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 : متطلباث الكليت

 دٍٚ اتآتٞ:ضاع١ َعتُد٠  َب١ٓٝ يف ادت 31تتهٕٛ ٖرٙ املكسزات َٔ 

رقم 

 املقرر

 عهوان املقرر

الساعات 

 املعتمية

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 1 1 عًِ ايٓفظ االدتُاعٞ 1310

 - - 1 1 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ 0111

 - - 1 1 املدخٌ اىل عًِ االتصصاٍ 1311

 - - 1 1 قٛاعد يػ١ االعالّ 1310

 1311 - 1 1 قات ايعا١ََدخٌ اىل ايعال 1210

 - - 2 2 قٛاعد ايهتاب١ ايعسب١ٝ ٚايرتقِٝ 2202

  - 31 31 اجملنوع

 

 البزامج االكاديميت:

 :اإلعالم الجذيذتخصص  .3

 :تعله املقصودةخمرجات الاوال : 

إٔ ٜأأتُهٔ َأأٔ املعسفأأ١ ٚايتطبٝأأل ايعًُأأٞ عأأرب     اإلعأأالّ ادتدٜأأد ٜتٛقأأع َأأٔ خأأسٜر بسْأأاَر   

 املٗازات اتآت١ٝ:

 : عسف١ ٚايفِٗامل

 ع٢ً ارتسٜر إٔ ٜتُهٔ َٔ املعازف ٚاملفاِٖٝ اتآت١ٝ:

 أضاضٝات ايعٌُ اإلعالَٞ يف مجٝع زتاالت٘. .3

 ايدٚز ايرٟ ًٜعب٘ اإلعالّ يف زتاالت اذتٝا٠ املتعدد٠. .2

 .املدتًف١ أثٓا٤ ايعٌُ املٝداْٞاملعًَٛات طسم ايتعاٌَ َع َصصادز  .1

 .٘ٚايتًفصْٜٛٞ يف طسح قطاٜا اجملتُع َُٖٚٛ يهرتْٚٞ ٚاإلذاعٞيإلعالّ اإلِ ٗايدٚز امل .0

 :املٗازات اير١ٖٝٓ )اإلدزان١ٝ(

 حتًٌٝ َا ٜٓػس ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚايتعبري عٔ ٚد١ٗ ْعسٙ فٝٗا. .3

 املفاِٖٝ ايٓعس١ٜ بػهٌ َتٛاش َع ايتطٛز ايتكين. تطٜٛع .2
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 ٗا.اإلعالّ، ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايتٛدٗات ٚايتطٛزات املطتكب١ًٝ يف زتاٍ اضتكسا٤ .1

 :املٗازات ايع١ًُٝ أٚ امل١ٝٓٗ

 بهفا٠٤. االدتُاعٞ ٚتطبٝكاتٗا  َٚٛاقع ايتٛاصٌإداز٠ املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ  .3

 مجع األخباز ٚحتسٜسٖا، ٚايعٌُ يف امللضطات اإلذاع١ٝ ٚايتًفص١ْٜٝٛ. .2

 اإلخساز اإلذاعٞ ٚايتًفصْٜٛٞ.باإلضاف١ إىل  ٗا،إعداد ايرباَر ٚتكدمي .1

 ش١َ يتشكٝل ايتٓافط١ٝ يف ضٛم ايعٌُايتطبٝكات ايال اضتدداّ .0

 اضتدداّ أسدخ ايتكٓٝات يف زتاٍ اإلعالّ.ٚتطبٝل املعسف١ ايع١ًُٝ  .0

 ايعامل١ٝ. ع٢ً ايطاس١طتذدات ايجكافات املدتًف١ ٚاملايتفاعٌ املطتُس َع  .0

 املطٛح املٝدا١ْٝ.ٚ إدسا٤ ايبشٛخ اإلعال١َٝ ٚاضتطالعات ايسأٟ .1

 :املٗازات املٓكٛي١/ ايعا١َ

 ١ تطٛزات ايعصصس يف زتاٍ ايتهٓٛيٛدٝا ٚاإلعالّ ايسقُٞ.َٛانب .3

 فسٜل. اي بسٚحايعٌُ ادتُاعٞ ٚايعٌُ  .2

 إقا١َ عالقات فاع١ً َع امللضطات ذات ايعالق١. .1

 اإلبداعٞ.ٚقد اايتفهري ايَٓٗازات تٛظٝف  .0

  :َٗازات االتصصاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات

 .فعاٍادتُاٖريٟ اي االتصصاٍ .3

 تٛح ٚايتعًِٝ املدَر يٓكٌ املعسف١ ٚتبادٍ ارتربات.اضتدداّ أمناط ايتعًِٝ املف .2

يتعصٜأأأص امللضطأأأات اإلعالَٝأأأ١  يف اضأأأتدداّ ايتكٓٝأأأات اذتدٜجأأأ١ ٚايػأأأبهات االدتُاعٝأأأ١      .1

 ايتٛاصٌ.

 االجتاٖات ٚايكِٝ ٚايبعد األخالقٞ 

 اإلعالّ ايدٚيٞ.ٚتعصٜص اذتطٛز ٚايسٚا١ٜ ايٛط١ٝٓ ايفًطط١ٝٓٝ يف زتتُع املعسف١  .3

 ّ يف ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ. تسضٝذ دٚز اإلعال .2

 االيتصاّ مبعاٜري ايطًٛى املٗين ٚأخالقٝات اإلعالّ. .1

 يف تطٜٛس اجملتُع َٚٓاقػ١ َػهالت٘.اإلضٗاّ  .0
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 فرص العنل:ثاىيا : 

 :ت٢ًٞ ايٓشٛ اتآَتٓٛع١ عفسص عٌُ ٜتٝ  ٖرا ايربْاَر رتسجيٝ٘ 

ٚصأشف ٚفطأا٥ٝات    ْبأا٤ أٚنأاالت  َأٔ  ايعٌُ نصصشفٞ يف امللضطأات اإلعالَٝأ١ املدتًفأ١     .3

 .ٚإذاعات ٚغريٖا

 َٚٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ. يهرت١ْٝٚيًُٛاقع اإل َدٜسا املدتًف١ ايعٌُ يف امللضطات  .2

 :االعالو ادتديد ختصصثالجًا: متطلبات 

ٓذأاح  بعًأ٢ ايطايأب إٔ ٜأتِ     ،االعالّ ادتدٜأد  يف ن١ًٝ  بهايٛزٜٛعاييًشصصٍٛ ع٢ً دزد١ 

 ( ضاع١ َعتُد٠ َٛشع١ ناتآتٞ:321)

 :/ التخصص المىفزد المقزراث التخصصيت -ثالثا:

 :( ضاع١ َعتُد٠ َٛشع١ نُا ٜأت13ٞتتهٕٛ ٖرٙ املكسزات َٔ )

 :( ساعت معتمذة مبيىت في الجذول اآلتي11: وتتكون مه )إجباريتمقزراث تخصصيت  .3.3 

رقم 

 املقرر

 عهوان املقرر

الساعات 

 املعتمية

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 1311 2 3 1 َبادئ مجع االخباز ٚحتسٜسٖا 1313

 1311 - 1 1 ٚضا٥ٌ االعالّ ٚاجملتُع 1312

 1313 2 3 1 ايهتاب١ االعال١َٝ 1210

 1313 2 3 1 ايتصصٜٛس ايصصشفٞ ايسقُٞ 1212

 1212 2 3 1 تصصٜٛس َتكدّ 1231

 1210،  1331 - 1 1 َٗازات اعال١َٝ بايًػ١ االصتًٝص١ٜ 1233

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 23 - 1 32 َتطًبات ادتاَع١

 31 - - 31 َتطًبات ايه١ًٝ

 13 - 0 11 َتطًبات ايتدصصص

 0 0 - - َكسزات سس٠

 321 اجملُٛع
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رقم 

 املقرر

 عهوان املقرر

الساعات 

 املعتمية

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 1210 2 3 1 ايػبهات االدتُاع١ٝ 1230

 1311 2 3 1 ْعس٠ عا١َ ع٢ً تكٓٝات ايٜٛب 1230

 1313 2 3 1 اع١ ٚايتًفصٜٕٛايهتاب١ يإلذ 1230

 1313 2 3 1 ايتصصٜٛس َْٚٛتاز ايفٝدٜٛ 1231

 1313 2 3 1 َْٛتاز ايصصٛت 1132

 1132 2 3 1 اْتاز ايكصصص اإلذاع١ٝ 1133

 1230 2 3 1 ايتصصُِٝ ادتسافٝهٞ 1121

 1210 2 3 1 ايصصشاف١ االضكصصا١ٝ٥ 1122

 1230 2 3 1 ايهتاب١ يٛضا٥ٌ اإلعالّ اذتدٜج١ 1121

 1230 2 3 1 صشاف١ اهلاتف احملٍُٛ 1120

 1121 2 3 1 أْع١ُ إداز٠ احملت٣ٛ 1120

 1121 2 3 1 تصصُِٝ ايٛضا٥ط ايتفاع١ًٝ 1122

1123 
إْتاز ايسضّٛ املتشسن١ يًُٛاقع 

 االإيهرت١ْٝٚ
1 3 2 1121 

 1230 1 - 1 محالت ايػبهات اإلدتُاع١ٝ 1032

 1230 2 3 1 إعداد ايكصص١ ايتًفص١ْٜٝٛ 1011

 1121 1 - 1 ايٓػس اإليهرتْٚٞ 1001

 1120 1 - 1 غسف١ ايتشسٜس 1003

1002 
َػسٚع ايتدسز يف اإلعالّ ادتدٜد 

 ٚايٛضا٥ط املتعدد٠
1 3 2 1120 

 1120،  1001 3 - 3 تدزٜب عًُٞ يف اإلعالّ ادتدٜد 1001

  02 20 11 اجملُٛع
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معتمذة يختاردها الطالب مه  ساعت( 0مقزراث تخصصيت اختياريت: وتتكون مه )  .2.3

 المقزراث اآلتيت:

رقم 

 املقرر

 عهوان املقرر

الساعات 

 املعتمية

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 1313  1 1 ايدعا١ٜ ٚايسأٟ ايعاّ  1311

 1311 - 1 1 َكد١َ يف اإلعالٕ 1210

 1210 - 1 1 ايهتاب١ يًعالقات ايعا١َ 1232

 1312 - 1 1 ٜات االعال١َٝايٓعس 1123

 1032، 1121 2 3 1 دين املاٍ عرب ايٛب 1111

 - - 1 1 َٛضٛع خاص 1022

 

 المقزراث الحزة:. 2

( ضأأاعات َعتُأأد٠ َأأٔ أٟ ختصصأأص صخأأس َأأٔ ختصصصصأأات ادتاَعأأ١      0ٜطأأتطٝع ايطايأأب اختٝأأاز )  

ُأا  ٚ/أٚ  أخأس٣ ن ٕٛ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ َهسزا  يف َكأسزات  نُكسزات سس٠ ع٢ً إٔ ال ٜهٕٛ َطُ

 نٝفا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


