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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 
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 واحلديثة. لتقليديةمية اتأهيل صحفيني للعمل يف عيع الوسائل اإلعال -

 ريج:اخلمواصد ت 

 يما يأتي فتتلخص  واصفاتمبجموعة من امل اجلديداإلعالم  ختصصيتصف خريج 

عةةرب  يةةةرقمالم العةةولوسةةائل اإل يديةةة،عةةالم التقلاإلالقةةدرة علةةى الكتابةةة جلميةةع وسةةائل      .1

 اإلنرتنت.

، ومونتةاج  ، والتصةوير صحفيةال تابةثل الكمت العملية اليت حيتاجها الصحفي املهاراإتقان  .2

 . بحلاسوا الفيديو، والقدرات اللغوية، واستخداموالصوت 

 صحفي شامل يعمل يف وسائل اإلعالم املختلفة.  .3

 لكرتونية. قع الصحفية اإل املوايفلعمل لالتعامل مع التكنولوجيا اليت حيتاجها الصحفي  .4

 ى اإلنتاج اإلعالمي مبختلف جماالته.القدرة عل .5

 إجراء البحوث اإلعالمية واستطالعات الرأي.  .6

 :تدلم املقصو  خمرج ت ال

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

 املهارات اآلتية 

   املعرفة والفهم

  يةعلى اخلريج أن يتمكن من املعارف واملفاهيم اآلت

 أساسيات العمل اإلعالمي يف عيع جماالته. .1

 دة.ملتعدالدور الذي يلعبه اإلعالم يف جماالت احلياة ا .2

 .انيل امليداء العماملختلفة أ ناملعلومات ترآ التعامل مع مصادر  .3

 .همع وهمومرل قضايا اجملتني يف تتلفزيولكرتوني واإلذاعي واللإلعالم اإلم هالدور امل .4

  إلدراكية(املهارات الذهنية )ا

 يها.نظر  ف وجهة حتليل ما ينشر على وسائل اإلعالم والتعبري عن .1

 ين.التق املفاهيم النظرية بشكل متواة مع التطور تطويع .2

 معها. كيفية التعاملاإلعالم، و الالتوجهات والتطورات املستقبلية يف جم استقراء .3

  املهارات العملية أو املهنية

 بكفاءة. اتها وتطبيق جتماعياال واقع التواصلومإدارة املواقع اإللكرتونية  .1

 فزيونية.ة والتلذاعيعع األخبار وحتريرها، والعمل يف املؤسسات اإل .2
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 لفزيوني.عي والتاإلذا اإلخراجباإلضافة إىل  ها،إعداد الربامج وتقدمي .3

 العمل  سوآيفالتطبيقات الالةمة لتحقيق التنافسية  استخدام .4

 عالم.ال اإلت يف جمدام أحدث التقنيااستخوتطبيق املعرفة العملية  .5

 العاملية. ةلى الساحعدات ستجالثقافات املختلفة واملالتفاعل املستمر مع  .6

 ة.مليدانياسول املو إجراء البحوث اإلعالمية واستطالعات الرأي .7

  املهارات املنقولة/ العامة

 .الرقمي عالممواكبة تطورات العصر يف جمال التكنولوجيا واإل .1

 فريق. ال برولماعي والعمل العمل اجل .2

 إقامة عالقات فاعلة مع املؤسسات ذات العالقة. .3

 اإلبداعي.وقد االتفكري النمهارات توظيف  .4

   مهارات االتصال وتقنية املعلومات

 .فعالاجلماهريي ال االتصال  .1

 ربات.رفة وتبادل اخلقل املعمج لناستخدام أمنا  التعليم املفتول والتعليم املد .2

 لتعزيةةةزإلعالميةةةة املؤسسةةةات ايف ة قنيةةةات احلديثةةةة والشةةةبكات االجتماعيةةة   اسةةةتخدام الت .3

 التواصل.

 االجتاهات والقيم والبعد األخالقي 

 ولي.اإلعالم الدوفة ع املعرجمتم تعزيز احلضور والرواية الوتنية الفلسطينية يف .1

 ترسيخ دور اإلعالم يف التنمية اجملتمعية.  .2

 .عالمالقيات اإلااللتزام مبعايري السلوك املهين وأخ .3

 يف تطوير اجملتمع ومناقشة مشكالته.اإلسهام  .4

 فرص الد ل:ث ني  : 

  تيلنحو اآللى امتنوعة عفرص عمل خلرجييه  التخصصيتيح هذا 

 وصةحف وفضةائيات  ء نبةا أالت وكةا ن مة العمل كصحفي يف املؤسسةات اإلعالميةة املختلفةة     .1

 .وإذاعات وغريها

 جتماعي.قع التواصل االوموا يةلكرتونللمواقع اإل مديرًااملختلفة العمل يف املؤسسات  .2
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 :ر املرد/االاالم اجلديد ختصصث لثً : متطلب ت 

( 127) نجالبلب أن يتم لى الطاع يد ،يف االعالم اجلد بكالوريوسالللحصول على درجة 

 ساعة معتمدة موةعة كاآلتي 

 :/ التخصص المنفرد المقررات التخصصية. 1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك79تتكون هذ  املقررات من )

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

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 7100 2 1 3 ارهمبادئ عع االخبار وحتري 7101

 7100 - 3 3 وسائل االعالم واجملتمع 7102

 7101 2 1 3 الكتابة االعالمية 7206

 7101 2 1 3 التصوير الصحفي الرقمي 7208

 7208 2 1 3 تصوير متقدم 7210

 7206،  0113 - 3 3 زيةليجنالمهارات اعالمية باللغة ا 7211

 7206 2 1 3 الشبكات االجتماعية 7214

 7100 2 1 3 بوينظرة عامة على تقنيات ال 7215

 7101 2 1 3 نيوالكتابة لإلذاعة والتلفز 7216

 7101 2 1 3 التصوير ومونتاج الفيديو 7217

 7101 2 1 3 مونتاج الصوت 7318

 7318 2 1 3 انتاج القصص اإلذاعية 7319

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 معةمتطلبات اجلا

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 79 - 6 73 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 127 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 7215 2 1 3 التصميم اجلرافيكي 7320

 7206 2 1 3 الصحافة االسقصائية 7322

 7216 2 1 3 يثةدحلاالكتابة لوسائل اإلعالم  7323

 7214 2 1 3 صحافة اهلاتف احملمول 7325

 7323 2 1 3 أنظمة إدارة احملتوى 7326

 7320 2 1 3 تصميم الوسائط التفاعلية 7328

7329 
 اقعولمإنتاج الرسوم املتحركة ل

 اإللكرتونية
3 1 2 7320 

 7214 3 - 3 ةمحالت الشبكات اإلجتماعي 7412

 7216 2 1 3 إعداد القصة التلفزيونية 7430

 7323 3 - 3 النشر اإللكرتوني 7440

 7326 3 - 3 غرفة التحرير 7441

7442 
د ديجلا مشروع التخرج يف اإلعالم

 والوسائط املتعددة
3 1 2 7326 

 7326،  7440 1 - 1 يددجلتدريب عملي يف اإلعالم ا 7443

  48 25 73 اجملموع

 

 

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

 المقررات اآلتية:

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 7101  3 3 الدعاية والرأي العام  7103

 7100 - 3 3 مقدمة يف اإلعالن 7205

 7204 - 3 3 ةالكتابة للعالقات العام 7212
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 7102 - 3 3 النظريات االعالمية 7321

 7215 2 1 3 جين املال عرب الوب 7330

 7101 - 3 3 موضوع خاص 7428

 

 المقررات الحرة:. 2

جلامعةةة اصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات    ( سةةاعات معتمةةدة مةةن أي خت  6يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار )  

مةًا و/أو  كأخةرى   مقةررات  يفمكررًا  يميةون املادة التعلكمقررات حرة على أن ال يكون مضم

 كيفًا.

 

 فراي: – رئيسي/االاالم اجلديدختصص رابدً : متطلب ت 
 

، رعةةيف-ي رئيسةة/ديدم اجلاالعةةال ختصةةص حصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يفلل

 ة كما يأتي ( ساعة معتمدة موةع133على الطالب ان يتم بنجال )

 

 

 

 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 67 - 3 64 يمتطلبات التخصص الرئيس

 27 فرعيلكل ختصص حسب التخصص  لبات التخصص الفرعيمتط

 133 اجملموع
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 :/ التخصص الرئيسي  . المقررات التخصصية1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك67تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي64: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 

 املقرر

 املقرر عنوان

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 7100 2 1 3 هامبادئ عع األخبار وحترير 7101

 7101 2 1 3 الكتابة اإلعالمية 7206

 7101 2 1 3 التصوير الصحفي الرقمي 7208

 0113 - 3 3 ةيزيلجنمهارات إعالمية باللغة اال 7211

 7206 2 1 3 الجتماعيةالشبكات ا 7214

 7100 2 1 3 يبنظرة عامة على تقنيات الو 7215

 7101 2 1 3 ونالكتابة لإلذاعة والتلفزي 7216

 7101 2 1 3 التصوير ومونتاج الفيديو 7217

 7101 2 1 3 مونتاج الصوت 7318

 7318 2 1 3 إنتاج القصص اإلذاعية 7319

 7215 2 1 3 التصميم اجلرافيكي 7320

 7206 2 1 3 الصحافة االستقصائية 7322

 7216 2 1 3 ثةديحلالكتابة لوسائل اإلعالم ا 7323

 7214 2 1 3 صحافة اهلاتف احملمول 7325

 7323 2 1 3 أنظمة إدارة احملتوى 7326

 7320 2 1 3 تصميم الوسائط التفاعلية 7328

7329 
ع اقموإنتاج الرسوم املتحركة لل

 االلكرتونية
3 1 2 7320 

 7214 3 - 3 محالت الشبكات االجتماعية 7412

 7216 2 1 3 إعداد القصة التلفزيونية 7430

 7323 3 - 3 النشر اإللكرتوني 7440

 7326 2 1 3مشروع التخرج يف اإلعالم اجلديد  7442
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رقم 

 املقرر

 املقرر عنوان

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 والوسائط املتعددة

 7326،  7440 1 - 1 يددتدريب عملي يف اإلعالم اجل 7443

  43 21 64 اجملموع

 

معتمدة يختارها الطالب من  ساعة( 3مقررات تخصصية اختيارية: وتتكون من )  .2.1

 المقررات اآلتية:

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 7101  3 3 الدعاية والرأي العام  7103

 7100 - 3 3 مقدمة يف اإلعالن 7205

 7204 - 3 3 مةالكتابة للعالقات العا 7212

 7215 2 1 3 بيجين املال عرب الو 7330

 7101 - 3 3 موضوع خاص 7428
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 :مقررات التخصص الفرعي. 2

ة الةيت تطرحهةا   الفرعية  د التخصصةات ( ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احة     27تتكون من )

  الكليات االخرى كما هو مبني يف اجلدول التالي

 

 الفرعي املسموح التخصص الرئيسي

 االعالم اجلديد

 اللغة العربية وآدابها

 اللغة االجنليزية وآدابها

 اللغة الفرنسية

 اللغة العربية وآدابها




