع تكاملٌة آلٌة ،وفق
 (الدكتوراه)و( الماجستٌر)و( اإلعالم فً

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

 
  ال                             نعم   ؟أخرى تقدمها أقسام مقرراتالبرنامج من متطلبات  هل-ب
 

 . المقررات بعض تدرٌس فً األخرى األقسام مع بالقسم التدرٌس هٌئة أعضاء مشاركهوذلك من خالل 
  العامه العالقات برنامج فً المتمثلة أخرى برامج فً طالب ٌأخذها دراسٌة مقررات البرنامج هذا ٌقدم كما-
 : مثل
 الصحفً الخبر مقرر •
 الصحفً المقال مقرر •
 الصحفً لتقرٌرا مقرر •

  بالبرنامج؟ ٌلتحقوا أن الخاصة الظروف بعض لدٌهم الذٌن أو الخاصة االحتٌاجات ذوي للطلبة ٌمكن هل-3
 
     ال                           نعم

 

 

  ؟الخاصة االحتٌاجات ذوي المتقدمٌن لمتطلبات استجابة تقدم التً الخدمات أو التً تجرى التعدٌالت ما-4
 جدال ٌو

 

 

 .والغاٌات واألهداف الرسالة .ج
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 البرنامج رسالةعن  عبر-1
 :القسم عن نبذة
 التً االلكترونً والنشر الصحافة مهارات فً مؤهلٌن إلى العمل سوق حاجة إلى والتجارب اإلحصاءات تشٌر
. كترونًاالل والنشر الصحافة فً لمتخصصٌن الحاجة من إعالمٌة مؤسسة تخلو تكاد فال البرنامج، ٌقدمها

 جادا جهدا تمثل القسم وهذا العمل، وسوق العالً التعلٌم مخرجات بٌن الموائمة فً القسم هذا ٌسهم أن وٌفترض
 ٌسر بكل استٌعابهم العمل سوق ٌستطٌع وطالبات طالب تخرٌج فً اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام جامعة من

 .وسهولة
 وتقنٌات اإلعالم وسائل بٌن ما الحدٌثة التقنٌة قربت حٌث الم،اإلع قسم لرسالة طبٌعٌا امتدادا البرنامج ٌعد

 بالقدرة مرتبطة اإلعالمٌة الممارسة أصبحت وبالتالً" integration" والتكامل االندماج لمستوى الحاسوب
 حاجة على وعالوة. فٌها رئٌسا   مرتكزا   االلكترونً النشر أصبح بحٌث واالتصال الحاسوب تقنٌات إجادة على
 واالتصال واإلعالن العامة والعالقات ، اإلعالم أقسام لبقٌة قوي داعم أٌضا   وهو للمخرجات العمل سوق

 أركانها أحد الصحفً واإلخراج الكتابة ومهارات اآللً الحاسب فتقنٌات والتلفزٌون واإلذاعة التسوٌقً،
 تخصصٌة وأكثر نوعٌا   رٌسا  تد االلكترونً والنشر الصحافة قسم إٌجاد بعد تدرٌسها سٌتم التً الرئٌسة،
 . واحترافا  
 من القسم ٌؤهله ما وهذا صناعته وكٌفٌة الخبر مهنة على األساس فً تقوم اإلعالم مهنة إن بل فحسب هذا لٌس
  االلكترونٌة والصحافة الورقٌة الصحافة مجال فً ومهنٌٌن صحفٌٌن إلى العمل سوق حاجة تلبً

 محمد اإلمام جامعة ولرسالة ،  الكلٌة برسالة ومرتبط اإلعالم بتخصص سٌا  أسا ارتباطا   مرتبط فالقسم وبالتالً
 .اإلسالمٌة سعود بن

 : القسم رؤٌة
 اإلسالمٌة سعود بن محمد اإلمام بجامعة واالتصال اإلعالم بكلٌة ، االلكترونً والنشر الصحافة قسم ٌحتل أن

 .والعالم المملكة فً المناظرة األقسام بٌن متمٌزة مكانة
 : القسم سالةر

 فً تعمل التً االلكترونً والنشر الصحافة فً المتخصصة للكفاءات الممٌز والمهنً األكادٌمً التأهٌل
 .والمختلفة الكثٌرة المجاالت

 ل :الجدو فً البرنامج لرسالة المحققِّة والغاٌات ألهدافجدول ل -2
 

 القٌاس مؤشرات الرئٌسٌة االستراتٌجٌات والغاٌات األهداف

عدددداد الكفددداءات المؤهلدددة علمٌدددا  إ-
الصددددحافة والنشددددر فددددً  ومهارٌددددا  

تزوٌددددددد الطددددددالب االلكترونددددددً و
 بالمسدددتجدات النظرٌدددة والتطبٌقٌدددة 

 فً الصحافة .
 
 

أعضدداء هٌئددة الطددالب وتشددجٌع  -
التدرٌس والمحاضدرٌن والمعٌددٌن 
علددددددددى حضددددددددور المددددددددؤتمرات 
والنددددوات وحلقدددات النقدددا  التدددً 

 تقام داخل البالد وخارجه.
ربددط الطددالب ومنسددوبً القسددم   -

 بالواقع العملً فً المجتمع.

التقوٌمٌدددددة  إجدددددراء الدراسدددددات -
 .ةوالتتابعٌ

 إعدددددددداد التقدددددددارٌر الدورٌدددددددة، -
 واستخالص نتائجها اإلحصائٌة.

تهٌئددة الطددالب لٌكونددوا قددادرٌن  -
علدى نقدد وتحلٌدل الواقدع التطبٌقددً 
والمشدددددددكالت وتقددددددددٌم الحلدددددددول 

 والمقترحات لمواجهتها.

محاضددددري الطددددالب و إلحدددداق  -
القسدددم ومعٌدٌددده ببدددرامج تدرٌبٌدددة 

أحدددث التقنٌددات واألسددالٌب حددول 
 فً العالقات العامة المهنٌة 

إجدددددراء الدراسدددددات التقوٌمٌدددددة  -
 .ةوالتتابعٌ

 إعدددددددداد التقدددددددارٌر الدورٌدددددددة، -
 واستخالص 

 نتائجها اإلحصائٌة.

تزوٌد الطالب بمهدارات البحدث  -
العلمدددددددً، وإعدددددددداد الدراسدددددددات 

تهٌئددددددة ، ووالبحددددددوث اإلعالمٌددددددة
علددددى الطددددالب لٌكونددددوا قددددادرٌن 
 الخروج بنتائج علمٌة سلٌمة.

دخدددددول القسدددددم فدددددً شدددددراكات  -
وبددددددرامج تعدددددداون مهنددددددً مددددددع 
المؤسسددددات اإلعالمٌددددة المتقدمددددة 

 داخل المملكة وخارجها.
 دعددددددم المشددددددروعات البحثٌددددددة  -

 والمحاضرٌن والمعٌدٌن للطالب 

إجددددددراء الدراسددددددات التقوٌمٌددددددة -
 .ةتتابعٌوال
، ةالتقدددددددارٌر الدورٌدددددددإعدددددددداد  -

 واستخالص
 نتائجها اإلحصائٌة. 

تطوٌر الخبرات العملٌة 
والتطبٌقٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس 
فً القسم فً المجاالت التً 
ٌتطلبها التطبٌق العملً للصحافة 

 والنشر اإللكترونً .

إلحددددددداق محاضدددددددري القسدددددددم 
ومعٌدٌدددددده ببددددددرامج تدرٌبٌددددددة 
علدددددددددى اسدددددددددتخدام أحدددددددددداث 

لتقنٌددددات واألسددددالٌب المهنٌددددة ا
فددددددً المجدددددداالت اإلعالمٌددددددة 

 إجراء الدراسات -

 .ةوالتتابعٌالتقوٌمٌة 

 إعداد التقارٌر الدورٌة، -

 واستخالص 
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 نتائجها اإلحصائٌة. المختلفة

لصحافة ردم الفجوة بٌن قسم ا
والمؤسسات والنشر االلكترونً 

المهنٌة لإلعالم التً تماس تطوٌر 
عضاء هٌئة الخبرات العلمٌة أل

التدرٌس فً القسم فً المجاالت 
التً ٌتطلبها التطبٌق العملً 
 للصحافة والنشر اإللكترونً .

دخول القسم فً شراكات وبرامج 
تعاون مهنً مع المؤسسات 
اإلعالمٌة المتقدمة داخل المملكة 

 وخارجها.

 إجراء الدراسات -

 .ةوالتتابعٌالتقوٌمٌة 

 إعداد التقارٌر  -

 ستخالصالدورٌة، وا

 نتائجها اإلحصائٌة. 

 

 .وتنظٌمه البرنامج هٌكل .د   

 :البرنامج توصٌف-1

( وحدة دراسٌة موزعة على متطلبدات الجامعدة والكلٌدة والتخصدص، 126تتضمن الخطة الدراسٌة لبرنامج البكالورٌوس )

م هذه المتطلبات فً ثمانٌة فصول دراسٌة، موزعة على:  وتقد 

 وحدة دراسٌة ( تقدم فً المستوٌات من  األول إلى السابع. 35) اإلعداد العام: وٌتضمن 

 وحدة دراسٌة ( تقدم فً المستوٌات من   االول إلى الثامن. 31المسار التخصصً: وٌتضمن )

 وحدات البرنامج:

 النسبة المئوٌة عدد الوحدات متطلبات

 14 12 الجامعة

 13 11 الكلٌة

 13 31 القسم

 111 126 المجموع

 
 
 

 مقررات مطلب الجامعة:

 الوحدات اسم المقرر م

 4 القرآن الكرٌم 1

 2 التوحٌد 2

 2 السٌرة النبوٌة 3

 2 الثقافة اإلسالمٌة 4

 2 الفقه 5

 2 تارٌخ المملكة 6

 4 النحو 1
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 11 المجموع          

 
 

 مقررات مطلب الكلٌة

 الوحدات اسم المقرر م

 2 اإلعالم السعودي 1

 3 االتصالإلى مدخل  2

 2 مهارات التحرٌر اإلعالمً 3

 2 فلسفة اإلعالم 4

5 
 2 منهج البحث اإلعالمً

 2 نظرٌات االتصال 6

1 
 2 اإلحصاء التطبٌقً

 2 الرأي العام 2

 11 المجموع

 
 
 

 مقررات مطلب القسم
 

 الوحدات اسم المقرر م

 3 التصوٌر الصحفً 1

 2 فٌةمصادر المعلومات الصح 2

 2 مدخل للصحافة 3

 4 برامج التصمٌم الحاسوبٌة 4

 2 الصحافة والمجتمع 5

 4 الخبر الصحفً 6

 2 أخالقٌات الصحافة 1

 3 لإلنترنتاالستخدامات الصحفٌة  2

 3 إدارة المؤسسات الصحفٌة 3

 2 النقد اإلعالمً  12

 3 الصحافة االلكترونٌة 11

 3 الصحافة المتخصصة 12

 4 م الصحف االلكترونٌةتصمٌ 13

 3  االخراج الصحفً 14

 3 التقرٌر الصحفً 15

 3 الحدٌث الصحفً 16
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 4 التحقٌق الصحفً 11

 3 الصحفً االنتاج 12

 3 بحوث الصحافة  13

 3 التحرٌر االلكترونً .  22

 2 األنظمة  الصحفٌة 21

 3 المقال الصحفً 22

 3 فةاالتجاهات المهنٌة الحدٌثة فً الصحا 23

ٌة 24  3 الصحافة االستقصائ

ً  االلكتروًن 25  3 إدارة المحتوى الصحف

ٌة 26  4 الحمالت الصحف

ٌة 21  2 الصحافة الدول

 4 مشروع تخرج 22

 2 تدرٌب تعاونً 23

 31 المجموع



 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 اإللكترونًقسم الصحافة والنشر 

  توصٌف برنامج الصحافة والنشر اإللكترونً          3
 

 الصحافة والنشر االلكتروني )الخطة الجديدة(مقررات قسم 
 المستوى الثاني المستوى األول

 الوحدات ادلقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي الوحدات ادلقرر الرتميز االمسي الرقميالرتميز 
 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
 2 مدخل للصحافة صحف 113 3 مدخل إىل االتصال علم 102
 4 برامج التصميم احلاسوبية صحف 114 2 مصادر ادلعلومات الصحفية صحف 111
     3 التصوير الصحفي صحف 112

 14 اجملموع 15 اجملموع
 الرابعالمستوى  الثالثالمستوى 

 2 الفقه هفق 250 1 (2) القرآن الكرمي قرأ 151
 2 اإلحصاء التطبيقي علم 208 2 منهج البحث اإلعالمي علم 205
 3 إدارة ادلؤسسات الصحفية صحف 219 2 نظريات االتصال علم 206
 2 النقد اإلعالمي صحف 220 2 الصحافة واجملتمع صحف 215
 3 الصحافة االلكرتونية صحف 221 4 اخلرب الصحفي صحف 216
 3 الصحافة ادلتخصصة صحف 222 2 افةأخالقيات الصح صحف 217
     3 لإلنرتنتاالستخدامات الصحفية  صحف 218

 15 اجملموع 16 اجملموع
 السادسالمستوى  الخامسالمستوى 

 2 تاريخ ادلملكة ترخ 102 1 (3) القرآن الكرمي قرأ 201
 3 التحقيق الصحفي صحف 327 2 الثقافة اإلسالمية ثقف 453
 3 اإلنتاج الصحفي صحف 328 2 امالرأي الع علم 308
تصميم الصحف  صحف 323

 3 حبوث الصحافة صحف 329 4 اإللكرتونية
 3 اإللكرتوين.التحرير  صحف 330 3 اإلخراج الصحفي صحف 324
 2 األنظمة الصحفية صحف 331 3 التقرير الصحفي صحف 325
 3 ادلقال الصحفي صحف 332 3 احلديث الصحفي صحف 326

 20 اجملموع 18 اجملموع
 الثامنالمستوى  السابعالمستوى 

 4 مشروع خترج صحف 438 1 (4) القرآن الكرمي قرأ 251
االجتاهات ادلهنية احلديثة يف  صحف 433

 8 تدريب تعاوين صحف 439 3 الصحافة
     3 الصحافة االستقصائية صحف 434
الصحفي إدارة احملتوى  صحف 435

     3 االلكرتوين
     4 حلمالت الصحفيةا صحف 436
     2 الصحافة الدولية صحف 437

 12 اجملموع 16 اجملموع
 ساعة126جمموع الساعات 
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 الخطة الدراسية لقسم الصحافة والنشر االلكتروني وفقاً للمتطلبات السابقة
ز  انخرُي

 انرقًٍ

ز  انخرُي

 االسًٍ
ًقرر  انىحذاث ان

 بلمسطلث بلسةجك

  2 اإلػالو انسؼىٌد ػهى 101

ً االحصال ػهى 102   3 يذخم إن

ُت صحف 111 ًؼهىياث انصحف   2 يصادر ان

ر انصحٍف صحف 112   3 انخصَى

  2 يهاراث انخحرَر اإلػاليٍ ػهى 103

  2 فهسفت االػالو ػهى 104

ً االحصال 102ػهى  2 يذخم  نهصحافت صحف 113  يذخم إن

ت صحف 114 ُى انحاسىُب   4 برايح انخصً

  2 نبحذ اإلػاليٍينهح ا ػهى 205

  2 نظرَاث االحصال ػهى 206

غ صحف 215 دًخ ت، صحف  111صحف  2 انصحافت واًن ؼهىياث انصحُف  يذخم نهصحافت 113يصادر اًن

 4 انخبر انصحٍف صحف 216
ت، صحف  111صحف  ؼهىياث انصحُف  103، صحف يذخم نهصحافت 113يصادر اًن

 يهاراث انخحرَر اإلػاليٍ

ُاث ا صحف 212 ت، صحف  111صحف  2 نصحافتأخالق ؼهىياث انصحُف  يذخم نهصحافت 113يصادر اًن

ُت نإلنخرنج صحف 212  3 اإلسخخذاياث انصحف
ت، صحف  111صحف  ؼهىياث انصحُف  114، صحف يذخم نهصحافت 113يصادر اًن

ت ُى انحاسىُب  برايح انخصً

ٍُق ػهى 202   ينهح انبحذ اإلػالٍي 205ػهى  1 اإلحصاء انخطب

ُت صحف 212 ؤسساث انصحف ت، صحف  111صحف  3 إدارة اًن ؼهىياث انصحُف  يذخم نهصحافت 113يصادر اًن

 فهسفت اإلػالو 104ػهى  2 اننقذ اإلػاليٍ صحف 220

ُت صحف 221 ُكخرون ُت نإلنخرنج 212صحف   3 انصحافت اإلن  اإلسخخذاياث انصحف

ًخخصصت صحف 222  3 انصحافت ان
ت 111صحف  ؼهىياث انصحُف  103، صحف يذخم نهصحافت 113، صحف يصادر اًن

 يهاراث انخحرَر اإلػاليٍ

ٌ انؼاو ػهى 302   2 انرأ

ت صحف 323 ُكخروُن ُى انصحف اإلن ت 221صحف  4 حصً ُكخروُن  انصحافت اإلن

ُت، صحف  114صحف  3 اإلخراج انصحٍف صحف 324 ُى انحاسىب ُت نإلنخرنج 212برايح انخصً  اإلسخخذاياث انصحف

ٍ،  112صحف  3 ر انصحٍفانخقرَ صحف 325 ر انصحف  انخبر انصحٍف 216صحف انخصَى

ذ انصحٍف صحف 326 ٍ،  112صحف  3 انحَذ ر انصحف  انخبر انصحٍف 216صحف انخصَى

ق انصحٍف صحف 322 ٍ،  112صحف  4 انخحُق ر انصحف  انخقرَر انصحٍف 325صحف انخصَى

ًخخصصت 222صحف  3 اإلنخاج انصحٍف صحف 322  انصحافت ان

 3 بحىد انصحافت حفص 322
ٍ، ػهى  205ػهى  ٍ، صحف  202ينهح انبحذ اإلػالي ُق انصحافت  222اإلحصاء انخطب

ًخخصصت  ان

كخروٍن صحف 330 ُت، صحف  221صحف  3 انخحرَر اإلُن ُكخرون  انخبر انصحٍف 216انصحافت اإلن

ُت صحف 331 ًت انصحف ت 212صحف  2 األنظ ؤسساث انصحُف  إدارة اًن

ًقال ان صحف 332  3 صحٍفان
ًغ، صحف  215صحف  دخ ٍ، صحف  216انصحافت واًن اننقذ  220انخبر انصحف

 اإلػاليٍ

ٍ انصحافت صحف 433 َثت ف ُت انحذ ًهن ًخخصصت، صحف  222صحف  3 االحداهاث ان  اإلنخاج انصحٍف 322انصحافت ان

ت صحف 434 ٍ، صحف  322صحف  3 انصحافت االسخقصاُئ ق انصحف كخرون 330انخحُق  ٍانخحرَر اإلُن

كخروٍن صحف 435 ٍ اإلُن حخىي انصحف ُت، صحف  212صحف  3 إدارة اًن ؤسساث انصحف ُكخروٍن 330إدارة اًن  انخحرَر اإلن

ُت صحف 436  4 انحًالث انصحف
ٍ، صحف  216صحف  ًخخصصت، صحف  222انخبر انصحف ًت  331انصحافت ان األنظ

ُت  انصحف

ُت صحف 432  2 انصحافت انذون
ٍ، صح 216صحف  ُت نإلنخرنج، صحف  212ف انخبر انصحف  331االسخخذاياث انصحف

ُت ًت انصحف  األنظ

ًقرراث انخخصصُت، يا ػذا صحف   4 يشروع حخرج صحف 432 ُغ ان  حذرَب انخؼاوٍن 432خً

ًقرراث انخخصصُت يا ػذا صحف  2 حذرَب حؼاوٍن صحف 432 ُغ ان  يشروع حخرج 432خً
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 . المطلوبة المٌدانٌة الخبرة مكونات. 2

 . التعاونً تدرٌبال •

 .التخرج مشروع •

ا تدرًٌبا كانتأ سواء البرنامج فً المطلوبة الخبرة مكونات عن مختصرة نبذة ًٌ ا تدرًٌبا أم عاًما عمل ًٌ  من صح
  .االمتٌاز سنة أو المٌدانٌة المقررات خالل
•  

 المٌدانٌة الخبرة ألنشطة مختصر وصف-أ
 وتصمٌم الصحفً واإلخراج واإلنتاج واإللكترونً الورقً ًالصحف التحرٌر على بالتدرب الطالب ٌقوم •

 .للتخرج مشروعا   الطالب ٌعد كما اإللكترونٌة الصحف وتحرٌر

 البرنامج فً المٌدانٌة الخبرةفٌها الطالب ب ٌكلف التً المراحل أو المرحلة  -ب
 ( الثامن المستويالفصل الدراسً الثانً ) –السنه الرابعة   •

 

  الزمنٌة والجدولة خصصالم الوقت-ج
 .الفصلٌة المقررات من جزء•
 –فً  السنه الرابعة  الفصل طوال اإلعالمٌة المؤسسات إحدى فً ولٌكن الكلٌة خارج ٌتم التعاونً التدرٌب•

 ( الثامن المستويالفصل الدراسً الثانً )
 

 المعتمدة  الساعات دد. عد
 :التالً النحو على ةموزع كامل دراسً فصل لمدة أسبوعٌا ساعة( 12) 
 .ساعات( 4) التخرج مشروع مقرر  •
 .أسبوعٌا   ساعة( 2) كامل دراسً فصل لمدة التعاونً التدرٌب  •

 

 األبحاث  أوالمشارٌع  متطلبات. 3

 .مختصر وصفأ. 

 والنشر الصحافة) ٌرغبه الذي المجال فً متكامل عملً مشروع بتنفٌذ البرنامج فً دراسته الطالب ٌختتم
 التخطٌط على وقدراته اكتسبها التً والمهارات المعرفة خالله من وٌترجم بنفسه بتنفٌذه وٌقوم( إللكترونًا

 .والتنفٌذ والتألٌف واإلعداد

  .البحث أو بالمشروع التكلٌف من المستهدفة الرئٌسٌة التعلم مخرجاتب. 
 فً الصحافة والنشر اإللكترونً . محترفة مهنٌة تطبٌقات إلى النظرٌة المعارف تحوٌل على القدرة  •
 .والتنفٌذ والتألٌف واإلعداد التخطٌط مهارات إجادة  •
 .السلٌم والعلمً العملً تصورها فً البرنامج من اكتسبها التً والمهارات المعارف وضع على القدرة  •

  البحث إجراء أو المشروع بتنفٌذ البرنامج فً الطالب فٌها ٌُكل ًف التً المراحل أو المرحلة -ج

 (الثامن المستوى)  الفصل الثانً -: السنة الرابعة •

 المعتمدة الساعات عدد-د

 .ساعات أربع

 .للطالب المقدم الدعم وآلٌات األكادٌمً لإلرشاد شرح-هـ

 عملٌة خطة الطالب ٌقدم علٌها االتفاق وبعد المقرر، أستاذ مع وٌناقشها لمشروعه، فكرة طالب كل ٌختار
 الفصل نهاٌة فً جاهزا   المشروع لٌكون األستاذ، قبل من دورٌة بمتابعة المشروع تنفٌذ فً ٌبدأ ثم ،للتنفٌذ

 .الدراسً
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 التقوٌم لمنهج شرح-و
 التقٌٌم المستمر للطالب وفق الخطة التنفٌذٌة، وتوزع الدرجات وفق ما ٌلً:

 

 الدرجة اإلجراء                              

 %15 ٌث جودتها وابتكارها وتمٌزهاتقوٌم الفكرة من ح

 %22 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

 تعلم المقرر مخرجاتمجاالت التعلم و
 وفقاً لمتطلبات المؤهالت الوطنٌة

 

 التقوٌم أسالٌب  التدرٌس استراتٌجٌات

 المعارف 1.0

1.1 

 لعلم األساسٌة المفاهٌم ٌعرف 
 اإللكترونً والنشر الصحافة
 .الرئٌسة وأنواعها ومجاالتها

  التعلم المباشر
 والمحاضرات الصفٌة.

 اإلنجاز ملفات. 

1.2 

  ًٌسترجع النظرٌات االتصالٌة الت
فسر العملٌة اإلعالمٌة وتطبٌقاتها ت

 المختلفة فً الصحف

  التعلم القائم على التفكٌر
 الناقد .

  التعلم القائم على العمل
 الجماعً "التعاونً" .

 . الواجبات المكتبٌة 

  

1.3 
  ٌذكر المعارف األساسٌة لفهم الصحافة

 والنشر اإللكترونً.
  التعلم القائم على الحوار

 والنقا  داخل الصف .

 المفاهٌم خرائط 

 . تقدٌم العروض 

  

1.4 
 

 
  

 اإلدراكٌة المهارات 2.0

2.1 
 .تطبٌق المهارات الصحفٌة المستهدفة 

  
 المحاضرات الصفٌة 

  منتدٌات النقا 

 المقابالت 

 التطبٌقات الصفٌة 

  

2.2 
  ٌمٌز بٌن الفنون الصحفٌة المتخلفة

 ومتطلبات تنفٌذها
 التدرٌبات العملٌة 

 .مشارٌع بحثٌة 

  

2.3 
  ٌحلل الموضوعات الصحفٌة المختلفة

 وٌحدد اتجاهاتها

  حل المشكالت ودراسة
 الحالة.

    مجموعات النقا
 الصغٌرة

   مجموعات النقا
 الصغٌرة.

  

2.4 
 ًٌمتلك مهارات البحث العلم  .التدرٌبات العملٌة 

  منتدٌات النقا 

  التغذٌة الراجعة لما
ٌقوم به الطالب من 
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 أعمال.

 المسؤولٌة وتحمل اآلخرٌن عم التعامل مهارات 3.0

3.1 
 .ٌمارس مهارات التواصل الفعال 

  

  المشاركة فً األنشطة
الجماعٌة الصفٌة وغٌر 

 الصفٌة.

  ًتقمص األدوار المهنٌة ف
األنشطة التدرٌبٌة فً 
 مٌادٌن العمل الصحفً .

  مالحظة تفاعل
الطالب فً مواقف 

 مختلفة.

  

3.2 

 ٌكون عالقات إٌجابٌة مع اآلخرٌن 
 ضمن فرٌق العمل الصحفً وٌعمل

  

  تكوٌن فرق عمل إلنجاز
 المشارٌع اإلعالمٌة.

  تكلٌف الطالب باإلشراف
 على األنشطة غٌر الصفٌة.

  

  تقوٌم أداء الطالب
أثناء ممارسته للعمل 

 المٌدانً.

  طرح قضاٌا
افتراضٌة ومالحظة 
طرٌقة تعامل الطالب 

 معها.

 العددٌة مهاراتوال المعلومات، وتقنٌة التواصل، مهارات   4.0

4.1 
  مهارة التواصل شفهٌا وتحرٌرٌا مع

 زمالئه ومع عضو هٌئة التدرٌس.

 ًالمدخل التواصل 

 .المحاضرات الصفٌة 

 .المقابالت الشخصٌة 

 .ًالتقٌٌم الذات 

4.2 
  مهارة استخدام الحاسب اآللً فً إنتاج

 الصحفٌةالمواد 

  مجموعات التعلم الصغٌرة
. 

 ًاستخدام التعلم االلكترون 
  ونظام التعلٌم عن بعد.

 .ًالتقٌٌم الذات 

 

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

 ور  العمل 
 .االختبارات العملٌة 

 المختبرات أدلة 

 

  القدرة على استخدام التقنٌة فً البحث
 العلمً.

  

 .المحاكاة  .ًالتقٌٌم الذات 

  حركٌةنفسال مهاراتال   5.0

5.1 

  إنتاج الشرائح الشفافة بأسالٌب مختلفة
 بطرٌقة صحٌحة.

  إنتاج الشفافٌات بأسالٌب مختلفة
 بطرٌقة صحٌحة.

  

 .ًالتدرٌب العمل 

 .المحاكاة 

 .ور  العمل 

 .االختبارات العملٌة 

 .إنتاج المواد التعلٌمٌة 

  تقوٌم أستاذ المقرر ألداء
الطالب أثناء تطبٌق 

لحركٌة من المهارات ا
 خالل قائمة الرصد.

  تقوٌم الطالب ألداء
زمالئهم أثناء تطبٌق 

 المهارات الحركٌة.

5.2 

 .تشغٌل العارض البصري 

 .تشغٌل جهاز البٌانات 

 .تشغٌل السبورة التفاعلٌة 

 .ًالتدرٌب العمل 

 .المحاكاة 

 .ور  العمل 

 .االختبارات العملٌة 

  .إنتاج المواد التعلٌمٌة 

 ر ألداء تقوٌم أستاذ المقر
الطالب أثناء تطبٌق 
المهارات الحركٌة من 

 خالل قائمة الرصد.

  تقوٌم الطالب ألداء
زمالئهم أثناء تطبٌق 

 المهارات الحركٌة.
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 السنة األولى ) الفصل األول والثانً(

 

مجاالت التعلم 
تعلم  ومخرجات

وفقاً  المقرر
لمتطلبات 
المؤهالت 
 الوطنٌة

قرأ
121 

عقد
122 

نحو
124 

علم 
121 

علم
122 

صحف
111 

نحو
153 

علم
123 

علم
124 

          المعارف 1.0

 م م ق م م م ق ق ق الحقائق  1.1

 م م ق م م م ق ق ق المفاهٌم  1.2

 م م ق م م م ق ق ق النظرٌات 1.3

 م م ق م م م ق ق ق     اإلجراءات  1.4

2.0 
 المهارات
 اإلدراكٌة

         ق

2.1 
مهارات 
 معرفٌة

 م م ق م م م ق ق د

2.2 
تطبٌق 

المهارات عند 
 الطلب 

 م م ق م م م ق ق د

2.3 
التفكٌر 

االبتكاري وحل 
    المشكالت 

 م م ق م م م ق ق د

3.0 

 مهارات
 مع التعامل
 اآلخرٌن
 وتحمل

 المسؤولٌة

         

3.1 
مسؤولٌة الفرد 

 عن تعلمه
 م م ق م م م ق ق د

3.2 
المشاركة 
الجماعٌة 
 والقٌادة

 م م ق م م م ق ق د

3.3 

التصرف 
بمسؤولٌة  فً 

المواقف 
الشخصٌة 
 والمهنٌة

 م م ق م م م ق ق د

4.3 
معاٌٌر السلوك 

 األدبٌة
 م م ق م م م ق  د

4.0 

 مهارات
 التواصل،
 وتقنٌة

 المعلومات،
 والمهارات
 العددٌة

         

4.1 
التواصل 
الشفوي 
 والمكتوب

 م م ق م م م ق ق د

 م م ق م م م ق ق م استخدام تقنٌة 4.2
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 المعلومات   

4.3 
   مبادئ

الرٌاضٌات  
 واإلحصاء

 م م ق م م م ق ق م

5.0 
 المهارات

 حركٌةنفس ال
         

5.1 

القدرة على 
إنتاج وتصمٌم 
مواد العالقات 
 العامة المختلفة

 م م م م م م م م م

5.2 

القدرة على 
محاكاة  وتبادل 
 أدوار ومواقف
وممارسات 
 عملٌة فً

 العالقات العامة.

 م م م م م م م م م

3.5 

قٌاس قدرة 
الطالب على 
التعامل فً 
المواقف التً 
 تتطلب الحركة

 ق ق ق ق ق ق ق ق ق

 السنة الثانٌة ) الفصل الثالث والرابع(

 

مجاالت التعلم 
ومخرجات تعلم 

المقرر وفقاً 
لمتطلبات 
المؤهالت 
 الوطنٌة

قرأ
221 

علم 
225 

علم
226 

صحف
215 

صحف
216 

صحف
216 

صحف 
212 

صحف
213 

صحف
222 

صحف
221 

           المعارف 1.0

 م ق ق ق م ق ق م م ق الحقائق  1.1

 م ق ق ق م ق ق م م ق المفاهٌم  1.2

 م ق ق ق م ق ق م م ق النظرٌات 1.3

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

2.0 
 المهارات
 اإلدراكٌة

          

2.1 
مهارات 

 عرفٌةم
 م ق ق ق م ق ق م م ق

2.2 
تطبٌق 

المهارات عند 
 الطلب 

 م ق ق ق م ق ق م م ق

2.3 
التفكٌر 

االبتكاري وحل 
     المشكالت 

 م ق ق ق م ق ق م م ق

3.0 

 مهارات
 مع التعامل
 اآلخرٌن
 وتحمل

 المسؤولٌة

          

3.1 
مسؤولٌة الفرد 

 عن تعلمه
 م ق ق ق م ق ق م م ق

 م ق ق ق م ق ق م م ق المشاركة 3.2
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الجماعٌة 
 والقٌادة

3.3 

التصرف 
بمسؤولٌة  فً 

المواقف 
الشخصٌة 
 والمهنٌة

 م ق ق ق م ق ق م م ق

4.3 
معاٌٌر السلوك 

 األدبٌة
 م ق ق ق م ق ق م م ق

4.0 

 مهارات
 التواصل،
 وتقنٌة

 المعلومات،
 والمهارات
 العددٌة

          

4.1 
التواصل 
الشفوي 
 والمكتوب

 م ق ق ق م ق ق م م ق

4.2 
استخدام تقنٌة 
 المعلومات   

 م ق ق ق م ق ق م م ق

4.3 
   مبادئ

الرٌاضٌات  
 واإلحصاء

 م ق ق ق م ق ق م م ق

5.0 
 المهارات

 ةالنفس حركٌ
          

5.1 

إنتاج القدرة على 
وتصمٌم مواد 
العالقات العامة 

 المختلفة

 م م م م م م م - - -

5.2 

اة  محاكالقدرة على 
وتبادل أدوار 

 ومواقف
وممارسات عملٌة 

فً العالقات 
 العامة.

 م م م م م م م م م -

3.5 

قٌاس قدرة 
الطالب على 
التعامل فً 
المواقف التً 
 تتطلب الحركة

 م م م م م م م م م ق
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 السنة الثالثة ) الفصل الخامس والسادس(

 
 

 

مجاالت التعلم 
ومخرجات تعلم 

 المقرر وفقاً 
لمتطلبات 
المؤهالت 
 الوطنٌة

قرأ
321 

ثقف
453 

صحف
323 

 صحف
324 

 صحف
325 

 صحف
326 

صحف
323 

صحف
332 

صحف
331 

صحف
332 

           المعارف 1.0

 ق د  م م د د د م ق ق الحقائق  1.1

 ق د  م م د د د م ق ق المفاهٌم  1.2

 ق د م م د د د م ق ق النظرٌات 1.3

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

2.0 
 المهارات
 اإلدراكٌة

          

2.1 
مهارات 
 معرفٌة

 ق د د د د د د م ق ق

2.2 
تطبٌق 

المهارات عند 
 الطلب 

 ق د د د د د د م ق ق

2.3 
التفكٌر 

االبتكاري وحل 
     المشكالت 

 ق د د د د د د م ق ق

3.0 

 مهارات
 مع التعامل
 اآلخرٌن
 وتحمل

 المسؤولٌة

          

3.1 
مسؤولٌة الفرد 

 عن تعلمه
 ق د د د د د د م ق ق

3.2 
المشاركة 
الجماعٌة 
 والقٌادة

 ق د د د د د د م ق ق

3.3 

التصرف 
بمسؤولٌة  فً 

المواقف 
الشخصٌة 
 والمهنٌة

 ق د د د د د د م ق ق

4.3 
معاٌٌر السلوك 

 األدبٌة
 ق د د د د د د م ق ق

4.0 

 مهارات
 التواصل،
 وتقنٌة

 ،المعلومات
 والمهارات
 العددٌة

          

4.1 
التواصل 
الشفوي 
 والمكتوب

 ق د د د د د د م ق ق

4.2 
استخدام تقنٌة 
 المعلومات   

 ق د د د د د د م ق ق
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4.3 
   مبادئ

الرٌاضٌات  
 واإلحصاء

 ق د د د د د د م ق ق

5.0 
 المهارات

 ةالنفس حركٌ
          

5.1 

القدرة على 
إنتاج وتصمٌم 

عالقات مواد ال
 العامة المختلفة

 د د د د ق ق ق ق ق ق

5.2 

القدرة على 
محاكاة  وتبادل 
 أدوار ومواقف
وممارسات 
عملٌة فً 

 العالقات العامة.

 د د د د د د د ق ق ق

3.5 

قٌاس قدرة 
الطالب على 
التعامل فً 
المواقف التً 
 تتطلب الحركة

 د د د د د د د ق ق ق

 
 والثامن(السنة الرابعة ) الفصل السابع 

 

مجاالت التعلم 
ومخرجات تعلم 

المقرر وفقاً 
لمتطلبات 
المؤهالت 
 الوطنٌة

قرأ
451 

صحف
433 

صحف
434 

صحف
435 

صحف
436 

صحف
331 

علق
43
5 

علق
436 

    

1.
0 

             المعارف

1.
1 

 الحقائق 
     د د د د د د د د

1.
2 

 المفاهٌم 
     د د د د د د د د

1.
3 

 النظرٌات
     د د د د د د د د

1.
4 

     اإلجراءات 
     د د د د د د د د

2.
0 

 المهارات
 اإلدراكٌة

            

2.
1 

مهارات 
 معرفٌة

     د د د د د د د د

2.
2 

تطبٌق 
المهارات عند 

 الطلب 

     د د د د د د د د

2.
3 

التفكٌر 
االبتكاري وحل 

    المشكالت 

     د د د د د د د د

3.
0 

 مهارات
 مع لالتعام

 اآلخرٌن
 وتحمل
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 المسؤولٌة

3.
1 

مسؤولٌة الفرد 
 عن تعلمه

     د د د د د د د د

3.
2 

المشاركة 
الجماعٌة 
 والقٌادة

     د د د د د د د د

3.
3 

التصرف 
بمسؤولٌة  فً 

المواقف 
الشخصٌة 
 والمهنٌة

     د د د د د د د د

4.
3 

معاٌٌر السلوك 
 األدبٌة

     د د د د د د د د

4.
0 

 مهارات
 التواصل،
 وتقنٌة

 المعلومات،
 والمهارات
 العددٌة

            

4.
1 

التواصل 
الشفوي 
 والمكتوب

     د د د د د د د د

4.
2 

استخدام تقنٌة 
 المعلومات   

     د د د د د د د د

4.
3 

   مبادئ
الرٌاضٌات  
 واإلحصاء

     د د د د د د د د

5.
0 

 المهارات
 ةالنفس حركٌ

            

5.
1 

القدرة على 
إنتاج وتصمٌم 
مواد العالقات 
 العامة المختلفة

     د د د د د د د د

5.
2 

القدرة على 
محاكاة  وتبادل 
 أدوار ومواقف
وممارسات 
عملٌة فً 

 العالقات العامة.

     د د د د د د د د

3.
5 

قٌاس قدرة 
الطالب على 
التعامل فً 
المواقف التً 
 تتطلب الحركة

     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 التً  -
 ٌعلنها القسم فً فترات القبول للدراسة الجامعٌة فً الجامعة.

 ) مرفق الدلٌل اإلرشادي( رياجتٌاز الفصل التحضٌ

 .البرنامج وإتمام الحضور متطلبات. 6

، ما عدا النسب المسموح  ساعة 123وعددها  الحضور الكامل لجمٌع ساعات البرنامج إجباري: ٌتطلب الحضور - أ
محمد بن بها فً الالئحة الموحدة لجمٌع الدراسات الجامعٌة فً الجامعات السعودٌة، وقواعد تنفٌذها بجامعة اإلمام 

 ) 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  62ال تقل درجة االمتحان النهائً عن : المقررات النظرٌة
 ة المقرر:ٌتناسب مع طبٌع

 اختبارات فصلٌة. -

 اختبارات قصٌرة. -

 بحوث قصٌرة أو أوراق عمل. -

 مشاركة صفٌة. -

 عروض تقدٌمٌة. -
%، وتوزع باقً الدرجة على األعمال الفصلٌة التالٌة بما  42ال تقل درجة االمتحان النهائً عن  لمقررات نصف عملٌة:
 ٌتناسب مع طبٌعة المقرر:

 تكلٌفات عملٌة. -

 اختبارات فصلٌة -

 شاركة صفٌةم -

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

واالختبارات الموحدة للجامعات ، الئحة الدراسة أخرىإلى سنة طبق بشأن االنتقال من : تسنة إلى سنة من االنتقالب. 
 .السعودٌة

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

 .واالختبارات الموحدة للجامعات السعودٌة

 .األداء قٌاس من والتحقق الطالب تقوٌم 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 
  خارجٌة:تقوٌم مستقل من جهة  -ب 

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

 .الطلبة ومساندة الطالبٌة اإلدارة .هـ

 .للطلبة األكادٌمً اإلرشاد-1
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 ساعتان أسبوعٌا. الساعات المكتبٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس: -أ 
 رنامج واختٌار المواد الدراسٌة:االستشارات الخاصة بتخطٌط الب  -ب
 تعٌن مشرف من أعضاء هٌئة التدرٌس لكل طالب منذ بداٌة دخوله البرنامج وحتى تخرجه. -
مكتبٌة أسبوعٌا وذلك تبعا  لجدول محاضراته األسبوعً من أجل تقدٌم  ٌنٌحدد أستاذ المقرر ما ال ٌقل عن ساعت -

 المشورة األكادٌمٌة لطالب هذا المقرر 
 داء األكادٌمً للطالب.متابعة األ -

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

 الدراسات العلٌا التً ٌنشدها.

 ة للطالبالشخصٌة واالجتماعٌ 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 والمرافق التعلم مصادر .ز

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

 ذلك؟

التنسدددٌق مدددع المكتبدددة المركزٌدددة بالجامعدددة لتدددوفٌر الكتدددب والمراجدددع التدددً ٌحتددداج إلٌهدددا الطدددالب فدددً مجدددال  -
 التخصص.

 .ٌع الكتب لتوفٌر مصادر المعلومات للطالبالتنسٌق مع الجهات المتخصصة فً ب -

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

 ذلك؟ على الحصول إجراءات وما الدراسٌة، والفصول والمعامل
 
 والتعلم التعلٌم مصادر على الحصول من الطالب ٌتمكن حتى القاعات داخل االنترنت خدمة توفٌر  -
 .معهد أو كلٌة كل داخل والتعلم المعلومات مصادر لتوفٌر مركز إنشاء  -
 
 

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

 مقرر كل وألهداف 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
 إلٌها  الطالب وصول وتسهٌل المعلومات قواعد لمعرفة مسوحات إجراء  -

 المراجع وغٌرها من مصادر التعلم المقدمة؟كتب المقررات و مدى مالءمة مٌولتق الطالب ٌتبعها التً اإلجراءات ما-3
 .بالمكتبة والمراجع المصادر من احتٌاجاتهم حول والطالبات الطالب استبانات

 

 : واعتمادها المقررات كتب على للحصول المتبعة اإلجراءات 4
هداف كل مقرر على تقٌٌم الكتب والمراجع من قبل لجان متخصصة للتأكد من مناسبتها ألهداف البرنامج بشكل عام وأل

 حدة، على أن ٌتم ذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات
 

 .حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة أعضاء .ح

 التعٌٌن-1
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 : التدرٌس هٌئة أعضاء توظٌف عملٌة

 العالٌة العلمٌة والكفاءة االختصاص ذوي من التدرٌس هٌئة أعضاء اختٌار. 

 أكادٌمٌا   متمٌزةال الجامعات خرٌجً من التدرٌس هٌئة أعضاء اختٌار. 

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

 والجامعة القسم ولوائح بأنظمة حدٌثا   المعٌن التدرٌس هٌئة عضو تعرٌف. 

 البرنامج ٌقدمها التً والمقررات التدرٌس هٌئة عضو تخصص بٌن المواءمة. 

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

 .ومراجعته علٌه واإلشراف البرنامج تصمٌم فً ةالمشارك-2

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

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

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

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

 :االستشارٌة اللجنة عمل آلٌةب.   
 س القسم للنظر فٌها والتوجٌه بما تحتاجه من إجراءات تنفٌذٌة.تعرض خالصات عملٌة التقوٌم تلك على مجل -
 

 .المهنً التطوٌر-3

 :حٌث من حكمهم فً ومن التدرٌس هٌئة ألعضاء المهنً التطوٌر لتحقٌق المتبعة اإلجراءات
 

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

 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

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

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

 المجاالت؟ هذه فً الحاصلة
 

 وخارجٌا   داخلٌا   العلمٌة والندوات راتالمؤتم 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-4

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

ابتعاث عدد من المعٌدٌن والمحاضرٌن للدراسة فً الخارج بما ٌتواكب مع التطورات الحدٌثة فً مجال  -
 .الصحافة والنشر اإللكترونً 

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

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

 .العالً
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 عملٌات تقٌٌم البرنامج وتطوٌره  .ط

 .التدرٌس ةفعالٌ-1

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

 

 استمارة استقصاء طالبٌة لكل مقرر توزع نهاٌة كل فصل. -

 ٌة.تقارٌر لجنة متابعة وتقوٌم الخطة الدراس -
 .ثقة المؤسسات اإلعالمٌة بخرٌجً القسم وحصول النسبة الكبرى منهم على وظائف فور تخرجهم

 

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

 السنوي الوظٌفً األداء تقوٌم استمارة. 

 الخرٌجٌنو الطلبة آراء استبانات. 

  متابعة اعضاء هٌئة التدرٌس اثناء المحاضرات 

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

 - األستاذ قبل من المقدم المقرر ملف مراجعة. 
 

 .للبرنامج العام التقٌٌم-2

ى الجمالً لجودة البرنامج ومدى ما االستراتٌجٌات التً تستخدم فً البرنامج للحصول على تقوٌمات للمستو -أ 
  تحقق من مخرجات التعلٌم المرسومة له من طالب البرنامج الحالٌٌن ومن خرٌجٌن:

 استمارة استقصاء للطالب المسجلٌن حالٌا  والذٌن تخرجوا من البرنامج. -
 مجموعات التركٌز للطالب المسجلٌن حالٌا  والذٌن تخرجوا من البرنامج. -

ٌجٌات التتتتً تستتتتخدم فتتتً البرنتتتامج للحصتتتول علتتتى تقوٌمتتتات للمستتتتوى الجمتتتالً لجتتتودة البرنتتتامج االستتتترات -ب 
ٌ مٌن مستقلٌن:  ومدى ما تحقق من مخرجات التعلٌم المرسومة له من استشارٌٌن و/أو مق

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

االستتتتراتٌجٌات التتتتً تستتتتخدم فتتتً البرنتتتامج للحصتتتول علتتتى تقوٌمتتتات للمستتتتوى الجمتتتالً لجتتتودة البرنتتتامج  -ج
 ومدى ما تحقق من مخرجات التعلٌم المرسومة له من أرباب العمل و/أو األطراف المعنٌة:

 لمٌة لتقوٌم مخرجات البرنامج من قبل وحدة البحوث فً الكلٌة.إجراء دراسات ع -
التعددددرف علددددى اتجاهددددات المؤسسددددات التددددً ٌعمددددل بهددددا خرٌجددددو القسددددم نحددددو معددددارف الخددددرٌجٌن ومهدددداراتهم   -

 .االتصالٌة واإلعالمٌة وغٌرها من المهارات المطلوبة فً رجل العالقات العامة
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 ٌمهووتق للبرنامج الرئٌسٌة األداء مؤشرات جدول

مؤشرات 
األداء 
 الرئٌسٌة

قائمة مؤشرات أداء البرنامج الرئٌسٌة باعتماد 
 المؤسسة

المستوى 
المستهدف 

لمؤشرات األداء 
 الرئٌسٌة

المستوى الحالً 
لمؤشرات األداء 

 الرئٌسٌة

مستوى مؤشرات 
األداء الرئٌسٌة بالنسبة 
للمعاٌٌر المرجعٌة 

 الداخلٌة

مستوى مؤشرات 
 األداء الرئٌسٌة
بالنسبة للمعاٌٌر 
 المرجعٌة الخارجٌة

تحلٌل مؤشرات 
 األداء الرئٌسٌة

الرؤٌة الجدٌدة 
للمستوى المستهدف 
لمؤشرات األداء 

 الرئٌسٌة

 1المؤشر
نسبحد بلطببلت لي اببد بلسببذوام كجببذًب   ة بب   ً 

  ة اعةدلو(

أستاذ لكل 
 طالب25

 طالب لكل أستاذ21 طالب21أستاذ لكل  جدٌد
  

 2المؤشر
ضببةه ى اببد بلسببذوام بلببوا  ا ملببٌ  نسببحد   

  ؤىلذ د سٌوبه  صةدق  ل ية

% من 11
 عدد األساتذة

 جدٌد
% من عدد 11

 األساتذة
% من عدد 61

 األساتذة

  

 3المؤشر
نسبحد بلطببلت بلبذب ل   جببةلحلب ن بلبوا    ملببٌب 

 جنجةح بلسند بألًلى
 %11 %65 جدٌد 15%

  

 4المؤشر

نسبببببببحد بلطبببببببلت بلبببببببذب ل    ببببببب  جبببببببلب ن  

حكةلٌواٌس بلوا    ملٌب     بل ذ بألدنى  ب  بل

 بلمذخ

 %15 %61 جدٌد 11%

  

 5المؤشر
نسببحد بلطببلت بلببذب ل    بب  جببلب ن بلذوب ببةذ 

 بلعل ة بلوا    ملٌب     بلٌلر بلم ذد
 %15 %41 جدٌد 61%

  

 6المؤشر
 نسحد بلخلاج      جلب ن بلحكةلٌواٌس بلبوا 

 . شيل    بلسخلج 6    ذخ  زٌظفٌب
 %45 %11 جدٌد 41%

  

 1المؤشر

نسحد بلخلاج      جلب ن بلحكةلٌواٌس بلبوا  

 شببيل  بب   6بلس مببٌب جةلذوب ببةذ بلعل ببة  ببل  

 .بلسخلج

 %1 %3 جدٌد 11%

  

 1المؤشر

زم  م  ص ةت بلعم  لجبٌدخ بلخبلاج   جةلنسبحد 

ألدبئيببببم جعببببك   ببببة ل ًجةلنسببببحد للميببببةوبذ 

 ًبلخصةئص  مة ا ذدىة إطةو بلمؤىلذ.

 جٌد جداً  جٌد جدٌد جداً جٌد 

  

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

 الشخص المسؤول  التقوٌممعاٌٌر  االقتراحات العملٌة التوصٌات الرقم
تارٌخ 
 البدء

 تارٌخ االنتهاء

1 
حصل أل ذبد بلطلت ً  ضةه ى اد بلسذوام جعبذ نيةابد 

  .    ص  دوب 
 جعذ نيةاد     ص  دوب  . ً    بلكل د  

2 

حصببل أل ببذبد   ضببةه ى اببد بلسببذوام بلببوا  ا ملببٌ  

 ؤىلذ د سٌوبه  صةدق  ل ية نسحد لمجمبٌ    ضبةه 

 ى اد بلسذوام.

  
 ذال شاٌ    ضةه 

 ى اد بلسذوام
 جعذ نيةاد     ند دوب  د.

 جعذ نيةاد     ص  دوب  .  ذال شاٌ  بلطلت    لبجعد نسةئن طلت بلفللد بألًلى. 3

4 
 لبجعببببد نسببببةئن طببببلت بلفللببببد بللبجعببببد ًبلسببببجلذ 

 للنةج   . دبأل ةدام 
 جعذ نيةاد     ص  دوب  .  ذال شاٌ  بلطلت.  

5 
 لبجعببد  عببٌذ بلببوا   نيببٌب  لحلببد بلذوب ببةذ بلعل ببة 

 ً مةونسية جسٌبواخ بلس ةليم جةلحلنة ن.
  

ً    بلكل د للذوب ةذ 

 بلعل ة.
 نيةاد     ص  دوب  . جعذ

6 
 6ب سمصببةه   ببذبد بلخببلاج   بلببوا  زٌظفببٌب  بب   ببذخ 

  شيل    بلسخلج.
 جعذ نيةاد     ند دوب  د.   

1 
 لبجعببد  عببٌذ بلممحببٌل   للذوب ببةذ بلعل ببة ًزببٌبواخ 

 زخلجيم. 
  

ً    بلكل د للذوب ةذ 

 بلعل ة.
 لح  جذباد بلفص  بلذوب  .

1 

عم  ًبلمبذوبه  ب    بة   زٌزاع ب سحةند  لى  ص ةت بل

 مبب  بلخببلاج   لمعل ببد دوجببد زم بب ميم ًو ببةىم  بب  

  سسٌبىم.

     ند.  لاك بلجٌدخ   

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

 التارٌخ التوقٌع المنصب االسم العمٌد/المشرف على البرنامج

   عمٌد الكلٌة أ. د/ عبدهللا بن محمد الرفاعً الم واالتصالعمٌد كلٌة اإلع

     وكٌل الجامعة
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 مرفقات البرنامج
 

 (1مرفق رقم )
 الدلٌل اإلرشادي لقسم الصحافة والنشر االلكترونً :

 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

  تنمٌة نتائج التعلٌم فً المجاالت المختلفة 1

  مهارات التواصل، واستخدام تقنٌة المعلومات العددٌة 2

  ت النفس حركٌة )إذا كانت تنطبق على البرنامج(المهارا 3

  متطلبات القبول بالبرنامج 12

  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

  والمراجع ومصادر  التعلم الكتب 15

  الجوانب المتعلقة بتعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس وتطوٌرهم  16

  تقٌٌم البرنامج وعملٌات تحسٌن المستوى 11

  التقوٌم الكلً للبرنامج 12
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 (2مرفق رقم )

 الدلٌل اإلرشادي لقسم الصحافة والنشر االلكترونً 
 م.محتوٌات الدلٌل اإلرشادي  للقس

 الصفحة المحتوٌات

 34 مقدمة

 34 نبذة عن القسم

 34 رؤٌة القسم

 34 رسالة القسم

 35 أهداف القسم

 35 شروط القبول فً القسم

 36 اإلطار العام للخطة الدراسٌة للقسم

 36 ترمٌز المقررات

 32 الخطة الدراسٌة التفصٌلٌة موزعة على الفصول الدراسٌة

 43 لبرنامجمتطلبات الحضور وإتمام ا

 43 إرشادات حول أنظمة الدراسة الجامعٌة

 45 توزٌع درجات المقرر الدراسً
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 مقدمة:

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

رونً فً العالم بشكل عام والعالم العربً بوجه خاص، ٌأتً مطرد فً الحاجة إلى متخصصٌن فً الصحافة والنشر االلكت

دور مؤسسات التعلٌم العالً _  ومنها جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة _ فً سد  هذا العجز، والمشاركة فً تنمٌة 

 قٌة.البالد ومتطلبات تنفٌذ األعمال فٌها وفق متطلبات التقنٌة الحدٌثة وتلبٌة الحاجات التنموٌة الحقٌ

 نبذة عن القسم:

تشٌر اإلحصاءات والتجارب إلى حاجة سوق العمل إلى مؤهلٌن فً مهارات الصحافة والنشر االلكترونً التً ٌقدمها 

البرنامج، فال تكاد تخلو مؤسسة إعالمٌة من الحاجة لمتخصصٌن فً الصحافة والنشر االلكترونً. وٌفترض أن تسهم هذا 

التعلٌم العالً وسوق العمل، وهذه القسم تمثل جهدا جادا من جامعة اإلمام محمد بن سعود  القسم فً الموائمة بٌن مخرجات

 اإلسالمٌة فً تخرٌج طالب وطالبات ٌستطٌع سوق العمل استٌعابهم بكل ٌسر وسهولة.

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

" وبالتالً أصبحت الممارسة اإلعالمٌة مرتبطة بالقدرة على إجادة تقنٌات integrationلمستوى االندماج والتكامل "

الحاسوب واالتصال بحٌث أصبح النشر االلكترونً مرتكزا  رئٌسا  فٌها. وعالوة على حاجة سوق العمل للمخرجات وهو 

، والعالقات العامة واإلعالن واالتصال التسوٌقً، واإلذاعة والتلفزٌون فتقنٌات أٌضا  داعم قوي لبقٌة أقسام اإلعالم 

الحاسب األلى ومهارات الكتابة واإلخراج الصحفً أحد أركانها الرئٌسة، التً سٌتم تدرٌسها بعد إٌجاد قسم الصحافة 

تبط ارتباطا  أساسٌا  بتخصص اإلعالم والنشر االلكترونً تدرٌسا  نوعٌا  وأكثر تخصصٌة واحترافا . وبالتالً فالقسم مر

 ومرتبط برسالة الكلٌة  ، ولرسالة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة.

 رؤٌة القسم :

أن ٌحتل قسم الصحافة والنشر االلكترونً ، بكلٌة اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة مكانة 

 مملكة والعالم.متمٌزة بٌن األقسام المناظرة فً ال

 رسالة القسم :

التأهٌل األكادٌمً والمهنً الممٌز للكفاءات المتخصصة فً الصحافة والنشر االلكترونً التً تعمل فً المجاالت الكثٌرة 

 والمختلفة. 

 أهداف قسم الصحافة والنشر االلكترونً :

 سٌتم تحقٌق رؤٌة ورسالة القسم عن طرٌق األهداف التالٌة:

ج علمً متكامل فً تخصص الصحافة والنشر االلكترونً ، و توظٌف وسائل التقنٌة الحدٌثة فً مجال تقدٌم برنام -

دراساتهم الجامعٌة والعلٌا  والدارسٌن فٌه على أفضل وسائل التعلٌم لٌتمكنوا من مواصلة التعلٌم، وتدرٌب منسوبً القسم

 بتمٌز، وتحقٌق التفاعل الحٌوي مع المجتمع ومؤسساته.

اإلعالمً والمساهمة فً  الكفاءات المؤهلة علمٌا  ومهارٌا فً تصمٌم الصحافة والنشر االلكترونً ، لخدمة العمل إعداد -

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

 والدراسات والبحوث فً المجاالت المختلفة.

 تزوٌد الطالب بالمستجدات النظرٌة والتطبٌقٌة فً الصحافة والنشر االلكترونً -

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

 شــروط القبول فً القسم لمرحلة البكالورٌوس: 

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

 اجتٌاز الفصل التحضٌري  

 شهادة الثانوٌة العامة، القسم األدبً أو العلمً  
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 أ : اإلطار العام للخطة الدراسٌة لمرحلة البكالورٌوس  :

والكلٌدة والتخصدص، ( وحدة دراسٌة موزعة على متطلبدات الجامعدة 123تتضمن الخطة الدراسٌة لبرنامج البكالورٌوس )
 وذلك على النحو التالً:

 النسبة المئوٌة عدد الوحدات عدد المقررات نوع المتطلب م

 %14 12 مقررات 1 متطلب جامعً 1

 %13 11 مقررات 2 متطلب كلٌة 2

 %13 31 مقرر 23 متطلب التخصص 3

 %122 126 مقرر 46 المجموع

م هذه المتطلبات فً ثمانٌة فصول دراسٌة،  موزعة على النحو التالً: وتقد 
 ( وحدة دراسٌة تقدم  للطالب فً المستوى األول وحتى المستوى  السابع.35: وٌتضمن )اإلعداد العام -1
 ( وحدة دراسٌة تقدم للطالب  فً المستوى االول حتى المستوى الثامن.31المسار التخصصً: وٌتضمن ) -2

 ترمٌز المقررات: -ب 

 المدلول الرقم

 المئات
(122 ،222 ،322 ،422) 

 السنة الدراسٌة

 1السنة األولى 
 2السنة الثانٌة 
 3السنة الثالثة 
 4السنة الرابعة 

م  3وهً فً خانة المئات مما ٌعنً أن أي مادة ٌكون رقمها االول من الٌسار  فإنهدا تقدد 
 فً السنة الثالثة.

 العشرات
(12 ،22 )...... 

 المسارات

12 . 
22       . 

فإنها تخصصدٌة           2ات، مما ٌعنً أن أي مادة ٌكون رقمها األوسط وهً فً خانة العشر
 .....(52، 42، 32.وتأخذ التخصصات التً ٌتم افتتاحها بعد ذلك التسلسل ) 

 اآلحاد
(1 ،2 ،4،3،5 ) 
(6 ،1 ،2 ،3) 

 تسلسل المواد فً كل مسار

س والسابع مدن العدام للمواد التً تقدم فً الفصل األول والثالث والخام 5-1األرقام من 
 الدراسً.
 للمواد التً تقدم فً الفصل الرابع والسادس من العام الدراسً.  3-6األرقام من 

فإنهدا  3وهً فً خانة اآلحداد، ممدا ٌعندً أن أي مدادة تكدون رقمهدا األخٌدر مدن الٌمدٌن 
 تخص الفصل الدراسً األول من السنة الدراسٌة.

 حسب السنة الدراسٌة.      223خاص إلى  221الرقم والرمز تبدأ ب مواد اإلعداد التخصصً العام

  

 لجامعةمقررات مطلب ا
 

 الوحدات اسم المقرر م

 4 القرآن الكرٌم 1

 2 التوحٌد 2

 2 السٌرة النبوٌة 3

 2 الثقافة اإلسالمٌة 4

 2 الفقه 5

 2 تارٌخ المملكة 6

 4 النحو 1
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 11 المجموع          

 

 الكلٌةقررات مطلب م
 

 الوحدات اسم المقرر م

 2 اإلعالم السعودي 1

 3 مدخل االتصال 2

 2 مهارات التحرٌر اإلعالمً 3

 2 فلسفة اإلعالم 4

5 
 2 منهج البحث اإلعالمً

 2 نظرٌات االتصال 6

1 
 2 اإلحصاء التطبٌقً

 2 الرأي العام 2

 11 المجموع

 
 

 مقررات مطلب القسم
 

 الوحدات راسم المقر م

 3 التصوٌر الصحفً 1

 2 مصادر المعلومات الصحفٌة 2

 2 مدخل للصحافة 3

 4 برامج التصمٌم الحاسوبٌة 4

 2 الصحافة والمجتمع 5

 4 الخبر الصحفً 6

 2 أخالقٌات الصحافة 1

 3 لإلنترنتاالستخدامات الصحفٌة  2

 3 إدارة المؤسسات الصحفٌة 3

 2 النقد اإلعالمً  12

 3 الصحافة االلكترونٌة 11

 3 الصحافة المتخصصة 12

 4 تصمٌم الصحف االلكترونٌة 13

 3 اإلنتاج الصحفً  14

 3 التقرٌر الصحفً 15

 3 الحدٌث الصحفً 16

 4 التحقٌق الصحفً 11



 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 اإللكترونًقسم الصحافة والنشر 

  توصٌف برنامج الصحافة والنشر اإللكترونً          32
 

 

 3 اإلخراج الصحفً 12

 3 بحوث الصحافة  13

 3 التحرٌر االلكترونً .  22

 2 األنظمة  الصحفٌة 21

 3 لمقال الصحفًا 22

 3 االتجاهات المهنٌة الحدٌثة فً الصحافة 23

ٌة 24  3 الصحافة االستقصائ

ً  االلكتروًن 25  3 إدارة المحتوى الصحف

ٌة 26  4 الحمالت الصحف

ٌة 21  2 الصحافة الدول

 4 مشروع تخرج 22

 2 تدرٌب تعاونً 23

 31 المجموع
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 البكالورٌوس فً قسم الصحافة والنشر االلكترونً اإلطار العام للخطة الدراسٌة لمرحلة -د 

 الصحافة والنشر االلكتروني )الخطة الجديدة(مقررات قسم 
 المستوى الثاني المستوى األول

 الوحدات ادلقرر الرتميز االمسي الرتميز الرقمي الوحدات 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
 2 مدخل للصحافة صحف 113 3 مدخل إىل االتصال علم 102
 4 تصميم احلاسوبيةبرامج ال صحف 114 2 مصادر ادلعلومات الصحفية صحف 111
     3 التصوير الصحفي صحف 112

 14 اجملموع 15 اجملموع
 الرابعالمستوى  الثالثالمستوى 

 2 الفقه فقه 250 1 (2) القرآن الكرمي قرأ 151
 2 اإلحصاء التطبيقي علم 208 2 منهج البحث اإلعالمي علم 205
 3 صحفيةإدارة ادلؤسسات ال صحف 219 2 نظريات االتصال علم 206
 2 النقد اإلعالمي صحف 220 2 الصحافة واجملتمع صحف 215
 3 الصحافة االلكرتونية صحف 221 4 اخلرب الصحفي صحف 216
 3 الصحافة ادلتخصصة صحف 222 2 أخالقيات الصحافة صحف 217
     3 لإلنرتنتاالستخدامات الصحفية  صحف 218

 15 اجملموع 16 اجملموع
 السادسستوى الم الخامسالمستوى 

 2 تاريخ ادلملكة ترخ 102 1 (3) القرآن الكرمي قرأ 201
 3 التحقيق الصحفي صحف 327 2 الثقافة اإلسالمية ثقف 453
 3 اإلنتاج الصحفي صحف 328 2 الرأي العام علم 308
تصميم الصحف  صحف 323

 3 حبوث الصحافة صحف 329 4 اإللكرتونية
 3 اإللكرتوين.التحرير  حفص 330 3 اإلخراج الصحفي صحف 324
 2 األنظمة الصحفية صحف 331 3 التقرير الصحفي صحف 325
 3 ادلقال الصحفي صحف 332 3 احلديث الصحفي صحف 326

 20 اجملموع 18 اجملموع
 الثامنالمستوى  السابعالمستوى 

 4 مشروع خترج صحف 438 1 (4) القرآن الكرمي قرأ 251
احلديثة يف  االجتاهات ادلهنية صحف 433

 8 تدريب تعاوين صحف 439 3 الصحافة
     3 الصحافة االستقصائية صحف 434
الصحفي إدارة احملتوى  صحف 435

     3 االلكرتوين
     4 احلمالت الصحفية صحف 436
     2 الصحافة الدولية صحف 437

 12 اجملموع 16 اجملموع
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 ساعة126جمموع الساعات 
 

 (3مرفق )

 ات القبول بالبرنامجدلٌل متطلب

 متطلبات القبول : -أ 

  ٌقبل البرنامج الحاصلٌن على شهادة الثانوٌة العامة القسدم األدبدً أو العلمدً أو مدا ٌعادلهدا، وفدق شدروط القبدول

 التً ٌعلنها القسم فً فترات القبول للدراسة الجامعٌة فً الجامعة.

 اجتٌاز الفصل التحضٌري. 

 :البرنامج متطلبات الحضور وإتمام -ب  

 % ( من مجموع محاضرات كل مقرر.15الحضور: ٌنبغً حضور الطالب ما ال ٌقل عن )

 % .62االنتقال من المستوى إلى الذي ٌلٌه: الحد األدنى للنجاح فً المقرر 

 وحدة دراسٌة( . 123إتمام البرنامج:  إكمال متطلبات البرنامج ) 

 ت ولوائحه.المراجع: نظام مجلس التعلٌم العالً والجامعا

 الئحة الدراسات واالختبارات للمرحلة الجامعٌة. 

 ج توزٌع درجات المقررات :

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

 المقررات النظرٌة:

 %  ( درجة االختبار النهائً.12)

لمشاركة فً المحاضرة، العروض التقدٌمٌة، االختبارات الشهرٌة، % ( درجة األعمال الفصلٌة )الحضور وا32) 

 والتكلٌفات القرائٌة والبحثٌة خالل الفصل ....(.

 المقررات العملٌة: 

 %( درجة االختبار النهائً.52) 

ٌمٌة، %( درجة األعمال الفصلٌة ) التطبٌقات العملٌة، التكالٌف، الحضور والمشاركة فً المحاضرة، العروض التقد52) 

 االختبارات الشهرٌة ....(.

 

 إرشادات حول أنظمة الدراسة الجامعٌة: -د 

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

 نظام الدراسة:

و عن جمٌع فً حال تغٌب الطالب عن حضور جمٌع المحاضرات لخمسة عشر ٌوما  متصلة أو ثالثٌن ٌوما  متفرقة أ

اختبارات الفصل فإنه ٌطوى قٌده من الجامعة لكونه )منقطعا ( وٌلزمه التقدم بطلب إعادة القٌد فً الفصل التالً، وال ٌمكن 

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

االختبارات بطلب عقد اختبار )بدٌل( فً أول الفصل التالً، وٌخضع النظر فً أعذار الطالب لقرارات المجالس 

 المختصة.

ٌمكن للطالب التحوٌل من كلٌة إلى أخرى داخل الجامعة بشرط موافقة الكلٌة المحول إلٌها، وأن ٌمضً فصال  دراسٌا  

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

( وٌترتب على ذلك توقف 5.22( من )2.22اإلنذار األكادٌمً ٌحصل علٌه الطالب إذا انخفض معدله التراكمً عن )

أكادٌمٌا ، وٌنظر المكافأة الشهرٌة عن الطالب، وفً حال تكرر اإلنذار على الطالب للمرة الثالثة على التوالً ٌتم فصله 

حسابٌا  فً إمكانٌة منحه فرصة لرفع معدله، إلى أن ٌحصل على اإلنذار السادس، وإذا لم ٌمكن للطالب رفع معدله نظرٌا  

 فإنه ٌتم فصله نهائٌا ، كما أنه ٌفصل نهائٌا  إذا لم ٌتمكن من رفع معدله بعد اإلنذار السادس.

 م، وفً حال تعذر ذلك فإنه ٌمكن إنابة الغٌر من خالل وكالة شرعٌة.على جمٌع الطالب مباشرة معامالتهم بأنفسه

 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.

ٌد بعد االنقطاع أو االنسحاب أو التحوٌل من كلٌة إلى أخرى أو تأجٌل الدراسة تتم فً األسبوعٌن األول إجراءات إعادة الق

 والثانً من الدراسة فً كل فصل دراسً، وال ٌقبل أي إجراء بعد هذا الموعد إال فً الفصل التالً.

بداٌة الفصل الدراسً، وتستمر إلى ما قبل إجراءات االعتذار عن الدراسة تبدأ بعد نهاٌة األسبوعٌن األول والثانً من 

 بداٌة االختبارات النهائٌة بخمسة أسابٌع فً كل فصل دراسً.

 حذف وإضافة المقررات:

ٌتم تسجٌل جداول )المستجدٌن( من الطالب آلٌا  وال ٌسمح بالحذف من الجدول الدراسً للمستجدٌن من الطالب، كما أنه 

جدٌن( فً كل فصل دراسً آلٌا  وفق مواعٌد محددة تعلنها العمادة، ولكل طالب ٌتم تسجٌل جداول الطالب )غٌر المست

جدول خاص به، ٌمكن طباعته من خالل صفحة عمادة شؤون القبول والتسجٌل فً البوابة اإللكترونٌة للجامعة، وفً حال 

جراء المطلوب، وذلك وفق رغبة الطالب )غٌر المستجد( التعدٌل بالحذف أو اإلضافة فعلٌه مراجعة مسجلً الكلٌة إل

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

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

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

اإللكترونٌة للجامعة، لٌسهل االطالع على المقررات المطالب بها فً كل فصل دراسً، وهذه الخطة تتضمن أسماء 

 المقررات ورموزها مقسمة على المستوٌات الدراسٌة.

 

 

 

 

 

 (4مرفق )



 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
 كلٌة اإلعالم واالتصال

 اإللكترونًقسم الصحافة والنشر 

  توصٌف برنامج الصحافة والنشر اإللكترونً          36
 

 اللوائح التنظٌمٌة وسٌاسات وضع الدرجات 
 الثامنة والعشرون( تحسب التقدٌرات التً ٌحصل علٌها الطالب فً كل مقرر كما ٌلً:)المادة 

 رمز التقدٌر التقدٌر الدرجة المئوٌة
وزن التقدٌر من 

(5) 
 (4وزن التقدٌر من )

 4.0 5.0 +أ ممتاز مرتفع 35-122

 3.75 4.75 أ ممتاز 35إلى أقل من  32

 3.5 4.5 +ب جٌد جدا  مرتفع 32إلى أقل من  25

 3.0 4.0 ب جٌد جدا   25إلى أقل من  22

 2.5 3.5 +ج جٌد مرتفع 22إلى أقل من  15

 2.0 3.0 ج جٌد 15إلى أقل من  12

 1.5 2.5 +د مقبول مرتفع 12إلى أقل من  65

 1.0 2.0 د مقبول 65إلى أقل من  62

 0 0 هـ راسب 62أقل من 

 للمعدل التراكمً عند تخرج الطالب بناء  على معدله التراكمً كاآلتً:)المادة التاسعة والعشرون( ٌكون التقدٌر العام 

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

 .4.22من  3.52إلى أقل من  2.15أو من  5.22من  4.52إلى أقل من  3.15جٌد جدا : إذا كان المعدل التراكمً من 

 .4.22من  2.15إلى أقل من  1.15أو من  22,5 من 3.15إلى أقل من  2.15ل التراكمً من جٌد: إذا كان المعد

 .4.22من  1.15إلى أقل من  1.22أو من  5من  2.15إلى أقل من  2.22مقبول: إذا كان المعدل التراكمً من 

( 5.22( من )5.22إلى ) (4.15)المادة الثالثون( تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمً من )

( عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانٌة للطالب الحاصل على معدل تراكمً 4.22( من )4.22( إلى )3.15أو من )

 ( عند التخرج.4.22( من )3.15( إلى أقل من )3.25( أو من )5.22( من )4.15( إلى أقل من )4.25من )

 لثانٌة ما ٌلً:وٌشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو ا

 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 األقصى للبقاء فً  -ب

 كلٌته.

 %( من متطلبات التخرج62ٌقل عن ) الأن ٌكون الطالب قد درس فً الجامعة التً سٌتخرج منها ما  -جـ


