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توصيف البرنامج
لالطالع على اإلرشادات الخاصة بطريقة تعبئة هذا النموذج يمكن الرجوع للفصل الثاني من الجزء الثاني من دليل
ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي.
المؤسسة التعليمية :جامعة الملك عبد العزيز

التاريخ2017/ 2018 :

الكلية  /كلية االتصال واإلعالم  /قسم العالقات العامة

الهيكل اإلداري للكلية والبرنامج:

قائمة الفروع التي تقدم البرنامج ومقراتها:
الفرع رقم  :1شطر الطالب بالسليمانية
الفرع رقم :2شطر الطالبات بالسليمانية.

أ .تعريف بالبرنامج ومعلومات عامة عنه:
 .1اسم و رمز البرنامج :العالقات العامة COM.
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 .2إجمالي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إلتمام البرنامج130 :ساعة

 .3الدرجة الممنوحة عند إتمام البرنامج :بكالريوس االتصال واالعالم في العالقات العامة.
 .4المسارات الرئيسة أوالتخصصات التي يشملها البرنامج (مثال :النقل ،أوالهندسة اإلنشائية في
برنامج الهندسة المدنية؛ علم النفس اإلرشادي ،أوعلم النفس المدرسي في برنامج علم
النفس):
ال ُتوجد

 .5نقاط التخرج التي تتوسط البرنامج والشهادة الممنوحة عندئذ (إن وجدت):
(مثال :درجة الدبلوم في برنامج يقدّم أصالً لمنح درجة البكالوريوس)
ال ُتوجد

 .6المهن أو الوظائف المرخصة التي يتم تأهيل الطالب لها:
تخرج مبكرة من البرنامج ،مثال :درجة الدبلوم أو درجة متوسطة ،فيمكن إدراج المهن
(إذا كانت هناك نقاط ُّ
والوظائف التي يتأهل لها الطالب عند كل نقطة تخرج) ال ُتوجد

( .7أ) برنامج جديد
(ب) برنامج مستمر

التاريخ المتوقع لبدء تقديمه
تاريخ (سنة) أحدث مراجعة للبرنامج


قائمة الجهات التي نفذت مراجعات أو اعتمادات للبرنامج ،وتاريخ كل منها:
ال ُتوجد

1430

-8اسم رئيس أومنسق البرنامج ،واسم رئيسة أو منسقة البرنامج في القسم النسائي (إن وجدت):
الدكتور :أحمد خليل حامد ( منسق قسم الطالب )
الدكتورة  :دعاء فتحي ) منسقة البرنامج في القسم النسائي )

-9تاريخ الموافقة على البرنامج من الجهة صاحبة الصالحية (وزارة التعليم).
التاريخ
جهة الموافقة
المقر
املقر الرئيس السليمانية( طالب )
فرع رقم  1السليمانية طالبات

مجلس التعليم العالي

1976

مجلس التعليم العالي

1976
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.1

ب -بيئة عمل البرنامج .1:وضّح سبب تأسيس البرنامج:
 اذكر بإيجاز األسباب االقتصادية أو االجتماعية أوالثقافية ،والتطورات التقنية ،أو تطورات
السياسة الوطنية ،أو أي أسباب أخرى:


تلبية حاجة سوق العمل في مجال العالقات العامة



رسم صورة إيجابية للمملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي لإلفادة منها سياسياً ،واقتصادياً ،وثقافياً.
يحتاج سوق العمل في المملكة بصورة عامة لخريج تخصص العالقات العامة في ظل التوجهات الوطنية



اعداد الطالب إلظهار المهارات المناسبة في التواصل ،ومهارات حل المشكالت ،ومهارات التفكير النقد.



بناء الصورة الذهنية المشرقة محليا وعالميا والمحافظة عليها من خالل عرض اإلنجازات المتميزة والتواصل



لتحقيق التنمية على مستوى المناطق المختلفة.

الدؤوب مع الجمهور الداخلي والخارجي باستخدام كافة الوسائل المتاحة.


القدرة على اعداد برامج وحمالت العالقات العامة والحمالت االعالنية واالتصالية والدولية.



إدراك طبيعة عمل اإلعالن وتقنياته ومجاالته المختلفة والعوامل المؤثرة فيه.



تحليل الرأي العام وآراء الجماهير المختلفة في شأن كافة القضايا وفق معايير البحث العلمي.



العمل على تغطية االنشطة والفعاليات على اختالف انواعها كالمؤتمرات ،الندوات ،الحلقات النقاشية،

المهرجانات الرياضية ،االحتفاالت ،المناسبات ونشاطات اخرى لجميع المؤسسات ودفعها إلى جميع وسائل
اإلعالم.



الرقي بالمؤتمرات والندوات من خالل التنظيم و الحوسبة إلى نظام مهني متميز إلنجاح كافة الفعاليات.



تطوير أدوات واستراتيجيات إدارة للتعامل مع المعايير الدولية.



ضمان للمجتمع فيما يتعلق بالبرامج التعليمية التي تتوافق مع المعايير الوطنية واإلقليمية والدولية.



تطوير خصائص الموارد البشرية ،بما في ذلك تحسين التخصصات العلمية المختلفة في مهارات التأهيل



توفير شهادة البكالوريوس في العالقات العامة ،بما يضمن توفير العديد من الخدمات للمجتمع.

واالعالم واإلدارة.

ب .وضح عالقة البرنامج برسالة وغايات المؤسسة التعليمية:


يوجد توافق بين رسالة الجامعة ورسالة الكلية ورسالة البرنامج ،حيث تمثلت رسالة جامعة الملك عبد العزيز
في تطوير المعرفة والبحث واالبتكار وريادة االعمال ،ومن رسالة الجامعة نبعت رسالة كلية االتصال
واالعالم وتمثلت في تطوير المعرفة والبحث واالبتكار وريادة االعمال في مجاالت االتصال وعلومه
وفنونه ،وتمثلت رسالة قسم العالقات العامة في تطوير المعرفة والبحث واالبتكار وريادة االعمال في مجال
العالقات العامة.



كما يوجد توافق بين الهدف االستراتيجي للجامعة والكلية والبرنامج ،حيث تمثل الهدف االستراتيجي لجامعة
الملك عبد العزيز في انه بحلول عام  1445هـ تعزز الجامعة تميزها لتكون أفضل  100جامعة عالمية
من خالل تعزيز القيم والجودة واالستدامة والتقنية واالبداع المعرفي ،ومن الهدف االستراتيجي للجامعة تبنت
كلية االتصال واالعالم هدفها االستراتيجي المتمثل في انه بحلول عام  1445هـ تعزز كلية االتصال
واالعالم تميزها لتكون ضمن أفضل خمس كليات إقليميا من خالل تعزيز القيم والجودة واالستدامة والتقنية
واالبداع المعرفي في مجال االتصال وفنونه ،وتمثل الهدف االستراتيجي لقسم العالقات العامة في انه
بحلول عام  1445هـ يعزز قسم العالقات العامة تميزه ليكون ضمن أفضل خمس أقسام إقليميا وعربيا من
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 .2 .2عالقة البرنامج (إن وجدت) ببقية البرامج التي تقدمها المؤسسة التعليمية والكلية والقسم:
أ .هل يقدم هذا البرنامج مقررات دراسية مطلوبة من الطلبة في برامج أخرى ؟
نعم
إذا كانت اإلجابة بنعم ،ما الذي تم اتخاذه من إجراءات للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياجات
طالب البرامج األخرى؟ ال يُوجد
ب  .هل يلزم البرنامج طالبه تسجيل مقررات دراسية من أقسام أخرى؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،ما الذي تم اتخاذه من إجراءات للتأكد من أن تلك المقررات تلبي احتياجات
طالب هذا البرنامج؟ ال يُوجد
نعم

 .3هل لدى الطالب المتوقع التحاقهم بالبرنامج أي احتياجات أو سمات معينة؟
(مثال :طالب فترة مسائية ،أو طالب لديهم إعاقات جسدية ،أو صعوبات أكاديمية ،أو مهارات تقنية أو لغوية
محدودة)
نعم
ال

 -4ما البرامج أواإلجراءات أو األنشطة التي يقدمها البرنامج للطالب المتقدمين ممن لديهم
احتياجات أو سمات معينة؟
ال ُتوجد
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رسالة  ،غايات وأهداف البرنامج:
 .1رسالة البرنامج:
 مسؤوليتنا المجتمعية :تطوير المعرفة والبحث واالبتكار وريادة األعمال في مجال العالقات العامة .
 .2غايات البرنامج (األهداف بعيدة المدى ،ويمكن الوصول لدرجات منها وليس كلها):
•بحلول عام  1445يعزز قسم العالقات العامة تميزه ليكون ضمن أفضل خمسة أقسام إقليميا وعربيا من خالل
تعزيز القيم والجودة واالستدامة والتقنية واإلبداع المعرفي في مجال العالقات العامة.

 .3أهداف البرنامج الرئيسة (إجراءات ملموسة ومحددة ،وقابلة للقياس ،ويمكن تحقيقها كاملة)،
واذكر لكل هدف يمكن قياسه مؤشرات األداء الخاصة به ،والقابلة للقياس ،وحدد
االستراتيجيات الرئيسة التي يتم تطبيقها لتحقيق تلك األهداف.
االستراتيجيات الرئيسة
مؤشرات األداء القابلة للقياس
األهداف الرئيسة للبرنامج
ايجاد فرص عمل جديدة للخريجين

 -1تطوير البرنامج الدراسي

ادخال تحسينات لتمكين
الخريجين مستقبالً من تلبية
متطلبات سوق العمل

 2تطوير جودة البرنامج لتحقيق زيادة عدد الطالب الراغبين في

مراجعات دورية لخطط

وتأكيد معايير الجودة واالعتماد االلتحاق بالبرنامج

ومحتويات البرنامج

االكاديمي

د .هيكل وتنظيم البرنامج:
-1توصيف البرنامج:
ضع قائمة بالمقررات اإلجبارية واالختيارية التي يتم تقديمها كل فصل دراسي من بداية السنة
التحضيرية إلى نهاية البرنامج باستخدام جدول الخطة الدراسية أدناه (ينبغي وضع جدول مستقل
لكل فرع يقدم خطة دراسية مختلفة).
ينبغي إرفاق دليل إرشادي للبرنامج ،على ان يتضمن المقررات الدراسية اإلجبارية واالختيارية ،وعدد الساعات
المعتمدة المطلوب إتمامها ،ومتطلبات القسم والكلية والمؤسسة التعليمية ،وموجز لتوصيف المقررات الدراسية
التي يتم تقديمها في البرنامج.

جدول الخطة الدراسية
المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

المتطلبات
السابقة*

الساعات
المعتمدة

نوع المتطلب
(جامعة
أوكلية
أوقسم)

إجباري
أو اختياري

السنة
التحضيرية
ELI 101

الفصل
الدراسي
األول

ISLS 101
ARAB101
CPIT 100
MATH 111
ELI 102

اللغة االنجليزية 1
الثقافة االسالمية 1
مهارات لغوية
مهارات الحاسب
رياضيات
اللغة االنجليزية 2

مجموع ساعات الفصل الدراسي
الفصل

ELI 103

اللغة االنجليزية 3
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2
3
3
3
2

13
2

5

الدراسي
الثاني

COMM10 2

COMM101
STAT 111

ELI 104

مهارات التفكير والتعلم

3

مهارات االتصال
اإلحصاء
اللغة االنجليزية 4

3
3
2

مجموع ساعات الفصل الدراسي

13

المستوى
الثاني
الفصل
الدراسي
الثالث

ISLS 210
SOC 210
CHEM 205
ARAB 201
ISLS 201
COM 202
FREE

الفكرالفلسفي في ضوء االسالم
الشباب وقيم المواطنة
مقدمة في العلوم الطبيعية
التحرير الكتابي
الثقافة االسالمية ()2
االعالم السعودي وتشريعاته
مادة حرة

ARAB 101

ISLS 101
FREE

مجموع ساعات الفصل الدراسي
الفصل
الدراسي
الرابع

COM 201
COM203
COM204
COM 205
COM 206
BUS 211
ISLS 301

مدخل إلى وسال االعالم
الخبر في وسائل االعالم
الرأي العام
اإلقناع
االعالم العربي واالسالمي
مباديء التسويق
الثقافة االسالمية ()3

3
3
3
3
2
2
3

19

ISLS 201

مجموع ساعات الفصل الدراسي

3
2
3
3
3
3
2

19

المستوى
الثالث

الفصل
الدراسي
الخامس

COM 210
COM 307
COM 308
COM 312
COM 313
COM 360

نظريات االتصال
االعالم الدولي
قضايا اعالمية معاصرة
الحاسب اآللي واالنترنت في
االتصال
نصوص اعالمية باللغة
االنجليزية
أسس العالقات العامة

COM 201
COM204
COM204
COM 201

3

COM 201

3

COM 201

3

مجموع ساعات الفصل الدراسي

الفصل
الدراسي
السادس

COM311
COM 361
COM 362
COM 370
COM 371
FREE

مناهج البحث في االعالم
العالقات العامة الدولية
تنظيم وادارة العالقات العامة
انتاج المواد االعالمية
التقنية في العالقات العامة
مادة حرة

3
3
3

18
COM 210
COM 360
COM 360
COM 360
COM 312
FREE

مجموع ساعات الفصل الدراسي

3
3
3
3
3
3

18

المستوى
الرابع
COM 463
الفصل
الدراسي
السابع

COM 464
COM 465
COM 472
COM 473

دراسة حاالت متقدمة في
العالقات العامة
االتصال التنظيمي
العالقات العامة في األزمات
تخطيط حمالت وبرامج
العالقات العامة
الكتابة في العالقات العامة
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COM 361
COM 362
COM 362
COM 362
COM 370

3
3
3
3
3

6

 COM 476التدريب العملي 1
 ISLS401الثقافة االسالمية 4

COM 362
ISLS 301

مجموع ساعات الفصل الدراسي
الفصل
الدراسي
الثامن

 COM477التدريب العملي 2
 COM 475مشروع التخرج

3
2

19
COM 476
COM 476

مجموع ساعات الفصل الدراسي

5
4

09

ادرج المزيد من المستويات حسب الحاجة

*المتطلبات السابقة :ادرج رموز المقررات المتطلبة قبل تسجيل هذا المقرر.

 -2مكونات الخبرة الميدانية المطلوبة (إن وجدت) (مثال :برنامج الزمالة أو البرنامج
التعاوني أو الخبرة العملية):
موجز بالمكون العملي ،أوالتطبيق العيادي ،أو التدريب أو برنامج الزمالة التي يتطلبها البرنامج:
(مالحظة :يجب مراعاة ما ورد في توصيف الخبرة الميدانية)
تهدف مقررات التدريب العملي إلى ترسيخ مفهوم التدريب لدى الطالب كواقع عملي وذلك من خالل قضاء
فترة التدريب العملي في إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات لممارسة العمل واكتساب المهارات والخبرات في هذا

المجال وفق برنامج تدريبي وجدول زمني لتنفيذ خطة التدريب وبإشراف مشترك من قبل القسم وجهة التدريب .

أ .أ .توصيف موجز لنشاط الخبرة الميدانية:
يبتعث الطالب إلي الجهة التدريبية لقضاء الفترة التدريبية المتفق عليها بين القسم وتلك الجهة وفق خطة تدريبية محددة

وجدول زمني معين.
ُيقيم الطالب من ِقبل استاذه المشرف باإلشتراك مع مسئول التدريب بالجهة التدريبية.

ب .ب .في أي مرحلة أو مراحل البرنامج تنَفّذ الخبرة الميدانية؟ (السنة أو المستوى الدراسي):
تقدم الخبرة الميدانية خالل خالل الفصلين الدراسيين السابع والثامن

ج .الوقت المخصص للخبرة الميدانية ،وجدولتها (مثال 3 :أيام أسبوعيا ً طوال  4أسابيع ،أو دوام
كامل في فصل دراسي واحد ،وهكذا.)...
أربعة ساعات أسبوعياً خالل فصل دراسي كامل (15أسبوع) إضافة إلى (15ساعة محاضرات موزعة على خمسة
أسابيع ) .عدد ساعات التدريب 75ساعة.

د .عدد الساعات المعتمدة (إن وجدت) 5 :ساعات.
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 -3متطلبات المشروع أو البحث (إن وجدت):
موجز بمتطلبات مشروع أو بحث في البرنامج (خالف المشروعات أو المهام المطلوبة ضمن بعض
المقررات الدراسية ،وينبغي إرفاق نسخة من متطلبات المشروع):
يقوم الطالب بإعداد خطة لمشروع التخرج والذى قد يكون بحث علمي في موضوع معين ،أو القيام بحملة من حمالت

العالقات العامة تخص مجال معين لمؤسسة افتراضية ،أو القيام بكتابة واعداد فيلم عن موضوع معين أو القيام بفيلم
انفوجرافيك  ،ويحصل كل طالب على الموافقة على اختيار المشروع المحدد له والقيام بتطبيقه تحت إشراف أستاذ

المادة المسئول عن المادةُ ،يطلب من الطالب لتنفيذ المشروع االطار العام الذى سيسير في اطاره المشروع مع وصف
ير شامالً عن العمل في المشروع أيا كان
نقاط ضعفه وقوته ،مع المتابعة المستمرة مع أستاذ المادة  ،ويطلب منهم تقر اً

نوع المشروع.

أ .توصيف موجز للمشروع أو البحث:


بحث تكميلي  ،حول موضوع من الموضوعات المستجدة في مجال العالقات العامة.

 تصميم خطة استراتيجية أوتخطيط حملة من حمالت العالقات العامة.

ب .أهم مخرجات التعلم المستهدفة من المشروع أو البحث:




يتحمل المسؤؤلية النجاز المهام في الوقت المحدد.

يبدى مميزات القيادة  ،التعاون والعمل الجماعي.

يقبل وجهات النظر األخرى آخذاً في االعتبار تفسير النتائج.



يدير قياس المتغيرات الهامة في العالقات العامة باستخدام الحساب االحصائي.



يستخدم تكنولوجيا االتصال بفاعلية للحصول على النتائج.



يقيم الدراسات الحالية وأعمال االبحاث السابقة في مجال العالقات العامة.

ج .في أي مرحلة أومراحل البرنامج يتم تنفيذ المشروع أو البحث؟ (السنة والمستوى)

المستوى الرابع  /الفصل الدراسي الثامن.

د .عدد الساعات المعتمدة (إن وجدت):
 4ساعات

هـ .توصيف موجز آلليات تقديم اإلرشاد والدعم للطالب إلكمال المشروع أوالبحث:


تخصص الكلية لكل طالب مرشداً أكاديميا  ،يقوم برصد وتقديم المشورة األكاديمية والمهنية ،وتقديم المشورة



يتلقى الطالب ارشاداً ودعماً من قبل مرشده االكاديمي الذى يعينه على اختيار مجال عمل المشروع الذى يتوافق
وقدراته.



ُيطلب من كل طالب لقاءاً مع أستاذ المادة بانتظام خالل الفصل الدراسي  ،وذلك بعد اللقاء التعريفي للمادة

العامة.

ومعرفة متطلباتها.

 يقدم الطالب مقترحه ألستاذه المشرف على المشروع والذى يتابع معه خطوات تنفيذ المشروع حتى نهايته.
 يقوم القسم والكلية بتوفير الدعم للطالب في شكل استضافة األنشطة الالمنهجية والمنهجية المصاحبة للمشروع ،
والزيارات الميدانية والحلقات الدراسية حول المشروع  ،وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية.
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و .توصيف إلجراءات وطرق تقويم المشروع أو البحث (بما في ذلك آلية التحقق من معايير اإلنجاز):
 يقدم المشروع لألستاذ المشرف عليه  ،والذى له الحق في االستعانة بممتحن خارجي لتقييم المشروع.
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 -4مخرجات التعلم في البرنامج وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها:
تتواءم مخرجات التعلم ،وطرق التقييم ،واستراتيجيات التدريس؛ وتتسق مع بعضها .وهي ترتبط ببعضها
كوحدة واحدة متناسقة ،وتعكس اتفاقا ً بين تعلم الطلبة وعملية التدريس.
يتضمن اإلطار الوطني للمؤهالت خمسة مجاالت للتعلم (وهي موضحة في الجدول أدناه)؛ وينبغي على
البرامج تغطية مخرجات التعلم في المجاالت األربعة األولى ،وقد تتطلب بعض البرامج أيضا ً المجال النفس-
حركي.
في الجدول أدناه ،مجاالت التعلم الخمس في اإلطار الوطني للمؤهالت ،ولكل منها رقم على الجانب األيمن من
الجدول.
ويمكن تعبئته وفقا ً لالتي:
أوالً :اكتب مخرجات تعلم البرنامج المناسبة القابلة للقياس في الخانة المخصصة لكل مجال.
ثانياً :اكتب استراتيجيات التدريس الداعمة والمتوافقة مع مخرجات التعلم المستهدفة.
وتقومها ،وينبغي أن تكون مخرجات التعلم
ثالثاً :اكتب طرق التقييم المناسبة التي تقيس بدقة مخرجات التعلم
ّ ِّ
واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها متناسقة وتعمل معا ً كعملية تعليم وتعلم متكاملة

مصفوفة مخرجات التعلم وطرق القياس واستراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم وفقا ً لمجاالت التعلم في اإلطار
الوطني
المعرفة
يعرف العالقات العامة ومجاالته.

محاضرات  /مناقشات

اختبارات شفاهية

2-1

يضع قائمة بتقنيات العالقات العامة المعاصرة.

وحوارات /عروض

ومكتوبة /عروض

3-1

يشرح كيفية بناء خطة استراتيجية للعالقات العامة.

4-1

يحدد االنواع المختلفة لمنظمات العالقات العامة

2
1-2

المهارات المعرفية
يتنبأ بالصورة الذهنية للمنظمة بناءاً على نتائج

2-2

يشرح دور العالقات العامة في القطاع الحكومي.

3-2

يصمم استبانه وادوات لقياس صورة المؤسسة.

1
1-1

تحليل مضامين وسائل االعالم.

4-2

يقارن ما بين انظمة العالقات العامة فيمؤسسات

5-2

يكتب قصصا اخبارية لمختلف وسائل االعالم.
مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
يتحمل المسؤؤلية النجاز المهام في الوقت المحدد.

استراتيجيات التدريس

تقديمية /أعمال

جماعية  /مشروعات

طرق التقويم

تقديمية /مشروعات/
اعمال جماعية/
تكاليف بالمعمل.

محاضرات  /مناقشات
وحوارات/عصف

عروض تقديمية /

ذهني /دراسات حالة  /مناقشات /السجالت

مشروعات

والحقائب.

الخدمة والمصانع.

3
1-3

أنشطة جماعية /لعب

عروض تقديمية/

األدوار /ورش عمل/

مشروعات /تكاليف

تدريب ميداني/

بالمعمل

2-3

يبدى مميزات القيادة  ،التعاون والعمل الجماعي.

3-3

يعمل وفقا للنظم االخالقية وقواعد المهنة.

4
1-4

مهارات التواصل والمهارات التقنية و العددية
يقبل وجهات النظر األخرى آخذاً في االعتبار محاضرات  /مناقشات
تفسير النتائج.

نموذج التقرير السنوي للبرنامج ،رمضان 1438هـ ،الموافق يونيو 2017م

مشروعات.

 /دراسات حالة /

اختبارات  /عروض
تقديمية /مشروعات/

10

2-4

يدير قيااس المتغيرات الهامة في العالقات العامة عروض تقديمية /
باستخدام الحساب االحصائي .

3-4

تكاليف بالمعمل

استخدام الحاسوب

يستخدم تكنولوجيا االتصال بفاعلية للحصول على واالنترنت  /ورش عمل
النتائج.

4-4
5
1-5

يقيم الدراسات الحالية وأعمال االبحاث السابقة في
مجال العالقات العامة.
المهارات النفس-حركية
ال تنطبق

2-1
3-1
4-1
2
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2

COM361

COM370

COM371

COM463

COM464

COM465

COM472

COM473

COM362
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COM477

حدد في الجدول أدناه المقررات المطلوبة لتحقيق مخرجات التعلم على مستوى البرنامج ،وانقل مخرجات التعلم على
مستوى البرنامج (من الجدول أعاله) إلى الجدول التالي وفقا ً لمستوى التدريس ،وحدد المقررات والمستويات
االمطلوبة لتدريس كل مخرج تعليمي ،واستخدم رموز المقررات في البرنامج في أعلى الجدول واستخدم التصنيف
التالي للمستويات:
مستوى مبتدئ (ب)
مستوى متمكن (ك)
مستوى متقدم (ق).
المقررات
المقدمة
مخرجات
التعلم وفقا ً لمجاالت
التعلم في اإلطار الوطني
المعرفة
العامة
العالقات
يعرف
ك
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ومجاالته.
يضع قائمة بتقنيات العالقات
ق
ق
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ب
ب
العامة المعاصرة.
يشرح كيفية بناء خطة
ق
ق
ك
ك
ك
ك
ق
ك
ب
ك
ب
استراتيجية للعالقات العامة.
يحدد االنواع المختلفة
ق
ق
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ب
ك
ب
لمنظمات العالقات العامة
المهارات المعرفية
يتنبأ بالصورة الذهنية للمنظمة
ق
ق
ك
ك
ق
ك
ب
ك
ب
ك
ب
بناءا ً على نتائج تحليل
مضامين وسائل االعالم.
يشرح دور العالقات العامة
ق
ق
ك
ق
ك
ك
ب
ق
ب
ب
ب
في القطاع الحكومي.
يصمم استبانه وادوات لقياس
ق
ك
ب
ك
ب
ك
ب
ب
ب
ك
ب
صورة المؤسسة.
يقارن ما بين انظمة العالقات
ك
ك
ك
ك
ك
ب
ق
ب
ب
ك
ب
العامة فيمؤسسات الخدمة
والمصانع.
يكتب قصصا اخبارية لمختلف
ق
ق
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ب
ك
ب
وسائل االعالم.

COM475

مصفوفة مخرجات التعلم على مستوى البرنامج

ك

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

3
1-3
2-3
3-3
4
1-4
2-4
3-4
4-4
5
1-5

مهارات العالقات الشخصية
وتحمل المسئولية
يتحمل المسؤؤلية النجاز
المهام في الوقت المحدد.
يبدى مميزات القيادة  ،التعاون
والعمل الجماعي.
يعمل وفقا للنظم االخالقية
وقواعد المهنة.
مهارات التواصل والمهارات
التقنية والمهارات العددية.
يقبل وجهات النظر األخرى
آخذاً في االعتبار تفسير
النتائج.
يدير قيااس المتغيرات الهامة
في العالقات العامة باستخدام
الحساب االحصائي .
يستخدم تكنولوجيا االتصال
بفاعلية للحصول على النتائج.
يقيم الدراسات الحالية وأعمال
االبحاث السابقة في مجال
العالقات العامة.
المهارات النفس-حركية
ال تنطبق

ب

ك

ب

ب

ب

ك

ب

ك

ب

ك

ق

ق

ق

ب

ك

ب

ب

ق

ب

ك

ك

ك

ك

ك

ق

ق

ب

ك

ب

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ق

ق

ق

ق

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ق

ق

ق

ق

ك

ك

ك

ق

ك

ك

ك

ك

ك

ق

ق

ق

ق

ك

ك

ك

ق

ك

ق

ك

ك

ك

ق

ق

ق

ق

ب

ق

ك

ك

ك

ك

ك

ق

ك

ق

ق

ق

ق

 -5متطلبات القبول بالبرنامج:

أرفق دليالً أو نشرة ً توصيفيةً لمتطلبات االلتحاق بالبرنامج ،بما في ذلك أي مقررات أو خبرة الزمة كمتطلب
سابق.
يكتفي القسم بالشروط الخاصة بالكلية اللتحاق الطالب بها.

 -6متطلبات الحضور وإتمام البرنامج:

أرفق دليالً أو نشرة ً توصيفيةً تتضمن المتطلبات التالية:
هذه المتطلبات خاضعة لنظام األودوس في الجامعة(ODUS PLUS(.
أ .أ .الحضور.
ب .ب .االنتقال من عام أكاديمي إلى الذي يليه.
ج .ج .متطلبات إتمام البرنامج أو متطلبات التخرج.

هـ .اللوائح التنظيمية لتقييم تعلم الطالب والتأكد من تحقق المعايير:
ما اإلجراءات المتبعة للتأكد من تحقيق الطالب لمعايير اإلنجاز (مثال :فحص عينة من
االختبارات أوالواجبات ،أوتقويم مستقل من قِّبَ ِّل عضو هيئة تدريس في مؤسسة أخرى) (قد

تختلف اإلجراءات مع اختالف المقررات أو المجاالت الدراسية).
المراجعة الدائمة من قبل السادة أعضاء القسم لالختبارات والتطبيقات العملية للطالب .كما أن المشاريع التي
يقدمها الطالب يتم عادة تقييمها من أعضاء آخرين لرصد درجاتها لتكون خاضعة للمعايير الخاصة بالبرنامج.

و .إدارة خدمات الطالب ودعمهم:
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 .1خدمات اإلرشاد األكاديمي للطالب:
صف إجراءات اإلرشاد األكاديمي وتقديم االستشارة للطلبة ،بما في ذلك وضع جداول الساعات
ِّ
المكتبية ألعضاء هيئة التدريس ،واالستشارات الخاصة بتخطيط الدراسة في البرنامج واختيار
المواد الدراسية والتخطيط للوظيفة بعد التخرج (وهو ما قد يتوفر على مستوى الكلية).
أنظر  /القرار اإلداري الصادر من عميد الكلية بتاريخ  1439/2/11بالرقم  /21165د.

 .2تظلمات الطلبة:
اذكر بإيجاز األمور المهمة المتعلقة بنظام وإجراءات تظلم الطلبة ،ثم ارفق اللوائح التنظيمية الخاصة بذلك
والمتعلقة بالمسائل األكاديمية ،بما في ذلك إجراءات النظر في تلك التظلمات.
تتبع الكلية في هكذا حاالت القواعد واللوائح التي وضعتها الجامعة  ،من حيث لجوء الطالب الى رئيس القسم
وعرض تظلمه التخاذ اإلجراءات بشأن ذلك  ،ثم يقوم رئيس القسم بعرض الموضوع على أستاذ المقرر الموجه
نحوه التظلم للتحقق من صحة التظلم المذكور من عدمه واتخاذ اإلجراءات الرسمية في ذلك.

ز .مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات:

-1أ ما اإلجراءات المتَّبعة من قِّبَ ِّل أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية للتخطيط لتوفير الكتب
المقررة والمراجع ،وغير ذلك من المواد التعليمية ،بما فيها المصادر اإللكترونية ومواقع
اإلنترنت؟
يتم عقد اجتماع خاص للجنة المناهج مرتين في الفصل الدراسي (في بداية الفصل وفي نهايته) يقدم فيها أساتذة
المواد مقترحاتهم حول الكتب الجديدة والمقررات والمراجع الخاصة بكل مادة .إضافة إلى تقديم المصادرة

االلكترونية ومواقع االنترنت التي يرغبون في توفيرها للطالب .وبناء عليه تتواصل الكلية مع المكتبة العامة في
الجامعة لتوفير المراجع والمقررات والمواقع االلكترونية التعليمية المطلوبة.

 -1ب ما اإلجراءات المتَّبعة من قِّبَ ِّل أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية للتخطيط
لتوفير المصادر للمكتبة وتوفيرالمعامل والقاعات؟


ُيطلب من كل عضو هيئة تدريس أن يعد قائمة بالمصادر والمراجع التي تحقق الفائدة للبرنامج بالنسبة
للمقررات التي يقوم بتدريسها ،مع تقديم المبررات للكتاب الذي تم اختياره.



تقوم لجنة من البرنامج بتحديد المراجع االساسية للمقررات بناءا على ما تم التقدم به.



ينسق المسئول عن البرنامج مع مكتبة الكلية والمكتبة المركزية بالجامعة عملية توفير الكتب المطلوبة.

 يتم التنسيق مع مسؤولي المعامل في الكلية توفير وتنزيل البرامج المطلوبة لكل فصل دراسي على أجهزة
المعامل الخاصة بطالب القسم.

-2ما اإلجراءات المتَّبعة من قِّبَ ِّل أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لتقويم مدى كفاية توفير
الكتب المقررة والمراجع العلمية وغيرها من المصادر؟
يتم التنسيق مع المكتبة المركزية في الجامعة لعقد اجتماعات دورية (مرة كل فصل دراسي على األقل) لمراجعة
مدى توفر الكتب المقررة بما يكفي لعدد الطالب بالقسم ،والتأكد من توفر كافة المصادر التي يطلبها القسم
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للطالب على موقع المكتبة المركزية أو بالتعاون مع مكتبة الملك فهد في الجامعة.

-3ما اإلجراءات المتَّبعة من قِّ َب ِّل الطالب لتقويم مدى كفاية توفير الكتب المقررة والمراجع
العلمية وغيرها من المصادر؟
هذه الخطوة تمر بثالث مراحل :األولى :بداية الفصل الدراسي؛ حيث يتأكد أستاذ المادة من أن كل طالب استطاع

الحصول على المقرر المطلوب أو المواد العلمية المطلوبة للمادة .الثانية :في منتصف الفصل الدراسي؛ حيث
يتأكد أستاذ المادة من أن المادة العلمية كافية الستيعاب الطالب للموضوعات التي تقدم لهم .الثالثة :نهاية الفصل
الدراسي؛ حيث يتم تقييم المادة بشكل عام من خالل استبانة الكترونية يعبئها الطالب( .يوجد فيها جزء مستقل عن
المراجع والمقررات ..ومدى مالءمتها وكفايتها لمفردات المادة).

-4ما اإلجراءات المتَّبعة لحصول الطلبة على الكتب الدراسية المقررة؟
يتم توفيرها عن طريق الناشر الرسمي للجامعة ..أو إذا لم تتوفر ،يتم توفيرها من قبل المكتبة المركزية.

ح .أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الهيئة التعليمية:
 .1التعيينات:
أوجز عملية توظيف الهيئة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس الجدد بما يضمن مالءمتهم من حيث
مؤهالتهم وخبراتهم للقيام بمسؤوليات التدريس.


إجراءات التعيين مركزية من قبل إدارة الكلية والبرنامج بعد ان تحدد الحاجة من تخصصات البرنامج.



طلب أعضاء هيئة التدريس يجب أن يخرج من البرنامج المعني ويتم فيه تحديد المؤهالت المطلوبة لعضو



تتم اإلجراءات وفقاً للالئحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في



بداية يتم النظر في السير الذاتية التي تم تقديمها (بعد اإلعالن عن وظيفة) واختيار األنسب منها خصوصا

هيئة التدريس.

حكمهم ،باإلضافة الى الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات السعودية.

فيما يتعلق بالتطبيق العملي .ثم يتم إجراء مقابالت شخصية لهم ..ثم يطلب من كل متقدم أن يلقي محاضرة

تطبيقية للطالب ..بحضور رئيس القسم .كما يمكن أن يتم اختيار أستاذ متمرس في احدى مجاالت
العالقات العامة ويتم استقطابه للبرنامج –حسب نظام الجامعة.

 .2المشاركة في تخطيط البرامج ومراقبتها ومراجعتها:
أ-

اشرح خطوات التشاور مع أعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم في مراقبة جودة البرنامج،
والمراجعة السنوية ،والتخطيط لتحسين جودة البرنامج.

في نهاية كل عام دراسي ،تتم مراجعة كافة مواد القسم من حيث توصيف المواد وتقاريرها ونتائج الطالب وواجباتهم...
ثم بناء عليه تتم مناقشة اإلضافات الممكنة للبرنامج لتحسين جودته .وتوضع تلك التوصيات في محضر القسم ليبدأ
العمل عليها خالل فترة الصيف ..وتبدأ تطبيقيا العام التالي.

ب-

اشرح إجراءات التشاور مع اللجنة االستشارية ،ومدى مشاركتهم في مراقبة جودة البرامج،
والمراجعة السنوية ،والتخطيط للتحسين.

يهتم القسم بمعرفة مدى جودة برنامجه بشكل دوري .وأهم االجراءات في هذا الخصوص التواصل مع وحدة الخريجين
في الكلية لمتابعة خريجي القسم في سوق العمل .كما يتم الرفع للجنة االستشارية (تقرير البرنامج) في نهاية كل عام
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دراسي إلبداء مالحظاتهم ومرئياتهم حوله وطرق تحسينه.

 .3التطوير المهني
ما اإلجراءات المتبعة ألغراض التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية من حيث
 :تشجيع استخدم التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي.


يتم إعطاء جميع المحاضرات في عروض بوربوينت ،يتم منح أعضاء هيئة التدريس الذين يفتقرون إلى
القدرة على إعداد هذا النوع من العروض دورات في تقديم عروض البوربوينت.



دعوة خبراء في مجال األساليب الحديثة في التعليم إلقامة ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس حول قدرات
وأساليب التدريس الحديثة.



تنظيم دورات تدريبية في مختلف الجوانب االكاديمية حيث يوفر مركز تطوير التعليم الجامعي العديد من
الدورات وورش العمل حول التدريس الفعال ،والتكنولوجيا ،والتعليم ،وتكوين ،بيئة تعليمية أفضل ،وكافة
أشكال التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس.



ستكون هناك زيارات( في المستقبل) لتبادل الخبرات مع جامعات اخري محلية او اقليمية في مجال مهارات
التدريس.

أ -تحسين مهارات التدريس وتقييم تعلم الطالب؟
يلتزم أعضاء الهيئة التعليمية في القسم بأخذ دورة تدريبية في مهارات التدريس والتعامل مع الطالب (ال يقل عن
دورتين خالل العام الدراسي) ضمن برامج مركز تطوير التعليم الجامعي.

ب -أي تطوير مهني آخر ،بما في ذلك المعرفة البحثية ،وأي جوانب أخرى مهمة؟
بدأ القسم في إلزام أعضاء الهيئة التعليمية بتقديم بحث أو مشاركة في مؤتمر مرة كل عام دراسي ،وذلك بهدف
تطوير المعرفة البحثية في القسم ،واالطالع على آخر المستجدات في التخصص.

 .4إعداد أعضاء الهيئة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس الجدد:
ق ّدِّم وصفا ً بالخطوات المتبعة في عملية تأهيل وتوجيه الهيئة التعليمية وأعضاء هيئة التدريس
الجدد ،أو األساتذة الزائرين ،أو غير المتفرغين ،لضمان فهمهم الكامل للبرنامج ودور المقرر
يدرسونها كمكون من مكوناته.
أوالمقررات الدراسية التي ِّ ّ

تم االتفاق مع مركز تطوير التعليم الجامعي بحيث يتم تدريب كل عضو جديدة في القسم (معيدين ،محاضرين،
دكاترة) وتأهيلهم للتدريس وتقديم المادة العلمية .كما يقوم مركز التطوير الجامعي بمتابعة العضو لمدة فصل دراسي
كامل ومن ثم إجازته .علما أن الدورة تشمل آليات التدريس الحديث ،آلية وضع االسئلة في االختيارات ،وضع أوزان
الموضوعات في كل مقرر دراسي.

 .5أعضاء هيئة التدريس و الهيئة التعليمية الزائرين وغير المتفرغين:

قدم موجزا ً لسياسة البرنامج أو القسم أو الكلية أو المؤسسة التعليمية الخاصة بتعيين أساتذة زائرين
وغير متفرغين( .أي الموافقات المطلوبة ،عملية االختيار ،نسبتهم مقارنة بإجمالي عدد األساتذة
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المتفرغين ...وهكذا).
يتم استقطاب اساتذة زائرين أو غير متفرغين للقسم .ثم يتم رفع السير الذاتية الخاصة بهم مع نموذج من أعمالهم

إلدارة الجامعة ،ويتم الموافقة عليهم ثم تتخذ اإلجراءات الخاصة بالتعاون معهم حسب المتبع في شؤون الموظفين
واإلدارة المالية.

ط .تقويم البرنامج وإجراءات تحسينه:
 .1فاعلية التدريس:
أ .ما إجراءات ضمان الجودة المتبعة في تقويم وتطوير مخرجات التعلم في البرنامج؟

عقد لقاءات فصلية مع رجال األعمال في سوق العمل لمتابعة مدى رضاهم عن خريجي القسم .كما يتم عمل مسح

ميداني سنوي لمعرفة توجهات سوق العمل وما يرغبه في خريج قسم االتصال التسويقي( .سوق العمل هو مقياس
الجودة لخريجي القسم).

ب .ما اإلجراءات المستخدمة في تقويم مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية في
استخدام استراتيجيات التدريس المخطط لها؟
 oتقييم الطالب ألعضاء هيئة التدريس بناءا على استبانات في نهاية كل فصل دراسي الستطالع رأى الطالب.
 oالقيام بعملية قياس األداء والنتائج بناء على مؤشرات جودة األداء الرئيسية المحددة داخل البرنامج لقياس
المهارات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس.

 oتقييم المسئول عن البرنامج لعضو هيئة التدريس.

 .2التقويم العام للبرنامج:
أ .ما االستراتيجيات المستخدمة للحصول على تقويمات للمستوى اإلجمالي لجودة البرنامج ومدى
تحقق مخرجات التعليم المستهدفة؟
ويكون ذلك من المصادر التالية:
 .1من طالب البرنامج الحاليين ،ومن الخريجين؟


قياس اتجاهات الطالب تجاه البرنامج .

 استبيانات طالب البرنامج حول مقررات البرنامج واالساتذة والبيئة الدراسية وجودة العملية التعليمية.

 .2من استشاريين و/أو مق ّومين مستقلين؟
 نتائج الخطوات المتبعة نحو تحقيق الجودة واالعتماد االكاديمي.
 .3من جهات التوظيف وغيرهم من المستفيدين؟


يتم توزيع استبيان على أرباب العمل او المستفيدين من خريجي برنامج العالقات العامة أو اللجان
االستشارية  ،تشمل االستبانة األقسام ذات الصلة  ،المهارات والمعرفة الالزم توافرها في خريجي هذا
البرنامج ،والمساءلة والمسؤوليات والتواصل والتعاون مع أعضاء هيئة التدريس ،وكتابة اية تعليقات على
خريجينا تفيد في تطوير الخريج الى األفضل.

 يتم تحليل نتائج المسح واالستبانات ،حتى يتم توجيه خططنا المستقبلية لتطوير البرامج.
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مرفقات مطلوبة:
 .1نسخ من اللوائح التنظيمية ،ومستندات تمت اإلشارة إليها في توصيف البرنامج ،ويكون لها
فهرس محتويات .
https://studentaffairs.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=211&Lng=AR

 .2توصيف جميع المقررات الدراسية في البرنامج بما في ذلك توصيف الخبرة الميدانية.

توقيع أصحاب الصالحية
العميد/رئيس القسم

االسم

الرتبة األكاديمية

التوقيع

التاريخ

عميد الكلية أو رئيس البرنامج
في المقر الرئيس
رئيس البرنامج في الفرع رقم 1

مرفقات:

نموذج التقرير السنوي للبرنامج ،رمضان 1438هـ ،الموافق يونيو 2017م

17

