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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 متطلبات درجة البكالوريوس

 اإلعالمفي  
 
 

 مقدمة
ساعة معتمدد  علدا ال.دل   216لطالب أن يكمل ا ،اإلعالميتطلب التخرج بدرجة البكالوريوس في 

سداعة منادا مدن خدارج ال سدم،  84 ينبغدي أن تكدون، العتمداد الكداديمي العالميدةت اتطلبداوحسدب م
  ويجدددب أن يحددداف  الثمدددانين فدددي مجدددال الداب والعلدددومسددداعة مدددن السددداعات  66علدددا أن تكدددون 
 أو أكثر  C عدل تراكمي بت دير )ج(الطالب علا م

 أساسية هي:تخصص ثالثة مسارات  ماإلعال ي دم .سم 
 الصحافة المطبوعة وصحافة اإلنترنت -2
  واإلنترنت صحافة اإلذاعة والتلفزيون -1

 االتصال االستراتجي  -3
 

 :س( 24الفرعي ) البديلة عن/ والمقررات التخصص الفرعي
مدددن  أيفددي  (مكتسددبة سددداعة 10 تخصصددا فرعيددا ) يختددداروإمددا أن  اإلعددالم ب مددن طددالب .سدددمل ددط  ي  

 مجموعدة م درراتسداعة مدن  10 أن يختدارو أو، المفتوحة فدي الجامعدة ةالفرعيالتخصصات الت مجا
بمجموعددة الم ددررات البديلددة باعتبارهددا بددديال للفرعددي، وتسددما هددذ  المجموعددة )مددن خددارج .سددم اإلعددالم 

واحدددد  متاحدددة   :فدددي مجمدددوعتين البديلدددة عدددن الفرعدددي(  و.دددد حددددد .سدددم اإلعدددالم الم دددرات عدددن الفرعدددي
لطددالب بوعددة وصددحافة اإلنترنددت، والثانيددة والصددحافة المط ،اإلذاعددة والتلفزيددون  ب تخصصددي لطددال

 تخصص االتصال االستراتيجي 
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 متطلبات التخرجملخص 

        
تسجيلها إلى مجموعتين، مجموعة مواد من خارج القسم، ومجموعةة مةن  الطالبتنقسم المقررات التي يتوجب على 

 يص هاتين المجموعتين كما يلي:يمكن تلخو داخل القسم. 
   

 

 خطةمكونات ال

 العدد الكلي

الساعات  المقررات   
 المكتسبة

 33 11 متطلبات جامعية 

   التخصص:مقررات 

 15 5 مشتركة مقررات إجبارية           

 3 1 مقررات اختيارية نظرية           

 3 1 مقررات اختيارية عملية          

   للتخصص: ززةمقررات  مع 

 6 2 للتخصص  انمعزز يانإجبار نمقررا          

 6 2 مقررات اختيارية معززة للتخصص         

   :المسارات مقررات  

 18 6 مقررات إجبارية للتخصص         

 6 2 مقررات اختيارية للتخصص        

 24 8 مقررات التخصص الفرعي أو مقررات بديلة عن التخصص 

 12 4 قررات الحرةالم

 126 42 المجموع  
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 القسم  لكل طالبإجبارية مشتركة مقررات 

 
 ،ااتسدجيلعلدا اخدتالف مسداراتام   سدمكافدة طدالب ال يجدب علدا التدي تلد  الم دررات هدي  طدالب ال سدمالم ررات المشتركة لكل 

واحددد  ن ريددة وأخددر  –مجمددوعتي م ددررات ،  كمددا تشددمل الم ددررات المشددتركة، (سدداعة 26بمددا مجموعدد  ) م ددررات خمسددة وتضددم
  ساعات 6واحد من كل مناا بما مجموع   اختيار م ررب  الطالبي وم  -عملية

 
 ها كل الطالب:جميع يجب أن يسجل في (اعةس 15إجبارية ) قرراتم

ساعات  عنوان المقرر عنوان المقرر 
 معتمدة

 الفصل المتطلب السابق

1     103   MCOM  خريف/ ربيع  3 المجتمعوسائل االتصال و 
2 121   MCOM 103 3 االتصال البصري  MCOM خريف 

3 126    MCOM    212 3 2الكتابة للوسائط المتعدد   MCOM ربيع 

4 MCOM 222   103 3  ن ريات االتصال   MCOM   ربيع 

6 MCOM 317  3  اإلعالم.وانين وأخال.يات وسائل MCOM 222 خريف/ ربيع 

  
 

 

 

 
 

 (اعاتس 3) منها مقرر واحدكل طالب القسم  ختاري نظرية اختياريةرات مقر 
1  113   MCOM  103  3 الكتابة لوسائل اإلعالم    MCOM خريف 
2  328   MCOM   111  3   االتصال العولمي  MCOM       خريف 

3  MCOM 303  103  3 وسائل اإلعالمالمرا  و   MCOM  ربيع 
    
 

 (اعاتس 3) كل طالب القسم مقرر واحد منها ختاري عملية ةاختياريمقررات 

 1  116   MCOM   103  3 اإلعالمخاصة في موضوعات    MCOM خريف/ ربيع 
2  326  MCOM   111    3     لبحث في االتصالامناهج  MCOM      ربيع 

3 308 MCOM  3 الصحافة االست صائية  MCOM 215 (or 

MCOM 223)  
 ربيع 

4 MCOM 465    3 لإلذاعة اإلنترنتمحتو  MCOM 215 (or 

MCOM 223) 
 خريف

5                               MCOM 382 111  3 االتصال التن يمي  MCOM ربيع 
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 س( 14 )  اإلعالم قسمات من خارج لتخصصاكل مقررات معززة ل -4

تتضمن هذ  الم ررات ، خارج ال سمم ررات ساعة من  21 مطلوب منام أيضًا تسجيلاإلعالم جميع طالب برنامج 
 هذ   ساعات(  و.د تم تحديد 6) مادتين مناا اختيارمواد يتم ومجموعة  ،ساعات( 6)باا مادتان إجباريتان مجموعة 
   كما يلي: الم ررات 

 س( 6) كل طالب القسميسجل فيهما  انإجباري نمقررا
 المتطلب السابق ساعات ال عنوان المقرر ررقم المقر  

1 STAT 101    Statistics 1 3 - 
2  SOCI 120  Introduction to Sociology 3            -                

 
 س( 6) مادتين منها يختار كل الطالب مقررات اختيارية 

 
 

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 

 المكتسبة
 المتطلب

Offering 
Semester 

1 SOCI 368 Law & Society 3   
2 SOCI 465 Industrial Organization & Work 3   
3 SOCI 466 Soc,Rel.&Polit. Movements 3   
4 PSYC 325 Psychology of Personality 3   
5 GEOG 344 Political Geography 3   
6 INTA 205 Middle east History 3   

  
 

 مسارات التخصص
 

وسائل االتصال والمجتمع، واالتصال  :ولا من مواد ال سم اإلجبارية وهياد الربعة الب المو البعد أن يكمل الط
لدخول واحد من  ينمؤهل بال، يصبح الط1عدد  توالكتابة لوسائط االتصال الم ،البصري، ن ريات االتصال
ا أن بعض   وبمموضح ترتيب رغباتاتمأل إستمار   ا الطالبعل ذل ولكي يتم   التخصصات الثالثة لل سم

كل هماا نتائج أفي مسارات التخصص من  ار الطالبيفسيتم وضع أسس الخت ،التخصصات تخضع للمنافسة
  شخصية مع الطالب ويمكن أن يشمل ذل  إجراء م ابلة، طالب/  في الم ررات اإلجبارية الربعة

ة واالختيارية حسب بعد أن يتم تحديد التخصص ، ي وم الطالب بالتسجيل في م ررات التخصص اإلجباري 
من  مبالم رر اإلجباري الول لكل مسار تخصص، والذي يمكنا ينترتيب عرضاا في الفصول الدراسية، مبتدئ

 التسجيل في ب ية المواد  
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 مسار الصحافة المطبوعة وصحافة االنترنت

ساعاتاا  نترنت ستة م ررات إجبارية مجمو وصحافة اإلالمطبوعة تتضمن الم ررات اإلجبارية لمسار الصحافة 
 ساعة  وهي: 28

 س( 11 )  الصحافة المطبوعة مسار لكل طالب إجبارية قرراتم
الساعات  الساعات الدراسية عنوان المقرر رقم المقرر 

 المعتمدة
  المتطلب السابق

    مختبر نظري   
1 MCOM 341 3 2 2  (2)  الخبارتحرير و تابة ك MCOM 215 

(or MCOM 
223)  

 خريف

2 MCOM 342 News Reporting, Writing 

and Editing English (E) تابة ك
 1الخبارتحرير و 

2 2 3 MCOM 215 
(or MCOM 

223)  

 خريف

3 MCOM 343 
 MCOM 342 3 2 2 صحافة اإلنترنت 

(or MCOM 
341) 

 ربيع

 4 MCOM 350 
للوسائط المتعدد  والتحرير الكتابة  

1 
2 2 3 MCOM 215 خريف 

5  MCOM 447  3 2 2 لصحافةفي االتدريب العملي MCOM 341 
and  

MCOM 342 
(or MCOM 

344)  

 ربيع

6 MCOM 450  مشرو  تخرج  
 متعدد  الوسائط الصحافة

 

2 2 3  MCOM 342(or 
MCOM 344)  

and  
MCOM 343 

يجب أن يكون 

قد  /ةالطالب

ساعة  09أكمل 

 منها في 90، 
 التخصص

 خريف
 
 

 

 
مدن  اباختيارهمد / كما يتضمن مسار الصحافة المطبوعة وصحافة اإلنترنت م ررين اختيارين بمجمدو  سدت سداعات ي دوم الطالدب

 ة التالية: ل ائما
 س( 6)  الصحافة المطبوعة مقررين منها مسار ارية يختار طالبيختا قرراتم

ساعات  الساعات المكتسبة  االسم الر.م 
 ممكتسبة

  متطلب سابق
  مختبر نظري

2  MCOM 345  3 2  2   الصحفي والتصميم اإلخراج MCOM 215 (or 
MCOM 223)* 

 خريف

 1  MCOM 346 3 2 2    التغطية الصحفية بالكمبيوتر MCOM 342 ربيع 

3 MCOM 348 3 2 2    الصحافة االست صائية MCOM 215 (or 
MCOM 223)* 

 ربيع

4 MCOM 452 3 2 2 الكتابة للمجلة MCOM 341 خريف 

6 MCOM 364 3 2 2 اإلنتاج لإلذاعة والتلفزيون MCOM 215(or 
MCOM 223 

 ربيع
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 واإلنترنت مسار صحافة اإلذاعة والتلفزيون -4
 

ستة م ررات إجبارية مجموعة ساعاتاا واإلنترنت  اإلذاعة والتلفزيونصحافة تضمن الم ررات اإلجبارية لمسار ت
 ساعة  وهي: 28

 س(  11) تخصص صحافة ااإلذاعة والتلفزيون مسار لكل طالب إجبارية قرراتم
الساعات  الساعات التدريسية  عنوان المقرر رقم المقرر 

 المعتمدة
المتطلب 

 السابق
 

  مختبر نظري
1  MCOM 350   للوسائط المتعدد  ر يوالتحر الكتابة

1 
1 1 

3 MCOM 215 خريف 

2 MCOM 361        رير أخبار اإلذاعة تح و كتابة
 والتلفزيون

2 2 
3 MCOM 350 ربيع 

3 MCOM 364 اإلنتاج لإلذاعة والتلفزيون 
2 2 

3 MCOM  215  
(or MCOM 

223)  
 يعرب

4 MCOM 467  ةاإلذاععملي في الالتدريب 
 2 2 والتلفزيون

3 MCOM 364 
and 

MCOM 361 (or 
MCOM 362) 

 ربيع/ خريف

5  MCOM 469       3 2 2 م الوثائ يالفيلإنتاج MCOM 361 
 

 خريف

6  MCOM 470  ) مشرو  التخرج ( 
 إذاعي تلفزيونيإنتاج  

2 2 

3 MCOM 361 or 
 (MCOM 362  

and MCOM 
350 

جب أن يكون ي

قد  /ةالطالب

ساعة  09أكمل 

منها في  90، 

 التخصص

 ربيع/ خريف

 
مدن المجموعدة  اباختيارهمد الطدالبين بمجمو  ست ساعات ي دوم م ررين اختيار ذاعية والتلفزيونية كما يتضمن مسار الصحافة اإل

 التالية: 
 ساعات( 6) صحافة ااإلذاعة والتلفزيون مقررين منها يختار طالب  اختيارية قرراتم

    الساعات المكتسبة   

  المختبرية النظرية

1 MCOM 363 3 2  2  اإلل اء اإلذاعي والتلفزيوني MCOM 215 (or 
MCOM 223)  

 خريف

2 MCOM 365 اإلذاعية   كتابة النصوص
 والتلفزيونية

2 2 3 MCOM 215 (or 
MCOM 223) 

 ربيع

3 MCOM 366 3 2 2 اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني MCOM 361 ربيع 

4 MCOM 367  كتابة وتحرير الخبار في
  اإلذاعة والتلفزيون

2 2 3 MCOM 361 خريف 

5   MCOM 465 

      
 MCOM 215 (or 3 2 2 ذاعة اإلنترنتالكتابة إل

MCOM 223 خريف 
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 االتصال االستراتيجيمسار  -3
 

ساعة   28ستة م ررات إجبارية مجموعة ساعاتاا  االتصال االستراتيجيلم ررات اإلجبارية لمسار تتضمن ا
 وهي:

 ساعة معتمدة ( 11)  تخصص االتصال االستراتيجي مسار لكل طالب إجبارية قرراتم
الساعات  الساعات المكتسبة عنوان المقرر المقرررقم  

 المعتمدة
  المتطلب السابق

 

 نظرية
 

 مختبرية
 

1 MCOM 381 3 - 9     العال.ات العامة مبادئ MCOM 222 (or 
MCOM 103) 

 خريف

2 MCOM 383               3 2 2 اإلعالن مبادئ MCOM 222 (or 
MCOM 212) 

 خريف

3 MCOM 384 3 2 2 وتصميم اإلعالن كتابة MCOM  383 ربيع 

4 MCOM 388   الكتابة وت ديم العروض في
 العال.ات العامة

2 2 
3 MCOM 381 

 
 ربيع

5 MCOM 487   التدريب العملي للعال.ات العامة
 واإلعالن

2 2 
3 MCOM 388 

and 
MCOM 384 

 / خريفربيع

6 MCOM 490  مشرو  التخرج  
 ستراتيجيلالتصال اال
   

2 2  3  MCOM 388 
and MCOM 

384 

يجب أن يكمل 
 04 / الطالب
مناا  30ساعة 

 في التخصص

 ربيع/ خريف

 
 

باختيددارهم مددن المجموعددة  الطددالبم ددررين اختيددارين بمجمددو  سددت سدداعات ي ددوم  عال.ددات العامددة واإلعددالنكمددا يتضددمن مسددار ال
 التالية: 

 ساعات معتمدة ( 6)  تيجي مقررين منهماتخصص االتصال االسترا مسار ة يختار طالباختياري قرراتم
الساعات المكتسبة         

  مختبرية نظرية

2 MCOM 382  3  2  2   االتصال التن يمي   MCOM 222 ربيع 

2 MCOM 386 العال.ات العامة واإلعالم الجديد 
2 2 

3 MCOM  215 
(or MCOM 

223) 

 خريف

3 MCOM 491 3 2 2  االتصال االستراتيجي MCOM 381 خريف 

4  MCOM 492 
 ربيع MCOM 381 3 2 2 التسويق االجتماعي 

5 MCOM 493 
 خريف MCOM 381 3 2 2  بحوث الرأي العام  

6 MCOM 364 3 2 2 اإلنتاج لإلذاعة والتلفزيون MCOM 215(or 
MCOM 223) 

 ربيع

  
 


