مادة تشريعات وأخالقيات إعالمية COM 621
أ.د .مبارك احلازمي

أستاذ املادة

األحد -الثالثاء

األيام

عدد الساعات
التوقيت

3ساعات
2.20- 12.30

توصيف املقرر:
تتطرق هذه املادة إىل دراسة النظم والتشريعات اإلعالمية اليت تنظم العمل اإلعالمي  ،من حيث احلقوق
والواجبات املنوطة باإلعالمي ،كما تتناول أخالقيات اإلعالمي وعالقته باجلمهور  ،وتهدف إىل تعزيز معلومات
الطالب حول املخالفات واحملظورات اليت قد يقع فيها اإلعالمي  ،باإلضافة إىل دراسة اإلطار األخالقي لإلعالم
ومناقشة مواثيق الشرف اإلعالمي على املستويني احمللي والدولي.
أهداف املقرر:
 - 1التعريف مبهام قوانني وأخالقيات العمل اإلعالمي.
 - 2تناول القضايا القانونية واإلخالقية املتصلة بالعمل اإلعالمي على املستوى العاملي والعربي واحمللي.
 - 3واقع الرقابة على وسائل االعالم واإلتصال التقليدي واإلعالم اجلديد.
 - 4الرتكيز على عالقة وسائل اإلعالم مع األفراد واملؤسسات األخرى.

توزيع املقرر على األسابيع:
األسبوع

التاريخ

املادة العلمية

1

1439/12/29

توزيع املنهج والواجبات.مفهوم التشريعات واإلخالقيات

2

1440/1/6

نظرة إىل الرتاث التارخيي العاملي وتفعيل العمل اإلعالمي

3

1440/1/13

تطور النظرة العاملية لقوانني وأخالقيات اإلعالم

4

1440/1/20

حقوق وواجبات الصحفيني وقوانني الشرف الصحفي

5

1440/1/27

أخالقيات العمل اإلعالمي يف وسائل اإلعالم التقليدية واإلعالم اجلديد

6

1440/2/5

احلرية اإلعالمية والعومله يف اإلعالم العربي يف ضوء املسؤلية

اإلعالمية.وتشمل جرائم النشر الصحفي.جرائم اإلعتداء على املصلحة
اخلاصة .القذف.السب .اإلعتداء على حرمة احلياة اخلاصة .جرائم
التحريض .حق الرد

اإلجتماعية

توزيع املقرر على األسابيع:
7

1440/2/12

قوانني املطبوعات يف اإلعالم بالدول العربية

8

1440/2/19

األختبار الدوري األول

9

1440/2/26

وسائل اإلعالم يف األنظمة السياسية

10

1440/3/2

مواثيق الشرف املهنية

11

1440/3/9

األنظمة والقوانني اإلعالمية يف اململكة

12

1440/3/16

مناذج األنظمة اإلعالمية والقوانني يف العامل العربي

13

1440/3/23

أستظافة شخصية متخصصة

14

1440/4/1

تطبيقات للقوانني اإلعالمية على العمل اإلعالمي العربي واحمللي

15

1440/4/8

عرض للواجبات

16

1440/4/15

أستظافة شخصية متخصصة
األختبار النهائي

17
االستضافة:
االسبوع

التاريخ

املوضوع

الضيف

6

1440/3/23هـ

التشريعات والقوانني اإلعالمية

د .علي ظافرالقرني

8

1440/4/15هـ

وتطبيقاتها
التشريعات والقوانني اإلعالمية والنظرة
املستقبلية

نظام التقييم وتوزيع الدرجات:
توزيع الدرجات

الدرجة

حبث

40

دوري

20

أختبار نهائي

40

اجملموع

100

د .حسني حممد جنار

تفاصيل التكليفات ومواعيد التسليم: تطور التشريعات اإلعالمية وقوانينها يف العامل. تطور التشريعات اإلعالمية يف الدول العربية. -تطبيقات على أنظمة التشريعات اإلعالمية السعودية.

املراجع: املقرر الرئيسي:- 1

قوانني وأخالقيات العمل اإلعالمي

د .حسن حممد نصر  .دار الكتاب اجلامعي 2010م.

 مراجع مساندة:- 1

أخالقيات العمل الصحفي

د .السيد خبيت  .دار الكتاب اجلامعي 2011م.
- 2

حق الرد والتصحيح يف التشريعات اإلعالمية والصحفية

الطيب بالواضح  .دار الثقافة للنشر والتوزيع 2015م.
- 3

حرية العمل الصحفي يف ظل األنظمة السياسية والعربية

د .عبداحلليم موسى يعقوب  .دار جمدالوي للنشر والتوزيع 2003م.
- 4

املسؤلية القانونية واألخالقية للصحفي

د .فتحي حسني عامر .العربي للنشر والتوزيع2014م.

