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كلية اإلعالم واالتصال
تأسســت كليــة اإلعــام واالتصــال فــي 14/11/1433هــــ، بعــد موافقــة مجلــس التعليــم العالــي علــى تحويــل 
قســم اإلعــام إلــى كليــة، ويأتــي هــذا التطــور متوافقــا مــع تنامــي أهميــة اإلعــام وتأثيــره الكبيــر والنمــو 
المتســارع الــذي يشــهده هــذا القطــاع علميــًا وفنيــًا وتقنيــًا، إضافــة إلــى اإلقبــال المتزايــد مــن قبــل الطــاب 
لالتحــاق بتخصصــات االعــام واالتصــال المختلفــة 0وترجــع البدايــات األولــى للكليــة إلــى عــام 1396هـــ، حيــث 
كانــت دراســة اإلعــام فــي المعهــد العالــي للدعــوة اإلســامية، وفــي عــام 1402هـــ، تــم تحويــل اإلعــام إلى 
قســم فــي كليــة اللغــة العربيــة ، وبعــد ذلــك تــم دمــج قســم اإلعــام مــع المعهــد العالــي للدعــوة لتتحــول 
إلــى كليــة الدعــوة واإلعــام، واســتمرت دراســة اإلعــام كقســم حتــى تحــول إلــى كليــة مســتقلة فــي عــام 

1433هـ
وتضــم الكليــة ســتة أقســام علميــة، وهــي قســم الصحافــة والنشــر االلكترونــي ، وقســم اإلذاعــة والتلفزيون 
الجرافيكــس  وقســم  التســويقي،  واالتصــال  اإلعــان  وقســم  العامــة،  العاقــات  وقســم  والفلــم، 
 والوســائط المتعــددة، وقســم اإلعــام المتخصــص لجميــع المراحــل ) البكالوريــوسـ  الماجســتيرـ  الدكتــوراه (. 
وتســعى الكليــة مــن خــال برامجهــا األكاديميــة المختلفــة التــي تقــوم علــى المعرفــة والخبــرة والمهــارة إلــى 
إيجــاد بيئــة عمــل محفــزة لإلنتــاج واإلبــداع المعرفــي بمــا يحقــق هــدف الجامعــة بــأن تكــون المعرفــة فــي خدمــة 
الوطن، إضافة إلى تنمية مهــــارات التفكــــير الـعـلــــمي، ومد جســور التعاون بين الكلية وخريجيها والمهنيين 
والمتخصصيــن فــي مجــال اإلعــام وتعزيــز التعــاون بيــن الكليــة والمؤسســات االعاميــة والمؤسســات 

الوطنيــة العامــة والخاصــة انطاقــا مــن دور الجامعــة الوطنــي..  

رؤية الكلية
التميــز فــي مجــال التعليــم والبحــث العلمــي فــي علــوم اإلعــام واالتصــال، والمســاهمة فــي تســخير 

المعرفــة لخدمــة الوطــن.

رسالة الكلية
تتطلــع كليــة اإلعــام واالتصــال إلــى رفــع مســتوى المعرفــة العلميــة والبحثيــة لــدى طابهــا فــي مجــال علــوم 
اإلعــام واالتصــال، وتعزيــز ســبل االبــداع والتفكيــر العلمــي والتواصل الفعال وتنمية الشــعور بالمســؤولية، 
وبنــاء قيــادات إعاميــة مبدعــة وتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة، والنشــاطات والخدمــات اإلبداعيــة للمســاهمة 

فــي النهــوض بالمجتمــع.

أنشطة وفعاليات الكلية

	

	

زيــارة معالــي مديــر جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء األســتاذ الدكتــور ســليمان بــن 
عبداللــه أبــا الخيــل يــوم األربعــاء 23 / 8 / 143هـ المعــرض الطالبــي الســنوي لقســم الجرافيكــس والوســائط المتعــددة 

بكليــة اإلعــالم واالتصــال.

زيــارة معالــي مديــر جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء األســتاذ الدكتــور ســليمان 
بــن عبداللــه أبــا الخيــل لكليــة اإلعــالم واالتصــال 

كلية اإلعالم واالتصال تنظم ندوة بعنوان تركي السديري.. الريادة والتفوق في نصف قرن.
بحضور وكيل جامعة اإلمام للتواصل الدولي والتبادل المعرفي الدكتور محمد بن سعيد العلم وعدد من المتخصصين 

كلية اإلعالم واالتصال كلية اإلعالم واالتصال
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قسم الصحافة والنشر اإللكتروني قسم الصحافة والنشر اإللكتروني

ســمو األميــر الدكتــور ســعد بــن ســعود بــن محمــد ال ســعود عميــد كليــة اإلعــالم واالتصــال بجامعــة اإلمــام محمــد بــن 
ســعود اإلســالمية يشــارك فــي منتــدى تحالــف عاصفــة الفكــر بالريــاض

كليــة اإلعــالم واالتصــال تنظــم نــدوة بعنــوان تــوازن القــوى: اإلعــالم والعدالــة وســيادة القانــون، بمناســبة اليــوم 
العالمــي لحريــة الصحافــة 2018

كلية االعالم واالتصال نظمت عددًا من لقاءات اإلرشاد األكاديمي للطالب 

كلية االعالم واالتصال نظمت عددًا من لقاءات اإلرشاد األكاديمي للطالب 

  كلية اإلعالم واالتصال تنظم لقاًء لتطوير تعليم اإلعالم

ســمو األميــر الدكتــور ســعد بــن ســعود بــن محمــد ال ســعود عميــد كليــة اإلعــالم واالتصــال بجامعــة اإلمــام محمــد بــن 
ســعود اإلســالمية يشــارك بورقــة بعنــوان “دور وســائل االتصــال فــي األزمــات والكــوارث” فــي الملتقــى العلمــي 
الــذي نفذتــه جامعــة نايــف للعلــوم األمنيــة بالتعــاون مــع جامعــة جنيــف والمنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنيــة بمقــر األمــم 
المتحــدة فــي مدينــة جنيــف بعنــوان: )العالقــات الدوليــة أثنــاء األزمــات والكــوارث( خــالل الفترة مــن 19-17 أبريــل 2018م
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قسم الصحافة والنشر اإللكتروني

يعــد تخصــص الصحافــة مــن أقــدم التخصصــات فــي كليــة اإلعــام واالتصــال وترجــع بدايتــه األولــى إلــى 
العــام 1402هـــ حيــث كان مســارًا تحــت مســمى الصحافــة والعاقــات العامــة  فــي قســم اإلعــام التابــع لكلية 
اللغــة العربيــة، واســتمرت الدراســة بهــذا النظــام إلــى العــام 1426هـــ عندمــا انفصــل مســار الصحافــة عــن 
العاقــات العامــة بعــد أن أصبــح قســم اإلعــام أحــد أقســام كليــة الدعــوة واإلعــام، وبعــد موافقــة مجلــس 
التعليــم العالــي فــي جلســته الحاديــة والســبعين بتأســيس كليــة اإلعــام واالتصــال فــي 14/11/1433هــــ،  

أصبــح قســمًا للصحافــة والنشــر اإللكترونــي متضمنــًا برنامــج البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه
 ويحــرص القســم فــي مرحلــة التحــول علــى أن تكــون مقرراتــه تائــم ســوق العمــل، وتغطــي الجانــب النظــري 
والمهنــي بتوظــف األســاليب الحديثــة فــي التعليــم، لــذا تعتمــد الدراســة فيــه علــى التدريــب العملــي، 

واالســتفادة مــن التطــورات التكنولوجيــة للتعامــل مــع متطلبــات العمــل الصحفــي المطبــوع.

رؤية القسم
أن يحتــل قســم الصحافــة والنشــر االلكترونــي، بكليــة اإلعــام واالتصــال بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 

اإلســامية مكانــة متميــزة بيــن األقســام المناظــرة فــي المملكــة والعالــم.
رسالة القسم

التأهيــل األكاديمــي والمهنــي المميــز للكفــاءات المتخصصــة فــي الصحافــة والنشــر االلكترونــي التــي تعمــل 
فــي المجــاالت الكثيــرة والمختلفــة.

أهداف القسم 
•    إعــداد الكفــاءات المؤهلــة علميــًا ومهاريــًا فــي الصحافــة والنشــر االلكتروني وتزويد الطاب بالمســتجدات 

النظريــة والتطبيقيــة  فــي الصحافة .
•    تهيئــة الطــاب ليكونــوا قادريــن علــى نقــد وتحليــل الواقــع التطبيقــي والمشــكات وتقديــم الحلــول 

لمواجهتهــا. والمقترحــات 
•    تزويــد الطــاب بمهــارات البحــث العلمــي، وإعــداد الدراســات والبحــوث اإلعامية، وتهيئة الطــاب ليكونوا 

قادريــن علــى الخــروج بنتائــج علمية ســليمة.
•    تطويــر الخبــرات العمليــة والتطبيقيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي القســم فــي المجــاالت التــي يتطلبهــا 

التطبيــق العملــي للصحافــة والنشــر اإللكترونــي.
•    ردم الفجــوة بيــن قســم الصحافــة والنشــر االلكترونــي والمؤسســات المهنيــة لإلعــام التــي تمــاس 
ــة التدريــس فــي القســم فــي المجــاالت التــي يتطلبهــا التطبيــق  ــرات العلميــة ألعضــاء هيئ ــر الخب تطوي

العملــي للصحافــة والنشــر اإللكترونــي.

قسم الصحافة والنشر اإللكتروني

إنجازات اللجان العلمية واالدارية بالقسم 
شــكل مجلــس القســم عــدد مــن اللجــان المختصــة لتتولــى إدارة العمــل اإلداري والمهنــي والبحثــي داخــل 

القســم، وذلــك كمــا يلــي:

اإلنجازات األكاديمية بالقسم 
•    االنتهاء من السنة التمهيدية لبرنامج الماجستير.

•    البدء في برنامج الدكتوراه العام والتأهيلي طاب وطالبات.
•    االنتهــاء مــن مناقشــة 10 بحــوث تكميليــة فــي العــام الجامعــي 1438/1439هــــ وتــم تخريــج جميــع طــاب 

ماجســتير المــوازي.
•    عقد ثماني حلقات نقاشية لطاب الدكتوراه وتسجيل عناوين رسائلهم. 
•    عقد حلقة نقاشية  لطالب ماجستير وتسجيل عنوانه لرسالة الماجستير.

•    اعتماد 9 أفكار بحثية في مرحلة الدكتوراه والماجستير.
•    تخريج ثاثة طاب من برنامج الدكتوراه لهذا العام.  

تطوير مصادر التعلم
قــام القســم بالتعــاون مــع عمــادة التعليــم عــن بعــد بالجامعــة فــي إعــداد مقرريــن )الصحافــة االســتقصائية – 

الصحافــة االلكترونيــة( بشــكل الكترونــي، وذلــك كخطــوة أولــى لتحويــل باقــي المقــررات الكترونيــًا.

اإلنجازاتاسم اللجنة

العلمية
عقــدت اللجنــة ســبعة اجتماعــات علــى مــدار العــام الدراســي تــم فيهــا مراجعــة الخطــط الدراســية وكل الجوانــب 
المتعلقــة بالعمليــة التعليميــة، ومناقشــة واعتمــاد ثمانيــة مخططــات فــي مرحلــة الدكتــوراه ومخطــط فــي مرحلــة 

الماجســتير، باإلضافــة إلــى اعتمــاد تســع أفــكار بحثيــة فــي مرحلــة الدكتــوراه والماجســتير.

االرشاد الطالبي
عقــد اللجنــة ثمانيــة لقــاءات إرشــادية للطــاب علــى مــدار العــام الدراســي تــم فيهــا شــرح آليــة التســجيل للطــاب 
ومقابلــة المتعثريــن  منهــم، وحــل مشــاكل المطــوي قيدهــم، باإلضافــة الــى حــل المشــاكل األكاديميــة التــي 

تواجههــم.

الجودة
عقــدت اللجنــة ســتة اجتماعــات ألعضائهــا علــى مــدار العــام الدراســي، تــم فيهــا مراجعــة ملفــات المقــررات 
الدراســية ومراجعــة الخطــة االســتراتيجية، وملــف الدراســة الذاتيــة، باإلضافــة الــى توزيــع المهــام علــى األعضــاء 

ــة وتطبيــق االســتبيانات. ــات المرجعي ــة والمقارن الخاصــة بملــف الدراســة الذاتي

 االبتعاث 
عقــد اللجنــة أربعــة اجتماعــات علــى مــدار العــام الدراســي تــم فيهــا مراجعــة ملفــات الطــاب المبتعثيــن للخــارج، 
والتواصــل معهــم وفحــص وحــل بعــض المشــاكل التــي واجعتهــم فــي الدراســة، وتــم احالتهــا للقســم للعــرض 

واالعتمــاد.

تــم إعــداد وبنــاء جــداول مرحلــة البكالوريــوس والدكتــوراه عــام وتأهيلــي للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ، باإلضافــة الجدول الدراسية 
إلــى بنــاء جــدول أســاتذة القســم للعــام الجامعــي القــادم 1440/1439

االختبارات
انجــزت اللجنــة المهــام التــي اســندت لهــا علــى مــدار فصليــن دراســيين، وتــم فيهمــا توزيــع جــداول العمــل 
وأعمــال المراقبــة وطباعــة كشــوف الحضــور، ومخاطبــة الكليــات الخارجيــة وابــاغ االســاتذة بأوقــات اختباراتهــم 

باإلضافــة الــى متابعــة عمليــة الرصــد.
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اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بالقسم 

سنة عنوان البحثم
الدولةالمكاندورية/مجلة/ مؤتمرالنشر

د. ناصر بن نافع البراق

1
تأثير شبكات التواصل االجتماعي 
على أنماط ومستويات استخدام 

اللغة العربية: دراسة حالة
جامعة الحسن مجلة بحوث2017

الثاني
مملكة 
المغرب

2
خطاب النخبة بشأن قضية االبتعاث 

الخارجي عبر شبكات التواصل 
االجتماعي: دراسة تحليلية

مجلة العاقات العامة 2017
واإلعان

الجمعية السعودية 
للعاقات العامة 

واالعان

المملكة 
العربية 

السعودية

ا.د فهد بن عبدالعزيز العسكر

1
الدراسات اإلعامية المنشورة في 
المجات العلمية المتخصصة في 
المملكة العربية السعودية: دراسة 

تحليلية منهجية

1438

باالشتراك مع طاب 
مرحلة الدكتوراه بقسم 

اإلذاعة والتلفزيون 
والفيلم

كلية اإلعام 
واالتصال جامعة 
االمام محمد بن 
سعود اإلسامية

المملكة 
العربية 

السعودية

2
عاقة العوامل غير المهنية 

بمستقبل الصحافة المطبوعة في 
المملكة العربية السعودية من 

وجهة نظر النخب المجتمعية

1438

باالشتراك مع طاب 
مرحلة الدكتوراه بقسم 

الصحافة والنشر 
اإلليكتروني

كلية اإلعام 
واالتصال جامعة 
االمام محمد بن 
سعود اإلسامية

المملكة 
العربية 

السعودية

3
عاقة العوامل غير المهنية 

بمستقبل الصحافة المطبوعة في 
المملكة العربية السعودية من 

وجهة نظر النخب المجتمعية

1438

باالشتراك مع طاب 
مرحلة الدكتوراه بقسم 

الصحافة والنشر 
اإلليكتروني

كلية اإلعام 
واالتصال جامعة 
االمام محمد بن 
سعود اإلسامية

المملكة 
العربية 

السعودية

4

إسهامات البحث العلمي في 
معالجة قضايا إسهامات البحث 
العلمي في المملكة العربية 
السعودية في مواجهة الغلو 
والتطرف خال السنوات -1420

1437هـ: تقويم واستشراف

برنامج كراسي البحث1437
جامعة اإلمام 

محمد بن سعود 
اإلسامية

المملكة 
العربية 

السعودية

ا.د محمد بن على السويد

1
دور مواقع التواصل االجتماعي في 
إكساب الجمهور المصري المعرفة 

بقضايا حقوق اإلنسان.
المجلة العربية 1437

لإلعام واالتصال

الجمعية 
السعودية 

لإلعام واالتصال

المملكة 
العربية 

السعودية 

2

تقييـــم اإلعاميين لواقـــــــع 
توظيـــــــف خريجي اإلعام .. 

ومستقبلهم الوظيفي. دراسة 
كيفية على عينة من األكاديميين 

والمسؤولين والمهنيين اإلعاميين 
في مدينة الرياض

مجلة العلوم اإلنسانية 1438
واالجتماعية

جامعة االمام 
محمد بن سعود 

االعامية

المملكة 
العربية 

السعودية
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3

اعتماد المغردين اإلعاميين على 
معلومات تويتر وتقييمهم لمدى 
مصداقيتها. دراسة ميدانية على 
عينة من اإلعاميين السعوديين 

المغردين في تويتر

المجلة العربية 1438
لإلعام واالتصال

الجمعية 
السعودية 

لإلعام واالتصال

المملكة 
العربية 

السعودية

د. محمد على القعاري

مناهج البحث في الدراسات 1
اإلعامية العربية ) اليمن -نموذجا(

مقبول 
للنشر
2017

مجلة الدراسات 
االجتماعية واالنسانية-

جامعة االمام 
محمد بن سعود 

االعامية

المملكة 
العربية 

السعودية

المداخل النظرية لدراسات تأثير 2
شبكات التواصل االجتماعي

مقبول 
للنشر
جامعة السلطان مجلة  العلوم االنسانية2017

قابوس
 سلطنة 

عمان

تحليل العاقة بين اإلعام 3
التقليدي- دراسة نقدية

مقبول 
للنشر
مصرجامعة القاهرةمجلة بحوث اإلعام)2018(

د. محمود حمدي عبد القوي

1
اتجاهات بحوث تحليل الخطاب في 
الصحافة: دراسة تحليلية مقارنة 

بين المدرسة الصحفية والمدرسة 
اللغوية

2018
المؤتمر العلمي الثالث 
للمعهد الدولي لإلعام 

بالشروق
مصر 

د. هيثم جوده مؤيد

1

تبني أخصائي اإلعام التربوي 
لتكنولوجيا النشر اإللكتروني 

إلنتاج وتصميم المواد اإلعامية 
المطبوعة: دراسة ميدانية في إطار 
النظرية الموحدة لقبول واستخدام 

)UTAUT( التكنولوجيا

المجلة العلمية لبحوث 2017
مصر جامعة القاهرةالصحافة

2

انعكاس التكوين النفسي والمهني 
على األداء اإلبداعي لدى القائمين 
باالتصال بالمواقع االلكترونية تجاه 
إنتاج وتصميم المحتوى الصحفي: 

دراسة في إطار نظريتي رأس المال 
النفسي وانتشار المبتكرات

المجلة العلمية لبحوث 2018
مصر جامعة القاهرةاالعام



2627 التقرير السنوي  2018 التقرير السنوي  2018

قسم الصحافة والنشر اإللكتروني

سنة عنوان البحثم
الدولةالمكاندورية/مجلة/ مؤتمرالنشر

د. أحمد بن محمد الجميعة

1
األجندة التوافقية بين وسائل 

اإلعام وقادة الرأي تجاه قضايا 
اإلصاح االقتصادي في المجتمع 

السعودي

المجلة العلمية لبحوث 2018
مصر جامعة القاهرةالصحافة

د. أحمد كمال أحمد علي

1
العوامل المؤثرة في االستقطاب 

السياسي لدي الشباب على مواقع 
التواصل االجتماعي  بحث مشترك 

المجلة العلمية لبحوث 2018
مصر جامعة القاهرةاالعام

د. وليد محمد الهادي

1
سمات العاقة بين المواطن 

والمسئول الحكومي كما يعكسها 
كاريكاتير الصحف المصرية : دراسة 

سيميولوجية وداللية

المجلة العلمية لبحوث 2017
مصر جامعة القاهرةالصحافة

د. ايمن محمد ابراهيم بريك

1

الحرب على اإلرهاب كما تعكسها 
صحافة الفيديو في المواقع 

اإللكترونية المصرية واألمريكية 
الموجهة بالعربية: دراسة تحليلية 

سيميائية

2017
المؤتمر العلمى 
الدولى الثالث 

والعشرون
مصر جامعة القاهرة

د. مها احمد عبدالعظيم

1
  متابعة الشباب لصفحات الثقافة
 االخاقية  على الفيس بوك و
عاقته بالتغيير فى سلوكياتهم

 مقبول
 للنشر
2017

المجلة العلمية لبحوث 
مصر جامعة القاهرةاالعام
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د. والء محمد الطاهر

1

 مهارات التربية االعامية بصحافة
 المواطن على شبكة االنترنت
 وتأثيرها على قيم المواطنة :
 دراسة تطبيقية على عينة من

 الفيديوهات الصحفية والجمهور
العربي

 المجلة العلمية لبحوث2018
 مصرجامعة القاهرةاالعام

2
 االستراتيجيات االتصالية إلدارة

 االزمات بالمنظمات الدولية : دراسة
 تحليلية لمضمون الشبكات االذاعية

الرقمية

 المجلة العلمية لبحوث2017
 مصرجامعة القاهرةاالذاعة والتلفزيون

3
 المعالجة االعامية لقضايا ذوى
 االحتياجات الخاصة لدى منظمات

االعاقة الدولية على شبكة االنترنت
2017

ورقة عمل مقدمة 
للمؤتمر الدولي 
العلمي » حقوق 

االشخاص ذوى االعاقة 
في الوطن العربي » 

بين التشريعات والحاجة 
الى التفعيل

 مؤسسة التربية
SERO الخاصة
 مجلس التعاون

 اإلسامي
 لإلعاقة والتأهيل

جامعة بنها

مصر 

أنشطة المسؤولية االجتماعية للقسم 
عقد القسم ندوتين خالل عام 1439هـ، 

الندوة األولى بعنوان تركي السديري.. الريادة والتفوق في نصف قرن.

و ويأتي تنظيم القسم لهذه الندوة تقديرًا للدور الكبير لإلعامي الراحل تركي بن عبدالله السديري ووفاًء لرمز 
الصحافة السعودية، وتخليدًا لسيرته، ومسيرته في مهنة الصحافة ألكثر من خمسة عقود، والتي استطاع من 

خالها أن يؤسس لمرحلة مهمة من العمل اإلعامي في المملكة، ويكون شاهدًا على كثير من تحوالتها، وتمثل 
تجربته التاريخية الطويلة نموذجا ُيحتذى بها.

كما تمثل هذه المبادرة تقديرًا لكل من  أسهم في خدمة وطنه وقيادته في المجال الصحفي، وحرص القسم 
من خال هذه الندوة على توثيق رحلة تركي السديري الصحفية مهمة في تاريخ الصحافة السعودية، والبدايات 

والتحديات التي مرت بها، وما وصلت إليه اليوم من صناعة قائمة على تعددية المنصات.
وقد أكد وكيل جامعة اإلمام للتواصل الدولي والتبادل المعرفي الدكتور محمد بن سعيد العلم، أن »الوفاء ال 

ُيستغرب من أهله«، مقدًما خال مداخلته الشكر الجزيل لكلية اإلعام واالتصال على إقامة هذه الندوة النوعية 
الُملهمة.

 وأشار الدكتور العلم إلى أن لحظات الوفاء تخّلد دائًما في الذاكرة، مستعرًضا خال مداخلته جزًءا من سيرة الراحل 
تركي السديري، وقال ُمعقًبا : »لو كنت طالًبا في الدراسات العليا بكلية اإلعام لخصصت رسالتي عن السيرة 

المهنية لألستاذ الراحل تركي السديري”.
وفي مستهل الندوة، قال عميد كلية اإلعام واالتصال االمير الدكتور سعد بن سعود آل سعود خال كلمته 

االفتتاحية » إن جامعة اإلمام ممثلة بكلية اإلعام واالتصال تسعد اليوم بتكريم األستاذ الراحل تركي السديري«، 
مضيًفا »وطننا العظيم.. وطن الوفاء بقيادته وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود ، وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، وكلية اإلعام في مثل هذا اليوم تترجم بمباركة ودعم معالي مدير 
الجامعة األستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل لهذه المناسبة، وفاء الوطن بتكريمها لألستاذ الراحل تركي 

السديري”.
وأوضح األمير الدكتور سعد آل سعود أن هذا التكريم يأتي تقديرًا من الجامعة لمسيرة راحل اإلعام الكبير تركي بن 
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عبدالله السديري - رحمه الله - التي قضاها في مهنة الصحافة ألكثر من خمسة عقود، مشيرًا إلى مهماته في 
رئاسة تحرير صحيفة الرياض، وهيئة الصحفيين السعوديين، واتحاد الصحافة الخليجية، ومشاركته بفكره وقلمه في 

مهمات عمل استثنائية وقيادية وتنويرية ووطنية بامتياز.
وقد ادار الندوة د. ناصر بن نافع البراق رئيس قسم الصحافة وشارك فيها كل من د. احمد الجميعة االستاذ 

المساعد بقسم الصحافة والنشر االلكتروني وكذلك ا. يوسف الكويليت الكاتب والمحلل السياسي، و ا. فهد 
العبدالكريم رئيس تحرير صحيفة الرياض، وا. محمد الوعيل رئيس تحرير صحفية اليوم سابقًا 

قسم الصحافة والنشر اإللكتروني

المشاركات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم 
شارك أعضاء القسم بتسعة لقاءات علمية داخل الكلية وخارجها وجاءت هذه اللقاءات على النحو التالي:

النــدوة الثانيــة بعنــوان تــوازن القــوى: اإلعــالم والعدالــة وســيادة القانــون، وذلــك بمناســبة اليــوم العالمــي 
لحريــة الصحافــة 2018

 عقــدت النــدوة بمقــر الكليــة بحضــور ســمو عميــد الكليــة األميــر د.ســعد بــن ســعود آل ســعود، وعــدد مــن المختصيــن 
واإلعالمييــن، وشــارك فيهــا أ.د. فهــد بــن عبدالعزيــز العســكر، ود.محمــود حمــدي، ود.أحمــد الجميعــة مــن قســم 

ــزي رئيســًا للجلســة. ــح العن ــالم واالتصــال، ود.صال ــة اإلع ــي بكلي ــة والنشــر اإللكترون الصحاف

مشاركة د. ناصر بن نافع البراق رئيس القسم في إدارة أعمال المنتدى السادس )النزاهة في مؤسسات 
العدالة الجنائية( الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )نزاهة( بمناسبة االحتفاء باليوم الدولي 

لمكافحة الفساد 2017م تحت شعار: )متحدون على مكافحة الفساد( برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي 
األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

مشاركة د. ناصر بن نافع البراق في إدارة ندوة “ انجازات مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال االنسانية 
حول العالم” التي نظمها ملتقي صحافيون، وحضر الندوة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وعدد من 

سفراء الدول ولفيف من اإلعاميين والخبراء والمختصين.

مشاركة د. محمد على القعاري االستاذ المشارك بالقسم في أعمال المؤتمر الدولي الرابع والعشرون نحو 
تجسير الفجوة بين اإلعام والجمهور والمنعقد في الفترة من 7-8 مايو 2018بجامعة القاهرة.

مشاركة د. محمد على القعاري االستاذ المشارك بالقسم في أعمال المؤتمر الدولي شبكات التواصل 
االجتماعي في عالم متغيرفي الفترة من  31-2 اكتوبر 2017بجامعة السلطان قابوس.
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قسم الصحافة والنشر اإللكترونيقسم الصحافة والنشر اإللكتروني

مشاركة د. احمد بن محمد الجمعية االستاذ 
المساعد بالقسم في اعمال مؤتمر »حماية النزاهة 

ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة«

مشاركة د. هيثم جوده مؤيد االستاذ المساعد 
بالقسم في لقاء علمي نظمه القسم بحضور عدد 

من أساتذة الكلية وطاب الدراسات العليا لعرض 
بحثة المعنون بـ ادمان مواقع التواصل االجتماعي 

وعاقته بمنظومة القيم االجتماعية واألخاقية لدى 
الشباب الجامعي المصري والسعودي : دراسة في 

إطار نظرية رأس المال االجتماعي.

مشاركة د. محمود رمضان عبداللطيف االستاذ 
المشارك بالقسم في لقاء علمي نظمه القسم 
بحضور عدد من أساتذة الكلية وطاب الدراسات 
العليا لعرض بحثة المعنون بـ مصداقية الخطاب 

اإلعامي في وسائل اإلعام الخاصة في مصر كما 
يراها الجمهور المصري.

مشاركة د. أيمن محمد بريك االستاذ المساعد 
بالقسم في لقاء علمي نظمه القسم بحضور عدد 

من أساتذة الكلية وطاب الدراسات العليا لعرض 
بحثة المعنون بـ الحرب على اإلرهاب كما تعكسها 

صحافة الفيديو 

مشاركة د. محمود حمدي عبد القوي االستاذ 
المشارك بالقسم ببحثه المعنون بـ اتجاهات 

بحوث تحليل الخطاب الصحفي: دراسة مقارنة بين 
المدرسة االعامية والمدرسة اللغوية وذلك في 

اعمال المؤتمر العلمي الثالث “نحو أجندة مستقبلية 
لبحوث اإلعام، إشكاليات التحول من النمطية إلى 

التجديد واإلبداع” الذي عقد في المعهد العالي 
لإلعام في الفترة من 23-24 ابريل 2018 بمعهد 

الشروق بالقاهرة.

أنشطة المسؤولية االجتماعية بالقسم 
نظم القسم بالتعاون مع نادي المسؤولية االجتماعية بالكلية ورشتين تدريبيتين:

األولى قدمها د. هيثم جوده مؤيد استعرض فيها أهم الفنون والطرق المستخدمة في الكتابة الصحفية، وتم 
تدريب الطاب على كيفية تحليل االخبار وكتابة العناوين والمقدمات وتحرير االخبار بشكلها النهائي، باإلضافة 

إلى التعرف على احدث القوالب التحريرية المستخدمة في كتابة المواد الصحفية. والثانية قدمها د. أيمن بريك 
استعرض فيها الكتابة اإلبداعية، وتم تدريب الطاب على كيفية كتابة األخبار وتحريرها، وكيفية تحليل األخبار وكتابة 
العناوين والمقدمات وتحرير األخبار بشكلها النهائي، والتعرف على احدث القوالب التحريرية المستخدمة في كتابة 

المواد الصحفية. 
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قسم الصحافة والنشر اإللكتروني

الطالب الحاصلون على درجة الدكتواره من الصحافة والنشر اإللكتروني
بكلية اإلعالم واالتصال للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

1438/1439ه

شجاع بن سلطان بن شجاع البقمي

الطالبات الحاصالت على درجة البكالوريوس من الصحافة والنشر اإللكتروني
بكلية اإلعالم واالتصال للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438/1439هـ

الطالب الحاصلون على درجة البكالوريوس من الصحافة والنشر اإللكتروني
بكلية اإلعالم واالتصال للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1438/1439هـ

أحمد بن عبدالله بن ظافر الزيداني الشهري
ابراهيم بن صالح بن ابراهيم بن صويلح

بدر بن عبدالله بن ابراهيم البكيري
حمد بن ابراهيم بن عبدالرحمن المحفوظ

خالد بن محمد بن احمد المسعود
راشد بن ابراهيم بن راشد القعود

سلمان بن ناصر بن راشد بن فرزان
عبدالكريم بن محمد بن أحمد الغامدي
عبدالله بن فواز بن ابراهيم القريشي

عبدالمجيد بن محمد بن علي بن عثمان التميمي

علي بن عبدالله بن علي الفوزان
فيصل بن قاسم بن ساسي بالقاسم
ماجد بن عبدالله بن احمد العسعوس

متعب بن خالد بن سعد النوفل
مسفر بن عبدالرحمن بن مبارك الصفيان

نايف بن خلف بن مسلم العضيله المطيري
هشام بن سعد بن ابراهيم الجنيدل

وليد بن سلطان بن مرزوق خيري
يزيد بن خليفه بن جارالله الغربي الدوسري

يوسف بن سعود بن عبدالعزيز النشمي

أثير بنت عبدالعزيز بن عبدالله التمامي
أثير بنت ناصر بن جزاء الشكره

ابتسام بنت محمد بن صالح المحاسن
اسيل بنت سلمان بن يحيى الفيفي

الجوهره بنت خالد بن عبدالعزيز الباللي
العنود بنت مشبب بن فايز الملحي السبيعي
الهنوف بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقرن

الهنوف بنت عبدالله بن محمد السليمان
بشرى بنت عبدالعزيز بن ناصر المهوس

حصه بنت حمد بن عثمان السناني
حصه بنت سعد بن عمر آل جغيمان التميمي

رغد بنت محمد بن عبدالعزيز المنيع
رغد بنت ناصر بن سليمان بن موسى الفراج

رغد بنت يحي بن حسن  بن سعيد آل عفاس الغامدي
سارة بنت ناصر بن عبدالله العلى

ساره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج

ساره بنت عبدالعزيز بن محمد المزيني
ساره ينت عبد الرحيم بن سعيد الزهراني

شروق بنت سليمان بن صالح بن فهد السويح
شعاع بنت سعد بن سليمان الشبرمي

شمائل بنت سعد بن علي السريع
عبير بنت عيسى بن شايع الشايع العايدي

غدير بنت علي بن رشيد القعود
لماء بنت محمد بن عبدالعزيز المنيع
لولوه بنت فهد بن حسن بن سدره

مالك بنت محمد بن صالح بن راشد
نجود بنت سعود بن عبدالله التركي
نهى بنت أحمد بن عبداللة الحميدي

نوف بنت قاسم بن علي فياض
نوف بنت محمد بن عبدالله آل خليدان الدوسري

هديل بنت سليمان بن عبدالله التركي
هقوه بنت علي بن عوض ال عطيفه

قسم الصحافة والنشر اإللكتروني

لطالب الحاصلون على درجة البكالوريوس من الصحافة والنشر اإللكتروني
بكلية اإلعالم واالتصال للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438/1439هـ

ابراهيم بن عبدالله بن عايض آل ناصر القرني
ابراهيم بن عبدالله بن محمد العثيمين

احمد بن عبدالرحمن بن صالح األطرم
احمد علي محمد االنصاري

اسامه بن محمد بن سالم الخنبشي
الوليد بن محمد بن عبدالله الدباس

بكر بن ناصر بن عبدالله الناصر
ثامر بن عبدالله بن معزي الخمعلي العنزي

حبيب بن عبدالرحمن بن محمد الحبيب
حسن بن علي بن حسن الربيع

خالد بن عايد بن عبدالله الدهمشي العنزي
خالد بن فهد بن هالل الصفق المطيري

خالد بن محمد بن ناصر الرفيق
رائد بن رشيد بن محمد السليمان

رائد بن سعدي بن سعيد الضبيطي المطيري
رائد بن صالح بن سالم الفقيري العنزي

راشد بن صالح بن ابراهيم الدبيان
راكان بن باسم بن تحسين سعد

راكان بن خالد بن عطاالله السهلي
ريان بن ابراهيم بن عبدالله العزاني

ريان بن فهد بن عبدالله آل جري الدوسري
ريان بن محمد بن عبدالرحمن الجدعان

زياد بن معيض بن علي المخشي المالكي
زيد بن عبدالله بن علي العودة

سالم بن معيض بن حسن آل جمعان القرني
سعد بن سلمان بن سعد ال فراج
سعد بن عبدالله بن سعد الدوخي
سعد بن محمد بن سعد بن جديد
سعد بن محمد بن عبدالله الدعمه

سعود بن احمد بن عبدالعزيز الشارخ
سعود بن خالد بن عبدالعزيز الفليج

سلمان بن ظافر بن محمد ال فاضل االسمري
سيف بن علي بن عبيد الصويغ

طالل بن سالم بن جازي الشعبي الحربي
طالل بن مسلط بن عواض الدلبحي العتيبي

عبد الرحمن بن سليمان بن محمد الحصيني
عبد الرحمن بن متعب بن مرضي الشدادي الحارثي

عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن الصويلح
عبدالرحمن بن صالح بن راشد رويشد

عبدالرحمن بن فهد بن محمد الشدوخي
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محياء
عبدالرحمن بن محمد بن عوض القحطاني

عبدالعزيز  بن عائش بن رجاالله العوني المطيري
عبدالعزيز بن محمد بن راشد ابودجين

عبدالعزيز بن محمد بن ضيف الله الرويس العتيبي
عبدالعزيز بن محمد بن علي تركستاني

عبدالعزيز بن مناحي بن عواض العضيله المطيري
عبداللطيف بن الحميدي بن مصلح الجهني

عبدالله بن ابراهيم بن حمزه الفريدي الحربي
عبدالله بن عبدالرحمن بن سليمان المفدى

عبدالله بن علي بن حسن ال سلطان القحطاني
عبدالله بن فهد بن عبدالله الجبر

عبدالله بن فهد بن عبدالله المريشد
عبدالله بن محمد بن عبدالله النوفل

عبدالله بن نداء بن صنيتان المريخي المطيري
عبدالله بن يوسف بن عبدالله الزايد

عبدالله فهد عبدالعزيز العبدان
عبدالله محمد بن عبدالله القاضي

عبدالمجيد بن علي بن عبدان الشهري
عبدالملك بن محمد بن عبدالعزيز الحميده
عزام بن محمد بن صالح الدلبحي العتيبي

علي بن صالح بن علي الحديثي
فهد بن احمد بن عبدالله الشهوان

فهد بن عبدالله بن محمد ال زاهر الشهري
فواز بن عبدالله بن مفلح العصيمي العتيبي

فيصل بن مصلح بن صويمل القالدي الرشيدي
محفوظ بن سالم بن سعيد ال مزهر الزهراني

محمد بن حمود بن محمد آل روق القحطاني
محمد بن خالد بن محمد المناع

محمد بن دعيث بن زيد المنجلي السهلي
محمد بن شالح بن علي القحطاني

محمد بن عبدالرحمن بن مبارك الصفيان
محمد بن عبدالله بن محمد أبوحيمد

محمد بن عبدالوهاب بن بخيت البخيت
محمد بن علي بن محمد الحسين الشهري

مشاري بن محمد بن سلطان النهاري القحطاني
مشعل بن نواف بن نايف المغيري العتيبي

معاذ بن خالد بن عبدالرحمن البواردي
نادر بن بن مرزوق بن ناصح البقمي

نايف بن محمد بن دغيشم الدغيشم
نواف بن علي بن محمد الزبيدي

نواف بن محمد بن ظافر المنبهي الشهراني
نواف بن منصور بن صالح الناصر
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قسم اإلذاعة والتليفزيون والفيلم

ترجــع بدايــات تأســيس القســم إلــى العــام 1402هـــ، كمســار فــي قســم اإلعــام التابــع لكليــة اللغــة العربيــة 
بمســمى اإلذاعــة والتلفزيــون، وبعــد موافقــة مجلــس التعليــم العالــي فــي جلســته الحاديــة والســبعين 
بتأســيس كليــة اإلعــام واالتصــال بتاريــخ 14/11/1433هــــ تحــول إلــى قســم اإلذاعــة والتليفزيــون والفيلــم، 
ــة  ــر مقــررات دراســية نظري ــي عب ــات اإلعــام المســموع والمرئ ــى تقني ــب الطــاب عل ويقــوم بإعــداد وتدري
وعمليــة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل فــي المحطــات والقنــوات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة بمــا يخــدم الوطــن.

الرؤية
ــدًا فــي تعليــم طــاب اإلذاعــة والتليفزيــون والفيلــم وتأهليهــم فــي مجــاالت البحــث  أن يصبــح القســم رائ

العلمــي وخدمــة المجتمــع.
الرسالة

إعــداد  كفــاءات طابيــة علميــًا ومهنيــًا وتوفيــر بيئــة بحثيــة وتدريبيــة وفــق معاييــر الجــودة فــي التعليــم 
الجامعــي وتقديــم األبحــاث واالستشــارات فــي مجــال اإلذاعــة والتليفزيــون والفيلــم لمواكبــة حاجــات ســوق 

العمــل وتوجهاتــه المســتقبلية.

األهداف
•    البنــاء العلمــي والمعرفــي والمهنــي المتكامــل للطــاب فــي مجــاالت اإلنتــاج المرئــي والمســموع لتلبيــه 

حاجــة ســوق العمــل الوطنــي والعربــي مــن المؤهليــن فــي مجــاالت اإلذاعــة والتليفزيــون والفيلــم.
•    اكساب الطاب مهارات البحث المتخصص في مجاالت البحوث اإلعامية.

•    تنمية الثقافة اإلبداعية ورعاية الموهوبين في اإلعام المرئي والمسموع.
•    اكساب الطاب األخاقيات المهنية في مجاالت اإلنتاج المرئي والمسموع.

•    تنميــة خبــرات الطــاب فــي بيئــات عمــل اإلذاعــة والتليفزيــون والفيلــم ســواء فــي معامــل واســتوديو 
القســم، أو فــي البيئــات الخارجيــة.

•    إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة المحكمــة فــي مجــاالت اإلعــام التــي تخــدم قضايــا المجتمــع، وتســهم 
فــي تقديــم الحلــول للمشــكات اإلعامية.

•    تقديــم الدراســات االستشــارية العلميــة التــي تســهم فــي تطويــر العمــل اإلعامــي عمومــًا، ومجــال 
اإلذاعــة والتليفزيــون والفيلــم.

•    إجراء شراكات مع المؤسسات اإلعامية التي تسهم في االرتقاء بالعمل اإلذاعي والتليفزيوني. 
•    توعية المجتمع بدور اإلعام اإلذاعي والتليفزيوني واإلعام الجديد، ووظائفه وتأثيره.

االنجازات األكاديمية للقسم
-   اعتماد توصيف البرنامج وفق نموذج الهيئة الوطنية.

-   تحديد مقر ثابت للبرنامج خاص بحفظ ملفات البرنامج والمقررات وتحديثها. 
-   تحديد مؤشرات للجودة تتضمن مقاييس لنواتج التعلم البرنامج.

-   مراجعة التقرير السنوي من قبل لجنة الجودة.
-   تحديد اإلجراءات المناسبة لعمل التحسينات الازمة عند الكشف عن مشكات التقويم.

-    االســتعانة بخبــراء مــن القطاعــات المهنيــة ذات العاقــة، واعضــاء هيئــة التدريــس مــن ذوي الخبــرة فــي 
مؤسســات تعليميــة اخــرى.

-   تحديث الكتب المقررة والمراجع وتوفيرها.
-   وضع آليات مناسبة لمراجعة فعالية استراتيجيات التعليم المختلفة المستخدمة.

-   تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تطوير االستراتيجيات المناسبة لتحسين أدائهم التدريسي.
-    وجــود توصيــف معتمــد لنواتــج التعلــم المســتهدفة للخبــرة الميدانيــة، ودليــًا  للخبــرة الميدانيــة  ومعاييــر 

لتقييــم أداء الطــاب فــي التدريــب الميدانــي.

قسم اإلذاعة والتليفزيون والفيلم

-   توافق البرنامج مع متطلبات اإلطار الوطني للمؤهات.
-   تطوير المقررات والبرنامج بشكل مستمر لمواكبة التطورات.

-   تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج وبرامج أخرى مماثلة.
-   تفعيل التعاون بين بعض األقسام العلمية لمقارنة مؤشرات الجودة بين البرامج.

انجازات اللجان العلمية واإلدارية بالقسم.
شكل القسم عددًا من اللجان المختصة لتولى ادارة العمل اإلداري والمهني والبحثي:

اإلنجازاتاسم اللجنة

العلمية
عقــدت اللجنــة ســبعة اجتماعــات لمراجعــة الخطــط الدراســية، والجوانــب المتعلقــة بالعمليــة التعليميــة، 
ومناقشــة واعتمــاد ثمانيــة مخططــات فــي مرحلــة الدكتــوراه ومخطــط فــي مرحلــة الماجســتير، واعتمــاد 

تســع أفــكار بحثيــة فــي مرحلتــي الدكتــوراه والماجســتير.

االرشاد الطالبي
عقــد عــدد ســتة لقــاءات إرشــادية لتوعيــة الطــاب وتعريفهــم المصطلحــات األكاديميــة، ونظــام الدراســة، 
والمســتويات والحضــور والغيــاب، واالختبــار البديــل، والتكميلــي، وتأجيــل الدراســة، أو االنســحاب، 

وكيفيــة إعــادة القيــد والفصــل مــن الجامعــة، والفــرص االســتثنائية، وإجــراءات التخــرج.

الجودة

المراجعة الخارجية لتوصيفات وتقارير واختبارات مقررات برنامج البكالوريوس والدكتوراه بالقسم.	 
المراجعة الداخلية لتوصيفات وتقارير واختبارات مقررات برنامج البكالوريوس.	 
عقد االجتماع األول والثاني للجنة االستشارية، ومتابعة وتنفيذ توصيات االجتماع. 	 
عقد ورشة لكيفية تحديث توصيفات المقررات برنامج البكالوريوس بالقسم.	 
عقــد ورشــة عمــل لكيفيــة صياغــة تقريــر المقــرر الدراســي، وإعــداد  الملــف وفــق نمــاذج العمــل مــن 	 

وحــدة الجــودة، ومتطلبــات عمــادة التقويــم والجــودة.
عقد ورشة لمنسقي المقررات في إعداد مصفوفة االختبار.	 
عقــد ورشــة إعــداد الدراســة الذاتيــة للبرنامــج، وكيفيــة حصــر الممارســات الخاصــة بعناصــر كل معيــار، 	 

ووضــع خطــة التحســين.
إعداد شجرة البرنامج وربط  المقررات ومخرجات التعلم برسالة البرنامج والكلية والجامعة.	 
إعــداد اســتبانات إلكترونيــة لتقويــم الطالــب لمقــررات مرحلــة بكالوريــوس، وأخــرى تخــص مؤشــرات 	 

القيــاس لمجموعــة معاييــر الدراســة الذاتيــة مثــل )مــدي الرضــا الوظيفــي ألعضــاء هيئــة التدريــس- 
مائمــة البرنامــج لســوق العمــل- الخريجيــن- تقويــم برنامــج الدراســات العليــا- تقويــم برنامــج اإلذاعــة 
والتليفزيــون والفيلــم المســتوي الرابــع والثامــن - تقديــر مــدي رضــا الطــاب عــن الخدمــات المقدمــة 

لهــم فــي الجامعــة - تقييــم الطــاب للخبــرة الميدانيــة ( 
ــة 	  ــة الوطني ــة وفــق نمــوذج  الهيئ ــرة الميداني ــة بكالوريــوس، والخب تحديــث توصيفــات مقــررات مرحل

للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي.
تحديــث مخرجــات التعلــم المســتهدفة للبرنامــج ومواصفــات الخريــج، وإعــداد مصفوفــة البرنامــج  	 

لربــط مخرجــات التعلــم المســتهدفة مــع مقــررات البرنامــج.
بتوزيــع 	  المواصفــات الخــاص  جــدول  البكالوريــوس، و  إعــداد مصفوفــات جميــع مقــررات مرحلــة 

التحصيلــي. لاختبــار  األوزان  جــدول  علــي   والموضوعــات  التعلــم  مخرجــات 
تشكيل خمس لجان نوعية تقوم بتنفيذ ومتابعة أنشطة وحدة الجودة بالقسم. 	 
إعــداد أدلــة ونمــاذج العمــل الخاصــة بأعمــال اللجــان النوعيــة لوحــدة الجــودة، وتشــمل نمــاذج )اجتماعــات 	 

– خطــط  تنفيــذ وتحســين– تقاريــر متابعــة– نمــاذج العمــل بملفــات المقــررات. 
إعداد دليل وحدة الجودة بالقسم.	 
إعداد تقرير البرنامج  بالقسم عن العام 1438/1437هـ ووضع خطة تحسين بناًء عليه.	 
المقارنــة المرجعيــة الخارجيــة مــع  قســم اإلذاعــة والتليفزيــون  بكليــة اإلعــام فــي جامعــة األزهــر 	 

بالقاهــرة– جمهوريــة مصــر العربيــة. 
حصر اإلحصائيات الخاصة بنتائج الطاب لقياس مخرجات التعلم المستهدفة للمقررات الدراسية.	 
وضع الهيكل العام للخطة االستراتيجية والخطة التشغيلية للبرنامج 1440– 1445هـ .	 

 االختبارات 
انجــزت اللجنــة المهــام التــي اســندت  إليهــا علــى مــدار الفصليــن الدراســيين مــن خــال توزيــع الجــداول 
وأعمــال المراقبــة وطباعــة كشــوف الحضــور، ومخاطبــة الكليــات األخــرى، وابــاغ االســاتذة بأوقــات 

اختباراتهــم، ومتابعــة عمليــة الرصــد. 

-   توافق البرنامج مع متطلبات اإلطار الوطني للمؤهات.
-   تطوير المقررات والبرنامج بشكل مستمر لمواكبة التطورات.

-   تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج وبرامج أخرى مماثلة.
-   تفعيل التعاون بين بعض األقسام العلمية لمقارنة مؤشرات الجودة بين البرامج.

انجازات اللجان العلمية واإلدارية بالقسم.
شكل القسم عددًا من اللجان المختصة لتولى ادارة العمل اإلداري والمهني والبحثي:
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قائمة أبحاث أعضاء هيئة التدريس بالقسم

سنة عنوان البحثم
الدولةالمكاندورية/مجلة/ مؤتمرالنشر

د.  عبد الله الحمود

اإلعام التنموي في دول الخليج 1
البحرينمنتدى التنمية الخليجية2017العربي

د. مصطفي النمر

2
معالجة المواقع اإلخبارية العربية 

والدولية لتوجهات اإلدارة األمريكية 
إزاء األزمة السورية بعد تولي 

ترامب الحكم دراسة تحليلية.

سبتمبر
2017

المجلة المصرية لبحوث 
مصر  جامعة القاهرةاإلعام، العدد60

3

تعرض الشباب الجامعي العربي 
لألفام الهندية بالقنوات الفضائية 
المتخصصة وانعكاساتها على القيم 
التربوية: دراسة تطبيقية في إطار 

نظرية الغرس الثقافي 

المجلة العلمية لبحوث 2018
مصر جامعة القاهرةاإلذاعة والتليفزيون، 

4

العاقة بين مستوى وعي 
أخصائي اإلعام التربوي بمخاطر 

بث الشائعات عبر مواقع التواصل 
االجتماعي على األمن المجتمعي 

ومسئوليته االجتماعية في التصدي 
لها. دراسة ميدانية

2018
مجلة بحوث اإلعام 
والتي تصدر عن كلية 
اإلعام جامعة القاهرة.

كلية اإلعام - 
مصر جامعة القاهرة

د. محمود جمال

6
دور مواقع التواصل االجتماعي في 
إكساب الجمهور المصري المعرفة 

بقضايا حقوق اإلنسان.
مصر جامعة القاهرةمجلة 2017
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مبادرات تطوير وتحسين مستوى الطالب بالقسم.
تشــكيل لجنــة مــن الخبــراء واألكاديمييــن مــن داخــل وخــارج الجامعــة إلبــداء رأي مســتقل حيــال تحديــد نواتــج • 

التعليم المســتهدفة.
تقييم استبانات لجهات التوظيف والخريجين.• 
االستفادة من آراء الطلبة والخريجين وجهات التوظيف في تطوير البرنامج.• 
تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في توصيف المقررات والبرامج تكون ملزمة ألعضاء هيئة التدريس.• 
تشكيل لجنة لمتابعة اتساق المجاالت االكاديمية والمهنية التي ُيعد لها الطاب. • 
تحديد آليات مناسبة وصادقة يمكن االعتماد عليها للتحقق من أنماط التعلم المطلوبة.• 
تحديد مصفوفات يتم االستعانة بها عند تصحيح اختبارات الطلبة وواجباتهم ومشاريعهم. • 
وضــع سياســات وإجــراءات للتعامــل مــع الحــاالت التــي يكــون فيهــا مســتويات تحصيــل الطــاب غيــر • 

مائمــة.
وضع إجراءات وآليات لتقييم أعمال الطلبة بعدالة وموضوعية.• 
تنفيذ خطة االرشاد األكاديمي المعتمدة من إدارة الكلية.• 
تحديد برنامج للدروس اإلضافية المناسبة لمساعدة الطاب المتعثرين.• 
توفير مرافق مناسبة للدراسة الفردية بشكل يسمح بالخصوصية مع توفير المعامل الازمة.• 
تهيئــة الطــاب بصــورة كاملــة للمشــاركة فــي أنشــطة الخبــرة الميدانيــة مــن خــال اللقــاءات التعريفيــة • 

ــة. والمــواد التوضيحي
إطــاع المشــرفين الميدانييــن فــي المواقــع علــى طبيعــة المهــام الموكلــة إليهــم، وعاقــة أنشــطة الخبرة • 

الميدانيــة بالبرنامج ككل.
 •

أنشطة المشاركات العلمية وخدمة المجتمع بالقسم
إنتاج المحاضر علي التميمي لفيلم تعريفي عن مركز خدمات التوظيف واألعمال الريادية بالجامعة.

اإلنتــاج •  تواجــه  التــي  التحديــات  نــدوة  اللــه  عبــد  ممــدوح  والدكتــور  النمــر،  الدكتــور مصطفــى  إعــداد 
هـــ.  1438  /04/  04 فــي  التليفزيونــي 

إعداد الدكتور مساعد المحيا ندوة إذاعات FM ومستقبل اإلذاعات الوطنية في 30 /05/1438هـ.• 
ــرازق فــي مؤتمــر Zervas Art« & »World Federation for Uinesco فــي •  ــد ال ــد عب ــور خال مشــاركة الدكت

ــرة مــن -3 9/12/2017 م. الفت
ــرازق فــي اللقــاء العلمــي بالكليــة بورقــة بعنــوان: تطويــر وادارة القنــوات •  ــد عبــد ال مشــاركة الدكتــور خال

ــة. ــة المصري ــوات التعليمي ــة: دراســة مطبقــة علــى القن ــة التعليمي الفضائي
مشــاركة الدكتــور علــي ســيد علــي فــي اللقــاء العلمــي بالكليــة بورقــة بعنــوان: التعليــم اإلعامــي فــي • 

العالــم العربــي بيــن الواقــع والمســتقبل.
مشــاركة الدكتــور خالــد صــاح عبــده فــي اللقــاء العلمــي بالكليــة بورقــة بعنــوان: اســتخدام المنهــج • 

للفيلــم. المرئــي  الخطــاب  بنــاء وتحليــل  فــي  الســيميولوجي 
مشــاركة الدكتــور مســفر الموســى فــي فيلــم »الفــارون بدينهــم«.. وثائقــي عــرض فــي mbc عــن حيــاة • 

الاجئيــن المينماريــون فــي المملكــة..201
ــذي فــاز بعــدة •  ــي »المغــادرون« وال ــم الروائ ــق عمــل الفيل ــور مســفر الموســى فــي فري مشــاركة الدكت

جوائــز، مــن ضمنهــا: جائــزة األفــام الكبــرى فــي مهرجــان مراكــش الدولــي، وجائــزة أفضــل فيلــم روائــي 
فــي مهرجــان أفــام الســعودية 2017

مشــاركة الدكتــور مســفر الموســى كتابــة زاويــة »رؤيــة نقديــة« فــي مجلــة تلفزيــون الخليــج، والتــي تعنــى • 
بقضايــا وتقنيــات ومتغيــرات الصناعــة التلفزيونية

مشــاركة الدكتــور مســفر الموســى التلفزيونيــة لمناقشــة القضايــا الفكريــة واالجتماعيــة واإلعاميــة، • 
ــة  ــا خليجي ــاة روتان ــى قن ــاة mbc، وبرنامــج »ياهــا« عل ــة« و »هــي وهــو« فــي قن ــل: برنامــج »الثامن مث
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وغيرهــا.
مشــاركة الدكتــور مســفر الموســى كمتحــدث فــي نــدوة » مســتقبل الصحافــة« التــي نظمتهــا كليــة • 

2017 اإلعــام واالتصــال 
ــي •  ــون فــي الســعودية« الت ــدوة » الســينما والفن ــور مســفر الموســى كمتحــدث فــي ن مشــاركة الدكت

نظمتهــا صحيفــة الريــاض 2017
مشــاركة الدكتــور مســفر الموســى كمتحــدث فــي مؤتمــر »تقويــم تجربــة تعريــب العلــوم المعاصــرة فــي • 

الــدول العربيــة« الــذي نظمتــه اليونســكو ضمــن االحتفــال

الرسائل العلمية والحلقات النقاشية بالقسم

قسم اإلذاعة والتليفزيون والفيلم

رسائل “الدكتوراه”

نماذج الممارسة المهنية في صناعة األفام الوثائقية االستقصائية: دراسة تطبيقية مسفر الموسى
1439هـعلى األفام الوثائقية واالستقصائية في القنوات اإلخبارية.

رسائل “الماجستير”

 التفاعلية في البرامج الرياضية صالح بن عثمان الصالح
1438هـالمحلية على اليوتيوب - دراسة تحليلية

الحلقات النقاشية 

التوظيف المهني للبيئة االتصالية الحديثة لدى القائم باالتصال في المحطات سليم بن مسفر الغامدي
1438هـاإلذاعية الخليجية-دراسة تطبيقية على اإلذاعات الحكومية والخاصة.

التخطيط البرامجي في القنوات التلفزيونية والعوامل المؤثرة فيه-دراسة تطبيقية هالل عبد العزيز الرحيمي
1438هـعلى الفضائيات اإلخبارية الخليجية.

العوامل المؤثرة على مصداقية المواقع اإلخبارية لدى المستخدم السعودي، وأثره إبراهيم بن عبد الله الزايد
1439هـفي االعتماد عليها وترتيب أولوياته- دراسة ميدانية وتحليلية.

قسم اإلذاعة والتليفزيون والفيلم
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قسم اإلذاعة والتليفزيون والفيلم

الطالب الحاصلون على درجة البكالوريوس من قسم اإلذاعة والتلفزيون والفيلم
بكلية اإلعالم واالتصال للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1438/1439هـ

أديب بن عبد المحسن بن صالح الحماد
اسامه بن زيد بن محمد الزعاقي

تركي بن ناهض بن طالل ذي عمر الشيباني
تركي محمد جاويد علي

حاتم بن مطلق بن ضاوى النفيعي العتيبي
خالد بن ابراهيم بن ناصر السعيري

خالد بن مرضي بن محمد ال متعب
ريان بن عبدالله بن حمد الشاوي

سعد بن محمد بن سالم الوهبي الحربي
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العيدان

عبدالرحمن بن عبدالله بن علي العبودي
عبدالرحمن بن نادر بن سعود السليم

عبدالرحيم بن يحيى بن ظافر البكري الشهري
عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد بن غميجان

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز القضيبي
عبدالعزيز بن عبدالله بن علي النفيسه
عبدالعزيز بن هالل بن عبدالله الدخيل

عبدالكريم بن عبدالملك بن عبدالرحمن العتيق
عبدالله بن احمد بن عبدالله المجاهد

عبدالله بن حمد بن حزام العبيدي القحطاني
عبدالله بن خالد بن عبدالله المعطاني

عبدالله بن عبدالعزيز بن علي شعير الغامدي
عبدالله بن عوض بن عويض الحمياني المطيري

عبدالملك بن مفلح بن ناصر القليب الدوسري
عبدالملك بن ناصر بن عبدالعزيز الشيبان

علي بن سعد بن محمد بن صمان
علي بن طارق بن علي الراجحي

علي بن محمد بن علي العطيفي
عماش بن بداح بن عماش العامري السبيعي

غازي بن محمد بن احمد حريصي
فهد بن محمد بن عبدالعزيز الحقباني
فيصل بن علي بن عبدالله الصفيان

فيصل بن فهد بن مطلق الرويس العتيبي
ماجد بن ضيف  الله بن نوح الروقي العتيبي

مبارك بن زيد بن مبارك الزوبع
محمد بن حسن بن يحيى الجبيري

محمد بن حنيف بن مرداس المقاطي
محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سويدان

محمد بن عبدالله بن محمد ابونيف
محمد بن مطلق بن عبدالله المويهي المطيري

معتز بن محمد بن مبارك الضرغام
نايف بن سلطان بن ثامر العريني السبيعي

نايف بن محمد بن حميد الحنيطى
نواف بن احمد نعمان الحامدي

وليد بن محمد بن مسلم ال مسلم
ياسر بن سعيد بن عبدالله العمري

يزيد بن عبدالله بن عقيل الصالح
يزيد بن محمد بن ظافر ال جبران القحطاني

يوسف بن فهد بن صالح الظاهري

أسامه بن محمد بن ابراهيم ابالخيل
ابراهيم بن محمد بن ابراهيم العبداللطيف

احمد بن محمد بن احمد الحمد
احمد بن نايف بن حمود الجعيد العتيبي

اسماعيل بن جابر بن علي سحاري
الوليد بن عراك بن فهد رمالي الشمري

باسل بن ربيع بن رجاء العوادي العنزي
بدر بن خالد بن ابراهيم الخميس

بدر بن سعيد بن مشبب ال جمعان االحمري
بدر بن علي بن غرمان المريفي العمري

بدر بن يوسف بن علي العقل
بسام بن قاعد بن سعدي الدلبحي العتيبي

تركي بن عبدالعزيز بن سليمان الجبالي
تركي بن مساعد بن حبيليص بن عميره الروقي

ثامر بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرشيد
جهاد بن على بن صالح الخضير

حمد بن حسن بن حمد الرواجحه الناشري
حمد بن محمد بن عبدالعزيزالمغامس
حمود بن إبراهيم بن محمد البليطيح

خالد بن  سعد بن فالح المهدي الدوسري
خالد بن حسن بن أحمد الفيفي

خالد بن عبدالرحمن بن معيبد الشاطري المطيري
خالد بن عبدالله بن احمد الشاللي

خالد بن عبدالله بن محمد المقاطي العتيبي
خالد بن مسفر بن ربعي القسامي العتيبي

خالد بن مفلح بن فلحان العازمي
خالد بن يحي بن صالح السدمي

رائد بن سعد بن محمد ال مشهور الشهراني
راشد بن عبدالرحمن بن محمد البخيت الدوسري

راشد بن ناصر بن علي المشيقح
راكان بن رباح بن عبدالله العمري

راكان بن محمد بن سعيد ال ناحي عسيري

الطالب الحاصلون على درجة البكالوريوس من قسم اإلذاعة والتلفزيون والفيلم
بكلية اإلعالم واالتصال للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438/1439هـ

قسم اإلذاعة والتليفزيون والفيلم

ريان بن صالح بن أحمد الغنيم
سعد بن جزاع بن حبيليص العصيمي

سعد بن فهد بن فهيد آل رشود السبيعي
سعود بن على بن حاضر الخثعمى

سعود بن فيصل بن صالح العبدلي
سلطان بن سعد بن صالح ال سلطان العمري

سلمان بن تركي بن دخيل الله النفيعي العتيبي
سيف عباس بن ناصر العضياني العتيبي

طارق بن حسين بن محمد هادي شبلي
طارق بن غرمان بن صالح الخشرمي الشهري

عايض بن سعود بن راشد الفليت العتيبي
عبداالله بن احمد بن سلمان السلمي العسيري

عبداالله بن ناصر بن صالح الدريبي
عبدالرحمن ادريس عبدالرحمن حسو

عبدالرحمن النعمه الشيخ االغظف
عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن الشهري

عبدالرحمن بن راشد بن سعيد الحابوط المطيري
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم

عبدالرحمن بن عوض بن مسعد المهلكي المطيري
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله المريشد
عبدالرحمن بن محمد بن مسفر القحطاني

عبدالرحمن بن منصور بن عبدالرحمن العبالن
عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالرحمن بن معثم

عبدالعزيز بن زارع بن حسن ال فصيل الشهري
عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الطيار

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن خاشم العتيبي الروقي
عبدالعزيز بن عبداللطيف بن حمد الرسيني
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز المشعل

عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الزير
عبدالعزيز بن علي بن محمد بن محمد ابومالح

عبدالعزيز بن منصور بن عبدالله آل عتيق
عبدالله بن أحمد بن حامد ابو دقن الغامدي

عبدالله بن جودالله بن شلويح الشالحي المطيري
عبدالله بن سعد بن سعيد ال جخران القحطاني

عبدالله بن سعد بن عبدالله بن خضير
عبدالله بن سليمان بن ابراهيم العزاز

عبدالله بن صالح بن عبدالعزيز المجلي
عبدالله بن عبدالرحمن بن  عبدالله الباحوث

عبدالله بن عبدالعزيز بن سليمان الصحن
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالكريم الطواله

عبدالله بن علي بن عبدالله بن شديد
عبدالله بن عمر بن حسين مجرشي

عبدالله بن فهد بن عبدالله ال عبدالعزيز
عبدالله بن فهد بن عبدالله الخرعان
عبدالله بن فهد بن محمد اليوسف

عبدالله بن مزيد بن عماش المطيري
عبدالمجيد بن بندر بن غازي الطواله الشمري

عبدالمجيد بن فهد بن عبدالله الناصر
علي بن سعد بن ابراهيم الثنيان

عمر بن عزيز بن عبدالعزيز ال مقبل الخثعمي
عمر بن محمد بن عبدالعزيز الحميد

عمر بن منصور بن ذيب العصيمي العتيبي
فراج بن خالد بن سرور المويهي المطيري

فهد بن  راكان بن صلبي العنزي
فهد بن عبدالعزيز بن عايض الشيبه المدرع

فهد بن عبدالله بن عويبد المويس السلمي
فهد بن محمد بن سعد العتيبي
فهد محمد عبدالعزيز بن الفهيد

فيصل بن ايمن بن اسعد سنقوره
فيصل بن ناصر بن سعد بن حميد
ماجد بن محمد بن عيسى الحمدان

ماهر بن علي بن حسن العزي المالكي
متعب بن عبدالمحسن بن راشد بن تمران

محمد بن أيمن بن فارس غندور
محمد بن ابراهيم بن عبدالعزيز المهنا

محمد بن تركي بن حزام ال سعد القحطاني
محمد بن خالد بن صالح السيار

محمد بن خالد بن عبدالرحمن الخنين
محمد بن خالد بن فهد الحميدي

محمد بن راشد بن احمد آل مثعي الزهراني
محمد بن ربيع بن عاطف ال رشيد

محمد بن سالم بن عبدالرحمن الزريقي
محمد بن صالح بن محمد البشيري الزهراني

محمد بن عبدالرحمن بن حمد الرفيق
محمد بن علي بن محمد السوادي العسيري

محمد بن علي بن محمد الشهري
محمد بن فهاد بن سلطان القريشي السبيعي

محمد بن فهد بن ناشى الرويس
محمد بن مهل بن عطالله الشيباني
مروان بن مالك بن محمد الحسينان

مساعد بن احمد بن سعود الحسني العنزي
مشاري بن  عواد بن راضي الغضوري العنزي

مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز الشليل
مشعل عبدالمحسن بن محمد المرقاع

مطلق بن حمد بن عازي العنزي
معاذ بن احمد بن عبدالرحمن العمري

معاذ بن ناصر بن عبدالكريم العبدالكريم
مهند احمد عبدالله الصغير

مهند بن عبدالمحسن بن سعد البرخيل
مهند بن موسى بن خلف الدوسري

نايف بن ابراهيم بن زيد الجندل
نايف بن فيصل بن نائف الجياشي الحارثي

نواف بن بدر بن احمد البدر
نواف بن عبدالعزيز بن مشرف المشرف

نواف بن علي بن عبدالله آلجبرين
نواف بن علي بن يحي النجيمي العلكمي

نواف بن فيصل بن محمد الجودي
وليد بن محمد بن سالم السليمي الحربي

ياسر بن علي بن سالم شكر
ياسر بن محمد بن ناصر العروان

يزيد بن عبدالكريم بن صالح المقرن
يزيد بن مندل بن عبدالله القباع
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قسم العالقات العامة

ــة اإلعــام واالتصــال، وأول قســم متخصــص فــي  ــر األقســام فــي كلي  يعــد قســم العاقــات العامــة أكب
المملكــة العربيــة الســعودية يمنــح الدرجــات العلميــة الثــاث )البكالوريــوس، والماجســتير، والدكتــوراه(

وتعــود بدايــات تأســيس قســم العاقــات العامــة لعــام 1402هـــ حيــث كان مســارًا فــي قســم اإلعــام يتبــع 
ــى العــام 1426هـــ  ــة بمســمى الصحافــة والعاقــات العامــة، واســتمرت هــذا النظــام إل ــة اللغــة العربي كلي
عندمــا انفصــل عــن الصحافــة بعــد أن أصبــح قســم اإلعــام أحــد أقســام كليــة الدعــوة واإلعــام، وفــي تاريــخ 
14/11/1433هــــ، تحــول إلــى قســم العاقــات العامــة بعــد موافقــة مجلــس التعليــم العالــي فــي جلســته 

الحاديــة والســبعين بتأســيس كليــة اإلعــام واالتصــال.

الرؤية
تحقيــق الريــادة والتميــز علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي فــي مجــال تعليــم العاقــات العامــة فــي 
المرحلــة الجامعيــة والدراســات العليــا، وفــي مجــال البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع ســعيًا لتحقيــق مكانــة 

متميــزة علــى المســتوى الدولــي.
الرسالة

1 -   إعــداد خريجيــن فــي العاقــات العامــة متميزيــن علميــًا ومهنيــًا، قادريــن علــى الوفــاء بمتطلبــات ســوق 
العمــل المحلــي، ومنافســة زمائهــم فــي األقســام المناظــرة محليــًا وعالميــًا.

العلميــة لطــاب  العلميــة، والرســائل  البحــوث  إجــراء  العامــة مــن خــال  العاقــات  2 -   تطويــر تخصــص 
العليــا. الدراســات 

3 -  تعزيز ممارسة العاقات العامة عبر برامج خدمة المجتمع.

أهداف القسم
ــة فــي التخصــص،  ــًا بمــا يضمــن إحاطتهــم بالمســتجدات العلمي 1 -   تأهيــل طــاب العاقــات العامــة علمي

ــًا بمــا يكفــل مســتويات متقدمــة مــن األداء المتخصــص. وتأهيلهــم عملي
2 -  مواكبة مستجدات االتصال في مجال العاقات العامة.

3 -   تحفيــز طــاب الدراســات العليــا لتنــاول الموضوعــات التــي تســهم فــي خدمــة التخصــص وتطويــره وبنــاء 
تراكــم علمــي ومعرفــي فــي مجالــه.

4 -   تطويــر ممارســة العاقــات العامــة مــن خــال تدريــب العامليــن فــي مؤسســات المجتمــع مــن خــال 
البرامــج التدريبيــة، والدراســات التطبيقيــة.

اإلنجازات األكاديمية
أواًل: البرامج العلمية.

•   تم فتح مسار للطالبات في قسم العاقات العامة ضمن مسار العلوم اإلنسانية.
•    إتاحــة القبــول ببرنامــج الدراســة بمرحلــة “الدكتــوراه” للطــاب والطالبــات، وتــم إعــداد اختبــار تحريــري وإجــراء 

مقابــات علميــة لفــرز المتقدميــن والمتقدمــات، واعتمــاد النتائــج ورفعهــا )40 طالــب وطالبــة(
•   مناقشة عدد )2( رسائل دكتوراه في العام الجامعي 1438/1439هـ.

•   مناقشة واعتماد وتسجيل عدد )8( أفكار بحثية لطاب وطالبات “الدكتوراه”.
•   عقد القسم خمس حلقات نقاشية لمخططات طاب وطالبات “الدكتوراه”. 

•    مناقشة واعتماد )7( مخططات دراسية في مرحلة “الماجستير” بعد أن استوفت الشروط المطلوبة.

تطوير مصادر التعلم
شــكل القســم فريــق عمــل لمراجعــة المراجــع الحاليــة والبحــث عــن مراجــع متخصصــة فــي العاقــات العامــة، 
ومســح عــددًا مــن المراجــع المحليــة والعالميــة، وتحديــد قائمــة بالمراجــع المهمــة والحديثــة فــي المجــال، كمــا 

يعمــل القســم علــى تحويــل بعــض مصــادر التعلــم بشــكل الكترونــي.

قسم العالقات العامة

إنجازات اللجان العلمية واإلدارية بالقسم 
شــكل مجلــس القســم عــددًا مــن اللجــان المختصــة لتتولــى إدارة العمــل اإلداري والمهنــي والبحثــي داخــل 

القســم:

اإلنجازاتاسم اللجنة

الدراسات العليا 
والبحث العلمي

والمحاضــرات  المحاضريــن  قبــول  اختبــارات  وإجــراء  الدكتــوراه،  مرحلــة  فــي  القبــول  شــروط  وضــع 
المؤهليــن لدخــول برنامــج الدكتــوراه للعــام القــادم 1441/1440هـــ، وتحديــد السياســة العامــة للتســجيل 

بدرجتــي المـــاجستير والدكتــوراه. 

اإلرشاد األكاديمي

التســجيل  عمليــات  متابعــة  الخطــة  تتضمــن  بالقســم  األكاديمــي  لإلرشــاد  تنفيذيــة  خطــة  -    إعــداد 
ــة  ــة وإرشــاد الطــاب بعملي ــم توعي ــاء » أســبوع التســجيل« حيــث ت واإلضافــة والحــذف للطــاب أثن

التســجيل ســواء اليــدوي أو اإللكترونــي، واســتكمال الجــداول الدراســية الطــاب.
-    حــل مشــكات التســجيل، ورفــع التوصيــات بفتــح شــعب جديــدة بعــد حصرهــا؛ األمــر الــذي ســهل 

عمليــة فتــح بعــض الشــعب وزيــادة أعــداد طــاب الشــعب الموجــودة.
-    عقد لقاء للطاب المستجدين بتاريخ 1439/05/20ه، بمشاركة عمادة شؤون القبول والتسجيل

-    عقــد جلســات إرشــادية للطــاب فــي القاعــات مــن قبــل أعضــاء اللجنــة، وتواجــد أعضاء اللجنة بالقســم 
وفــق جــدول زمنــي نصــت عليــه الخطة

-    عقــد لقــاء إرشــادي للطــاب المتعثريــن بتاريــخ 1439/07/16هـــ، بحضــور مستشــار اإلرشــاد األكاديمــي 
بعمــادة شــؤون القبــول والتســجيل د. جــال بيومــي، وأعضــاء لجــان اإلرشــاد األكاديمــي بالكليــة.

الجودة

-   وضع الخطة االستراتيجية للقسم وإقرارها 
-   تحديد منسقي المقررات للفصلين الدراسيين األول والثاني.
-   إعداد وتوجيه واستام محاضر التنسيق بين أساتذة كل مقرر.

-   متابعة منسقي المقررات للفصلين الدراسيين األول والثاني في إعداد ملفات المقررات.
ــاء قاعــدة  ــة التدريــس بالقســم مــن خــال بن ــات االتصــال ألعضــاء هيئ ــة وبيان -    تحديــث الســيرة الذاتي

بيانــات خاصــة بهــم.  
اللجنــة  تشــكيل   : االتــي  النحــو  علــي  بالكليــة  الجــودة  إدارة  مــن  المطلوبــة  االســتبانات  تطبيــق      -
االستشــارية للبرامــج األكاديميــة، والتعــاون مــع كليــة اإلعــام بجامعــة بنــي ســويف بجمهوريــة مصــر 
العربيــة فــي شــأن إجــراء المقارنــات المرجعيــة الخارجيــة للبرنامــج كمتطلــب مــن متطلبــات الجــودة 
واالعتمــاد االكاديمــي للقســم. ومخاطبــة كليــة اإلعــام بجامعــة بنــي ســويف لبــدأ إجــراءات التنســيق 

معهــا لتفعيــل التعــاون، وعمــل المقارنــات المرجعيــة الخارجيــة مــع قســم العاقــات العامــة بهــا.
-    عمــل المقارنــات المرجعيــة الداخليــة مــع قســم الصحافــة والنشــر اإللكترونــي بكليــة اإلعــام واالتصال 

جامعــة اإلمــام، واالنتهــاء مــن إنجــاز المقارنــات المرجعيــة الداخليــة معه. 
-   تشكيل لجنة التسويق واالستشارات الخارجية بالقسم وإعداد الدليل والخطة السنوية لها. 

-   الدعوة لعقد االجتماع للجنة التسويق واالستشارات الخارجية. 
-   إحصائية أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

-   إحصائية نمط تدريس أعضاء هيئة التدريس بالقسم 
-   إحصائية مؤهات أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

-   إحصائية متوسط تسجيل الطاب في كافة الشعب الدراسية. 
-   إحصائية متوسط عبء التدريس ألعضاء هيئة التدريس ومعدل التسجيل في الشعب الدراسية. 

-   إحصائية معدل عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها أعضاء هيئة التدريس بدوام جزئي. 
-   إحصائية متوسط الساعات المقررة لعبء طاقم التدريس بدوام كامل خال العام 39-38  

-   التنسيق مع شطر الطالبات 
-   وضع خطة القسم لخدمة المجتمع ومتابعة تنفيذها. 

-   إنجاز ملف تقرير البرنامج .

 االستشارية 

-   عقدت اللجنة عدة اجتماعات لتحديد متطلبات سوق العمل في خريج القسم.
-    وضــع آليــات لتســويق خريجــي القســم لــدى مؤسســات األعمــال. وتنظيــم ملتقــي ســنوي لتوظيــف 
طــاب القســم المتوقــع تخرجهــم بالتعــاون مــع عــدد مــن مؤسســات األعمــال تتولــي رعايــة هــذا 

الملتقــي.
-   رصد اهم المواصفات الحالية لخريجي القسم.

-     تحديد نواتج التعلم المطلوب تحقيقها في إطار العملية التعليمية بالبرنامج.
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قائمة بأبحاث أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

سنة عنوان البحثم
الدولةالمكاندورية/مجلة/ مؤتمرالنشر

د. عبد الرحمن النامي

1

استخدام ممارسي العاقات العامة 
لوسائل التواصل االجتماعي- 
دراسة ميدانية على عينة من 

ممارسي العاقات العامة في 
القطاع العام والخاص. 

 24-25
1438هـ 

المؤتمر الدولي 
الثاني البيئة الجديدة 

لإلعام التفاعلي في 
العالم العربي: الواقع 

والمأمول.

جامعة الملك 
السعوديةسعود

دور العاقات العامة في األزمات 2
2017مفي المنظمات السعودية

المؤتمر الدولي الثالث 
»اإلعام والتحوالت 

السياسية في الشرق 
األوسط«

األردن جامعة اليرموك

د.  عبد الراضي حمدي البلبوشي

1

استخدام وسائل اإلعام التفاعلي 
في صناعة صورة المنشأة.. دراسة 
ميدانية على عينة من الممارسين 

للعاقات العامة في الوطن 
العربي

 24-25
جمادى 
األول 
1438هـ

المؤتمر الدولي 
الثاني البيئة الجديدة 

لإلعام التفاعلي في 
العالم العربي: الواقع 

والمأمول.

جامعة الملك 
السعوديةسعود

2

تصميم إعانات اإلنفوجرافيك للحج 
على مواقع التواصل االجتماعي- 
دراسة تحليلية لحسابات الوزارات 
السعودية المهتمة بالحج على 

تويتر. 

أغسطس 
جامعة مجلة كلية اآلداب2017م.

مصر المنصورة 

3
 دور العاقات العامة في 

إدارة المخاطر في المؤسسات 
السعودية والمصرية.

2017م

المؤتمر الدولي الثالث 
»اإلعام والتحوالت 

السياسية في الشرق 
األوسط«

األردن جامعة اليرموك

د. إسام عثمان  عبد الراضي البلبوشي

1
اعتمـاد أساتذة وطــاب الجــــامعة 

علي الفيس بوك كوســـيلة 
للتواصل األكاديمي بينهم وعاقته 

بصورة كل منهم لدى اآلخر.

يناير/ 
مارس 
2017م

المجلة العلمية لبحوث 
العاقات العامة 

واإلعان   
مصرجامعة القاهرة 

2

استراتيجيات تسويق رأس المال 
المعرفي للمنظمات الربحية 
المصرية عبر مواقع الشبكات 

االجتماعية وعاقتها بسـمعة هـذه 
المنظمات.

يناير/ 
مارس 
2018م

المجلة المصرية لبحوث 
مصرجامعة القاهرة  اإلعام

3
سيميولوجيا العاقة بين المُنتج 
والجمهور كما تعكسها الصور 

اإلعانية بالمجتمعات االستهاكية 
االفتراضيــة

أبريل/ 
يونيو

2018م

المجلة المصرية لبحوث 
مصرجامعة القاهرة اإلعام

قسم العالقات العامة

د. إبراهيم السعيد  

1

اعتماد مارسي العاقات العامة 
على وسائل التواصل االجتماعي 
لإلعام عن أنشطة المؤسسات 

اإلسامية الدعوية في مصر 
والسعودية

2017

2

استخدام المرشحين لحمات 
العاقات العامة في إقناع الناخبين: 

دراسة ميدانية على عينة من 
المرشحين في االنتخابات البلدية 

بمنطقة الرياض

2017

3

معايير إدارة العاقات العامة في 
تنظيم الفعاليات: دراسة وصفية 
مقارنة على عينة من ممارسي 
العاقات العامة في القطاعين 

العام والخاص

2018

4
أخاقيات استطاعات الرأي العام 
في العاقات العامة: دراسة حاله 
على المركز الوطني الستطاعات 

الرأي العام

2018

5
الصورة الذهنية للهيئة العامة 

للترفيه: دراسة وصفية على عينة 
من الجمهور السعودي في مينة 

الرياض

2018

د. أحمد خطاب

1
استراتيجيات بناء المعنى في 

االتصاالت التسويقية المتكاملة 
وعاقتها بالقيمة المدركة للعامة 

التجارية. 

يناير- 
مارس 
2017م

المجلة المصرية لبحوث 
مصرجامعة القاهرة اإلعام

قسم العالقات العامة
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قسم العالقات العامة

األنشطة والمشاركات العلمية 
•    مشــاركة الدكتــور عبــد الرحمــن النامــي فــي أعمــال المؤتمــر العلمــي الثالــث للمعهــد الدولــي العالــي 
لإلعــام بالشــروق الموســوم بــــ “ نحــو أجنــدة مســتقبلية لبحوث اإلعام: إشــكاليات التحــول من المنظمة 

إلــى التجديــد واإلبــداع المقــام فــي القاهــرة خــال الفتــرة 24-23 إبريــل 2018م.
•    نشر الدكتورعبدالرحمن النامي  كتابًا بعنوان استثمار فعاليات العاقات العامة، الرياض، 2017م

ــًا بعنــوان التخطيــط االســتراتيجي للعاقــات العامــة،  •    نشــر الدكتــور عبــد الراضــي حمــدي البلبوشــي كتاب
ــة الراشــد،2017م. الريــاض، مكتب

•    إعــداد الدكتــور عبــد الراضــي حمــدي البلبوشــي دليــل المراكــز اإلعاميــة، الريــاض، شــركة نمــا اإلعاميــة 
2017م.

•    مشــاركة الدكتــور عبــد الراضــي حمــدي البلبوشــي فــي المؤتمــر الدولــي الثانــي للبيئــة الجديــدة لإلعــام 
التفاعلــي فــي العالــم العربــي- الواقــع والمأمــول- فــي الفتــرة مــن 25-24 جمــادي األولــى الموافــق -21

22 فبرايــر 2017م بجامعــة الملــك ســعود بالمملكــة العربيــة الســعودية.
•    مشــاركة الدكتــور عبــد الراضــي حمــدي البلبوشــي فــي مؤتمــر” اإلعــام والتحــوالت السياســية فــي 
الشــرق األوســط” المنعقــد فــي الفتــرة مــن 2017-11-16-15م بكليــة اإلعــام فــي جامعــة اليرمــوك 

بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية.
•    مشــاركة الدكتــور إبراهيــم الســعيد فــي تأليــف كتــاب إنتــاج المــواد اإلذاعيــة والتلفزيونيــة للعاقــات العامــة 

- تأليف مشــترك- 2017م.
•    مشــاركة الدكتــور مفــوض العنــزي بورقــة عمــل بعنــوان التواصــل المؤسســي فــي عهــد الملــك عبــد العزيز 

رحمــه اللــه” فــي نــدوة الجامعــة اإلســامية بالمدينــة المنورة بمناســبة اليوم الوطنــي1439 هـ. 
•    مشــاركة المحاضــر المبتعــث طــال جبــران القحطانــي فــي مؤتمــر: االبتــكار والتعــاون مــن أجــل عالــم 
مســتدام بترشــيح مــن قبــل جمعيــة الشــباب فــي األمــم المتحــدة لتعزيــز رؤيــة 2030 لعالــم مســتدام. 

المشاركة المجتمعية بالقسم 
ــدد مــن البرامــج شــارك فيهــا منســوبي  ــة مــن خــالل ع ــل المشــاركة المجتمعي ــى تفعي حــرص القســم عل

ــي:  ــو التال ــى النح ــه عل القســم وطالب
1 -   تنظيــم فاعليــة “ زرعناهــا بحــب.. لبيئــة أفضــل” وتهــدف الفاعليــة إلــى زيــادة الوعــي البيئــي وزيــادة 
المســاحة الخضــراء بالجامعــة بالتعــاون مــع حملــة تشــجير الريــاض” لتعــود رياضــًا” وتوفيــر مائــة شــتلة 
تــم توزيعهــا علــى الطالبــات وزراعتهــا باألماكــن المختلفــة بالجامعــة لنشــر ثقافــة الوعــي البيئــي، ودور 

الطالبــات فــي الحفــاظ علــى البيئــة.
2 -    تنظيم فاعلية عمادة البحث العلمي: 

شاركت طالبات القسم في تنظيم حفل االفتتاح من خال:
•   إعداد فيديو تعريفي عن عمادة البحث العلمي.

•   إعداد النشرات والمطبوعات الخاصة بالحفل.
3 -   تنظيم فاعلية حملة التوفير واالدخار التي نظمتها عمادة خدمة المجتمع بالتعاون مع إمارة الرياض.

شــاركت طالبــات القســم فــي إعــداد وتنظيــم الحملــة والمشــاركة فــي إعــداد األفــام التســجيلية، ومطبوعــات 
الفاعلية.

4 -  تنظيم حفل افتتاح المركز النسائي للقرآن الكريم بالجامعة:
شاركت الطالبات في تنظيم متكامل لحفل االفتتاح من خال:

•   إعداد فيديو تعريفي عن المركز.
•   إعداد فيلم تسجيلي عن إنجازات جامعة اإلمام.

•   إعداد النشرات والمطبوعات الخاصة بالحفل.
•   إعداد حسابات للمركز على قنوات التواصل االجتماعي.

قسم العالقات العامة

5 -    تنظيــم فاعليــة “ للشــكر قيمــة “ وتهــدف الفاعليــة إلــى تقديــم واجــب الشــكر والعرفــان لعامــات 
النظافــة بالجامعــة مــن خــال توزيــع باقــة مــن الــورود، وإفطــار صباحــي لهــن. 

بعض من صور الفاعلية

2 -  تنظيم فاعلية اليوم العالمي لمرضى السكرى: 
أهداف الفعالية:

  زيادة الوعي بمرض السكري وطرق الوقاية منه أو التعايش معه.
الوقت 14 نوفمبر 2017م
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بعض من صور الفاعلية:

6 -    إنجازات أخرى.
•     المشــاركة فــي تنظيــم حفــل المســتجدات لطالبــات القســم بالكليــة مــن خــال العديــد مــن األركان 
التعريفيــة التــي تضمنــت بعــض المطبوعــات عــن رؤيــة ورســالة القســم، وبعــض األنشــطة المهمــة 
والخطــة الدراســية ومتطلباتهــا، وتوزيــع العديــد مــن المطبوعــات علــى الطالبــات فــي إطــار إجــراءات 
األمــن والســامة وإجــراءات العمــل التطوعــي وشــروطه، وغيرهــا مــن المطبوعــات التــي تحمــل العديــد 

ــة المســتجدة فــي التعامــل مــع كافــة مرافــق الجامعــة وإداراتهــا. ــد الطالب ــي تفي مــن المعلومــات الت
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الطالبات الحاصلون على درجة البكالوريوس من قسم العالقات العامة بكلية 
اإلعالم واالتصال للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 1438/1439هـ

أيمن بن عبدالهادي بن عبدالله االحمدي الحربي
ابراهيم بن خالد بن ابراهيم القاسم

ابراهيم بن راشد بن ابراهيم الهويشل
ابراهيم بن فهد بن ابراهيم العمران

احمد بن سعيد بن محمد األحمد اللويمي
احمد بن سلمان بن ناصر السلوم

احمد بن صالح بن سعيد الكريع
احمد بن عبدالعزيز بن حمد القعيد

احمد بن محمد بن احمد المحمد
اسامه بن سعد بن عبدالله  ابو حاضر ال مبارك

الوليد بن خالد بن سعد القويزاني
الوليد بن فهد بن محمد الصبيح

اياد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الداود
بندر بن عبدالله بن ابراهيم العيسى

تركي بن عبدالرحمن بن غيثان آل عبدالرحمن  العمري
تركي بن عبدالعزيز بن غازي العضياني العتيبي

تركي بن محمد بن صالح حمزي
ثامر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العباد

حمد بن عبدالعزيز بن حمد العيد
حمد بن فهد بن حمد الفايز

حمد بن ناصر بن احمد السياري
خالد بن عبدالله بن حامد السعدي المالكي

خالد بن عزيز بن خالد الكعبي العمري
خالد بن عوض بن عياد الفريدي الحربي

خالد بن الفي بن عبيد العصيمي العتيبي
خالد بن مطر بن جابر العيسى

خالد بن يوسف بن دايل الدايل
خليل بن ابراهيم بن مبارك الرفيعه

راكان بن سلطان بن عبيد الغبيوي العتيبي
راكان بن عواد بن خلف المضياني العنزي

ريان بن شامان بن عبدالعزيز بن شامان
ريان بن صالح بن عبدالله السعود

ريان بن عبدالرحمن بن موسى الظافر
ريان بن مبارك بن عبدالرحمن الموينع

زيد بن سعد بن زيد بن دحيم
زيد بن فهد بن زيد الخرعان

سالم بن مبارك بن سالم اليميني
سامي بن محمد بن عبدالرحمن الفهيد

سعد بن عبدالله بن سعد الفهد
سعد بن محمد بن سعد العجالن

سعد بن محمد بن سعد الفاهد القرني
سعود بن ابراهيم بن محمد اليحياء
سعود بن سعد بن سعود بن كليب

سعود بن محمد بن سعود المهيمزي الرشيدي
سعيد بن عبدالله بن علي الفهمي الزهراني

سلطان بن ابراهيم بن عبدالله البعيز

سلطان بن حسن بن سلمان العبدلي الفيفي
سلطان بن ظافر بن محمد ال فاضل االسمري

سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله المانع
سلطان بن عبدالعزيز بن فهد ال سلمه
سلطان بن عبدالله بن مرزوق الشاللي

سلطان بن عمار بن سعدي اليابسي المطيري
سلطان بن عوض بن صالح الحربي

سلطان بن محمد  شعيب بن صالح بندقجي
سليمان بن ابراهيم بن سليمان بن عبدالواحد

سليمان بن حمد بن سليمان الحصان
سليمان بن صالح بن سليمان السالمه
سليمان بن عبدالله بن سليمان الحماد

سيف بن مازن بن علي الوحيمد
صالح بن حمود بن محمد الحمود

عادل بن سعد بن ابراهيم آل حسين الشهري
عاصم بن علي بن محمد الضمري

عبد الله بن خالد بن صالح البطاح
عبد المجيد بن محمد بن شبيلي الشهري

عبداالله بن عبدالعزيز بن حمد الحميدي
عبداالله بن عبدالعزيز بن سليمان الجربوع

عبداالله بن عبدالله بن ناصر العبيد
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفاضل

عبدالرحمن بن عبدالله بن رفيع ال رويبع الشهراني
عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن آل عبدالرحمن القرني

عبدالرحمن بن علي بن يعن الله آل مداوي االحمري
عبدالسالم بن صالح بن ظافر العمري
عبدالسالم بن ماجد بن ناصر العجالن

عبدالسالم بن مسير بن عويد المهلكي المطيري
عبدالعزيز بن ابراهيم بن عثمان بن االمير
عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز بن جديد

عبدالعزيز بن خالد بن جبير السبيعي العنزي
عبدالعزيز بن خالد بن شبيب بن دويان

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن خالد السليم
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال مبارك

عبدالعزيز بن عبدالكريم بن مفضي الهدهود العجمي
عبدالعزيز بن عبدالله بن صالح الجمعه

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله ال نزهان
عبدالله بن حماد بن مساعد البيشي

عبدالله بن صالح بن سعيد ال غنيه الشهري
عبدالله بن عبدالرحمن بن حسن السليمان

عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن جمعة
عبدالله بن فايز بن عثمان الواصل

عبدالله بن فهد بن فهاد الرحماني البقمي
عبدالله بن متعب بن محمد الزهراني

عبدالله بن محمد بن صالح الحمود
عبدالله بن محمد بن عبدالله الرشود

قسم العالقات العامة

الطالبات الحاصلون على درجة البكالوريوس من قسم العالقات العامة بكلية 
اإلعالم واالتصال للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438/1439هـ

عبدالله بن محمد بن غرامه ال عبوش االسمري
عبدالله بن مفرح بن عايض البشري القحطاني

عبدالله بن ناصر بن سليمان المشوح
عبدالمجيد بن فهد بن محمد ال سعيدان
عبدالمجيد بن محمد بن عبدالعزيز التركي

عبدالمحسن بن عبدالسالم بن صالح الشقحاء
عثمان بن عبدالعزيز بن عبدالجبار الدايل

عقيل بن نايف بن عقيل الدهمشي العنزي
علي بن بندر بن فايز الريس

علي بن جمعان ابن سلمان المحفوظ الغامدي
علي بن عبدالهادي بن عبدالله بني االعلى القرني

علي بن ناصر بن احمد جعبور الحازمي
عمر بن خالد بن محمد بن زيد

عمر بن عبدالعزيز بن حمد ال الشيخ
عمر بن عبدالعزيز بن محمد الخميس

عمر بن عصام بن عبدالله الحميدي
غازي بن عبدالله بن غازي بن ابو كتيفه  النفيعي
فارس بن صالح بن جميعان المضيبري الرشيدي

فارس بن مفرح بن فارس العقيلي المطيري
فهد بن منصور بن عبدالله ابوسنون الحبردي

فواز بن احمد بن محمد معشي
فواز بن خالد بن عثمان الحميد

فواز بن محمد بن صالح البقمي
فيصل بن ابراهيم بن احمد ابابطين
فيصل بن حمد بن محمد القحطاني

فيصل بن فهد بن عايض الشلوي
فيصل بن الفي بن الهويمل الميموني المطيري

فيصل بن مقرن بن ناصر الوايلي
ماجد بن سمير بن بشير المشعل

مازن بن محمد بن صنهات العوفي الحربي
مبارك بن عبدالله بن مبارك آل مسن الدوسري

محمد بن ابراهيم بن عبدالعزيز الجربوع
محمد بن اسحاق بن سليمان الهاجري

محمد بن بدر بن محمد العبيلي

محمد بن حمد بن محمد بن سرحان
محمد بن سعود بن محمد الشاللي الخيبري

محمد بن عبد الرحمن بن محمد الطليحي
محمد بن عبدالعزيز بن ثاقب العجاجي

محمد بن عبدالله بن سعدون الدغيلبي العتيبي
محمد بن عبدالله بن محمد الجماز

محمد بن عبدالله بن محمد العاطفي القحطاني
محمد بن علي بن عبدالعزيز القعيد

محمد بن فيصل بن عبدالمحسن بن خثيله
محمد بن مبارك بن سليمان المحيميد
محمد بن مسفر بن عبدالرحمن الحنايا

محمد بن مفرح بن علي ال سفران القحطاني
مسلي بن مانع بن سالم الشبوي القحطاني

مشاري محمد براهيم البلي
مشعل بن خالد بن ناصر الثنيان

مشعل بن سعدون بن محمد اشجعي العنزي
مشعل بن سمير بن محمد البيضاني الحربي

مشعل بن محمد بن سعد حريس
معن بن زهير ابن علي الكعبي العمري

مهند بن ابراهيم بن عبدالعزيز الجمالين السبيعي
مهند بن علي بن عبدالله الوادعي

مهند بن فهد بن ابراهيم الزامل
ناصر بن ابراهيم بن ناصر ال محمود
ناصر بن عبدالمحسن بن سعد الحكير
نايف بن محسن بن أبراهيم حسيكان

نايف بن نواف بن مسير الدهمشي العنزي
نواف بن عبدالله بن عائش الموركي البقمي

نواف بن فليح بن عوض الجعفري العنزي
نواف بن فيصل بن محمد الشثري
هشام بن علي بن يحيى الجبيلي

ياسر بن أحمد بن علي الحنايا
يزيد بن حمود بن ناصر العضياني العتيبي

يزيد بن سعود بن محمد بن طالب
يزيد بن علي بن براهيم الجربوع

أديب بن ابراهيم بن سليمان الدريويش
إبراهيم بن محمد بن فهد العويس

ابراهيم بن خالد بن ابراهيم الشلهوب
ابراهيم بن داود احمد الدريويش

ابراهيم بن سعد بن ابراهيم القصيبي
ابراهيم بن سعود بن عبدالعزيز السويلم

ابراهيم بن سلطان بن ابراهيم المالح العتيبي
ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم اليحى

ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم الحركان
ابراهيم بن عبدالله بن جمعان ال سعد الغامدي

ابراهيم بن عبدالله بن محمد بن مسعد

ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم السعيد
ابراهيم بن ناصر بن عبدالرحمن بن جبر

احمد بن ابراهيم بن عبدالله بن فليح
احمد بن سعيد بن احمد عيشان

احمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز القبس
احمد بن عبدالرحمن بن محمد بن صالح
احمد بن عبدالكريم بن سليمان الحماد

احمد بن محمد بن احمد الحماد
احمد بن محمد بن احمد الشريده

احمد بن محمد بن صالح عبدربه المصعبي
احمد بن محمد بن عبدالرحمن العقيل

قسم العالقات العامة
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احمد بن محمد بن عبدالله العنقري
اسعد بن محمد بن سالم الثابتي الشهري

اصيل بن ضيف  الله بن سلمان المنجومي
الوليد بن صالح بن محمد الحديثي

الوليد بن فهد بن عبدالله الجبر
الوليد بن محمد بن ابراهيم القويفل

الوليد بن مساعد بن معتق العوفي الحربي
بدر بن خالد بن  محمدال دبل

بدر بن صنهات بن رقيدان الديحاني المطيري
بدر بن عبدالعزيز بن سفران البشر

بدر بن فهد بن محمد المنديل
بدر بن محمد بن مطلق العاصمي القحطاني

بدر بن ناصر بن عبدالله بن سويدان
بندر بن سلطان بن شالح بن زنيفر المطيري

بندر بن عبد الملك بن عبداللطيف المعشوق
تركي بن سعد بن عبدالمحسن المنيف

تركي بن سعد بن محمد بن  حسين
تركي بن سعود بن عبدالله العوام السبيعي

تركي بن سلطان بن فيصل ابو ثنين السبيعي
تركي بن عبدالعزيز بن محمد آل غرامه االحمرى

تركي بن علي بن سعد ال عثمان الدوسري
تركي بن محمد بن راشد العاصمي القحطاني

تركي بن محمد بن فهد العجالن
تركي بن محمد بن ناصر ال شهره القحطاني

تركي بن منصور بن حسين العساف
تميم بن عبدالوهاب بن بخيت البخيت

ثامر بن سلمان بن عوض المطيري
ثامر بن مبارك بن عثمان الروكان

ثامر بن هالل بن عبدالعزيز المطير
ثنيان بن محمد بن عبدالله بن ثنيان

جابر بن محمد بن مصلح آل بركات العلياني
جاسر بن عبدالله بن عمر البلطان

حاتم بن عبدالرحمن بن ابراهيم عسيري
حسام بن عبدالرحمن بن محمد المنيع

حسن بن علي بن محمد ال مفرح االسمري
حمد بن احمد بن عبدالرحمن البريدي

حمد بن سعود بن حمد سليمان
حمد بن عبدالله بن حمد البيشان

حمد بن فهد بن حمد العقيلي
حمدان بن عبد العزيز بن حمدان النفيعي العتيبي

حمدان بن فهد بن محمدالنفيعي العتيبي
حمود بن سعود بن حماد همالن النفيعي

خالد بن ابراهيم بن محمد الفهيد
خالد بن احمد بن ابراهيم المقحم

خالد بن حزام  بن فيحان القريشي السبيعي
خالد بن سطام بن عبدالله العريعر الخالدي
خالد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخراشي

خالد بن عبدالكريم بن علي الجميل
خالد بن عبدالله بن عايض العضيله المطيري

خالد بن عبدالله بن محمد الحميد

خالد بن علي بن طويلع المخلفي الحربي
خالد بن فالح بن دغيسان النفيعي

خالد بن فيصل بن عواض المشرافي المطيري
خالد بن محمد بن عبدالرحمن الشهري
خالد بن محمد بن عبدالعزيز الخريصي

خالد بن محمد بن عبدالله السليمان
خالد بن ناصر بن محمد بن مهيزع

رائد بن أحمد بن علي ال جابر األسمري
رائد بن علي بن بجاد العطاوي العتيبي

رائد بن علي بن عطيه آل داحشه الغامدي
راشد بن سعد بن فاضل البرازي السهلي

راشد بن علي بن عبدالرزاق العبدالكريم
راكان بن سليمان بن سالم بن مهيزع

راكان بن عبدالله بن صقر الحوشان
راكان بن فهد بن ابراهيم العجالن
راكان بن محمد بن ابراهيم الدهام

راكان بن محمد بن حمد الربيعه
رحيل بن حبيب بن دهام السنجاري الشمري

رياض بن صالح بن عبدالله السلمي
رياض بن عبدالله بن احمد المسعود

ريان بن تركي بن عبدالرحمن السويدان
ريان بن راشد بن محمد الوزان

ريان بن عبدالله بن عبدالعزيز الدكان
ريان بن محمد بن سعيد شلوان االسمري

ريان بن محمد بن عيد النفيعي العتيبي
ريان بن مشعل بن حمد المورقى

زياد بن عبدالرحمن بن عتيق ال عتيق
زياد بن عبدالله بن ناصر النفيعي العتيبي

زياد بن فهد بن سليمان الدويش
زياد بن فهد بن عبدالله ابو هالل

زيد بن عيد بن بدر المرشدى العتيبي
زيد بن محمد بن زيد الواكد

سالم بن ابراهيم بن عبدالله القرزعي
سالم بن علي بن عيسى العريفي

سامي بن عبدالله بن ابراهيم الحنو
سعد بن سعود بن محمد التمامي

سعد بن شعيان بن عبدالله العصيمي
سعد بن ظافر بن سعيد ال حاضر القحطاني

سعد بن عبدالرحمن بن سعد الحماد
سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن شبر

سعد بن علي بن عوض آل صيفي القرني
سعد بن محمد بن سعد ال حسين الحقباني

سعد بن محمد بن سعد النشوان
سعود بن صالح بن سعد الجديد

سعود بن عبدالعزيز بن ابراهيم المطيويع
سعود بن عبدالعزيز بن ناصر الماضي

سعود بن عبدالعزيز صالح بن صالح
سعود بن غالب بن سعود الظاهري الحربي

سعود بن فارس بن عبدالله الهويدي
سعود بن فهد بن محمد الطليحي
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سعود بن منصور بن خيرالله ال تركي
سلطان بن ايمن بن عبدالله العزاوي

سلطان بن خالد بن عبدالله العبيد
سلطان بن عوض بن محمد ال مناع القحطاني

سلطان بن فالح بن مسلم المجفل
سلطان بن فهد بن ناصر ال تويم

سلطان بن محمد بن حمود االطرم
سلطان بن محمد بن سعود الشدادي الحارثي

سلطان بن محمد بن فهد المهنا
سلطان بن هالل بن عبدالرحمن ذي مبارك الشيباني

سلمان بن سالم بن منيع الله الرحيمي المطيري
سلمان بن صالح بن سالمه المهوس
سليمان بن جارالله بن محمد الغماس

سليمان بن عبد الله بن سليمان الشبل
سليمان بن عبدالكريم بن سليمان الصبيحي

سليمان بن محمد بن سليمان الماجد
سويد بن سالم بن سويد ال محمد السبيعي

سيف بن فريح بن مريقب القالدي الرشيدي
صالح بن ابراهيم بن صالح الشالحي المطيري

صالح بن خالد بن غازي الجعفري الشمري
صالح بن سعيد بن صالح السعيد

صالح بن عبدالعزيز بن صالح الغفيلي
صالح بن عبدالله بن سليمان الهبدان

صالح بن محمد بن ابراهيم العليان
صالح بن محمد بن صالح الكنهل

صالح بن محمد بن عبدالله آل صالح الشهراني
صالح بن منصور بن محمد بن مساعد

صالح بن ناصر بن عبدالله اللحيدان
طارق بن حمد بن سعد بن خثالن

طارق بن عبدالعزيز بن سليمان العتيق
عادل بن مسفر بن عبدالرحمن الحنايا

عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن السعدي الغامدي
عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز الشائقي

عبداالله بن حمد بن عبدالرحمن الغنيمي
عبداالله بن حمد بن عبدالله العبدان

عبداالله بن عبدالله بن دماس ال صالح االحمري
عبداالله بن عبدالله بن سفر ال عساف عسيري

عبدالرحمن بن ابراهيم بن حمزه الفريدي الحربي
عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالعزيز بن خميس

عبدالرحمن بن احمد بن سعود المقبل
عبدالرحمن بن بخيت بن عبدالرحمن الحميداني المطيري

عبدالرحمن بن حمود بن سعد سفران الشهري
عبدالرحمن بن رياض بن قاسم الدايل

عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن السليم
عبدالرحمن بن صالح بن محمد العبداني
عبدالرحمن بن صالح بن مطلب النفيسه

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سليمان
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العمر

عبدالرحمن بن علي بن جبران غفه
عبدالرحمن بن علي بن سعيد ال صقر القحطاني

عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم العلي
عبدالرحمن بن محمد بن حمد المطوع

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الخنين
عبدالرحمن بن محمد بن عبده غليله

عبدالسالم بن محمد بن عبدالله التويجري
عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز األحمد

عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الفالح
عبدالعزيز بن ابراهيم بن محمد اليحيى

عبدالعزيز بن بدر بن عبدالله التويم
عبدالعزيز بن جارالله بن مسفر العبدلي  المالكي

عبدالعزيز بن حشر بن عبدالعزيز الدويش
عبدالعزيز بن سعد بن ابراهيم العكيل
عبدالعزيز بن سعد بن مدرهم الكثيري

عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الشنيفي
عبدالعزيز بن سلطان بن عبدالكريم الموسى

عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن الجنيدل
عبدالعزيز بن طارق بن عبدالعزيز الرويشد

عبدالعزيز بن طارق بن علي الخزيم
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن على ابوشنان
عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز البصري

عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الغنام
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الدبيخي

عبدالعزيز بن عبدالله بن مرزوق البلوشي
عبدالعزيز بن علي بن فهد المسردي

عبدالعزيز بن غازي بن ظافر المارد االسمري
عبدالعزيز بن محمد بن معيض الشريف

عبدالعزيز بن هادي بن فردان الهاجري القحطاني
عبدالعزيز بن يحى بن عبدالرحمن الجديعي
عبدالعزيز بن يحي بن محمد شامي جريبي

عبدالعزيز بن يعقوب بن عبدالله الخميس
عبدالعزيز محمد بن عبدالله الفرحان الضرغام

عبدالقادر بن صالح بن صيفي الشاللي الخيبري
عبدالكريم بن منصور بن سعد الصالح

عبداللطيف بن احمد بن عبدالله غضوري العنزي
عبداللطيف بن كامل بن شبيط االسلمي الشمري

عبداللطيف بن نوح عبداللطيف النوح
عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله الرميح

عبدالله بن ابراهيم بن علي ال يعالء الشهراني
عبدالله بن ابراهيم بن محمد التميمي

عبدالله بن احمد بن جمعان ال صالح الغامدي
عبدالله بن ايمن بن عبدالله  العزاوي

عبدالله بن حمد بن ناصر ال سعد القحطاني
عبدالله بن حمود بن مسفر القحطاني

عبدالله بن سامي بن عبدالله السلطان
عبدالله بن سعد بن عبدالله المهيني

عبدالله بن سعد بن فهد الحنايا الدوسري
عبدالله بن سعد بن محمد بن رويم

عبدالله بن عايض بن محمد العتيبي
عبدالله بن عبدالعزيز بن حمد العيد

عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المتعب
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عبدالله بن عبدالعزيز بن عفاس ال درع
عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالله بن طالب

عبدالله بن عبدالمحسن بن موسى الموسى
عبدالله بن علي بن سعيد حليس الزهراني

عبدالله بن علي بن عبدالله الخليفه
عبدالله بن غازي بن فالح الرحيمي المطيري

عبدالله بن فهد بن عبدالله البيشي
عبدالله بن محمد بن احمد رديني

عبدالله بن محمد بن سعيد العبدلي المالكي
عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الخليف

عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن اليوسف
عبدالله بن محمد بن عبدالله الزامل

عبدالله بن محمد بن علي بن  قعود
عبدالله بن محمود بن محمد الشامخ

عبدالله بن منصور بن عبدالعزيز الجمالين السبيعي
عبدالله بن ناصر بن سعد السيف

عبدالله بن ناصر بن سعد بن سعيد
عبدالله بن ناصر بن صقر الفطيماني

عبدالله بن وليد بن عبدالرحمن بن شاهين
عبدالمجيد بن احمد بن موسي الخسافي الفيفي

عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن احمد العامودي
عبدالمجيد بن فهد بن حمزه الحميد

عبدالمجيد بن فهد بن صالح التويجرى
عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله العثمان

عبدالمجيد بن مساعد بن عبدالله الشلهوب
عبدالمجيد بن مسفر بن محمد البشر

عبدالمجيد بن منور بن مقبل اليابسي المطيري
عبدالمحسن بن جزاء بن غازي الدعجاني العتيبي

عبدالمحسن بن سعد بن محمد بن عواد
عبدالملك بن احمد بن محمد بن غنام

عبدالملك بن محمد بن عبدالرحمن العيد
عبدالهادي بن بليهيد بن عبدالهادي الرسام العتيبي

عبدالواحد بن بشير بن مشيط الضوي العنزي
عبدالوهاب بن علي بن عبدالكريم سمنان البويدي

عثمان بن عيسى بن عثمان العيسى
عزام بن احمد بن راشد العرفج

عصام بن ابراهيم بن علي الشريف
علي بن ابراهيم بن علي اللحيدان

علي بن سعد بن حمد الصانع
علي بن عبدالله بن عبدالعزيز الربيعان

علي بن عبدالله بن علي كليفيخ آل حسين
علي بن فايز بن علي ضيف الله االحمري

علي بن محمد بن عبدالرحمن الصويلح
علي بن محمد بن علي الكبريش

علي بن مسلم بن ناصر ابو اثنين السبيعي
علي بن ناصر بن موسى صرخي

عمار بن عبدالله بن ابراهيم بن عاصم
عمر بن سليمان بن عبدالعزيز الشميمري

عمر بن عبدالرحمن بن محمد الفرهود
عمر بن عبدالله بن محمد العمر

عمر بن ممدوح بن شبيب العتيبي
عيسى بن سليمان بن عيسى السيف

فارس بن عبدالله بن محمد الحواس
فارس بن عبدالله بن محمد الشعيفي

فارس بن محمد بن جزاء الميموني المطيري
فارس بن محمد بن عبدالعزيز الحميدي

فالح بن فهد بن عبدالرحمن الجفران
فايز بن محمد بن فايز ال شهوان الخثعمي

فراس بن عبدالله ابن أحمد الكناني الزهراني
فراس بن عبدالله بن ابراهيم النمير

فراس بن فهد بن علي الدخيل
فهد بن ارثيع بن مرثع العميري

فهد بن حمد بن شديد ال عجالن القحطاني
فهد بن راشد بن عبدالعزيز بن عتيق

فهد بن عبد الله بن  مكازي العنزي
فهد بن محمد بن عبداللطيف الصالح

فهد بن محمد بن مطلق العايض
فهد بن مساعد بن ابراهيم البيضاني الحربي

فهد بن منديل بن عامر التريباني الشمري
فهد بن مهلهل بن فهد بن بخيت
فواز بن محمد بن حسن الدريعي

فيصل بن حمود بن برجس ال سعد القحطاني
فيصل بن سعيد بن علي ال مرعي

فيصل بن عبدالله بن محمد الصوينع
فيصل بن عبدالله بن ناصر العصفور

فيصل بن عبدالمحسن بن عبدالجبار ابانمي
فيصل بن محمد بن سالم آل جرو القحطاني

فيصل بن محمد بن عبدالله الجريان
فيصل بن مساعد بن صالح النحيت الحربي

فيصل بن ناهر بن نهار المشرافي المطيري
فيصل بن نايف بن سالمه الدشاش

فيصل بن هليل بن عوض البشري الحربي
فيصل بن وليد بن حاتم حسين

فيصل بن يحي بن هادي العبدلي الفيفي
لؤي بن أحمد بن علي البيضاني الزهراني

مؤيد بن منصور بن صالح الجويعي
ماجد بن احمد بن حمد العوفي الحربي

ماجد بن سعد بن فهد الماجد
ماجد بن محمد بن عبدالله الزيد

ماجد بن مشاري بن فيصل العريعر
مازن بن سعد بن عايض ال مهدي القرني

مازن بن يحي بن محمد الصوقعي عسيري
مبارك بن محمد بن مبارك غفره القحطاني

مبارك بن محمد بن موسى الوسيدي الحربي
محمد بن ابراهيم بن محمد بن مهيد

محمد بن ابراهيم بن محمد محمود الشنقيطي
محمد بن احمد بن محمد الحياني القحطاني

محمد بن احمد بن محمد السليمان
محمد بن خالد بن سعد الطليحي

محمد بن خالد بن سعود السلولي
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محمد بن خالد بن محمد آل جدي الهاجري
محمد بن خالد بن محمد الشبيب

محمد بن خلدون بن محمد السعيدان
محمد بن زارب بن علي ال عبدالرحمن القحطاني

محمد بن سعود بن محمد الصخابره
محمد بن سليمان بن علي البريدي

محمد بن صالح بن عبدالرحمن المحياء
محمد بن عبد الله بن عنبر العنبر

محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الجنوبي
محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال مبارك

محمد بن عبدالله بن سعد الرزوق
محمد بن عبدالله بن سعيد بن نمالن آل نمالن
محمد بن عبدالله بن محمد الصميدي الشهري

محمد بن عبدالله بن محمد بن سعود
محمد بن عبيد بن محمد االزمع ابوثنين

محمد بن عشق بن معال الشاطري  المطيري
محمد بن علي بن عبدالله الخليفه

محمد بن علي بن محمد ال معبرد السيد
محمد بن فارس بن ناصر الغربي العتيبي

محمد بن مبارك بن مشعان العجمي
محمد بن منصور بن محمد السريع

محمد بن ناصر بن عبدالرحمن بن جبر
محمد بن يحي بن الحق اليزيدي

محمد بن يوسف بن ظاهر السعيدان
محيا بن متعب بن محياء الميزاني المطيري

مراد بن بدر بن محمد الغبيوي العتيبي
مساعد بن سعود بن عبدالله التمامي

مسفر بن مبارك بن محمد ال بطحان الدوسري
مشاري بن عبيد بن هالل النفيعي العتيبي

مشاري بن فهد بن عبدالهادي ال شامر العجمي
مشاري حسن عبدالله السهلي

مشعل بن راشد بن علي أباالخيل
مشعل بن راشد بن ناصر الطخيم
مشعل بن سعود بن زامل الزامل

مشعل بن سلطان بن ابراهيم القويفل
مشعل بن سلمان بن عمر عبدالله

مشعل بن عزيز بن حبيب الهجله المطيري
مشعل بن ناصر بن محمد بن حميد
مشهور بن خالد بن سعد القريشي

مصعب بن راشد بن سعد ال قير القحطاني
مصعب بن صالح بن ابراهيم بن ماجد

معاذ بن سليمان بن سعيد التركي

معاذ بن عبدالحكيم بن عبدالله الفطيماني
معاذ بن علي بن محمد بكاري

منصور بن فهد بن منصور الجمالين السبيعي
مهند بن صالح بن فهد الحنتوش

مهند بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيل
مهند بن عبدالله بن عبدالعزيز الحصيني

مهند بن عبدالله بن علي العتي
مهند بن عبدالله بن محمد الطبجي الزهراني

مهند بن فيصل بن عبدالكريم الدرويش
مهند بن محمد بن عبدالرحمن الضعيان
نادر بن تركي بن قبالن الفريدي الحربي

ناصر بن احمد بن حمد العقل
ناصر بن حماد بن ناصر ابالروس القريني

ناصر بن خالد بن ناصر العواجي
ناصر بن سليمان بن ناصر الشنيفى
ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر الدخيل

ناصر بن عبدالمحسن بن ناصر الرميزان
ناصر بن عزيز بن ذياب العنزى

ناصر بن مطلق بن ناصر ابو اثنين السبيعي
نايف بن خالد بن عبدالعزيز آل عبيد

نايف بن خالد بن محمود حبابي
نايف بن سعيد بن محمد عبوش
نايف بن محمد بن حسن غويدي

نايف بن محمد بن عبيد الشيباني
نواف بن ابراهيم بن عبدالرحمن القهيدان

نواف بن حمد بن عبدالرحمن العجالن
نواف بن صالح بن علي الخثعمي

نواف بن عبدالله بن سعيد ال الشيخ  الشهراني
نواف بن محمد بن علي الزمام

نواف عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميل
هشام بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبدالرزاق

وليد بن فهد بن محمد الغانم
وليد بن فهيد بن عبدالهادي الشعيفاني الحربي

وليد علي محمد الشريف
يزيد بن بندر بن عبدالرحمن الحاتم
يزيد بن خالد بن يوسف الهميلي

يزيد بن عبدالعزيز بن عبدالله الثميري
يزيد بن عبدالله بن شارع الحبابي

يزيد بن عبدالله بن عبدالله الدبيخي
يوسف بن عبدالله بن ابراهيم بن سعدون

يوسف بن مسفر بن سلطان الروقي العتيبي

قسم العالقات العامة
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آالء بنت نبيل بن علي الراجح
ابتهال بنت محمد بن سعيد الصفار
ابتهال يوسف بن محمد الطعيمي

اثير بنت احمد بن صالح الفهيد
اثير بنت فهد بن جمعان الجمعان
اريج بنت سعد بن فهد بن رشيد

اسماء بنت علي بن عبدالله المزيني
اشواق بنت عادل بن عمر بن راعي
افنان بنت عبدالله بن ناصر الغلث

افنان بنت محمد بن محمد العبيلي
العنود بنت سالم بن عبدالله البديع

العنود بنت محمد عبدالله بن سعد المشوح
الهنوف بنت صالح بن عبدالرحمن الشبل

الهنوف بنت عبدالعزيز بن محمد الحيان
امل بنت محمد بن علي الطيار

انهار بنت محمد بن راشد بن ناصر ال خميس
انوار بنت عبيد بن محفوظ الغضوري العنزي

بدريه بنت أحمد بن عبدالله األعرج
بدوربنت نايض بن نواهر الميزاني المطيري

بشرى بنت رشيد بن بن ابراهيم الوطبان
بلسم بنت عقيل بن صالح الصقيه

بيان بنت عبدالله بن عبدالعزيز الشعالن
تهاني بنت سعيد بن مهدي آل مسفر القحطاني

ثناء بنت بندر بن علي المضحي
جواهر بنت حمدان بن خميس البجيدي العنزي

جواهر بنت راشد بن محمد الشعالن
حسناء بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز النفيسه

حصه بنت عبدالله بن عبدالعزيز المسعد
حصه بنت عمر بن عبدالله الجياشي الحارثي

حنان بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الحجيالن
حنان بنت عويض بن الفي المطيرى

حنان بنت محمد بن ناصر ال دواس الدوسري
حنين بنت حمد بن صالح الحقيل

حور بنت عادل بن عبدالعزيز الخنيني
خلود بنت علي بن صالح المبيريك
دنا بنت سلمان بن محمد الحسين
ديمة بنت تركي بن عبدالله التركي

رؤى بنت عبدالرحمن بن سعدي الحسني الزهراني
رباب بنت قزعان بن عبد ربه العصيمي العتيبي

رزان بنت سعود بن احمد الفحام
رزان بنت محمد بن عثمان الفالج

رزان بنت هاشم بن عبدالله القاضي
رشى بنت محمد ابن سعيد آل حمود القحطاني
رغد بنت عبد الحافظ بن عواجي بن يحي صلوي

رفاء بنت علي بن فوزان الفوزان
رهف بنت محمد بن ناصر الودعاني الدوسري

روان بنت  ناصر بن عبدالرحمن بصيص
روان بنت حسين بن عبدالله الخليوي

رويده بنت مسرب بن خلف آل مسفر الغامدي
ريم بنت خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم

ريم بنت سعد بن فهد آل عامر القحطاني
ريم بنت فهدبن صالح بن حصين المغيري العتيبي

ريم بنت محمد بن عبدالرحمن الشواي الهويمل
ريم بنت نويف بن سمار الشالحي المطيري

ريم خالد بن احمد بن محمد الخلف
ريما بنت فهد بن ناصر الربيق
ريمة بنت بدر بن مزيد المزيد

ساره بنت ابراهيم بن عبدالعزيز السلمان
ساره بنت زاهر بن فرحان آل مهران االسمري

ساره بنت عبدالرحمن بن حمد السبيل
ساره بنت محمد بن ابراهيم اليحيى

ساره بنت ناهض بن محمد الرحماني البقمي
سديم بنت عبدالرحمن بن ابراهيم بن غشيان

سلمى بنت خالد بن احمد الخلف
سلمى بنت علي بن محزوم آل محزوم الشمراني

سهام بنت فيحان بن حمدي الشيباني العتيبي
شاهه بنت ضرمان بن فيصل السبيعي

شذى بنت علي بن سعد الغنام
شروق بنت عبدالرزاق بن محمد شريف أحمد
شروق بنت فرج بن صالح الذيابيي العتيبي

شهد بنت ابراهيم بن حميد الحميد
شيخه بنت محمد بن عبدالله الصفيان

عبير بنت عبدالله بن صالح بن ليث الصيعري
عبير بنت معال بن عيد الهجله المطيري

الطالبات الحاصالت على درجة الماجستير من قسم العالقات العامة 
بكلية اإلعالم واالتصال من العام الجامعي 1438/1439هـ

إنتصار بنت زهيان عواد الغبيوي العتيبي
ريم بنت مرزوق بن راضي المطيري

نوال بنت مرزوق بن راضي المطيري

الطالبات الحاصالت على درجة البكالوريوس من قسم العالقات العامة
 بكلية اإلعالم واالتصال للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438/1439هـ

قسم العالقات العامة

عروب بنت سليمان بن محمد بن سليمان الغفيص
عهود بنت خالد بن سويلم شراحيلي الحارثي

فاطمه بنت محمد بن بجاد المطيري
فاطمه بنت هاشم بن عيسىالعامر
فتون بنت سعد بن راشد بن رقيب

في بنت ابراهيم بن عبدالله الحسون
لمى بنت محمد بن عبدالعزيز الكليب

لولوه بنت  حسن بن علي بن حسن الرزوق
مرام بنت سعيد بن بجاد الخراصي العتيبي

مرام بنت محمد بن سالم السكيبي
مرام بنت منصور بن عايد االسلمي الشمري

مريم بنت مبارك بن محمد سريع
مزنه بنت سالم بن الفي الجديع الحربي
مشاعل بنت سليمان بن محمد االصقه

مشاعل بنت منير بن عوض العجمي
مضاوي بنت عبدالعزيز بن محمد بن دحام

مالك بنت عيسى بن رميح الرميح
منال بنت معيلي بن صالح الحربي المالكي

منيره بنت جابر بن شوعي سحاري
منيره بنت عبدالوهاب بن عبدالله السويدان
منيره بنت محمد بن عيد الفوطه القحطاني

منيره بنت ناصر بن عبدالعزيز السعيد

نجالء بنت عبدالرحمن بن حسن الحسن
نسرين بنت صالح بن عبدالله الدايل

نوره بنت ابراهيم بن عبدالله بن خريف
نوره بنت علي بن سعد العمري

نوره بنت مبارك بن فهاد آل فاران
نوره بنت محمد بن عبدالرحمن البابطين

نوره بنت ناصر بن عبدالله بن مقبل
نوف بنت صالح بن عبدالعزيز الراشد
هتاف بنت سعد بن احمد العوهلي

هدى بنت سعد بن غانم الوهبي الحربي
هدى بنت سليمان بن ابراهيم السعودي

هنادي بنت علي بن محمد آل عامر الشهري
هند بنت عيد بن الحنيني الحربي
هند بنت محمد بن باتل الباتلي

هياء بنت اسامه بن عبدالله الباتل
هياء بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الزير

هياء بنت عميش بن درعان االسلمي الشمرى
هيله بنت ابراهيم بن علي القبالن
هيله بنت عبدالعزيز بن صالح العيد
وفاء بنت دوخي بن محمد الشلوي

وفاء بنت عبدالله بن محمد حويل

قسم العالقات العامة
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قسم اإلعالن واالتصال التسويقي

يعتبــر قســم اإلعــان واالتصــال التســويقي مــن األقســام الرائــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي هــذا 
المجــال، خاصــة بعــد مــا تــم تحويــل مســار االتصــال التســويقي واإلعــان بكليــة الدعــوة واإلعــام إلــى قســم 
اإلعــان واالتصــال التســويقي بعــد موافقــة مجلــس التعليــم العالــي فــي جلســته- الحاديــة والســبعين 

بتاريــخ 14/11/1433هــــ علــى تأســيس كليــة اإلعــام واالتصــال. 
وقــد أولــى القســم فــي مرحلــة التحــول- مــن مســار إلــى قســم علمــي مســتقل – اهتمامــًا بالغــًا بــأن تكــون 
مقرراتــه مائمــة الحتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل وتغطــي الجوانــب المعرفيــة والمهنيــة والفكريــة، 
وتوظــف األســاليب الحديثــة فــي التعليــم، ومــن هنــا اعتمــدت الخطــة الدراســية بالقســم علــى أهميــة 
المقــررات ذات الطبيعــة العمليــة والمهاريــة والفنيــة مــن خــال االســتفادة مــن التطــورات التكنولوجيــة 
للمعامــل الحاســوبية واالســتوديوهات الفنيــة بالكليــة والجامعــة في تنفيذ كافة أشــكال اإلعانات المطبوعة 
والمســموعة والمرئيــة. ويتيــح القســم للطــاب والطالبــات البرامــج األكاديميــة بــدًء مــن برنامــج البكالوريــوس 

إلــى برامــج الماجســتير والدكتــوراه.

رؤية القسم 
أن يحتــل قســم اإلعــان واالتصــال التســويقي، بكليــة اإلعــام واالتصــال بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 

اإلســامية مكانــة متميــزة بيــن األقســام المناظــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والعالــم.

رسالة القسم 
التأهيــل األكاديمــي والمهنــي المميــز للكفــاءات المتخصصــة فــي اإلعــان واالتصــال التســويقي التــي 

تعمــل فــي المجــاالت الكثيــرة والمختلفــة. 

أهداف القسم 
سيتم تحقيق رؤية ورسالة القسم عن طريق األهداف التالية:

- تقديــم برنامــج علمــي متكامــل فــي تخصــص اإلعــان واالتصــال التســويقي، وتوظيــف وســائل التقنيــة 
الحديثــة فــي مجــال التعليــم، وتدريــب منســوبي القســم والدارســين فيــه علــى أفضــل وســائل التعليــم 

ــوي مــع المجتمــع ومؤسســاته. ــق التفاعــل الحي وتحقي
ــًا فــي اإلعــان واالتصــال التســويقي لخدمــة العمــل اإلعامــي  ــًا ومهاري ــة علمي - إعــداد الكفــاءات المؤهل
ــم  ــة فــي التعلي ــة الحديث ــة، كمــا يهــدف البرنامــج إلــى وتوظيــف التقني ــة التنمي والمســاهمة فــي دفــع عجل

والدراســات والبحــوث فــي المجــاالت المختلفــة.
- تزويد الطاب بالمستجدات النظرية والتطبيقية في اإلعان واالتصال التسويقي.

- تهيئــة الطــاب ليكونــوا قادريــن علــى نقــد وتحليــل الواقــع التطبيقــي والمشــكات وتقديــم الحلــول 
لمواجهتهــا. والمقترحــات 

قسم اإلعالن واالتصال التسويقي

انجازات اللجان العلمية واالدارية بالقسم 
قــام مجلــس القســم بتشــكيل عــدد مــن اللجــان المتنوعــة للمشــاركة فــي إدارة العمــل اإلداري والمهنــي 

والبحثــي داخــل القســم:

اإلنجازاتاسم اللجنة

العلمية
تــم فيهــا مراجعــة الخطــط الدراســية  العــام الدراســي  اللجنــة خمســة اجتماعــات علــى مــدار  عقــدت 
ــة  ــم مناقشــة واعتمــاد عــدد )7( مخططــات فــي مرحل ــة، وت ــة التعليمي ــب المتعلقــة بالعملي وكل الجوان

الدكتــوراه، باإلضافــة الــى اعتمــاد عــدد )8( أفــكار بحثيــة فــي مرحلــة الدكتــوراه.

االرشاد الطالبي
عقــد اللجنــة ســبعة لقــاءات إرشــادية للطــاب علــى مــدار العــام الدراســي تــم فيهــا شــرح آليــات التســجيل 
للطــاب ومقابلــة الطــاب المتعثريــن وحــل مشــاكل الطــاب المطــوي قيدهــم، باإلضافــة الــى حــل 

المشــاكل األكاديميــة التــي تواجــه الطــاب.

لجنة الجودة
عقــدت اللجنــة خمســة اجتماعــات ألعضائهــا علــى مــدار العــام الدراســي، تــم فيهــا مراجعــة ملفــات 
المقــررات الدراســية ومراجعــة الخطــة االســتراتيجية، وملــف الدراســة الذاتيــة، باإلضافــة الــى توزيــع 
المهــام علــى األعضــاء الخاصــة بملــف الدراســة الذاتيــة والمقارنــات المرجعيــة وتطبيــق االســتبانات.

شؤون االبتعاث
عقــد اللجنــة ســبعة اجتماعــات علــى مــدار العــام الدراســي تــم فيهــا مراجعــة ملفــات الطــاب المبتعثيــن 
للخــارج وتــم والتواصــل معهــم وفحــص وحــل بعــض المشــاكل التــي واجعتهــم فــي الدراســة، وتــم 

احالتهــا للقســم للعــرض واالعتمــاد.

ــاء الجدول الدراسي ــم بن ــى ت ــة البكالوريــوس للعــام الجامعــي 1439/1438هـــ، باإلضافــة إل ــاء جــداول مرحل ــم إعــداد وبن ت
جــدول اســاتذة القســم للعــام الجامعــي القــادم 1440/1439 هـــ.

االختبارات
انجــزت اللجنــة المهــام التــي اســندت لهــا علــى مــدار فصليــن دراســيين، تــم فيهمــا توزيــع جــداول العمــل 
الخارجيــة وإبــاغ  الكليــات  الرصــد، ومخاطبــة  الحضــور وكشــوف  المراقبــة وطباعــة كشــوف  وأعمــال 

ــة. ــة رصــد الدرجــات النهائي ــد اختباراتهــم باإلضافــة الــى متابعــة عملي األســاتذة بمواعي

االختبار الشامل 
لبرنامج الدكتوراه

قامــت اللجنــة باإلعــداد لاختبــار ومتابعــة عمليــة المراقبــة لاختبــار التحريــري، وتوفيــر كافــة الســبل إلجــراء 
االختبــار الشــفوي، ومتابعــة عمليــات التصحيــح ورصــد نتيجــة االختبــار الشــامل النهائيــة. كمــا قامــت 
بإعــادة االختبــار للطــاب الذيــن لــم يوفقــوا فــي االختبــار األول، وتابعــت عمليــات اإلعــداد والتنفيــذ 

ــة. وصــواًل لرصــد الدرجــات النهائي

اإلنجازات األكاديمية بالقسم 
تطوير مصادر التعلم:

•    قــام القســم بالتعــاون مــع عمــادة التعليــم عــن بعــد بالجامعــة فــي إعــداد مقرريــن )تحريــر وتصميــم اإلعــان 
المرئــي – تخطيــط حمــات إعانيــة وتســويقية( بشــكل الكترونــي كخطــوة أولــى لتحويــل باقــي المقــررات 

الكترونيًا.
•    التعــاون مــع وكالــة التطويــر والجــودة للعمــل علــى تحويــل بعــض المقــررات إلــى مقــررات الكترونيــة، 

إضافــة لمــا تــم مــن قبــل مــع عمــادة التعليــم عــن بعــد.
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اإلنجازات األكاديمية والعلمية:
أواًل البرامج العلمية:

•    تصميــم برنامــج جديــد للخطــط الدراســية بالقســم لجميــع المراحــل الدراســية، وتــم الرفــع بــه واعتمــاده وهــو 
علــى النحــو التالي:

   o   مرحلة البكالوريوس.
   o   مرحلة الدبلوم.

   o   مرحلة الماجستير.
   o   مرحلة الدكتوراه.

•    تــم فتــح مســار للطالبــات فــي قســم اإلعــان واالتصــال التســويقي )ضمــن مســار العلــوم اإلنســانية(، 
وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة معالــي مديــر الجامعــة بالنيابــة.

•    تــم اعتمــاد تصميــم برنامــج دبلــوم تأهيلــي لمرحلــة الدكتــوراه علــى مســتوى الطــاب والطالبــات، وتــم 
تدريســه علــى فصليــن دراســيين، وذلــك بقــرار رقــم )1437-1436-23هـــ( مــن مجلــس عمــادة الدراســات 

العليــا فــي جلســته الثالثــة المعقــودة فــي 29/12/1436هـــ.
•     اتاحــة القبــول ببرنامــج الدراســة بمرحلــة الدكتــوراه للطــاب والطالبــات »وتــم إعــداد اختبــار تحريــري وإجــراء 
مقابــات علميــة لفــرز المتقدميــن والذيــن بلــغ عددهــم مــا يقــرب مــن 140 طالــب وطالبــة، وذلــك الختيــار 

المقبوليــن بالبرنامــج«.
•    االنتهاء من الدراسة المنهجية لبرنامج الدكتوراه للطاب والطالبات.

•     إجــراء االختبــار الشــامل لعــدد )4( طــاب وطالبتيــن لبرنامــج الدكتــوراه األول بالقســم، وكانــت نســبة 
.100% االجتيــاز 

•     إجــراء االختبــار الشــامل لعــدد )4( طــاب و)3( طالبــات لبرنامــج الدكتــوراه الثانــي بالقســم، وكانــت نســبة 
ــار  ــى االختب ــة األول ــار الشــامل بالمرحل ــم يوفقــوا فــي االختب ــن ل ــاز الطــاب الذي ــاز %71.4، واجت االجتي

الثانــي.
•     اعتمــاد االختبــار الشــامل لمرحلــة الدكتــوراه ســواء االختبــارات الشــفوية أو التحريريــة واعتمــاد النتيجــة 

النهائيــة بالقــرار رقــم )1438/1439-215هـــ.
•   االنتهاء من مناقشة عدد )3( رسائل دكتوراه في العام الجامعي 1438/1439هـ.
•   االنتهاء من مناقشة عدد )7( بحوث تكميلية في العام الجامعي 1438/1439هــ.

•    تــم عقــد عــدد )7( حلقــات نقــاش )ســيمينارات( العتمــاد مخططــات طــاب وطالبــات مرحلــة الدكتــوراه 
بالقســم.

•    تــم مناقشــة واعتمــاد عــدد )8( أفــكار بحثيــة لطــاب وطالبــات الدكتــوراه وتــم تســجيل عناويــن رســائلهم 
العمليــة، وتعييــن مرشــدًا علميــًا لــكل فكــرة بحثيــة تمهيــدًا للوصــول إلــى مخططــات علميــة. 

•    تم تخريج طالبين وطالبة من برنامج الدكتوراه للعام الجامعي 1438/1439هـ.
•    استكمال برنامج الدراسات العليا إلى المستوى الرابع )الماجستير الموازي(.

•    اإلشــراف العلمــي عــل العديــد مــن رســائل الماجســتير والدكتــوراه بالكليــة، حيــث تــم إســناد اإلشــراف على 
عــدد )7( رســائل دكتــوراه لطــاب وطالبات القســم.

ــوراه، حيــث تــم مناقشــة عــدد )3( رســائل  ــة علــى مســتوى الماجســتير والدكت •     مناقشــة الرســائل العلمي
ــوراه، ومناقشــة عــدد )3( بحــوث ماجســتير. دكت

•    مناقشــة العديــد مــن مخططــات الماجســتير والدكتــوراه بقســم اإلعــان واالتصــال التســويقي، وبجميــع 
أقســام الكليــة األخــرى.

ثالثًا اإلرشاد األكاديمي:
•    أنشــأ القســم وحــدة لإلرشــاد األكاديمــي لمســاعدة الطــاب فــي أســبوع التســجيل وإرشــادهم وتقديــم 

الحلــول لهــم علــى مــدار العــام الدراســي.

قسم اإلعالن واالتصال التسويقي

•    تــم مســاعدة طــاب البكالوريــوس وتوجيههــم فــي كافــة األمــور التعليميــة مــن خــال عمليــات اإلرشــاد 
األكاديمــي، حيــث بلــغ عــدد طلبــات التوجيــه لعــدد )152( طلــب خــال الفصــل الدراســي األول، وعــدد 

)143( طلــب خــال الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام الجامعــي 1438/1439هـــ.
•    عقــد عــدد مــن اللقــاءات مــع الطــاب بحضــور المرشــد األكاديمــي للقســم وأعضــاء اإلرشــاد األكاديمــي 

بعمــادة القبــول والتســجيل لتوجيــه الطــاب واإلجابــة علــى استفســاراتهم.
•    التواصــل مــع الطــاب المتعثريــن دراســيًا والعمــل علــى حــل مشــاكلهم مــن خــال التواصــل مــع أعضــاء 

هيئــة التدريــس والطــاب وعمــادة القبــول والتســجيل.
•     التواصل مع الطاب ذوي المعدالت المنخفضة وذوي المشــكات الشــخصية لتقديم النصح واإلرشــاد 

لهم.

رابعًا المشاركات المجتمعية:
•    مشــاركة رئيــس القســم د. حمــد بــن ناصــر الموســى كعضــو فــي اللجنــة االستشــارية لملتقــى »ألــوان 

الســعودية«، الــذي تنظمــه الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي.
•    عضويــة رئيــس القســم د. حمــد بــن ناصــر الموســى والدكتــور: ســعود بــن عبــد اللــه الســهلي فــي مجلس 

إدارة الجمعيــة العلميــة الســعودية للعاقــات العامة واإلعان.
•    تولى رئيس القسم د. حمد بن ناصر الموسى رئاسة تحرير لمجلة العاقات العامة واإلعان.

ــن األعضــاء  ــط االجتماعــي بي ــادة التراب ــة لمنســوبي القســم لزي ــات االجتماعي ــد مــن الفعالي •    إقامــة العدي
ــز ســبل التواصــل فيمــا بينهــم. ــاء العمــل األكاديمــي وتعزي وتخفيــف أعب

خامسًا األنشطة العلمية: 
ــة ومناهــج مدروســة لطــاب  ــى أســس علمي ــات البحــث العلمــي عل ــداد تصــور ألولوي •    قــام القســم بإع

وطالبــات الدراســات العليــا بالقســم.
•   تصميم عدد )3( دورات علمية متخصصة في مجاالت اإلعان والتسويق واالتصال التسويقي.

•   اإلسهام في طرح مرئيات وتصورات القسم العلمية في التحضير للمؤتمرات العلمية بالكلية.
•   عقد عدد )3( حلقات نقاش حول تطوير الخطط الدراسية بقسم اإلعان واالتصال التسويقي.

•    المشاركة في األنشطة العلمية وذلك بإجراء عدد من اللقاءات العلمية بالكلية.
•   عقد القسم بعض الدورات المتخصصة في البحث العلمي.

•   نشر عدد من أساتذة القسم بحوث علمية في مجات متنوعة.
واالتصــال  اإلعــان  مجــال  فــي  الخبــرة  وذوي  والممارســين  المتخصصيــن  مــن  مجموعــة  •    اســتضافة 

التســويقي إللقــاء عــدد )2( محاضــرة غيــر صفيــة لتحقيــق الربــط بيــن الطــاب وســوق العمــل.
•    قــام بعــض مــن منســوبي القســم باصطحــاب الطــاب فــي زيــارات ميدانيــة لعــدد مــن وكاالت اإلعــان 

بالمملكــة العربيــة الســعودية.
•    أســهم القســم فــي زيــادة المعــارف العلميــة والمهاريــة والفكريــة بوســائل اإلعــان الحديثــة فــي المملكــة 

العربية الســعودية.

سادسًا: االرتباط بسوق العمل. 
•   حصول عدد )19( طالب من القسم على شهادة تدريب من شركة تويتر الرسمي. 

•   حصــول عــدد )17( طالــب مــن القســم علــى شــهادة اجتيــاز دورة »التســويق عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي«.

•    حصــول عــدد )74( طالــب مــن القســم علــى شــهادة اجتيــاز عــدد )148( دورة مــن الــدورات المقدمــة مــن 
موقــع دروب التابــع لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة.

•    قــام طــاب القســم برصــد ونقــد أكثــر مــن )1300( إعــان الكترونــي للعديــد مــن الشــركات المحليــة 
والعالميــة، بمــا انعكــس بشــكل إيجابــي علــى مهاراتهــم وتنميــة االتجاهــات اإليجابيــة للطــاب نحــو تطبيق 

قسم اإلعالن واالتصال التسويقي
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ــة  ــة المســتقبلية للملك ــة، بمــا يخــدم الرؤي أســس تخصصهــم والقــدرة علــى حســن إدارة أعمالهــم الفني
ــة الســعودية. العربي

•    قــام طــاب القســم برصــد ونقــد أكثــر مــن )200( حملــة إعانيــة لشــركات متنوعــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية.

سابعًا: اإلنتاج العلمي.

اإلنتاج العلمياإلسم

د. حمد بن ناصر 
الموسى

1 -   تأثير اســتخدام أنشــطة العاقات العامة التســويقية على القيمة المعنوية للمنتج .. دراســة على عماء 
شــركات األلبــان العاملــة فــي المملكــة« نشــر فــي مجلــة بحــوث العاقــات العامــة الشــرق األوســط، خــال 

عام 1438/1439.

د. ياسر بن علي 
الشهري

العلــوم  مجلــة  االجتماعــي،  التواصــل  لوســائل  التســويقية  االســتخدامات  فــي  المؤثــرة  1 -   العوامــل 
اإلمــام. جامعــة   ،44 العــدد  االجتماعيــة، 

2 -   ســلوك المتبــرع الســعودي، مجلــة العمــل الخيــري، العــدد 16، المركــز الدولــي لدراســات العمــل الخيــري، 
جــدة، مايــو 2018.

1 -   األســاليب الفنيــة والتكنولوجيــة لمعالجــة الصــور الرقميــة المتداولــة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي د. أحمد هالل طلبه
»تويتــر«. مؤتمــر الفــن العربــي المعاصــر بجامعــة اليرمــوك، األردن.

د. إياد عبد الفتاح 
النسور

1 -   تأثيــر الكلمــة المنطوقــة علــى قــرار شــراء الخدمــة الصحيــة مــن المستشــفيات االردنيــة الخاصــة، منشــور 
فــي مجلــة جامعــة االمــام للعلــوم االنســانية.

ــر مصــادر المعلومــات علــى حمايــة المســتهلك فــي الســعودية منشــور فــي مجلــة جامعــة االمــام  2 -   تأثي
ــوم االنســانية. للعل

3 -   أثر تطبيق الذكاء التنافسي على تعزيز االبتكار منشور في المجلة العربية لإلدارة في مصر

د. ممدوح عبد الله 
محمد

1 -   تغطيــة مواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة الموجهــة باللغــة العربيــة لانتخابــات الرئاســية األمريكيــة 
2016م: دراســة فــي إطــار نظريــة األطــر الخبريــة ومدخــل التســويق السياســي: المجلــة المصريــة لبحــوث 

اإلعــام، كليــة اإلعــام، جامعــة القاهــرة، العــدد الثامــن والخمســون، يناير/مــارس 2017م.
ــه بمســتوي المعرفــة  2 -   تعــرض الجمهــور المصــري لبرامــج التحقيقــات االســتقصائية التليفزيونيــة وعاقت
بالقضايــا المجتمعيــة: المجلــة المصريــة لبحــوث اإلعــام، كليــة اإلعــام، جامعــة القاهــرة، العــدد التاســع 

والخمســون، أبريــل/ يوليــو 2017م.
3 -   تقييــم الشــباب الجامعــي المصــري لمضمــون الدرامــا الهنديــة فــي مقابــل الدرامــا المصريــة المعروضــة 
ــر/  ــة العربيــة: المجلــة المصريــة لبحــوث اإلعــام، كليــة اإلعــام، جامعــة القاهــرة، يناي بالقنــوات الفضائي

مــارس 2018م.
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تأســس قســم الجرافيكــس والوســائط المتعــددة بعــد موافقــة مجلــس التعليــم العالــي فــي جلســته الحاديــة 
والســبعين بتأســيس كليــة اإلعــام واالتصــال بتاريــخ 14/11/1433هــــ، ويهــدف القســم إلــى إعــداد الكفــاءات 
المؤهلــة علميــًا ومهاريــًا فــي تصميــم الجرافيكس والوســائط المتعددة لخدمة العمل اإلعامي والمســاهمة 
فــي دفــع عجلــة التنميــة مــن خــال برنامــج علمــي متكامــل فــي تخصــص تصميــم الجرافيكــس والوســائط 

المتعــددة، وتوظيــف وســائل التقنيــة الحديثــة فــي مجــال التعليــم، وتحقيــق التفاعــل الحيــوي مــع المجتمــع.

الرسالة
التأهيــل األكاديمــي والمهنــي المميــز للكفــاءات المتخصصــة فــي الجرافيكــس والوســائط المتعــددة التــي 

تعمــل فــي المجــاالت الكثيــرة والمختلفــة.

الرؤيــة
أن يحتــل قســم الجرافيكــس والوســائط المتعــددة بجامعــة االمــام محمــد بــن ســعود االســامية مكانــة متميزة 

بيــن األقســام المناظــرة فــي المملكة العربية الســعودية والشــرق األوســط.

األهداف
•   تقديــم برنامــج علمــي متكامــل فــي تخصــص تصميــم الجرافيكــس والوســائط المتعددة، وتوظيف وســائل 
التقنيــة الحديثــة فــي مجــال التعليــم، وتدريــب منســوبي القســم والدارســين فيــه علــى أفضــل وســائل 
التعليــم ليتمكنــوا مــن مواصلــة دراســاتهم الجامعيــة والعليــا بتميــز، وتحقيــق التفاعــل الحيــوي مــع المجتمــع 

ومؤسساته.
•   إعــداد الكفــاءات المؤهلــة علميــًا ومهاريــًا فــي تصميــم الجرافيكــس والوســائط المتعــددة لخدمــة العمــل 

اإلعامــي والمســاهمة فــي دفــع عجلــة التنميــة.
•    عقــد دورات تدريبيــة تخــدم مجــاالت القســم، وتوظيــف التقنيــة الحديثــة في التعليم والدراســات والبحوث 

فــي المجــاالت المختلفة.
•  تزويد الطاب بالمستجدات النظرية والتطبيقية في تصميم الجرافيكس والوسائط المتعددة.

•   تهيئــة الطــاب ليكونــوا قادريــن علــى نقــد وتحليــل الواقــع التطبيقــي والمشــكات وتقديــم الحلــول 
لمواجهتهــا. والمقترحــات 

اإلنجازات األكاديمية
•  تقديم تقرير شامل عن الرحات العلمية التي قام بها الطاب مع أعضاء هيئة التدريس.

•  حسن سير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها األكاديمية في القسم.
•  تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.

•  مراقبة أداء االمتحانات، وضبط النظام داخل القسم.
•  اإلشراف على عملية التطوير األكاديمي لبرامج القسم.

•  تنظيم حلقة نقاش بعنوان “ المستقبل الوظيفي لخريجات اإلعام”.
•  تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.
•  اإلشراف على عملية التطوير األكاديمي لمقررات القسم .

تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس 
فــي إطــار تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس بالقســم نظمــت الكليــة عــدد مــن الــدورات التدريبيــة في مجال 

الجــودة واالعتمــاد االكاديمــي، واإلرشــاد األكاديمــي، وإعــداد االختبارات حضرها بعض اعضاء القســم.

قسم اإلعالن واالتصال التسويقي

اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس ومشاركاتهم في وورش العمل 
والمناقشات العلمية

الدولةالمكانعنوان البحثم

1
بحث بعنوان" دراسة توظيف إمكانيات التكنولوجيا 

الرقمية الحديثة والمتعددة لتطوير الفكر التصميمي 
واالبداعي إلنتاج االعان الصحفي المطبوع

المؤتمر الدولي الثاني للجمعية العربية 
للحضارة والفنون االسامية 29 اكتوبر 

2017م
د. محمد جمال

أثر استخدام معايير التصميم لإلعان المطبوع في 2
تحقيق القيم الجمالية والتعبيرية

المؤتمر الدولي االول للمعهد العالي 
د. محمد جمالللفنون التطبيقية 2018 م

3
دراسة دور التصاميم اإلنفوجرافيكية لتبسيط 

الرسالة اإلعامية وتسهيل نقل المعلومة والبيانات 
المستهدفة للجمهور

المؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية 
للحضارة والفنون اإلسامية بالغردقة 

29/10/2017
د. محمد جمال

4
بحث بعنوان" فلسفة التصميم التفاعلي كلغة 

بصرية حديثة وأثرها علي مفهوم التصميم 
الجرافيكي المطبوع والمرئي 

» المؤتمر الدولي الرابع لكلية الفنون الجميلة 
باألقصر » الفنون التشكيلية وخدمة المجتمع 

» يناير 2018 م.
د . محمد عسل

5
مناقشة رسالة دكتوراه" بعنوان األفكار اإلبداعية في 
تصميم االعان التجاري في االردن وإمكانية تطبيقها 
كإعانات تفاعلية " للباحثة/ آيات خليل الفقرا . االردن  

بكلية الفنون الجميلة باألقصر جامعة جنوب 
د . محمد عسلالوادي .. ديسمبر 2017 .

6
بحث بعنوان" فلسفة التصميم التفاعلي كلغة 

بصرية حديثة وأثرها علي مفهوم التصميم 
الجرافيكي المطبوع والمرئي 

“ المؤتمر الدولي الرابع لكلية الفنون الجميلة 
باألقصر” الفنون التشكيلية وخدمة المجتمع 

“ يناير 2018 م.
د . محمد عسل

تصميم مطبوعات المؤتمر الدولي الرابع لكلية 7
الفنون الجميلة باألقصر 

المؤتمر الدولي الرابع لكلية الفنون الجميلة 
الفنون التشكيلية وخدمة المجتمع باألقصر 

يناير 2018
د . محمد عسل

تصميم شعار ومطبوعات والموقع االلكتروني 8
للمؤتمر الدولي الخامس لكلية الفنون التطبيقية 

المؤتمر الدولي الخامس لكلية الفنون 
د. ياسر عمارالتطبيقية – 2018

بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات قاعة ) 2 ( ورشة عمل عن بناء الماركة 9
د. ياسر عمار2017.

د. ياسر عمارمعرض تكنوبرينت ) اليوم الثالث ( 2017مندوة عن تصميم وإدارة األحداث الرياضية10

د. ياسر عماركلية الفنون التطبيقية 2017مورشة عمل عن تيبوغرافيا الخط11

12
مناقشة رسالة ماجستير " بعنوان أثر الرسوم 

التوضيحية علي المضمون الفكري والبصري لتصميم 
المعلومات التفاعلي " للباحثة/ يمني محمد فتح الله

بكلية الفنون الجميلة االسكندرية جامعة 
د . ياسر ندااالسكندرية .. يناير 2018 .

13
مناقشة رسالة ماجستير " بعنوان " أثر المضمون 
الفكري علي األسلوب في فن الرسوم التوضيحية 

للنبات " للباحثة/ رنا عبد الغفور السمان.

بكلية الفنون الجميلة االسكندرية جامعة 
د . ياسر ندااالسكندرية .. ديسمبر 2017 .

بحث بعنوان " البنية المفاهيمية للهوية البصرية "  14

المؤتمر الدولي الثالث
الفنون التشكيلية وخدمة المجتمع )الفن 

والهوية بين التراث والمعاصرة( كلية الفنون 
الجميلة باألقصر -23 25 إبريل 2017

د . ياسر ندا
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تنمية مهارات الطالب 
•   تقديــم برنامــج علمــي متكامــل فــي تخصــص تصميــم الجرافيكــس والوســائط المتعــددة،  توظيــف وســائل 
التقنيــة الحديثــة فــي مجــال التعليــم، وتدريــب منســوبي القســم والدارســين فيــه علــى أفضــل وســائل 
التعليــم ليتمكنــوا مــن مواصلــة دراســاتهم الجامعيــة والعليــا بتميــز، وتحقيــق التفاعــل الحيــوي مــع المجتمــع 

ومؤسساته.
•    إعــداد الكفــاءات المؤهلــة علميــًا وعمليــًا فــي تصميــم الجرافيكــس والوســائط المتعــددة لخدمــة العمــل 

اإلعامــي والمســاهمة فــي دفــع عجلــة التنميــة.
•   عقــد دورات تدريبيــة تخــدم مجــاالت القســم، وتوظيــف التقنيــة الحديثــة فــي التعليــم والدراســات والبحوث 

فــي المجــاالت المختلفة.
•   تزويد الطاب بالمستجدات النظرية والتطبيقية في تصميم الجرافيكس والوسائط المتعددة.

•   تهيئــة الطــاب ليكونــوا قادريــن علــى نقــد وتحليــل الواقــع التطبيقــي والمشــكات وتقديــم الحلــول 
لمواجهتهــا. والمقترحــات 

تطوير مصادر التعلم
ــة بمجــال الجرافيكــس والوســائط المتعــددة  ــد القســم بقائمــة لعــدد مــن المراجــع المهمــة والحديث ــم تزوي ت

ــم. لتوفيرهــا للطــاب لاطــاع عليهــا بحجــرة مصــادر التعل

إنجازات لجان القسم 
لجنة االرشاد االكاديمي :

لقــاء اإلرشــاد االكاديمــي للطــاب الجــدد فــي يــوم االحــد الموافــق 2 / 6 / 1439 وانعقد في الســاعة الواحدة 
بالقاعــة متعــددة االســتخدامات ) 333 ( برعايــة ســمو األميــر الدكتــور عميــد كليــة االعــام واالتصــال وســعادة 
الدكتــور ســالم الشــريف رئيــس القســم وحضــور ســعادة الدكتــور فريــد فايــد مســئول اإلرشــاد االكاديمــي 
بعمــادة القبــول والتســجيل وســعادة الدكتــور ياســر نــدا عضــو لجنــة االرشــاد االكاديمــي بقســم الجرافيكــس 

والوســائط المتعــددة وتــم الترحيــب بالطــاب ومبينــا ان االرشــاد االكاديمــي حــق مــن حقوقهــم الجامعيــة.

المشاركة المجتمعية للقسم
أواًل: المشاركة التدريبية

الدولةالمكانعنوان البحثم

دورة استخدام منظومة تدارس للتعلم 1
اإللكتروني )انتظام( 

عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد 
بجامعة االمام محمد بن سعود االسامية 

 1438 / 7 / 20
د. محمد جمال

اساسيات التعلم االلكتروني ومهارات تصميم 2
وتخطيط المقررات االلكترونية 

عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد 
بجامعة االمام محمد بن سعود االسامية 

1439 / 1 / 12
د. محمد جمال

استخدام ادوات تأليف وبناء محتوي المقررات 3
االلكترونية 

عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد 
بجامعة االمام محمد بن سعود االسامية 3 

1439 / 2 /
د. محمد جمال

االختبارات التحصيلية ودورها في قياس نواتج 4
التعلم .

عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد 
بجامعة االمام محمد بن سعود االسامية 

1439 / 3 / 28-29
د .ياسر ندا

قسم اإلعالن واالتصال التسويقي
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ــم فــوق الجامعــي، وهــو  ــة اإلعــام واالتصــال، للتعلي يعــد قســم اإلعــام المتخصــص أحــدث أقســام كلي
القســم الوحيــد بالمملكــة العربيــة الســعودية والمنطقــة؛ الــذي يزمــع إقامــة وتنفيــذ برامــج إعاميــة متخصصة 
فــي مرحلتــي الدبلــوم والدراســات العليــا، ويســعى القســم مــن خــال البرامــج التــي يتوقــع طرحهــا خــال 
منتصــف العــام الدراســي القــادم 1441-1440هـــ، إلــى تلبيــة احتياجــات الراغبيــن فــي تطويــر مهاراتهــم 
الدراســية والنظريــة فــي مجــاالت )اإلعــام الصحــي، واإلعــام السياســي، واإلعــام الرياضــي، واإلعــام 
التربــوي(، مــع ظهــور الحاجــة الماســة للتخصــص الدقيــق فــي هــذه المجــاالت التــي يتزايــد طلبهــا فــي الســوق 
اإلعامــي، فــي ظــل عــدم وجــود برامــج -فــوق الجامعيــة- تلبــي هــذا االحتيــاج، ممــا يجعــل القســم مــن 

األقســام الرائــدة فــي هــذا المجــال.
ويلبــي قســم اإلعــام المتخصــص رســالة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية التــي تعمــل علــى 
تنفيــذ رؤيــة المملكــة 2030، عبــر توفيــر مداخيــل ماديــة للجامعــة مــن خــال البرامــج الدراســية التــي تلبــي حاجــة 

الســوق.

رؤية قسم اإلعالم المتخصص:
الريــادة  فــي مجــاالت اإلعــام المتخصــص فــي الوطــن العربــي، وأن يصبــح القســم مرجعــًا مهمــًا فــي 

دراســات االتصــال السياســي علــى وجــه الخصــوص.

رسالة قسم اإلعالم المتخصص:
تنميــة قــدرات الطالــب الفكريــة والبحثيــة فــي أحــد مجــاالت اإلعــام المتخصــص، مــن خــال مواكبــة تطــورات 

وأســاليب التعليــم الحديثــة المعتمــدة.

أهداف قسم اإلعالم المتخصص:
سيتم تحقيق رؤية ورسالة القسم عن طريق األهداف التالية:

1.   اكســاب الطالــب المعــارف والمعلومــات التــي يحتاجهــا متخصــص اإلعــام فــي العلــوم األخــرى مثــل 
االقتصــاد والسياســة والرياضــة والتربيــة وغيرهــا.

2.   تزويــد الطالــب بالمعــارف و المهــارات العلميــة فــي مجــال التخصــص بمــا يلبــي حاجــة المجتمــع و متطلبات 
ســوق العمل.

3.  إكساب الطالب مهارات التفكير المنطقي والتحليل والتعليل في مجال تخصصه.
4.   توظيف كادر القسم المؤهل ومن ذوي الخبرة في خدمة المجتمع من خال المشاورات، والمحاضرات، 

وورش العمل.
5.   المساهمة في تطوير البحث العلمي في تخصص القسم.

انجازات اللجان العلمية واإلدارية بقسم اإلعالم المتخصص:
قــام مجلــس القســم بتشــكيل عــدد مــن اللجــان المتنوعــة للمشــاركة فــي إدارة العمــل اإلداري والمهنــي 

والبحثــي داخــل القســم، ومســاندة األقســام األخــرى:
-لجنة إسناد األقسام األخرى بالكلية في مجال تسديد جداول المواد العامة لمرحلة البكالوريوس:

رغــم عــدم اختصــاص القســم ببرامــج مرحلــة البكالوريــوس التــي تقدمهــا أقســام الكليــة األخــرى، إال أنــه وفــي 
ظــل العمــل الجماعــي لمــا فيــه خدمــة ومصلحــة الكليــة، قــام القســم عبــر اللجنــة بمهــام تســديد جــداول المــواد 
العامــة المقــررة علــى جميــع أقســام الكليــة فــي مرحلــة البكالوريــوس، وعددهــا 8 مــواد بمــا يقــارب ســبعون 

شــعبة دراســية لمرحلــة البكالوريــوس.

قسم اإلعالم المتخصص

-المشاركة في لجنة فحص رسائل الدراسات العليا داخل الكلية: 
عبــر عضويــة أحــد أســاتذة القســم، وهــو أ. د ســعيد ثابــت، حيــث تــم فحــص وتقييــم 4 رســائل دكتــوراه قبــل 

الرفــع بهــا للجهــات ذات الصلــة داخــل الجامعــة.

إنجازات اللجنة العلمية داخل القسم: 
-  اعتماد عشر مخططات في مرحلة الدكتوراه طاب وطالبات.

-  تنظيم سبع حلقات نقاش )سمينار( لمناقشة خطط الرسائل العلمية.
-  توصيف برنامج الماجستير في اإلعام السياسي.

-  توصيف أربع دبلومات إعام متخصص.

المشاركات المجتمعية:
•    عضويــة أ.د. ســعيد بــن علــي ثابــت فــي هيئــة تحريــر المجلــة الســعودية لعلــوم االتصــال الصــادرة عــن 

ــة الســعودية لإلعــام واالتصــال بجامعــة الملــك ســعود. الجمعي
•    عضويــة رئيــس القســم الســابق، د. عبداللــه بــن عبدالمحســن العســاف فــي مجلــس إدارة الجمعيــة 

واالتصــال. لإلعــام  الســعودية 
•   شــارك أعضــاء القســم فــي الظهــور اإلعامــي فــي عــدد مــن المناســبات االجتماعيــة والوطنيــة وبرامــج 

التوعيــة.
•   مشــاركة د. ســعد بن ســعود آل ســعود بورقة عمل بعنوان )دور وســائل االتصال في االزمات والكوارث( 
فــي الملتقــى العلمــي الــذي نظمتــه جامعــة نايــف للعلــوم األمنيــة بالتعــاون مــع جامعــة جنيــف والمنظمــة 

الدوليــة للحمايــة المدنيــة خــال مدة مــن 19-17 ابريل 2017م.
•   مشــاركة د. ســعد بــن ســعود آل ســعود، فــي منتــدى تحالــف عاصفــة الفكــر الــذي نظمتــه هيئــة الصحفييــن 

الســعوديين بتاريــخ 9أبريل 2018م.
•   مشــاركة د. عبداللــه بــن عبدالمحســن العســاف فــي محاضــرة فــي تبــوك عــن التضليــل اإلعامــي فــي 

شــبكات التواصــل االجتماعــي.
•   مشــاركة د. عبداللــه بــن عبدالمحســن العســاف فــي محاضــرة “الوطــن فــي عيــون اإلعــام” بمناســبة 

ــة. ــي، ضمــن النشــاط العلمــي للكلي ــوم الوطن الي
•   المساهمة مع عمادة التطوير الجامعي في إقامة عدد من الدورات التدريبية لطاب الجامعة.

•   المشــاركة مــع مركــز حصيــن فــي حلقــة نقــاش عــن التكامــل يســن الجهــات العاملــة فــي مجــال الوقايــة مــن 
المخــدرات فــي ضــوء رؤيــة 2030.

•   المشاركة مع مركز حصين في محاضرة عن دور اإلعام الجديد في الوقاية من المخدرات.
•    مشــاركة د.محمــد بــن ســليمان الصبيحــي فــي العمــل مستشــارًا غيــر متفــرغ فــي األمانــة العامــة لهيئــة 

كبــار العلمــاء لاتصــال المجتمعــي.
•   مشاركة د.محمد بن سليمان الصبيحي في عضوية مجلس الدراسات العليا في الجامعة.

•   مشــاركة د.محمــد بــن ســليمان الصبيحــي فــي عضويــة مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية للعاقــات 
العامــة واإلعــان.

قسم اإلعالم المتخصص
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قسم اإلعالم المتخصص

االنتاج العلمي ألعضاء القسم:

ببيانــات أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم اإلعــالم المتخصــص 
للفصــل الثانــي للعــام الجامعــي 1438/1439هـــ

اإلنتاج العلمياإلسم

د. سعد بن سعود 
آل سعود

1 -     اعتمــاد المقيــم اليمنــي علــى وســائل االتصــال وعاقتــه بالمجتمــع الســعودي أثنــاء أزمــة اليمــن. مجلــة 
العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية 2018م.

 2 -    تأثيــر البيئــة االتصاليــة الخارجيــة علــى القــرار السياســي للناخبيــن. المجلــة المصريــة لبحــوث األعــام جامعــة 
القاهرة 2017م.

 3 -    رضــى المــرأة الســعودية عــن قــرارات التمكيــن ومعالجتهــا فــي وســائل اإلعــام. المجلــة المصريــة لبحــوث 
الــرأي العــام جامعــة القاهــرة 2018م.

 4 -    الــدور االتصالــي للدبلوماســية العامــة فــي تشــكيل صــورة المجتمع الســعودي لدى البعثات الدبلوماســية 
المقيمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. المجلــة العربيــة لإلعام واالتصــال 2018م.

 5 -    استخدام الشباب لتطبيقات الهواتف الذكية في السياسة. مجلة العاقات العامة واإلعام 2018م
 6 -    األخبــار الســلبية علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وعاقتهــا بمســتوى القلــق السياســي . مجلــة بحــو 

العاقــات العامــة الشــرق األوســط 2018م.

د. محمد بن سليمان 
الصبيحي

1 -     كتاب المداخل النظرية في الدراسات اإلعامية.
2 -     دراســة بعنــوان التراكمــات العربيــة المعرفيــة فــي مجــال االتصــال: دراســة استكشــافية تقويمية، منشــورة 

فــي مجلــة العاقــات العامــة واإلعــان، العــدد الرابــع 2017م.
3 -    دراســة بعنــوان إدراك اإلعامييــن الســعوديين ألدوارهــم الوظيفيــة والمهنيــة فــي بيئــة اإلعــام الرقمــي 

منشــورة فــي المجلــة العربيــة لإلعــام واالتصــال العــدد 18/2018م.
4 -     دراســة بعنــوان اتجاهــات الطــاب نحــو البرامــج التعليميــة فــي كليــات اإلعــام وأقســامه وعاقتهــا 
ــة بحــوث  ــة علــى الجامعــات الســعودية، منشــورة فــي مجل ــات الجــودة الشــاملة: دراســة ميداني بمتطلب

العاقــات العامــة الشــرق األوســط العــدد18/2018م.

النصاب الجنسيةالرتبةاالسمم
مالحظاتالتدريسي

عميد الكلية6سعوديأستاذ مشاركد. سعد بن سعود آل سعود1

وكيل الكلية 6سعوديأستاذ مشاركد. محمد بن سليمان الصبيحي2
للدراسات العليا

رئيس القسم 6سعوديأستاذ مساعدد. عبدالله بن عبدالمحسن العساف3
السابق

أحيل للتقاعد 12سعوديأستاذ مشاركد. محمد بن عبدالله الخرعان4
المبكر

أحيل للتقاعد 10سعوديأستاذأ.د سفران بن سفر المقاطي5
النظامي

متعاقد10سعوديأستاذأ.د سعيد بن علي ثابت6

انتهت خدماته في 18نيجيريأستاذ مساعدد. خضر عبدالباقي محمد7
الكلية

--16سعوديمعيدةلمياء حمدان العنزي8

قسم اإلعالم المتخصص
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حظيت بإشادة معالي مدير الجامعة ووكالئها وعدد كبير من القراء

الهوية الجديدة لمرآة الجامعة... 
نقلة نوعية على صعيد الصحافة الجامعية

اســتهدفت “كليــة اإلعــام واالتصــال” خــال العــام الجامعــي 1438/1439ه اســتحداث نقلــة  نوعيــة فــي صحيفــة 
ــدءًا مــن  ــة فــي مختلــف مســارات العمــل الصحفــي ب ــات  الكلي “مــرآة الجامعــة” الصــادرة بإعــداد طــاب وطالب
إعــداد المــواد الصحفيــة والتحريــر، والتصويــر، واإلخــراج، إضافــة إلــى تصميــم مــواد االنفوجرافيــك، وجــاءت 
النقلــة النوعيــة فــي الصحيفــة لتواكــب التطــورات اإلعاميــة الحديثــة، وتلبــي اهتمامــات القــراء النوعيــة، وتعكــس 
المنجــزات التــي تعيشــها الجامعــة وفقــًا لمــا يحقــق تطلعــات القيــادة الرشــيدة فــي ظــل دعــم وتوجيهــات معالــي 

مديــر الجامعــة عضــو هيئــة كبــار العلمــاء الشــيخ األســتاذ الدكتــور ســليمان بــن عبداللــه أبــا الخيــل.

وتضمنــت تطويــرات صحيفــة “مــرآة الجامعــة” تغييــر شــعار الصحيفــة والجوانــب اإلخراجيــة، إلــى جانــب الســعي 
نحــو مواكبــة التطــورات فــي البيئــة االتصاليــة الحديثــة كإضافــة خاصيــة الباركــود ليتســنى للقــارئ الوصــول إلــى 
النســخة اإللكترونيــة مــن الصحيفــة، إضافــة إلــى اســتحداث صفحــات متخصصــة تلبــي اهتمامــات قــراء الصحيفة، 
يأتــي مــن ضمنهــا صفحــة “شــّرفونا” التــي ُتعنــى باســتعراض قصــص نجــاح لقيــادات بــدأت مــن مقاعد الدراســة 
فــي الجامعــة حتــى تبــوأت مهــام قياديــة عليــا فــي الدولــة والقطــاع الخــاص، كمــا تــم اســتحداث صفحــة “بحــوث” 
التــي تُســّلط الضــوء علــى أبــرز وأحــدث الدراســات العلميــة فــي الجامعــة، إلــى جانــب صفحــة “طــب” التــي تهتــم 
بالموضوعــات الصحيــة، إلــى جانــب موضوعــات متعلقــة بكليــة الطــب والخدمــات الطبيــة فــي الجامعــة، وكذلــك 
تــم اســتحداث صفحــة “رياضــة” التــي تعنــى بأحــدث التقاريــر الرياضيــة وأنشــطة الجامعــة ذات العاقــة، فضــًا 
عــن تعزيــز التطــورات المســتحدثة فــي الفنــون اإلخباريــة مــن خــال تكثيــف حضــور مــواد االنفوجرافيــك إلــى جانــب 
الصفحــات المتخصصــة بالحــوارات والتحقيقــات واألخبــار والتقاريــر، وذلــك بجهــود طــاب وطالبــات كليــة اإلعــام 

واالتصال.

وحظيــت الهويــة الجديــدة لصحيفــة “مــرآة الجامعــة” بإشــادة كبيــرة مــن قبــل معالــي مديــر الجامعــة األســتاذ 
الدكتــور ســليمان بــن عبداللــه أبــا الخيــل، إلــى جانــب وكاء الجامعــة وعــدد مــن منســوبيها، إذ جــاءت االنطباعــات 
مؤكــدة علــى أن جــودة المحتــوى المقــدم فــي “مــرآة الجامعــة” مــن قبــل طــاب وطالبــات الكليــة يعكــس مــدى 
كفــاءة مخرجاتهــا وقدرتهــم علــى التفــوق واالبتــكار بمــا يعــود عليهــم وعلــى وطنهــم بالنفــع في مختلــف المجاالت

مرآة الجامعةمرآة الجامعة
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وكالة الكلية للطالبات

نبذة عن الوكالة 
تأسســت وكالــة الكليــة للطالبــات بتاريــخ 14/11/1433هــــ، بعــد موافقــة مجلــس التعليــم العالــي فــي جلســته 
الحاديــة والســبعين بتأســيس كليــة اإلعــام واالتصــال حيــث شــمل الهيــكل التنظيمــي للكليــة تأســيس وكالــة 
الكليــة للطالبــات وتشــرف الوكالــة علــى تنظيــم العمليــات اإلداريــة والتعليميــة بيــن أقســام شــطر الطالبــات، 

والتنســيق مــع شــطر الطــاب.

تطوير قدرات عضوات هيئة التدريس
نظمــت الوكالــة عــددًا مــن الــدورات التدريبيــة لتنميــة قــدرات عضــوات هيئــة التدريــس فــي مجــال الجــودة 

االختبــارات. وإعــداد  األكاديمــي،  واإلرشــاد  األكاديمــي،  واالعتمــاد 

تنمية مهارات الطالبات
•  تدريب الطالبات على تنمية مهارات العرض والتقديم ألعمالهن.
•  تكريم الطالبات المتفوقات، والمتميزات في األنشطة الطابية.

•  مشاركة الطالبات في تصميم وتنفيذ المطبوعات واإلعانات وتنظيم فعاليات كليات وعمادات الجامعة.
•  تقديــم برنامــج علمــي متكامــل فــي تخصــص تصميــم الجرافيكــس والوســائط المتعــددة، وتوظيــف وســائل 
التقنيــة الحديثــة فــي مجــال التعليــم، وتدريــب منســوبات القســم علــى أفضــل وســائل التعليــم ليتمكــن مــن 

مواصلــة دراســاتهن الجامعيــة والعليــا بتميــز، وتحقيــق التفاعــل الحيــوي مــع المجتمــع ومؤسســاته.
•  عقــد دورات تدريبيــة تخــدم مجــاالت الوكالــة، وتوظيــف التقنيــة الحديثــة فــي التعليــم والدراســات والبحــوث 

فــي المجــاالت المختلفــة.
•  تزويد الطالبات بالمستجدات النظرية والتطبيقية في مجاالت اإلعام المختلفة.  

المجــاالت اإلعاميــة  الفنــار اإلعامــي لتطويــر مهاراتهــن فــي  بنــادي  •  توفيــر دورات تدريبيــة للطالبــات 
المختلفــة.  والمجتمعيــة 

•  الكتابة والتغطية اإلعامية في صحيفة مرآة الجامعة.

تطوير مصادر التعلم
 وفــرت الوكالــة مصــادر التعلــم، والمراجــع الحديثــة فــي مجال العاقــات العامة، والصحافة والنشــر اإللكتروني، 

واإلعام واالتصال التســويقي، والجرافيكس والوســائط المتعددة.

اإلنجازات األكاديمية
•  تحديد مؤشرات للجودة تتضمن مقاييس لنواتج التعلم البرنامج.

•  مراجعة التقرير السنوي من قبل لجنة الجودة.
•  تحديد اإلجراءات المناسبة لعمل التحسينات الازمة عند الكشف عن مشكات التقويم.

•  وضع آليات مناسبة لمراجعة فعالية استراتيجيات التعليم المختلفة المستخدمة.
•  تشجيع عضوات هيئة التدريس على تطوير االستراتيجيات المناسبة لتحسين أدائهن التدريسي.

•  توافق البرامج مع متطلبات اإلطار الوطني للمؤهات.
•  تبادل الخبرات بين عضوات هيئة التدريس بالوكالة وبرامج أخرى مماثلة.

•  تفعيل التعاون بين بعض األقسام العلمية لمقارنة مؤشرات الجودة بين البرامج.
•  تنظيم حلقة نقاش بعنوان “ المستقبل الوظيفي لخريجات اإلعام”.

•  عقد عدة حلقات نقاشية لتطوير العملية التعليمية وتنفيذ خططها وتطوير برامجها األكاديمية في الكلية.
•  تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي.

المشاركة المجتمعية )شطر الطالبات(

وكالة الكلية للطالبات

المشاركة المجتمعية )شطر الطالبات(
أواًل: المشاركة التدريبية

يأتــي حــرص وكالــة الكليــة علــى تفعيــل المشــاركة المجتمعيــة مــن خــال  تقديــم وتنفيــذ دورات تدريبيــة بنــادي 
الفنــار اإلعامــي بالكليــة لــكل مــن )عضــوات هيئــة التدريس-الموظفــات- الطالبــات( وتفعيــل دور عضــوات 

الكليــة فــي تقديــم الــدورات التدريبيــة خــارج الجامعــة وداخلهــا، ومــن أمثلــة الــدورات التدريبيــة اآلتــي:

ثانيًا: أنشطة المشاركة المجتمعية

مشاركات قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة
1.   شــارك قســم الجرافيكــس والوســائط المتعــددة فــي معــرض “فيــض” المنعقــد بتاريــخ 28/ 3/ 1438 هـــ 
بمدينــة الملــك عبــد اللــه للطالبــات مبنــى 321 وقــدم تصميمــًا لهويــة المعــرض، وللمطبوعــات وشــهادات 

التقديــر وفيديــو تعريفــى عــن الكليــة. 
2.   المشــاركة شــارك قســم الجرافيكــس والوســائط المتعــددة فــي  حملــة التوفيــر واالدخــار تحــت شــعار )اصــرف 
بحكمــه( المنعقــده بتاريــخ 10/ 3/ 1439 هـــ فــي مدينــة الملــك عبــد اللــه للطالبــات مبنــى 321 بالقاعــة 
الكبــرى – ممثلــة بعمــادة المركــز الجامعــي لخدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر بتصميــم الحملــة اإلعاميــة 
الخاصــة بحملــة التوفيــر واالدخــار حيــث تــم تصميــم شــعار الحملــة والمطبوعــات و فيديــو تعريفــى عــن المركــز 
الجامعــي لخدمــة المجتمــع والتعليــم المســتمر وطباعــة لوحــة رســم رقمــي بعنــوان “الضيــف شــاعر” مــن 

اللوحــات الرقميــة الخاصــة للدكتــورة ســهى منصــور إلهدائهــا لكبــار الشــخصيات.
ــخ 18/ 3/  3.  شــارك قســم الجرافيكــس والوســائط المتعــددة فــي  ملتقــى نافــذة المســتقبل المنعقــد بتاري
1439 هـــ  بمدينــة الملــك عبــد اللــه للطالبــات مبنــى 321 بالقاعــة الكبــرى بتصميــم اآلتــي: تصميــم هويــة 
الملتقــى – تصميــم مطبوعــات الملتقــى تصميــم افــام وثائقيــة – فيديــو موشــن جرافيــك – تصويــر 

ــة. ــة تفاعلي ــم وســائل تعليمي منتجــات – تصمي
4.  المشــاركة فــي حملــة إعاميــة لتدشــين مركــز تحفيــظ القــرآن الكريــم فــى جامعــة اإلمــام المنعقــد بتاريــخ 17/ 

4/ 1439هـــ ـ بتصميــم اعــان عــن المركــز والمطبوعــات ومجموعــة مــن للوحــات الجداريــة وفيديــو تعريفــى.
5.  المشــاركة فــي  لقــاء تعريفــى بعمــادة البحــث العلمــى المنعقــد بتاريــخ 21/ 5/ 1439 هـــ بمدينــة الملــك 
ــم  ــرى شــارك قســم الجرافيكــس والوســائط المتعــددة بتصمي ــات مبنــى 324 بالقاعــة الكب ــه للطالب ــد الل عب

المطبوعــات وموشــن جرافيــك .

عضوة هيئةالمكاناسم الدورةم
 التدريس

1
فن التعامل مع الرؤساء وكبار 
الشخصيات، مهارات اإللقاء 

والتفاوض

اإلدارة العامة للسجون – وزارة 
الداخلية )مركز النساء التدريبي 

التابع لوزارة الداخلية(
د. سهى منصور

أسس التصميم و استخدام برنامج 2
الفوتوشوب

دورة تدريبية لعضوات هيئة 
التدريس والطالبات كلية االعام 

واالتصال 
أ/ لولوه الطفيل










