
 صحافةاختصاص المشروع التخرج في  نفيذت آلية
 في الجامعة االفتراضية السورية واالتصال في برنامج اإلعالم

 
 مائة عالمة( كاملة دون وظيفة أو أعمال فصل. 111التخرج مادة كأي مادة أخرى درجتها ) عمشرو  يعد -1

نامج والمتزامنة المحددة في الالئحة الداخلية للبر يمكن للطالب تسجيل مشروع التخرج إذا حقق شرط المتطلبات السابقة  -2
 والمعلنة على الموقع الرسمي للجامعة.

مصلحة ويمكن تعديلها إذا اقتضت ال ،كالتالي اختصاص الصحافةمجاالت مشاريع التخرج والمشرفين عليها في  تحدد -3
 مدير البرنامج: بموافقة

 المشرفون مجاالت المشاريع م
 –د. سميرة الشيخاني  –د. محمد العمر  مجلة عامة أو متخصصة ورقية مطبوعةإصدار جريدة أو  1

 إجراء دراسات وبحوث في مجال الصحافة الورقية المطبوعة 5 د. إلهام العيناوي –د. محمد الرفاعي 

 

، المتاحة للتواصل مع الطالب مع بداية كل فصل دراسي ئلعليها عبر الوسا ينللطالب مجاالت المشاريع والمشرف تعلن -4
 بحيث يختار الطالب مجال المشروع واسم المشرف الذي يرغبه.

الطالب في مقرر مشروع التخرج الصف الدراسي المسمى باسم المشرف الذي يرغب العمل في مجاله في  يختار -5
 عفيها م يمتزامنة طوال الفصل الدراسي يلتق بوعيةأس جلسات الطالبيسجل عنده  الذي مشرفلل وتخصصالمشروع، 

 Offlineب لها الطال ليعودالجلسة كالمعتاد  لفم ميلطالبه إلرشادهم إلى كيفية تنفيذ المشروع، ويقوم المدرس بتح
 إذا شاؤوا.

 .يالرابع من الفصل الدراس األسبوع بدء قبلوذلك  وعه،الدقيق لمشر  عنوانمشرفه ال مع الطالب يحدد -6
مرئية( على  أو تيةالطالب مشروعه خالل الفصل الدراسي المسجل فيه للمشروع، ويرفع ملفاته )نصية أو صو  ينفذ -7

 .ه مدير البرنامج في كل فصل دراسيقبل موعد يحدد)أو يسلمها إلدارة البرنامج( دل و المو 
ن آخرين وعضوي المشرفمدير البرنامج لجنة أو أكثر لمناقشة المشاريع حسب عددها في كل فصل تتكون من  يشكل -8

قرار التشكيل  ويحدد في ،قبل موعد مناقشتها بفترة مناسبة)أو بأية طريقة مناسبة( دل و ملفات المشاريع من المو  تستلم
 ويعلم الطالب بهذه المواعيد. ،مناقشةالمواعيد 

قراره  يحق -9  ع.المشاركة في تنفيذ المشرو  بجدوىألكثر من طالب المشاركة في مشروع واحد بعد موافقة المشرف وا 

لكل مشرف في كل فصل هو عشرة بغض النظر عن عدد الطالب المشتركين المشاريع  مناألقصى المسموح به  العدد -11



 ويمكن تجاوز هذا العدد بموافقة مدير البرنامج للمشرف في ظروف استثنائية. ،في تنفيذها
 

************ 

 


