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  اإلعالمو  االتصالخطة قسم 
 توزيع الوحدات الدراسية لربانمج االتصال واإلعالم 

( وحدة دراسية ١٣٣) واإلعالم إمتامللحصول على درجة البكالوريوس يف االتصال  األدىناحلد 

 على النحو التايل: اخلطة موزعة هبنجاح يدرسها الطالب وفق تعليمات هذ

 اجملموع عدد الساعات (إجبارينوع املتطلب ) اختياري أم  املتطلبات

 متطلبات اجلامعة 
 4 اإلجباريةمتطلبات اجلامعة 

8 
 4 متطلبات اجلامعة االختيارية

 متطلبات الكلية
 36 اإلجباريةمتطلبات الكلية 

44 
 8 متطلبات الكلية االختيارية

متطلبات التخصص ومعها 
 للتخصصاملقررات املساندة 

 63 اإلجباريةمتطلبات التخصص 

 متطلبات التخصص االختيارية 75
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 3 التدريب امليداين )إجباري(
3 

 0 املقررات املساندة )إجباري(

 3 3 حر   مقرر مقررات حّرة

 133 اجملموع

 أوال: متطلبات اجلامعة:

 ( مثان وحدات دراسية موزعة على النحو اآليت:8)( أربع مقررات دراسية بواقع  4تتكون من )متطلبات اجلامعة:  

 ( أربع وحدات دراسية موزعة على النحو اآليت:4تتكون من مقررين دراسيني بواقع ) متطلبات اجلامعة اإلجبارية:

 االتصال املعتمد املقرر رمز املقرر ورقمه م

 2 2 العقيدة اإلسالمية واملذاهب املعاصرة 7401101سلم  1

 2 2 قضااي ثقافية معاصرة 7401301سلم  2

 ( أربع وحدات دراسية خيتارها الطالب من بني املقررات اآلتية:4تتكون من مقررين دراسيني بواقع )متطلبات اجلامعة االختيارية: 

 2 2 النظام االقتصادي يف اإلسالم 7401318سلم  1

 2 2 النظام االجتماعي يف اإلسالم 7401401سلم  2

 2 2 النظام السياسي وحقوق اإلنسان يف اإلسالم  7401418سلم  3

 2 2 األخالق اإلسالمية وآداب املهنة 7401317سلم  4

 2 2 اإلسالم وقضااي العلم والتقنية  7401302سلم  5
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 اثنياً: متطلبات الكلية : 

 وحدة دراسية موزعة على النحو اآليت: ( أربعة وأربعني44( ثالثة وعشرين مقررا، مبجموع )23من ) تتكون  متطلبات الكلية:

 ( سنة وثالثني وحدة دراسية موزعة على النحو اآليت:36( تسعة عشر مقرراً، مبجموع )19تتكون من ) متطلبات الكلية اإلجبارية:

 االتصال املعتمد املقرر رمز املقرر ورقمه م

 2 2 فقه السرية  7401102سلم  1

 2 2 التالوة والتجويد  7401103سلم  2

 2 2 حترير عريب 7402102عرب 3

 2 1 ( 1النحو التطبيقي ) 7402101عرب 4

 2 1 (2النحو التطبيقي) 7402104عرب 5

 2 2 التذوق األديب 7402103عرب 6

 2 2 القراءة واحملادثة 7402105عرب 7

 2 2 اتريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصر 7404308ترخ  8

 4 2 اللغة اإلجنليزية العامة  1700121جنل  9

 4 2 اللغة اإلجنليزية ) قراءة ( 7403102جنل  10

 2 2 اللغة اإلجنليزية ) كتابة ( 7403103جنل  11

 2 2 مبادئ علم االجتماع 7406101مجع  12

 2 2 مهارات التعلم والتفكري 0232301نفس  13

 2 2 الصحة واللياقة  0231101بدن  14

 2 2 مدخل إىل تقنية املعلومات  0902741 15

 2 2 برامج احلاسب املكتبية 0902742 16

 2 2 (ENاالنرتنت واالتصاالت  ) 0904741 17

 2 2 مبادئ اإلدارة  0622115أدر  18

 2 2 مبادئ اإلحصاء 0817130ريض  19

 وحدات دراسية خيتارها الطالب من بني املقررات اآلتية: ( مثان8( أربع مقررات، مبجموع )4تتكون من ) متطلبات الكلية االختيارية:

 االتصال املعتمد املقرر رمز املقرر ورقمه م

 2 2 نظرية املعرفة 7401319سلم  1

 2 2 حاضر العامل اإلسالمي  7404206ترخ  2

 2 2 احلضارة االسالمية 7404301ترخ  3

 2 2 مدخل إىل اإلعالم  7407101علم  4

 2 2 التذوق الفين وعلم اجلمال 0228308ترف  5

 2 2 قواعد البياانت 0902743 6

 2 2 الشبكات  0902744 7
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 الثالث املستوى مقَررات

 شكل املقّرر
عدد 

 الّساعات
 الوحدات املقرررمز  املقّررات

 نظري

 عملي-نظري
 عملي-نظري

 ساعات ٣
 ساعات ٣

 ساعات ٣

 

 واإلعالم االتصال نظرايت

 اإلعالم و االتصال يف الكتابة  مهارات
 عربي ة لغة إعالمي ة

7407211 
7407221 
7407271 

 

مقررات التخصص 
 اإلجبارية

 اجملموع ٥  مقّررات ساعة 9 عملي-نظري

 

 الرابع املستوى مقَررات

عدد  شكل املقّرر
 الّساعات

 الوحدات رمز املقرر املقّررات

 نظري
 عملي-نظري
 عملي-نظري

 ساعات ٣
 ساعات ٣
 ساعات ٣

  املكتوبة واإلعالموسائل االتصال 
  واإللكرتوني ة

 إجنليزيةلغة إعالمي ة 
 فن  اإللقاء 

7407231 
 

7407272 
 

7407273 

 
 مقررات التخصص

 اإلجبارية 

 اجملموع ٥ مقّررات  ساعة 9 عملي-نظري
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 اخلامس  املستوى مقَررات

 شكل املقّرر
عدد 

 الّساعات
 الوحدات رمز املقرر املقّررات

 نظري

 عملي-نظري
 نظري

 نظري

 

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 واإلعالم االتصالأخالقي ات و  أنظمة

 الصحفي ة األشكال

  والتلفزيون اإلذاعة أسس

  العامة العالقات و اإلعالن أسس

7407382 
7407341 
7407332 
7407314 

مقررات التخصص 
 اإلجبارية

 أو     االجتماعية اإلعالمٌيةالتغطية  ساعات ٣ عملي-نظري
 االت صال االجتماعي

7407362 
7407352 

 مقررات التخصص
 ختياريّةاال

 اجملموع مقّررات ٧ ساعة 15 عملي-نظري

 السادس املستوى مقَررات

 املقّرر شكل
 عدد

 الّساعات
 الوحدات رمز املقرر املقّررات

 عملي

 نظري

 عملي-نظري

 عملي-نظري

 

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 

 أمانة التحرير

 واجملتمع اإلعالم

 واإلعالم االتصالبرجمي ات 

 إعالمي ة وترمجة تعريب

7407342 
7407381 
7407361 
7407374 

 

مقررات التخصص 
 اإلجبارية

 عملي-نظري
 

 ساعات ٣

 

 الثقافي ة أو اإلعالمٌيةالتغطية 

 االت صال السياسي
7407363 
7407354 

 مقررات التخصص
 ختياريّةاال

 اجملموع مقَررات ٧ ساعة15 عملي-نظري
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  )مسار اإلعالم( السابع املستوى مقَررات

 شكل املقّرر
عدد 

 الّساعات
 الوحدات رمز املقرر املقّررات

 نظري ـ عملي
 عملي

 عملي

 عملي

 عملي

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 اإلعالم و االتصالمناهج البحث يف 

 املكتوب اإلعالم ورشة

 اإلذاعي ة األخبار

 السينما و الدراما فنون

 والصورة الصوت تقنية

7407483 
7407444 
7407434 
7407436 
7407433 

 

 مقررات التخصص

 اإلجبارية 

 ساعات ٣ نظري ـ عملي

 

 أو الصح ي     اإلعالم
 السياحي    أو اإلعالم
 السعودي اإلعالمي املشهد

7407466 
7407467 
7407468 

 مقررات التخصص
 ختياريّةاال

 اجملموع مقّررات ٧ ساعة 18 نظري ـ عملي

 

 )مسار اإلعالم( الثامن املستوى مقَررات

 شكل املقّرر
عدد 

 الّساعات
 الوحدات رمز املقرر املقّررات

 عملي

 عملي

 عملي

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 التلفزيوني ة األخبار

 اإللكرتوين اإلعالمي النشر ورشة

 ميداين تدريب

7407435 
7407445 
7407484 

مقررات التخصص 
 اإلجبارية

 حرّ  مقّرر - حر   مقر ر ساعات ٣ نظري

 ساعات ٣ نظري ـ عملي
 أو   اإلعالم البيئي 

 أو اإلعالم الر ايضي
 الضوئي التصوير

7407465 
7407464 
7407443 

 مقررات التخصص
 ختياريّةاال

 اجملموع مقّررات ٥ ساعة  ١ ٥ نظري ـ عملي
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 (االت صال)مسار  السابع املستوى مقَررات

 املقّرر شكل
 عدد

 الّساعات
 الوحدات رمز املقرر املقّررات

 عملي ـ نظري

 عملي ـ نظري

 عملي ـ نظري

 عملي ـ نظري

 عملي

 ساعات ٣

 ساعات٣ 

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 اإلعالم و االتصالمناهج البحث يف 

 اجلماهريي االت صال

 والصورة الصوت تقنية

 تنظيم احلمالت اإلعالنية

 واإللكرتونية الصحفي ة اإلعالانت إنتاج

7407483 
7407412 
7407433 
7407422 
7407423 

 

مقررات التخصص 
 اإلجبارية

 ساعات ٣ عملي ـ نظري
 أو   االتصال أثناء األزمات

 أو           االت صال البيئي
 املنظمايت االتصال

7407453 
7407455 
7407413 

 مقررات التخصص
 ختياريّةاال

 اجملموع مقّررات ٧ ساعة 18 عملي ـ نظري

 (االت صالمسار ) الثامن املستوى مقَررات
 الوحدات رمز املقرر املقّررات عدد الّساعات شكل املقّرر

 عملي

 عملي

 عملي

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 ساعات ٣

 الل قطات اإلعالني ة إنتاج

 الوسائط متعد د االت صال

 ميداين تدريب

7407424 
7407451 
7407484 

 

 مقررات التخصص اإلجبارية

 حرّ  مقّرر - حر   مقر ر ساعات ٣ نظري

 ساعات ٣ عملي ـ نظري
   االت صال السياحي 

   االت صال الصح ي  أو 

 الضوئي التصوير  أو  

7407457 
7407456 
7407443 

 ختياريّةاال مقررات التخصص

 اجملموع مقّررات ٥ ساعة ١ ٥ نظري ـ عملي
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  قائمة املتطلبات السابقة

 املتطلبات السابقة املقرر رمز املقّررات املقرر رمز املستوى

 املستوى الرابع
7407231 

  وسائل االتصال واإلعالم

 اإللكرتوني ة و املكتوبة
 نظرايت االتصال واإلعالم 7407211

 عربي ة إعالمي ة لغة 7407271 اجنليزية إعالمي ة لغة 7407272

 اإلعالم و االتصال يف الكتابة  مهارات 7407221 فن االلقاء 7407273

اخلامس املستوى  

 اإلعالم و االتصال يف الكتابة  مهارات 7407221 األشكال الصحفي ة 7407341

 اإللكرتوني ة و املكتوبة  واإلعالموسائل االتصال  7407231 التلفزيون و اإلذاعة أسس 7407332

 
7407314 

 

 اإلعالن أسس

 العامة العالقات و

7407211 
 

 نظرايت االتصال واإلعالم

7407362 
 

 اإلعالمٌية االجتماعية التغطية 
7407221 

 اإلعالم و االتصال يف الكتابة  مهارات 

 واإلعالمنظرايت االتصال  7407211 االت صال االجتماعي 7407352

السادس املستوى  

 اإلعالم و االتصال يف الكتابة  مهارات 7407221 أمانة التحرير 7407342
 نظرايت االتصال واإلعالم 7407211 اإلعالم و اجملتمع 7407381

 إعالمي ة وترمجة تعريب 7407374
 اجنليزية إعالمي ة لغة 7407272
 عربي ة إعالمي ة لغة 7407271

 اإلعالم و االتصال يف الكتابة  مهارات 7407221 التغطية اإلعالمٌية الثقافي ة 7407363
 نظرايت االتصال واإلعالم 7407211 االت صال السياسي 7407354

 
 

السابع املستوى  

 (مسار اإلعالم)

 برجمي ات االتصال واإلعالم 7407361 ورشة اإلعالم املكتوب 7407444

 التلفزيون و اإلذاعة أسس 7407332 األخبار اإلذاعي ة 7407434

 التلفزيون و اإلذاعة أسس 7407332 تقنية الصوت والصورة 7407433

 اإلعالم و االتصال يف الكتابة  مهارات 7407221 اإلعالم الصح ي 7407466
 اإلعالم و االتصال يف الكتابة  مهارات 7407221 اإلعالم السياحي 7407467

 

الثامن املستوى  

 (مسار اإلعالم)

 التلفزيون و اإلذاعة أسس 7407332 األخبار التلفزيوني ة 7407435

7407445 
ورشة النشر اإلعالمي 

 اإللكرتوين
 برجمي ات االتصال واإلعالم 7407361

 اإلعالم و االتصال يف الكتابة  مهارات 7407221 اإلعالم البيئي 7407465

 اإلعالم الر ايضي 7407464
 اإلعالم و االتصال يف الكتابة  مهارات 7407221
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السابع املستوى  

)مسار 
(االتصال  

 نظرايت االتصال واإلعالم 7407211 االت صال اجلماهريي 7407412

 العامة العالقات و اإلعالن أسس 7407314 تنظيم احلمالت اإلعالنية 7407422

7407423 
إنتاج اإلعالانت الصحفي ة 

 العامة العالقات و اإلعالن أسس 7407314 اإللكرتونية

 التلفزيون و اإلذاعة أسس 7407332 تقنية الصوت والصورة 7407433

 نظرايت االتصال واإلعالم 7407211 االتصال أثناء األزمات 7407453
 نظرايت االتصال واإلعالم 7407211 االت صال البيئي 7407455
 االتصال واإلعالم نظرايت 7407211 االتصال املنظمايت 7407413

الثامن املستوى  

)مسار 
(االتصال  

 العامة العالقات و اإلعالن أسس 7407314 الل قطات اإلعالني ة إنتاج 7407424

د الوسائط 7407451  برجمي ات االتصال واإلعالم 7407361 االت صال متعد 

 نظرايت االتصال واإلعالم 7407211 االت صال السياحي 7407457
 نظرايت االتصال واإلعالم 7407211 االت صال الصح ي 7407456

 


