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 االعالمكلية 

 كلية:النبذة عن 

م، بعد احلصول على 2014بتمرب سل/ يلوأأسست كلية اإلعالم جبامعة القدس املفتوحة يف 

ول، طرل ختصصها األشوارها بمية لكلااالعتماد من وةارة التعليم العالي. وقد بدأت 

قدم مفهوم يفلسطني الذي  لوحيد يفوا ولوهو التخصص األ البكالوريوس "اإلعالم اجلديد"،

 اإلعالم اجلديد إلنتاج صحفي شامل.

ة سائل اإلعالميتلف الو طيفمل وقد صمم ختصص اإلعالم اجلديد ليؤهل تلبته للع

ألسس النظرية الي، مع تقديم بيق العملتطالى )املسموعة، واملرئية، واملكتوبة(، حيث يركز ع

، وإنتاج هلاتف احملمولاتطبيقات ، وديدم التخصص مساقات يف اإلعالم اجلالضرورية. ويض

اإلذاعة ية املختلفة وبة الصحفكتاال الرسوم املتحركة ملواقع اإلنرتنت، ومساقات يف

 .تطبيقاتهت ورتنوالتلفزيون، إضافة إىل مساقات يف تقنيات اإلن

ص الثاني هلا "العالقات ( ترحت الكلية التخص2018/2019ومع مطلع العام الدراسي )

العامة واإلعالن"، وهو التخصص املتميز الذي يسلح الطالب مبهارات إدارة العالقات العامة 

ملختلف املؤسسات اخلاصة والعامة باالعتماد على وسائل االتصال التقليدية والرقمية وأسس 

وأهداف العالقات  احلمالت املتميزة، وباالستناد إىل أحدث املفاهيم اخلاصة بتطوير رسالة

 العامة.
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ميمه، وهي ن وكتابته وتصد اإلعالعدا إيفويسعى التخصص إىل بناء وتطوير مهارات الطلبة 

 نطقة العربية. فلسطني واملعالني يفاإل عملمن املهارات املهمة جًدا اليت حتتاجها سوآ ال

 رؤية:ال

ا تقوله احلكومات ن متلقًيا ملتعد املوا يذ مغريت  ورة االتصال قواعد اللعبة اإلعالمية، إ

من خالل  انًعا لألحداثلعام، وصي الرأاواألحزاب، بل صار صانًعا للرسالة ومؤ ًرا يف 

فتوحة إىل أن امعة القدس املعالم جباإل ليةكالشبكات االجتماعية. ويف ظل هذا التطور تسعى 

ًزا حبثًيا لتصبح مرك يًضاأ، وتسعى اتهقنيتصبح رائدة يف تعليم طتلف جماالت اإلعالم وت

 .ليةلدومتميًزا على املستويات احمللية واإلقليمية وا

 رسالة:ال
 ن، وتأهيلهم العامة واإلعال لعالقاتد واديإعداد خرجيني متميزين يف جماالت اإلعالم اجل

طلبات املنافسة سوآ العمل ومت حتياجاتالبى ي تأهياًل علمًيا ومهنًيا وتكنولوجًيا متطوًرا

 عربًيا.حملًيا و

 قية جتا  الوتن املهنية واألخالماعية والجتاة خدمة اجملتمع ورفع مستوى االلتزام باملسؤولي

 وقضايا اجملتمع.

 ستثمار يف الوتين عرب االتمعي واجمل ر تطوير اإلعالم الفلسطيين وجتديد ، وتعزيز دو

 ا.وتقنًي لًياعمالرأمسال البشري اإلعالمي، وتأهيله نظرًيا و

 هداف:األ
  ،ات على نشر معلوم القدرة ح لهتيتإعداد صحفي مبهارات إعالمية مركزة وختصصية

اجلمهور  ي، والتفاعل معللمتلق ذابةج حمد ة ودقيقة ومتواةنة ويف سياآ كاشف بطريقة

 .باستخدام أدوات اإلعالم اجلديد
 لسطينية يف الف ة الوتنيةيوحضور الروا ملي،عاتعزيز احلضور الفلسطيين يف جمتمع املعرفة ال

 .اإلعالم الدولي احلديث
 اإلعالم  فكرًيا يف جمالهنًيا وني مهلرفد اإلعالم الفلسطيين والعربي بإعالميني مؤ

م اجلديد وات اإلعالدويف تسخري أ مية،الاجلديد، وقادرين على العمل يف املؤسسات اإلع

 .ومهاراته، ملمارسة العمل اإلعالمي بشكل فردي
 تصني فد  خبرجيني طرا عرب عربًيوا العالقات العامة حملًي اإلسهام يف تطوير حقل

 .الميتلكون املهارات الالةمة للعمل يف هذا اجمل
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 لرقمي اخباصة اإلعالن وعالن، ر اإلويرفد السوآ خبرجيني طتصني يف جمال تصميم وتط

 .يف فلسطني
 مميزات الكلية

 تية  لى املعايري اآلعتماد عباال وحةصممت برامج كلية اإلعالم جبامعة القدس املفت 

 ( ختصًصا يف 18اوةت الة )جت)اليت  ينيةسطعدم تكرر الربامج املطروحة يف اجلامعات الفل

 اإلعالم(.

 ية )عملية(.ت تطبيقساقامي أكثر من نصف املساقات املطروحة يف الربامج ه 

 االختيارية  وعة من الدوراتطرل جممتلية لكاعتماد التدريب العملي منذ السنة األوىل؛ فا

 للطالب ملزيد من التأهيل العملي.

 يثة، وكذلك لتقليدية واحلداعالمية اإل ئلتأهيل إعالميني وصحفيني للعمل يف عيع الوسا

 العمل اإلعالمي احلر.

 لتدريب.س وارياالستعانة خبربات من الوسط اإلعالمي يف التد 

 تنظيميلهيكل الا

ضح يف كما هو مو جلديداإلعالم م اقس لة ضمنواحدًا يف هذ  املرح ختصصًاتطرل الكلية 

 اهليكل التنظيمي أدنا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مس اد ا يد كلي  

 االاالم

 ي مي  ن ئب الرئي  للشؤ ن األك

 ا يد كلي  اإلاالم

 رئي  قسم اإلاالم اجلديد

 السكرت ري 

 ناالال ا الدالق ت الد م رئي  قسم 
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  الممنوحةالدرجات 

وختصص  يدم اجلدإلعالاصص ختمتنح الكلية اخلريج شهادة البكالوريوس يف 

للتخصص املنفرد  ( ساعة معتمدة127)اسة در بعد أن ينهيوذلك  العالقات العامة واالعالن

 صصية إجبارية،قررات ختلى معة ع، موةساعة معتمدة للتخصص الرئيسي / فرعي( 133و)

ومتطلبات اجلامعة  جدة على الربامت املعتماعاالس اجلداول اآلتية تبني توةيع .ومقررات اختيارية

 والكلية.

 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج

 الربنامج 

 االكادميي

 
 نوع املقرر

 )املتطلبات(  

 عالم اجلديدختصص اإل

ختصص العالقات العامة 

 واالعالن

 الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة

 فرعيرئيسي/  منفرد فرعيرئيسي/  منفرد

متطلبات  

 اجلامعة
24 24 24 - 

املتطلبات  أ.

 اإلجبارية

 

ب. املتطلبات 

 االختيارية

21 

 

3 

21 

 

3 

21 

 

3 

- 

 - 18 15 18 متطلبات الكلية

متطلبات 

  التخصص
79 67 79 - 

املتطلبات  أ.

 اإلجبارية

 

ب. املتطلبات 

 االختيارية

73 

 

6 

64 

 

3 

73 

 

6 

- 

 - 6 - 6 املقررات احلرة

 - - 27 - متطلبات الفرعي

 - 127 133 127 اجملموع
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  متطلبات الجامعة

 ( ساعة معتمدة:21متطلبات الجامعة االجبارية )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 ةاملعتمد

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاريخ القدس 0104

 - - 1 1 العمل التطوعي 0105

 - - 3 3 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 3 3 (1اللغة االجنليزية ) 0113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 0205

 - - 3 3 الثقافة االسالمية  0206

 - 1 20 21 اجمل وع

 

 متطلبات الجامعة االختيارية

 تية   ( ساعات معتمدة من املقررات اال3يدرس الطالب )

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 احلركة األسرية 0207

 - - 3 3 وللاحلومكافحة الفساد  التحديات  0208

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 هااحلضارات البشرية ومنجزات 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية  0306

 - - 3 3 (1عربي ) 8180

 

 
 
 



 

541 
 

 

 

 : متطلبات الكلية

 آلتي  اجلدول ايفساعة معتمدة  مبينة  18تتكون هذ  املقررات من 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 ي *علم النفس االجتماع 3105

 - - 3 3 مناهج البحث العلمي 5303

 - - 3 3 املدخل اىل علم االتصال 7100

 - - 3 3 قواعد لغة االعالم 7104

 7100 - 3 3 العامة مدخل اىل العالقات 7204

 - - 3 3 قيملرتقواعد الكتابة العربية وا 8242

  - 18 18 اجمل وع

يف فرعي  ال دراسة ختصص رئيسي /( غري مطلوب يف ح3105مقرر علم النفس االجتماعي ) *

 ساعة معتمدة. 15وبذلك تصبح متطلبات الكلية االعالم اجلديد، 

 :متطلبات الكليةتوصيف 

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: االجت  ايالم الرد   3105

يجةة تعرضةهم   لوك االفةراد نت ر بهةا سة  يتةا   يهدف هذا املقرر اىل التعرف على الكيفيةة الةيت  

ساني ، وتتضةمن   السلوك االنيفجتماعي ر االللمنبهات واملواقف االجتماعية، وكيف يؤ ر االتا

عض العلةةوم االجتمةةاعي بةةب فسلةةم الةةنعقةةة وحةةدات املقةةرر   تعريةةف بعلةةم الةةنفس االجتمةةاعي، عال

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

ب والعالقات بةني  تماعية، التعصية واالجلنفساجلماعة وديناميكتها، االجتاهات واالعتقادات  ا

 اجلماعات.

 نظري( 3س ا ت مدت د   3:  مر ئج البحث الدل ي 5303

حةةل املشةةكالت جةةدوى وفاعليةةة، فهةةو يتسةةم     أسةةاليبالبحةةث العلمةةي هةةو أكثةةر    بأسةةلو

بالتنظيم والوضةول واملوضةوعية ووضةع البةدائل أمةام معةايري لتقةويم فاعليتهةا وجةدواها يف صةورة           
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كةل فةرد ملواجهةة مشةاكله      إليةه موضوعية بعيدة عةن املةؤ رات الشخصةية والذاتيةة، لةذا حيتةاج       

 وحتدياتها.

الةمةةة املهةةارات ال ابهوإكسةةقةةه ترائ وىل تعريةةف الطالةةب مبنةةاهج البحةةث  ويهةةدف املقةةرر إ

حةث  ماهيتةه   يةة  منةاهج الب  سةية اآلت ألسااللقيام بالبحث، وذلك مةن خةالل دراسةته للموضةوعات     

أدوات عةع  مع والعينةة، و ، واجملتلبحثوأنواعه، مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم ا

 ر البحث.البيانات واملعلومات وكتابة تقري

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3 املدخل اىل الم االتص ا : 7100

والنظريةات   عناصر  ومناذجهووظائفه وواعه يتناول هذا املساآ مفهوم االتصال وأهميته وأن

النرتنةت والدعايةة   توبةة وصةحافة ا  افة املكالصةح اإلعالمية واإلعةالم الةدولي وأخالقيةات املهنةةة و    

مةةا يتنةةاول املسةةاآ  لةةرأي العةةام. كفزيةةون واالتلوقةةات العامةةة والراديةةو  اإلعالميةةة واإلعةةالن والعال

فهوم مديد، و االتصال اجلولوجية يفلتكنأساسيات علم الضوء، والصوت والصورة والتطورات ا

 .اإلعالم الرقمي وخصائصه

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 قوااد لغ  االاالم: 7104

املنصةوبات  ورفوعةات  للغةة العربيةة مثةل امل   واعةد ا أبةواب النحةو وق   يتناول هةذا املسةاآ مبةادئ   

لعةدد واملعةدود،   اان وأخواتهةا،  واتهةا، كة  وأخ واجملرورات، اجلمل األمسيةة واجلمةل الفعليةة، إنّ   

ة مةةن وسةةائل النصةةوص الصةةحفيبسةةتعانة باال األمسةةاء املنقوصةةة، ويةةتم التطبيةةق العملةةي للقواعةةد 

 اإلعالم.

 نظري( 3  د ا ت مدت س  3: مدخل اىل الدالق ت الد م  7204

 املدخل اىل علم االتصال  7100متطلب سابق 

جملتمعةةات اتارخيهةةا ونظةةرة وتطورهةةا وأتها يتنةةاول هةةذا املقةةرر مفهةةوم العالقةةات العامةةة ونشةة 

يف العالقةةات  خالقيةةات العمةةللعامةةة وأاقةةات املختلفةةة إليهةةا ووظائفهةةا وأهةةدافها وشةةركات العال 

ونةةةات حلكوميةةةة واملكايةةةة وغةةةري  كومسةةةات احلديثةةةة احل العامةةةة وقوانينهةةةا وأهميتهةةةا للمؤس 

 .عالقات العامةدائرة الليمي األساسية يف عمل العالقات العامة واهليكل التنظ

 نظري( 3مدت د    س ا ت 3قوااد الكت ب  الدربي   الرتقيم:  8242



 

543 
 

 

واعد صور، وقتطورها عرب العولعربية ابة ايهدف هذا املقرر إىل إعطاء حملة عن نشأة الكت

تالف الكةةالم راب فيهةةا، واخةةاعةةد اإلعةةوقو الرسةةم اإلمالئةةي وصةةلتها بأصةةوات العربيةةة وأبنيتهةةا 

 عد الرتقيم.تصل بقواما ياملنطوآ عن املكتوب ) قواعد اإلضافة واحلذف ( و

 

 البرامج االكاديمية:

 تخصص اإلعالم الجديد: .1

عةةةداد ية إلاسةةةه الدروخطتةةةتوحةةةة جامعةةةة القةةةدس املفيف  اجلديةةةداإلعةةةالم  ختصةةةصصةةةمم 

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

ل الصةحفي  متطلبةات العمة   اة عيةع ى إجنقادر علجديدًا يف العمل الصحفي، فالصحفي الشامل 

ن ات احلديثةةة دوع التقنيةةمةةتعامةةل ينةةتج القصةةة بأشةةكال طتلفةةة، وي   فهةةو ، بشةةكل متكامةةل 

إلذاعةةة، ل وحيةةرر الصةةوت  تلفزيةةون،و للهةةو يصةةور القصةةة للصةةحافة، وُينةةتج الفيةةدي    مسةةاعدة؛ ف

تنبةةع و إلنرتنةةت.ا وينشةةرها عةةرب تلفةةة،وسةةائل اإلعةةالم املخولويكتةةب النصةةوص بكةةل األشةةكال 

 %( مةةن الشةةباب 60)أكثةةر مةةن   أنكةةد والبحةةوث الةةيت تؤ لدراسةةات أهميةةة هةةذا املفهةةوم مةةن ا   

كانةةةت  لومةةةات، بعةةةد مةةةاار واملعألخبةةةا احلصةةةول علةةةى علةةةى اإلنرتنةةةت يف ونالفلسةةةطيين يعتمةةةد

 الفضائيات يف العقدين األخريين سيدة املوقف.

ة الكتابةةة الصةةحفيمةةول، وتف احملمسةةاقات يف اإلعةةالم، وتطبيقةةات اهلةةا  التخصةةصيضةةم 

يةةةز "اإلعةةةالم ويتم تطبيقاتةةةه.واإلنرتنةةةت ويةةةون، واإلذاعةةةة والتلفزوالوسةةةائط املتعةةةددة،  ،املختلفةةةة

االسةةتماع و ،التلفزيونيةةة الةةربامج هدةومشةةا ،أنةةه ميكةةن اجلمهةةور مةةن قةةراءة الصةةحف" باجلديةةد

لشةةةبكات اميةةةة مةةةن خةةةالل لة اإلعاللرسةةةااللةةةربامج اإلذاعيةةةة، واملشةةةاركة الفعليةةةة يف صةةةناعة  

 االجتماعية.

 :التخصصمميوات 

 تي على النحو اآل ملميزاتًا من ايف الكلية ليحقق عدد اجلديداإلعالم  ختصصصمم 

 ينية. فلسطال ا يكرر الربامَج املطروحة يف اجلامعاتأّل -

 ية(. تطبيقية )عمل ي مساقاتهنامج أكثر من نصف املساقات املطروحة يف هذا الرب -

دورات جمموعةةة مةةن الةة   طةةرلامج يربنةةالاعتمةةاد التةةدريب العملةةي منةةذ السةةنة األوىل؛ ف    -

 . عمليأهيل المن الت لتحقيق املزيداالختيارية للطالب التدريبية 




