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 االعالمكلية 

 كلية:النبذة عن 

م، بعد احلصول على 2014أسست كلية اإلعالم جبامعة القدس املفتوحة يف أيلول/ سبتمرب 

األول، االعتماد من وزارة التعليم العالي. وقد بدأت الكلية مشوارها بطرل ختصصها 

البكالوريوس "اإلعالم اجلديد"، وهو التخصص األول والوحيد يف فلسطني الذي يقدم مفهوم 

 اإلعالم اجلديد إلنتاج صحفي شامل.

وقد صمم ختصص اإلعالم اجلديد ليؤهل تلبته للعمل يف طتلف الوسائل اإلعالمية 

مع تقديم األسس النظرية )املسموعة، واملرئية، واملكتوبة(، حيث يركز على التطبيق العملي، 

الضرورية. ويضم التخصص مساقات يف اإلعالم اجلديد، وتطبيقات ا.اتف احملمول، وإنتاج 

، ومساقات يف الكتابة الصحفية املختلفة واإلذاعة اإلنرتنتالرسوم املتحركة ملواقع 

 وتطبيقاته. اإلنرتنتوالتلفزيون، إضافة إىل مساقات يف تقنيات 

( ترحت الكلية التخصص ال اني .ا "العالقات 2018/2019لدراسي )ومع مطلع العام ا

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

ملختلف املؤسسات اخلاصة والعامة باالعتماد على وسائل االتصال التقليدية والرقمية وأسس 

ىل أحدث املفاهيم اخلاصة بتطوير رسالة وأهداف العالقات احلمالت املتميزة، وباالستناد إ

 العامة.
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ويسعى التخصص إىل بناء وتطوير مهارات الطلبة يف إعداد اإلعالن وكتابته وتصميمه، وهي 

 من املهارات املهمة جًدا اليت حتتاجها سوا العمل اإلعالني يف فلسطني واملنطقة العربية.

 رؤية:ال

االتصال قواعد اللعبة اإلعالمية، إذ ل يعد املواتن متلقًيا ملا تقوله احلكومات غريت ثورة 

واألحزاب، بل صار صانًعا للرسالة ومؤثًرا يف الرأي العام، وصانًعا لألحداث من خالل 

الشبكات االجتماعية. ويف ظل هذا التطور تسعى كلية اإلعالم جبامعة القدس املفتوحة إىل أن 

تعليم طتلف جماالت اإلعالم وتقنياته، وتسعى أيًضا لتصبح مركًزا حب ًيا تصبح رائدة يف 

 متميًزا على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية.

 رسالة:ال
إعداد خرجيني متميزين يف جماالت اإلعالم اجلديد والعالقات العامة واإلعالن، وتأهيلهم  •

بى احتياجات سوا العمل ومتطلبات املنافسة تأهيال  علمًيا ومهنًيا وتكنولوجًيا متطوًرا يل

 مللًيا وعربًيا.

خدمة اجملتمع ورفع مستوى االلتزام باملسؤولية االجتماعية واملهنية واألخالقية جتاه الوتن  •

 وقضايا اجملتمع.

تطوير اإلعالم الفلسطي  وجتديده، وتعزيز دوره اجملتمعي والوت  عرب االست مار يف  •

 عالمي، وتأهيله نظرًيا وعملًيا وتقنًيا.الرأمسال البشري اإل

 هداف:األ
إعداد صحفي مبهارات إعالمية مركزة وختصصية، تتيح له القدرة على نشر معلومات  •

ملدثة ودقيقة ومتوازنة ويف سياا كاشف بطريقة جذابة للمتلقي، والتفاعل مع اجلمهور 

 .باستخدام أدوات اإلعالم اجلديد
الفلسطي  يف جمتمع املعرفة العاملي، وحضور الرواية الوتنية الفلسطينية يف تعزيز احلضور  •

 .اإلعالم الدولي احلديث
رفد اإلعالم الفلسطي  والعربي بإعالميني مؤهلني مهنًيا وفكرًيا يف جمال اإلعالم  •

اجلديد، وقادرين على العمل يف املؤسسات اإلعالمية، ويف تسخري أدوات اإلعالم اجلديد 

 .اراته، ملمارسة العمل اإلعالمي بشكل فرديومه
اإلسهام يف تطوير حقل العالقات العامة مللًيا وعربًيا عرب رفده خبرجيني طتصني  •

 .ميتلكون املهارات الالزمة للعمل يف هذا اجملال
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رفد السوا خبرجيني طتصني يف جمال تصميم وتطوير اإلعالن، وخباصة اإلعالن الرقمي  •

 .يف فلسطني
 ت الكليةمميزا 

 صممت برامج كلية اإلعالم جبامعة القدس املفتوحة باالعتماد على املعايري اآلتية:  

( ختصًصا يف 18عدم تكرر الربامج املطروحة يف اجلامعات الفلسطينية )اليت جتاوزت الـ ) •

 اإلعالم(.

 أك ر من نصف املساقات املطروحة يف الربامج هي مساقات تطبيقية )عملية(. •

تدريب العملي منذ السنة األوىل؛ فالكلية تطرل جمموعة من الدورات االختيارية اعتماد ال •

 للطالب ملزيد من التأهيل العملي.

تأهيل إعالميني وصحفيني للعمل يف مجيع الوسائل اإلعالمية التقليدية واحلدي ة، وكذلك  •

 العمل اإلعالمي احلر.

 تدريب.االستعانة خبربات من الوسط اإلعالمي يف التدريس وال •

 تنظيميلهيكل الا 

كما هو موضح يف  اجلديدواحدا  يف هذه املرحلة ضمن قسم اإلعالم  ختصصا تطرل الكلية 

 ا.يكل التنظيمي أدناه:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مساعد عميد كلية 

 االعالم

 األكادمييةنائب الرئي  للشؤون 

 عميد كلية اإلعالم

 رئي  قسم اإلعالم اجلديد

 السكرتاريا

 العالقات العامة واالعالنرئي  قسم 
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  الممنوحةالدرجات  

وختصص  اإلعالم اجلديدختصص متنح الكلية اخلريج شهادة البكالوريوس يف 

للتخصص املنفرد  ( ساعة معتمدة127دراسة ) بعد أن ينهيوذلك  العالقات العامة واالعالن

صصية إجبارية، ، موزعة على مقررات ختالرئيسي / فرعي( ساعة معتمدة للتخصص 136و)

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

 والكلية.

 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج 

 الربنامج 

 االكادميي

 
 نوع املقرر

 )املتطلبات(  

 ختصص اإلعالم اجلديد

ختصص العالقات العامة 

 واالعالن

 الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة

 فرعيرئيسي/  منفرد فرعيرئيسي/  منفرد

متطلبات  

 اجلامعة
27 27 27 - 

املتطلبات  أ.

 اإلجبارية

 

ب. املتطلبات 

 االختيارية

24 

 

3 

24 

 

3 

24 

 

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

 - 130 136 130 اجملموع
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   متطلبات الجامعة 

 ( ساعة معتمدة: 24متطلبات الجامعة االجبارية ) 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاري  القدس 0104

 - - 1 1 العمل التطوعي 0105

 - - 3 3 املهارات احلياتية 0106

 - - 3 3 (1اللغة العربية ) 0111

 - - 3 3 (1اللغة االجنليزية ) 0113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 0205

 - - 3 3 ال قافة االسالمية  0206

 - 1 23 24 اجملموع

 

 متطلبات الجامعة االختيارية 

 ( ساعات معتمدة من املقررات االتية : 3يدرس الطالب )

 

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األسبوعية
املتطلب 

 السابق
 عملي نظري

 - - 3 3 مبادئ اللغة الصينية 0115

 - - 3 3 مبادئ اللغة الرتكية 0116

 - - 3 3 مبادئ اللغة الروسية 0117

 - - 3 3 احلركة األسرية 0207

 - - 3 3 مكافحة الفساد: التحديات واحللول 0208

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 ومنجزاتهااحلضارات البشرية  0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية 0306

 - - 3 3 ( *1عربي ) 8180
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 :  لتخصص االعالم الجديد   متطلبات الكلية 

 ساعة معتمدة  مبينة يف اجلدول اآلتي: 18تتكون هذه املقررات من 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 مناهج البحث العلمي 5303

 - - 3 3 وسائل االعالم واجملتمع 7102

 - - 3 3 قواعد لغة االعالم 7104

 - - 3 3 مدخل اىل االعالم اجلديد 7105

 7104 - 3 3 قواعد لغة اعالم متقدم 7106

 7105 - 3 3 مدخل اىل العالقات العامة 7204

  - 18 18 اجملموع

يف ( غري مطلوب يف حال دراسة ختصص رئيسي / فرعي 7102) وسائل االعالم واجملتمعمقرر  *

 ساعة معتمدة. 15وبذلك تصبح متطلبات الكلية االعالم اجلديد، 

 

 واالعالن:   متطلبات الكلية لتخصص العالق  العامة 

 يف اجلدول اآلتي: ساعة معتمدة  مبينة 18تتكون هذه املقررات من 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 علم النفس االجتماعي  3105

 - - 3 3 مناهج البحث العلمي 5303

 - - 3 3 املدخل اىل علم االتصال  7100

 - - 3 3 قواعد لغة االعالم 7104

 7100 - 3 3 مدخل اىل العالقات العامة 7204

 - - 3 3 قواعد الكتابة العربية والرتقيم 8242

  - 18 18 اجملموع
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 :متطلبات الكليةتوصيف 

 نظري( 3  ساعات معتمدة 3: علم النف  االجتماع: 3105

جررة تعرضررهم  سررلوك االفررراد نتي هررا  ترراثر ب لرريت ي يررة ا عرررف علررى الكيف يهدف هذا املقرر اىل الت

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

لرروم  برربعض الع مرراعي  لررنفس االجت لررم ا قررة ع مرراعي، عال لررنفس االجت لررم ا يررف بع قرررر : تعر حرردات امل و

مرراعي،  االجتماعية لررنفس االجت نرراهج البحررث يف علررم ا مرراعي، م لررنفس االجت ترراري  علررم ا االخرى، 

بررني  اجلماعة وديناميكتها، االجتاهات واالعتقادات  النفسية واالجتماعية، التعصب والعالقررات 

 اجلماعات.

 نظري( 3ساعات معتمدة  3:  مناهج البحث العلم: 5303

سررلوب هررو أك ررر  أ مررري  حررث العل سررراليبالب سرررم  أ هررو يت يررة، ف جررردوى وفاعل شرركالت  حررل امل

صررورة  جرردواها يف  هررا و قررويم فاعليت عررايري لت مررام م برردائل أ ضررع ال ضرروعية وو ضررول واملو بررالتنظيم والو

لررذا حيترراج  يررة،  صررية والذات ملررؤثرات الشخ عررن ا يرردة  يررهموضرروعية بع شرراكله  إل فرررد ملواجهررة م كررل 

 وحتدياتها.

قرررر إىل هرردف امل قرره وي حررث و ترائ نرراهج الب لررب مب يررف الطا سررابه تعر مررة  وإك هررارات الالز امل

ترره  نرراهج البحررث: ماهي يررة: م سررية اآلت سررته للموضرروعات األسا خررالل درا مررن  لررك  للقيام بالبحررث، وذ

نررة، وأدوات مجررع  مررع والعي وأنواعه، مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم البحث، واجملت

 البحث. البيانات واملعلومات وكتابة تقرير

 نظري( 3ساعات معتمدة   3املدخل اىل علم االتصاا :  7100

يررات  يتناول هذا املساا مفهوم االتصال وأهميته وأنواعه ووظائفه وعناصره ومناذجرره والنظر

يررة  نررت والدعا صررحافة االنرت بررة و صررحافة املكتو نررـة وال يررات امله لرردولي وأخالق عررالم ا يررة واإل اإلعالم

عررالن والعال يررة واإل سرراا اإلعالم نرراول امل مررا يت عررام. ك لرررأي ال يررون وا يررو والتلفز مررة والراد قررات العا

أساسيات علم الضوء، والصوت والصورة والتطورات التكنولوجية يف االتصال اجلديد، ومفهوم 

 اإلعالم الرقمي وخصائصه.
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 نظري( 3  ساعات معتمدة 3 وسائل االعالم واجملتمع: 7102

 املدخل اىل علم االتصال  7100متطلب سابق 

لررى   يرره وع يررد عل عررالم اجلد تررأثري اإل فررة و عررالم املختل سررائل اإل مررع بو قررة اجملت مررق لعال هررم املع الف

سرراا  هررذا امل لررب يف  عرررف الطا مررا يت عررام ك لرررأي ال شرركيل ا يررة، ودوره يف ت عررالم التقليد سررائل اإل و

 .العربية والدولية على اإلعالم الفلسطي  واإلعالم االسرائيلي وبعض الظواهر اإلعالمية

 نظري( 3  ساعات معتمدة 3 قواعد لغة االعالم: 7104

بررادئ هررذا املسرراا م نرراول  يررة م ررل املرفوعررات واملنصرروبات  يت غررة العرب عررد الل حررو وقوا بررواب الن أ

عرردود،  عرردد وامل هررا، ال هررا، كرران وأخوات يررة، إّن وأخوات يررة واجلمررل الفعل واجملرررورات، اجلمررل األمس

مسرراء  سررائل األ مررن و صررحفية  صرروص ال سررتعانة بالن عررد باال لرري للقوا يررق العم يررتم التطب صررة، و املنقو

 اإلعالم.

 نظري( 3  ساعات معتمدة 3 :مدخل اىل االعالم اجلديد 7105

يررات  يتناول هذا املساا مفهوم االتصال وأهميته وأنواعه ووظائفه وعناصره ومناذجرره والنظر

يررات ا لرردولي وأخالق عررالم ا يررة واإل صررحافة اإلعالم بررة و صررحافة املكتو نررـة وال نررتمله يررة  اإلنرت والدعا

سرراا  نرراول امل مررا يت عررام. ك لرررأي ال يررون وا يررو والتلفز مررة والراد قررات العا عررالن والعال يررة واإل اإلعالم

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

 .اإلعالم الرقمي وخصائصه

 نظري( 3  ساعات معتمدة 3: قواعد لغة اعالم متقدم 7106

  قواعد لغة االعالم  7104متطلب سابق 

هررذا املسرراا مبررادئ نرراول  يررة م ررل املرفوعررات واملنصرروبات واجملرررورات،  يت غررة العرب عررد الل بررواب النحررو وقوا أ

اء املنقوصة، ويتم التطبيق اجلمل األمسية واجلمل الفعلية، إنّ وأخواتها، كان وأخواتها، العدد واملعدود، األمس

 .العملي للقواعد باالستعانة بالنصوص الصحفية من وسائل اإلعالم

 نظري( 3  ساعات معتمدة 3: مدخل اىل العالقات العامة 7204

  مدخل اىل االعالم اجلديد 7105متطلب سابق 

عررات  ظرررة اجملتم هررا ون هررا وتارط شررأتها وتطور مررة ون قررات العا هرروم العال قرررر مف هررذا امل نرراول  يت

قررات  مررل يف العال يررات الع مررة وأخالق قررات العا شررركات العال هرردافها و هررا وأ هررا ووظائف فررة إلي املختل
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نررررات  يررررة واملكو غررررري احلكوم يررررة و سررررات احلدي ررررة احلكوم هررررا للمؤس هررررا وأهميت مررررة وقوانين العا

 .العالقات العامة وا.يكل التنظيمي لدائرة العالقات العامة األساسية يف عمل

 نظري( 3معتمدة   ساعات 3قواعد الكتابة العربية والرتقيم:  8242

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

كررالم  خررتالف ال هررا، وا عررراب في عررد اإل هررا وقوا يررة وأبنيت صرروات العرب صررلتها بأ ئرري و سررم اإلمال الر

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

 

 

 

 

 

 

 

 


