
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 كلیة االتصال دلیل 

 
 
 

2021-2022 
 
 

 
  



 كلیة االتصال
 

 مقدمة عن الكلیة
ً الموافق  1436أنشئت كلیة االتصال في العام  جاء تأسیس كلیة االتصال إلعداد میالدیاً.  2015ھجریا

للكفاءات اإلعالمیّة المدّربة والمواكبة للمستجدات العلمیَّة والعملیَّة في حقل الصحافة واإلعالم. تطرح الكلیة 
برنامجھا وفق خطط عالیة المستوى، تم إعدادھا بعد دراسة معمقة لخطط عدد من الجامعات المرموقة في 

نسعى في كلیة االتصال من خالل ما یتضمنھ برنامج س اآلداب في اإلعالم. العالم، وتمنح درجة بكالوریو
اآلداب في اإلعالم من مساقات نظریّة وتطبیقیة وفقًا لبرامج أكادیمیة رفیعة المستوى مھنیاً وتقنیاً وبحثیاً إلى 

مھنیة، كما تسترشد تحقیق أھداف الكلیة المتعلقة بالوصول إلى أعلى مستویات الفعالیة والمعرفة والجودة وال
كلیة االتّصال برسالة الجامعة القاسمیّة ورؤیتھا من خالل غرس مبادئ التسامح اإلسالمي المبنیة على 
المسؤولیة االجتماعیة التي تحترم قیم التوازن والحیادیة والموضوعیة والتعددیة ضمن أطر البحث العلمي 

  .وقیمھ

عالمي وتھدف إلى إعداد الخریجین القادرین على المساھمة تواكب الكلیّة متطلبات العصر في العمل اإل
والمشاركة في أداء األنشطة األكادیمیة والتطبیقیة في فروع اإلعالم وعلوم االتصال، وتمكینھم من التواصل 
مع اآلخرین بفاعلیة من خالل تطویر مھاراتھم اإلعالمیّة الكتابیة والشفاھیّة، وتشجیعھم على العمل بشكل 

 وجماعي، وبروح الفریق الواحد واالستفادة من التقنیات الحدیثة.مستقل 

 رؤیة الكلیة
تسعى كلیة االتصال أن تكون مؤسسة متمیزة ذات تصنیف إقلیمي متقدم في علوم االتصال، تسترشد بكل ما 

 تقوم بھ بأسس ومبادئ وتعالیم اإلسالم، وتعد طلبتھا للمشاركة في مجتمع عالمي.

 رسالة الكلیة
كلیة االتصال على االستجابة السریعة للتطورات في مجاالت االتصال والتقنیات المرتبطة بھ، ونشر  تعمل

ثقافة االبداع واالبتكار من خالل االھتمام بالبحوث العلمیة التطبیقیة، والتنمیة الفعالة للمجتمع، وتزود طلبتھا 
سالمیة، لیصبحوا مھنیین ذوي أخالق وقادة في بعلوم االتصال والمھارات المرتبطة بھ والمبنیة على القیم اإل

 مجتمعاتھم. 

 أھداف الكلیة
 تزوید الطلبة بالمعارف والمھارات األساسیة في جمیع مجاالت االتصال. .1
إعداد اعالمیین متمیزین على مستوى عال من المعرفة واالبتكار ومطبقین ألخالقیات العمل  .2

 اإلعالمي.
 النظر العالمیة والتعددیة الثقافیة.تطویر مھارات التواصل لفھم وجھات  .3
 إقامة شراكات فعالة مع أصحاب المصلحة لتعزیز تحسین البرنامج. .4
 توفیر فرص االبداع واالبتكار لكل من أعضاء ھیئة التدریس والطلبة. .5
 .تطویر التعاون والحرص على معرفة آراء الخریجین .6



 البرامج التعلیمیة
 بكالوریوس اآلداب في االعالم   

 ف البرنامجأھدا
ً لتولي أدوار قیادیة وتنفیذیة ومھنیة في المؤسسات اإلعالمیة،  .1 ً ومھنیا إعداد كوادر إعالمیة مؤھلة علمیا

 وشركات العالقات العامة في الدول التي ینتمي إلیھا الدارسون.
قیات إكساب الطلبة المعارف والمھارات؛ لیكونوا إعالمیین ناجحین ذوي خلفیة إسالمیة، ومراعین ألخال .2

 اإلعالم وقوانینھ.
اإلعداد العلمي الرصین لطلبة البرامج، وتعزیز روح االبتكار والتحلیل والنقد لدیھم في كل ما یخص قضایا  .3

 اإلعالم والعالقات العامة.
 إمداد الدارسین باألسس العلمیة األساسیة في االتصال وحقولھ المختلفة. .4
والتنسیق مع المؤسسات األكادیمیة واإلعالمیة بالدولة تطویر دراسات االتصال الجماھیري، بالتعاون  .5

 وخارجھا؛ لربط برنامج التعلیم باحتیاجات سوق العمل.
إعداد الشخصیة اإلعالمیة التي تطبق الممارسة اإلعالمیة بمھنیة، وفقاً للسیاق الثقافي واالجتماعي، والحفاظ  .6

 على السلم المجتمعي.
 

 مخرجات تعلم البرنامج:
 دراسة مساقات البرنامج یتوقع من الطالب أن یكون قادراً على ما یأتي:بنھایة 
 یدرك المفاھیم والحقائق المرتبطة بعلوم االتصال ومجاالتھ المختلفة. .1
 یعرف األسالیب الحدیثة المستخدمة في مجال االتصال ووسائلھ المختلفة. .2
 العامة.یطبق المھارات األساسیة في الكتابة لوسائل اإلعالم والعالقات  .3
 یستخدم أصول اإلعالم والدعوة، ومھارات اإلقناع والتفاوض من منظور األخالق اإلسالمیة. .4
 یطبق المھارات األساسیة في إنتاج المحتوى اإلعالمي التقلیدي والرقمي. .5
 یطبق مھارات البحث اإلعالمي في إعداد بحوث علمیة مناسبة في تصمیم استطالعات الرأي العام. .6
 ووسائل االتصال الحدیثة في إثراء القیم االجتماعیة والثقافیة. یستخدم تقنیات .7
 یُقَیّم الممارسات اإلعالمیة بصورة علمیة، ویسھم في تصحیحھا وتقویمھا من خالل النقد البناء. .8
 یدعم المعاییر المھنیة واألخالقیة في الممارسة اإلعالمیة من منظور اجتماعي إسالمي. .9
 ة والنظریات اإلعالمیة المختلفة.یمیز بین المفاھیم االتصالی .10
 یشارك بفعالیة مع زمالئھ في إطار فرق عمل إلنتاج محتوى مطبوع أو إلكتروني، أو إذاعي، أو تلفزیوني. .11
 یبادر بالمشاركة في تنظیم الفعالیات واألنشطة المرتبطة بمجال االتصال الجماھیري والعالقات العامة. .12
 یشارك في البرامج التدریبیة المرتبطة باألنشطة الالصفیة المتعلقة ببرنامج االتصال الجماھیري. .13

 

 شروط القبول في البرنامج:

 :حملة الشھادة الثانویة العامة أو ما یعادلھا

 .% لاللتحاق بكل الكلیات70الحصول على معدل نجاح ال یقل عن   .1
 .الدراسة في المرحلة الثانویة عن ثالث سنواتفي كل األحوال یجب أال تقل سنوات  .2

 



 األسس الخاصة بقبول الطلبة  

م في طلب االلتحاق الكلیات مرتَّبَةً حسب أولویة رغبتھ في االلتحاق بأي منھا د المتقّدِ  .یَُحّدِ

اإلمارات العربیة یشترط معادلة الشھادة الثانویة الحاصل علیھا الطالب بالشھادة الثانویة التي تُْصدرھا دولة  .1
 .المتحدة

أال یكون الطالب قد سبق فصلھ من الجامعة القاسمیة أو جامعة أخرى أو معھد عال ألسباب تأدیبیة أو  .2
 .أكادیمیة

 .عامین أال یكون قد مضى على تاریخ الحصول على شھادة الثانویة العامة أو ما یعادلھا أكثر من .3
 .سنة عند تقدمھ لاللتحاق بالجامعة 20یزید عن سنة وال  16أال یقل سن الطالب المتقدم عن  .4
 .لن یسمح للطلبة باالنتظام في الدراسة قبل استكمال المستندات المطلوبة  .5
 .تُعَّد جمیع طلبات القبول مبدئیةً، حتى یتم التحقق من مدى صحتھا، ومطابقتھا للشروط  .6
ملیة القبول على سیاسة القبول والطاقة ال یُعَد تحقیق الطالب لشروط القبول ضماناً لقبولھ، إذ تتوقف ع  .7

 .االستیعابیة للجامعة بحسب توافر الموارد
یكوُن قبول الطلبة حسب األعداد المقرر قبولھا في كل كلیة. وتكون المفاضلة في اختیار الطلبة حسب   .8

 ً  .األعلى مجموعا، فاألحدث تخرجا، فاألصغر سنا
دید مستوى الطالب في تلك اللغة، وبیان ما إذا كان بإمكانھ یتم عمل امتحان قبول في اللغة العربیة؛ لتح  .9

 .االلتحاق مباشرة بالبرنامج، أو االلتحاق بمركز اللغات لتأھیلھ لُغَویا

 المستندات المطلوبة:

 .الشھادة الثانویة األصلیة .1
 .الثاني عشر) -الحادي عشر  -كشوف الدرجات األصلیة لصفوف المرحلة الثانویة (العاشر  .2
جمیع الشھادات المذكورة من وزارة التربیة والتعلیم، ووزارة الخارجیة في الدولة الصادرة منھا  تصدیق .3

سفارة دولة اإلمارات في الدولة،  الشھادة، وسفارة دولة اإلمارات في الدولة المعنیة، وفي حال عدم وجود
 .یتم تصدیقھا من سفارة إحدى الدول العربیة العاملة في ھذه الدولة

الشھادات األجنبیة إلى اللغة العربیة أو اإلنجلیزیة ترجمةً قانونیة، وتصدیقھا من الجھات المذكورة ترجمة  .4
 .أعاله

إحضار ما یفید اعتراف وزارة التربیة والتعلیم في الدولة التي صدرت منھا الشھادة بالمعھد أو المدرسة  .5
المدرسة یمكنھم االلتحاق بالجامعات الحكومیة المانحة لشھادة الثانویة العامة، وأن خریجي ھذا المعھد أو 

 .في ھذه الدولة
ترجمة جواز السفر الى اللغة العربیة وتصدیق الصورة المترجمة من وزارة الخارجیة في دولة الطالب  .6

 .وسفارة اإلمارات فیھا
 .طلب التحاق مستوفًى البیانات .7
نقطة فأعلى،  (IBT 61) ھادة التوفل الدوليفي حال التقدم إلى كلیة االقتصاد واإلدارة یتوجب إحضار ش  .8

نقطة فأعلى، أو ما یعادل ذلك دولیاً من اختبار أكادیمي  (PBT 500) نقطة فأعلى، أو (CBT 173) أو
 ) أو ما یعدل ذلك في اختبار اإلمارات القیاسي5.0بمجموع ال یقل عن (  (IELTS) في اللغة اإلنجلیزیة

(EMSAT)  درجة  600درجة واللغة العربیة  600درجة والریاضیات  1200في اللغة اإلنجلیزیة
 .وتكون ساریة المفعول

 أو نقطة فأعلى، (IBT 45) في حال التقدم إلى كلیة االتصال یتوجب إحضار شھادة التوفل الدولي  .9
(CBT 133) نقطة فأعلى، أو (PBT 450)  نقطة فأعلى، أو ما یعادل ذلك دولیاً من اختبار أكادیمي في



 )، أو ما یعدل ذلك في اختبار اإلمارات القیاسي4.5بمجموع ال یقل عن ( (IELTS) غة اإلنجلیزیةالل
(EMSAT)  درجة وتكون ساریة المفعول. والجامعة ال تتحمل تكالیف امتحان 950 في اللغة اإلنجلیزیة 
(IELTS )   أو التوفل أو اإلماسات. 

 .مفعول لمدة ال تقل عن سنتینصورة من جواز سفر (الطالب / الطالبة) ساري ال .10
 .) ذات خلفیة بیضاء4×3) صورة شخصیة حدیثة ملّونة قیاس (12عدد ( .11
إذا كان -شھادة إثبات الحالة الجنائیة (ساریة المفعول) ومعتمدة من الدولة التي یحمل الطالُب جنسیتَھا .12

قانونیة إلى اللغة العربیة  تفید حسن سیرتھ وسلوكھ، مع ترجمة بیاناتھا ترجمة -مستجداً من خارج الدولة
 .واللغة اإلنجلیزیة

صورة من شھادة المیالد أو ما یفید ذلك، وترجمة بیاناتھا ترجمة قانونیة في حال كانت البیانات مكتوبة  .13
 .بغیر العربیة أو اإلنجلیزیة

شھادة لیاقة صحیة صادرة عن مستشفى حكومي في دولة الطالب تفید خلو الطالب من جمیع األمراض  .14
المعدیة، وتكون الشھادة ُمصدَّقة من وزارة الخارجیة في دولة اإلصدار، على أال یكون قد مضى على 

 .الحصول علیھا أكثر من ثالثة أشھر من تاریخ اإلصدار

 الخطة الدراسیة للبرنامج:
 أوالً: معلومات أساسیة 

 بكالوریوس اآلداب في اإلعالم  : مسمي الدرجة العلمیة Bachelor of Arts in Mass 
Communication 

 وزارة التربیة والتعلیم  –: معتمد من مفوضیة االعتماد األكادیمي   االعتماد األكادیمي- 
 اإلمارات العربیة المتحدة

 الساعات المعتمدة  نظام التدریس : 
 دوام كامل   نظام الدوام : 
 صباحي  أوقات التدریس : 
 

 

 ثانیاً: ھیكل البرنامج 

 ساعة معتمدة) مقسمة كما یلي: 129( یتكون البرنامج من
 : ھیكل البرنامج

 

 الساعات المعتمدة ھیكل البرنامج المقترح
 المجموع اختیاري إجباري

 30 09 21 برنامج التعلیم العام
 36 -- 36 اإلجباریةمتطلبات الكلیة 

 33 9 24 متطلبات التخصص
 30 12 18 متطلبات مساندة 

 129 30 99 المجموع



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الخطة الدراسیة للبرنامج .أ
 :متطلبات الكلیة اإلجباریة.1

 ساعة معتمدة، وھي كما یأتي: 36مساق بما یعادل  12جباریة من تتكون متطلبات الكلیة اإل

 المتطلب السابق المستوي س. م Course title اسم المساق الرمز م

 Introduction to  مدخل إلى االتصال 0402100 1
Communication 3 1 -- 

 Introduction to في الصحافةمقدمة  0402210 2
journalism 3 1 مدخل إلى االتصال 

مبادئ العالقات العامة  0400201 3
   عالنواإل

Principles of Public 
Relations and 

Advertising 
 مدخل إلى االتصال 1 3

مبادئ الرادیو   0402204 4
 والتلیفزیون

Principles of Radio and 
Television 3 1 مدخل إلى االتصال 

 News Editing 1 3 1التحریر الصحفي  0402207 5
 في الصحافةمقدمة  2 (2+2)

 مدخل إلى االتصال Islamic Media 3 2 اإلعالم اإلسالمي 0402201 6

 مدخل إلى االتصال Digital media 3 2 اإلعالم الرقمي 4022020 7

عالم أخالقیات اإل 0400302 8
 مدخل إلى االتصال Media Law & Ethics 3 3 وتشریعاتھ

 مدخل إلى االتصال Media Theories 3 3 نظریات اإلعالم 0400303 9

إنتاج المطبوعات  0402301 10
 )1عالمیة (اإل

Production of Printed 
Media 1 

3 
 مدخل إلى االتصال 3 (2+2)

ناھج وأسالیب البحث م 0402405 11
 عالمنظریات اإل Research Methodology  3 4 العلمي 

نجاز الطالب عدد إ  Internship 3 4 التدریب المیداني 0402490  12
 ساعة  90

 
 
 
 
 
 



  اإلجباریةمتطلبات التخصص .2

 :یأتيكما  وھيساعة معتمدة،  24مساقات بما تعادل  8تتكون متطلبات التخصص االجباریة من 

 المتطلب السابق المستوي س. م Course title اسم المساق الرمز م

  Digital photography الرقميالتصویر   0402201 1
3 

(4+1) 
 مدخل إلى االتصال 2

2 0402304 
االتصاالت التسویقیة 

 المتكاملة
Integrated Marketing 

Communications 
 مدخل إلى االتصال 3 3

المواقع تصمیم  0402308 3
 اإلخباریة

News Website Design 3 3 عالم الرقمياإل 

4 0402305 
ذاعي نتاج اإلاإل

 )1( والتلیفزیوني
Radio and Television 

Production (1) 
3 

(2+2) 
مبادئ الرادیو  3

 والتلیفزیون

 مدخل إلى االتصال Translation 3 3 .الترجمة 0402306 5

6 0400307 
الذكاء االصطناعي 
 وتطبیقاتھ في اإلعالم

Artificial intelligence 
applications in Media 

  اإلعالم الرقمي 3 3

 لكترونیةالصحافة اإل 0402206 7
Online journalism  3 

(2+2) 
3 

 مقدمة في  الصحافة

8 0402499 
مشروع التخرج في 

 عالماإل
Capstone 3 4 فصل التخرج 

 

 

 تطلبات التخصص االختیاریة . م3

 :اآلتیةساعات معتمدة من المساقات  9مساقات بما یعادل  3یختار الطالب 

 المتطلب السابق المستوي س. م Course title اسم المساق الرمز م

البروتوكول  0400202 1
 واإلتیكیت

Protocol and Etiquette 3 2  مبادئ العالقات العامة
   واإلعالن

فن اإلقناع  0400203 2
 والتفاوض

Persuasion and 
Negotiation 

 مدخل إلى االتصال 2 3

3 
 Development اإلعالم التنموي 0400306

Communication  
 مدخل إلى االتصال 3 3



 مدخل إلى االتصال Specialized Media  3 4 اإلعالم المتخصص 0400402 4

5 0401401 
 

الرأي العام وبحوث 
 الجمھور

Public Opinion and 
Research 

 مدخل إلى االتصال 4 3

إدارة المؤسسات  0400404 6
 اإلعالمیة

Media Management 3 4 مدخل إلى االتصال 

7 
 عالم الدولياإل 0402402

International 
Communication 

 مدخل إلى االتصال 4 3

8 
0402307 

تصمیم الحمالت 
 عالمیةاإل

Design of Media 
Campaigns 

 مبادئ العالقات العامة 3 3
 عالنواإل

9 0401406 
نتاج المطبوعات إ

 2اإلعالمیة 
Production of Printed 

Media2  
3 

(2+2) 
نتاج المطبوعات إ 4

 1اإلعالمیة 

10 0402407 
اإلنتاج االذاعي 

 )2والتلیفزیوني (
Radio and Television 

Production (2) 
3 

(2+2) 
اإلنتاج االذاعي  4

 )1والتلیفزیوني (

11 0402401 
 News Editing 2 3 2صحفي التحریر ال

(2+2) 
 1تحریر صحفي  4

12 0400308 
اللغة اإلنجلیزیة 

 لإلعالم
Media in English language   3 3 مدخل إلى االتصال 

 Interpersonal االتصال الشخصي  0401103 13
Communication 3 1 مدخل إلى االتصال 

 

 

 :مساقات مساندة إجباریة -4

 :یأتيكما  وھيساعة معتمدة،  18مساقات بما تعادل  6تتكون المساقات المساندة االجباریة من 

 المتطلب السابق المستوي س. م Course title اسم المساق الرمز م

المدخل إلى الفقھ  0103101 1
 اإلسالمي

Introduction to Islamic 
Jurisprudence 

3 1 -- 

علوم الحدیث  0100103 2
 الشریف

Sciences of Hadith 3 1 -- 

علوم القرآن  0501102 3
 الكریم

Sciences of the Qur'an 3 1 -- 



التربیة اإلعالمیة  0400206  4
 في اإلسالم 

Media literacy in Islam  3 2 مدخل إلى االتصال 

اللغة العربیة في  0201213 5
 اإلعالم

Arabic Language for 
Communication 

مھارات االتصال  2 (2+2)3
 باللغة العربیة

6 
0401203 

وسائل التواصل 
االجتماعي 

 والدعوة اإلسالمیة

Social media and Islamic 
Dawah 

 اإلعالم الرقمي 2 )2+2(3

 

 مساقات مساندة اختیاریة:  - 5

 :اآلتیةمعتمدة من المساقات  ةساع 12مساقات بما یعادل  4یختار الطالب 

 المتطلب السابق المستوي س. م Course title المساق اسم الرمز م

 -- Literary and Art Criticism 3 3 النقد األدبي والفني 0201313 1

2 0102306 
العالقات الدولیة في 

 اإلسالم
International Relations in 
Islam 

3 3 -- 

 -- Media Economics  3 3 اقتصادیات اإلعالم  0302210 3

4 0203240 
تاریخ العلوم عند 

 المسلمین
History of Science of 
Muslims 

3 2 -- 

 -- Social Psychology 3 2 علم النفس االجتماعي 0903201 5

6 0906101 
التغیر االجتماعي 

 والثقافي
Social and Cultural 
Change 

3 1 -- 

7 0400102 
 في التصمیممقدمة 

الجرافیكى" باللغة 
 جلیزیة"اإلن

Introduction to Graphic 
design 

3 
(2+2) 1 --- 

 

 وصف مساقات كلیة االتصال
 0402100  مدخل إلى االتصال

االتصالیة،  العملیة ونماذجھ، ومكونات وأنواعھ، االتصال، المساق مفھوم ھذا مضمون یتناولوصف المساق: 

 ووظائف وسائل العامة واإلعالن والدعایة،فعالیتھا، والفرق بین مفاھیم االتصال واإلعالم والعالقات  وعوامل

 من باإلعالم واالتصال الصلة ذات والمعارف النظریة المفاھیم مختلف فھم وتحلیل الجماھیري مع االتصال

 المعلومات.  ثورة ظل في ھذا القطاع یشھدھا التي التحوالت والممارسة، وطبیعة الواقع، حیث



 

 

 0402210  مقدمة في الصحافة

، ویسعى الى تعریف ووظائفھا یتناول ھذا المساق التعریف بالصحافة وخصائصھا وأنواعھا المساق:وصف 

، ویركز على أھمیة الصحافة في العالموتاریخ نشأتھا وتطورھا في  لم الصحافعالطلبة  باألسس النظریة ل

والظروف التي أدت الى تطورھا باعتبارھا أول وسیلة إعالمیة  ، واألدوار التي قامت یھاالمجتمعات المعاصرة

ساھمت بمھارة  في التأثیر على الرأي العام. ویعرف الطلبة بماھیة الصحیفة من حیث المحتوي وأنماط الملكیة 

ومراحل إنتاجھا. ویستعرض المساق التطور التكنولوجي للصحافة منذ الطباعة الورقیة ووكاالت األنباء الى 

 نشر اإللكتروني وظھور الصحافة اإللكترونیة وتأثیراتھا على تطور واستمراریة الصحافة الورقیة.ال

 0400201  مبادئ العالقات العامة واإلعالن

العالقات العامة في المجتمعات الحدیثة، مفھوم  العامة، مفھومالتطور التاریخي للعالقات  وصف المساق:

وظائف  االتصالیة،إداریة، العالقات العمة الرقمیة فى تحقیق األھداف اإلعالن، العالقات العامة كعملیة 

العامة كعملیة اتصالیة،  اإلسالم، العالقاتالعالقات العامة في المنظمات المختلفة ودور العالقات العامة فى 

 .اإلعالن كعملیة تسویقیة، عالقة اإلعالم بالمزیج الترویجي

 

 0402204  مبادئ الرادیو والتلیفزیون

تعریف مفھوم اإلعالم اإلذاعي والتلفزیوني، مع التركیز على أساسیات اإلنتاج البرامجي  وصف المساق:

للرادیو والتلیفزیون من خالل التعرف على مكونات أستودیو الرادیو وكیفیة استخدامھ في العملیة اإلنتاجیة، 

ً التعرف على مكونات األستودیو التلیفزیوني، وكیفیة  استخدامھ في العملیة اإلنتاجیة، والتعرف على وأیضا

مبادئ التصویر التلیفزیوني، واإلضاءة التلیفزیونیة، والدیكور، والمونتاج، ومدخل إلى التقنیات الرقمیة الحدیثة 

في مجال اإلنتاج اإلذاعي (رادیو وتلیفزیون)، ومدخل إلى اإلعداد واإلنتاج البرامجي وكیفیة تنفیذ برامج 

 تلفة(رادیو وتلیفزیون)، وشرح لفریق العمل، ومدخل إلى بعض المفاھیم والتقنیات الرقمیة الحدیثة.إذاعیة مخ

 0402207  1التحریر الصحفي 

الخبر  ذلك ویتضمن اإلعالمیة، الكتابةمبادئ التحریر الصحفي وأسس المساق ھذا یتناول  المساق:وصف 

ركز المساق وی ،اإلنترنت والمراسلین وشبكة األنباء كوكاالت وأنواعھ ومصادره وأھمیتھ ماھیتھ حیث من



 بین كتابة الفروق على یتم التعرف كما البسیطة، والقصص اإلخباریةوالعناوین كتابة المقدمات  قواعد على

الصحفیة)) ونوعیة القوالب الصحفیة  عالرادیو، التلفزیون، الصحف، المواق(( اإلعالم المختلفة وسائل الخبر في

 الخبر والبیانات الصحفیة.  كتابة على النماذج التطبیقیة خالل من الطالب ویتم اختبار .المستخدمة في تحریرھا

 

 0402201  اإلعالم اإلسالمي 

 تعر�ف الطالب �اإلعالم اإلسالمي ومفاه�مه وخصائصه وأهدافهما ووظائفه ونظر�اته وتطب�قاته. 
�ستعرض المساق المؤسسات اإلعالم�ة التي تقدم البرامج ذات الطب�عة اإلسالم�ة، وتحدید المشكالت كما 

 والتحد�ات التي تواجه وسائل اإلعالم اإلسالم�ة في العالمین العر�ي واإلسالمي وسبل تطو�ر مضامینها
 

 0402202 الرقمياإلعالم 

الجدیدة  الرقمي ومفاھیمھ وتطوره وأھمیتھ ووسائلھ المساق على التعریف باإلعالم یركز ھذا المساق:وصف 

 اإلعالم وسائل استخدام على وتأثیرھا توظیفھا، وعالقتھا من حیث نشأتھا، وأنواعھا، واستخداماتھا، وكیفیة

 ھذه مع التعامل كیفیة على الطالب تدریبات وتطبیقات عملیة بھا، ویمارس المرتبطة التقلیدیة، والنظریات

 المجاالت المختلفة، وأسس الكتابة اإلعالمیة المرتبطة ببیئة ھذه الوسائل. في یقھاوتطب الوسائل

 

 0402302  أخالقیات اإلعالم وتشریعاتھ

األنظمة  یتضمن المساق المفاھیم واألسس المتعلقة بأخالقیات العمل اإلعالمي،وكذلك المساق:وصف 

اإلعالمیة وانعكاساتھا على أخالقیات العمل اإلعالمي، القوي والمؤسسات ذات الصلة بھذه األخالقیات، ویركز 

على مواثیق الشرف اإلعالمیة والحقوق والواجبات التي تتضمنھا، ویناقش بالتفصیل ما تنص علیھ من واجبات 

قیم المجتمع وتقالیده، وكیفیة تغطیة أخبار الجرائم إزاء عالقة اإلعالمیین بالمصادر والجمھور واإلعالن و

والحوادث والمحاكمات، وأخالقیات التعامل مع الصور والصور الرقمیة، كما یتعرض اإلعالم في البیئة 

اإللیكترونیة. ویشمل المساق عرض ومناقشات لحاالت ذات صلة أخالقیات اإلعالم في وسائل إعالم عربیة 

 وعالمیة.

 

 



 0400303  اإلعالمنظریات 

ھذا المساق تعریفا للنظریة في العلوم االجتماعیة وفي مجال الدراسات اإلعالمیة،  یقدم المساق:وصف 

: تطور نظریات اإلعالم وأھم المدارس الغربیة في مجال ، مثلناول مجموعة من المحاور األساسیةتوی

اإلعالم ونماذجھ المرتبطة  نظریات ماإلعالمیة، وأھوظیفة النظریة وأھمیتھا في مجال الممارسة ، واإلعالم

 نظریات التأثیر في مجال اإلعالم.وبكل عنصر من عناصر عملیة االتصال، 

 

 0402301  )1إنتاج المطبوعات اإلعالمیة (

وأسسھا،  الحدیثة في مجال التصمیم، وعملیة التصمیم وعناصرھا یتناول ھذا المساق المداخل المساق:وصف 

على إعداد  بویتعرف الطالب على المكونات البنائیة للصفحة المطبوعة، واألسس الفنیة في إخراجھا، ویتدر

تطبیقات كما یتدرب على انتاج صفحات المجلة وتصمیمھا وإخراجھا وصفحات الجریدة وتصمیمھا وإخراجھا. 

برامج: األدوبي  تستخدم في تدریس المساق:الجرافیكس في مجال الصحافة المطبوعة. ومن بین البرامج التي 

 اندیزاین، األدوبي فوتوشوب، واألدوبي الیستراتور.

 

 0402405  مناھج وأسالیب البحث العلمي في اإلعالم

 أنواع البحوثو اإلعالم، مجال في البحوث العلمیة إجراء ومبادئ أسس المساق یتناول المساق:وصف 

 جمع البیانات، أدواتو والكیفیة، البحوث الكمیة مناھجوخطوات تصمیم وإجراء البحث العلمي، و العلمیة،

  .البحوث على تصمیم عملیة وتطبیقات العینات، أنواعوالقیاس،  وأدوات المقاییس،و

 

 0402490المیداني التدریب 

 همتعر�ف الى و�سعى المختلفة، اإلعالم�ة المهارات على التدر�ب للط�ة الفرصة إتاحة المساق هذا ضمنتی
 العامة العالقات اقسام مجالت) صحف، تلفز�ون، (رادیو، اإلعالم�ة المؤسسات في  والتطب�قي العملي �الواقع

 من و�نتج اإلعالمي، العمل بیئة معا�شة على للمتدر�ین الفرصة ،واتاحة والخاصة، الحكوم�ة ؤسساتم�ال
 یتدرب التي االعالم�ة �المؤسسة التدر�ب بیئة مع تفاعله تبتث ومطبوعة، ومسموعة مرئ�ة اعالم�ة مواد خاللها
 فیها.

 



 0402201 الرقميالتصویر 

وعلى نقاط االختالف بین  لمكونات الكامیرا الرقمیة، وطریقة عملھا، شرحالتعرف على  المساق:وصف 

وزوایا الكامیرا المختلفة من خالل تطبیقات عملیة  والتدریب على لقطاتآالت التصویر التقلیدیة والرقمیة، 

قواعد تكوین الصورة ، وألجزاء األساسیة اللتقاط الصورةمختلفة تشمل التصویر التلیفزیوني، والصحفي وا

لیفزیونیة، وعدسات التصویر المختلفة باإلضافة إلى مھارات استخدام الكامیرات الت .عمق المیدانومراعاة 

 برامج التصویر الرقمي مثل برامج،القدرة على التعامل مع أساسیات  واستخداماتھا المتنوعة، و

Photoshop Adobe Light room ،تصحیح ومعالجة الصور وعرض مختلف والقدرة على تحدید و

 صور حول قضیة ما.وطباعتھا. ویطلب من الطالب إعداد مشروع م علیھا التأثیرات 

 

 0402304  االتصاالت التسویقیة المتكاملة

یتناول المساق مفھوم االتصاالت التسویقیة، عناصر االتصاالت التسویقیة المتكاملة من حیث  المساق:وصف 

مفھومھا، خصائصھا، عناصرھا، استخداماتھا، كیفیة إعداد وتنفیذ خطة االتصاالت التسویقیة المتكاملة 

 –ال المباشر االتص –اإلعالن  –للمنظمة وتوظیف عناصر ھذا االتصال والتي تتضمن: العالقات العامة 

وسائل االتصال الحدیثة مثل االنترنت.  –اإلصدارات المعلوماتیة والترویجیة  –برامج الرعایة  –المعارض 

 حاالت تطبیقیة في االتصال التسویقي لمنظمات ربحیة وخدمیة. 

 0402308  تصمیم المواقع اإلخباریة

والمعاییر من حیث األسس التقنیة  اإلخباریة،یتناول المساق مبادئ تصمیم المواقع اإللكترونیة  المساق:وصف 

یتناول  باستخدام برامج التصمیم الحدیثة مثل: أدوبي میوز وأدوبي دریم ویفر، كماھذه المواقع  الشكلیة لتصمیم

ویتناول  وإدارتھا.نتاج مضمونھا أنواع المواقع اإللكترونیة اإلخباریة ومراحل تخطیط عملیة تصمیمھا وإ

وأنواع الوسائط المتعددة  والجرافیكیة،المساق مضمون المواقع اإللكترونیة اإلخباریة وأشكالھ المختفة النصیة 

ً المبادئ التشریعیة  مستخدمھا،إلى جانب أشكال وطرق التفاعل مع  المواقع،المتضمنة في ھذه  وأیضا

 .میم وإنتاج المضمون واإلدارةالتص الحاكمة لعملیاتواألخالقیة 

 

 

 



 0402305  )1االنتاج االذاعي والتلیفزیوني (

المختلفة بالرادیو والتلیفزیون وشرح  ومراحلھیتناول ھذا المساق التعریف بمفھوم اإلنتاج  المساق:وصف 

لمكونات الكامیرا التلیفزیونیة وطریقة عملھا، ومعرفة تقنیات التعامل مع الكامیرا التلیفزیونیة، واالستخدامات 

الفنیة واإلبداعیة لھا، باإلضافة إلى شرح لمفاھیم وتقنیات المونتاج التلیفزیوني، باالعتماد على تطبیقات عملیة 

، واإلعداد والتنفیذ الجید للنصوص البرامجیة اإلذاعیة الكامیرا في التصویر التلیفزیونيستخدامات مختلفة ال

  .والتلیفزیونیة، والتخطیط والتنفیذ لمشروعات فردیة أو جماعیة داخل استودیوھات الكلیة

 

 0402306  الترجمة 

 على مفردات الطالب ویتعرف النص اإلعالمي. ترجمة یتناول المساق تعریف عملیة المساق:وصف 

على  بالتدرب الدراسي خالل الفصل الطالب العربیة واإلنجلیزیة ویقوم واإلعالم األخبار ومصطلحات

، وقضایا الشأن العام واألحداث الجاریة، والثقافیة واالقتصادیة الصلة بالقضایا ذات اإلعالمیة الترجمات

 .اإلنسانیة االھتمامات من والعدید

 

 0402307  تصمیم الحمالت اإلعالمیة

یتناول المساق مفھوم الحملة اإلعالمیة واألطر النظریة التي تحكم بنائھا وتخطیطھا. ویتناول  المساق:وصف 

رسائلھا  المساق مراحل وخطوات تخطیط وإعداد الحمالت اإلعالمیة بأھدافھا المختلفة، وإستراتیجیات

االتصالیة ووسائلھا المستخدمة، كما یسعى ھذا المساق إلى تمكین الطالب من تخطیط وتصمیم وإنجاز حمالت 

 .اإلعالمیة نظریا وتطبیقیا

 

 0402206  الصحافة اإللكترونیة

یتناول المساق بالتعریف مفھوم الصحافة اإللكترونیة ونشأتھا وسماتھا التي تمییزھا عن  المساق:وصف 

و أدوات الصحفي للعمل في الصحافة اإللكترونیة كما یتناول المساق عناصر تصمیم  المطبوعةالصحافة 

یثة المستخدمة الصحیفة اإللكترونیة واستخدامات وأنواع صحافة الوسائط المتعددة، ویستكشف االتجاھات الحد

فى مجال الصحافة االلیكترونیة ومنھا صحافة البیانات وصحافة الموبایل وتقنیات السرد الرقمى باستخدام 

الوسائط المتعددة  ویحلل قوالب اإلعالنات اإللكترونیة وأھمیتھا في العصر الرقمي ،  ویتعرف الطالب من 



نات اإللیكترونیة والمدونات الصوتیة البودكاست، خالل المساق علي نماذج من اإلعالم الجدید مثل المدو

 باإلضافة إلى إدراك الطالب ألخالقیات الصحافة اإللكترونیة والعناصر التي تحكم مصداقیتھا .

 

 0402499  مشروع التخرج في االعالم

للطلبة بشكل علمي مقنن ومدروس لالنتقال  یتناول المساق استخدام التراكم المعرفي والمھاري المساق:وصف 

خالل مجموعة من المراحل والخطوات من اختیار فكرة المشروع، وتحدید مصادر المعلومات والبحث فیھا 

لجمع المعلومات الالزمة، وتحدید المجال الذي ینفذ فیھ مشروعھ في مجاالت اإلعالم المختلفة، وصوال إلى 

 بع عشر من الفصل الدراسي.انجاز المشروع في األسبوع الرا

 

 0400202  البروتوكول واإلتیكیت

تعریف الطالب بمفھوم البروتوكول واإلتیكیت وخصائصھ وأھمیتھ، وقواعد البروتوكول  المساق:وصف 

الدولي ومجاالتھ، وعناصر ومجاالت اإلتیكیت وعالقتھ باإلطار الثقافي واالجتماعي، وبروتوكول الزیارات 

وبروتوكول أوراق اعتماد السفراء، وبروتوكول رفع اإلعالم، وإتیكیت المآدب، وإتیكیت التحیة الرسمیة، 

 والسالم، إتیكیت العالقة بین الرئیس والمرؤوس.

 0401103  االتصال الشخصي

یتضمن ھذا المساق المفاھیم األساسیة المتعلقة بطبیعة االتصال الشخصي وخصائصھ،  وصف المساق:

وأنواعھ ووظائفھ، ومھاراتھ األساسیة، ووسائلھ المستخدمة في التواصل الفعال، ویركز المساق على وأھدافھ، 

إكساب الطالب المعارف والمھارات والسلوكیات التي یحتاجھا لنقل األفكار والمفاھیم والرسائل االتصالیة، 

ات التحدث األساسیة وفن اإللقاء والتفاعل اإلیجابي مع األخرین. ویسعى المساق أن یكون الطالب ملما بمھار

 والتفاوض والمناقشة والحوار والتواصل الفعَال الناجح مع اآلخرین.

 

 0400203  فن اإلقناع والتفاوض

، نماذج اإلقناع، نظریة التعلم، مفھوم التفاوض، المھارات األساسیة لعملیة اإلقناعمفھوم  المساق:وصف 

 عملیة التفاوض وعناصرھا. نماذج تطبیقیة. التفاوض، خصائص عملیة التفاوض، أسالیب



 

 0400306  اإلعالم التنموي

 في اإلسالمیة والنظریة ونظریاتھا، وأنواعھا، وتعریفاتھا، التنمیة، یتناول المساق مفھوم المساق:وصف 

 اإلعالم وأھداف ومجاالت التنمیة، عملیة في اإلعالم ودور متعددة، دول في لعملیات التنمیة ونماذج التنمیة،

والبیئیة  والمجتمعیة الشخصیة والمتغیرات الثالث، والعالم الغربیة الدول من لھ نماذج التنموي، وعرض

لتحقیق  واألنشطة األخرى اإلعالم بین والتكامل التنمویة، اإلعالمیة للحمالت والتخطیط فیھ، المؤثرة والدولیة

 التنمیة.

 

 0400402  اإلعالم المتخصص

یتناول ھذا المساق الجانب المتخصص للتغطیة اإلعالمیة في المجاالت المختلفة، ویركز  المساق:وصف 

المساق على التعریف بمفھوم اإلعالم المتخصص، أقسامھ، أنواعھ، خصائصھ، نشأتھ، وأھمیتھ.  ویبرز 

ووظائفھا.  المساق أھمیة وسائل اإلعالم المتخصصة (الصحافة، واإلذاعة، والتلفزیون) في المجتمع وأنواعھا

ویستعرض المساق األشكال المختلفة لإلعالم المتخصص في مجاالت: الریاضة، المرأة، والجریمة، والفن، 

والطفل، والشؤون االقتصادیة، واإلعالم السیاسي، والعلمي، والصحي، والبیئي، واإلعالم التربوي، 

راعاتھا في الكتابة اإلعالمیة لھذا وخصائص كل مجال من تلك المجاالت وممیزاتھا، والمعاییر التي یجب م

المجال، والفنون التحریریة التي یجب استخدامھا في اإلعالم المتخصص وبما یتناسب مع خصائص كل وسیلة 

 إعالمیة متخصصة.

 

 0401403  الرأي العام وبحوث الجمھور

یتناول المساق مفھوم الرأي العام وطرق تكوینھ وتعدیلھ، المبادئ واألسس والمعاییر  المساق:وصف 

والتطبیقات العملیة للرأي العام. أسالیب قیاس الرأي العام فى المجال اإلعالمي، أنواع الرأي العام وكذلك 

ام، التحدیات التي تواجھ األبحاث والدراسات التي تناولت الرأي العام أنماط، أسس تصمیم استبیانات الرأي الع

 قیاس الرأي العام.

 

 



 0402404  إدارة المؤسسات اإلعالمیة

 اإلدارة في أثر .وتقسیماتھا وأنواعھا وأشكالھا وعناصرھا وتعریفھا یتناول المساق اإلدارة المساق:وصف 

 اإلنتاج تقویم فياإلدارة  تاإلعالمیة، مھما توجیھ المؤسسات .وخصائصھا المؤسسات اإلعالمیة في التخطیط

اإلعالمیة للمؤسسات، اقتصادیات الوسائل اإلعالمیة، والعالقة بین  السیاسات رسم اإلدارة في دور اإلعالمي،

 اإلدارة والتحریر والعمل اإلعالمي. 

 

 0402402  اإلعالم الدولي 

یتناول ھذا المقرر مفھوم اإلعالم الدولي، ومجاالتھ وخصائصھ ووسائلھ ومنظماتھ،  المساق:وصف 

ومشكالتھ، والتدفق اإلعالمي، وتأثیر التطورات التقنیة المعاصرة علیھ، والنظام اإلعالمي العالمي الجدید، 

 دولیة. مإعالوكیفیة تطبیقھ على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة، مع دراسة نماذج تطبیقیة لوسائل 

 

 0400307  تطبیقات الذكاء االصطناعي في اإلعالم باللغة اإلنجلیزیة

التغیرات المتسارعة التي مفھوم الذكاء االصطناعي ومجاالتھ المختلفة و  یتناول  المساق المساق:وصف 

ما العمل اإلعالمي، و تطبیقات الذكاء االصطناعي في نتیجة االعتماد على  ة اإلعالم طرأت على صناع

سواء  ،) أي استخدام الروبوت في صناعة المحتوى اإلعالمي Robot journalism(مسمى  أطلق علیھ 

، أو عبر منصات مواقع التواصل االجتماعي،  التلیفزیونيالتقدیم أو التصویر بغرف األخبار و التحریرب

واالستعانة بالذكاء االصطناعي بالمحتوى التسویقي عبر المنصات الرقمي، واستخدام مذیع الذكاء االصطناعي 

في إثراء وتقدیم المحتوى اإلعالمي باإلضافة إلى مخاطر الذكاء االصطناعي وتأثیرھا على مستقبل الوظائف 

 االستعانة بھ في العمل اإلعالمي .اإلعالمیة وأخالقیات 

 0402406  )2إنتاج المطبوعات اإلعالمیة (

، ویتناول إنتاج المطبوعات اإلعالمیة 1ھذا المساق امتداد لمساق إنتاج المطبوعات اإلعالمیة  المساق:وصف 

مثل إنتاج المطویات والكتیبات والمنشورات التي تصدرھا إدارات العالقات العامة في المؤسسات المختلفة 

، وعروض الوسائط المتعددة، والبرامج التسجیلیة لتعزیز صورة الموشن جرافیكوالملصقات والمجالت، و

 المنظمة.

 



 

 0402407  )2اإلنتاج االذاعي والتلفزیوني (

ویعتمد على إنتاج محتوى إذاعي ) 1(ھذا المقرر امتداد لمساق اإلنتاج اإلذاعي والتلیفزیوني المساق:وصف 

إلتقان مختلف قوالب البرامج اإلذاعیة والتلیفزیونیة بطریقة مھنیة، واختیار  وتلیفزیوني متطور یؤھل الطالب

فریق العمل وخطة اإلنتاج المناسبة، واإلعداد والتنفیذ الجید للنصوص البرامجیة واإلخباریة والتخطیط والتنفیذ 

یة تشمل إعداد وتقدیم وإخراج برامج إذاعیة منھا (الحوار، والتحقیق اإلذاعي، لمشروعات فردیة أو جماع

والدراما اإلذاعیة، والمجالت اإلذاعیة .... وغیرھا) باإلضافة لعملیات اإلعداد والتقدیم والتصویر والمونتاج 

ثائقیة، والبرامج واإلخراج المتقدم للمحتوى التلیفزیوني الذي یشمل (األخبار، والتقاریر، واألفالم الو

 الحواریة......وغیرھا).

 0402401  )2(تحریر صحفي 

الكتابة الصحفیة وسماتھا، أھمیتھا، وظائفھا، ومستویاتھا، ویھدف المساق یتناول المساق فنون  المساق:وصف 

األنواع، األھمیة،  الى تعریف الطلبة الفنون الصحفیة (الحدیث، التقریر، التحقیق، المقال) من حیث المفھوم،

الوظائف، السمات، قواعد اسس الكتابة المصادر، مراحل اإلعداد والتنفیذ.  ویركز المساق على تعریف الطلبة 

بطبیعة العالقة بھذه الفنون الصحفیة من حیث الجوانب التحریریة والقوالب المستخدمة في اعدادھا وتحریریھا 

وكتابة الفنون الصحفیة، وتنمیة مھارات الكتابة لدیھم، وتنفیذھا. ویستھدف تدریب الطلبة على إعداد وإجراء 

 وتمكینھم من ممارسة العمل المیداني في مجال التحریر الصحفي.

 0400308 اإلعالمیةاللغة اإلنجلیزیة 

یتناول المساق المصطلحات اإلعالمیة الشائعة باللغة اإلنجلیزیة، والمھارات التطبیقیة في  المساق:وصف 

اإلنجلیزیة في مختلف وسائل اإلعالم، ودراسة نماذج إعالمیة واقعیة من الصحافة األجنبیة استخدام اللغة 

 ومواقع الصحافة اإلنجلیزیة واألمیركیة، وتحلیل نماذج من المضامین اإلعالمیة المختلفة.

 0401203 اإلسالمیةوسائل التواصل االجتماعي والدعوة 

الحدیثة وتوظیفھا في نشر  الرقمیةھمیة وسائل اإلعالم واالتصال أیركز ھذا المساق على  المساق:وصف 

االجتماعي ودورھا في نشر تعالیم وسائل التواصل على الوظیفة الدعویة ل الضوءویسلط ، الدعوة اإلسالمیة

 لیدیةوسائلھا التقوأسالیبھا، وأھدافھا وتزوید الطلبة بمفھوم الدعوة  إلىالمساق  الدین اإلسالمي الحنیف، ویھدف



لمواقع ومدى استخدامھ وتوظیفھ  الداعیة اإلعالمي،ویبرز المساق دور  ،في نشرھا والحدیثة المستخدمة

 المسلمین وغیر المسلمین من جمھور ھذه الوسائل. إلىرسائلھ الدعویة  التواصل االجتماعي لتوصیل

 0400102  مقدمة في التصمیم الجرافیكي "باللغة اإلنجلیزیة"

یشمل ھذا المساق مدخل معرفي حول تصمیم الجرافیك على الصعیدین النظري والتطبیقي،  وصف المساق:

أسس التكوین وااللوان و ، والبرمجیات المستخدمة فیھھا لتصمیم المطبوعات وعناصر سس والمبادئ الفنیةواأل

میم الجرافیك، یزود المساق الطلبة بالمھارات األساسیة التي تحتاجھا عملیة تصحیث  والخطوط الطباعیة 

واكتساب المھارات األساسیة للتفكیر ضمن المفاھیم واألسس الصحیحة وتطبیقاتھا من خالل التصامیم 

مثل: أدوبي فوتوشوب  عبر التعرف على األدوات المستخدمة فى برامج التصمیم الجرافیكى  واألشكال المرئیة

 ، ادوب بریمییر ......إلخ .، ادوبى ان دیزاین ، ادوبى دریم ویفر ،  وأدوبي إلیستریتر

 

 :للخریجین الفرص الوظیفیة

 :فيالصحافة تؤھلك للعمل مجال  في 
 

 .المطبوعات اإلعالمیة والصحفیة •
 .الصحافة والمواقع اإللیكترونیة •

 
 :فياإللكتروني تؤھلك للعمل اإلعالم في مجال 

 
 .معد ومخرج تلیفزیوني •
 .مقدم ومنتج برامج •
 .تلیفزیونيمصور ومونتیر  •
 .مندوب ومراسل تلیفزیوني •

 
 :واإلعالم الرقمي والوسائط المتعددة یؤھلك للعمل في الجرافیكىالتصمیم في مجال 
 .جرافیكمصمم  •
 .محرر ومصمم للویب •
 .مصمم وسائط متعددة •
  .والجرافیكسمحرر للرسوم  •
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