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 :الإعلامية دارة المؤسسات إماجستير في  تخصص. 7

 نبذة عن التخصص 

" إدارة املؤسسات اإلعالمية" اىل االسهام يف تطوير عمل املؤسسات  يف اجسترياملبرنامج يهدف 

االعالمية الفلسطينية عرب تقديم برنامج أكادميي يف درجة املاجستري يسعى اىل رفع مستوى 

ادارة هذال الكيانات بفعالية االعالمي على  ومديري املؤسسات العاملة يف احلقل رؤساءقدرات 

يأتي هذا الربنامج ايضا لسد فجوة ملحوظة   ومهنية واقتدار وبالتالي احلفاظ على استمراريتها.

يف حقل الدراسات العليا يف اجملال االعالمي، حيث ختلو اجلامعات الفلسطينية من برامج 

يكون سسد هذال الفجوة، ونامج سيسهم يف دراسات عليا يف هذا احلقل، لذا فان ترل هذا الرب

توقع يف تعزيز البحث العلمي االعالمي الذي أصبح حاجة ملحة للحقل املجيابي التأثري االله 

األكادميي، ولسوا العمل االعالمي الواسع االنتشار بهدف الرقي بأدائه استناًدا اىل االحباث 

 .العلمية
التخصصات يف نقل العلم واخلربات  لتشاركية وتعددهذا الربنامج يتميز باعتمادال على مفهوم ا

واملهارات حيث انه ينفذ بتعاون مشرتك بني كلييت اإلعالم والعلوم اإلدارية واالقتصادية يف 

جامعة القدس املفتوحة، حبيث يزاوج  توى الربنامج بني املهارات اإلدارية واملالية واالعالمية، 

ارة مع املفاهيم واالسرتاتيجيات اخلاصة م ومهارات اإلداذ سيتم يف هذا الربنامج دمج مفاهي

 باإلعالم، وهي جتربة حتاكي جتارب مؤسسات التعليم العالي العاملية.

  مواصفات اخلريج

سواء تلك العاملة يف  أنواعهاميتلك القدرة على إدارة املؤسسات اإلعالمية مبختلف  .1

 األخرى. العمل اإلعالميحقل الصحافة أو اإلنتاج املرئي واملسموع وجماالت 

املؤسسة  أقسامميتلك القدرة على وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات العمل يف طتلف  .9

 اإلعالمية.

 .ميتلك القدرة على فهم وحتليل مواتن الضعف يف العمل اإلداري وسبل تطويرال .3

 يف مؤسسته. ميتلك القدرة على إدارة الفريق وتنمية مهارات العاملني .0

على  اإلشرافر جنال املؤسسة اإلعالمية من طتلف عناص ماجإدميتلك القدرة على  .5

وإدارة اسرتاتيجياتها املالية  احملتوى والتسويق واحلمالت اإلعالمية والتسويقية

 واإلدارية.
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وتطوير احلمالت اليت تعزةها يف أوسا   بسبل بناء هوية املؤسسة واحلفاظ عليها ملم .6

 عهور املؤسسة الداخلي واخلارجي.

 ف األهدا

اإلدارية والتسويقية  األسسوبناء مبادرات إعالمية قائمة على  إنشاءفاا ءو فتح اآل -

 .الرائدة

إلعالمي عرب تأهيل خرجيني قادرين على ريادة العمل اإلسهام يف النهو  بالعمل ا -

 .املؤسساتي

املؤسسات اإلعالمية أبوابها نتيجة  دودية املهارات اإلدارية  إغالااحلد من ظاهرة  -

 .دى مديريهال

 .تشجيع البحث العملي يف حقل اإلعالم وهو جمال يتسم بالتواضع يف فلسطني -

كادميي يف جمال اإلعالم وإدارة مؤسساته خلق مساحة للحوار والنقاش والتبادل األ -

 اإلعالميني.بني طتلف األكادمييني والباحثني 

  شرو  القبول

على أحد  كان حاصاًل إذالتخصص يقبل الطالب للدراسة لدرجة املاجستري يف هذا ا -

 املؤهالت اآلتية 

. درجة البكالوريوس يف أحد ختصصات اإلعالم من جامعة القدس املفتوحة أو من  -

 ".إحدى اجلامعات األخرى املعرتف بها، حبيث يكون التقدير " جيد فاعلى

. درجة البكالوريوس يف أحد ختصصات العلوم اإلدارية، وبتقدير " جيد فاعلى".  -

 .كون القبول على أساس تنافسي حسب معايري الكليةي

 مج.أن جيتاة الطالب املقابلة الشخصية بنجال تبقًا ملعايري حتددها جلنة الربنا -

 اجادة اللغة العربية واالجنليزية. -

 .كليةيلتزم الطالب بتعليمات منح درجة املاجستري يف ال -

 جماالت عمل اخلريج:

 اإلعالمي.يذية يف شركات اإلنتاج العمل يف اايئات اإلدارة والتنف -

اإلذاعات والصحف ووكاالت األنباء العمل يف اإلدارة التنفيذية حملطات التلفزة و -

 واملواقع االلكرتونية.
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على ختطيط وإدارة احلمالت اإلعالمية والعالقات العامة يف طتلف  اإلشراف -

 .واخلاصة واألهليةالقطاعات احلكومية 

 اإلعالمية.مؤسسات التخطيط االسرتاتيجي لل -

 .يف إدارة التسويق واملبيعات يف القطاع اخلاص -

 .مراكز أحباث االتصال واإلعالمإدارة يف  -

 املقررات املطرجح  يف الربنامج

( 36للحصول على درجة املاجسةتري يف إدارة املؤسسةات اإلعالميةة، علةى الطالةب أن يةتم بنجةال )       

 ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 

 
 ساعات املعتمدةعدد ال تطلبنوع امل الرقم

 21 إجباري متطلبات ختصص (1

 9 متطلبات اختياري (9

 6 رسالة (3

 36 اجملموع

 
 مقررات استدراكي :

علةةى الطالةةب اجتيةةاة أحةةد املقةةررات التاليةةة مةةن املقةةررات االسةةتدراكية، حيةةث أن عالمةةة هةةذال      

هةا الطالةب بعالمةة    تةاةة، وجيتاة املقةررات ال تةدخل يف جممةوع عالمةات الطالةب أو السةاعات اجمل      

 )ناجح/ راسب( 

  هو مقرر استدراكي للطلبة الذين  ساعات معتمدة( 3) "6519مدخل إىل اإلدارة "  -

 لديهم خلفية يف اإلعالم وليس لديهم خلفية يف اإلدارة.

ساعات معتمدة(  هو مقرر  3" )6513مقدمة يف دراسات االتصال ووسائل اإلعالم " -

 .لفية يف اإلدارة وليس لديهم خلفية يف اإلعالمالذين لديهم خ استدراكي للطلبة
مقرر استدراكي  ساعات معتمدة(  3) ”6514“ أسس الكتابة والتحرير الصحفي -

ال خلفية اكادميية لديهم يف حقل االعالم والكتابة الصحفية والكتابة للطلبة الذين 

 للعالقات العامة.
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 معتمدة:ساعة  (21)المقررات الإجبارية أولا: 

رقم 

 قررامل

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األةبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 مدخل إىل اإلدارة اإلعالمية 6511

 - - 3 3 مناهج حبوث االتصال واإلعالم 6511

 - - 3 3 والرأي العاماالتصال  6519

 - - 3 3 اريةإدارة العالقات العامة والعالمة التج 6510

 - - 3 3 االتصاالت التسويقية املتكاملة 6515

 - - 3 3 إدارة مالية 6516

 - - 3 3 إدارة مشاريع 6517

  - 21 91 اجملموع

 
 :المقررات الاختيارية لبرنامج/ تخصص أكاديميثانيًا: 

 ( ساعات معتمدة من املقررات اآلتية 9)يدرس الطالب/ة 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 دةاملعتم

الساعات 

 املتطلب السابق األةبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 االتصال املؤسسي الداخلي  6513

 - - 3 3 القيادة يف املؤسسات  مناذج وتطبيقات 6518

 - - 3 3  األعمالاالبتكار اإلعالمي وريادة  6519

 - - 3 3    اإلعالموتشريعات أخالقيات  6511

 - - 3 3 عالم ديات وسائل اإلاقتصا 6511

 - - 3 3 صناعة احملتوى الرقمي 6515
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 :ثالًثا: الرسالة 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األةبوعية

 عملي نظري

 6501 3 - 3 (1) الرسالة  6598

 6528 3 - 3 (9الرسالة ) 6599

  6 - 6 اجملموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


