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 المقرراتتوصيف 

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3مبادىء مجع االخبار وحتريرها:  7101

 لطلبة العالقات العامة  /املدخل اىل علم االتصال  7100متطلب سابق 

 لطلبة كلية االعالم اجلديد / قواعد لغة االعالم   7104  متطلب سابق

 مدخل اىل االعالم اجلديد/  لطلبة االعالم اجلديد 7105متطلب  سابق 

يررار  يررة يف اخت يررة والعمل يقدم املساا شرحا لتعريف اخلرب، وكيف يكتررب، األسرراليب النظر

بررة  بررني الكتا فرررا  بررة، ال سرريطة واملرك بررة األخبررار الب هررا، كتا شرراء األخبررار ومجع الصررحافية واإلن

نرراوين  نررواع الع بررة اخلرررب، أ يررة يف كتا لررب الفن اللغوي، مقدمة اخلرب واالستفهامات اخلمسررة، القوا

حررداث  يررة األ صررحافية وتغط لررة ال سررلوب املقاب هررا، أ قررة كتابت ضررمون وتري شرركل وامل يررث ال مررن ح

فررة  هرراالرئيسية، التطبيق العملي من خالل مجع املعلومات ألحداث طتل وب صررحفي بأسررل وكتابت

 قابل للنشر.

 نظري( 3  ساعات معتمدة 3 وسائل االعالم واجملتمع: 7102

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

 .اإلعالم الفلسطي  واإلعالم االسرائيلي وبعض الظواهر اإلعالمية العربية والدوليةعلى 

 نظري( 3  ساعات معتمدة 3 الدعاية والرأي العام : 7103

 مدخل اىل االعالم اجلديد/ لطلبة االعالم 7105متطلب سابق 

  مدخل اىل علم االتصال/ لطلبة العالقات العامة 7100متطلب سابق 

( وتبيعتها وأنواعها ووسائلها Propagandaا املقرر تاري  الدعاية اإلعالمية )يتناول هذ

عرررام  لررررأي ال هررروم ا يرررف مبف نررراول التعر مرررا يت سرررية. ك حلررررب النف سررراليب ا سرررها، وأ سررراليبها ومدار وأ

 .وتبيعته وأنواعه ومصادره وخصائصه وترا قياسه وكيفية تكوينه وتغيريه

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

 قواعد لغة اعالم 7104متطلب سابق 

عررض  هررا ب قررع في يررة ي مررن رصررد جترراوزات لغو سررابق، وانطالقررا   سررا  علررى مقرررر  قرررر تأسي هررذا امل يأتي 

لررب االعررالم يف ئرري لطا  املؤلفني والعاملني يف احلقل االعالمي، حيث يهدف اىل رفع املسررتوى األدا



 

831 
 

ظرررام  خرررذا  بن سرررليمة، آ لرررة  نررراء مج صررروال  اىل ب يرررة، و تررره اللغو يرررة مهار بررري وتنم حرررو العر سررريات الن أسا

تأليفها، ضابطا  كلماتها ضبطا  سليما ، متجنبا  األخطاء الشائعة والتجاوزات النحوية والصرفية 

ضررروعات املتعل سرررة املو سررريتم درا سرررة، و صرررل واملمار تررردريب املت لرررى ال مرررادا  ع برررة، اعت قرررا  وكتا قرررة نط

هررذا  شررائعة يف  طرراء ال جرراوزات واألخ لررى الت قرروف ع يررة، والو ضرروعات إمالئ لرروظيفي ، ومو بررالنحو ا

 املقرر.

 نظري( 3  ساعات معتمدة 3مقدمة يف االعالن:  7205

 لطلبة العالقات العامة واالعالن املدخل اىل علم االتصال  7100متطلب سابق 

 اجلديد/ لطلبة االعالم اجلديدمدخل اىل االعالم  7105ق بمتطلب سا

مررل  شرل مفهوم اإلعالن وتارطه وتطوره واسهاماته يف احلياة االقتصادية واالجتماعية وعوا

يرراس  ترره وق سررائله وميزاني عررالن وو شررركات اإل عرره، و ترره، وأنوا فرره، وأهمي فرره ووظائ حرره وأهدا جنا

يررو يررو والتليفز عررالن يف الراد عررن اإل حملررة  سرراا  نرراول امل مررا يت ترره. ك نررتن وفاعلي عررض  اإلنرت يررل ب وحتل

 اإلعالنات ونقدها.

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3 الكتابة االعالمية 7206

 مبادىء مجع االخبار وحتريرها  7101متطلب سابق 

تعليم الكتابة لوسائل اإلعالم املختلفة، وفنون الكتابة الصحفية: اخلرب، التقرير، القصة 

يررة الصحفية، التقارير  فررة واملصررادر اإللكرتون مررات املختل عرررف علررى مصررادر املعلو املتخصصة، الت

 .وفن إجراء املقابالت ألغراض مجع املعلومات الصحفية

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3 فن احلديث واإللقاء 7207

 مبادىء مجع االخبار وحتريرها  7101متطلب سابق 

قررديم احلديث مبادئ املساا هذا يتناول عررام والت سرراليب ال نرراع وأ مررل يف اإلق  مجرراهري مررع التعا

قررديم يف تطبيقات.  العامة العالقات جررراء املوضرروعات ت قررابالت وإ قررديم. امل  للجمهررور املوضرروعات ت

عرردة نصرروص مررن احلي فررة قضررايا حررول مسرربقا م نرراول كمررا. طتل سررلوب يت  للكررامريا، احلررديث ا

 واحلركة. والصوت والصورة بالنص املعلومات عرض يف احملوسبة التقديم برامج واستخدام

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: التصوير الصحف: الرقم: 7208

 لطلبة العالقات العامة مبادىء مجع االخبار وحتريرها  7101متطلب سابق 

 / لطلبة االعالم اجلديد. احلاسوب  0102متطلب سابق 
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 اجلديد مدخل اىل االعالم اجلديد / لطلبة االعالم 7105 متطلب سابق

هررا  لررة التصرروير وأجزائ نرراول آ يتناول املساا تاري  التصوير وتطوره وأسسه وأهميته، كمررا يت

نررره  صررروير وفنو سررريات الت صرررحفية وأسا صرررورة ال يرررة وال صرررورة الفن برررني ال فررررا  سرررات وال نرررواع العد وأ

هرررا و عرررد  التقات صرررحفية وقوا صرررورة ال مرررات ال قرررل ومقو يرررة ن مررري وكيف صررروير الرق لرررى الت كررّرز ع ير

بررة للصررورة الصررحفية والقصررص الصررحفية املصررورة  نرراء الصررورة للصررحافة والكتا عرررب ب املعلومات 

 ويتضمن هذا املقرر تدريبات عملية على التصوير الفوتوغرايف والصحفي.

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: الربوتوكوا والتشريفات 7209

 مدخل اىل العالقات العامة 7204متطلب سابق 

هرردف سرراا هررذا ي يررف إىل امل لررب تعر عررد الطا مررل بقوا فررن التعا حلررديث و عررارف ا سررم والت  ومرا

شررريفات الزيارات وتنظيم الزيارة، عررد واالسررتقبال، والت عررارف وقوا  وبروتوكررول واالسررتقبال، الت

 .واألومسة املالبس بروتوكول إىل باإلضافة احلدي ة، اجملتمعات يف واحلفالت الوالئم

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: تصوير متقدم 7210

 التصوير الصحفي الرقمي  7208متطلب سابق 

تررأثري  لرروان وال يررة األ صررحيحها، نظر يررة ت يررة وكيف صررورة الرقم بررادئ ال سرراا م هررذا امل نرراول  يت

لرررو سررري لأل لرررربامج االنف خرررالل ا مرررن  لررروان  صرررحيح األ صرررور وت سرررني ال سرررويق، حت عرررالم والت ن يف اإل

يررة وإضررافة (اإلنرتنتاملتاحة على )اخلاصة  عررديل الصررورة الرقم يررة ت يررة وكيف ، صرريغ الصررور الرقم

شرررائح ) مرررع ال مرررل  يرررة التعا هرررا، كيف ملررؤثرات علي هرررا layersا صرررورة وختزين فرررظ ال يرررة ح (، وكيف

هررارواسرتجاعها، كما  هررتم بامل فررة: القصررة املصررورة  ي ترره املختل يررة يف التصرروير وتطبيقا ات  االحرتاف

برررع  ملرررددة، يتت عررراني  عرررن م عررربري  صرررورة للت سرررتخدام ال يرررة ا يرررة، كيف صرررورة االخبار يررره وال والبورتر

هررارات  طرروير م هررتم املسرراا بت طررة. ي عررن قصررة مرتاب الطالب قصة معينة واخذ الصور الالزمة للتعبري 

صررر لرررها،حترير ال صرررور وحتلي قرررد ال نرررامج ن تررره )او اي بر شررروب وملحقا نرررامج الفوتو سرررتخدام بر ورة با

 طتاره املدرس(.

 نظري( 3  ساعات معتمدة 3: مهارات اعالمية باللغة االجنليزية 7211

   English (1) 0113سابق  متطلب 

بررة الصررحفية  بررني الكتا فرررا  يررة، توضرريح ال غررة اإلجنليز اإلملام مببادئ الكتابة الصحفية بالل

يررة،  قررراءة الصررحف اإلجنليز عرررب  يررة  باللغة العربية واللغةاإلجنليزية، وذلك من خالل تطبيقات عمل

 وترمجة بعضها، اىل جانب مجع املعلومات من امليدان وكتابتها باللغة اإلجنليزية.
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 نظري( 3  ساعات معتمدة 3: الكتابة للعالقات العامة 7212

 العالقات العامةمدخل اىل  7204 متطلب سابق

يرررات  عرررات واملطو شررررات واملطبو برررة الن صرررحفي، كتا يررران ال برررة الب سررراا كتا هرررذا امل نررراول  يت

شرررها  هرردف ن مررة ب مررواد العالقررات العا بررة  وامللصقات وأسلوب صياغة املراسالت. كما يتناول كتا

هررتم املسرراا بإعالنررات  .اإلنرتنتعرب  مررة ) اخلرردماتوي ( Public Service Advertisingالعا

 بتها وإخراجها.كتا

 عمل:( 2نظري،  1  ساعات معتمدة 3: كتابة االعالن 7213

 الكتابة االعالمية 7206 متطلب سابق

يررد. اإلعررالن كتابة بها متر اليت واملراحل اخلطوات املقرر هذا يتناول .ررداف حتد يررد ا  وحتد

نرراول كمررا. الصررورة واختيار والنص العناوين وكتابة الفكرة عن والبحث املستهدف اجلمهور  يت

 .اإلنرتنتو واإلذاعة للتلفزيون اإلعالن كتابة

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: الشبكات االجتماعية  7214

 الكتابة االعالمية  7206متطلب سابق 

سررائط  عرررب و يررة  صررالية االجتماع يررة االت سرراا العمل هررذا امل نرراول  نررتيت فررة  اإلنرت هررا املختل وأدوات

لرررى  فرررة ع سرررائط املختل سرررتخدام الو ترررأثري ا يرررة، و يرررزة التفاعل صرررا م صرررها،  خصو هرررا وخصائ وتنوع

سررراا  نررراول امل مرررا يت تررره. ك تررره، ومهارا مررراعي ومحال صرررال االجت طررريط لالت عرررد التخ هرررور، وقوا اجلم

 .استخدام الشبكات االجتماعية يف العمل الصحفي

 عمل:( 2نظري،  1اعات معتمدة  س 3: الكتابة لالذاعة والتلفزيون  7216

 مبادىء مجع االخبار وحتريرها  7101متطلب سابق 

يتناول املساا أساسيات الكتابة لإلذاعة والتلفزيون، وخصوصية الكتابة للصررورة، كمررا 

يرررل  يرررون، وحتو عرررة والتلفز قرررات لإلذا صرررص والتحقي قرررارير والق برررار والت برررة األخ صرررول كتا شررررل أ ي

 ة إىل مواد صحفية لإلذاعة والتلفزيون.النصوص من الصحافة املكتوب
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 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: التصوير ومونتاج الفيديو  7217

 لطلبة العالقات العامة مبادىء مجع االخبار وحتريرها  7101متطلب سابق 

 التصوير الصحفي الرقمي 7208متطلب سابق 

 لطلبة االعالم  اجلديد الشبكات وتقنيات الويب 7222متطلب سابق 

قررا ،  يررة لاللت املعرفة املعمقة بالتقنيات األساسية إلنتاج الفيديو الرقمي كاألساسيات التقن

قررات  مررن تطبي عرردد  سررتخدام  لررى ا ترردرب ع عرررف وال سررتعماالتها، الت شرركا.ا وا طررات وأ نررواع اللق أ

عررالم ) سررائل اإل نررد و سررتخدام ع شررائعة اال طرري ال ترراج الالخ برررامج املون  FCP and otherو

applications ،طرررات نرررواع اللق كرررامريا، أ غرررة ال صرررحفي، ل يرررديو ال صررروير الف عرررد ت هرررم قوا (، ف

طررات،  يررب اللق ترراج وترك عررد املون شرراهد، قوا نرراء امل يررة ب قررابالت، كيف صرروير امل سررتخداماتها، ت ا

 واالنتقال يف الزمان واملكان.

 نظري( 3ساعات معتمدة   3:  قوانر وأخالقيات اإلعالن 7218

  الكتابة اإلعالمية  7206 بق متطلب سا

لررب يرردرس قرررر هررذا يف الطا بررادئ قرروانني امل يررة وامل شررريعات االخالق لرريت والت كررم ا سررائل حت  و

عررالم عررال يف اإل سررطني ويف ال يررق فل شرررف ومواث يررة ال طرررا. اإلعالم سرراا ويت يررة إىل امل عررالم حر  اإل

ترردفق مررات و يررة املعلو لرررأي وحر عرربري ا عررة والت مررة وتبي مررات أنظ هررم املعلو سررات وأ شررطة املؤس  يف النا

يرررة جمرررال يرررات محا يرررة احلر جملرررالس م رررل اإلعالم صرررحفية ا برررات ال عرررالم ونقا يرررات اإل يرررة ومجع  محا

 .واإلعالميني الصحفيني

 نظااري 1ساعات معتمدة   3: الدبلوماسية الرقمية واالتصاا الدبلوماس: 7223

 (عمل: 2، 

 الويبالشبكات وتقنيات   7222  متطلب سابق

مررات يف  حررزاب واحلكو جرره األ لررذي تنته سرري ا صررال السيا قررع االت سرراا وا هررذا امل سررتعرض  ي

ضرررروع  لررررى مو سرررراا ع كررررز امل مررررا ير خرررررى، ك لرررردول األ مجرررراهري ا مررررع  هررررا، او  مررررا بين صررررل في التوا

هررا  سرريع نفوذ مررات يف تو هررا احلكو لرريت تقود هررود ا لررى اجل ضرروء ع سررليط ال يررة وت سررية الرقم الدبلوما

لررى  هررا ع لرردفعها وتأثري سررية  قرردات السيا عررات واملعت قرريم والقنا تررأثري يف ال خرررى لل لرردول األ مجرراهري ا

صرررال  سرررائل االت سرررتخدام و ملرررددة با ضرررايا  جتررراه ق سررري  سرررلوكها السيا غررريري  قررررارات وت ختررراذ  ال

 احلديث.



 

835 
 

 (عمل: 2،  نظري 1ساعات معتمدة   3: صحافة اقتصادية 7224

 الكتابة االعالمية 7206متطلب سابق 

هررذا  ضررمن  هررم يت مرري إىل ف صررادية، وير صررحافة االقت مررل ال يررة ع حررول آل مررا  مرردخال عا سرراا  امل

ضرررريع  يررررات واملوا طرررري الفعال صررررحفي أن يغ كررررن لل يررررف مي مرررري، وك ظررررور إعال مررررن من صرررراد  االقت

هرررا. يرررة من صرررة احملل صرررادية، وخبا هررردف اىل  االقت عرررارف وي لرررى امل صرررول ع مرررن احل برررة  كرررني الطل مت

سررط صرراد الفل سررار االقت هررم م مررة لف سررية الالز صررة األسا جلررة الق يررار ومعا يررات اخت تررالي آل ي ، وبال

 .الصحفية االقتصادية

 (عمل: 2،  نظري 1ساعات معتمدة   3: الصحافة الرياضية 7225

 الكتابة االعالمية 7206متطلب سابق 

صررحافة ال مررل ال يررة ع حررول آل مررا  مرردخال عا سرراا  هررذا امل ضررمن  ضرريةيت هررم ريا مرري إىل ف ، وير

يررات واملواضرريع  االحداث الرياضية من منظور إعالمي، وكيف ميكن للصحفي أن يغطرري الفعال

هررم مسررار الرياضية، ويهدف اىل  مررة لف سررية الالز عررارف األسا مررن احلصررول علررى امل متكني الطلبة 

فررة ضرريات املختل صررحفية الريا صررة ال جلررة الق يررار ومعا يررات اخت تررالي آل ضررية، وبال سررطينية الريا  الفل

 .والعربية والدولية

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3مونتاج الصوت:    7318

 مبادئ مجع األخبار وحتريرها  7101متطلب سابق:  

جرره كمررادة يهتم املساا بتقنيات اإلذاعة بشكل عام، و آللية التعامل مع الصوت بغرض انتا

فرررة  صررروت املختل قرررات ال سرررتخدام تطبي حلرررديث با عرررالم ا سرررائل اإل عررررب و شرررر  برررث والن صرررحفية لل

(Adobe Audition, Soundtrack Pro ترراج الصرروت (، ويركز على إدخال وتعديل ومون

 .وإنتاجه لالستخدام يف الوسائط املتعددة، املواقع االلكرتونية وعناصر اإلعالم املختلفة

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: القصة االذاعيةإنتاج  7319

 مونتاج الصوت  7318متطلب سابق 

شرررها:  فررة ون يررة املختل ملررواد االذاع ترراج ا لررى ان كررز ع لرري ير سرراا عم عررداد م عررة وإ بررار لإلذا األخ

يررة،  صرررص اإلذاع قررارير والق لرررى الت سرراا ع كرررز امل قررابالت، ير قرررات، امل يرررة التحقي مرررواد إذاع ترراج  ان

 ونشرها باستخدام اإلعالم الرقمي.
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 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: التصميم اجلرافيك: 7320

 لطلبة االعالم اجلديد فقط /الشبكات وتقنيات الويب  7222 ب سابق متطل

سررراا  هرررذا امل نررراول  برررادئ يت كررريم صرررميم الغرافي ترررهتقنيو الت سرررتخدامات ، ا يرررك ا االنفوجراف

INFOGRAPHICS  ضررررروري لرررروان ال سررررتعمال األ عررررة  ةوا صررررحافة املطبو ملررررواد لل ترررراج ا الن

 وااللكرتونية، ومراحل عملية التصميم للمطبوعات والوسائط املتعددة واملواقع االلكرتونية.

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: الصحافة االستقصائية  7322

 الكتابة االعالمية    7206متطلب سابق 

نرراول  بررنييت فرررا  صررائية، ال صررحافة االستق هرروم ال كرررة  مف يررار ف صرراء، اخت يررق واالستق التحق

مررات،  عررن املعلو حررث  ضررية، الب ضررع الفر ضرروع، و جررراء املو بررة ا سرراليب كتا صررادر، أ لررة، امل املقاب

 التحقيق االستقصائي، املراجعة القانونية، النشر، محاية املصادر، محاية الصحفي.

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: الكتابة لوسائل االعالم احلديثة 7323

 لطلبة العالقات العامة الكتابة لالذاعة والتلفزيون   7216متطلب سابق 

 االعالمالشبكات وتقنيات الويب لطلبة   7222متطلب سابق 

  العالقات العامةالكتابة االعالمية لطلبة  7206متطلب سابق  

 لطلبة الفرعي 7222متطلب سابق 

سررائل  بررة لو فررن الكتا سرراا  نرراول امل ملررواد يت يررل ا فررة، حتو شرركا.ا املختل حلررديث بأ عررالم ا اإل

سررررائل  بررررة للر يررررد والكتا عررررالم اجلد يرررردي اىل اإل برررراإلعالم التقل خلرررراص  هررررا ا مررررن منط يررررة  اإلعالم

 (.Hyper linkاإللكرتونية، كتابة القصص املك قة، وإنشاء )

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: تصميم االعالن 7324

  التصميم اجلرافيكي  7320متطلب سابق 

نرراول قرررر هررذا يت صررميم امل خررراج ت سرريق وإ عررالن، والتن صررره، بررني اإل صرراميم عنا نررات ت  إعال

 .اإلنرتنت وإعالنات الربيدية، والرسائل وامللصقات واجملالت للجرائد مطبوعة
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 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: أنظمة ادارة احملتوى 7326

  الشبكات وتقنيات الويب  7222متطلب سابق 

ملرردونات م ررل  يررة وا قررع اإللكرتون ترروى للموا مررة إدارة احمل هررم أنظ سرراا أ نرراول امل  Wordيت

press ،Drupal  هررا غرريريات الداخلررة علي وفنون حتديث املواقع االخبارية عرب هذه األنظمة والت

صررررية يرررة والب صرررر االخبار ترررزاوج العنا نررري و شررربك االلكرتو صرررها م رررل ال لرررى خصائ نررراء ع هرررا.  ب وغري

 (.Styling)  (  Brandingوآليات تنظيم املعلومات الكرتونيا، )

 عمل:( 2نظري ،  1ساعات معتمدة   3: تصميم الوسائط التفاعلية 7328

  التصميم اجلرافيكي 7320متطلب سابق 

نررون الوسررائط  عررددة، ف هررارات املتقدمررة يف تصررميم الوسررائط املت يتناول هذا املسرراا االملررام بامل

قررع  قررات اإلنرتنررتاملتعددة التفاعلية، انشاء موا سررتخدام التطبي يررة، وا شرراء االسررطوانات التفاعل ، ان

يرررة  صرررة الرقم قرررديم الق صرررحفية، ت صرررص ال يرررة يف الق نرررات الرقم عررررض البيا فررراعلي و يرررل الت للتم 

Digital Story Telling  صرررور شررررائح ال سررراا  هرررذا امل نررراول  يرررث يت شررررائح ح خرررالل ال مرررن 

Slideshows مرر قررات الربجميررة يف انتاجهررا، د فررات الصرروت وأهم الربامج والتطبي ج الصررورة مبل

Audio Slideshows( ترررررراج سررررررتخدام وان  Info Graphic( ، )Data، ا

Visualization( ، )Timelines.) 

يااااة 7329 قااااع االلكرتون كااااة للموا سااااوم املتحر تاااااج الر ماااادة   3: ان  1ساااااعات معت

 عمل:( 2نظري، 

 التصميم اجلرافيكي  7320متطلب سابق 

قررررات ا فرررراهيم والتطبي قرررررر امل شرررررل امل سرررروم ي ترررراج الر صررررميم ومون سررررتخدمة يف ت سررررية امل ألسا

املتحركة للمواقع االلكرتونية، التدريب على الربامج املستخدمة يف الرسوم املتحركة وانتاجها 

 .ونشرها

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: جنل املاا عرب الوب 7330

 اجلديد االعالم الشبكات وتقنيات الويب لطلبة  7222 متطلب سابق 

 نة لطلبة العالقات العامة واالعالالكتابة ووسائل االعالم احلدي  7323متطلب سابق 

عرررب  ملررال  سررة  اإلنرتنررتالتعرف اىل مبادىء التسويق وج  ا قرراة، ودرا سررتخدام برجميررات من با

 . E-Commerceاملفاهيم واملبادىء االساسية يف التجارة  االلكرتونية 
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 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: مدخل اىل اإلنتاج السينمائ: 7334

 التصوير ومونتاج الفيديو 7217متطلب سابق 

حررل  سسيهدف املساا إىل تعريف تلبة اإلعالم بأ اإلنتاج السينمائي وأنواع اإلنتاجات، ومرا

صررررروير  برررررل الت مرررررا ق لرررررة  سررررريناريو، مرح هرررررا إىل  كررررررة وتطوير هرررررا: الف مرررررس ومتطلبات تررررراج اخل اإلن

يررع  يررع والب ترراج"، مرحلررة التوز ترراج "املون عررد اإلن مررا ب ترراج"، مرحلررة  "التحضريية"، مرحلة التصرروير "اإلن

 والبث. 

هررم املصررطلحات امل  ترراجسررتخدمة يتناول املساا كررذلك أ يررة  يف اإلن برراللغتني العرب سررينمائي  ال

واإلجنليزية، كما يتم تسليط الضوء على أعضاء فريق عمل اإلنتاج وأدوار كل منهم، وخاصررة: 

صرررورين،  صررروت، امل نررردس ال ملرررونتري، مه صررروير، ا طررررج الت خررررج،  نرررتج، امل سررريناريو، امل تررب ال كا

 مساعدو التصوير واإلنتاج واإلخراج. 

 عمل: (3ساعات معتمدة   3: اسرتاتيجيات االتصاا واالعالم 7336

 مدخل اىل االعالم اجلديد 7105متطلب سابق   

حررل  سسيهدف املساا إىل تعريف تلبة اإلعالم بأ اإلنتاج السينمائي وأنواع اإلنتاجات، ومرا

صررررروير  برررررل الت مرررررا ق لرررررة  سررررريناريو، مرح هرررررا إىل  كررررررة وتطوير هرررررا: الف مرررررس ومتطلبات تررررراج اخل اإلن

يررع " يررع والب ترراج"، مرحلررة التوز ترراج "املون عررد اإلن مررا ب ترراج"، مرحلررة  التحضريية"، مرحلة التصرروير "اإلن

 والبث. 

 عمل: (3ساعات معتمدة   3: محالت الشبكات االجتماعية 7412

 الشبكات وتقنيات الويب لطلبة االعالم اجلديد 7222متطلب سابق 

حررل  سسيهدف املساا إىل تعريف تلبة اإلعالم بأ اإلنتاج السينمائي وأنواع اإلنتاجات، ومرا

صررررروير  برررررل الت مرررررا ق لرررررة  سررررريناريو، مرح هرررررا إىل  كررررررة وتطوير هرررررا: الف مرررررس ومتطلبات تررررراج اخل اإلن

يررع  يررع والب ترراج"، مرحلررة التوز ترراج "املون عررد اإلن مررا ب ترراج"، مرحلررة  "التحضريية"، مرحلة التصرروير "اإلن

 والبث. 

هررم املصررطلحات امل  ترراجسررتخدمة يتناول املساا كررذلك أ يررة  يف اإلن برراللغتني العرب سررينمائي  ال

واإلجنليزية، كما يتم تسليط الضوء على أعضاء فريق عمل اإلنتاج وأدوار كل منهم، وخاصررة: 

صرررورين،  صررروت، امل نررردس ال ملرررونتري، مه صررروير، ا طررررج الت خررررج،  نرررتج، امل سررريناريو، امل تررب ال كا

 مساعدو التصوير واإلنتاج واإلخراج. 
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 (عمل: 2،  نظري 1ساعات معتمدة   3: بياناتصحافة ال 7420

 الكتابة لوسائل االعالم احلدي ة 7323متطلب سابق 

عررريف  قررل م هررا كح هررا وأهميت نررات وماهيت صررحافة البيا لررب ب يررف الطا سرراا تعر هررذا امل ضررمن  يت

نرررات  سرررتناد اىل البيا صرررحفية، باال صرررة ال عرررداد الق يرررة ا لرررب بكيف يرررف الطا كرررذلك تعر يرررد، و جد

نررات يف  قررع صررحافة البيا ثررراء وا يررة وا يررة والعرب واالحصائيات وحتليلها، والتعرف على النماذج العامل

 فلسطني. 

 نظري( 3ساعات معتمدة   3 : االعالم اجلديديف وضوع خاصم 7428

 مبادئ مجع االخبار وحتليلها 7101متطلب سابق 

مرررة،  كررل  صررفه يف  لررف و قررد طت خرراص(  ضرروع  سررم )مو يررد با قرررر جد يررة م لررس الكل قررر جم ي

لرره،  جررة  ا.دف من ترحه تلبية احتياج او مواكبة تطور يف االتصال  يشعر القسم بأن الطلبة حبا

 وقد يطرل يف اتار االستفادة من خبري او زائر يف جمال معني يرى القسم انه يفيد الطلبة.

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: تلفزيونيةاعداد القصة ال 7430

 الكتابة لالذاعة والتلفزيون  7216متطلب سابق 

يررق  يررة، والتطب قررارير والقصررص التلفزيون ترراج الت هررارات ان بررة م يهدف املساا إىل إكساب الطل

بررة  عررد تصررويرها وكتا يررة وقوا يررة التلفزيون مررات للقصررص االخبار والتدريب العملي على مجررع املعلو

 النصوص .ا، ومونتاجها ونشرها.

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: التخطيط وإدارة احلمالت 7431

  الكتابة للعالقات العامة 7212متطلب سابق 

نرراول قرررر هررذا يت هرروم امل لررة مف يررة، احلم يررد اإلعالن هرردافها وحتد هررا أ نرراتق ومجهور لرريت وامل  ا

هررا يررار تغطي سررائل واخت يررة الو سرربة اإلعالن شرركلها .ررا، املنا يررة و يرراس وامليزان هررا، وق مررا فاعليت  ك

قرررر هررذا يتضمن طررالب ترردريب امل عررداد علررى ال يررة محررالت إ يررة إعالن سررية، رحبيررة وغررري جتار  وسيا

 عامة. عالقات محالت وادارة وختطيط
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 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: العالقات العامة املتخصصة 7432

  الكتابة للعالقات العامة 7212متطلب سابق 

طرري سرراا هررذا يغ نررب امل لرري اجلا قررات العم مررة للعال لررف يف العا جملرراالت طت عررض ا مررات وب  املنظ

سررتخدام وايضا واالحتياجات اخلاصة االستخدامات يراعي فهو املتخصصة، يررق ا  العالقررات وتطب

مررة نرررة جمرررال يف العا شرررؤون امله صرررة وال مرررة اخلا قرررات والعا سرررات يف كالعال يرررة املؤس صرررحية املال  وال

 .دراسية حاالت املساا ويناقش املسلحة، القوات وكذلك واجملتمع واحلكومة والتعليم

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: برامج العالقات العامة 7433

  الكتابة للعالقات العامة 7212متطلب سابق 

نرراول قررررر هررذا يت بررار صرررناعة فررن امل قرررات يف األخ مررة العال عرررال العا حررداث، افت سرررتغالل اال  وا

ملررؤمترات وإدارة املتنوعة والرباجمها لألنشطتها والتخطيط والدينية الوتنية املناسبات نرردوات ا  وال

هرررا، يرررات، وتنظيم مرررا الرعا عررررف ك برررة يت لرررى الطل عرررد ع سرررس قوا كرررول وأ يرررت الربوتو  واإلتيك

 .والتشريفات

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3: العامةإنتاج املواد للعالقات  7436

قرررر هذا يف الطالب يدرس نررامج امل شررر بر يرروتر، علررى والتصررميم الن  اجملررالت تصررميم الكمب

عررة يررة املطبو شرررات( E.Newsletter) وااللكرتون جررات والن يررات والكتولو سرررتات واملطو  والبو

 االخرى. واملطبوعات وامللصقات والكتيبات

نظري،  1ساعات معتمدة   3: التخرج يف العالقات العامة واالعالنمشروع  7437

 عمل:( 2

  ساعة معتمدة 90إنهاء متطلب سابق 

مررة العالقررات جمررال يف خترج مشروع أو حبث املقرر هذا يف الطالب يقدم شررراف حتررت العا  إ

 القسم. أساتذة أحد
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 عمل:( 1معتمدة    ساعة 1: تدريب يف العالقات العامة واالعالن 7438

  ساعة معتمدة 80إنهاء   متطلب سابق

ضرري برررة يق صرررلة تررردريبا الطل سرررون ملررردة) متوا سرررات يف( سررراعة مخ يرررة املؤس سرررام أو اإلعالم  أق

مررة العالقات شررراف حتررت العا ملرردرب إ يررداني ا سرريق امل قرروم. األكررادميي املشرررف مررع وبالتن بررة ي  الطل

 إعالمية. مواد بإنتاج التدريب خالل

 عمل:( 3ساعات معتمدة    3: ريرفة التحرير 7441

 أنظمة ادارة احملتوى 7326متطلب سابق 

قررات  قررارير والتحقي بررة األخبررار والت شررمل كتا تطبيق عملي على الكتابة للوسائل املختلفة، ي

قررع  مررل ملوا صررحفي املتكا ترراج ال لررى االن يررز ع عررالم، والرتك سررائل اإل لررف و قرراالت ملخت نررتوامل  اإلنرت

 االخبارية.

عااددة:  مشروع التخرج 7442 ماادة  3يف اإلعالم اجلديااد والوسااائط املت ساااعات معت

 عمل:( 2نظري،  1 

 أنظمة ادارة احملتوى 7326متطلب سابق 

لررب لررم أو ة موضرروعا /طتار كل تا قررع أو ف نررة أو مو ملررددا يقدمرره كمشررروع خترجرره، مدو

ملررواد الطالب  حيددحبث نظري يف قضية إعالمية،  مررن خال.ررا ا شررر  لرريت سين يررة ا الوسرريلة اإلعالم

 هذا املوضوع، وتقدم يف عمل متكامل، وتعرض أمام جلنة ملناقشتها.حول الصحافية 

 عمل:( 1   ساعة معتمدة 1 تدريب عمل: يف االعالم اجلديد  7443

 أنظمة ادارة احملتوى 7326النشر االلكرتوني ، 7440متطلب سابق 

لرري  ملرردة تطبيق عم يررة  ترردريب  120يف وسرريلة إعالم خررالل ال مررع املشرررف  عررة  يررتم املتاب سرراعة، 

لررب يف  قرردم الطا لرري. ي يررةالعم خررالل  نها لرريت اجنزهررا  صررحفية ا ضررم كررل االعمررال ال لررف ي ترردريب م ال

 فرتة التدريب.  

 

 

 

 


