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تعريف بالكلية

ُتعد كلية �العالم وفنون �الت�صال عالمة بارزة فى جمال �لدر��صات �العالمية فى م�صر، وقد 
ن�صاأت يف عام 1996 وكانت من �أوئل كليات �جلامعة، وعلى �لرغم من حد�ثة �إن�صائها �إال �إنها 

��صتطاعت �أن تتبو�أ مكانة متميزة نتيجة تو�فر �لعو�مل �التية :
	 اعتمادها ب�شكل ا�شا�شى على نخبة من كبار ا�شاتذة �خرباء ال�شحافة �العالم.•
	 ال�شتعانة بكبار املمار�شني فى جمالت ال�شحافة �الراديو �التليفزيون �العالقات العامة �العالن.•
	 العالن • ��كالت  �التليفزيونية  الذاعية  �املوؤ�ش�شات  ال�شحف  فى  للطالب  �شيفى  تدريب  تنظيم 

�ادارات العالقات العامة.
	 يتوفر ا�شتوديو اذاعى �تليفزيونى يتيح التدريب امليدانى للطالب لإنتاج برامج �افالم.•
	 ا�شدار جريدة د�رية للكلية.•

رؤية الكلية 

املعريف  البناء  تطوير  يف  ت�شهم  اقليميًا  رائدة  كلية  اأكتوبر   6 جامعة  يف  الت�شال  �فنون  العالم  كلية 
�املهني فى جمالها �يف التنمية امل�شتدامة للمجتمع املحلي 

رسالة الكلية

يف  عالية  ابتكارية  قدرات  ذات  كوادر  بتخريج  اأكتوبر   6 جامعة  الت�شال  �فنون  العالم  كلية  تلتزم 
جمالت العالم �فنون الت�شال موؤهلني للعمل يف املوؤ�ش�شات العالمية �العالنية املحلية �القليمية 
ملتنزمني باأخالقيات املهنة .كما تلتزم بتوفري بيئة تعليمية �بحثيه �تقدمي خدمات جمتمعية متميزة 

ت�شهم فى تطوير املهنة �املجتمع.

أهداف الكلية 
	 تخريج متخ�ش�شني ذ�ي كفاءة عالية فى جمالت ال�شحافة �الذاعة �التليفزيون �العالقات العامة •

�العالن �ذلك خلدمة املجتمع �حتقيق الحتياجات العالمية لكافة قطاعات النتاج �اخلدمات.
	 نظرية • �مقررات  �برامج  متميز  للح�شول على خريج  �ذلك  التدري�س  اأع�شاء هيئة  قدرات  تنمية 

�علمية متميزة حتقق التوافق مع التطورات العلمية العاملية.
	 تدريب الطلبة على اتقان الفنون �اخلربات العالمية املختلفة من خالل �حدات التدريب بالكلية •

�املوؤ�ش�شات الذاعية.
	 اإجراء البحوث امليدانية �التحليلية املختلفة �ذلك لتلبية احتياجات املجتمع الت�شالية �العالمية •

املختلفة.
	 التعا�ن مع املوؤ�ش�شات العالمية فى خمتلف تخ�ش�شاتها من خالل اخلرباء املتخ�ش�شني �ذلك •

لالرتقاء مب�شتوى التدريب العملى لطلبة الكلية.
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الئحة نظام الساعات الدراسية المعتمدة
يتخرج �لطالب بعد �جتياز 142 �صاعة در��صية معتمدة من �أحد �لرب�مج �التية :

العالقات العامة �العالن.
الذاعة �التلفزيون.. 1
ال�شحافة املطبوعة �اللكرت�نية.. 2

ويتم توزيع �ل�صاعات على �لنحو �لتاىل :

	 متطلبات اجلامعة اجبارى 12 �شاعة.•
	 متطلبات اجلامعة اختيارى 6 �شاعات.•
	 متطلبات جامعة حرة 6 �شاعات.•
	 متطلبات الكلية اجبارى 42 �شاعة.•
	 متطلبات الكلية اختيارى 12 �شاعة.•
	 متطلبات ق�شم اجبارى 47 �شاعة.•
	 متطلبات ق�شم اختيارى 17 �شاعة.•

الالئحة الداخلية للكلية

مادة )1(

تتكون �لكلية من �الأق�صام �لتالية: 

) اأ (  ال�شحافة املطبوعة � الإلكرت�نية. 
) ب( الإذاعة �التليفزيون. 

)جـ( العالقات العامة �الإعالن. 

مادة )2(

قو�عد �لتحويالت و�لقبول للكلية :
اأكتوبر عن طريق   6 فى جامعة  �الت�شال  �فنون  الإعالم  بكلية  الطالب  قيد  �نقل  قبول �حتويل  يتم 

. �الت�شجيل" باجلامعة  القبول  "ادارة 
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�أوال : قبول �لطالب)�لقو�عد �لعامة للقبول(.
يتم قبول الطالب احلا�شلني على الثانوية العامة اأ� ما يعادلها للعام احلاىل )اأ� الأعوام ال�شابقة . 1

بحد اأق�شى عامني ب�شرط ا�شتيفاء املواد املوؤهلة �احلد الأدنى للمقرر(.
يتم قبول الكلية للطالب امل�شتنفذين ملرات الر�شوب فى جامعة اأخرى ب�شرط ا�شتيفاء املواد املوؤهلة . 2

� احلد الأدنى املقرر �فى حد�د ال�شنوات الأربعة املقررة.
يجوز التحويل من جامعة حكومية اأ� اأجنبية اأ� من جامعة خا�شة اأخرى معرتف بها ب�شرط توافر . 3

احلد الأدنى املقرر قانونا.
األ يكون الطالب مقيدا فى كلية اأ� معهد اآخر فى الوقت نف�شه.. 4
ل يتم قيد الطالب فى الكلية اإل بعد ا�شتيفاء اأ�شل ال�شهادات التعليمية ��شهادات املعادلة ��شهادة . 5

امليالد.

 ثانيا: قو�عد قبول �لطالب �لو�فدين:
ي�شعه . 1 الذى  الأدنى  للحد  م�شتوفيا  اجلامعة  فى  الوافدين  الطالب  ملعدلت  الأدنى  احلد  يكون  اأن 

جمل�س اجلامعات اخلا�شة مع توافر ال�شر�ط املوؤهلة الأخرى.  
فيها . 2 �البت  لبحثها  �الت�شجيل  القبول  �شئون  با�شم عميد  بالكلية مبا�شرة  اللتحاق  الطلبات  تقدم 

�فقا لالإجراءات املنظمة لذلك؛ على اأن ي�شًدق على القبول من مكتب القبول باجلامعات اخلا�شة.
يجوز حتويل الطالب الوافدين من اجلامعات � املعاهد الأجنبية �اخلا�شة �فقا لقواعد التحويالت . 3

اخلا�شة بالطالب امل�شريني.

ثالثا: وقف قيد �لطالب:
يتم �قف قيد الطالب- حال رغبته ذلك- ملدة عاميني متتاليني مبوافقة جمل�س الكلية، �يجوز �قف . 1

القيد ل�شنة ثالثة مبوافقة جمل�س اجلامعة �شريطة اأن يكون هناك عذر مقبول على اأن يتم ت�شديد 
ر�شوم اإيقاف القيد املقررة ح�شب القواعد املن�شو�س عليها اخلا�شة باإيقاف قيد الطالب.

يتم �شداد ن�شبة 10% من قيمة الر�شوم الدرا�شية لوقف قيد الطالب من تاريخ بدء العام الدرا�شى . 2
حتى قبل بداية امتحان الف�شل الدرا�شى الأ�ل �ن�شبة 25% من الر�شوم الدرا�شية لوقف القيد بعد 

ذلك التاريخ.
ال�شر�رة . 3 �حالت  بالتجنيد  اخلا�شة  القيد  اإيقاف  حالة  فى  القيد  لوقف  ر�شوم  اأى  ت�شديد  يتم  ل 

الق�شوى ، �ذلك بعد موافقة جمل�س الكلية املخت�س �نائب رئي�س اجلامعة ل�شوؤ�ن الطالب �الت�شديق 
من رئي�س اجلامعة.

ل يتم �قف قيد الطالب باأثر رجعى اإل بعذر قاهر يقبله جمل�س الكلية املخت�س ، �ذلك بعد �شداد . 4
قبل  ال�شابقة  الأعوام  من  عام  كل  عن  قيد  اإيقاف  كر�شم  الدرا�شية  امل�شر�فات  25%من  الطالب 
قرار �قف القيد؛ �شريطة عدم ح�شور الطالب حما�شرات الدرا�شة النظرية �العملية فى العوام 

ال�شابقة.
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مادة )3(
 

متنح جامعة 6 �أكتوبر بناًء على طلب "كلية �الإعالم وفنون �الت�صال" درجة �لبكالوريو�س يف 
�الإعالم يف �أحد �لتخ�ص�صات �الآتية: 

 
) اأ (  ال�شحافة )املطبوعة � الإلكرت�نية(. 

) ب( الإذاعة �التليفزيون. 
)جـ( العالقات العامة �الإعالن. 

مادة )4(
 

     يح�شل اخلريج علي درجة البكالوريو�س يف الإعالم يف اأحد التخ�ش�شات ال�شابقة بعد اجتياز 142 
�شاعة معتمدة علي الأقل �شاملة متطلبات اجلامعة �الكلية �الق�شم العلمي الذي تخرج فيه الطالب ا� 

الطالبة.

مادة )5(

يبد�أ ت�صعيب �لطالب بعد �جتياز �ل�صاعات �ملعتمدة يف �ل�صنتني �الأوليتني )4 ف�صول در��صية( 
�لدر��صي  �لف�صل  �بتد�ًء من  �لكلية  �أق�صام  �إيل  �لت�صعيب  ، ويبد�أ  �صاعة معتمدة  وقدرها 78 
عند  �لطالب  عليها  وو�فق  �لكلية  و�صعتها  �لتي  للمعايري  وفقًا  �لثالثة(  )�ل�صنة  �خلام�س 

�لتحاقه بها، وهي منح �أولوية دخول �الأق�صام طبقًا للتايل:

التقدير العام يف ال�شنة الثانية.أ. 
تقديرات  مواد التخ�ش�س.ب. 
رغبة الطالب حال ا�شتيفاء املعياريني ال�شابقني.ج. 
املقابلة ال�شخ�شية املخ�ش�شة لكل ق�شم.د. 
مدى ا�شتيعاب الأق�شام لأعداد الطالب راغبى اللتحاق بها.ه. 

مادة )6(
 

ملجل�س الكلية بناء على طلب الق�شم املخت�س حرمان الطالب من دخول المتحان، اإذا مل يح�شر %70 
فيه  يتقدم  الذي  الدرا�شي  الف�شل  للدرا�شة يف كل مقرر، �ذلك يف  املحددة  ال�شاعات  الأقل من  على 

لالمتحان. 
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مادة )7(
�القائمني  �شاعاتها  الدرا�شية، �يحدد عدد  للفرق  �قاعات بحث  تدريبات عملية  الكلية  يحدد جمل�س 

عليها قبل بداية العام الدرا�شي.  

مادة )8(
نهاية كل م�شتوي درا�شي  املقررات يف  الدرا�شية حتريريًا يف جميع  املواد  النهائي يف  المتحان  يكون   
�ملجل�س الكلية بناًء على اقرتاح جمل�س الق�شم اأن يقرر بالإ�شافة اإىل ذلك اختبارات �شفوية اأ� عملية 
يف بع�س املقررات. �تكون الدرجة النهائية لمتحان كل مقرر مائة درجة، �يف املقرر الذي جتري فيه 
امتحانات �شفوية اأ� عملية يخ�ش�س لالمتحان التحريري 60 درجة �لالمتحان ال�شفوي اأ� العملي 40 

درجة. 

مادة )9(

ملجل�س الكلية يف بداية العام اجلامعي اأن يحدد بناًء على اقرتاح جمال�س الأق�شام املخت�شة مقررين على 
الأقل موزعني على م�شتويني درا�شيني كل عام. يوؤدي الطالب فيهما تدريبات عملية، �يخ�ش�س لهذه 
التدريبات 50% من الدرجة النهائية للمقرر، � 50% لالمتحان التحريري يف نهاية الف�شل، �يراعي يف 
اختيار هذه املقررات اأن تكون من غري املقررات التي يخ�ش�س جزء من درجاتها لالمتحان ال�شفوي اأ� 

العملي. 

مادة )10(

 مدة المتحان التحريري يف كل مقرر ت�شا�ى عدد ال�شاعات املقررة للمادة، �يجوز ملجل�س الكلية تعديل 
هذه املدة يف اأحوال خا�شة.  

مادة )11(

امل�شتوى  اىل  �ينتقل  الأقل  على   26 اجتياز  بعد  الثانى  امل�شتوى  اىل  الأ�ل  امل�شتوى  من  الطالب  ينتقل   
الثالث بعد اجتياز 54 �شاعة على الأقل �يحتاج الطالب اىل اجتياز 82 �شاعة على الأقل لالنتقال اىل 

امل�شتوى الرابع �142 �شاعة على الأقل للتخرج.
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مادة )12(

لكى يتخرج الطالب لبد له من اجتياز مادة م�شر�ع التخرج فى الف�شل الدرا�شى الثامن �التي يقوم 
فيها الطالب بانتاج م�شر�ع عملي �فقًا ملتطلبات كل ق�شم، على اأن تخ�ش�س 60 درجة لالمتحان العملى 
اأكادميني .كما يقوم م�شرف امل�شر�ع  �اأ�شاتذه  �يقوم بتقييم امل�شر�ع جلنة من اخلرباء املتخ�ش�شني 

بو�شع التقييم الفردى لأعمال ال�شنة للطالب من 40 درجة.

مادة )13(
�إجر�ء�ت �لت�صجيل �لطالبي  :

تقوم �حدة الت�شجيل � المتحانات بالتن�شيق مع الكلية لتحديد املقررات التي �شيتم تدري�شها يف الف�شل 
الدرا�شي التايل، � من ثم ��شع جد�ل درا�شي للق�شم يحدد من خالله  :

	 اأ�شم املقرر .•
	 اأ�شم القائم بتدري�س املقرر .•
	 موعد املحا�شرة .•
	 رقم املجموعة •

و يتم �إعالن هذ� �جلدول للطالب و يخطر به �ملر�صد �الأكادميي؛ و ذلك قبل �نتهاء �لف�صل 
�لدر��صي �جلاري ، وبحد �أق�صي �أ�صبوع من بدء �لدر��صة يف �لف�صل �لدر��صي �لتايل  :

	 ُت�شدر اإدارة الت�شجيل � الإمتحانات �شجال درا�شيًا لكل طالب مو�شحًا به املقررات التي اجتازها � •
املقررات الباقية اأ� التي مل يجتازها، � معدلة الف�شلي � الرتاكمي .

	 يت�شلم الطالب ن�شخة من �شجله الدرا�شي �جد�ل الق�شم الدرا�شي عن الف�شل الدرا�شي التايل.•
	 يقوم الطالب مبلئ منوذج ال�شافة املعد لر�شد اختيارات الطالب من املواد التي يرغب يف ت�شجيلها •

يف الف�شل الدرا�شى التايل .
	 املر�شد • يقوم   � عليه،  التوقيع   � للموافقة  الأكادميي  املر�شد  علي  الإ�شافة  منوذج  الطالب  يعر�س 

الأكادميي –بد�ره- بت�شليمه اإيل �حدة الت�شجيل � المتحانات .
	 تتويل �حدة الت�شجيل � المتحانات ت�شجيل رغبات الطالب يف الربنامج املحدد � املعد لذلك، �من •

ثم اإ�شدار اجلد�ل الدرا�شي للطالب .
	 ميكن للطالب خالل الأ�شبوع الأ�ل اأ� الثاين اأن يعدل مــــن اختيـــــاراته بتعبئـــــه منـــوذج معد لذلك •

) منوذج حذف ( � ذلك بعد موافقة املر�شد الأكادميي لهذا الأجراء .
	 بعد النتهاء من الدرا�شة يف نهاية الف�شل يقوم القائم بتدري�س املقرر بت�شليم النتيجة النهائية )بعد •

توقيعها من رئي�س الق�شم � اعتمادها من عميد الكلية( اإيل �حدة الت�شجيل � المتحانات لت�شجيلها 
يف �شجل الطالب .
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	 يتم ح�شاب املعدل الف�شلي � الرتاكمي علي اأ�شا�س ق�شمة جمموع النقاط التي يح�شل عليها الطالب •
علي عدد ال�شاعات املعتمدة التي اجتازها الطالب يف الف�شل الدرا�شي .

	 نقاط املقرر الواحده = القيمة العددية املقابلة لتقدير الطالب يف املقرر الدرا�شي يف عدد ال�شاعات •
املعتمدة للمقرر .

	 املعدل الف�شلي = جمموع نقاط املقررات الف�شلية التي اجتازها الطالب / عدد ال�شاعات املعتمدة •
التي اجتازها يف الف�شل الدرا�شي .

	 املعدل الرتاكمي = جمموع نقاط املقررات التي مت اجتيازها/ عدد ال�شاعات املعتمدة  املناظرة لهذه •
املقررات 

	 يراعي املر�شد الأكادميي احلد الأدين � الأعلي للعبء الدرا�شي للطالب قبل املوافقة علي الت�شجيل •
� ذلك يف �شوء املعدل الف�شلي � الرتاكمي .

	 يتابع املر�شد الأكادميي املعدل الف�شلي � الرتاكمي للطالب للتو�شيه بتوجيه الإنذرات الأكادميية •
املنا�شبة طبقًا لالئحة .

	 يتخرج الطالب بعد اجتياز ال�شاعات املقرر اختيارها من كل حمور من حما�ر املقررات الدرا�شية � •
معدل تراكمي ل يقل عن �احد ) 1 ( .

	 تطبق اأحكام قانون تنظيم اجلامعات � القرارات املعدلة له علي مامل يرد به ن�س يف هذه الالئحة •

:Transfer Students  التحويل من جامعة أخري

 ي�صمح للطالب بالتحويل �إيل كلية �الإعالم وفنون �الت�صال – جامعة 6 �كتوبر- من كلية �أو 
معهد عال معتمد من وز�رة �لتعليم ومعادلة �صهادته من �ملجل�س �الأعلي للجامعات، وذلك وفقًا 

لل�صروط �لتالية:

اأن ي�شتويف �شر�ط القبول يف اجلامعة ��شر�ط القبول يف )كلية العالم �فنون الت�شال( �مبا ل . 1
يتعار�س مع قرارات جمل�س اجلامعة اخلا�شة �الأهلية.

اأن يكون الطالب Transfer applicant قد در�س يف جامعته ما ل يقل عن 18 �شاعة معتمدة اأ� ف�شل . 2
درا�شي كامل علي الإقل.

ل يتم اإعفاء الطالب الراغب يف التحويل Transfer applicant من اأي مقرر ح�شل فيه علي تقدير . 3
اأقل من تقدير C ؛ح�شب اجلد�ل امللحق اخلا�س بقيم التقديرات يف كلية الإعالم �فنون الت�شال 

بجامعة 6 اكتوبر.
ل يتم اإعفاء الطالب الراغب يف التحويل من اأي مقرر مل ينجح يف متطلبه/ متطلباته ال�شـــابقــة . 4

Pre- requisites مهما كانت درجة جناحه يف هذا املقرر.
يتم  فقط  ح�شاب املقررات التي توؤدي اإيل ح�شول الطالب علي معـــدل تراكمـــي اإجمالـــي ل يقل . 5

عن 2،0 .
ل يجب اأن ل تقل عدد ال�شاعات املعتمدة التي ُيطلب من الطالب املحول درا�شتها يف جامعة 6 اكتوبر . 6

عن 60% من عدد ال�شاعات املعتمدة املطلوبة للح�شول علي درجة البكالوريو�س من جامعة 6 اكتوبر 
يف الإعالم ب�شبعه املتعددة.
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اأن ل يكون قد مت ف�شله من جامعته لأ�شباب تاأديبية، �اإذا ات�شح جلامعة 6 اكتوبر اأنه ف�شل من . 7

جامعته لأ�شباب تاأديبية فيعترب قيده ملغًا �منعدمًا من تاريخ قبول حتويله للجامعة �كاأن مل يكن.
اأن ل يكون قد اأم�شي يف درا�شته بعد ح�شوله علي �شهادة الثانوية العامة اكرثه من 6 �شنوات حتي ل . 8

يت�شبب ذلك يف التقادم املعريف Obsolescence of Knowledge للطالب.
يحال ملف الطالب الراغب يف التحويل من جامعة اأخري اإيل جلنة املعادلت يف جامعة 6 اكتوبر بعد . 9

اكتماله �ذلك للبت يف اإمكانية قبوله �حتديد الخت�شا�س �امل�شتوي املنا�شبني، �يحال بعدها اإيل 
عميد كلية الإعالم �فنون الت�شال لتحديد املقررات املعادلة التي ح�شل فيها علي معدل النجاح 
املقبول يف �شوء املقررات املحددة للتخ�ش�س املطلوب �ثبت يف ال�شجل الأكادميي للطالب املقررات 
التي عودلت له �تدخل يف احت�شاب معدله الرتاكمي �يثبت اأمام تقدير كل مقرر امللحوظة TC اأي 

اأنها مقررات معادلة.

قيم �لتقدير�ت �مل�صتخدمة  : 
Course grading system
The following course grading system is applied throughout The Faculty of Mass 
Communication & Informatics - October 6 University

Grade
رمز التقدير

Percentage range
النسبه المئوية

Points
النقاط

Grade
وصف التقدير

A A≥ 90 4.00
ممتاز

A - 90>A- ≥ 85 3.70

B + 85 > B+ ≥ 80 3.30
جيد جدا

B  80 > B ≥ 75 3.00

B - 75 > B- ≥ 70 2.70
جيد

C + 70 > C + ≥ 65 2.30

C 65 > C ≥ 60 2.00

مقبول
C - 60 > C - ≥ 56 1.76

D + 56 > D + ≥ 53 1.70

D 53 > D + ≥ 50 1.30

F 50 >F 0.00 راسب
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�أوال: متطلبات �جلامعة �الإجبارية)12( �س.م

Cr. Hours Course title Course Code

3 المكتبة ومصادر البحث االليكتروني UM 100

3 التطبيقات اآللية في اإلحصاء UM 101

3 التفكير العلمي UM 102

3 حقوق االنسان UM 103

ثانيا:متطلبات �جلامعة �الإختيارية يختار �لطالب )6( �س.م من �ملقرر�ت �التيه

Cr. Hours Course title Course Code

3 لغة عربية )1( UE 100

3 لغة أجنبية )1( UE 101

3 علم نفس عام UE 102

3 التفكير الفلسفي UE 103

3 اإلنسان والبيئة UE 104

1-  مو�د حرة )6( �س.م

ثالثا:متطلبات طالبية حرة
)يختار الطالب مقررات حرة يف حد�د 6�شاعات درا�شية معتمدة من اأي ق�شم باجلامعة(

Cr. Hours Course title Course Code

3 الملكية الفكرية ضوابطها وحقوقها )علوم إجتماعية(  EI109318

3 إخراج وتمثيل سينمائى وتليفزيونى)علوم إجتماعية( MIIA303
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ر�بعا: متطلبات كلية �إجبارية FM )42( �س. م

Course CodeCourse titleCr. Hoursالمتطلب السابق

FM 1003نشأة وسائل االتصال

FM 1013مدخل إلي الصحافةFM 100

FM 1022مدخل إلي العالقات العامةFM 100

FM 1032مدخل إلي اإلعالنFM 100

FM 1042مدخل إلي اإلذاعة والتليفزيونFM 100

FM 1052لغة عربية

FM 1062مادة اعالمية بلغة اجنبية

FM 2012اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

FM 2022مدخل إلي الوسائط المتعددة واالنترنيت

FM 2032مهارات االتصال المباشر

FM 2042الرأي العام

FM 2052مناهج البحث اإلعالمي

FM 2062نظريات االتصال

FM 3012أخالقيات اإلعالم وتشريعاته

FM 3022مادة اعالمية بلغة اجنبية

FM 3032التوثيق اإلعالمي

FM 3042مدخل إلي اإلحصاء

FM 4012االداب العربي المعاصر

FM 4022مادة اعالمية بلغة اجنبية

FM 4032األعالم الدولي
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خام�صا متطلبات كلية �ختيارية 12 �س . م

يختار �لطالب 12 �صاعة در��صيه  من �ملقرر�ت �الأتيه :

Course CodeCourse titleCr. Hoursالمتطلب السابق

FE 1053االتصال الشخصي

FE 1063االتصال المرئي

FE 1073مدخل اجتماعي لإلعالم

FE 1083تاريخ مصر الحديث

FE 1093اإلعالم والسياسة

FE 1103اساسيات تسويق

FE 1113جغرافيا سياسية

FE 1123مبادئ اقتصاد

FE 1133قانون دولي

FE 1143إعالم وتنمية

FE 1153اعالم سياحي
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متطلبات االقسام

ق�صم �ل�صحافة �ملطبوعة و�اللكرتونية 
�صاد�صا: مو�د �لتخ�ص�س �الإجبارية 47 �س. م

Course CodeCourse titleCr. Hoursالمتطلب السابق

MJUR  201 )1( 3مادة صحفية بلغة أجنبية

MJUR  202)1( 2ترجمة صحفية

MJUR  2032تكنولوجيا الصحافة  والطباعة

MJUR  3013جمع األخبار والتحرير الصحفي

MJUR  3022اإلعالن الصحفي

MJUR  3033مبادئ اإلخراج والتصوير الصحفى

MJUR  304)1( 303 - 2301معمل صحفي

MJUR  3052إدارة المؤسسات الصحفية

MJUR  4012النشر اإلليكتروني

MJUR  4023مناهج بحوث الصحافة

MJUR  4032قوانين وأخالقيات الصحافة

MJUR  4043الصحافة اإلليكترونية وتصميم المواقع

MJUR  405)2( 2معمل صحفي

MJUR  4062وكاالت أنباء ومصادر المعلومات

MJUR  4072الحمالت الصحفية

MJUR  4086مشروع تخرج

MJUR  4096تدريب عملى فى المؤسسات الصحفية
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�صابعا:  مو�د �لتخ�ص�س �الختيارية 17 �س . م
اأ-يختار الطالب 15�شاعة من املقررات التيه 

Course CodeCourse titleCr. Hours

EJUR  2053الصحافة الدولية

EJUR  2073التصوير الرقمى والمعالجة االخالقية للصورة

EJUR  3063كتابة المقاالت والتقارير واالفتتاحيات

EJUR  3073الصحافة المتخصصة

EJUR  407)2( 3ترجمة صحفية

EJUR  409)2( 3مادة صحفية بلغة أجنبية

EJUR  4103بحث متخصص

EJUR  4123الطباعة

ب-مواد اختيارية من الأق�شام الخري 
يختار الطالب �شاعتني من املقررات التيه:

Course CodeCourse titleCr. Hours

MRTV  4012فن الجرافيك

MPRA  4042تصميم وتحرير االعالن المطبوعى والمرئى
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ق�صم �الإذ�عة و�لتليفزيون 
ثامنا: مو�د �لتخ�ص�س �الجبارية 47�س.م

Cr. Hours Course title Course Code

2 مادة إعالمية بلغة أجنبية )1(  MRTV  201

2 ترجمة إعالمية   MRTV  202

2 كتابة وإعداد البرامج االذاعية والتليفزيونية MRTV  203

3 إدارة المؤسسات اإلعالمية MRTV  204

2 اإللقاء والصوتيات MRTV  301

3 اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني MRTV  302

2 الدراما اإلذاعية والتليفزيونية MRTV  303

2 اإلضاءة والتصوير والمونتاج MRTV  304

2 اإلخراج اإلذاعي والتليفزيوني MRTV  305

2 اإلذاعات الدولية MRTV  306

2 فن الجرافيك MRTV  401

2 برامج وثائقية MRTV  402

3 بحوث اإلذاعة والتليفزيون MRTV  403

2 الخبر االذاعى والتليفزيونى MRTV  404

2 اإلعالن التليفزيوني MRTV  405

2 التقديم وااللقاء MRTV  406

6 مشروع تخرج MRTV  407

6 التدريب العملى فى المؤسسات االذاعية والتليفزيونية MRTV  408
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تا�صعا:  مو�د �لتخ�ص�س �الختيارية 17 �س . م

اأ-يختار الطالب 15�شاعة من املقررات التيه 

Course CodeCourse titleCr. Hours

ERTV  2043االذاعات المتخصصة

ERTV  2053نقد اذعى وتليفزيونى

ERTV  3083موسيقي األفالم

ERTV  309)2( 3مادة إعالمية بلغة أجنبية

ERTV  4103التليفزيون التفاعلي

ERTV  4113اساليب االخراج فى الوسائط المتعددة

ERTV4123موضوع خاص فى االذاعة والتليفزيون

ERTV4133اعداد وتقديم البرامج الحواريه

ب-مواد اختيارية من الأق�شام الخري 2 �س.م

يختار الطالب مادة �احدة من الق�شام الخرى :

Course CodeCourse titleCr. Hours

MPRA  4072التسويق السياسي

MPRA  4042تصميم وتحرير االعالن المطبوعى والمرئى
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ق�صم �لعالقات �لعامة و�الإعالن
عا�صرً�: مو�د �لتخ�ص�س �الإجبارية 47 �س. م\

 المتطلب
السابق

Cr. 
Hours Course title Course Code

3 مادة إعالمية بلغة أجنبية )1( MPRA  201

3 ترجمة إعالمية )1( MPRA  202

2 استراتيجيات اإلقناع MPRA  203

3 التكنولوجيا الحديثة فى إنتاج مطبوعات العالقات العامة MPRA  301

2 الكتابة للعالقات العامة MPRA  302

2 التسويق االجتماعي و اإلليكتروني MPRA  303

3 إدارة وتخطيط حمالت االعالم MPRA  304

2 العالقات العامة الدولية MPRA  305

3 بحوث العالقات العامة MPRA  401

2 فن العرض والتقديم MPRA  402

2 اإلتصال التنظيمي MPRA  403

2 تصميم وتحرير اإلعالن المرئي والمطبوع MPRA  404

2 تصميم االعالن االلكترونى MPRA  405

2 بروتوكوالت ومراسم MPRA  406

2 التسويق السياسي MPRA  407

6 مشروع تخرج MPRA  408

6 التدريب العملى فى مجال العالقات العامة واالعالن MPRA  409
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�حلادى ع�صر: مو�د �لتخ�ص�س �الإختيارية 17 �س . م

اأ:يختار الطالب 15 �شاعة من املقررات التيه

Course CodeCourse titleCr. Hoursالمتطلب السابق

EPRA  4103دعاية

EPRA  411)2( 3201مادة اعالمية بلغة أجنبية

EPRA  4123االعالم وادارة االزمات

EPRA  4133سلوك المستهلك

EPRA  4143موضوع خاص فى االتصال التسويقى

EPRA  4153االنترنت فى العالقات العامة واالعالن

EPRA4163التسويق االلكترونى

EPRA4173االساليب الترويجيه الحيثة

ب-يختار الطالب �شاعتني من املقررات التاليه

Cr. Hours Course title Course Code

2 فن الجرافيك MRTV  401

2 الحمالت الصحفية MJUR  407
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كلية األعالم وفنون االتصال
الئحة ��صماء و�صاعات �ملو�د �لدر��صية

 على �لطالب �أن ينهى بنجاح در��صة ما ال يقل عن 142 �صاعة مقررة للتخرج

)برنامج م�صرتك جلميع �لتخ�ص�صات(

�ل�صنة �الأوىل )37 �صاعة معتمدة (

المستوى األول )19 ساعة معتمدة( :

الساعات المقررة **

اسم المقرر رمز ورقم المقرر
المجموع تدريب عملى محاضرة

3 - 3 المكتبة ومصادر البحث اإللكتروني UM 100

3 - 3 نشأة وسائل االتصال FM100

3 - 3 مدخل إلى الصحافة FM101

2 - 2 مدخل إلى العالقات العامة FM102

2 - 2 مدخل إلى الوسائط المتعددة واالنترنت FM202

2 - 2 لغة عربية FM105

2 - 2 مادة إعالمية بلغة أجنبية FM106

2 - 2 مدخل إلى اإلذاعة والتليفزيون FM104

19 19 المجموع
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الفصل الدراسي الثاني )18 ساعة معتمدة( :

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

3 2 2 التطبيقات اآللية في اإلحصاء UM101

3 - 3 التطبيقات اآللية في اإلحصاء UE102 )اختيارى(**

3 - 3 علم النفس UE104 )اختيارى(**

3 - 3 اإلنسان والبيئة FE105)اختيارى(*

3 - 3 االتصال  الشخصي FE107)اختيارى(*

2 - 2 مدخل اجتماعي لإلعالم FM204

2 - 2 الرأي العام FM103

2 - 2 مدخل إلى اإلعالن FM302

3 - 3 مادة إعالمية بلغة أجنبية FE109 )اختيارى(***

3 - 3 اإلعالم والسياسة  FE113 )اختيارى(***

18 2 17 قانون دولي

*مواد اختياريه يختار منها الطالب ماده �احده فقط

** مواد اختياريه يختار منها الطالب ماده �احده فقط

*** مواد اختياريه يختار منها الطالب ماده �احده فقط
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�مل�صتوى �لثاين )41 �صاعة معتمدة(

الفصل الدراسي الثالث )19 ساعة معتمدة(: 

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

3 - 3 التفكير العلمي UM 102

2 - 2 مهارات االتصال المباشر FM203

2 - 2 أخالقيات اإلعالم وتشريعاته FM301

2 - 2 التوثيق اإلعالمي FM303

2 - 2 األدب العربي المعاصر FM401

2 - 2 مادة إعالمية بلغة أجنبية FM402

3 - 3 أساسيات التسويق FE110 )اختيارى)*

3 - 3 جغرافيا سياسية FE111  )اختيارى)*

3 - 3 الملكية الفكرية ظوابطها وحقوقها E109318#

19 2 18 المجموع
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الفصل الدراسي الرابع )22 ساعة معتمدة( :

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

3 - 3 حقوق االنسان UM103

2 - 2 اإلعالم وتكنولوجيا االتصال FM201

2 - 2 مناهج البحث اإلعالمي FM205

2 - 2 نظريات االتصال FM206

2 - 2 مدخل الى اإلحصاء FM304

2 - 2 اإلعالم الدولي FM403

3 - 3 إعالم وتنمية FE114 )اختيارى(**

3 - 3 إعالم سياحي FE115 )اختيارى(**

3 - 3 التفكير الفلسفى  UE 103)اختيارى(***

3 - 3 لغة أجنبية )1( UE101)اختيارى(***

3 2 2 إخراج وتمثيل سينمائى وتليفزيونى M11A303#

22 2 21 المجموع

* مواد اختياريه يختار منها الطالب ماده �احده فقط

** مواد اختياريه يختار منها الطالب ماده �احده فقط

*** مواد جامعة اخيارية يختار منها الطالب مادة �احده

الجتماعيه العلوم  كلية  من  حرة  طالبيه  مواد   #
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برنامج بكالوريو�س �الأعالم فى �ل�صحافة �ملطبوعة و�اللكرتونيه
�مل�صتوى �لثالث  )34 �صاعة معتمدة(

الفصل الدراسي الخامس )16 ساعة معتمدة(:

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

3 2 2 مادة صحفيه بلغة أجنبية1 MJUR201

2 - 2 وكاالت انباء ومصادر المعلومات MJUR406

3 2 2 مناهج بحوث الصحافه MJUR402

2 - 2 اإلعالن الصحفي MJUR302

3 2 2 الصحافة المتخصصه EJUR307)اختيارى(*

3 2 2 كتابة المقاالت والتقاريرواالفتتاحيات EJUR306 )اختيارى(*

3 2 2 ماده صحفية بلغة اجنبية 2 EJUR 409)اختيارى(*

16 14 12 المجموع

الفصل الدراسي السادس )18 ساعة معتمدة(: 

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

2 - 2 ادارة المؤسسات الصحفيه MJUR305

3 2 2 جمع األخباروالتحرير الصحفى MJUR301

2 - 2 ترجمة صحفية)1( MJUR202

3 2 2 مبادىء االخراج والتصوير الصحفى MJUR 303

2 4 - معمل صحفي)1( MJUR304

3 - 3 الصحافة الدوليه EJUR205)اختيارى(**

3 - 3 ترجمة صحفيه )2( EJUR407)اختيارى(**

3 2 2 التصوير الرقمى والمعالجة األخالقية للصورة  EJUR207 )اختيارى(**

18 4 14 المجموع

*مواد اختياريه يختار منها الطالب مادتني فقط

* مواد اختياريه يختار منها الطالب مادتني فقط
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�مل�صتوى �لر�بع )30 �صاعة معتمدة(

الفصل الدراسي السابع  )12 ساعة معتمدة( :

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

2 - 2 حمالت صحفيه MJUR407

2 1 2 الطباعة وتكنولوجيا الصحافه MJUR203

2 - 2 قوانين واخالقيات الصحافه MJUR403

3 2 2 الصحافة االلكترونيه وتصميم المواقع MJUR 404

3 2 2 بحث متخصص EJUR410 )اختيارى(*

2 2 1 الطباعة EJUR 412 )اختيارى(*

12 22 6 المجموع

الفصل الدراسي الثامن )18 ساعة معتمدة(  :

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

6 12 - مشروع التخرج MJUR408

6 12 - تدريب عملى فى المؤسسات الصحفية MJUR 409

2 4 - معمل صحفى 2 MJUR 405

2 - 2 النشر االلكترونى MJUR401

2 - 2 تصميم وتحرير االعالن المطبوع والمرئى MPRA404)اختيارى(**

2 - 2 فن الجرافيك  MRTV401 )اختيارى(**

18 28 4 المجموع

*مواد اختياريه يختار منها الطالب ماده فقط

** مواد اختياريه يختار منها الطالب مادتني فقط
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برنامج بكالوريو�س �الإعالم فى �لعالقات �لعامة و�الإعالن
�مل�صتوى �لثالث )32 �صاعة معتمدة(

الفصل الدراسى الخامس )17 ساعة معتمدة( :

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

3 2 2 ماده اعالمية بلغه اجنبية 1 MPRA201

2 - 2 الكتابة للعالقات العامة MPRA302

3 2 2 إدارة وتخطيط حمالت االعالم MPRA304

3 2 2 بحوث العالقات العامة MPRA401

3 2 2 سلوك المستهلك EPRA413)إختيارى(*

3 2 2 االنترنت فى العالقات العامة واالعالن EPRA415)اختيارى(*

3 2 2 دعاية EPRA410)اختيارى(*

17 10 12 المجموع

الفصل الدراسى السادس )15 ساعة معتمدة(  :

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

3 2 2 التكنولوجيا الحديثه فى انتاج مطبوعات 
العالقات العامة MPRA 301

2 - 2 فن العرض والتقديم MPRA 402

2 - 2 االتصال التنظيمى MPRA 403

2 - 2 التسويق السياسى MPRA407

3 2 2 االعالم وادارة االزمات EPRA412)إختيارى(*

3 2 2 موضوع خاص فى االتصال التسويقى EPRA414)إختيارى(*

3 2 2 التسويق االلكترونى EPRA416)إختيارى(*

15 6 12 المجموع

*يختار الطالب مادتني فى كل م�شتوى .
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كلية �العالم وفنون �الت�صال
�مل�صتوى �لر�بع )32 �صاعة معتمدة(

الفصل الدراسى السابع )18 ساعة معتمدة(:

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

3 2 2 ترجمة اعالمية 1 MPRA202

2 - 2 إستراتيجيات اإلقناع MPRA203

2 - 2 تصميم وتحرير االعالن المرئى المطبوع MPRA404

2 - 2 بروتوكوالت ومراسم MPRA406

6 12 - التدريب العملى فى مجال العالقات العامة 
واالعالن MPRA409

3 2 2 ماده اعالمية بلغة أجنبية 2 EPRA411 )اختيارى(*

3 2 2 االساليب الترويجيه الحديثه EPRA417)اختيارى(*

18 16 10 المجموع

الفصل الدراسى الثامن )14 ساعة معتمدة( :

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

2 - 2 التسويق االجتماعى وااللكترونى MPRA303

2 - 2 العالقات العامة الدولية MPRA305

2 - 2 تصميم االعالن االلكترونى MPRA405

6 12 - مشروع التخرج MPRA408

2 - 2 فن الجرافيك MRTV401)اختيارى(**

2 - 2 االخراج فى الوسائط المتعدده MRTV411)اختيارى(**

2 - 2 الحمالت الصحفية  MJUR407)اختيارى(**

14 12 8 المجموع

*يختار الطالب ماده �احده فقط فى الف�شل الدرا�شى من هذه املواد .
**يختار الطالب ماده �احده فقط فى الف�شل الدرا�شى من هذه املواد .
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كلية �العالم وفنون �الت�صال
برنامج بكالوريو�س �العالم فى �الذ�عة و�لتليفزيون

�مل�صتوى �لثالث )33 �صاعة معتمدة(
الفصل الدراسى الخامس  )18 ساعة معتمدة(:

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

2 - 2 مادة إعالمية بلغة أجنبية1 MRTV201

3 - 3 إدارة المؤسسات اإلذاعية MRTV204

2 - 2 اإللقاء والصوتيات MRTV301

2 - 2 الخبر االذاعى والتليفزيونى  MRTV404

3 2 2 بحوث االذاعة والتليفزيون MRTV403

3 2 2 اإلذاعات المتخصصه )اختيارى( ERTV204)اختيارى(*

3 2 2 نقد اذاعى وتليفزيونى )اختيارى( ERTV205)اختيارى(*

3 2 2 موسيقى االفالم )اختيارى( ERTV308)اختيارى(*

18 6 15 المجموع

الفصل الدراسى السادس )15 ساعة معتمدة(:

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

2 - 2 اإلعالن التليفزيوني MRTV405

3 2 2 اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني MRTV302

2 - 2 الدراما اإلذاعية والتليفزيونية MRTV303

2 - 2 اإلضاءة والتصويروالمونتاج MRTV304

3 2 2 اساليب االخراج فى الوسائط المتعدده  ERTV411)اختيارى(*

3 2 2 موضوع خاص فى االذاعة والتليفزيون ERTV412)اختيارى(*

3 2 2 اعداد وتقديم البرامج الحواريه ERTV413)اختيارى(*

15 6 12 المجموع

*يختار الطالب مادتني فى الف�شل الدرا�شى من املواد الختياريه.
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كلية �العالم وفنون �الت�صال
�مل�صتوى �لر�بع )31 �صاعة معتمدة(

الفصل الدراسى السابع )15 ساعة معتمدة( :

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

2 - 2 ترجمة اعالميه MRTV306

2 - 2 كتابة وإعداد البرامج االذاعية 
والتليفزيونيه MRTV203

2 - 2 اإلخراج اإلذاعي والتليفزيوني MRTV305

6 12 - التدريب العملى فى المؤسسات االذاعية 
والتليفزيونيه MRTV408

3 2 2 ماده اعالمية بلغة اجنبيه 2 ERTV309 )اختيارى(*

3 2 2 التليفزيون التفاعلى ERTV410 )اختيارى(*

15 14 8 المجموع

الفصل الدراسى الثانى  )16 ساعة معتمدة( :

الساعات المقررة ** 
اسم المقرر رمز ورقم المقرر

المجموع تدريب عملى محاضرة

2 - 2 اإلذاعات الدوليه MRTV306

 2 2 التقديم وااللقاء MRTV406

2 2 1 فن الجرافيك MRTV401

2 2 برامج وثائقيه MRTV402

6 12 - مشروع التخرج MRTV407

2 2 2 بروتوكوالت ومراسم  MPRA 406 )اختيارى(*

2 - 2 تصميم وتحرير االعالن المطبوع والمرئى MPRA 404 )اختيارى(*

16 18 8 المجموع

* يختار الطالب ماده �احده من املواد الختياريه فى الف�شل الدرا�شى. 
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االرشاد االكاديمي :

يقت�شر يف  ل  �هو  املعتمدة  ال�شاعات  نظام  عليها  يعتمد  التي  الأ�ىل  الركيزة  الأكادميي  الإر�شاد  يعد 
�ظائفه على التعريف باخلطة الدرا�شية �م�شاقاتها فقط ، بل يتعداها اإىل توثيق العالقة بني الطلبة من 
جانب �اأع�شاء هيئة التدري�س من جانب اآخر، مبا يحقق الأهداف املتوخاة من العملية التعلمية �يتم 
تخ�شي�س احد من�شوبي الكلية لكل جمموعة من الطالب ملعا�نتهم يف اختيارتهم �كذلك حلل امل�شكالت 

التي تواجهم اثناء درا�شتهم . 

مو�شوعية  ا�شتجابة  يعد  التعليمي،حيث  النظام  يف  �حمورًيا  اأ�شا�شًيا  ركًنا  الأكادميي  الإر�شاد  �ميثل 
ملواجهة متغريات اجتماعية �اقت�شادية �اإن�شانية يف �شلب النظام �فل�شفته الرتبوية، عال�ة علي كونه 

ي�شتجيب حلاجات الدار�س ليتوا�شل مع التعليم اجلامعي . 

�يتمثل الإر�شاد الأكادميي يف حموري العملية الإر�شادية: املوؤ�ش�شة التعليمية �الطالب، �يعزز هذا الد�ر 
الأكادميية.  ال�شنة  طيلة  الأكادميي  الإر�شاد  �حدة  خالل  من  يعمل  الذي  املخت�س  الأكادميي  املر�شد 
�تتكامل عملية الإر�شاد الأكادميي بوعي �تفهم جميع اأطراف العملية الإر�شادية؛ بهدف توجيه الطالب 

اإىل ان�شب الطرق لختيار اأف�شل ال�شبل بهدف حتقيق النجاح املن�شود �التكيف مع البيئة اجلامعية. 
�يتحقق هذا الهدف عن طريق تز�يد الطلبة باملهارات الأكادميية املتنوعة التي ترفع من حت�شيلهم 
بلوائح �قوانني اجلامعة، كل  اأي�شًا توعية الطلبة  العلمية، كما يت�شمن  الدرا�شي �مناق�شة طموحاتهم 
ذلك من خالل خدمات اإر�شادية متنوعة كالإر�شاد الأكادميي الفردي �الربامج الإر�شادية �ال�شت�شارات 

املختلفة.

 �بالإ�شافة اإيل ذلك،، ي�شاعد الإر�شاد الأكادميي الطالب علي بلورة اأهدافهم �اتخاذ القرارات املنا�شبة 
املتعلقة مب�شتقبلهم الأكادميي �املهني عن طريق ال�شتفادة الق�شوى من جميع الإمكانيات املتاحة. 

اأف�شل  تقدمي  بهدف  الإدارية  الإجراءات  �ت�شهيل  تب�شيط  على  با�شتمرار  الأكادميي  الإر�شاد  �يعمل 
اخلدمات �اأجودها للطالب يف زمن قيا�شي �فق معايري اجلودة ال�شاملة التي ت�شعى اإليها الكلية يف ظل 

ازدياد ��شائل ال�شتثمار يف امل�شاريع التعليمية �الفكرية �البحث العلمي.

 رسالة اإلرشاد األكاديمي : 

الإر�شاد الأكادميي خدمة مهنية تهدف للتعرف علي امل�شكالت  التي تعوق قدرة الطالب على التح�شيل 
�عي  زيادة  طريق  عن  �الدعم  امل�شاعدة  تقدمي  �تتم  اجلامعية  احلياه  متطلبات  مع  �التفاعل  العلمي 
الأكادميية  امل�شكالت  من اجلهد يف حل  مزيد  بذل  علي  �ت�شجيعهم  الأكادميية  الطلبه  مب�شئولياتهم 
�ال�شخ�شية  التي حتول د�ن حتقيقهم اأهدافهم التعليمية �يتم ذلك عن طريق تز�يد الطلبة باملهارات 

الأكادميية املتنوعة التي ترفع من حت�شيلهم الدرا�شي �مناق�شة طموحاتهم العلمية
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برامج اإلرشاد األكاديمي: 

تتمثل بر�مج �الإر�صاد �الأكادميي يف �لتايل:

	 برامج توجيهيه للطالب امل�شتجدين للتعريف اأ�شا�ًشا بنظام الدرا�شة �الختبارات �حتقيق التاأقلم •
الالزم مع الدرا�شة اجلامعية، �تعريفهم بحقوقهم ��اجباتهم. 

	 برامج اإر�شادية مل�شاعدة الطالب ذ�ي الحتياجات اخلا�شة، خالل حياتهم اجلامعية، على حتقيق •
اأعلى درجات التكيف النف�شي �الجتماعي �التح�شيل الأكادميي �فقا ملا ت�شمح به قدراتهم، �درا�شة 

م�شكالتهم �العمل على حلها، �توفري فر�س التدريب لهم كل ح�شب جماله �حاجاته.
	 برامج اإر�شادية للطالب املتعرثين ملعا�نتهم يف جتا�ز عرثاتهم �حتقيق النجاح املن�شود، �م�شاعدتهم •

يف التغلب على ما يواجهونه من عقبات �م�شكالت. 
	 �حتفيًزا • لهم  ت�شجيًعا  التفوق  يف  ال�شتمرار  على  مل�شاعدتهم  املتفوقني  للطالب  اإر�شادية  برامج 

لغريهم من الطالب. 
	 �معا�نتهم • للدرا�شة،  موا�شلتهم  يحقق  ما  اإىل  لتوجيههم  الدرا�شية  املنح  لطالب  اإر�شادية  برامج 

على التغلب على ما قد ي�شادفهم من عقبات اأ� م�شكالت ليكونوا دعاة جيدين ل�شالح جامعاتنا يف 
بالدهم م�شتقباًل. 

	 برامج اإر�شادية لعموم الطالب مل�شاعدتهم يف حت�شني م�شتواهم الدرا�شي �التح�شيلي. •
	 ��شوف يتم تنفيذ هذه الربامج من خالل �حدة الإر�شاد الأكادميي، حيث يتم ��شع خطة تنفيذية •

للخطة العامة لالإر�شاد الأكادميي بالكلية يبا�شـر تنفيذها، كما يجري تقييم تلك اخلطه �يوايف بها 
عميد الكلية التي ت�شتخل�س من تقارير الأق�شام العلمية � اإدارة الت�شجيل �المتحانات �اإدارة �شئون 

الطالب �اإدارة الدرا�شات العليا، تقريًرا تقوميًيا للعمل الإر�شادي على م�شتوى الكلية.

مهارات اإلرشاد األكاديمي

املر�شد الناجح هو القادر على التوا�شل الفعال مع طالبه،ي�شتطيع اأن يحدد حاجاتهم، يجيد ال�شتماع 
التخطيط  يف  �ي�شركهم  معهم  يعمل  اإمنا  منهم،  ي�شخر  اأ�  يهاجمهم  ل  بهم،  �يهتم  يفهمهم  اإليهم، 
ما  �معاجلة  باأيديهم  الأخذ  على  قادرًا  يكون  عندئٍذ  بقدراتهم.  �يثق  خرباتهم  ي�شتثمر  لدرا�شتهم، 
يعرت�س طريقهم من عقبات خالل درا�شتهم، �من هنا ن�شتطيع اأن نحدد بع�س املهارات التي ينبغي اأن 

تتوفر للمر�شد الأكادميي لكي ي�شهم يف حتقيق الأهداف املر�شومة له، �من هذه املهارات:- 
مهارة القيادة -:

�نق�شد بهذه املهارة تكوين عالقة اإيجابية مع الطالب للتاأثري عليه �م�شاعدتهم يف ال�شري نحو حتقيق 
الأهداف املر�شومة.
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مهارة التعاطف :

�نق�شد بهذه املهارة م�شاركة الطالب م�شاعرهم �انفعالتهم لفهمهم �تكوين عالقة جيدة معهم ت�شاعد 
على تقبلهم لالإر�شاد �الن�شح �التوجيه.

مهارة التخطيط :

�نق�شد بهذه املهارة قدرة املر�شد الأكادميي على حتديد الأهداف �حتويلها اإىل اإجراءات قابلة للتحقيق، 
مب�شتقبله  تتعلق  بعيدة  اأهداف  لتحقيق  املالئم  التخ�ش�س  اختيار  على  الطالب  م�شاعدة  ذلك  �مثال 

الدرا�شي �الوظيفي، اأ� م�شاعدته يف اإعداد خطة لرفع تقديره الرتاكمي.

مهارة التنظيم :

الق�شوى  الإر�شاد �ترتيبها ب�شورة حتقق ال�شتفادة  اأعمال  الأكادميي على تنظيم  املر�شد  �هي قدرة 
منها �ينطبق ذلك على تنظيم ملفات الطالب مثال.

مهارة االستماع :
من املهم اأن يكون املر�شد الأكادميي م�شتمعًا جيدًا لطالبه،يتعرف على اآرائهم، �اأفكارهم، �مقرتحاتهم، 
�امل�شكالت التي يواجهونها، الأمر الذي يعزز ثقتهم باأنف�شهم �يقوي العالقة بني املر�شد �بينهم �ميكنه 

بالتايل من مد يد العون لهم.

مهارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت : 

للتعرف  �حما�رتهم  الطالب  نظر  لوجهات  ا�شتماعه  عند  الأكادميي  املر�شد  يحتاجها  املهارة  �هذه 
ثم  �من  املقرتحات حللها  ���شع  امل�شكلة  كيفية حتديد  منه  فيتعلمون  يواجهونها  التي  امل�شكالت  على 

م�شاعدتهم لتخاذ القرارات ال�شحيحة الالزمة حلل امل�شكلة.

مهارة اإلرشاد الجماعي:  

�هذه املهارة تخت�س بالتعامل مع جمموعة من الطالب ي�شرتكون يف م�شاألة ما مثل اجلهل بالنظام، 
�حتقيًقا  للوقت  اخت�شاًرا  جماعي  ب�شكل  ذلك  مع  التعامل  �نريد   .... الغياب  الدرا�شـــــــــــي،  التاأخر 
لأهداف اأخرى منها اإ�شراك الطالب يف حل م�شكالتهم �الو�شول للنتائج �اتخاذ القرارات ال�شحيحة 
�املنا�شبة، �طريقة ذلك هو جمعهم �تق�شيمهم اإىل جمموعات بحيث يتعرفون على امل�شكلة �يتحا�ر�ن 

يف اأ�شبابها �ما يرتتب عليها ثم ي�شعون احللول للتعامل معها �يتخذ�ن القرارات املنا�شبة لعالجها.
مهارة اإدارة �ا�شتثمار الوقت  :
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�هي مهارة مهمة ت�شمل جد�لة الأعمال �تن�شيقها، �حتديد اخلطة الزمنية لأعمال املر�شد التي ت�شمل 
مواعيد الت�شجيل �جد�لة �تنظيم ال�شاعات املكتبية التي ميكن للطالب من خاللها الجتماع مع املر�شد 

بها.

مهام المرشد األكاديمي:

بناًء على قرار �حدة الإر�شاد الأكادميى يخ�ش�س لكل طالب مر�شد اأكادميي من تاريخ التحاقه باجلامعة 
حتى تخرجه. �هناك نوعني من املر�شدين الأكادمييني:

المرشد األكاديمي للكلية:

ميكن حتديد املهام املطلوبة منه فيما يلي: 

الإ�شراف العام على املر�شدين الأكادمييني للطالب �متابعة ما يرفع له من حالت.. 1
ا�شتقبال الطالب اجلدد �الرتحيب بهم يف اأ�ل يوم من الدرا�شة �ال�شرح لهم عن نظام اجلامعة . 2

�الكلية �البيئة اجلامعية.
توزيع الطالب توزيعا عادل ح�شب التخ�ش�س بني اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية. . 3
ا�شتقبال احلالت التي تر�شل اإليه من املر�شدين الأكادمييني للطالب �حل م�شاكلها اأ� رفعها لوكيل . 4

الكلية اأ�العميد اإذا احتاج الأمر.

المرشد األكاديمي للطالب:

ميكن حتديد مهام �ملر�صد �الأكادميي فيما يلي:

1. �إعد�د ملف �لطالب.

يقوم املر�شد الأكادميي باإعداد ملف خا�س لكل طالب من الطالب الذين اأ�كلت اإليه مهمة الإ�شراف 
عليهم �يحتوى امللف على الآتي:

ا�شتمارة بيانات الطالب. أ. 
قائمة مقررات التخ�ش�س الدرا�شي املوؤدية لتخرج الطالب. ب. 
ا�شتمارات الت�شجيل. ج. 
ن�شخة حديثة من ال�شجل الدرا�شي)ك�شف التقديرات(. د. 
الوثائق الإدارية الأخرى )كاإ�شتمارات تاأجيل املواد مثال(. ه. 
توجيه الطالب اإىل من ي�شتطيع الرد على ا�شتف�شاراته �مناق�شة الطالب يف املو�شوعات التالية:�. 
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- عملية ت�صجيل �ملقرر�ت:

يدر�س املر�شد الأكادميي ملف الطالب �تخ�ش�شه �يتم ملء ا�شتمارة الت�شجيل اخلا�شة بكل طالب قبل 
موعد ت�شجيله،حيث ياأتي الطالب �شعيا �راء الن�شح يف اختيار املقررات �معرفة اخلطوات التالية قبل 
توقيع املر�شد النهائي، حيث يوجه الطالب بعد ذلك اإىل اإدارتى �شئون الطالب � الدرا�شات العليا لتقوم 

بت�شجيل املقررات.

�ختيار �ملقرر�ت:

على املر�شد ال�شتعانة بقائمة مقررات التخ�ش�س الدرا�شي اأثناء م�شاعدة الطالب يف اختيار مقرراتهم.
2. �جلدول �لدر��صي:

على املر�شد التاأكد من اأن الطالب يعرفون املكان �الزمان الذي تبداأ فيه املحا�شرات، �من عدم �جود 
اأي تعار�س يف مواعيد جد�ل الطالب الدرا�شي.

3- �صرح تقدير�ت �ملو�د و �لتقدير �لرت�كمى:

 – للتقديرات )�شعيف  الق�شوى   � الدنيا  ما هى احلد�د  الطالب  يعرف  اأن  الأكادميى  املر�شد   على 
�شعيف جدا - مقبول – جيد – جيد جدا – ممتاز( � كذلك كيفية ح�شاب التقدير الرتاكمى لالأربع 
�شنوات، اأي�شا من ال�شر�رى اأن يقوم املر�شد الأطادميى بتعريف الطالب تق�شيم درجات املواد الدرا�شية 

)عملى – �شفوى – اأعمال ال�شنة – نظرى نهائى(. 

المهام اإلدارية للمرشد األكاديمي:

�أ. حذف و�إ�صافة �ملقرر�ت :

على املر�شد توزيع النموذج على الطلبة الذين يرغبون باإجراء تعديالت على اإختياراتهم الأ�شلية خالل 
)ح�شب اللوائح( من الف�شل الدرا�شي.

ب. �العتذ�ر عن �الإمتحان فى مقرر:

على املر�شد توقيع ال�شتمارة للطالب الراغبني يف العتذار عن دخول الإمتحان فى مقرر ما.

ج.غياب �لطالب:

 تعترب مراقبة غياب الطالب من مهام اأ�شتاذ املقرر، �ال�شيا�شة العامة للكلية تن�س على حرمان الطالب 
من ح�شور المتحان النهائي يف حالة تغييبه لن�شبة %25.
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 المهام المطلوبة لإلرشاد الناجح:-

حل �مل�صكالت:

ي�شتطيع املر�شد الأكادميي مد يد العون للطلبة يف مواجهة ال�شعوبات التي تتعلق بتخ�ش�شاتهم �ذلك 
من خالل حتديد اأ�شباب امل�شكلة �اقرتاح احللول املنا�شبة لها، �من هذه امل�شكالت :

الأكرب ؟ كيفية ق�شاء �قت درا�شة  املقرر يتطلب الهتمام  مـــن  اأي جــزء  �تتنا�ل  �إد�رة �ملقرر:   �أ. 
املقرر ؟ هل ينظمون مراجعة در��شهم ؟.

اأ�قاتهم ؟ �ما هي  �إد�رة �لوقت: هل يعي الطلبة بالوقت الذي تتطلبه الدرا�شة ؟ هل يهدر�ن  ب. 
اأ�لوياتهم ؟ �كيف يوزعون الأ�قات املقابلة ملقرراتهم؟

اأ�  املادة  الطالب �شعوبات من  يواجه  هل  �لتدري�س و�لطالب:  �أع�صاء هيئة  �لعالقة بني  ج. 
املدر�س ؟

د. مهار�ت وعاد�ت �لدر��صة: هل يذاكر�ن ؟ �كيف �متى ؟ �اأين ؟ مع عر�س مقرتحات لتح�شني 
مذاكرتهم.

هـ. مهار�ت خا�صة باالمتحانات : هل يعاين الطالب من قلق المتحانات ؟ �كيف يتعاملون مع 
ذلك ؟ هل ميلكون املهارات الأ�شا�شية لال�شتعداد �اأداء المتحانات؟.

و. �ختيار مادة �إختيارية: على الطالب حتديد املادة الختيارية املنا�شبة لقدراته. 

ز. �مل�صاكل غري �الأكادميية �لتي تعيق �أد�ء �لطالب:

�لتوجيه: 

عليه  التي  املنا�شبة  اخلطوات  على  �اإر�شاده  ��شعه  حتليل  يف  الطالب  ي�شاعد  اأن  املر�شد  على  يتوجب 
اإتباعها يف مواجهة م�شكالته قبل اأن تتاأثر درا�شته تاأثرا كبريا بها، �يف بع�س احلالت يف�شل الطالب 
اإىل  اأ� اجل�شدية �هنا يجب توجيههم  اأ� الجتماعية  يف التكيف �ي�شبح غارقا يف التحديات النف�شية 

امل�شتوى الثاين من الإر�شاد �هو الإر�شاد املتخ�ش�س النف�شي �الجتماعي �الطبي.

�لت�صجيع:

اإن كلمات قليلة من الت�شجيع تفعل فعلها يف حت�شني م�شتوى الطالب �مواجهه م�شكالته فهي التي قد 
توؤدي اإىل اإحباطه اأ� اإعاقة اأداءه الأكادميي.
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�لقر�ر�ت �ملتعلقة بالوظيفة:

مع  بالتن�شيق  الكلية  املتوفرة خلريجي  الوظيفية  الفر�س  التفكري يف  الطالب يف  م�شاركة  املر�شد  على 
اجلهات ذات العالقة، �كذلك يف ت�شجيع الطلبة املتفوقني يف اإكمال درا�شاتهم العليا.

االجتماعي  اإلرشاد  حاالت  في  األكاديمي  المرشد  واجبات 
والنفسي :

ي�شتمر يف كونه م�شرفًا اأكادمييًا للطالب. . 1
يو�شح للطالب اأن مقابلة املر�شد النف�شي �الجتماعي ل تعني اأنه مري�س نف�شيا اأ� عقليا، �يطمئنه . 2

فيما يتعلق بخ�شو�شية ��شرية املو�شوع. 
يقوم بتز�يد املر�شد النف�شي �الجتماعي مبعلومات خمت�شرة عن حالة الطالب.. 3
احلفاظ على الدرجة الق�شوى من ال�شرية يف تنظيم اجلل�شات الإر�شادية. . 4
 

�لفئات �مل�صتفيدة من خدمات �الإر�صاد:

الفئات الطالبية المستفيدة من خدمات اإلرشاد : 

 الطلبة �الطالبات امللتحقني بكلية العالم بجميع فئاتهم �م�شتوياتهم الدرا�شية.

كيفية �حل�صول على خدمات �الإر�صاد:

الت�شال بوحدة الإر�شاد الأكادميي اأ� احل�شور اإىل مقر الوحدة لطلب اخلدمة.. 1
تعبئة بع�س ال�شتمارات ال�شر�رية لفتح ملف خا�س بالطالب/ الطالبة قبل ر�ؤية املر�شد الأكادميي. . 2
اإجراء مقابلة اأ�لية ا�شت�شارية مع املر�شد الأكادميي يف مقر الوحدة لتحديد نوع اخلدمة املنا�شبة . 3

للطالب/ الطالبة. 

�إجر�ء�ت تقدمي �خلدمات �الإر�صادية:

لكل طالب احلق يف احل�شول على كافة اخلدمات التي تقدمها �حدة الإر�شاد. . 1
تعامل جميع ملفات �معلومات الطلبة املراجعني ب�شرية تامة �يف �شياق متطلبات احلالة. . 2
للطالب احلق يف الطالع على كافة اإجراءات تقدمي اخلدمة الإر�شادية له �يتوقع منه �التعا�ن مع . 3

�حدة الإر�شاد لتقدمي املعلومات املنا�شبة التي تتطلب لهذه اخلدمة.
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نظام الساعات الدراسية المعتمدة

ل�شك اأن الهتمام بالعن�شر الب�شرى �املتمثل فى اعداد متخ�ش�شني �خرباء فى خمتلف القطاعات 
�تلعب   ، الع�شر �حتدياته  يواجه متطلبات  ان  ي�شتطيع  بناء جمتمع  الزا�ية فى  النتاجية ميثل حجر 
اجلامعات د�را حموريا فى هذا الجتاه م�شتفيدة فى ذلك من اخلربات العاملبة املتميزة  للتمكن من 
بثقافة جمتمعه  الوعى  التوا�شل مع الخرين حامال معه درجة من درجات  تخريج مواطن قادر على 
�احتياجاته المر الذى يدعو اىل �شر�رة التعرف على انظمة التعليم ال�شائئدة لتطويرطرق التدري�س 
باجلانب  الهتمام  مع  التعليمية  املوؤ�ش�شات  هذه  ادارة  على  القائمني  اداء  �تطرير  التقومي  �ا�شاليب 

املعرفى من خالل رفع كفاءة اع�شاء هيئة التدري�س لالرتقاء ب�شتوى الطالب علميا �تطبيقيا .

نظم التعليم السائدة

التعليمى �أوال:  نظم تعليم تعتمد على برامج تعليمية معيارية ) نظام تعليم يتمركز حول الربنامج 
program Centered Education( �من اأهم خ�شائ�س هذا النظام 

	 جمبع الطالب يدر�شون خالل فرتة زمنية حمددة•
	 برناجمًا �احدًا �يتخرج الطالب بعد اجتياز جميع مقرراته بنجاح.•
	 يتخرج جميع الطالب بعد اجتياز عدد حمدد من املقررات .•
	 املمار�شة • باحتياجات  لتفى   ( �لكنها  العامة  املمار�شة  من  متكن  الربنامج  من  املكت�شبة  املهارات 

املتخ�ش�شة(.

ثانيا :نظم تعليم تعتمد على زمن اللقاء املنا�شب للمقررات الدرا�شية  ) ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة 
)Credi tHours�من اأهم خ�شائ�س هذا النظام : 

	 يدر�س الطالب عدد من ال�شاعات الدرا�شية متثل املقررات التى حتدد هويته التخ�ش�شية.•
	 كل  • يختارها  التى  املقررات  جمموعة  متثل  ال�شاعات  من  حمدد  عدد  اجتياز  بعد  الطالب  يتخرج 

طالب على حدة يحدد من خاللها هوية النخ�ش�س الذى ينا�شبه.
	 •     )Major( العام املقررات حتدد هوية  تخ�ش�شه  اختيارجمموعة من  الطالب من  النظام ميكن 

الفرعى  تخ�ش�شه   هوية   حتدد  املقررات  من  اأخرى  جمموعة   اختيار  اإمكانية  اىل  بال�شافة 
.)Minor(

	 املهارات املكت�شبة بعد النتهاء من الربنامج ميكن   توجيهها اىل اأى عدد من التخ�ش�شات الفرعية •
�على اأى م�شتوى من املعاجلة املو�شوعية.

	 • Credit Hour الدرا�شية  للمقررات  املعتمدة  الدرا�شية  ال�شاعات  حول  التعليم  نظام  يتمركز 
  .Centered Education
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م�صكالت �لطلبة )�أ�صبابها و عالجها (:

	 التاأخر عن املحا�شرة•
	 النوم اأثناء ال�شرح•
	 غياب الطالب عن املحا�شرة•
	 الرثثرة �الت�شتت اثناء املحا�شرة•
	 احداث �شغب خالل الدرا�شة•

 ت�صجيع �لطالب وحتفيزهم:

اإن كلمات قليلة من الت�شجيع تفعل فعلها يف حت�شني م�شتوى الطالب �مواجهه م�شكالته فهي التي قد 
اأداءه الأكادميي �فيما  ياأتي جمموعة من الإر�شادات �التوجيهات العامة  اإعاقة  اأ�  توؤدي اإىل اإحباطه 

اخلا�شة بالطالب خالل الدرا�شة: 

	 ا�شتخراج الهوية اجلامعية من خالل �حدة القبول �الت�شجيل. •
	 مراجعة �حدة القبول �الت�شجيل لت�شلم برنامج الف�شل الدرا�شي الأ�ل، �معرفة اأ�قات املحا�شرات •

�اأماكنها. 
	 احلر�س على اللتحاق باملحا�شرات من اليوم الأ�ل لبدء الف�شل الدرا�شي. •
	 الإطالع با�شتمرار على لوحات الإعالنات لأنها حتتوي على معلومات تهمك.•
	 قاعات • �داخل  اجلامعي،  احلرم  داخل  ن�شرات  توزيع  اأ�  مل�شقات،  اأ�  اإعالنات  اأية  ��شع  عدم 

املحا�شرات �املختربات من د�ن الرجوع اإىل عمادة �شوؤ�ن الطلبة اأ� عمادة الكلية. 
	 احل�شور �املواظبة �الن�شباط يف املحا�شرات، �عدم الإزعاج بطرق اأبواب القاعات اأ� طلب اأحد ما •

من داخل املحا�شرة �مهما كانت الأ�شباب . 
	 اإل عند ال�شر�رة الق�شوى • الدرا�شية  امل�شاقات  اأ� الن�شحاب من بع�س  اإىل الإ�شافة  اللجوء  عدم 

��شمن املواعيد املحددة من جانب القبول �الت�شجيل �بعد ا�شت�شارة املر�شد الأكادميي �توقيعه على 
النموذج اخلا�س بذلك. 

	 اجلهل بالقوانني �التعليمات �الأنظمة ل يعفي الطالب من حتمل امل�شوؤ�لية. •
	 احر�س على مراجعة مدر�شك يف الوقت املخ�ش�س لذلك �مبا يتفق مع ال�شاعات املكتبية للمدر�س. •
	 درجة • منح  تعليمات  على  الطالع  لك  يت�شنى  حتى  اجلامعي  الطلب  دليل  اقتناء  على  احر�س 

البكالوريو�س بدقة �اهتمام. 
	 املكتبة �موجوداتها  ثر�ة يف حياة طالب العلم، فحافظ على كتبها �د�رياتها �مراجعها من التلف •

اأ� ال�شياع. 
	 املحافظة على نظافة الكليه  تعك�س قيمك الأخالقية. •
	 غري • امل�شكلة  كانت  �اإذا  الأكادميي  مر�شدك  مراجعة   عليك   اأكادميية  م�شكلة  اأية  مواجهة  عند 

اأكادميية عليك مراجعة عميد الكلية. 
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	 الهادفة، • �الجتماعية  �الفنية  �الريا�شية  الثقافية  الن�شاطات  مبمار�شة  فراغك  اأ�قات  ا�شتغل 

�ا�شتثمر �جودك يف اجلامعة �الكلية مبا هو مفيد لك. 
	 درجة • منح  تعليمات  على  الطالع  لك  يت�شنى  حتى  اجلامعي  الطلب  دليل  اقتناء  على  احر�س 

البكالوريو�س بدقة �اهتمام. 
	 املكتبة �مقتنيناتها  ثر�ة يف حياة طالب العلم، فحافظ على كتبها �د�رياتها �مراجعها من التلف •

اأ� ال�شياع. 
	 املحافظة على نظافة اجلامعة تعك�س قيمك الأخالقية. •
	 غري • امل�شكلة  كانت  �اإذا  الأكادميي  مر�شدك  مراجعة   عليك   اأكادميية  م�شكلة  اأية  مواجهة  عند 

اأكادميية عليك مراجعة عمادة �شوؤ�ن الطلبة اأ� عمادة الكلية. 
	 الهادفة، • �الجتماعية  �الفنية  �الريا�شية  الثقافية  الن�شاطات  مبمار�شة  فراغك  اأ�قات  ا�شتغل 

�ا�شتثمر �جودك يف اجلامعة �الكلية مبا هو مفيد لك.  

تطوير  فى  ودوره  المعتمدة  الدراسية  الساعات  نظام 
التعليم

يلعب نظام ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة د�رًا مميزًا يف تطوير التعليم اجلامعي.  �كان للجامعات الأ�ربية 
اجلامعية   � عامة  ب�شفة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  غالبية  يف  النظام  هذا  تطبيق  يف  الريادة  الأمريكية   �
منها ب�شفة خا�شة ، � نظرًا لنجاح هذا النظام فى اإحداث نقلة معرفية حقيقية قابلة للتطبيق فقد 
�اإتاحة  املعرفية  للمادة  الطالب  اإختيار  فر�س  اإعطاء  من  به  يتميز  ملا  العاملي  امل�شتوي  علي  قبوله  مت 
فر�س امل�شاركة باإيجابية فى اإختيار نوعية املعارف �تنويع جمالت الدرا�شة بالإ�شافة اىل ما متتع به 
هذا النظام من اإمكانية تخريج مهنيني قادريني علي مواجهة متطلبات �شوق العمل. اأقبلت العديد من 
املوؤ�ش�شات التعليمية على التو�شع فى تطبيق نظام ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة بهدف الو�شول اإيل جودة 
تعليم عالية ت�شهم فى اإك�شاب الطالب خالل درا�شته العديد من املهارات املعرفية التي ي�شعب حتققها 

يف ظل الأنظمة املعيارية التقليدية � املطبقة حاليًا فى غالبية املوؤ�ش�شات التعليمية يف الوطن العربي 

مربر�ت �ختيار نظام �ل�صاعات �لدر��صية �ملعتمدة:

	 الحتياج املتزايد للتخ�ش�س املو�شوعى الدقيق �هذه �شمة الع�شر.•
	 البيئة �املجتمع من اخلدمات • تاهيال منا�شبا ملواجهة متطلبات  تاهيل اخلريج  احلاجة ملحة اىل 

املتخ�ش�شة التى تتزايد هذه اليام ب�شورة ي�شعب مالحقتها فى ظل نظم التعليم التقليدية .
	 النظام ميكن من التاهيل اجلامعى �ما بعد اجلامعى فى �شتى التخ�ش�شات املو�شوعية احلالية، �ما •

ي�شتجد من تخ�ش�شات جديدة فى امل�شتقبل د�ن الخالل مبكونات الربنامج ال�شلى د�ن حتميل 
الطالب  اعباء درا�شية غري عادية

	 تتجه انظمة التعليم العام �اجلامعى حاليا ) امريكا / ا�ربا / اأ�شيا (  �فى العديد من الد�ل العربية •
�اخلليجية اإىل اتباع نظام ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة الذى ي�شهل مهمة التفاعل �التحويل بني هذه 

املوؤ�ش�شات التعليمبة د�ن اأعباء تعليمية غري عادية.
	 التنقل �ا�شتكمال الدرا�شة  بني الق�شام املناظرة فى الداخل �اخلارج•
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�ل�صمات �ملميزة لنظام �ل�صاعات �لدر��صية �ملعتمدة :

من �أهم �ل�صمات �ملميزة لنظام �ل�صاعات �لدر��صية  �ملعتمدة:

الأهتمام بالتوجه التخ�ش�شى الدقيق على اأ�شا�س اأن اإحتياجات �متطلبات البيئة �املجتمع فى هذا . 1
الع�شر حتتاج اىل معاجلة متخ�ش�شة، كما اأن الدرا�شات �الإجتاهات العاملية فى املوؤ�ش�شات التعليمية 
املختلفة تتجة �ب�شدة اىل املعاجلة البحثية املتخ�ش�شة ،الأمر الذى ي�شعب حتقيقه من خالل اأنظمة 
التعليم املعيارية التى تهتم بالتخريج ال�شموىل �ترتك التخ�ش�س ملا بعد التعليم اجلامعى، الأمر 
الذى اإهتمت به جامعة 6 اأكتوبر حيث مت تقدمي �ُشعب جديدة ذات اإهتمامات متخ�ش�شة من خالل 

الربامج التى تقدمها حاليًا فى ظل نظام ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة
اإعطاء احلق للطالب يف اختيار املقررات التي يرغبها � تقع يف اطار اهتماماته � ذلك من خالل . 2

جمموعة من املقررات الختيارية التي حتدد هوية التخ�ش�س الذي يرغبه الطالب � يحقق احتياجات 
املجتمع .

مراعاة العبء الدرا�شي الذي يتفق مع قدرات الطالب التح�شيلية � يتفق مع معايري اجلودة  يف . 3
الهتمام بالكيف � لي�س الكم. � يف هذا الطار فاإن العبء الدرا�شي الف�شلي يف الربامج املحولة 
يرتا�ح بني 18-20 �شاعة درا�شية ا�شبوعية الأمر الذي يحمل الطالب بعبء درا�شي يومي يف حد�د 

امكانات الطالب املتو�شط .
تغيري اأ�شاليب التدري�س � اأ�شاليب التقومي مبا يتفق مع فل�شفة هذا النظام � متطلبات معايري اجلودة .. 4
قدمي جمموعة من املقررات اجلامعية الإجبارية � الإختيارية التي ر�عي فيها رفع امل�شتوي الثقايف . 5

العام عند الطالب .
اأكتوبر � هو ما . 6 العديد من كليات جامعة 6  التعليم فى  اأمكن تطوير  � من خالل تلك الإيجابيات 

�شوف نطرحه للمناق�شة � التحليل من خالل اإ�شتعرا�س الهيكل العام لهذة الربامج .

�لبنية �لرئي�صية لنظام �ل�صاعات �لدر��صية �ملعتمدة

يتطلب �لتاهيل �جلامعى من خالل فل�صفة نظام �ل�صاعات �لدر��صية �ملعتمدة : 

	 •.)   Major (   درا�شة جمموعة من املقررات الدرا�شية ال�شا�شية متثل   التخ�ش�س العام
	 متثل • املطلوب  املو�شوعى  التخ�ش�س  هوية  حتدد  التى  الدرا�شية  املقررات  من  جمموعة  درا�شة 

.) Minor ( لتخ�ش�س الفرعى
مالحظة:  لميكن تطبيق هذا الفكر اإل من خالل نظام ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة.
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�ملفاهيم �ال�صا�صية �ملتعلقة بنظام �ل�صاعات �لدر��صية �ملعتمدة

قبل الدخول فى تفا�شيل النظام نتعرف على اأهم املفاهيم �املبادئ ال�شا�شية التى حتدد معامل هذا 
النظام

�ل�صاعة �لدر��صية �ملعتمدة

املحا�شرات قاعات  داخل  دقيقة   50 �مدتها  ال�شبوعية  النظرى  التدري�س  �حدة  •	هى 
اللقاء. لهذا  �العداد  اخلارجبة  للدرا�شة  الطالب  �قت  من  �شاعتان  مايتطلب  عادة  اللقاء  •	هذا 

•	ال�شاعة الدرا�شية النظرية يقايلها �شاعتان لقاء عملى  )درا�شة عملية /تطبيقية / معملية...الخ(

المقرر الدراسى 

العلمية  املادة  لكل مقرر على حدة فى �شوء  يتم حتديدها  املعتمدة  الدرا�شية  ال�شاعات  جمموعة من 
املطلوب حت�شيلها خالل الف�شل الدرا�شى 14 – 16 ا�شبوع ) املتفق عليه عامليا هو 3 �شاعات معتمدة 

لكل مقرر فى املتو�شط (.

�أمثلــــــــــــــــــــــــــة :

مقرر 3 �شاعات معتمدة 

     ) دقيقة   50  *  3  ( نظرى  لقاء  �شاعة   3  =		•
) دقيقة   50*2  ( عملى  �شاعة   2+) دقيقة   50  *  2  ( نظرى  لقاء  �شاعة   2  =		•

                    ) دقيقة   50*4  ( عملى  �شاعة   4+) دقيقة   50  *1   ( نظرى  لقاء  �شاعة   1  =		•
) دقيقة   50  *  6  ( عملى  �شاعة   6  =		•

الف�شل الدرا�شى 
	 عدد ال�شابيع املخ�ش�شة لالنتهاء من درا�شة املقرر �املتفق عليه فى غالبية اجلامعات التى تطبق •

هذا النظام 
	 ف�شل درا�شى ثالثى Trimester ) العام الدرا�شى يتكون من 3 ق�شول درا�شية (•
	 ف�شل طويل   14 ــ 16  ا�شبوع  +  ف�شل ق�شري  10 ا�شابيع•
	 ف�شل درا�شى رباعى( Quarter  العام الدرا�شى يتكون من 4 ف�شول درا�شية ( اأ�4 ف�شل ق�شري  •

كل منها  10 ا�شابيع
	 مالحظة : فى حالة الف�شول الق�شرية يراعى زيادة عدد اللقاءات الإ�شبوعية  اأ�اإطالة مدة اللقاء •

لتعوي�س النق�س فى عدد الأ�شابيع الف�شلية.
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المقررات االجبارية واالختيارية
Elective and Selective courses

��صا�س �لفكر �لتنظريى لنظام �ل�صاعات �لدر��صية �ملعتمدة:
�ملقرر�ت �الجبارية :

	 متطلبات اأ�شا�شية للتخرج، لبد من درا�شتها قبل التخرج � تكون البنية ال�شا�شية املحددة للتخ�ش�س •
العام �اخلا�س .

	  املقررات الختيارية:•
	 هوبة • لتحديد  ماينا�شبه  الطالب  منها  يختار   � الفرعية       التخ�ش�شات  هوية  حتدد  مقررات 

تخ�ش�شه الفرعى.

:Prerequisite ملتطلب �ل�صابق�

مقرر لبد من درا�شتة قبل درا�شة اأى مقرر اآخر يرتبط به.
العبء الدرا�شى للخريج:

يق�شد بالعبء الدرا�شى  عدد ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة التى يحق للطالب اأن ي�شجلها فى الف�شل 
الدرا�شى ،�عادة ما يتم حتديد احلد الأق�شى لهذا العبء فى �شوء قدرات الطالب، حيث من املفرت�س 
اأعباء تدري�شية غري عادية تتمثل فى عدد ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة �املتعلقة  اأن ل يتحمل الطالب 
قاعات  خارج  الأعباء  هذة  متطلبات  لتلبية  الالزم  الوقت  اىل  ،بالإ�شافة  الف�شلى  الدرا�شى  بجد�له 
املحا�شرات ، �قد اأجمعت الدرا�شات الرتبوية على �شر�رة التوزيع العادل لوقت الطالب بحيث يتمكن 
من الوفاء باإلتزامات اليوم الدرا�شى �الذى يرتا�ح ما بني 8- 10 �شاعات يوميًا كحد اأق�شى �يخ�ش�س 

باقى الوقت للراحة �ق�شاء باقى الإلتزامات الأ�شرية �ال�شخ�شية .

 �على هذا فمن املفرت�س اأن العبء الدرا�شى الإ�شبوعى للطالب يكون فى حد�د من 50 – 60 �شاعة 
ال�شاعات  نظام  تطبق  التى  التعليمية  الربامج  به  �اإلتزمت  الرتبوية  الدرا�شات  علية  اأجمعت  ما  ،�هو 
الدرا�شية املعتمدة، الأمر الذى ي�شاعد على الإهتمام بالّكيف �لي�س الّكم الذى تتميز به اأنظمة التعليم 
املعيارية ،حيث ي�شل العبء الدرا�شى الإ�شبوعى للطالب اىل 100 �شاعة اإ�شبوعيًا �هو اأمر يتنافى مع 

معايري اجلودة فى التعليم .

بدرا�شة العبء الدرا�شى الإ�شبوعى فى الربامج التعليمية التى تقدمها املوؤ�ش�شات التعليمية اجلامعية 
على امل�شتوى العاملى ،�جد اأن هذا العبء يرتا�ح بني 18 – 20 �شاعة معتمدة اإ�شبوعيًا، �هذا العبء فى 
درا�شى  برنامج  اأى  فى  للتخرج  املطلوبة  املعتمدة  ال�شاعات  تق�شيم  اأ�شا�س  على  ح�شابه  ميكن  الواقع 
على عدد الف�شول الدرا�شية التى متثل احلد الأدنى للف�شول الالزمة للتخرج ،�على هذا فاإن العبء 

الدرا�شى ميكن اأن يختلف باإختالف ال�شاعات الدرا�شية الالزم اإجتيازها للتخرج .
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�على �شبيل املثال اإذا كان العبء الدرا�شى الالزم للتخرج هو 144 �شاعة ُيفرت�س اإجتيازها خالل فرتة 

زمنية 8 ف�شول درا�شية ) 4 �شنوات ( فاإن العبء الدرا�شى الف�شلى يكون 18 �شاعة معتمدة.

الدرا�شى  العبء  يرتا�ح  باأن  توجيهاته  م�شر  فى  للجامعات  الأعلى  املجل�س  اأ�شدر  املجال  هذا  �فى   
لطالب نظام ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة فى اجلامعات امل�شرية احلكومية �اخلا�شة ما بني 18 – 20 
اإتفقت علية املوؤ�ش�شات  اإ�شبوعيًا �هذا يتفق اىل درجة كبرية مع العبء الدرا�شى الذى  �شاعة معتمدة 
التعليمية فى اجلامعات الغربية حيث ينتهى الطالب من درا�شته اجلامعية بعد اإجتياز من 120- 140 
�شاعة درا�شية معتمدة 60% منها لبناء البنية الأ�شا�شية للتخ�ش�س )متطلبات اإجبارية ( ، 40% منها 

لبناء البنية الالزمة للتخ�ش�س الدقيق )متطلبات اإختيارية ( .

التقويم :

يتم التقومي فى نظام ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة على اأ�شا�س :

يخ�ش�س للمقرر الدرا�شى 100 درجة )د�ن النظر اىل عدد ال�شاعات( يتم توزيعها على الن�شاط . 1
الطالبى خالل الدرا�شة �الإختبار النهائى فى نهاية الف�شل .

�التى . 2 الأكادميى  للمقرر  الطالب خالل درا�شته  اأن�شطة  تقييم  الأ�ل عن  امل�شئول  املادة  اأ�شتاذ  ُيَعد 
تتنا�ل الأعمال ال�شيفية �الإختبارات الد�رية �التقارير �املناق�شات ،اىل جانب الواجبات املنزلية 
تختلف  حيث  املعتمدة  الدرا�شية  ال�شاعات  نظام  مييز  ما  �هذا  �النهائية،  الن�شفية  �الإختبارات 
ال�شرية  اإجراءات  من  يخلو  الذى  الأمر  املعيارية.  الأنظمة  فى  املتبع  النظام  عن  التقييم  اأ�شاليب 
املتبعة فى الكنرت�لت �من ثم فاإنه يحتاج اىل �شمانات لتوفري املو�شوعية فى التقييم مما يعد من 

اأكرب التحديات التى تواجه تطبيق نظام ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة .
لل�شاعة . 3 العلمى  التح�شيل  متو�شط  اأ�شا�س  على  اأقرانه  بني  الطالب  حت�شيل  م�شتوى  حتديد  يتم 

الدرا�شية املعتمدة) GPA( �هذا املقيا�س ي�شتخدم على امل�شتوى الف�شلى اأ� على امل�شتوى الرتاكمى 
بعد اإجتياز الطالب للمقررات املطلوبة للتخرج .

تقييم الطالب

يتم �لتقييم على �لنحو �لتاىل

يخ�ش�س للمقرر الدرا�شى 100 درجة د�ن النظر اىل عدد �شاعاته املعتمدة توزع على اعمال ال�شنة � 
الختبارات الد�رية �الن�شفية � الختبار النهائى

	 يحدد التقدير الن�شبى املقابل للدرجة التى ح�شل عليها الطالب فى املقرر.•
	 حتدد النقاط املقابلة للتقدير طبقا للجدا�ل امل�شممة لهذا الغر�س.•
	 يح�شب الوزن الن�شبى لتقييم املقرر على ا�شا�س •
	 نقاط املقرر � عدد ال�شاعات املعتمدة للمقرر•
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                                  جمموع نقاط املقررات فى الف�شل الدرا�شى
املعدل الف�شلى =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

                              عدد ال�شاعات املعتمدة املقابلة للمقررات الف�شلية
    

                                        جمموع النقاط احلا�شل عليها الطالب
املعدل الرتاكمى=   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                عدد ال�شاعات املعتمدة جلميع املقررات املدر��شة

� فى �شوء املعايري العامة �التى �شبق الإ�شارة اإليها اإتخذت جامعة 6 اأكتوبر قرارها بتحويل براجمها 
الدرا�شية التى تطبق النظام املعيارى فى التعليم اىل نظام ال�شاعات الدرا�شية املعمدة �مبا يتفق مع 
كوادر  تخريج  ،�هو  النظام  هذا  تطبيق  من  الأ�شا�شى  الهدف  �يحقق  ال�شاأن  هذا  فى  العاملية  املعايري 
طالبية تكت�شب املهارات الأ�شا�شية فى التخ�ش�س، بالإ�شافة اىل اإكت�شابها مهارات تخ�ش�شية دقيقة 

متكنه من مواجهة �شوق العمل �متطلباته �ذلك على النحو التاىل : 

�يتم . 1 يدر�شها جميع طالب اجلامعة  �الإختيارية  الإجبارية  املوحدة  املقررات  تقدمي جمموعة من 
تثبيتها فى جميع برامج الكليات التى تطبق نظام ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة �هى فى حد�د 18 

�شاعة درا�شية معتمدة ) 12% من ال�شاعات الالزمة للتخرج ( .
بدرا�شتها . 2 يقوم  عاملية،  معرفية  ملعايري  �فقًا  �الإختيارية  الإجبارية  املقررات  حتديد جمموعة من 

جميع طالب الكلية حتقق للطالب فر�شًاحقيقية لالإختيار مبا يتفق مع ميولهم �رغباتهم املتباينة .
خالل . 3 من  التخ�ش�س  جمال  يحددها  التى  الإجبارية  التخ�ش�شية  املقررات  من  جمموعة  تقدمي 

اخلرباء �اأع�شاء الأق�شام العلمية. �هى مقررات ل يتخرج الطالب اإل بعد اإجتيازها .
تقدمي جمموعة من املقررات التخ�ش�شية الإختيارية التى يختار الطالب من بينها لتحديد هوية . 4

تخ�ش�شه الفرعى .
مقررات . 5 العلمية)  الأق�شام  من  ق�شم  اأى  من  �شاعات   6 فى حد�د  مقررات  باإختيار  الطالب  يقوم 

التثقيف العام (

حماور �أ�صا�صية:

املوؤ�ش�شات  اإلية  اإنتهت  مما  اأكتوبراإنطالقًا   6 جامعة  تقدمها  التى  التعليمية  الربامج  لوائح  بدرا�شة 
التعليمية على م�شتوى الد�ل املتقدمة �النامية �التى تتبع نظام ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة كاأ�شا�س 
درجة  على  للح�شول  براجمها  خالل  من  تقدم  التى  املقررات  ت�شنف  التعليمية  براجمها  لتقدمي 

البكالوريو�س اأ� ما يعادلها اىل اأربعة حما�ر اأ�شا�شية :
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1. حمور �ملتطلبات �جلامعية �لعامة :

�فى هذا املحور نقدم جمموعة من املقررات لتعريف الطالب بالزمان �املكان )م�شر �العامل العربى( 
احلا�شب  فى  الأ�شا�شية  �املهارات  اللغوية  املهــــارات  لإك�شـــاب  املقررات  من  جمموعـــة  اىل  بالإ�شافة 

الآىل �طرق البحث �التفكري العلمى .

2. حمور متطلبات �لكلية :

ت�شم جمموعة من املقررات الدرا�شية التى متهد للدرا�شة فى التخ�ش�شات املختلفة التى تقدمها الكلية 
�هى مقررات يدر�شها جميع طالب الكلية توفريًا للجهد �املكان .

3. حمور �ملتطلبات �لتخ�ص�صية :

�هى جمموعة املقررات الدرا�شية التى متكن الطالب من اإكت�شاب املهارات املتعلقة بتخ�ش�شه العلمى 
على امل�شتوى العام �الفرعى .

4. حمور �ملقرر�ت �لعامة �حلرة :

�تقدم فيها جمموعة من املقررات التى يختارمنها الطالب مما يحقق اإ�شباع رغبته فى درا�شة بع�س 
املعارف من خارج التخ�ش�س لرفع امل�شتوى الثقافى �املعرفى .

اإيجابيات نظام ال�شاعات املعتمدة:
فى ظل تطبيق نظام ال�شاعات الدرا�شية املعتمدة مُيكن اأن تربز الإيجابيات املميزة لهذة الربامج �هى 

على النحو التاىل :

�أواًل : على �مل�صتوى �جلامعى :

مت حتديد العبء الدرا�شى  فى جميع الربامج بحيث ترتا�ح بني 18 – 20 �شاعة درا�شية معتمدة فى . 1
الإ�شبوع .

مت توحيد املقررات اجلامعية الإجبارية �هى فى حد�د 12 �شاعة درا�شية معتمدة �متثلها املقررات . 2
الآتية :

. الإلكرت�نى  البحث  �م�شادر  •	املكتبة 
. الإح�شاء  فى  الآلية  •	التطبيقات 

. الإن�شان  •	حقوق 
. العلمى  التفكري  •	مبادىء 

3. مت توفري جمموعة من املقررات الإختيارية على امل�شتوى اجلامعى ُتك�شب الطالب املهارات اللغوية 
املنا�شبة �مهارات اإ�شتخدام احلا�شب الآىل .
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ثانيًا : على م�صتوى �لرب�مج �لتعليمية �لتى تقدمها كليات �جلامعة :

مت تقدمي جمموعة من املقررات الإجبارية تختلف باإختالف الربامج املختلفة �متثل البنية الالزمة . 1
املقررات  من  املجموعة  �هذة  عامة  ب�شفة  الكلية  لتخ�ش�س  الأ�شا�شية  املهارات  الطالب  لإك�شاب 

يتوجب على الطالب اإجتيازها قبل التخرج .
مت تقدمي جمموعة من املقررات الإختيارية على م�شتوى الكليات املختلفة لإك�شاب الطالب املهارات . 2

اإكمال درا�شته من خالله  اإختيار التخ�ش�س الفرعى الذى يريد  التعليمية �املهنية مل�شاعدته على 
�مبا يتما�شى مع اإهتماماته �طموحاته .

متطلبات . 3 ملواجهة  الالزمة  املهارات  الطالب  لإك�شاب  الإختيارية  املقررات  من  جمموعة  تقدمي  مت 
البيئة �املجتمع الذى يتنامى ب�شورة ديناميكية.

 �فيما يلى اإ�شتعرا�س لبع�س الربامج التى تقدمها جامعة 6 اأكتوبر �تو�شح هذة التوجهات: 
- لقد انتهت جامعة 6 اكتوبر حتى الن من حتويل الدرا�شة فى ع�شرة كليات جامعية اىل نظام ال�شاعات 

الدرا�شية املعتمدة �مبا يتم�شى مع الفكر �املنهج ال�شابق التنويه اليه �مبا يتفق مع املعايري التية :

متطلبات جامعة �جبارية و�ختيارية  : 

- جمموعة من املقررات تقدم جلميع طالب اجلامعة ب�شرف النظر عن انتماءاتهم التخ�ش�شية
متطلبات كلية �جباربة و�ختباربة : 

- جمموعة من املقررات ترتبط بتخ�ش�س الكلية تقدم جلميع طالب الكلية ب�شرف النظر عن  تخ�ش�س 
الطالب 

   ) Major( متطلبات �لتخ�ص�س �ال�صا�صى
ال�شا�شية  البنية  �متثل  للتخرج  ك�شرط   اجتيازها  �املطلوب  الجبارية  املقررات  من  جمموعة  �هى 

لتخ�ش�س الطالب.

متطلبات �لتخ�ص�س �الختيارية :

حيث يختار الطالب جمموعة من املقررات   التى حتدد هويته التخ�ش�شية .  
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المصطلحات التي تستخدم  في االرشاد االكاديمي

ويتكون من فصلين دراسيين : الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني وقد يضاف اليهما فصل 
ثالث اليلتزم جميع طلبة الجامعة بالتسجيل فيه ويسمي » الفصل الصيفي » العام الجامعي

رقم يدل علي العام الجامعي والفصل الذي يبدأ الطالب الدراسة فيه إضافة الي الرقم المتسلسل للطالب في 
ذلك العام والفصل الدراسي الرقم الجامعي

هو فترة زمنية مقدارها ستة عشرة اسبوعًا ، تشمل ساعات الدارسة وفترة األمتحانات الفصل الدراسي

جميع المقررات التي يدرسها الطالب لتمكنهم من الحصول علي الدرجة العلمية في تخصص معين الخطة الدراسية

المنهج الدراسي محدد األهداف والمحتوي الذي يتناول موضوع ما لمدة فصل دراسي كامل ويميز المقرر 
باالسم والرقم المقرر الدراسي

هو كشف يبين المقررات التي درسها الطالب بتسلسل الفصول والتقديرات التي احرزها هذه المقررات 
كما يبين الكشف المعدل الفصلي والتراكمي في كل فصل دراسي السجل الدراسي

مجموعة المواد الدراسية التي تقر الجامعة تدريسها لجميع طلبتها ، وهي مواد تتفق وأهداف الجامعة متطلبات الجامعة

محموعة المواد الدراسية التي يدرسها جميع ططلبة الكليةعلي اختالف تخصصاتهم ، وذلك لتوفير قاعدة 
اساسية من الثقافو والمعلومات لهم متطلبات الكلية

وتشكل مجموعة المواد الدراسية التي تنتمي الي حقل واحد من حقول العلوم والمعرفة اإلنسانية ، وينفرد 
بدراستها طلبة التخصص الواحد في الكلية متطلبات التخصص

هي بيان بالمقررات المطلوب من الطالب دراستها ولم يتم انجازها بعد ويمكن التسجيل فيه فعاًل البطاقة اإلرشادية

يعتبر بمثابة إيصال تستلمه الطلبة بعد التسجيل مباشرة يبين فيه المقررات التي تم التسجيل فيها فعاًل اشعار التسجيل

هو عضو هيئة التدريس الذي يختاره القسم األكاديمي في الكلية ليتولي توجيه الطالب في عملية تسجيل 
مقررات كل فصل دراسي ، ويتابع مسيرته العلمية منذ دخوله في الجامعة وحتي تخرجه المرشد األكاديمي

عملية تسجيل الطالب للمقررات المختلفة التي تتم في حدود منتصف فصل ما ويسجل فيه للفصل الالحق التسجيل المبكر

عملية حذف أو إضافة أو تغيير شعب أو مواعيد معينة لمقرر أو اكثر وتتم خالل األسبوع األول من 
الفصل الدراسي السحب واإلضافة

هو معدل عالمات المقررات التي درسها الطالب نجاحا أورسوبا في الفصل الدراسي الواحد ،ويتم 
احتسابها علي النحو التالي :

تضرب درجات مل مقرر في عدد ساعاته المعتمدة ، ثم تجمع حواصل ضرب المقررات التي درسها 
الطالب ، وتقسم علي مجموع الساعات التي سجلها الطالب في الفصل الدراسي 

المعدل الفصلي

هو معدل عالمات المقررات التي درسها الطالب نجاحا أورسوبا حتي أخر فصل دراسي أتم دراسته ، 
ويتم احتسابها علي النحو التالي :

تجمع حواصل ضرب المقررات التي درسها الطالب في كل الفصول ، ثم تقسم علي إجمالي الساعات 
المعتمدة للفصول الدراسية التي درسها 

المعدل التراكمي 
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 الجداول الدراسية



ـر ـ وبـ تـ جـامعـة 6 �أكـ

49

جدول الفصل الدراسي االول 

�لفرقة �الويل

المكتبة ومصادر البحث االتنين

مدخل إلي الوسائط المتعددة و اإلنترنت لغة عربية الثالثاء

مدخل الى االذاعة والتليفزيون مدخل إلي العالقات العامة واإلعالن مادة إعالمية بلغة أجنبية االربعاء

مدخل إلي الصحافة نشأة وسائل االتصال  الخميس
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�لفرقة �لثانية

اخالقيات االعالم وتشريعاته التوثيق اإلعالمي االدب العربى المعاصر  االحد

االدب العربى المعاصر جغرافيا سياسية مادة إعالمية بلغة أجنبية  االثنين

اخالقيات االعالم وتشريعاته التفكير العلمي  الثالثاء

الملكية الفكرية وضوابطها وحقوقها مهارات االتصال المباشر االربعاء

أساسيات التسويق مهارات االتصال المباشر مادة إعالمية بلغة أجنبية  الخميس
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�لفرقة �لثالثة ق�صم �ل�صحافة

 االحد مناهج بحوث فى الصحافة كتابة المقاالت والتقارير الصحفية 

االثنين وكاالت األنباء ومصادر المعلومات  مادة صحفية باللغة األجنبية

 الثالثاء اإلعالن الصحفي الصحافة المتخصصة

مادة صحفية بلغة أجنبية االربعاء

 الخميس

�لفرقة �لثالثة ق�صم �لعالقات �لعامة

 االحد سلوك المستهلك  ماده اعالميه بلغه اجنبيه

إدارة وتخطيط حمالت االعالم  الدعاية االثنين

 الثالثاء اإلنترنت في العالقات العامة واإلعالن

االربعاء

 الخميس الكتابة للعالقات العامة بحوث العالقات العامة

�لفرقة �لثالثة ق�صم �الذ�عة و�لتلفزيون

الخبر االذاعى والتليفزيونى نقد اذاعى وتليفزيونى  االحد

مادة اعالمية بلغة اجنبية اإللقاء والصوتيات اإلذاعات المتخصصة  االثنين

إدارة المؤسسات اإلذاعية بحوث االذاعة والتليفزيون  الثالثاء

موسيقي األفالم االربعاء

\


