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 المقزراثتوصيف 

 ىظري( 1) ساعات معتندة 1: عله اليفس االجتناعي 1310

ٜٗدف ٖرا املكسز اىل ايتعسف ع٢ً ايهٝفٝأ١ ايأي ٜتأاثس بٗأا ضأًٛى االفأساد ْتٝذأ١ تعسضأِٗ         

يًُٓبٗات ٚاملٛاقف االدتُاع١ٝ، ٚنٝف ٜلثس االطاز االدتُاعٞ يف ايطًٛى االْطاْٞ ، ٚتتطأُٔ  

سأأدات املكأأسز : تعسٜأأف بعًأأِ ايأأٓفظ االدتُأأاعٞ، عالقأأ١ عًأأِ ايأأٓفظ االدتُأأاعٞ بأأبع  ايعًأأّٛ  ٚ

االدتُاع١ٝ االخس٣، تازٜذ عًِ ايأٓفظ االدتُأاعٞ، َٓأاٖر ايبشأح يف عًأِ ايأٓفظ االدتُأاعٞ،        

ادتُاع١ ٚدٜٓاَٝهتٗا، االجتاٖات ٚاالعتكادات  ايٓفط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، ايتعصصب ٚايعالقات بأني  

 .ادتُاعات

 ىظري( 1ساعات معتندة )1:  مياهج البحح العلني 0111

سأأٌ املػأأهالت دأأد٣ٚ ٚفاعًٝأأ١، فٗأأٛ ٜتطأأِ     أضأأايٝبايبشأأح ايعًُأأٞ ٖأأٛ أنجأأس    أضأأًٛب

بايتٓعِٝ ٚايٛضأٛح ٚاملٛضأٛع١ٝ ٚٚضأع ايبأدا٥ٌ أَأاّ َعأاٜري يتكأِٜٛ فاعًٝتٗأا ٚدأدٚاٖا يف صأٛز٠           

٘ از َٛضٛع١ٝ بعٝد٠ عأٔ املألثسات ايػدصصأ١ٝ ٚايراتٝأ١، يأرا  تأ       نأٌ فأسد ملٛادٗأ١ َػأانً٘      إيٝأ

 ٚحتدٜاتٗا.

املٗأأازات ايالشَأأ١  ٚإنطأأابٜ٘ٚٗأأدف املكأأسز إىل تعسٜأأف ايطايأأب مبٓأأاٖر ايبشأأح ٚ طسا٥كأأ٘   

يًكٝاّ بايبشح، ٚذيو َأٔ خأالٍ دزاضأت٘ يًُٛضأٛعات األضاضأ١ٝ اتآتٝأ١: َٓأاٖر ايبشأح: َاٖٝتأ٘          

تُع ٚايعٝٓأ١، ٚأدٚات مجأع   ٚأْٛاع٘، َػه١ً ايبشح ٚصٝاغ١ ايفسضٝات ٚتصصُِٝ ايبشح، ٚاجمل

 ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚنتاب١ تكسٜس ايبشح.

 ىظري( 1) ساعات معتندة 1 املدخل اىل عله االتصال : 1311

ٜتٓاٍٚ ٖرا املطام َفّٗٛ االتصصاٍ ٚأُٖٝت٘ ٚأْٛاع٘ ٚٚظا٥ف٘ ٚعٓاصسٙ ٚمناذد٘ ٚايٓعسٜأات  

هتٛبأ١ ٚصأشاف١ االْرتْأت ٚايدعاٜأ١     اإلعال١َٝ ٚاإلعأالّ ايأدٚيٞ ٚأخالقٝأات املٗٓأأ١ ٚايصصأشاف١ امل     

اإلعالَٝأأ١ ٚاإلعأأالٕ ٚايعالقأأات ايعاَأأ١ ٚايسادٜأأٛ ٚايتًفصٜأإٔٛ ٚايأأسأٟ ايعأأاّ. نُأأا ٜتٓأأاٍٚ املطأأام      

فّٗٛ َأضاضٝات عًِ ايط٤ٛ، ٚايصصٛت ٚايصصٛز٠ ٚايتطٛزات ايتهٓٛيٛد١ٝ يف االتصصاٍ ادتدٜد، ٚ

 .اإلعالّ ايسقُٞ ٚخصصا٥صص٘
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 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1يرها: مبادىء مجع االخبار وحتر 1313

ٍ  1311َتطًب ضابل  ِ االتصصا ٌ اىل عً  املدخ

ٜكدّ املطام غسسا يتعسٜف ارترب، ٚنٝف ٜهتب، األضأايٝب ايٓعسٜأ١ ٚايعًُٝأ١ يف اختٝأاز     

األخباز ٚمجعٗا، نتابأ١ األخبأاز ايبطأٝط١ ٚاملسنبأ١، ايفأسم بأني ايهتابأ١ ايصصأشاف١ٝ ٚاإلْػأا٤          

رب ٚاالضتفٗاَات ارتُط١، ايكٛايأب ايفٓٝأ١ يف نتابأ١ ارتأرب، أْأٛاع ايعٓأاٜٚٔ       ايًػٟٛ، َكد١َ ارت

َأأٔ سٝأأح ايػأأهٌ ٚاملطأإُٔٛ ٚطسٜكأأ١ نتابتٗأأا، أضأأًٛب املكابًأأ١ ايصصأأشاف١ٝ ٚتػطٝأأ١ األسأأداخ     

ايس٥ٝط١ٝ، ايتطبٝل ايعًُٞ َٔ خالٍ مجع املعًَٛات ألسداخ شتتًف١ ٚنتاباتٗا بأضًٛب صأشفٞ  

 قابٌ يًٓػس.

 ىظري( 1) ساعات معتندة 1 عالو واجملتنع:وسائل اال 1312

ٍ  1311َتطًب ضابل  ِ االتصصا ٌ اىل عً  املدخ

ايفِٗ املعُأل يعالقأ١ اجملتُأع بٛضأا٥ٌ اإلعأالّ املدتًفأ١ ٚتأأثري اإلعأالّ ادتدٜأد عًٝأ٘ ٚعًأ٢             

ٚضأا٥ٌ اإلعأالّ ايتكًٝدٜأ١، ٚدٚزٙ يف تػأهٌٝ ايأسأٟ ايعأاّ نُأا ٜتعأسف ايطايأب يف ٖأرا املطأام            

 .الّ ايفًططٝين ٚاإلعالّ االضسا٥ًٝٞ ٚبع  ايعٛاٖس اإلعال١َٝ ايعسب١ٝ ٚايدٚي١ٝع٢ً اإلع

 ىظري( 1) ساعات معتندة 1 الدعاية والرأي العاو : 1311

ٖا  1313َتطًب ضابل  حتسٜس  َباد٤٣ مجع االخبازٚ 

( ٚطبٝعتٗا ٚأْٛاعٗا ٚٚضا٥ًٗا Propagandaٜتٓاٍٚ ٖرا املكسز تازٜذ ايدعا١ٜ اإلعال١َٝ )

ضأأايٝبٗا َٚدازضأأٗا، ٚأضأأايٝب اذتأأسب ايٓفطأأ١ٝ. نُأأا ٜتٓأأاٍٚ ايتعسٜأأف مبفٗأأّٛ ايأأسأٟ ايعأأاّ        ٚأ

 .ٚطبٝعت٘ ٚأْٛاع٘ َٚصصادزٙ ٚخصصا٥صص٘ ٚطسم قٝاض٘ ٚنٝف١ٝ تهٜٛٓ٘ ٚتػٝريٙ

 ىظري( 1) ساعات معتندة 1 قواعد لػة االعالو: 1310

سفٛعأات ٚاملٓصصأٛبات   أبأٛاب ايٓشأٛ ٚقٛاعأد ايًػأ١ ايعسبٝأ١ َجأٌ امل       ٜتٓاٍٚ ٖأرا املطأام َبأادئ   

ٕأ ٚأخٛاتٗأا، نأإ ٚأخٛاتٗأا، ايعأدد ٚاملعأدٚد،          ٚاجملسٚزات، ادتٌُ األمسٝأ١ ٚادتُأٌ ايفعًٝأ١، إ

األمسأأا٤ املٓكٛصأأ١، ٜٚأأتِ ايتطبٝأأل ايعًُأأٞ يًكٛاعأأد باالضأأتعا١ْ بايٓصصأأٛص ايصصأأشف١ٝ َأأٔ ٚضأأا٥ٌ    

 اإلعالّ.
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 ىظري( 1) ساعات معتندة 1: مدخل اىل العالقات العامة 1210

ٍ  1311ًب ضابل َتط ِ االتصصا ٌ اىل عً  املدخ

ٜتٓأأاٍٚ ٖأأرا املكأأسز َفٗأأّٛ ايعالقأأات ايعاَأأ١ ْٚػأأأتٗا ٚتطٛزٖأأا ٚتازتٗأأا ْٚعأأس٠ اجملتُعأأات  

يف ايعالقأأات املدتًفأأ١ إيٝٗأأا ٚٚظا٥فٗأأا ٚأٖأأدافٗا ٚغأأسنات ايعالقأأات ايعاَأأ١ ٚأخالقٝأأات ايعُأأٌ   

ايعاَأأأ١ ٚقٛاْٝٓٗأأأا ٚأُٖٝتٗأأأا يًُلضطأأأات اذتدٜجأأأ١ اذتهَٛٝأأأ١ ٚغأأأري اذتهَٛٝأأأ١ ٚاملهْٛأأأات      

 .األضاض١ٝ يف عٌُ ايعالقات ايعا١َ ٚاهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ يدا٥س٠ ايعالقات ايعا١َ

 ىظري( 1) ساعات معتندة 1مقدمة يف االعالن:  1210

ٍ  1311َتطًب ضابل  ِ االتصصا ٌ اىل عً  املدخ

ّ اإلعالٕ ٚتازت٘ ٚتطٛزٙ ٚاضٗاَات٘ يف اذتٝا٠ االقتصصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚعٛاَأٌ  غسح َفٗٛ

صتاسأأ٘ ٚأٖدافأأ٘ ٚٚظا٥فأأ٘، ٚأُٖٝتأأ٘، ٚأْٛاعأأ٘، ٚغأأسنات اإلعأأالٕ ٚٚضأأا٥ً٘ َٚٝصاْٝتأأ٘ ٚقٝأأاع  

فاعًٝتأ٘. نُأا ٜتٓأاٍٚ املطأأام حملأ١ عأٔ اإلعأالٕ يف ايسادٜأأٛ ٚايتًٝفصٜإٔٛ ٚاالْرتْأت ٚحتًٝأٌ بعأأ           

 ٖا.اإلعالْات ْٚكد

 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1 الكتابة االعالمية 1210

ٖا  1313َتطًب ضابل  حتسٜس  َباد٤٣ مجع االخبازٚ 

تعًِٝ ايهتاب١ يٛضا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١، ٚفٕٓٛ ايهتاب١ ايصصشف١ٝ: ارترب، ايتكسٜس، ايكصص١ 

صصأادز اإليهرتْٚٝأ١   ايصصشف١ٝ، ايتكازٜس املتدصصصص١، ايتعسف عًأ٢ َصصأادز املعًَٛأات املدتًفأ١ ٚامل    

 .ٚفٔ إدسا٤ املكابالت ألغساض مجع املعًَٛات ايصصشف١ٝ

 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1: التصوير الصحفي الرقني 1212

ٖا  1313َتطًب ضابل  حتسٜس  َباد٤٣ مجع االخبازٚ 

ٜتٓاٍٚ املطام تازٜذ ايتصصٜٛس ٚتطٛزٙ ٚأضط٘ ٚأُٖٝت٘، نُا ٜتٓأاٍٚ صيأ١ ايتصصأٜٛس ٚأدصا٥ٗأا     

ْأأٛاع ايعدضأأات ٚايفأأسم بأأني ايصصأأٛز٠ ايفٓٝأأ١ ٚايصصأأٛز٠ ايصصأأشف١ٝ ٚأضاضأأٝات ايتصصأأٜٛس ٚفْٓٛأأ٘        ٚأ

َٚكَٛأأات ايصصأأٛز٠ ايصصأأشف١ٝ ٚقٛاعأأد  ايتكاطٗأأا ٜٚسنصأأص عًأأ٢ ايتصصأأٜٛس ايسقُأأٞ ٚنٝفٝأأ١ ْكأأٌ        

املعًَٛات عرب بٓا٤ ايصصأٛز٠ يًصصأشاف١ ٚايهتابأ١ يًصصأٛز٠ ايصصأشف١ٝ ٚايكصصأص ايصصأشف١ٝ املصصأٛز٠         

 زٜبات ع١ًُٝ ع٢ً ايتصصٜٛس ايفٛتٛغسايف ٚايصصشفٞ.ٜٚتطُٔ ٖرا املكسز تد
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 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1: تصوير متقدو 1231

ٞ  1212َتطًب ضابل  ٞ ايسقُ ٜٛس ايصصشف  ايتصص

ٜتٓأأاٍٚ ٖأأرا املطأأام َبأأادئ ايصصأأٛز٠ ايسقُٝأأ١ ٚنٝفٝأأ١ تصصأأشٝشٗا، ْعسٜأأ١ األيأأٛإ ٚايتأأأثري    

 ٛ يصصأأٛز ٚتصصأأشٝ  األيأأٛإ َأأٔ خأأالٍ ايأأرباَر      ٕ يف اإلعأأالّ ٚايتطأأٜٛل، حتطأأني ا  اايٓفطأأٞ يويأأ

، صٝؼ ايصصٛز ايسقُٝأ١ ٚنٝفٝأ١ تعأدٌٜ ايصصأٛز٠ ايسقُٝأ١ ٚإضأاف١       (املتاس١ ع٢ً االْرتْت)ارتاص١ 

(، ٚنٝفٝأأ١ سفأأغ ايصصأأٛز٠ ٚختصٜٓٗأأا   layersاملأألثسات عًٝٗأأا، نٝفٝأأ١ ايتعاَأأٌ َأأع ايػأأسا٥  )   

ٝكاتأ٘ املدتًفأ١: ايكصصأ١ املصصأٛز٠      ٜٗتِ باملٗأازات  االسرتافٝأ١ يف ايتصصأٜٛس ٚتطب   ٚاضرتداعٗا، نُا 

ٚايبٛزتسٜأأ٘ ٚايصصأأٛز٠ االخبازٜأأ١، نٝفٝأأ١ اضأأتدداّ ايصصأأٛز٠ يًتعأأبري عأأٔ َعأأاْٞ ستأأدد٠، ٜتتبأأع         

ايطايب قصص١ َع١ٓٝ ٚاخر ايصصٛز ايالش١َ يًتعبري عٔ قصص١ َرتابطأ١. ٜٗأتِ املطأام بتطأٜٛس َٗأازات      

ًَٚشكاتأأ٘ )اٚ اٟ بسْأأاَر  ْكأأد ايصصأأٛز ٚحتًًٝأأٗا،حتسٜس ايصصأأٛز٠ باضأأتدداّ بسْأأاَر ايفٛتٛغأأٛب     

 تتازٙ املدزع(.

 ىظري( 1) ساعات معتندة 1: موارات اعالمية باللػة االجنليزية 1233

١ٝ ، 1210َتطًب ضابل    English 1  1331ايهتاب١ االعالَ

اإلملاّ مببادئ ايهتاب١ ايصصشف١ٝ بايًػ١ اإلصتًٝصٜأ١، تٛضأٝ  ايفأسم بأني ايهتابأ١ ايصصأشف١ٝ       

١اإلصتًٝص١ٜ، ٚذيو َٔ خالٍ تطبٝكات ع١ًُٝ عأرب قأسا٠٤ ايصصأشف اإلصتًٝصٜأ١،     بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايًػ

 ٚتسمج١ بعطٗا، اىل داْب مجع املعًَٛات َٔ املٝدإ ٚنتابتٗا بايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ.

 ىظري( 1) ساعات معتندة 1: الكتابة للعالقات العامة 1232

١َ 1210 َتطًب ضابل ٌ اىل ايعالقات ايعا  َدخ

نتابأأ١ ايبٝأأأإ ايصصأأشفٞ، نتابأأ١ ايٓػأأسات ٚاملطبٛعأأات ٚاملطٜٛأأأات       ٜتٓأأاٍٚ ٖأأرا املطأأام   

ٚاملًصصكات ٚأضًٛب صٝاغ١ املساضالت. نُا ٜتٓاٍٚ نتاب١ َأٛاد ايعالقأات ايعاَأ١ بٗأدف ْػأسٖا      

( Public Service Advertisingايعاَأ١ )  ارتأدَات ٜٚٗتِ املطأام بععالْأات    عرب االْرتْت.

 نتابتٗا ٚإخسادٗا.

 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1:  ناعيةالشبكات االجت 1230

١ٝ  1210َتطًب ضابل   ايهتاب١ االعالَ

ٜتٓأأاٍٚ ٖأأرا املطأأام ايعًُٝأأ١ االتصصأأاي١ٝ االدتُاعٝأأ١ عأأرب ٚضأأا٥ط االْرتْأأت ٚأدٚاتٗأأا املدتًفأأ١   

ٚتٓٛعٗأأأا ٚخصصا٥صصأأأٗا،  خصصٛصأأأا َٝأأأص٠ ايتفاعًٝأأأ١، ٚتأأأأثري اضأأأتدداّ ايٛضأأأا٥ط املدتًفأأأ١ عًأأأ٢   
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طأأٝط يالتصصأأاٍ االدتُأأاعٞ ٚمحالتأأ٘، َٚٗازاتأأ٘. نُأأا ٜتٓأأاٍٚ املطأأام     ادتُٗأأٛز، ٚقٛاعأأد ايتد 

 .اضتدداّ ايػبهات االدتُاع١ٝ يف ايعٌُ ايصصشفٞ

 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1: ىظرة عامة على تقييات الويب 1230

ٍ  1311َتطًب ضابل  ِ االتصصا ٌ اىل عً  املدخ

ِ  ايػأبهات  أضاضأٝات  ٜتٓاٍٚ املطام  صأفشات  إْػأا٤  خأدَاتٗا، َبأادئ  ٚ اإلْرتْأت  َٚفأاٖٝ

 ٚتطبٝأل  يًتدصصأٝص  ٚايكابًأ١  املتفاعًأ١  ايٜٛأب  صفشات ٜٚب، إْػا٤ َٛقع بٓا٤ تٓعِٝ َلثس٠، ٜٚب

 ٚايأأرباَر ايربزتأأ١ يػأأات بعأأ  ايٜٛأأب، يصصأأفشات املهْٛأأ١ ايعٓاصأأس املأأدْٚات، أْأأٛاع عًأأ٢ ذيأأو

 ٚايُٓأأاذز ايسضأأّٛٚ ادتأأداٍٚ ايٜٛأأب، إدزاز َٛاقأأع ٚتطأأٜٛس تصصأأُِٝ يف تطأأتددّ ٚايأأي ايػأأا٥ع١

 ايبأح  ٚاضايٝب اذتُا١ٜ، ادٚات ٚطسم يالْرتْت االَٔ املتعدد٠، االضتدداّ ٚايٛضا٥ط ٚاإلطازات

   االْرتْت. ع٢ً املباغس ٚايبح

 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1: الكتابة لالذاعة والتلفزيون  1230

ٖا  1313َتطًب ضابل  حتسٜس  َباد٤٣ مجع االخبازٚ 

م أضاضٝات ايهتاب١ يإلذاع١ ٚايتًفصٜٕٛ، ٚخصصٛص١ٝ ايهتاب١ يًصصأٛز٠، نُأا   ٜتٓاٍٚ املطا

ٜػأأسح أصأأٍٛ نتابأأ١ األخبأأاز ٚايتكأأازٜس ٚايكصصأأص ٚايتشكٝكأأات يإلذاعأأ١ ٚايتًفصٜأإٔٛ، ٚحتٜٛأأٌ        

 ايٓصصٛص َٔ ايصصشاف١ املهتٛب١ إىل َٛاد صشف١ٝ يإلذاع١ ٚايتًفصٜٕٛ.

 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1: التصوير وموىتاج الفيديو  1231

ٖا  1313َتطًب ضابل  حتسٜس  َباد٤٣ مجع االخبازٚ 

املعسف١ املعُك١ بايتكٓٝات األضاض١ٝ إلْتاز ايفٝدٜٛ ايسقُٞ ناألضاضٝات ايتك١ٝٓ ياليتكأاط،  

أْأأٛاع ايًكطأأات ٚأغأأهاهلا ٚاضأأتعُاالتٗا، ايتعأأسف ٚايتأأدزب عًأأ٢ اضأأتدداّ عأأدد َأأٔ تطبٝكأأات     

 FCP and otherاالضأأتدداّ عٓأأد ٚضأأا٥ٌ اإلعأأالّ ) ٚبأأساَر املْٛتأأاز ايالخطأأٞ ايػأأا٥ع١  

applications      ،فٗأأِ قٛاعأأد تصصأأٜٛس ايفٝأأدٜٛ ايصصأأشفٞ، يػأأ١ ايهأأاَريا، أْأأٛاع ايًكطأأات ،)

اضأأتدداَاتٗا، تصصأأٜٛس املكأأابالت، نٝفٝأأ١ بٓأأا٤ املػأأاٖد، قٛاعأأد املْٛتأأاز ٚتسنٝأأب ايًكطأأات،    

 ٚاالْتكاٍ يف ايصَإ ٚاملهإ.
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 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1موىتاج الصوت:      1132

ٖا  1313َتطًب ضابل:   حتسٜس  َبادئ مجع األخبازٚ 

تآي١ٝ ايتعاٌَ َع ايصصٛت بػسض اْتادأ٘ نُأاد٠   ٜٗتِ املطام بتكٓٝات اإلذاع١ بػهٌ عاّ، ٚ

صأأأشف١ٝ يًبأأأح ٚايٓػأأأس عأأأرب ٚضأأأا٥ٌ اإلعأأأالّ اذتأأأدٜح باضأأأتدداّ تطبٝكأأأات ايصصأأأٛت املدتًفأأأ١    

(Adobe Audition, Soundtrack Pro   ٜٚسنص ع٢ً إدخاٍ ٚتعدٌٜ َْٚٛتأاز ايصصأٛت ،)

 .ٚإْتاد٘ يالضتدداّ يف ايٛضا٥ط املتعدد٠، املٛاقع االيهرت١ْٝٚ ٚعٓاصس اإلعالّ املدتًف١

 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1: القصة االذاعيةإىتاج  1133

ْتاز ايصصٛت 1132َتطًب ضابل  َٛ  

األخبأأاز يإلذاعأأ١ ٚإعأأداد اعٝأأ١ املدتًفأأ١ ْٚػأأسٖا: َطأأام عًُأأٞ ٜسنأأص عًأأ٢ اْتأأاز املأأٛاد االذ

اْتأأاز َأأٛاد إذاعٝأأ١  ايتشكٝكأأات، املكأأابالت، ٜسنأأص املطأأام عًأأ٢   ايتكأأازٜس ٚايكصصأأص اإلذاعٝأأ١،  

 ْٚػسٖا باضتدداّ اإلعالّ ايسقُٞ.

 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1: رافيكيالتصنيه ادت 1121

ٜٛب  َتطًب ضابل  ٝات اي ١َ ع٢ً تكٓ   1230ْعس٠ عا

ٞ َبأأادئ ٜتٓأأاٍٚ ٖأأرا املطأأام    االْفٛدسافٝأأو اضأأتدداَات ، اتأأ٘تكٓٝٚ ايتصصأأُِٝ ايػسافٝهأأ

INFOGRAPHICS        ٚاضأأأتعُاٍ األيأأأٛإ ايطأأأسٚزٟ الْتأأأاز املأأأٛاد يًصصأأأشاف١ املطبٛعأأأ١

 ٚااليهرت١ْٝٚ، َٚساسٌ ع١ًُٝ ايتصصُِٝ يًُطبٛعات ٚايٛضا٥ط املتعدد٠ ٚاملٛاقع االيهرت١ْٝٚ.

 ىظري( 1معتندة )  ساعات 1 ة  اليظريات االعالمي 1123

ع 1312َتطًب ضابل  ٚاجملُت  ّ ٌ االعال  ٚضا٥

ٜتطُٔ ٖرا املكسز حتدٜد َفٗأّٛ ايٓعسٜأ١، ٚايفأسم بأني ايٓعسٜأ١ ٚايُٓأٛذز، ٜتعأسف ايطًبأ١         

ع٢ً ْعسٜات ٚمناذز االعأالّ ٚاالتصصأاٍ ادتُأاٖريٟ ايكدميأ١ ٚاذتدٜجأ١، عأسض ٚحتًٝأٌ ْعسٜأات         

 ٤ حمل١ عٔ مناذز ْٚعسٜات االتصصاٍ ايراتٞ ٚايٛداٖٞ.تأثري ٚضا٥ٌ االعالّ َع اعطا
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 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1: الصحافة االستقصائية  1122

١ٝ    1210َتطًب ضابل   ايهتاب١ االعالَ

َفٗأأّٛ ايصصأأشاف١ االضتكصصأأا١ٝ٥، ايفأأسم بأأني ايتشكٝأأل ٚاالضتكصصأأا٤، اختٝأأاز فهأأس٠  ٜتٓأأاٍٚ 

املكابًأأ١، املصصأأادز، أضأأايٝب نتابأأ١   ادأأسا٤ املعًَٛأأات، املٛضأأٛع، ٚضأأع ايفسضأأ١ٝ، ايبشأأح عأأٔ   

 ايتشكٝل االضتكصصا٥ٞ، املسادع١ ايكا١ْْٝٛ، ايٓػس، محا١ٜ املصصادز، محا١ٜ ايصصشفٞ.

 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1: الكتابة لوسائل االعالو اذتديجة 1121

ٕ   1230َتطًب ضابل  فصٜٛ ٚايًت  ايهتاب١ يالذاع١ 

ايهتابأأ١ يٛضأأا٥ٌ اإلعأأالّ اذتأأدٜح بأغأأهاهلا املدتًفأأ١، حتٜٛأأٌ املأأٛاد    ٜتٓأأاٍٚ املطأأام فأأٔ  

اإلعالَٝأأأ١ َأأأٔ منطٗأأأا ارتأأأاص بأأأاإلعالّ ايتكًٝأأأدٟ اىل اإلعأأأالّ ادتدٜأأأد ٚايهتابأأأ١ يًسضأأأا٥ٌ       

 (.Hyper linkاإليهرت١ْٝٚ، نتاب١ ايكصصص املهجك١، ٚإْػا٤ )

 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1: صحافة اهلاتف احملنول 1120

١ٝ 1230تطًب ضابل َ ُاع  ايػبهات االدت

دزاضأأأ١ زتُٛعأأأ١ َأأأٔ املٓأأأاٖر ايأأأي تسنأأأص عًأأأ٢ تطأأأٜٛس احملتأأأ٣ٛ اإلعالَأأأٞ ايأأأرٟ ٜصصأأأً   

يإلضتدداّ ٚايٓػس ٚايتصصف  ع٢ً اهلاتف احملٍُٛ بد٤ا بايبشح عٔ املع١ًَٛ ٚايتشكل َأٔ صأشتٗا   

 ٚاْتادٗا ْٚػسٖا )ايتصصٜٛس ٚايتطذٌٝ ٚاملْٛتاز ٚايبح املباغس(.

 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1: ىظنة ادارة احملتوىأ 1120

ٜج١  1121َتطًب ضابل  ّ اذتد ٌ االعال ضا٥   ايهتاب١ ٛي

 Wordٜتٓأأاٍٚ املطأأام أٖأأِ أْعُأأ١ إداز٠ احملتأأ٣ٛ يًُٛاقأأع اإليهرتْٚٝأأ١ ٚاملأأدْٚات َجأأٌ     

press ،Drupal   عًٝٗأا   ٚفٕٓٛ حتدٜح املٛاقع االخباز١ٜ عرب ٖرٙ األْع١ُ ٚايتػأٝريات ايداخًأ١

بٓأأا٤ عًأأ٢ خصصا٥صصأأٗا َجأأٌ ايػأأبو االيهرتْٚأأٞ ٚتأأصاٚز ايعٓاصأأس االخبازٜأأ١ ٚايبصصأأس١ٜ ٚغريٖأأا.       

 (.Styling) &(  Brandingٚصيٝات تٓعِٝ املعًَٛات ايهرتْٚٝا، )

 عنلي( 2ىظري ،  3ساعات معتندة ) 1: تصنيه الوسائط التفاعلية 1122

١ٝ 1230َتطًب ضابل  ُاع   ايػبهات االدت

املطام االملاّ باملٗأازات املتكدَأ١ يف تصصأُِٝ ايٛضأا٥ط املتعأدد٠، فٓإٔٛ ايٛضأا٥ط        ٜتٓاٍٚ ٖرا 

املتعدد٠ ايتفاع١ًٝ، اْػا٤ َٛاقع االْرتْأت، اْػأا٤ االضأطٛاْات ايتفاعًٝأ١، ٚاضأتدداّ ايتطبٝكأات       
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يًتُجٝأأأٌ ايتفأأأاعًٞ ٚعأأأسض ايبٝاْأأأات ايسقُٝأأأ١ يف ايكصصأأأص ايصصأأأشف١ٝ، تكأأأدِٜ ايكصصأأأ١ ايسقُٝأأأ١   

Digital Story Telling         َأأٔ خأأالٍ ايػأأسا٥  سٝأأح ٜتٓأأاٍٚ ٖأأرا املطأأام غأأسا٥  ايصصأأٛز

Slideshows        ٚأِٖ ايرباَر ٚايتطبٝكات ايربزتٝأ١ يف اْتادٗأا، دَأر ايصصأٛز٠ مبًفأات ايصصأٛت

Audio Slideshows( اضأأأأأأتدداّ ٚاْتأأأأأأاز ،Info Graphic( ، )Data 

Visualization( ، )Timelines.) 

 3ساااااعات معتناااادة ) 1: االلكرتوىيااااة اىتاااااج الرسااااوو املتحرقااااة للنواقااااع  1123

 عنلي( 2ىظري، 

ٞ  1121َتطًب ضابل  ِ ادتسافٝه ُٝ  ايتصص

ٜػأأأسح املكأأأسز املفأأأاِٖٝ ٚايتطبٝكأأأات األضاضأأأ١ٝ املطأأأتدد١َ يف تصصأأأُِٝ َْٚٛتأأأاز ايسضأأأّٛ      

املتشسن١ يًُٛاقع االيهرت١ْٝٚ، ايتدزٜب ع٢ً ايرباَر املطتدد١َ يف ايسضّٛ املتشسن١ ٚاْتادٗا 

 .ْٚػسٖا

 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1: جيى املال عرب الوب 1111

ٜج١ 1121َتطًب ضابل  ّ اذتد ٌ االعال ضا٥ ١ٝ 1032،: ايهتاب١ ٛي ُاع   محالت ايػبهات االدت

ايتعسف اىل َباد٤٣ ايتطٜٛل ٚدين املاٍ عأرب االْرتْأت باضأتدداّ بسزتٝأات َٓكأا٠، ٚدزاضأ١       

 . E-Commerceيهرت١ْٝٚ املفاِٖٝ ٚاملباد٤٣ االضاض١ٝ يف ايتذاز٠  اال

 عنلي (1ساعات معتندة ) 1: محالت الشبكات االجتناعية 1032

١ٝ 1230َتطًب ضابل  ُاع  ايػبهات االدت

ٜتٓاٍٚ املطام بٓا٤ اذت١ًُ َٔ خالٍ اهلدف ٚادتُٗٛز ٚايسضاي١ ٚايٛضا٤ٍ ٚحتدٜد ايتهًف١، 

 ادازتٗا ٚايرتٜٚر هلا.نُا ٜٛض  املطام َباد٤٣ اطالم اذت١ًُ عرب ايػبهات االدتُاع١ٝ ٚ

 ىظري( 1ساعات معتندة ) 1: موضوع خاص 1022

ٜكس زتًأظ ايهًٝأ١ َكأسز ددٜأد باضأِ )َٛضأٛع خأاص( قأد تتًأف ٚصأف٘ يف نأٌ َأس٠،             

اهلدف َٔ طسس٘ تًب١ٝ استٝاز اٚ َٛانب١ تطٛز يف االتصصاٍ  ٜػعس ايكطِ بإٔ ايطًب١ عاد١ يأ٘،  

 ٥س يف زتاٍ َعني ٜس٣ ايكطِ اْ٘ ٜفٝد ايطًب١.ٚقد ٜطسح يف اطاز االضتفاد٠ َٔ خبري اٚ شا
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 عنلي( 2ىظري،  3ساعات معتندة ) 1: اعداد القصة التلفزيوىية 1011

ٕ  1230َتطًب ضابل  فصٜٛ ٚايًت  ايهتاب١ يالذاع١ 

ٜٗدف املطام إىل إنطاب ايطًب١ َٗأازات اْتأاز ايتكأازٜس ٚايكصصأص ايتًفصْٜٛٝأ١، ٚايتطبٝأل       

ملعًَٛأات يًكصصأص االخبازٜأ١ ايتًفصْٜٛٝأ١ ٚقٛاعأد تصصأٜٛسٖا ٚنتابأ١        ٚايتدزٜب ايعًُٞ ع٢ً مجع ا

 ايٓصصٛص هلا، َْٚٛتادٗا ْٚػسٖا.

 عنلي( 1ساعات معتندة )  1: اليشر االلكرتوىي 1001

ٜج١  1121َتطًب ضابل  ّ اذتد ٌ االعال ضا٥  ايهتاب١ ٛي

از١ٜ، ٚنٝف١ٝ تعًِ ايتكٓٝات املتكد١َ يف بسزت١ ٚتصصُِٝ ٚحتدٜح املٛاقع االيهرت١ْٝٚ االخب

ٚغريٖأا بأاملٛاقع االخبازٜأ١، ٚاْتأاز      Facebook  ٚTwitterدَر خدَات ايٜٛب املٛدٛد٠ َجأٌ  

 Dataقصصص صشف١ٝ َتها١ًَ َٔ سٝح املطُٕٛ ٚايٛضٝط، َبادئ ٚقٛاعد صشاف١ ايبٝاْات 

and Computer-assisted Journalism     نُأأا ٜٗأأتِ املطأأام بأأعداز٠ ايصصأأفشات ،

 .دتُاع١ٝاإلعال١َٝ ٚاملٛاقع اال

 عنلي( 1ساعات معتندة )  1: غرفة التحرير 1003

٣ 1120َتطًب ضابل  ١ُ اداز٠ احملٛت ع  ْأ

تطبٝل عًُٞ ع٢ً ايهتاب١ يًٛضا٥ٌ املدتًف١، ٜػٌُ نتابأ١ األخبأاز ٚايتكأازٜس ٚايتشكٝكأات     

ٚاملكأأاالت ملدتًأأف ٚضأأا٥ٌ اإلعأأالّ، ٚايرتنٝأأص عًأأ٢ االْتأأاز ايصصأأشفٞ املتهاَأأٌ ملٛاقأأع االْرتْأأت   

 االخباز١ٜ.

سااعات معتنادة    1يف اإلعالو ادتدياد والوساائط املتعاددة:     مشروع التخرج 1002

 عنلي( 2ىظري،  3)

٣ 1120َتطًب ضابل  ١ُ اداز٠ احملٛت ع  ْأ

ستأددا ٜكدَأ٘ نُػأسٚع ختسدأ٘، َدْٚأ١ أٚ َٛقأع أٚ فًأِ أٚ        ٠ َٛضأٛعا  /تتاز نٌ طايب

عالَٝأ١ ايأي ضٝٓػأس َأٔ خالهلأا املأٛاد       ايٛض١ًٝ اإلايطايب   ددعح ْعسٟ يف قط١ٝ إعال١َٝ، 

 ٖرا املٛضٛع، ٚتكدّ يف عٌُ َتهاٌَ، ٚتعسض أَاّ دت١ٓ ملٓاقػتٗا.سٍٛ ايصصشاف١ٝ 
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 عنلي( 3ساعة معتندة )  3 تدريب عنلي يف االعالو ادتديد  1001

ٞ ، 1001َتطًب ضابل  ْٚ ػس االيهرت ٣ 1120آي ١ُ اداز٠ احملٛت ع  ْأ

ضأاع١، ٜأتِ املتابعأ١ َأع املػأسف خأالٍ ايتأدزٜب         321ملأد٠   يف ٚض١ًٝ إعالَٝأ١ تطبٝل عًُٞ 

ايتأدزٜب ًَأف ٜطأِ نأٌ االعُأاٍ ايصصأشف١ٝ ايأي اصتصٖأا خأالٍ           ْٗاٜأ١ ايعًُٞ. ٜكدّ ايطايأب يف  

 فرت٠ ايتدزٜب.  

 ىظري( 2ساعة معتندة ) 2قواعد الكتابة العربية والرتقيه:  2202

ايعسب١ٝ ٚتطٛزٖا عرب ايعصصٛز، ٚقٛاعد ٜٗدف ٖرا املكسز إىل إعطا٤ حمل١ عٔ ْػأ٠ ايهتاب١ 

ايسضأأِ اإلَال٥أأٞ ٚصأأًتٗا بأصأأٛات ايعسبٝأأ١ ٚأبٓٝتٗأأا ٚقٛاعأأد اإلعأأساب فٝٗأأا، ٚاخأأتالف ايهأأالّ   

 املٓطٛم عٔ املهتٛب ) قٛاعد اإلضاف١ ٚاذترف ( َٚا ٜتصصٌ بكٛاعد ايرتقِٝ.

 

 


