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 االعالمكلية 

 :كليةال نبذة عن

اايئة من  ها، بعد اعتماد2171تأسست كلية اإلعالم جبامعة القدس املفتوحة يف أيلول 

توفر الكلية بنية حتتية تكنولوجية متميزة تشمل  .التعليم العاليالوتنية لالعتماد واجلودة يف 

العديد من طتربات احلاسوب والوسائط املتعددة، وطتربات تدريبية متخصصة لإلذاعة 

ويتم تركيز املهارات العملية من خالل التدريب يف مركز إنتاج الوسائط املتعددة . لتلفزيونوا

(MPC )وفضائية القدس التعليمية التابعة للجامعة، وكذلك يف املؤسسات احمللية الشريكة. 

، وهو األول من نوعه يف "اإلعالم اجلديد" يف ختصص وتطرل الكلية برنامج بكالوريوس

كما تقدم الكلية، إىل جانب . ل أيضا ختصص العالقات العامة واالعالن، وتطرفلسطني

اخلطة األكادميية املعاصرة، عددًا من الدورات التدريبية املكثفة واملتطلبات الالةمة لتحسني 

 .البيئة التعليمية إلعداد خرجيني متميزين

 :رؤيةال

جمال اإلعالم الرقمي وتأثرياته ، ومركز حبثي متميز يف اجلديديف تعليم اإلعالم كلية رائدة 

 .  الدوليتطوراته على املستوى على املستوى احمللي و
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 :رسالةال
وتأهيلةةهم تةةأهياًل علميةةًا ومهنيةةًا وتكنولوجيةةًا يلبةةى  اجلديةةد إعةةداد خةةرجيني متميةةزين يف جمةةال اإلعةةالم  "

جمةةال البحةة  العلمةةي  ، واإلسةةهام الفاعةةل يف  احتياجةةات سةةوا العمةةل ومتطلبةةات املنافسةةة ىليةةًا وعربيةةاً   

ال، من خالل أمثل املمارسات يف جتاال الوتن وقضاياجملتمعية ستوى املسؤولية ااالرتقاء مبخدمة اجملتمع وو

التعليم املفتول والتعليم املدمج ، والتعاون والشراكة وتبادل اخلربات مع الكليات النظرية، ضمن أحةدث  

 ". معايري اجلودة والتميز

 

 :هدافاأل

نظريًا وعمليًا يكسبهم مهارات العمل يف جماالت  إعدادًالبة ة إىل إعداد الطتهدف الكلي

 :اإلعالم من خالل

  مهارات إعالمية مركزة وختصصية، تتيح له القدرة على نشر معلومات ذي إعداد صحفي

 .ىدثة ودقيقة ومتواةنة
  ،اية الوتنية الروواإلسهام يف نشر تعزيز احلضور الفلسطيمت يف جمتمع املعرفة العاملي

 .وعرب طتلف احملافل العاملية الفلسطينية يف اإلعالم الدولي
  إعالميني مؤهلني مهنيًا وفكريًا قادرين على العمل يف ورفد اإلعالم الفلسطيمت بصحفيني

 .ومهاراته ملمارسة العمل اإلعالمي الرقمياملؤسسات اإلعالمية، ويف تسخري أدوات اإلعالم 
 لعلمي وتسخريها يف خدمة اجملتمعتعزيز مهارات البح  ا. 
 تأثري لنظريات احلديثة الوفق  وأدواته سلبًا وإجيابًا، الرقميتأثريات اإلعالم  التعامل مع

 .اإلعالموالتصال ا اتطور تكنولوجيو
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 تنظيميلهيكل الا

كما هو موضح يف  اجلديدواحدًا يف هذال املرحلة ضمن قسم اإلعالم  ختصصًاتطرل الكلية 

 :اايكل التنظيمي أدناال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مس اد ا يد كلي  

 االاالم

 ن ئب الرئي  للشؤ ن األك  ميي 

 ا يد كلي  اإلاالم

 رئي  قسم اإلاالم اجلديد

 السكرت ري 
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  الممنوحةالدرجات 

وختصص  اإلعالم اجلديدختصص متنح الكلية اخلريج شهادة البكالوريوس يف 

للتخصص املنفرد  ساعة معتمدة( 127)دراسة  بعد أن ينهيوذلك  العالقات العامة واالعالن

صصية إجبارية، ةعة على مقررات خت، موفرعي/ ساعة معتمدة للتخصص الرئيسي ( 133)و

ومتطلبات اجلامعة  جاجلداول اآلتية تبني توةيع الساعات املعتمدة على الربام .ومقررات اختيارية

 .والكلية

 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج

 البرنامج 
 االكاديمي

 
 نوع المقرر

 (  المتطلبات)

 عالنتخصص العالقات العامة واال تخصص اإلعالم الجديد

 الساعات المعتمدة الساعات المعتمدة

 فرعي/ رئيسي منفرد فرعي/ رئيسي منفرد

 - 71 71 71 متطلبات الجامعة 

المتطلبات  .أ
 اإلجبارية

 

المتطلبات . ب
 االختيارية

22 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

- 

 - 50 51 50 متطلبات الكلية

 - 79 52 28  متطلبات التخصص

المتطلبات  .أ
 اإلجبارية

 

المتطلبات . ب
 االختيارية

73 

 

6 

64 

 

3 

73 

 

6 

- 

 - 6 - 5 المقررات الحرة

 - - 72-  متطلبات الفرعي

 - 570 514 570 المجموع
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  متطلبات الجامعة

 :ساعة معتمدة( 22)متطلبات الجامعة االجبارية 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 --  3 3 تعلم كيف تتعلم 1111

 - 1 2 3 احلاسوب 1112

 - - 3 3 تاريخ القدس 1114

- -  1 1 العمل التطوعي 1119

 - - 3 3 (1)اللغة العربية  1111

 - - 3 3 (1)اللغة االجنليزية  1113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 1219

 - - 3 3 الثقافة االسالمية  1216

-  1 21 22 اجمل وع

 

 متطلبات الجامعة االختيارية

 : ساعات معتمدة من املقررات االتية ( 3)يدرس الطالب 

 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
المتطلب  األسبوعية

 السابق
 عملي نظري

- -  3 3 احلركة األسرية 1217

- -  3 3 التحديات واحللول: مكافحة الفساد 1212

 - - 3 3 (1)اللغة الفرنسية  1211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 1311

 --  3 3 املسؤولية اجملتمعية  1316
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 : متطلبات الكلية

 :ساعة معتمدة  مبينة يف اجلدول اآلتي 12تتكون هذال املقررات من 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 عيةاألسبوالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 *ي علم النفس االجتماع 3119

- -  3 3 مناهج البح  العلمي 9313

 - - 3 3 املدخل اىل علم االتصال 7111

 - - 3 3 قواعد لغة االعالم 7114

 7111-  3 3 مدخل اىل العالقات العامة 7214

 - - 3 3 قواعد الكتابة العربية والرتقيم 2242

  - 12 12 اجمل وع

يف فرعي / غري مطلوب يف حال دراسة ختصص رئيسي ( 3115)مقرر علم النفس االجتماعي  *

 .ساعة معتمدة 14وبذلك تصبح متطلبات الكلية االعالم اجلديد، 

 :متطلبات الكليةتوصيف 

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: الم الرد  االجت  ا  3119

على الكيفيةة الةيت يتةاثر بهةا سةلوك االفةراد نتيجةة تعرضةهم          يهدف هذا املقرر اىل التعرف

للمنبهات واملواقف االجتماعية، وكيف يؤثر االتار االجتماعي يف السلوك االنساني ، وتتضةمن  

تعريةةف بعلةةم الةةنفس االجتمةةاعي، عالقةةة علةةم الةةنفس االجتمةةاعي بةةبعض العلةةوم  : وحةةدات املقةةرر 

الجتمةاعي، منةاهج البحة  يف علةم الةنفس االجتمةاعي،       االجتماعية االخرى، تاريخ علم الةنفس ا 

اجلماعة وديناميكتها، االجتاهات واالعتقادات  النفسية واالجتماعية، التعصب والعالقات بةني  

 .اجلماعات

 (نظري 3)س ا ت مدت د  3:  مر ئج البحث الدل   9313

تسةةم حةةل املشةةكالت جةةدوى وفاعليةةة، فهةةو ي   أسةةاليبالبحةة  العلمةةي هةةو أكثةةر    أسةةلوب

بالتنظيم والوضةول واملوضةوعية ووضةع البةدائل أمةام معةايري لتقةويم فاعليتهةا وجةدواها يف صةورة           

كةل فةرد ملواجهةة مشةاكله      إليةه موضوعية بعيدة عةن املةؤثرات الشخصةية والذاتيةة، لةذا حيتةاج       

 .وحتدياتها
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ة املهةةارات الالةمةة وإكسةةابهويهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب مبنةةاهج البحةة  و ترائقةةه   

ماهيتةه  : منةاهج البحة   : للقيام بالبح ، وذلك مةن خةالل دراسةته للموضةوعات األساسةية اآلتيةة      

وأنواعه، مشكلة البح  وصياغة الفرضيات وتصميم البح ، واجملتمع والعينةة، وأدوات عةع   

 .البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البح 

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 :املدخل اىل الم االتص ا  7111

يتناول هذا املساا مفهوم االتصال وأهميته وأنواعه ووظائفه وعناصرال ومناذجه والنظريةات  

اإلعالمية واإلعةالم الةدولي وأخالقيةات املهنةةة والصةحافة املكتوبةة وصةحافة االنرتنةت والدعايةة          

اا كمةةا يتنةةاول املسةة . اإلعالميةةة واإلعةةالن والعالقةةات العامةةة والراديةةو والتلفزيةةون والةةرأي العةةام   

فهوم مأساسيات علم الضوء، والصوت والصورة والتطورات التكنولوجية يف االتصال اجلديد، و

 .اإلعالم الرقمي وخصائصه

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3 :قوااد لغ  االاالم 7114

أبةواب النحةو وقواعةد اللغةة العربيةة مثةل املرفوعةات واملنصةوبات          يتناول هةذا املسةاا مبةادئ   

األمسيةة واجلمةل الفعليةة، إنن وأخواتهةا، كةان وأخواتهةا، العةدد واملعةدود،          واجملرورات، اجلمل

األمسةةاء املنقوصةةة، ويةةتم التطبيةةق العملةةي للقواعةةد باالسةةتعانة بالنصةةوص الصةةحفية مةةن وسةةائل    

 .اإلعالم

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: مدخل اىل الدالق ت الد م  7214

 املدخل اىل علم االتصال  7111متطلب سابق 

تنةةاول هةةذا املقةةرر مفهةةوم العالقةةات العامةةة ونشةةأتها وتطورهةةا وتارخيهةةا ونظةةرة اجملتمعةةات  ي

املختلفةةة إليهةةا ووظائفهةةا وأهةةدافها وشةةركات العالقةةات العامةةة وأخالقيةةات العمةةل يف العالقةةات   

العامةةةة وقوانينهةةةا وأهميتهةةةا للمؤسسةةةات احلديثةةةة احلكوميةةةة وغةةةري احلكوميةةةة واملكونةةةات      

 .العالقات العامة واايكل التنظيمي لدائرة العالقات العامةاألساسية يف عمل 

 (نظري 3)مدت د   س ا ت 3: قوااد الكت ب  الدربي   الرتقيم 2242

يهدف هذا املقرر إىل إعطاء حملة عن نشأة الكتابة العربية وتطورها عرب العصور، وقواعد 

عةةراب فيهةةا، واخةةتالف الكةةالم  الرسةةم اإلمالئةةي وصةةلتها بأصةةوات العربيةةة وأبنيتهةةا وقواعةةد اإل 

 .وما يتصل بقواعد الرتقيم( قواعد اإلضافة واحلذف ) املنطوا عن املكتوب 

 




