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 المقرراتتوصيف 

 ا لي( 2نظري،  1دت د   س ا ت م 3مب  ىء مجع االخب ر  حتريرئ :  7101

 علم االتصال املدخل اىل  7100متطلب سابق 

 اختيةار  ريةة والعمليةة يف  يب النظألسةال يقدم املساآ شرحا لتعريف اخلرب، وكيف يكتب، ا

افية واإلنشةاء  الكتابةة الصةح   لفةرآ بةني  ة، ااألخبار وععها، كتابةة األخبةار البسةيطة واملركبة    

ين نةاو أنةواع الع  كتابةة اخلةرب،   لفنيةة يف االةب  اللغوي، مقدمة اخلرب واالستفهامات اخلمسة، القو

ألحةةداث افية وتغطيةةة ابلةةة الصةةحملقامةةن حيةةث الشةةكل واملضةةمون وتريقةةة كتابتهةةا، أسةةلوب ا  

أسةلوب صةحفي   ب وكتابتهةا لفة حداث طتت ألالرئيسية، التطبيق العملي من خالل عع املعلوما

 قابل للنشر.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3  س ئل االاالم  اجملت ع: 7102

 علم االتصال  املدخل اىل 7100متطلب سابق 

ديةد عليةه وعلةى     ري اإلعةالم اجل لفةة وتةأ  املخت الفهم املعمةق لعالقةة اجملتمةع بوسةائل اإلعةالم      

 هةذا املسةاآ   تعةرف الطالةب يف  ام كمةا ي العة  وسةائل اإلعةالم التقليديةة، ودور  يف تشةكيل الةرأي     

 .الدوليةية وعالمية العربظواهر اإلض العلى اإلعالم الفلسطيين واإلعالم االسرائيلي وبع

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3 الدا ي   الرأي الد م : 7103

 مبادىء عع االخبار وحتريرها  7101متطلب سابق 

( وتبيعتها وأنواعها ووسائلها Propagandaيتناول هذا املقرر تاريخ الدعاية اإلعالمية )

رأي العةةام الةة عريةةف مبفهةةوم نةةاول التا يتوأسةةاليبها ومدارسةةها، وأسةةاليب احلةةرب النفسةةية. كمةة   

 .تغيري وتكوينه  يفيةوتبيعته وأنواعه ومصادر  وخصائصه وترآ قياسه وك

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3مقدم  يف االاالن:  7205

 املدخل اىل علم االتصال  7100متطلب سابق 

ماعية وعوامةل  قتصادية واالجتياة اال احليفشرل مفهوم اإلعالن وتارخيه وتطور  واسهاماته 

يتةةه وقيةةاس وسةةائله وميزانإلعةةالن وات اأهدافةةه ووظائفةةه، وأهميتةةه، وأنواعةةه، وشةةركجناحةةه و

نرتنةت وحتليةل بعةةض   تليفزيةون واال اديةةو والالر فاعليتةه. كمةا يتنةاول املسةةاآ حملةة عةن اإلعةالن يف      

 اإلعالنات ونقدها.
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 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3 الكت ب  االاالمي  7206

 عع االخبار وحتريرها مبادىء  7101متطلب سابق 

لتقرير، القصة اصحفية  اخلرب، تابة الن الكتعليم الكتابة لوسائل اإلعالم املختلفة، وفنو

ر اإللكرتونيةة  ختلفةة واملصةاد  ومةات امل ملعلاالصحفية، التقارير املتخصصة، التعرف علةى مصةادر   

 .فيةوفن إجراء املقابالت ألغراض عع املعلومات الصح

 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3  اإللق ءفن احلديث  7207

 مبادىء عع االخبار وحتريرها  7101متطلب سابق 

 هريعةا  مةع  التعامةل  يف إلقنةاع ا وأسةاليب  مالعةا  والتقديم احلديث مبادئ املساآ هذا يتناول

 لجمهةور ل املوضةوعات  ديمتقة . ابالتاملقة  إجةراء و املوضوعات تقديم يف تطبيقات.  العامة العالقات

 لكةامريا، ل احلةديث  اسةلوب  تنةاول ي كمةا . طتلفةة  قضةايا  حةول  مسةبقا  معةدة  نصوص من احلي

 واحلركة. لصوتوا الصورةو بالنص اتاملعلوم عرض يف احملوسبة التقديم برامج واستخدام

 ا لي( 2نظري،  1  س ا ت مدت د  3: التصوير الصحدي الرق ي 7208

 ها مبادىء عع االخبار وحترير 7101متطلب سابق 

وير وأجزائهةا  تنةاول آلةة التصة   ، كما يهميتهيتناول املساآ تاريخ التصوير وتطور  وأسسه وأ

ير وفنونةةه أساسةةيات التصةةو لصةةحفية ورة اوأنةةواع العدسةةات والفةةرآ بةةني الصةةورة الفنيةةة والصةةو    

يةةة نقةةل  ر الرقمةةي وكيفى التصةةويز علةةومقومةةات الصةةورة الصةةحفية وقواعةةد  التقاتهةةا ويرّكةة   

ية املصةورة  والقصةص الصةحف   الصةحفية  صةورة بناء الصةورة للصةحافة والكتابةة لل    املعلومات عرب

 الصحفي.وغرايف ولفوتويتضمن هذا املقرر تدريبات عملية على التصوير ا

 ا لي( 2نظري،  1  س ا ت مدت د  3: الرب توكوا  التشريد ت 7209

 مدخل اىل العالقات العامة 7204متطلب سابق 

 ومراسةةم ارفوالتعةة ديثاحلةة وفةةن امةةلالتع بقواعةةد الطالةةب ريةةفتع إىل املسةةاآ هةةذا يهةةدف

 روتوكةول وب واالسةتقبال،  التعةارف  دوقواعة  ،واالسةتقبال  والتشريفات الزيارات وتنظيم الزيارة،

 .واألومسة البسامل وتوكولبر إىل ةباإلضاف احلديثة، اجملتمعات يف واحلفالت الوالئم
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 ا لي( 2ظري، ن 1س ا ت مدت د    3: تصوير متقدم 7210

 التصوير الصحفي الرقمي  7208متطلب سابق 

التةةأ ري ظريةةة األلةةوان ونحيحها، يةةة تصةةيتنةةاول هةةذا املسةةاآ مبةةادئ الصةةورة الرقميةةة وكيف  

الةةربامج  لةةوان مةةن خةةالل  تصةةحيح األور ون يف اإلعةةالم والتسةةويق، حتسةةني الصةة   االنفسةةي لأللةةو 

رقميةة وإضةافة   ديل الصةورة ال كيفيةة تعة  ة ومية ، صيغ الصور الرق(املتاحة على االنرتنت)اخلاصة 

(، وكيفيةةة حفةةظ الصةةورة وختزينهةةا   layersاملةةؤ رات عليهةةا، كيفيةةة التعامةةل مةةع الشةةرائح )   

ة  القصةة املصةورة    يقاتةه املختلفة  وير وتطبالتصة  يهتم باملهةارات  االحرتافيةة يف  واسرتجاعها، كما 

ددة، يتتبةةع  عةةن معةةاني حمةة  لتعةةبرية للصةةوروالبورتريةةه والصةةورة االخباريةةة، كيفيةةة اسةةتخدام ا   

آ بتطةوير مهةارات   ة. يهةتم املسةا  ة مرتابطة ن قصالطالب قصة معينة واخذ الصور الالةمة للتعبري ع

اي برنةةامج  وملحقاتةةه )او لفوتوشةةوبمج انقةةد الصةةور وحتليلةةها،حترير الصةةورة باسةةتخدام برنةةا    

 خيتار  املدرس(.

 نظري( 3   ت مدت د س ا 3: مه رات ااالمي  ب للغ  االجنليوي  7211

  English 1  0113الكتابة االعالمية ، 7206متطلب سابق 

تابةة الصةحفية   الفةرآ بةني الك   ، توضةيح ليزيةة اإلملام مببادئ الكتابة الصحفية باللغة اإلجن

لصةحف اإلجنليزيةة،   اية عةرب قةراءة   يقات عملتطب باللغة العربية واللغةاإلجنليزية، وذلك من خالل

 زية.اللغة اإلجنليبكتابتها ان وىل جانب عع املعلومات من امليدوترعة بعضها، ا

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: الكت ب  للدالق ت الد م  7212

 مدخل اىل العالقات العامة 7204 متطلب سابق

ويةةةات ملطبوعةةات واملط شةةرات وا ة النيتنةةاول هةةذا املسةةاآ كتابةةة البيةةةان الصةةحفي، كتابةة      

بهةدف نشةرها    عالقةات العامةة  مةواد ال  تابةكراسالت. كما يتناول وامللصقات وأسلوب صياغة امل

( Public Service Advertisingعامةة ) ال اخلةدمات ويهتم املسةاآ بإعالنةات    عرب االنرتنت.

 كتابتها وإخراجها.
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 ا لي( 2نظري،  1  س ا ت مدت د  3: كت ب  االاالن 7213

 الكتابة االعالمية 7206 متطلب سابق

 يةد وحتد اهلةداف  ديةد حت. إلعالنا كتابة هاب متر اليت واملراحل اخلطوات املقرر هذا يتناول

 وليتنةا  كمةا . لصةورة ا واختيار والنص وينالعنا وكتابة الفكرة عن والبحث املستهدف اجلمهور

 واالنرتنت. واإلذاعة للتلفزيون اإلعالن كتابة

 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3: الشبك ت االجت  اي   7214

 الكتابة االعالمية  7206متطلب سابق 

واتهةةا املختلفةةة ط االنرتنةةت وأدرب وسةةائعيةةة عةةيتنةةاول هةةذا املسةةاآ العمليةةة االتصةةالية االجتما 

فةةةة علةةةى لوسةةةائط املختلسةةةتخدام اري اوتنوعهةةةا وخصائصةةةها،  خصوصةةةا ميةةةزة التفاعليةةةة، وتةةةأ  

املسةةاآ  . كمةةا يتنةةاول تةةه، ومهاراالتةةهاجلمهةةور، وقواعةةد التخطةةيط لالتصةةال االجتمةةاعي ومح   

 .استخدام الشبكات االجتماعية يف العمل الصحفي

 ا لي( 2نظري،  1ت د   س ا ت مد 3: نظر  ا م  الى تقري ت الويب 7215

 املدخل اىل علم االتصال  7100متطلب سابق 

 صةفحات  إنشةاء  دئتها، مبةا وخةدما  نةت اإلنرت ومفةاهيم  الشةبكات  أساسةيات  يتناول املساآ

 بيةق وتط للتخصةيص  بلةة والقا علةة املتفا ويةب ال صفحات ويب، إنشاء موقع بناء نظيمت مؤ رة، ويب

 والةةربامج لربجمةةةا لغةةات عةةضب الويةةب، لصةةفحات املكونةةة العناصةةر املةةدونات، أنةةواع علةةى ذلةةك

 والنمةةاذج الرسةةومو جلةةداولا يةةب، إدراجالو مواقةةع وتطةةوير تصةةميم يف تسةةتخدم والةةيت الشةةائعة

 البةث  اليبواس ماية، ادواتاحل وترآ النرتنتل األمن عددة، االستخداماملت والوسائط واإلتارات

   االنرتنت. على املباشر والبث

 ا لي( 2نظري،  1دت د   س ا ت م 3: الكت ب  لالذاا   التلدويون  7216

 مبادىء عع االخبار وحتريرها  7101متطلب سابق 

ورة، كمةا  ية الكتابة للصة خصوص، وفزيونيتناول املساآ أساسيات الكتابة لإلذاعة والتل

، وحتويةةل عةةة والتلفزيةةون ات لإلذاحقيقةةيشةةرل أصةةول كتابةةة األخبةةار والتقةةارير والقصةةص والت    

 يون.والتلفز ذاعةالنصوص من الصحافة املكتوبة إىل مواد صحفية لإل
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 ا لي( 2نظري،  1د   س ا ت مدت  3: التصوير  مونت   الديديو  7217

 عع االخبار وحتريرها مبادىء  7101متطلب سابق 

املعرفة املعمقة بالتقنيات األساسية إلنتاج الفيديو الرقمي كاألساسيات التقنية لاللتقةا ،  

أنةةواع اللقطةةات وأشةةكاهلا واسةةتعماالتها، التعةةرف والتةةدرب علةةى اسةةتخدام عةةدد مةةن تطبيقةةات     

 FCP and otherوبةةرامج املونتةةاج الالخطةةي الشةةائعة االسةةتخدام عنةةد وسةةائل اإلعةةالم )  

applications      ،فهةةم قواعةةد تصةةوير الفيةةديو الصةةحفي، لغةةة الكةةامريا، أنةةواع اللقطةةات ،)

اسةةتخداماتها، تصةةوير املقةةابالت، كيفيةةة بنةةاء املشةةاهد، قواعةةد املونتةةاج وتركيةةب اللقطةةات،    

 واالنتقال يف الزمان واملكان.

 نظري( 3 د   س ا ت مدت 3:  قوانة  أخالقي ت اإلاالن 7218

  الكتابة اإلعالمية  7206 بق متطلب سا

 وسةائل  حتكةم  لةيت ا تشةريعات وال خالقيةة اال واملبةادئ  قةوانني  املقةرر  هةذا  يف الطالب يدرس

 عةةالماإل حريةةة إىل اآاملسةة تطةةرآوي. عالميةةةاإل الشةةرف وموا يةةق فلسةةطني ويف العةةام يف اإلعةةالم

 يف طةالناشةة املؤسسةةات موأهةة ومةةاتاملعل ظمةةةأن وتبيعةةة والتعةةبري الةةرأي وحريةةة املعلومةةات وتةةدفق

 محايةةة وععيةةات اإلعةةالم تونقابةةا يةالصةةحف اجملةةالس مثةةل اإلعالميةةة احلريةةات محايةةة جمةةال

 .واإلعالميني الصحفيني

 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3مونت   الصوت:    7318

 مبادئ عع األخبار وحتريرها  7101متطلب سابق   

تاجةه كمةادة   الصوت بغرض ان عامل معالت آلليةام، ويهتم املساآ بتقنيات اإلذاعة بشكل ع

تلفةةةة ات الصةةةوت املخام تطبيقةةةسةةةتخدصةةةحفية للبةةةث والنشةةةر عةةةرب وسةةةائل اإلعةةةالم احلةةةديث با  

(Adobe Audition, Soundtrack Proويركز على إدخال وتعديل وم ،)  لصةوت  اونتةاج

 .م املختلفةر اإلعالة وعناصلكرتونيع االوإنتاجه لالستخدام يف الوسائط املتعددة، املواق

 ا لي( 2نظري،  1 س ا ت مدت د   3: القص  االذااي إنت    7319

 مونتاج الصوت  7318متطلب سابق 

اعةةة وإعةةداد األخبةةار لإلذا  ة ونشةةرهختلفةةمسةةاآ عملةةي يركةةز علةةى انتةةاج املةةواد االذاعيةةة امل

اد إذاعيةةة تةةاج مةةو انآ علةةى كةةز املسةةا ت، يرالتحقيقةةات، املقةةابال التقةةارير والقصةةص اإلذاعيةةة،  

 ونشرها باستخدام اإلعالم الرقمي.
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 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3: التص يم اجلرافيكي 7320

  7215نظرة عامة على تقنيات الويب  متطلب سابق 

ك االنفوجرافيةةامات اسةةتخد، اتةةهقنيتو التصةةميم الغرافيكةةي مبةةادئ يتنةةاول هةةذا املسةةاآ   

INFOGRAPHICS   ملطبوعةةةة لصةةةحافة الاد النتةةةاج املةةةو  ةلضةةةروريواسةةةتعمال األلةةةوان ا

 االلكرتونية. عددة واملواقعائط املتالوسووااللكرتونية، ومراحل عملية التصميم للمطبوعات 

 نظري( 3 س ا ت مدت د    3 الرظري ت االاالمي    7321

 وسائل االعالم واجملتمع 7102متطلب سابق 

عةرف الطلبةة   ة والنمةوذج، يت النظرية  بةني  رآيتضمن هذا املقرر حتديد مفهةوم النظريةة، والفة   

يةل نظريةات   يثةة، عةرض وحتل  ة واحلدلقدمية اعلى نظريات ومناذج االعةالم واالتصةال اجلمةاهريي    

 جاهي.ل الذاتي والوت االتصاظرياتأ ري وسائل االعالم مع اعطاء حملة عن مناذج ون

 ا لي( 2نظري،  1 س ا ت مدت د   3: الصح ف  االستقص ئي   7322

 الكتابة االعالمية    7206طلب سابق مت

فكةةرة  ستقصةةاء، اختيةةاريةةق واالالتحق مفهةةوم الصةةحافة االستقصةةائية، الفةةرآ بةةني يتنةةاول 

ب كتابةةة ملصةةادر، أسةةالي قابلةةة، ااملء اجةةرااملوضةةوع، وضةةع الفرضةةية، البحةةث عةةن املعلومةةات،   

 حفي.ية الصادر، محااية املص، محالتحقيق االستقصائي، املراجعة القانونية، النشر

 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3: الكت ب  لوس ئل االاالم احلديث  7323

 الكتابة لالذاعة والتلفزيون   7216متطلب سابق 

يةةل املةةواد املختلفةةة، حتو أشةةكاهلاديث بيتنةةاول املسةةاآ فةةن الكتابةةة لوسةةائل اإلعةةالم احلةة  

للرسةةةائل  ديةةةد والكتابةةةة م اجلعةةةال اإلاإلعالميةةةة مةةةن منطهةةةا اخلةةةاص بةةةاإلعالم التقليةةةدي اىل   

 (.Hyper linkاإللكرتونية، كتابة القصص املكثقة، وإنشاء )

 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3: تص يم االاالن 7324

  التصميم اجلرافيكي  7320متطلب سابق 

 إعالنةةات صةةاميمت ناصةةر ،ع بةةني تنسةةيقاإلعةةالن، وال وإخةةراج تصةةميم املقةةرر هةةذا يتنةةاول

 .النرتنتا إعالناتو يدية،الرب والرسائل وامللصقات واجملالت رائدللج مطبوعة
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 ا لي( 2نظري،  1 س ا ت مدت د   3: صح ف  اهل تف احمل وا 7325

 الشبكات االجتماعية 7214متطلب سابق 

ح عالمةةةي الةةةذي يصةةةلتةةةوى اإلاحمل دراسةةةة جمموعةةةة مةةةن املنةةةاهج الةةةيت تركةةةز علةةةى تطةةةوير

تحقق مةن صةحتها   املعلومة وال البحث عنبدءا اهلاتف احملمول ب لإلستخدام والنشر والتصفح على

 (.املباشر البثوانتاجها ونشرها )التصوير والتسجيل واملونتاج و

 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3: أنظ   ا ار  احملتوى 7326

  الكتابة لوسائل االعالم احلديثة  7323متطلب سابق 

 Wordتةةوى للمواقةةع اإللكرتونيةةة واملةةدونات مثةةل   يتنةةاول املسةةاآ أهةةم أنظمةةة إدارة احمل  

press ،Drupal     وفنون حتديث املواقع االخبارية عرب هذ  األنظمة والتغةيريات الداخلةة عليهةا

بنةةاء علةةى خصائصةةها مثةةل الشةةبك االلكرتونةةي وتةةزاوج العناصةةر االخباريةةة والبصةةرية وغريهةةا.       

 (.Styling) &(  Brandingوآليات تنظيم املعلومات الكرتونيا، )

 ا لي( 2نظري ،  1   س ا ت مدت د 3: تص يم الوس ئط التد الي  7328

  التصميم اجلرافيكي 7320متطلب سابق 

يتناول هذا املساآ االملام باملهةارات املتقدمةة يف تصةميم الوسةائط املتعةددة، فنةون الوسةائط        

لتفاعليةة، واسةتخدام التطبيقةات    املتعددة التفاعلية، انشاء مواقع االنرتنةت، انشةاء االسةطوانات ا   

للتمثيةةةل التفةةةاعلي وعةةةرض البيانةةةات الرقميةةةة يف القصةةةص الصةةةحفية، تقةةةديم القصةةةة الرقميةةةة   

Digital Story Telling         مةةن خةةالل الشةةرائح حيةةث يتنةةاول هةةذا املسةةاآ شةةرائح الصةةور

Slideshows       ت وأهم الربامج والتطبيقات الربجميةة يف انتاجهةا، دمةج الصةورة مبلفةات الصةو

Audio Slideshows( اسةةةةةةتخدام وانتةةةةةةاج ،Info Graphic( ، )Data 

Visualization( ، )Timelines.) 

 1د   سةةةة ا ت مدت ةةةة 3 : نيةةةة انتةةةة   الرسةةةةوم املتحركةةةة  لل واقةةةةع االلكرت  7329

 ا لي( 2نظري، 

 التصميم اجلرافيكي  7320متطلب سابق 

لرسةةةوم صةةةميم ومونتةةةاج ا ت مة يفسةةةتخديشةةةرل املقةةةرر املفةةةاهيم والتطبيقةةةات األساسةةةية امل   

ملتحركة وانتاجها امة يف الرسوم املستخد امجاملتحركة للمواقع االلكرتونية، التدريب على الرب

 .ونشرها
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 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3: جرى امل ا ارب الوب 7330

  نظرة عامة على تقنيات الويب  7215متطلب سابق 

قةاة، ودراسةة   دام برجميةات من ت باسةتخ نرتنة عةرب اال  التعرف اىل مبادىء التسويق وجين املال

 . E-Commerceية رتوناملفاهيم واملبادىء االساسية يف التجارة  االلك

 ا لي (3د   س ا ت مدت  3: محالت الشبك ت االجت  اي  7412

 الشبكات االجتماعية 7214متطلب سابق 

ديد التكلفة، وحت والوسائلة لوالرسا مهوريتناول املساآ بناء احلملة من خالل اهلدف واجل

 لرتويج هلا.ة وادارتها واالجتماعيات اكما يوضح املساآ مبادىء اتالآ احلملة عرب الشبك

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: موضوع خ ص 7428

 مبادئ عع االخبار وحتليلها 7101متطلب سابق 

رة، يف كةل مة   لةف وصةفه  د خيتقة يقر جملةس الكليةة مقةرر جديةد باسةم )موضةوع خةاص(        

طلبة حباجة لةه،  القسم بأن ال ال  يشعرالتصااهلدف من ترحه تلبية احتياج او مواكبة تطور يف 

 فيد الطلبة.يرى القسم انه ل معني يجما وقد يطرل يف اتار االستفادة من خبري او ةائر يف

 ا لي( 2نظري،  1   س ا ت مدت د 3: اادا  القص  التلدويوني  7430

 بة لالذاعة والتلفزيون الكتا 7216متطلب سابق 

، والتطبيةق  صةص التلفزيونيةة  ير والقلتقةار يهدف املساآ إىل إكساب الطلبة مهةارات انتةاج ا  

صةويرها وكتابةة   ونيةة وقواعةد ت  التلفزي اريةة والتدريب العملي على عع املعلومةات للقصةص االخب  

 النصوص هلا، ومونتاجها ونشرها.

 ا لي( 2نظري،  1  ت د س ا ت مد 3: التخطيط  إ ار  احل الت 7431

  الكتابة للعالقات العامة 7212متطلب سابق 

 الةةيت واملنةةاتق رهةةاوعهو هاأهةةداف ديةةدوحت اإلعالنيةةة، احلملةةة مفهةةوم املقةةرر هةةذا يتنةةاول

 كمةةا ا،فاعليتهةة وقيةةاس انيةةةزواملي وشةةكلها هلةةا، املناسةةبة اإلعالنيةةة الوسةةائل واختيةةار تغطيهةةا

 وسياسةية،  حبيةة ر وغةري  ريةة جتا عالنيةة إ محةالت  إعةداد  علةى  بالطةال  تةدريب  املقرر هذا يتضمن

 عامة. عالقات محالت وادارة وختطيط
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 ا لي( 2نظري،  1د   س ا ت مدت  3: الدالق ت الد م  املتخصص  7432

  الكتابة للعالقات العامة 7212متطلب سابق 

 املنظمةات  بعةض و اجملةاالت  طتلةف  يف ةالعامة  للعالقةات  العملةي  اجلانةب  املسةاآ  هةذا  يغطي

 اتالعالقة  وتطبيةق  ماسةتخدا  ضاواي اجاتواالحتي اخلاصة االستخدامات يراعي فهو املتخصصة،

 يةوالصةةح املاليةةة تاملؤسسةةا يف العالقةةاتك والعامةةة اخلاصةةة والشةةؤون املهنةةة جمةةال يف العامةةة

 .دراسية االتح املساآ شويناق ة،املسلح القوات وكذلك واجملتمع واحلكومة والتعليم

 ا لي( 2نظري،  1  س ا ت مدت د  3: برامج الدالق ت الد م  7433

  الكتابة للعالقات العامة 7212متطلب سابق 

 واسةةتغالل حةةداث،اال فتعةةالا العامةةة اتالعالقةة يف األخبةةار صةةناعة فةةن املقةةرر هةةذا يتنةةاول

 والنةدوات  راتمتاملةؤ  وإدارة وعةاملتن هاالرباجمو لألنشطتها والتخطيط والدينية الوتنية املناسبات

 إلتيكيةةةتوا وتوكةةةولالرب وأسةةةس قواعةةةد علةةةى الطلبةةةة يتعةةةرف كمةةةا الرعايةةةات، وتنظيمهةةةا،

 .والتشريفات

 ا لي( 2نظري،  1دت د   مس ا ت  3: إنت   املوا  للدالق ت الد م  7436

 اجملةالت  صةميم ت مبيةوتر، الك علةى  ميموالتصة  النشةر  برنةامج  املقرر هذا يف الطالب يدرس

 سةةرتاتوالبو واملطويةةات ولوجةةاتوالكت والنشةةرات( E.Newsletter) لكرتونيةةةواال املطبوعةةة

 االخرى. واملطبوعات وامللصقات والكتيبات

نظري،  1س ا ت مدت د    3: النمشر ع التخر  يف الدالق ت الد م   االا 7437

 ا لي( 2

  ساعة معتمدة 90إنهاء متطلب سابق 

 إشةراف  حتةت  ةالعامة  قةات العال جمال يف خترج مشروع أو حبث املقرر هذا يف الطالب يقدم

 القسم. أساتذة أحد
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 ا لي( 1مدت د     س ا  1: تدريب يف الدالق ت الد م   االاالن 7438

  ساعة معتمدة 80إنهاء   متطلب سابق

 أقسةةام أو ميةةةاإلعال سةةاتاملؤس يف (سةةاعة مخسةةون ملةةدة) متواصةةلة تةةدريبا الطلبةةة يقضةةي

 طلبةة ال يقةوم . كةادميي األ ملشةرف ا مةع  تنسةيق وبال امليةداني  املةدرب  شةراف إ حتت العامة العالقات

 إعالمية. مواد بإنتاج التدريب خالل

 ا لي( 3س ا ت مدت د     3: الرشر االلكرت ني 7440

 الكتابة لوسائل االعالم احلديثة  7323متطلب سابق 

نية االخبارية، وكيفية تعلم التقنيات املتقدمة يف برجمة وتصميم وحتديث املواقع االلكرتو

وغريهةا بةاملواقع االخباريةة، وانتةاج      Twitterو  Facebookدمج خدمات الويب املوجودة مثةل  

 Dataقصص صحفية متكاملة من حيث املضمون والوسيط، مبادئ وقواعد صحافة البيانات 

and Computer-assisted Journalism     كمةةا يهةةتم املسةةاآ بةةإدارة الصةةفحات ،

 .ملواقع االجتماعيةاإلعالمية وا

 ا لي( 3س ا ت مدت د     3:  رف  التحرير 7441

 أنظمة ادارة احملتوى 7326متطلب سابق 

والتحقيقةات   خبةار والتقةارير  ابةة األ مل كتتطبيق عملي على الكتابة للوسائل املختلفة، يش

االنرتنةةت واقةةع ي املتكامةةل ملاج الصةةحفالنتةةاواملقةةاالت ملختلةةف وسةةائل اإلعةةالم، والرتكيةةز علةةى  

 االخبارية.

 ةد   سة ا ت مدت  3: تدةد   ئط امليف اإلاالم اجلديةد  الوسة    مشر ع التخر  7442

 ا لي( 2نظري،  1 

 أنظمة ادارة احملتوى 7326متطلب سابق 

و فلةم أو  و موقةع أ رجةه، مدونةة أ  حمةددا يقدمةه كمشةروع خت   ة موضةوعا  /خيتار كل تالب

هلةا املةواد   سينشةر مةن خال   ميةة الةيت  إلعالاوسيلة الالطالب  حيددحبث نظري يف قضية إعالمية، 

 .نة ملناقشتهاض أمام جل، وتعرهذا املوضوع، وتقدم يف عمل متكاملحول الصحافية 
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 ا لي( 1دت د    س ا  م 1 تدريب ا لي يف االاالم اجلديد  7443

 احملتوى أنظمة ادارة 7326النشر االلكرتوني ، 7440متطلب سابق 

 التةدريب  م املتابعةة مةع املشةرف خةالل    سةاعة، يةت   120ة إعالميةة ملةدة   يف وسيلتطبيق عملي 

زهةا خةالل   حفية الةيت اجن عمةال الصة  ل االكة التةدريب ملةف يضةم     نهايةة العملي. يقدم الطالةب يف  

 فرتة التدريب.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


