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 : إدارة المؤسسات اإلعالمية ماجستير في  تخصص. 7

 نبذة عن التخصص 

" إدارة املؤسسات اإلعالمية" اىل االسهام يف تطوير عمل املؤسسات  يف اجسترياملبرنامج يهدف 

االعالمية الفلسطينية عرب تقديم برنامج أكادميي يف درجة املاجستري يسعى اىل رفع مستوى 

ومديري املؤسسات العاملة يف احلقل االعالمي على ادارة هذش الكيانات بفعالية  رؤساءقدرات 

يأتي هذا الربنامج ايضا لسد فجوة ملحوظة   حلفاظ على استمراريتها.ومهنية واقتدار وبالتالي ا

يف حقل الدراسات العليا يف اجملال االعالمي، حيث ختلو اجلامعات الفلسطينية من برامج 

يكون سدراسات عليا يف هذا احلقل، لذا فان  رل هذا الربنامج سيسهم يف سد هذش الفجوة، و

تعزيز البحث العلمي االعالمي الذي أصبح حاجة ملحة للحقل  توقع يفاملجيابي التأ ري االله 

األكادميي، ولسوا العمل االعالمي الواسع االنتشار بهدف الرقي بأدائه استناًدا اىل االحباث 

 . العلمية
هذا الربنامج يتميز باعتمادش على مفهوم التشاركية وتعدد التخصصات يف نقل العلم واخلربات 

فذ بتعاون مشرتك بني كلييت اإلعالم والعلوم اإلدارية واالقتصادية يف واملهارات حيث انه ين

جامعة القدس املفتوحة، حبيث يزاوج ملتوى الربنامج بني املهارات اإلدارية واملالية واالعالمية، 

اذ سيتم يف هذا الربنامج دمج مفاهيم ومهارات اإلدارة مع املفاهيم واالسرتاتيجيات اخلاصة 

 جتربة حتاكي جتارب مؤسسات التعليم العالي العاملية.باإلعالم، وهي 

  مواصفات اخلريج

سواء تلك العاملة يف  أنواعهاميتلك القدرة على إدارة املؤسسات اإلعالمية مبختلف  .1

 األخرى.حقل الصحافة أو اإلنتاج املرئي واملسموع وجماالت العمل اإلعالمي 

املؤسسة  أقسامميتلك القدرة على وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات العمل يف  تلف  .2

 اإلعالمية.

 .ميتلك القدرة على فهم وحتليل موا ن الضعف يف العمل اإلداري وسبل تطويرش .3

 يف مؤسسته. ميتلك القدرة على إدارة الفريق وتنمية مهارات العاملني .4

على  اإلشراف تلف عناصر جنال املؤسسة اإلعالمية من  إدماجميتلك القدرة على  .5

وإدارة اسرتاتيجياتها املالية  احملتوى والتسويق واحلمالت اإلعالمية والتسويقية

 واإلدارية.
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وتطوير احلمالت اليت تعزةها يف أوسا   بسبل بناء هوية املؤسسة واحلفاظ عليها ملم .6

 حتهور املؤسسة الداخلي واخلارجي.

 األهداف 

اإلدارية والتسويقية  األسسوبناء مبادرات إعالمية قائمة على  إنشاءفاا حنو فتح اآل -

 .الرائدة

اإلسهام يف النهوض بالعمل اإلعالمي عرب تأهيل خرجيني قادرين على ريادة العمل  -

 .املؤسساتي

املؤسسات اإلعالمية أبوابها نتيجة ملدودية املهارات اإلدارية  إغالااحلد من ظاهرة  -

 .مديريهالدى 

 .تشجيع البحث العملي يف حقل اإلعالم وهو جمال يتسم بالتواضع يف فلسطني -

خلق مساحة للحوار والنقاش والتبادل األكادميي يف جمال اإلعالم وإدارة مؤسساته  -

 اإلعالميني.بني  تلف األكادمييني والباح ني 

  شرو  القبول

على أحد  كان حاصاًل إذايقبل الطالب للدراسة لدرجة املاجستري يف هذا التخصص  -

 املؤهالت اآلتية 

. درجة البكالوريوس يف أحد ختصصات اإلعالم من جامعة القدس املفتوحة أو من  -

 ".إحدى اجلامعات األخرى املعرتف بها، حبيث يكون التقدير " جيد فاعلى

صات العلوم اإلدارية، وبتقدير " جيد فاعلى". . درجة البكالوريوس يف أحد ختص -

 .يكون القبول على أساس تنافسي حسب معايري الكلية

 أن جيتاة الطالب املقابلة الشخصية بنجال  بقًا ملعايري حتددها جلنة الربنامج. -

 اجادة اللغة العربية واالجنليزية. -

 .كليةيلتزم الطالب بتعليمات منح درجة املاجستري يف ال -

 عمل اخلر ج: جماالت

 اإلعالمي.العمل يف ا.يئات اإلدارة والتنفيذية يف شركات اإلنتاج  -

اإلذاعات والصحف ووكاالت األنباء العمل يف اإلدارة التنفيذية حملطات التلفزة و -

 واملواقع االلكرتونية.
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على ختطيط وإدارة احلمالت اإلعالمية والعالقات العامة يف  تلف  اإلشراف -

 .واخلاصة واألهليةالقطاعات احلكومية 

 اإلعالمية.التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسات  -

 .يف إدارة التسويق واملبيعات يف القطاع اخلاص -

 .مراكز أحباث االتصال واإلعالمإدارة يف  -

 املقررات املطر حة يف الربنامج

جررال )للحصو يررتم بن لررب أن  يررة، علررى الطا ( 36ل على درجررة املاجسررتري يف إدارة املؤسسررات اإلعالم

 ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 

 
 عدد الساعات املعتمدة نوع املتطلب الرقم

 21 إجباري متطلبات ختصص (1

 9 متطلبات اختياري (2

 6 رسالة (3

 36 اجملموع

 
 مقررات استدراكية:

لررب  لررى الطا هررذش ع مررة  يررث أن عال سررتدراكية، ح قررررات اال مررن امل يررة  قررررات التال حررد امل يرراة أ اجت

مررة  لررب بعال هررا الطا ترراةة، وجيتاة سرراعات اجمل لررب أو ال مررات الطا مرروع عال ترردخل يف جم قررررات ال  امل

 )ناجح/ راسب( 

  هو مقرر استدراكي للطلبة الذين  ساعات معتمدة( 3) "6512مدخل إىل اإلدارة "  -

 اإلعالم وليس لديهم خلفية يف اإلدارة. لديهم خلفية يف

ساعات معتمدة(  هو مقرر  3" )6513مقدمة يف دراسات االتصال ووسائل اإلعالم " -

 . استدراكي للطلبة الذين لديهم خلفية يف اإلدارة وليس لديهم خلفية يف اإلعالم
مقرر استدراكي  ساعات معتمدة(  3) ”6514“ أسس الكتابة والتحرير الصحفي -

ال خلفية اكادميية لديهم يف حقل االعالم والكتابة الصحفية والكتابة للطلبة الذين 

 للعالقات العامة.
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 ساعة معتمدة:   ( 21) المقررات اإلجبارية  أوال:  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 إىل اإلدارة اإلعالميةمدخل  6500

 - - 3 3 مناهج حبوث االتصال واإلعالم 6501

 - - 3 3 والرأي العاماالتصال  6502

 - - 3 3 إدارة العالقات العامة والعالمة التجارية 6504

 - - 3 3 االتصاالت التسويقية املتكاملة 6505

 - - 3 3 إدارة مالية 6506

 - - 3 3 إدارة مشاريع 6507

  - 21 21 اجملموع

 
 : المقررات االختيارية لبرنامج/ تخصص أكاديمي ثانيًا:  

 ( ساعات معتمدة من املقررات اآلتية 9)يدرس الطالب/ة 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 االتصال املؤسسي الداخلي  6503

 - - 3 3 القيادة يف املؤسسات  مناذج وتطبيقات 6508

 - - 3 3  األعمالاالبتكار اإلعالمي وريادة  6509

 - - 3 3    اإلعالموتشريعات أخالقيات  6510

 - - 3 3 اقتصاديات وسائل اإلعالم  6511

 - - 3 3 صناعة احملتوى الرقمي 6515

 

 

 

 
 



 

617 
 

 : ثالًثا: الرسالة  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 6501 3 - 3 (1) الرسالة  6528

 6528 3 - 3 (2الرسالة ) 6529

  6 - 6 اجملممع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


