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مقدمة

التخصصات الُمتاحة

اإلعالم الرياضي

اإلعالم السياسي

اإلعالم الصحي

اإلعالم التربوي

تعد الدبلومات العليا في اإلعالم المتخصص، األولى 
من نوعها في المملكة العربية السعودية، وجميع هذه 
وتم  المدنية،  الخدمة  وزارة  من  مصنفة  الدبلومات 
واألكاديمية،  المهنية  المعايير  أعلى  على  بناًء  إعدادها 
وبعد استطالع عدد من التجارب العالمية، وأراء الخبراء 

وأصحاب العمل.

إعداد الكفاءات اإلعالمية المؤهلة 
علميًا وعمليًا في مجاالت اإلعالم 

المتخصص وذلك من خالل:
العنــــــــاية بالدراســـــات االتصالية 
واإلعالميـــــــــــــة  في اإلعــــــــــــالم 
المتخصــــــــص والعمـــــــــــل على 

تأصيـــــلها.
البناء المعرفي والعلمي لجيل من 
في  للعمل  المؤهلين  الخريجين 
المتخصص  اإلعـــــالم  مجــــــــــال 

وتطويـــــره.
المتخصص  اإلعالم  بيئة  تطوير 
مفاهيم  وتنامى  المجتمع  داخل 

المسئولية.

رسالة البرنامج ١
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الُمخرجات األكاديميةالُمخرجات المهنية

المخرجات األكاديمية والمهنية
للدبلوم العالي في اإلعالم المتخصص

تأهيل  عبر  السوق،  حاجة  تلبية 
وتخريج متخصصين في مختلف 
اإلعالم  ووظــــــــائف  مجــــــــاالت 

المتخصص.

الحقل  هذا  في  العاملين  اكساب 
مع  للتعامل  الصحيحة  المهارات 

وسائل اإلعالم.

تهيئة الدارسيــــــن ليكونوا قادرين 
على نقد وتقويم الظواهر وتحليل 
المشكالت اإلعالمية في اإلعالم 
الحلول  وتقديم  المتخصص 

والمقترحات لمواجهتها.

إكســــــــاب الدارسيــــــن المهـــارات 
الدراسات  إلجراء  الالزمة  العلمية 
االتصالية واإلعالمية في اإلعالم 
المتخصص والعمل على تأصيلها.

فتح مجاالت بحثية للدراسين من 
تخصصــــات أخـــــرى، للربـــــط بين 
نظريــــــــات االتصــــــــال واإلعالم، 
ومجــــــــاالت اإلعالم المتخصص 

المتنوعة.
 

تأهيـــــــــــــل الدارسيـــــــــن الذيــــــــن 
متطلبات  عن  معدالتهم  تقــــل 

التسجيل لدرجه الماجستير.
 

لبعض  التخصص  مسار  تحويل 
األقسام.

الدبلــــوم العـــــايل
يف اإلعالم املتخصص

التربويالصحيالسياسيالرياضي
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من أي تخصص في حـــــال
توفر خبرة عملية في إحدى
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بكالوريوس في المجال:
••
••

ص
صـ

م العالي في اإلعالم المتخـ
لو

دب
ال

معــــــدل تراكمـــي
ال يقل عن ( جيد )

 الدراسة ُمتاحة
للذكور واإلناث
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التربــويالسياسي
الرياضيالصحـــــي

 مجموع ســـــــاعات الدبلوم
٣٠ ســـــــــاعة مقسمـــة بين

مواد نظرية و تطبيقية.

رســــــوم البرنــــــامج
٣٠٠٠٠ ريــــــــــــــــــــال

يجب على الدارس اجتيـــــــاز ٣٠ ساعة
في البرنامج خالل فصلين دراسيين.

إتمام جميع المقررات
بمعدل تراكمي ال يقل

عن ٢،٧٥ من ٥.

نسبة حضور
المقرر الدراسي
ال تقل عن ٧٥٪

متطلبات الحضور
وإتمـــــام البرنامج
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مقررات الدبلوم العالي في اإلعالم الرياضي ١
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اسم المقرر

االتصال ونظرياته

مناهج البحوث اإلعالمية

األنظمة الرياضية واإلعالمية السعودية

أخالقيات اإلعالم وتطبيقاته في اإلعالم الرياضي

العالقات العامة في المؤسسات الرياضية

اإلعالم الرياضي والمجتمع

إنتاج البرامج الرياضية

حمالت التوعية الرياضية

التحرير اإلعالمي (الرياضي)

حلقة نقاش

المجموع

الوحدات
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مقررات الدبلوم العالي في اإلعالم السياسي ٢
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اسم المقرر

االتصال ونظرياته

مناهج البحوث اإلعالمية

األنظمة السياسية واإلعالمية السعودية

الدبلوماسية والعالقات الدولية

بناء الراي العام وقياسه 

مقدمة في االتصال السياسي

الحمالت السياسية

تحليل الخطاب السياسي

التحرير اإلعالمي (السياسي)

حلقة نقاش

المجموع

الوحدات
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مقررات الدبلوم العالي في اإلعالم الصحي ٣
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اسم المقرر

االتصال ونظرياته

مناهج البحوث اإلعالمية

األنظمة الصحية واإلعالمية السعودية

اإلعالم الصحي

إدارة األزمات الصحية

إعداد وإنتاج البرامج الصحية

العالقات العامة في المؤسسات الصحية

حمالت التسويق الصحي

التحرير اإلعالمي ( الصحي)

حلقة نقاش

المجموع

الوحدات
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مقررات الدبلوم العالي في اإلعالم التربوي ٤
م
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اسم المقرر

االتصال ونظرياته

مناهج البحوث اإلعالمية

األنظمة التربوية واإلعالمية السعودية

إدارة اإلعالم التربوي

اإلعالم المدرسي

اإلعالمي التربوي والمجتمع

إعداد وإنتاج البرامج التعليمية والتربوية

فنون اإلعالم التربوي

التحرير اإلعالمي ( التربوي)

حلقة نقاش

المجموع

الوحدات
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رســـــــــوم التسجيـــــــــل
٣٠٠٠ ريال غير ُمستردة


