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 تخصص العالقات العامة واإلعالن: .2

قةدس املفتوحةة   جامعة ال يفالم ية اإلعرة كلانضم برنامج العالقات العامة واإلعالن إىل أس

 ليضةاف  ،م العةالي والتعلةي  وةارة الرتبيةة  بعد احلصول على االعتماد مةن  2018 نيسان/ أبريل يف

 .الكليةيف   إىل برنامج اإلعالم اجلديد

ارة دوائةر  ة قةادرة علةى إد  ات حملية ي خبةرب لرفةد السةوآ احمللةي واإلقليمة    صمم هةذا الربنةامج   

ماد على احدث أدوات عالية باالعت هنيةة ومهارمبوأقسام العالقات العامة وتصميم وإنتاج اإلعالن 

وإنتةاج   ات العامةج وخطط العالقفيذ براموتن واسرتاتيجيات االتصال الرقمية احلديثة يف تصميم

 .اإلعالن

 :التخصص رس ل 

ربيةةة، عةةرب   واملنطقةةة الع فلسةةطنيالن يفاإلسةةهام يف تطةةوير حقلةةي العالقةةات العامةةة واإلعةة   

هليةة والعامةة   ف املؤسسةات األ يف طتلة  عامةة مةل العالقةات ال  إعداد خرجيني قةادرين علةى قيةادة ع   

 لرقمي.تاج اإلعالن اصميم وإنتال واخلاصة، وردف السوآ مبهارات وخربات عالية يف جم

 ريج:اخلمواصد ت 

 ص فيما يأتي ات تتلخواصفيتصف خريج ختصص اإلعالم اجلديد مبجموعة من امل

عةةرب  يةةةرقمالم العةةولوسةةائل اإل يديةةة،تقلعةةالم الاإلالقةةدرة علةةى الكتابةةة جلميةةع وسةةائل      .1

 اإلنرتنت.

، ومونتةاج  ، والتصةوير صحفيةال تابةثل الكماملهارات العملية اليت حيتاجها الصحفي إتقان  .2

 . بحلاسوا الفيديو، والقدرات اللغوية، واستخداموالصوت 

 صحفي شامل يعمل يف وسائل اإلعالم املختلفة.  .3

 لكرتونية. قع الصحفية اإل املوايفلعمل لاجها الصحفي التعامل مع التكنولوجيا اليت حيت .4

 القدرة على اإلنتاج اإلعالمي مبختلف جماالته. .5

 إجراء البحوث اإلعالمية واستطالعات الرأي.  .6

 :تدلم املقصو  خمرج ت الأ اًل: 

رب عةةلتطبيةةق العملةةي عرفةةة وان املمةةيتوقةةع مةةن خةةريج ختصةةص اإلعةةالم اجلديةةد أن يةةتمكن  

 ة املهارات اآلتي

 .ليا وعاملياعتها حموير مستطومهارات طاتبة عهور املؤسسة إكساب الطالب  .1
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 دافها ومنتجها.سسة وأهة املؤاملهارات الالةمة للرتويج لرسالإكساب الطالب  .2

ت املتعلقةةة طبوعةةات والنشةةرا يةةة واملعالماملةةواد اإلالتعةةرف علةةى أفضةةل املمارسةةات يف إنتةةاج     .3

 . نتاجلتسويق أو اإلبأعمال ومنتجات املؤسسة كإدارة ا

 .نتجوظيفه خلدمة املتجماالت ونياته بطبيعة عمل اإلعالن وتقإكساب الطالب املعرفة  .4

الت محةةةإلعةةةالن وإدارة تنفيةةةذ اميم وتصةةةإكسةةةاب الطالةةةب باملعرفةةةة النظريةةةة والعمليةةةة يف  .5

 إعالنية متخصصة وناجعة.

 الد ل: ث نيً : سوق

  تيآللنحو الى امتنوعة عفرص عمل يتيح هذا التخصص خلرجييه 

 .هليةواأل اصةواخل مةالعااملؤسسات يف لعالقات العامة إدارة دوائر ا .1

 إعداد وتنفيذ خطط العالقات العامة. .2

 تصميم األفكار اإلعالنية املتميزة. .3

 احلمالت الرتوجيية واإلعالنية. ختطيط وإعداد .4

 .والتشريفات على املراسم الربتوكوليةاإلشراف  .5

 :املردر /االنالدالق ت الد م   اال ختصصث لثً : متطلب ت 

تم ن يةةأعلةةى الطالةةب  ، عةةالنامةةة واالالعالقةةات العيف  بكةةالوريوسالللحصةةول علةةى درجةةة  

 ( ساعة معتمدة موةعة كاآلتي 127نجال )ب

 

 

 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 79 - 6 73 التخصصمتطلبات 

 6 6 - - مقررات حرة

 127 اجملموع
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 :/ التخصص المنفرد المقررات التخصصية. 1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك79تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي73: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

ات الساع

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 7100 2 1 3 ارهمبادئ عع االخبار وحتري 7101

 7100 - 3 3 مقدمة يف اإلعالن 7205

 7101 2 1 3 الكتابة اإلعالمية 7206

 7101 2 1 3 فن احلديث وااللقاء  7207

 7101 2 1 3 التصوير الصحفي الرقمي 7208

 7204 2 1 3 لربوتوكول والتشريفاتا 7209

  0113 0 3 3 زيةليجنالمهارات إعالمية باللغة ا 7211

 7204 2 1 3 الكتابة للعالقات العامة 7212

 7206 2 1 3 كتابة االعالن 7213

 7101 2 1 3 نيوالكتابة لإلذاعة والتلفز 7216

 7101 2 1 3 التصوير ومونتاج الفيديو 7217

 7101 2 1 3 وت مونتاج الص 7318

 7318 2 1 3 انتاج القصص االذاعية  7319

 - 2 1 3 التصميم اجلرافيكي 7320

 7216 2 1 3 يثةدحلاالكتابة لوسائل اإلعالم  7323

 7320 2 1 3 تصميم االعالن 7324

 7320 2 1 3 تصميم الوسائط التفاعلية 7328

 - 3 - 3 ةمحالت الشبكات االجتماعي 7412

 7216 2 1 3 القصة التلفزيونية اعداد 7430

 7212 2 1 3 التخطيط وإدارة احلمالت 7431

 7212 2 1 3 ةالعالقات العامة املتخصص 7432

 7212 2 1 3 برامج العالقات العامة 7433

 - 2 1 3 مةالعإنتاج املواد للعالقات ا 7436
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

ات الساع

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

7437 
ة عاملا العالقاتمشروع التخرج يف 

 واالعالن
3 1 2 

ساعة  90إنهاء 

 معتمدة

 1 - 1 النالعاة والعالقات العاميف  تدريب 7438
ساعة  80إنهاء 

 معتمدة

  46 27 73 اجملموع

 

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

 المقررات اآلتية:

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 ب السابقاملتطل

 عملي نظري

 7100 - 3 3 وسائل اإلعالم واجملتمع 7102

 7101 - 3 3 الدعاية والرأي العام  7103

 7206 - 3 3 مقوانني وأخالقيات االعال 7218

 7206 2 1 3 الشبكات االجتماعية 7214

 7323 2 1 3 أنظمة إدارة احملتوى 7326

7329 
إنتاج الرسوم املتحركة 

 لكرتونيةللمواقع اال
3 1 2 7320 

  7215 2 1 3 بيجين املال عرب الو 7330

7428 

يف العالفات  موضوع خاص

 العامة واالعالن

 )يطرل على الفصل الثاني

 سنويًا(

3 3 - 7101 
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 المقررات الحرة:. 2

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

مةًا و/أو  كأخةرى   مقةررات  يفمكررًا  يميةون املادة التعلال يكون مضم كمقررات حرة على أن

 كيفًا.

 


