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 :تخصص العالقات العامة واإلعالن .2

جامعة القةدس املفتوحةة    يفانضم برنامج العالقات العامة واإلعالن إىل أسرة كلية اإلعالم 

ليضةاف   ،بعد احلصول على االعتماد مةن وةارة الرتبيةة والتعلةيم العةالي     2112أبريل / يف نيسان

 .الكليةيف   ىل برنامج اإلعالم اجلديدإ

لرفةد السةوا احمللةي واإلقليمةي خبةربات ىليةة قةادرة علةى إدارة دوائةر          صمم هةذا الربنةامج   

وأقسام العالقات العامة وتصميم وإنتاج اإلعالن مبهارة ومهنية عالية باالعتماد على احدث أدوات 

وإنتةاج   فيذ برامج وخطط العالقات العامةواسرتاتيجيات االتصال الرقمية احلديثة يف تصميم وتن

 .اإلعالن

 :التخصص رس ل 

اإلسةةهام يف تطةةوير حقلةةي العالقةةات العامةةة واإلعةةالن يف فلسةةطني واملنطقةةة العربيةةة، عةةرب      

إعداد خرجيني قةادرين علةى قيةادة عمةل العالقةات العامةة يف طتلةف املؤسسةات األهليةة والعامةة           

 .ات عالية يف جمال تصميم وإنتاج اإلعالن الرقميواخلاصة، وردف السوا مبهارات وخرب

 :ريجاخلمواصد ت 

 :يتصف خريج ختصص اإلعالم اجلديد مبجموعة من املواصفات تتلخص فيما يأتي

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

 .اإلنرتنت

، والتصةوير، ومونتةاج   الصحفية صحفي مثل الكتابةاملهارات العملية اليت حيتاجها الإتقان  .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

 .جماالته القدرة على اإلنتاج اإلعالمي مبختلف .9

 . إجراء البحوث اإلعالمية واستطالعات الرأي .6

 :تدلم املقصو  خمرج ت ال: أ اًل

يتوقةةع مةةن خةةريج ختصةةص اإلعةةالم اجلديةةد أن يةةتمكن مةةن املعرفةةة والتطبيةةق العملةةي عةةرب   

 :املهارات اآلتية

 .تطوير مسعتها ىليا وعاملياومهارات طاتبة عهور املؤسسة إكساب الطالب  .1
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 .املهارات الالةمة للرتويج لرسالة املؤسسة وأهدافها ومنتجها إكساب الطالب .2

املةةواد اإلعالميةةة واملطبوعةةات والنشةةرات املتعلقةةة    التعةةرف علةةى أفضةةل املمارسةةات يف إنتةةاج     .3

 . بأعمال ومنتجات املؤسسة كإدارة التسويق أو اإلنتاج

 .دمة املنتجتوظيفه خلبطبيعة عمل اإلعالن وتقنياته وجماالت إكساب الطالب املعرفة  .4

تصةةةميم وتنفيةةةذ اإلعةةةالن وإدارة محةةةالت إكسةةةاب الطالةةةب باملعرفةةةة النظريةةةة والعمليةةةة يف  .9

 .إعالنية متخصصة وناجعة

 :الد ل سوق: ث نيً 

 :تيلى النحو اآلمتنوعة عفرص عمل يتيح هذا التخصص خلرجييه 

 .واألهلية واخلاصة العامةاملؤسسات يف لعالقات العامة إدارة دوائر ا .1

 .د وتنفيذ خطط العالقات العامةإعدا .2

 .تصميم األفكار اإلعالنية املتميزة .3

 .احلمالت الرتوجيية واإلعالنية ختطيط وإعداد .4

 .والتشريفات على املراسم الربتوكوليةاإلشراف  .9

 :املردر /الدالق ت الد م   االاالن ختصصمتطلب ت : ث لثً 

علةةى الطالةةب أن يةةتم   ، عةةالنالعالقةةات العامةةة وااليف  بكةةالوريوسالللحصةةول علةةى درجةةة  

 :ساعة معتمدة موةعة كاآلتي( 122)نجال ب

 

 

 

 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



 

517 
 

 :لمنفردالتخصص ا/  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

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 7111 2 1 3 حتريرهامبادئ عع االخبار و 7111

 7111-  3 3 مقدمة يف اإلعالن 7219

 7111 2 1 3 الكتابة اإلعالمية 7216

 7111 2 1 3 فن احلدي  وااللقاء  7217

 7111 2 1 3 التصوير الصحفي الرقمي 7212

 7214 2 1 3 الربوتوكول والتشريفات 7219

  1113 1 3 3 مهارات إعالمية باللغة االجنليزية 7211

 7214 2 1 3 الكتابة للعالقات العامة 7212

 7216 2 1 3 كتابة االعالن 7213

 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 االذاعية  7319

 7219 2 1 3 التصميم اجلرافيكي 7321

 7216 2 1 3 الكتابة لوسائل اإلعالم احلديثة 7323

 7321 2 1 3 تصميم االعالن 7324

 7321 2 1 3 تصميم الوسائط التفاعلية 7322

 7214 3 - 3 محالت الشبكات االجتماعية 7412

 7216 2 1 3 اعداد القصة التلفزيونية 7431

 7212 2 1 3 التخطيط وإدارة احلمالت 7431

 7212 2 1 3 القات العامة املتخصصةالع 7432

 7212 2 1 3 برامج العالقات العامة 7433

 - 2 1 3 إنتاج املواد للعالقات العامة 7436
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

7437 
العالقات العامة مشروع التخرج يف 

 واالعالن
3 1 2 

ساعة  91إنهاء 

 معتمدة

 1-  1 العالقات العامة واالعالنيف  تدريب 7432
ساعة  21إنهاء 

 معتمدة

  46 27 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
 عملي نظري

 7111-  3 3 وسائل اإلعالم واجملتمع 7112

 7111 - 3 3 الرأي العام الدعاية و 7113

 7216 - 3 3 قوانني وأخالقيات االعالم 7212

 7216 2 1 3 الشبكات االجتماعية 7214

 7323 2 1 3 أنظمة إدارة احملتوى 7326

7329 
إنتاج الرسوم املتحركة 

 للمواقع االلكرتونية
3 1 2 7321 

  7323 2 1 3 بيجمت املال عرب الو 7331

7422 

لعالفات يف ا موضوع خاص

 العامة واالعالن

يطرل على الفصل الثاني )

 (سنويًا

3 3  - -
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 :المقررات الحرة. 2

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

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

 .كيفًا

 




