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 :البرامج االكاديمية

 :تخصص اإلعالم الجديد .1

عةةةداد وخطتةةةه الدراسةةةية إلجامعةةةة القةةةدس املفتوحةةةة يف  اجلديةةةداإلعةةةالم  ختصةةةصصةةةمم 

بعةدًا   "الصةحفي الشةامل  "ثةل مفهةوم   مي، حية   يعمل يف احلقول اإلعالمية كافةة  "صحفي شامل"

قادر على إجناة عيةع متطلبةات العمةل الصةحفي     جديدًا يف العمل الصحفي، فالصحفي الشامل 

ينةةتج القصةةة بأشةةكال طتلفةةة، ويتعامةةل مةةع التقنيةةات احلديثةةة دون       فهةةو ، بشةةكل متكامةةل 

لإلذاعةةة،  مسةةاعدة؛ فهةةو يصةةور القصةةة للصةةحافة، وُينةةتج الفيةةديو للتلفزيةةون، وحيةةرر الصةةوت       

وتنبةةع  .وسةةائل اإلعةةالم املختلفةةة، وينشةةرها عةةرب اإلنرتنةةت ولويكتةةب النصةةوص بكةةل األشةةكال 

مةةن الشةةباب  %( 61)أن أكثةةر مةةن  والبحةةوث الةةيت تؤكةةد   لدراسةةات أهميةةة هةةذا املفهةةوم مةةن ا   

علةةةى اإلنرتنةةةت يف احلصةةةول علةةةى األخبةةةار واملعلومةةةات، بعةةةد مةةةا كانةةةت    ونالفلسةةةطيمت يعتمةةةد

 .عقدين األخريين سيدة املوقفالفضائيات يف ال

مسةةاقات يف اإلعةةالم، وتطبيقةةات ااةةاتف احملمةةول، والكتابةةة الصةةحفية    التخصةةصيضةةم 

اإلعةةةالم "ويتميةةةز  .اإلنرتنةةةت وتطبيقاتةةةهوواإلذاعةةةة والتلفزيةةةون، والوسةةةائط املتعةةةددة،  ،املختلفةةةة

واالسةةتماع  ،ومشةةاهدة الةةربامج التلفزيونيةةة ،بأنةةه ميكةةن اجلمهةةور مةةن قةةراءة الصةةحف" اجلديةةد

للةةةربامج اإلذاعيةةةة، واملشةةةاركة الفعليةةةة يف صةةةناعة الرسةةةالة اإلعالميةةةة مةةةن خةةةالل الشةةةبكات    

 .االجتماعية

 :التخصصمميوات 

 :على النحو اآلتييف الكلية ليحقق عددًا من املميزات  اجلديداإلعالم  ختصصصمم 

 . الفلسطينية أل ا يكرر الربامج  املطروحة يف اجلامعات -

 (. عملية)ف املساقات املطروحة يف هذا الربنامج هي مساقات تطبيقية أكثر من نص -

طةةرل جمموعةةة مةةن الةةدورات    ربنةةامج ياعتمةةاد التةةدريب العملةةي منةةذ السةةنة األوىل؛ فال    -

 . من التأهيل العملي لتحقيق املزيداالختيارية للطالب التدريبية 

 .حلديثةتأهيل صحفيني للعمل يف عيع الوسائل اإلعالمية التقليدية وا -
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 :ريجاخلمواصد ت 

 :مبجموعة من املواصفات تتلخص فيما يأتي اجلديداإلعالم  ختصصيتصف خريج 

عةةرب  رقميةةةعةةالم التقليديةةة، ولوسةةائل اإلعةةالم ال   اإلالقةةدرة علةةى الكتابةةة جلميةةع وسةةائل      .1

 .اإلنرتنت

ومونتةاج  ، والتصةوير،  الصحفية املهارات العملية اليت حيتاجها الصحفي مثل الكتابةإتقان  .2

 . احلاسوب الفيديو، والقدرات اللغوية، واستخداموالصوت 

 . صحفي شامل يعمل يف وسائل اإلعالم املختلفة .3

 . التعامل مع التكنولوجيا اليت حيتاجها الصحفي للعمل يف املواقع الصحفية اإللكرتونية .4

 .القدرة على اإلنتاج اإلعالمي مبختلف جماالته .9

 . تطالعات الرأيإجراء البحوث اإلعالمية واس .6

 :تدلم املقصو  خمرج ت ال

اإلعةةالم اجلديةةد أن يةةتمكن مةةن املعرفةةة والتطبيةةق العملةةي عةةرب   ختصةةصيتوقةةع مةةن خةةريج 

 :املهارات اآلتية

 : املعرفة والفهم

 :على اخلريج أن يتمكن من املعارف واملفاهيم اآلتية

 .أساسيات العمل اإلعالمي يف عيع جماالته .1

 .عالم يف جماالت احلياة املتعددةالدور الذي يلعبه اإل .2

 .املختلفة أثناء العمل امليدانياملعلومات ترا التعامل مع مصادر  .3

 .هلكرتوني واإلذاعي والتلفزيوني يف ترل قضايا اجملتمع وهموملإلعالم اإلم هالدور امل .4

 :(اإلدراكية)املهارات الذهنية 

 .ظرال فيهاحتليل ما ينشر على وسائل اإلعالم والتعبري عن وجهة ن .1

 .املفاهيم النظرية بشكل متواة مع التطور التقمت تطويع .2

 .اإلعالم، وكيفية التعامل معها التوجهات والتطورات املستقبلية يف جمال استقراء .3

 :املهارات العملية أو املهنية

 . بكفاءةاالجتماعي وتطبيقاتها  ومواقع التواصلإدارة املواقع اإللكرتونية  .1

 .ها، والعمل يف املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونيةعع األخبار وحترير .2

 .اإلخراج اإلذاعي والتلفزيونيباإلضافة إىل  ها،إعداد الربامج وتقدمي .3
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 التطبيقات الالةمة لتحقيق التنافسية يف سوا العمل استخدام .4

 .استخدام أحدث التقنيات يف جمال اإلعالموتطبيق املعرفة العملية  .9

 .العاملية على الساحةستجدات ت املختلفة واملالثقافاالتفاعل املستمر مع  .6

 .املسول امليدانيةو إجراء البحوث اإلعالمية واستطالعات الرأي .7

 :العامة/ املهارات املنقولة

 .مواكبة تطورات العصر يف جمال التكنولوجيا واإلعالم الرقمي .1

 . فريقال برولالعمل اجلماعي والعمل  .2

 .العالقةإقامة عالقات فاعلة مع املؤسسات ذات  .3

 .اإلبداعيوقد االتفكري النمهارات توظيف  .4

  :مهارات االتصال وتقنية املعلومات

 .فعالاجلماهريي ال االتصال  .1

 .استخدام أمنا  التعليم املفتول والتعليم املدمج لنقل املعرفة وتبادل اخلربات .2

ز لتعزيةةةاملؤسسةةةات اإلعالميةةةة  يف اسةةةتخدام التقنيةةةات احلديثةةةة والشةةةبكات االجتماعيةةةة      .3

 .التواصل

 االجتاهات والقيم والبعد األخالقي 

 .اإلعالم الدوليوتعزيز احلضور والرواية الوتنية الفلسطينية يف جمتمع املعرفة  .1

 . ترسيخ دور اإلعالم يف التنمية اجملتمعية .2

 .االلتزام مبعايري السلوك املهمت وأخالقيات اإلعالم .3

 .يف تطوير اجملتمع ومناقشة مشكالتهاإلسهام  .4

 :فرص الد ل: ي  ث ن

 :تيلى النحو اآلمتنوعة عفرص عمل خلرجييه  التخصصيتيح هذا 

وصةحف وفضةائيات   نبةاء  أوكةاالت  مةن  العمل كصحفي يف املؤسسةات اإلعالميةة املختلفةة     .1

 .وإذاعات وغريها

 .ومواقع التواصل االجتماعي لكرتونيةللمواقع اإل مديرًااملختلفة العمل يف املؤسسات  .2
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 :املردر /االاالم اجلديد ختصصب ت متطل: ث لثً 

( 122)نجال بعلى الطالب أن يتم  يف االعالم اجلديد ، بكالوريوسالللحصول على درجة 

 :ساعة معتمدة موةعة كاآلتي

 :التخصص المنفرد/  المقررات التخصصية. 1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 79)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 73)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 اعات األسبوعيةالس
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 7111 2 1 3 مبادئ عع االخبار وحتريرها 7111

 7111 - 3 3 وسائل االعالم واجملتمع 7112

 7111 2 1 3 الكتابة االعالمية 7216

 7111 2 1 3 التصوير الصحفي الرقمي 7212

 7212 2 1 3 تصوير متقدم 7211

 7216،  1113-  3 3 لغة االجنليزيةمهارات اعالمية بال 7211

 7216 2 1 3 الشبكات االجتماعية 7214

 7111 2 1 3 نظرة عامة على تقنيات الويب 7219

 7111 2 1 3 الكتابة لإلذاعة والتلفزيون 7216

 7111 2 1 3 التصوير ومونتاج الفيديو 7217

 7111 2 1 3 مونتاج الصوت 7312

 7312 2 1 3 انتاج القصص اإلذاعية 7319

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 29 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 12 - - 12 متطلبات الكلية

 79 - 6 73 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 122 اجملموع
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 اعات األسبوعيةالس
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 7219 2 1 3 التصميم اجلرافيكي 7321

 7216 2 1 3 الصحافة االسقصائية 7322

 7216 2 1 3 الكتابة لوسائل اإلعالم احلديثة 7323

 7214 2 1 3 صحافة اااتف احملمول 7329

 7323 2 1 3 أنظمة إدارة احملتوى 7326

 7321 2 1 3 تصميم الوسائط التفاعلية 7322

7329 
الرسوم املتحركة للمواقع  إنتاج

 اإللكرتونية
3 1 2 7321 

 7214 3 - 3 محالت الشبكات اإلجتماعية 7412

 7216 2 1 3 إعداد القصة التلفزيونية 7431

 7323 3 - 3 النشر اإللكرتوني 7441

 7326 3 - 3 غرفة التحرير 7441

7442 
مشروع التخرج يف اإلعالم اجلديد 

 والوسائط املتعددة
3 1 2 7326 

 7326،  7441 1 - 1 تدريب عملي يف اإلعالم اجلديد 7443

  42 29 73 اجملموع

 

معتمدة يختارها الطالب من  ساعة( 6)وتتكون من : مقررات تخصصية اختيارية  .2.1

 :المقررات اآلتية

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 المتطلب السابق
 يعمل نظري

 7111  3 3 الدعاية والرأي العام  7113

 7111 - 3 3 مقدمة يف اإلعالن 7219

 7214 - 3 3 الكتابة للعالقات العامة 7212

 7112 - 3 3 النظريات االعالمية 7321
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 المتطلب السابق
 يعمل نظري

 7412، 7323 2 1 3 جمت املال عرب الوب 7331

- -  3 3 موضوع خاص 7422

 

 :المقررات الحرة. 2

سةةاعات معتمةةدة مةةن أي ختصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات اجلامعةةة      ( 6)يةةار يسةةتطيع الطالةةب اخت 

أو /أخةرى كمةًا و  ون املادة التعليمية مكررًا يف مقةررات  كمقررات حرة على أن ال يكون مضم

 .كيفًا

 

 :فرا  –رئيس  /االاالم اجلديدختصص متطلب ت : رابدً 
 

، يفرعةة-رئيسةي  /االعةالم اجلديةةد  ختصةةص للحصةول علةى درجةةة البكةالوريوس يف   

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 134)على الطالب ان يتم بنجال 

 

 

 

 

 

 

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 25 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 19 - - 19 متطلبات الكلية

 67 - 3 64 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 فرعيلكل ختصص حسب التخصص  متطلبات التخصص الفرعي

 134 اجملموع
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 :التخصص الرئيسي /  المقررات التخصصية. 1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 67)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 64)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 7111 2 1 3 مبادئ عع األخبار وحتريرها 7111

 7111 2 1 3 الكتابة اإلعالمية 7216

 7111 2 1 3 التصوير الصحفي الرقمي 7212

 1113-  3 3 مهارات إعالمية باللغة االجنليزية 7211

 7216 2 1 3 الشبكات االجتماعية 7214

 7111 2 1 3 نظرة عامة على تقنيات الويب 7219

 7111 2 1 3 الكتابة لإلذاعة والتلفزيون 7216

 7111 2 1 3 التصوير ومونتاج الفيديو 7217

 7111 2 1 3 مونتاج الصوت 7312

 7312 2 1 3 إنتاج القصص اإلذاعية 7319

 7219 2 1 3 التصميم اجلرافيكي 7321

 7216 2 1 3 الصحافة االستقصائية 7322

 7216 2 1 3 عالم احلديثةالكتابة لوسائل اإل 7323

 7214 2 1 3 صحافة اااتف احملمول 7329

 7323 2 1 3 أنظمة إدارة احملتوى 7326

 7321 2 1 3 تصميم الوسائط التفاعلية 7322

7329 
إنتاج الرسوم املتحركة للمواقع 

 االلكرتونية
3 1 2 7321 

 7214 3 - 3 محالت الشبكات االجتماعية 7412

 7216 2 1 3 صة التلفزيونيةإعداد الق 7431

 7323 3-  3 النشر اإللكرتوني 7441

7442 
مشروع التخرج يف اإلعالم اجلديد 

 والوسائط املتعددة
3 1 2 7326 

 7326،  7441 1-  1 تدريب عملي يف اإلعالم اجلديد 7443

  43 21 64 اجملموع
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يختارها الطالب من معتمدة  ساعة( 3)وتتكون من : مقررات تخصصية اختيارية  .2.1

 :المقررات اآلتية

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 7111  3 3 الدعاية والرأي العام  7113

 7111-  3 3 مقدمة يف اإلعالن 7219

 7214-  3 3 الكتابة للعالقات العامة 7212

 7323،7412 2 1 3 بيالو جمت املال عرب 7331

- -  3 3 موضوع خاص 7422

 

 :مقررات التخصص الفرعي. 2

ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احةد التخصصةات الفرعيةة الةيت تطرحهةا          ( 27)تتكون من 

 :الكليات االخرى كما هو مبني يف اجلدول التالي

 

 الفرعي المسموح التخصص الرئيسي

 االعالم اجلديد

 وآدابها اللغة العربية

 اللغة االجنليزية وآدابها

 اللغة الفرنسية

 




