
 
 بكالوريوس عالقات عامة وإعالن لبرنامج رشادية اإلالخطة 

 
 السنة األولى:

 الفصل الثاني الفصل االول
رقم  الرقم 

 المقرر
الساعات  اسم المقرر

 المعتمدة 
رقم 
 المقرر

الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة 

 3 م.ج.ج(( الحاسوب  0102 2 م.ج.ج(( تعلم كيف تتعلم 0101 1
 3 م.ج.ج(( فلسطين والقضية الفلسطينية  0205 2 م.ج.ج((( 1اللغة اإلنجليزية ) 0113 2
 3 م.ج.ج((الثقافة اإلسالمية  0206 2 م.ج.ج((( 1اللغة العربية ) 0111 3
 3 مبادئ جمع األخبار وتحريرها 7101 3 علم النفس االجتماعي )م.ك( 3105 4
 3 )م. ك( مدخل إلى العالقات العامة 7204 3 مدخل إلى علم االتصال )م.ك( 7100 5

 2 )م.ك( قواعد الكتابة العربية والترقيم 8242 3 )م.ك( قواعد لغة اإلعالم 7104 6
 17 المجموع  15 المجموع

 م.ك: متطلب كلية   إجباري *م.ج.ج :متطلب جامعة
 

 السنة الثانية:
 الفصل الثاني الفصل االول

رقم  الرقم 
 المقرر

الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة 

رقم 
 المقرر

الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة 

 3 البروتوكول والتشريفات 7209 3 مقدمة في اإلعالن 7205 1
 3 كتابة اإلعالن 7213 3 الكتابة اإلعالمية 7206 2
 3 التصوير ومونتاج الفيديو 7217 3 فن الحديث واإللقاء  7207 3
 3 مونتاج الصوت  7318 3 التصوير الصحفي الرقمي 7208 4
 3 التصميم الجرافيكي 7320 3 الكتابة للعالقات العامة 7212 5
 3 الكتابة لإلذاعة والتلفزيون 7216 6

   
 15 المجموع 18 المجموع

 اجباري  م.ك: متطلب كلية  *م.ج.ج :متطلب جامعة
 
 
 
 



 السنة الثالثة:
 الفصل الثاني الفصل األول

الرق
 م 

رقم 
 المقرر

الساعات  المقرراسم 
 المعتمدة 

رقم 
 المقرر

الساعا اسم المقرر
ت 
المعتم
 دة 

 3 مهارات إعالمية باللغة االنجليزية 7211 3 )م.ك( مناهج البحث العلمي 5303 1
 3 الكتابة لوسائل اإلعالم الحديثة 7323 3  اإلذاعيةالقصص  إنتاج 7319 2
 3 االجتماعيةحمالت الشبكات  7412 3 اإلعالنتصميم  7324 3
 3 )م.ج.ج( تاريخ القدس 0104 3 تصميم الوسائط التفاعلية 7328 
 3 مقرر حر -- 3 القصة التلفزيونية إعداد 7430 4

 15 المجموع 15 المجموع
 اجباري  م.ك: متطلب كلية  *م.ج.ج :متطلب جامعة

 
 السنة الرابعة:

 الفصل الثاني الفصل االول
رقم  الرقم 

 المقرر
الساعات  المقرراسم 

 المعتمدة 
رقم 
 المقرر

الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة 

 3 متطلب جامعة اختياري -- 3 التخطيط وإدارة الحمالت 7431 1
2 

7432 
العالقات العامة 

 المتخصصة
 3 إنتاج المواد للعالقات العامة 7436 3

3 
 7437 3 برامج العالقات العامة 7433

العامة العالقات مشروع التخرج في 
 واإلعالن

3 

 1 العالقات العامة واإلعالنفي  تدريب 7438 3 مقرر حر -- 4
مقرر متطلب تخصص  -- 

 اختياري
 3 مقرر متطلب تخصص اختياري -- 3

 13 المجموع 15 المجموع
 


