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 االعالوكلية 

 كهُح:انَثذج ػٍ 

اشل١٦ٝ َٔ  ٖا، بعذ اعتُاد2171تأطظت ن١ًٝ اٱع٬ّ ظاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١ يف أًٍٜٛ 

تٛؾش ايه١ًٝ ب١ٝٓ ؼت١ٝ تهٓٛيٛج١ٝ َتُٝض٠ تؼٌُ  ايتعًِٝ ايعايٞ.ايٛط١ٝٓ ي٬عتُاد ٚاؾٛد٠ يف 

أسبع كتدلات ذاطٛب ٚٚطا٥ط َتعذد٠، ٚكتدل إراع١، ٚكتدل تًؿضٜٕٛ ٚناَرلات سق١ُٝ. ٜتِ 

( ٚؾلا١ٝ٥ MPCا٥ط املتعذد٠ )تشنٝض املٗاسات ايع١ًُٝ َٔ خ٬ٍ ايتذسٜب يف َشنض إْتاد ايٛط

 ايكذغ ايتع١ًُٝٝ ايتابع١ يًحاَع١.

ٚتطشل ايه١ًٝ بشْاَخ اٱع٬ّ ايشقُٞ ا٭ٍٚ َٔ ْٛع٘ يف ؾًظطني، ٚبًؼ عذد ايطًب١ املًتركني 

ّ، ٚعذد 2172/2173ايؿـٌ ايثاْٞ َٔ ايعاّ  يفبايدلْاَخ ١٦َ ٚسظ١ ٚأسبعٕٛ طايبا ٚطايب١ 

أعلا٤، نُا تكذّ ايه١ًٝ عذدًا َٔ  3، ٚغرل املتؿشغني 1 أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املتؿشغني

 اـذَات ايط٬ب١ٝ ايذاع١ُ ٚاملتطًبات اي٬ص١َ يترظني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ٱعذاد خشهني َتُٝضٜٔ.

 زؤَح:ان

، َٚشنض عثٞ َتُٝض يف فاٍ اٱع٬ّ ايشقُٞ ٚتأهرلات٘ اؾذٜذيف تعًِٝ اٱع٬ّ ن١ًٝ سا٥ذ٠ 

 ايذٚيٞ.  تطٛسات٘ ع٢ً املظت٣ٛ ٞ ٚع٢ً املظت٣ٛ احملً
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 زطانح:ان
تةأ٬ًٖٝ عًُٝةًا َٚٗٓٝةًا ٚتهٓٛيٛجٝةًا      ٚتأًِٖٝٗاؾذٜذ يف فاٍ اٱع٬ّ إعذاد خشهني َتُٝضٜٔ  "

، ٚاٱطٗاّ ايؿاعٌ يف فاٍ ايبرة   ًٜب٢ اذتٝاجات طٛم ايعٌُ َٚتطًبات املٓاؾظ١ قًًٝا ٚعشبًٝا

ٙ، َةٔ خة٬ٍ   ػةاٙ ايةٛطٔ ٚقلةاٜا   جملتُعٝة١  ٣ٛ املظة٪ٚي١ٝ ا ظتا٫ستكا٤ مبخذ١َ اجملتُع ٚايعًُٞ ٚ

أَثةةٌ املُاسطةةات يف ايتعًةةِٝ املؿتةةٛل ٚايتعًةةِٝ املةةذَخ ، ٚايتعةةإٚ ٚايؼةةشان١ ٚتبةةادٍ اـةةدلات َةةع   

 ايهًٝات ايٓظرل٠، كُٔ أذذث َعاٜرل اؾٛد٠ ٚايتُٝض. 
 

 هذاف:األ

ِ َٗاسات ايعٌُ يف فا٫ت ْظشًٜا ٚعًًُٝا ٜهظبٗ إعذادًاًب١ تٗذف ايه١ًٝ إىل إعذاد ايط

 اٱع٬ّ َٔ خ٬ٍ 

  َٞٗاسات إع١َٝ٬ َشنض٠ ٚؽــ١ٝ، تتٝح ي٘ ايكذس٠ ع٢ً ْؼش َعًَٛات  رٚإعذاد ؿرؿ

 قذه١ ٚدقٝك١ َٚتٛاص١ْ.
  تعضٜض اؿلٛس ايؿًظطٝا يف فتُع املعشؾ١ ايعاملٞ، ٚايشٚا١ٜ ايٛط١ٝٓ ايؿًظط١ٝٓٝ يف

 اٱع٬ّ ايذٚيٞ.
 إع٬َٝني َ٪ًٖني ًَٗٓٝا ٚؾهشًٜا، ٚقادسٜٔ ع٢ً ػاًَني ٚبـرؿٝني  سؾذ اٱع٬ّ ايؿًظطٝا

ايعٌُ يف امل٪طظات اٱع١َٝ٬، ٚيف تظخرل أدٚات اٱع٬ّ ايشقُٞ َٚٗاسات٘ ملُاسط١ ايعٌُ 

 اٱع٬َٞ.
 .تعضٜض َٗاسات ايبر  ايعًُٞ ٚتظخرلٖا يف خذ١َ اجملتُع 
 تأهرل يٓظشٜات اؿذٜث١ ايٚؾل  إهابًا،تأهرلات اٱع٬ّ ايشقُٞ ٚأدٚات٘ طًبًا ٚ ايتعاٌَ َع

 اٱع٬ّ.٫ٚتـاٍ ا اتطٛس تهٓٛيٛجٝٚ
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 رُظًٍُنهُكم انا

نُا ٖٛ َٛكح يف  اؾذٜذٚاذذًا يف ٖزٙ املشذ١ً كُٔ قظِ اٱع٬ّ  ؽــًاتطشل ايه١ًٝ 

 اشلٝهٌ ايتٓظُٝٞ أدْاٙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َط اد اُٝد ن١ًٝ 

 االاالّ

 ْ ٥ب ايس٥ٝظ يًػؤٕٚ األن  مي١ٝ

 اُٝد ن١ًٝ اإلاالّ

 املطتػ زٕٚ ٚارتربا٤

 إلاالّ ادتدٜدز٥ٝظ قطِ ا

 ايطهست زٜ 
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  انًًُىححانذرخاخ 

( 123دساط١ ) اٱع٬ّ اؾذٜذ بعذ إٔ ٜٓٗٞشٜخ ػٗاد٠ ايبهايٛسٜٛغ يف متٓح ايه١ًٝ اـ

 .ــ١ٝ إجباس١ٜ، َٚكشسات اختٝاس١ٜطاع١ َعتُذ٠، َٛصع١ ع٢ً َكشسات ؽ

 ذىسَغ انظاػاخ انًؼرًذج ػهً انثزايح

 

 

 الربىامج 

 االكادميي

 
 ىوع املقرر

 )املتطلبات(  

 ختصص اإلعالو ااجديد

 الصاعات املعتندة

 فرعيرئيصي/  ميفرد

 - 12 متطلبات ااجامعة 

 املتطلبات اإلجبارية أ.

 

 ب. املتطلبات االختيارية

18 

 

3 

- 

 - 22 متطلبات الكلية

 - 22  متطلبات التدصص

 املتطلبات اإلجبارية أ.

 

 ب. املتطلبات االختيارية

73 

 

6 

- 

 - 5 املقررات احلرة

 - - متطلبات الفرعي

 - 213 اجملنوع
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  ثاخ انجايؼحيرطه

 ( طاػح يؼرًذج:18يرطهثاخ انجايؼح االخثارَح )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 2 2 تعًِ نٝـ تتعًِ 1111

 - 1 2 3 اؿاطٛب 1112

 - - 3 3 تاسٜخ ايكذغ 1114

 - - 2 2 (1ايًػ١ ايعشب١ٝ ) 1111

 - - 2 2 (1ايًػ١ ا٫لًٝض١ٜ ) 1113

 - - 3 3 ؾًظطني ٚايكل١ٝ ايؿًظط١ٝٓٝ 1215

 - - 3 3 ايثكاؾ١ ا٫ط١َٝ٬ 1216

 - 1 17 18 اجملُٛع

 

 يرطهثاخ انجايؼح االخرُارَح

 ( طاعات َعتُذ٠ َٔ املكشسات ا٫ت١ٝ   3ٜذسغ ايطايب )

 عيواٌ املقرر رقه املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 شبوعيةاأل
املتطلب 

 الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 اؿشن١ ا٭طرل٠ 1217

 - - 3 3 (1ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ) 1211

 - - 3 3 اؿلاسات ايبؼش١ٜ َٚٓحضاتٗا 1311

 - - 3 3 املظ٪ٚي١ٝ اجملتُع١ٝ 1316
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 : يرطهثاخ انكهُح

 تٞ طاع١ َعتُذ٠  َب١ٓٝ يف اؾذٍٚ اٯ 17تتهٕٛ ٖزٙ املكشسات َٔ 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 عًِ ايٓؿع ا٫جتُاعٞ 3115

 - - 3 3 َٓاٖخ ايبر  ايعًُٞ 5313

 - - 3 3 املذخٌ اىل عًِ ا٫تـاٍ 7111

 - - 3 3 قٛاعذ يػ١ ا٫ع٬ّ 7114

 7111 - 3 3 ا١ََذخٌ اىل ايع٬قات ايع 7214

 - - 2 2 قٛاعذ ايهتاب١ ايعشب١ٝ ٚايذلقِٝ 8242

  - 17 17 اجملُٛع

 

 :يرطهثاخ انكهُحذىصُف 

 ْعسٟ( 3  ض ا ت َدتُد٠ 3: اًِ ايٓدظ االدتُ اٞ 3115

ٜٗذف ٖزا املكشس اىل ايتعشف ع٢ً ايهٝؿٝة١ ايةيت ٜتةاهش بٗةا طةًٛى ا٫ؾةشاد ْتٝحة١ تعشكةِٗ         

اع١ٝ، ٚنٝـ ٜ٪هش ا٫طاس ا٫جتُاعٞ يف ايظًٛى ا٫ْظاْٞ ، ٚتتلةُٔ  يًُٓبٗات ٚاملٛاقـ ا٫جتُ

ٚذةةذات املكةةشس   تعشٜةةـ بعًةةِ ايةةٓؿع ا٫جتُةةاعٞ، ع٬قةة١ عًةةِ ايةةٓؿع ا٫جتُةةاعٞ بةةبعض ايعًةةّٛ  

ا٫جتُاع١ٝ ا٫خش٣، تاسٜخ عًِ ايةٓؿع ا٫جتُةاعٞ، َٓةاٖخ ايبرة  يف عًةِ ايةٓؿع ا٫جتُةاعٞ،        

ا٫عتكادات  ايٓؿظ١ٝ ٚا٫جتُاع١ٝ، ايتعـب ٚايع٬قات بةني  اؾُاع١ ٚدٜٓاَٝهتٗا، ا٫ػاٖات ٚ

 اؾُاعات.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠  3:  َٓ ٖر ايبشح ايدًُٞ 5313

ذةةٌ املؼةةه٬ت جةةذ٣ٚ ٚؾاعًٝةة١، ؾٗةةٛ ٜتظةةِ     أطةةايٝبايبرةة  ايعًُةةٞ ٖةةٛ أنثةةش    أطةةًٛب

ٖا يف ؿةٛس٠  بايتٓظِٝ ٚايٛكةٛل ٚاملٛكةٛع١ٝ ٚٚكةع ايبةذا٥ٌ أَةاّ َعةاٜرل يتكةِٜٛ ؾاعًٝتٗةا ٚجةذٚا         

٘ َٛكٛع١ٝ بعٝذ٠ عةٔ املة٪هشات ايؼخـة١ٝ ٚايزاتٝة١، يةزا وتةاد        نةٌ ؾةشد ملٛاجٗة١ َؼةانً٘      إيٝة

 ٚؼذٜاتٗا.

املٗةةاسات اي٬صَةة١  ٚإنظةةابٜ٘ٚٗةةذف املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب مبٓةةاٖخ ايبرةة  ٚ طشا٥كةة٘   

        َ اٖٝتة٘  يًكٝاّ بايبر ، ٚريو َةٔ خة٬ٍ دساطةت٘ يًُٛكةٛعات ا٭طاطة١ٝ اٯتٝة١  َٓةاٖخ ايبرة   
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ٚأْٛاع٘، َؼه١ً ايبر  ٚؿٝاغ١ ايؿشكٝات ٚتـُِٝ ايبر ، ٚاجملتُع ٚايعٝٓة١، ٚأدٚات عةع   

 ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚنتاب١ تكشٜش ايبر .

 ْعسٟ( 3  ض ا ت َدتُد٠ 3 املدخٌ اىل اًِ االتص ٍ : 7111

ظشٜةات  ٜتٓاٍٚ ٖزا املظام َؿّٗٛ ا٫تـاٍ ٚأُٖٝت٘ ٚأْٛاع٘ ٚٚظا٥ؿ٘ ٚعٓاؿشٙ ٚمنارج٘ ٚايٓ

اٱع١َٝ٬ ٚاٱعة٬ّ ايةذٚيٞ ٚأخ٬قٝةات املٗٓةة١ ٚايـةراؾ١ املهتٛبة١ ٚؿةراؾ١ ا٫ْذلْةت ٚايذعاٜة١          

اٱع٬َٝةة١ ٚاٱعةة٬ٕ ٚايع٬قةةات ايعاَةة١ ٚايشادٜةةٛ ٚايتًؿضٜةةٕٛ ٚايةةشأٟ ايعةةاّ. نُةةا ٜتٓةةاٍٚ املظةةام      

ؿّٗٛ َٚأطاطٝات عًِ ايل٤ٛ، ٚايـٛت ٚايـٛس٠ ٚايتطٛسات ايتهٓٛيٛج١ٝ يف ا٫تـاٍ اؾذٜذ، 

 .اٱع٬ّ ايشقُٞ ٚخـا٥ـ٘

 ْعسٟ( 3  ض ا ت َدتُد٠ 3 قٛااد يغ١ االاالّ: 7114

أبةٛاب ايٓرةٛ ٚقٛاعةذ ايًػة١ ايعشبٝة١ َثةٌ املشؾٛعةات ٚاملٓـةٛبات          ٜتٓاٍٚ ٖةزا املظةام َبةاد٨   

ٕٸ ٚأخٛاتٗةا، نةإ ٚأخٛاتٗةا، ايعةذد ٚاملعةذٚد،          ٚاجملشٚسات، اؾٌُ ا٭زلٝة١ ٚاؾُةٌ ايؿعًٝة١، إ

ملٓكٛؿةة١، ٜٚةةتِ ايتطبٝةةل ايعًُةةٞ يًكٛاعةةذ با٫طةةتعا١ْ بايٓـةةٛق ايـةةرؿ١ٝ َةةٔ ٚطةةا٥ٌ    ا٭زلةةا٤ ا

 اٱع٬ّ.

 ْعسٟ( 3  ض ا ت َدتُد٠ 3: َدخٌ اىل ايدالق ت ايد ١َ 7214

ٍ  7111َتطًب طابل  ـا ِ ا٫ت ٌ اىل عً  املذخ

ت ٜتٓةةاٍٚ ٖةةزا املكةةشس َؿٗةةّٛ ايع٬قةةات ايعاَةة١ ْٚؼةةأتٗا ٚتطٛسٖةةا ٚتاسىٗةةا ْٚظةةش٠ اجملتُعةةا 

املختًؿةة١ إيٝٗةةا ٚٚظا٥ؿٗةةا ٚأٖةةذاؾٗا ٚػةةشنات ايع٬قةةات ايعاَةة١ ٚأخ٬قٝةةات ايعُةةٌ يف ايع٬قةةات   

ايعاَةةة١ ٚقٛاْٝٓٗةةةا ٚأُٖٝتٗةةةا يًُ٪طظةةةات اؿذٜثةةة١ اؿهَٛٝةةة١ ٚغةةةرل اؿهَٛٝةةة١ ٚاملهْٛةةةات      

 .ا٭طاط١ٝ يف عٌُ ايع٬قات ايعا١َ ٚاشلٝهٌ ايتٓظُٝٞ يذا٥ش٠ ايع٬قات ايعا١َ

 ْعسٟ( 2ض ا١ َدتُد٠   2دسب١ٝ ٚايرتقِٝ: قٛااد ايهت ب١ اي 8242

ٜٗذف ٖزا املكشس إىل إعطا٤ حمل١ عٔ ْؼأ٠ ايهتاب١ ايعشب١ٝ ٚتطٛسٖا عدل ايعـٛس، ٚقٛاعذ 

ايشطةةِ اٱ٥٬َةةٞ ٚؿةةًتٗا بأؿةةٛات ايعشبٝةة١ ٚأبٓٝتٗةةا ٚقٛاعةةذ اٱعةةشاب ؾٝٗةةا، ٚاخةةت٬ف ايهةة٬ّ   

 بكٛاعذ ايذلقِٝ.املٓطٛم عٔ املهتٛب ) قٛاعذ اٱكاؾ١ ٚاؿزف ( َٚا ٜتـٌ 

 

 


