توصيف المقررات
 7101مب ىء مجع االخب ر حتريرئ  3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7100املدخل اىل علم االتصال
يقدم املساآ شرحا لتعريف اخلرب ،وكيف يكتب ،األسةاليب النظريةة والعمليةة يف اختيةار
األخبار وععها ،كتابةة األخبةار البسةيطة واملركبةة ،الفةرآ بةني الكتابةة الصةحافية واإلنشةاء
اللغوي ،مقدمة اخلرب واالستفهامات اخلمسة ،القوالةب الفنيةة يف كتابةة اخلةرب ،أنةواع العنةاوين
مةةن حيةةث الشةةكل واملضةةمون وتريقةةة كتابتهةةا ،أسةةلوب املقابلةةة الصةةحافية وتغطيةةة األحةةداث
الرئيسية ،التطبيق العملي من خالل عع املعلومات ألحداث طتلفة وكتابتهةا بأسةلوب صةحفي
قابل للنشر.

 7102س ئل االاالم اجملت ع 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  7100املدخل اىل علم االتصال
الفهم املعمةق لعالقةة اجملتمةع بوسةائل اإلعةالم املختلفةة وتةأ ري اإلعةالم اجلديةد عليةه وعلةى
وسةائل اإلعةالم التقليديةة ،ودور يف تشةكيل الةرأي العةام كمةا يتعةرف الطالةب يف هةذا املسةاآ
على اإلعالم الفلسطيين واإلعالم االسرائيلي وبعض الظواهر اإلعالمية العربية والدولية.

 7103الدا ي الرأي الد م  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  7101مبادىء عع االخبار وحتريرها
يتناول هذا املقرر تاريخ الدعاية اإلعالمية ( )Propagandaوتبيعتها وأنواعها ووسائلها
وأسةةاليبها ومدارسةةها ،وأسةةاليب احلةةرب النفسةةية .كم ةا يتنةةاول التعريةةف مبفهةةوم ال ةرأي العةةام
وتبيعته وأنواعه ومصادر وخصائصه وترآ قياسه وكيفية تكوينه وتغيري .

 7205مقدم يف االاالن 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  7100املدخل اىل علم االتصال
شرل مفهوم اإلعالن وتارخيه وتطور واسهاماته يف احلياة االقتصادية واالجتماعية وعوامةل
جناحةةه وأهدافةةه ووظائفةةه ،وأهميتةةه ،وأنواعةةه ،وشةةركات اإلعةةالن ووسةةائله وميزانيتةةه وقيةةاس
فاعليتةه .كمةا يتنةاول املسةةاآ حملةة عةن اإلعةالن يف الراديةةو والتليفزيةون واالنرتنةت وحتليةل بعةةض
اإلعالنات ونقدها.
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 7206الكت ب االاالمي  3س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7101مبادىء عع االخبار وحتريرها
تعليم الكتابة لوسائل اإلعالم املختلفة ،وفنون الكتابة الصحفية اخلرب ،التقرير ،القصة
الصحفية ،التقارير املتخصصة ،التعرف علةى مصةادر املعلومةات املختلفةة واملصةادر اإللكرتونيةة
وفن إجراء املقابالت ألغراض عع املعلومات الصحفية.

 7207فن احلديث اإللق ء  3س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7101مبادىء عع االخبار وحتريرها
يتناول هذا املساآ مبادئ احلديث والتقديم العةام وأسةاليب اإلقنةاع يف التعامةل مةع عةاهري
العالقات العامة .تطبيقات يف تقديم املوضوعات وإجةراء املقةابالت .تقةديم املوضةوعات للجمهةور
احلي من نصوص معةدة مسةبقا حةول قضةايا طتلفةة .كمةا يتنةاول اسةلوب احلةديث للكةامريا،
واستخدام برامج التقديم احملوسبة يف عرض املعلومات بالنص والصورة والصوت واحلركة.

 7208التصوير الصحدي الرق ي 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7101مبادىء عع االخبار وحتريرها
يتناول املساآ تاريخ التصوير وتطور وأسسه وأهميته ،كما يتنةاول آلةة التصةوير وأجزائهةا
وأنةةواع العدسةةات والفةةرآ بةةني الصةةورة الفنيةةة والصةةورة الصةةحفية وأساسةةيات التصةةوير وفنونةةه
ومقومةةات الصةةورة الصةةحفية وقواعةةد التقاتهةةا ويركّ ةز عل ةى التصةةوير الرقمةةي وكيفيةةة نقةةل
املعلومات عرب بناء الصةورة للصةحافة والكتابةة للصةورة الصةحفية والقصةص الصةحفية املصةورة
ويتضمن هذا املقرر تدريبات عملية على التصوير الفوتوغرايف والصحفي.

 7209الرب توكوا التشريد ت 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7204مدخل اىل العالقات العامة
يهةةدف هةةذا املسةةاآ إىل تعريةةف الطالةةب بقواعةةد التعامةةل وفةةن احل ةديث والتع ةارف ومراسةةم
الزيارة ،وتنظيم الزيارات والتشريفات واالسةتقبال ،وقواعةد التعةارف واالسةتقبال ،وبروتوكةول
الوالئم واحلفالت يف اجملتمعات احلديثة ،باإلضافة إىل بروتوكول املالبس واألومسة.
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 7210تصوير متقدم 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7208التصوير الصحفي الرقمي
يتنةةاول هةةذا املسةةاآ مبةةادئ الصةةورة الرقميةةة وكيفيةةة تص ةحيحها ،نظريةةة األلةةوان والتةةأ ري
النفسةةي لأللةةوان يف اإلعةةالم والتسةةويق ،حتسةةني الص ةور وتصةةحيح األلةةوان مةةن خةةالل الةةربامج
اخلاصة (املتاحة على االنرتنت) ،صيغ الصور الرقميةة وكيفيةة تعةديل الصةورة الرقميةة وإضةافة
املةةؤ رات عليهةةا ،كيفيةةة التعامةةل مةةع الشةةرائح ( ،)layersوكيفيةةة حفةةظ الصةةورة وختزينهةةا
واسرتجاعها ،كما يهتم باملهةارات االحرتافيةة يف التصةوير وتطبيقاتةه املختلفةة القصةة املصةورة
والبورتريةةه والصةةورة االخباريةةة ،كيفيةةة اسةةتخدام الصةةورة للتعةةبري عةةن معةةاني حم ةددة ،يتتبةةع
الطالب قصة معينة واخذ الصور الالةمة للتعبري عن قصة مرتابطةة .يهةتم املسةاآ بتطةوير مهةارات
نقةةد الصةةور وحتليلةةها،حترير الصةةورة باسةةتخدام برنةةامج الفوتوشةةوب وملحقاتةةه (او اي برنةةامج
خيتار املدرس).

 7211مه رات ااالمي ب للغ االجنليوي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  7206الكتابة االعالمية English 1 0113،
اإلملام مببادئ الكتابة الصحفية باللغة اإلجنليزيةة ،توضةيح الفةرآ بةني الكتابةة الصةحفية
باللغة العربية واللغةاإلجنليزية ،وذلك من خالل تطبيقات عملية عةرب قةراءة الصةحف اإلجنليزيةة،
وترعة بعضها ،اىل جانب عع املعلومات من امليدان وكتابتها باللغة اإلجنليزية.

 7212الكت ب للدالق ت الد م  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  7204مدخل اىل العالقات العامة
يتنةةاول هةةذا املسةةاآ كتابةةة البيةةةان الصةةحفي ،كتابةةة النشةةرات واملطبوعةةات واملطويةةةات
وامللصقات وأسلوب صياغة املراسالت .كما يتناول كتابة مةواد العالقةات العامةة بهةدف نشةرها
عرب االنرتنت .ويهتم املسةاآ بإعالنةات اخلةدمات العامةة ()Public Service Advertising
كتابتها وإخراجها.
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 7213كت ب االاالن 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7206الكتابة االعالمية
يتناول هذا املقرر اخلطوات واملراحل اليت متر بها كتابة اإلعالن .حتديةد اهلةداف وحتديةد
اجلمهور املستهدف والبحث عن الفكرة وكتابة العناوين والنص واختيار الصةورة .كمةا يتنةاول
كتابة اإلعالن للتلفزيون واإلذاعة واالنرتنت.

 7214الشبك ت االجت اي  3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7206الكتابة االعالمية
يتنةةاول هةةذا املسةةاآ العمليةةة االتصةةالية االجتماعيةةة ع ةرب وسةةائط االنرتنةةت وأدواتهةةا املختلفةةة
وتنوعهةةةا وخصائصةةةها ،خصوصةةةا ميةةةزة التفاعليةةةة ،وتةةةأ ري اسةةةتخدام الوسةةةائط املختلفةةةة علةةةى
اجلمهةةور ،وقواعةةد التخطةةيط لالتصةةال االجتمةةاعي ومحالتةةه ،ومهاراتةةه .كمةةا يتنةةاول املسةةاآ
استخدام الشبكات االجتماعية يف العمل الصحفي.

 7215نظر ا م الى تقري ت الويب 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7100املدخل اىل علم االتصال
يتناول املساآ أساسةيات الشةبكات ومفةاهيم اإلنرتنةت وخةدماتها ،مبةادئ إنشةاء صةفحات
ويب مؤ رة ،تنظيم بناء موقع ويب ،إنشاء صفحات الويةب املتفاعلةة والقابلةة للتخصةيص وتطبيةق
ذلةةك علةةى املةةدونات ،أنةةواع العناصةةر املكونةةة لصةةفحات الويةةب ،بعةةض لغةةات الربجمةةة والةةربامج
الشةةائعة والةةيت تسةةتخدم يف تصةةميم وتطةةوير مواقةةع الويةةب ،إدراج اجلةةداول والرسةةوم والنمةةاذج
واإلتارات والوسائط املتعددة ،االستخدام األمن لالنرتنت وترآ احلماية ،ادوات واساليب البةث
والبث املباشر على االنرتنت.

 7216الكت ب لالذاا التلدويون  3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7101مبادىء عع االخبار وحتريرها
يتناول املساآ أساسيات الكتابة لإلذاعة والتلفزيون ،وخصوصية الكتابة للصةورة ،كمةا
يشةةرل أصةةول كتابةةة األخبةةار والتقةةارير والقصةةص والتحقيق ةات لإلذاعةةة والتلفزيةةون ،وحتويةةل
النصوص من الصحافة املكتوبة إىل مواد صحفية لإلذاعة والتلفزيون.
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 7217التصوير مونت الديديو  3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7101مبادىء عع االخبار وحتريرها
املعرفة املعمقة بالتقنيات األساسية إلنتاج الفيديو الرقمي كاألساسيات التقنية لاللتقةا ،
أنةةواع اللقطةةات وأشةةكاهلا واسةةتعماالتها ،التعةةرف والتةةدرب علةةى اسةةتخدام عةةدد مةةن تطبيقةةات
وبةةرامج املونتةةاج الالخطةةي الشةةائعة االسةةتخدام عنةةد وسةةائل اإلعةةالم ( FCP and other
 ،) applicationsفهةةم قواعةةد تصةةوير الفيةةديو الصةةحفي ،لغةةة الكةةامريا ،أنةةواع اللقطةةات،
اسةةتخداماتها ،تصةةوير املقةةابالت ،كيفيةةة بنةةاء املشةةاهد ،قواعةةد املونتةةاج وتركيةةب اللقطةةات،
واالنتقال يف الزمان واملكان.

 7218قوانة أخالقي ت اإلاالن  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  7206الكتابة اإلعالمية
يدرس الطالب يف هةذا املقةرر قةوانني واملبةادئ االخالقيةة والتشةريعات الةيت حتكةم وسةائل
اإلعةةالم يف العةةام ويف فلسةةطني وموا يةةق الشةةرف اإلعالميةةة .ويتطةةرآ املس ةاآ إىل حريةةة اإلعةةالم
وتةةدفق املعلومةةات وحريةةة الةةرأي والتعةةبري وتبيعةةة أنظمةةة املعلومةةات وأه ةم املؤسسةةات الناش ةطة يف
جمةةال محايةةة احلريةةات اإلعالميةةة مثةةل اجملةةالس الصةةحفية ونقابةةات اإلعةةالم وععيةةات محايةةة
الصحفيني واإلعالميني.

 7318مونت الصوت 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7101مبادئ عع األخبار وحتريرها
يهتم املساآ بتقنيات اإلذاعة بشكل عام ،وآللية التعامل مع الصوت بغرض انتاجةه كمةادة
صةةةحفية للبةةةث والنشةةةر عةةةرب وسةةةائل اإلعةةةالم احلةةةديث باسةةةتخدام تطبيقة ةات الصةةةوت املختلفةةةة
( ،)Adobe Audition, Soundtrack Proويركز على إدخال وتعديل ومونتةاج الصةوت
وإنتاجه لالستخدام يف الوسائط املتعددة ،املواقع االلكرتونية وعناصر اإلعالم املختلفة.

 7319إنت القص االذااي  3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7318مونتاج الصوت
مسةةاآ عملةةي يركةةز علةةى انتةةاج املةةواد االذاعيةةة املختلفةة ونشةةرها األخبةةار لإلذاعةةة وإعةةداد
التقةةارير والقصةةص اإلذاعيةةة ،التحقيقةةات ،املقةةابالت ،يركةةز املسةةاآ علةةى انتةةاج مةةواد إذاعيةةة
ونشرها باستخدام اإلعالم الرقمي.
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 7320التص يم اجلرافيكي 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق نظرة عامة على تقنيات الويب 7215
يتنةةاول هةةذا املسةةاآ مبةةادئ التصةةميم الغرافيكةةي وتقنياتةةه ،اسةةتخدامات االنفوجرافي ةك
 INFOGRAPHICSواسةةةتعمال األلةةةوان الضةةةرورية النتةةةاج املةةةواد للصةةةحافة املطبوعةةةة
وااللكرتونية ،ومراحل عملية التصميم للمطبوعات والوسائط املتعددة واملواقع االلكرتونية.

 7321الرظري ت االاالمي  3س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  7102وسائل االعالم واجملتمع
يتضمن هذا املقرر حتديد مفهةوم النظريةة ،والفةرآ بةني النظريةة والنمةوذج ،يتعةرف الطلبةة
على نظريات ومناذج االعةالم واالتصةال اجلمةاهريي القدميةة واحلديثةة ،عةرض وحتليةل نظريةات
تأ ري وسائل االعالم مع اعطاء حملة عن مناذج ونظريات االتصال الذاتي والوجاهي.

 7322الصح ف االستقص ئي  3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7206الكتابة االعالمية
يتنةةاول مفهةةوم الصةةحافة االستقصةةائية ،الفةةرآ بةةني التحقيةةق واالستقصةةاء ،اختيةةار فكةةرة
املوضةةوع ،وضةةع الفرضةةية ،البحةةث عةةن املعلومةةات ،اجةةراء املقابلةةة ،املصةةادر ،أسةةاليب كتابةةة
التحقيق االستقصائي ،املراجعة القانونية ،النشر ،محاية املصادر ،محاية الصحفي.

 7323الكت ب لوس ئل االاالم احلديث  3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7216الكتابة لالذاعة والتلفزيون
يتنةةاول املسةةاآ فةةن الكتابةةة لوسةةائل اإلعةةالم احل ةديث بأشةةكاهلا املختلفةةة ،حتويةةل املةةواد
اإلعالميةةةة مةةةن منطهةةةا اخلةةةاص بةةةاإلعالم التقليةةةدي اىل اإلعةةةالم اجلديةةةد والكتابةةةة للرسةةةائل
اإللكرتونية ،كتابة القصص املكثقة ،وإنشاء (.)Hyper link

 7324تص يم االاالن 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7320التصميم اجلرافيكي
يتنةةاول هةةذا املقةةرر تصةةميم وإخةةراج اإلعةةالن ،والتنسةةيق بةةني عناصةةر  ،تصةةاميم إعالنةةات
مطبوعة للجرائد واجملالت وامللصقات والرسائل الربيدية ،وإعالنات االنرتنت.
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 7325صح ف اهل تف احمل وا 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7214الشبكات االجتماعية
دراسةةةة جمموعةةةة مةةةن املنةةةاهج الةةةيت تركةةةز علةةةى تطةةةوير احملتةةةوى اإلعالمةةةي الةةةذي يصةةةلح
لإلستخدام والنشر والتصفح على اهلاتف احملمول بدءا بالبحث عن املعلومة والتحقق مةن صةحتها
وانتاجها ونشرها (التصوير والتسجيل واملونتاج والبث املباشر).

 7326أنظ ا ار احملتوى 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7323الكتابة لوسائل االعالم احلديثة
يتنةةاول املسةةاآ أهةةم أنظمةةة إدارة احملتةةوى للمواقةةع اإللكرتونيةةة واملةةدونات مثةةل Word
 Drupal ،pressوفنون حتديث املواقع االخبارية عرب هذ األنظمة والتغةيريات الداخلةة عليهةا
بنةةاء علةةى خصائصةةها مثةةل الشةةبك االلكرتونةةي وتةةزاوج العناصةةر االخباريةةة والبصةةرية وغريهةةا.
وآليات تنظيم املعلومات الكرتونيا.)Styling( & )Branding ( ،

 7328تص يم الوس ئط التد الي  3 :س ا ت مدت د  1نظري  2 ،ا لي)
متطلب سابق  7320التصميم اجلرافيكي
يتناول هذا املساآ االملام باملهةارات املتقدمةة يف تصةميم الوسةائط املتعةددة ،فنةون الوسةائط
املتعددة التفاعلية ،انشاء مواقع االنرتنةت ،انشةاء االسةطوانات التفاعليةة ،واسةتخدام التطبيقةات
للتمثيةةةل التفةةةاعلي وعةةةرض البيانةةةات الرقميةةةة يف القصةةةص الصةةةحفية ،تقةةةديم القصةةةة الرقميةةةة
 Digital Story Tellingمةةن خةةالل الشةةرائح حيةةث يتنةةاول هةةذا املسةةاآ شةةرائح الصةةور
 Slideshowsوأهم الربامج والتطبيقات الربجميةة يف انتاجهةا ،دمةج الصةورة مبلفةات الصةوت
Slideshows

 ،Audioاسةةةةةةتخدام وانتةةةةةةاج (Graphic

( ، )Info

Data

.)Timelines( ، )Visualization

 7329انت ةة الرسة ةةوم املتحرك ة ة لل واقة ةةع االلكرت ني ة ة  3 :س ة ة ا ت مدت ة ةد 1
نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7320التصميم اجلرافيكي
يشةةةرل املقةةةرر املفةةةاهيم والتطبيقةةةات األساسةةةية املسةةةتخدمة يف تصةةةميم ومونتةةةاج الرسةةةوم
املتحركة للمواقع االلكرتونية ،التدريب على الربامج املستخدمة يف الرسوم املتحركة وانتاجها
ونشرها.
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 7330جرى امل ا ارب الوب 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7215نظرة عامة على تقنيات الويب
التعرف اىل مبادىء التسويق وجين املال عةرب االنرتنةت باسةتخدام برجميةات منقةاة ،ودراسةة
املفاهيم واملبادىء االساسية يف التجارة االلكرتونية . E-Commerce

 7412محالت الشبك ت االجت اي  3 :س ا ت مدت د 3ا لي )
متطلب سابق  7214الشبكات االجتماعية
يتناول املساآ بناء احلملة من خالل اهلدف واجلمهور والرسالة والوسائل وحتديد التكلفة،
كما يوضح املساآ مبادىء اتالآ احلملة عرب الشبكات االجتماعية وادارتها والرتويج هلا.

 7428موضوع خ ص 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  7101مبادئ عع االخبار وحتليلها
يقر جملةس الكليةة مقةرر جديةد باسةم (موضةوع خةاص) قةد خيتلةف وصةفه يف كةل مةرة،
اهلدف من ترحه تلبية احتياج او مواكبة تطور يف االتصال يشعر القسم بأن الطلبة حباجة لةه،
وقد يطرل يف اتار االستفادة من خبري او ةائر يف جمال معني يرى القسم انه يفيد الطلبة.

 7430اادا القص التلدويوني  3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7216الكتابة لالذاعة والتلفزيون
يهدف املساآ إىل إكساب الطلبة مهةارات انتةاج التقةارير والقصةص التلفزيونيةة ،والتطبيةق
والتدريب العملي على عع املعلومةات للقصةص االخباريةة التلفزيونيةة وقواعةد تصةويرها وكتابةة
النصوص هلا ،ومونتاجها ونشرها.

 7431التخطيط إ ار احل الت 3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7212الكتابة للعالقات العامة
يتنةةاول هةةذا املقةةرر مفهةةوم احلملةةة اإلعالنيةةة ،وحتديةةد أهةةدافها وعهورهةةا واملنةةاتق الةةيت
تغطيهةةا واختيةةار الوسةةائل اإلعالنيةةة املناسةةبة هلةةا ،وشةةكلها وامليزانيةةة وقيةةاس فاعليته ةا ،كمةةا
يتضمن هذا املقرر تةدريب الطةالب علةى إعةداد محةالت إعالنيةة جتاريةة وغةري رحبيةة وسياسةية،
وختطيط وادارة محالت عالقات عامة.
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 7432الدالق ت الد م املتخصص  3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7212الكتابة للعالقات العامة
يغطي هةذا املسةاآ اجلانةب العملةي للعالقةات العامةة يف طتلةف اجملةاالت وبعةض املنظمةات
املتخصصة ،فهو يراعي االستخدامات اخلاصة واالحتياجات وايضا اسةتخدام وتطبيةق العالقةات
العامةةة يف جمةةال املهنةةة والشةةؤون اخلاصةةة والعامةةة كالعالقةةات يف املؤسسةةات املاليةةة والصةةحية
والتعليم واحلكومة واجملتمع وكذلك القوات املسلحة ،ويناقش املساآ حاالت دراسية.

 7433برامج الدالق ت الد م  3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7212الكتابة للعالقات العامة
يتنةةاول هةةذا املقةةرر فةةن صةةناعة األخبةةار يف العالق ةات العامةةة افتعةةال االحةةداث ،واسةةتغالل
املناسبات الوتنية والدينية والتخطيط لألنشطتها والرباجمها املتنوعة وإدارة املةؤمترات والنةدوات
وتنظيمهةةةا ،الرعايةةةات ،كمةةةا يتعةةةرف الطلبةةةة علةةةى قواعةةةد وأسةةةس الربوتوكةةةول واإلتيكيةةةت
والتشريفات.

 7436إنت املوا للدالق ت الد م  3 :س ا ت مدت د  1نظري 2 ،ا لي)
يدرس الطالب يف هذا املقرر برنةامج النشةر والتصةميم علةى الكمبيةوتر ،تصةميم اجملةالت
املطبوعةةة وااللكرتونيةةة ( )E.Newsletterوالنشةةرات والكتولوجةةات واملطويةةات والبوسةةرتات
والكتيبات وامللصقات واملطبوعات االخرى.

 7437مشر ع التخر يف الدالق ت الد م االاالن 3 :س ا ت مدت د  1نظري،
 2ا لي)
متطلب سابق إنهاء  90ساعة معتمدة
يقدم الطالب يف هذا املقرر حبث أو مشروع خترج يف جمال العالقةات العامةة حتةت إشةراف
أحد أساتذة القسم.
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 7438تدريب يف الدالق ت الد م االاالن 1 :س ا مدت د  1ا لي)
متطلب سابق إنهاء  80ساعة معتمدة
يقضةةي الطلبةةة تةةدريبا متواصةةلة (ملةةدة مخسةةون سةةاعة) يف املؤسسةةات اإلعالميةةة أو أقسةةام
العالقات العامة حتت إشةراف املةدرب امليةداني وبالتنسةيق مةع املشةرف األكةادميي .يقةوم الطلبةة
خالل التدريب بإنتاج مواد إعالمية.

 7440الرشر االلكرت ني 3 :س ا ت مدت د  3ا لي)
متطلب سابق  7323الكتابة لوسائل االعالم احلديثة
تعلم التقنيات املتقدمة يف برجمة وتصميم وحتديث املواقع االلكرتونية االخبارية ،وكيفية
دمج خدمات الويب املوجودة مثةل  Facebookو  Twitterوغريهةا بةاملواقع االخباريةة ،وانتةاج
قصص صحفية متكاملة من حيث املضمون والوسيط ،مبادئ وقواعد صحافة البيانات Data
 ،and Computer-assisted Journalismكمةةا يهةةتم املسةةاآ بةةإدارة الصةةفحات
اإلعالمية واملواقع االجتماعية.

 7441رف التحرير 3 :س ا ت مدت د  3ا لي)
متطلب سابق  7326أنظمة ادارة احملتوى
تطبيق عملي على الكتابة للوسائل املختلفة ،يشمل كتابةة األخبةار والتقةارير والتحقيقةات
واملقةةاالت ملختلةةف وسةةائل اإلعةةالم ،والرتكيةةز علةةى االنتةاج الصةةحفي املتكامةةل ملواقةةع االنرتنةةت
االخبارية.

 7442مشر ع التخر يف اإلاالم اجلديةد الوسة ئط املتدةد  3 :سة ا ت مدت ةد
 1نظري 2 ،ا لي)
متطلب سابق  7326أنظمة ادارة احملتوى
خيتار كل تالب/ة موضةوعا حمةددا يقدمةه كمشةروع خترجةه ،مدونةة أو موقةع أو فلةم أو
حبث نظري يف قضية إعالمية ،حيدد الطالب الوسيلة اإلعالميةة الةيت سينشةر مةن خالهلةا املةواد
الصحافية حول هذا املوضوع ،وتقدم يف عمل متكامل ،وتعرض أمام جلنة ملناقشتها.
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 7443تدريب ا لي يف االاالم اجلديد  1س ا مدت د  1ا لي)
متطلب سابق  7440النشر االلكرتوني  7326،أنظمة ادارة احملتوى
تطبيق عملي يف وسيلة إعالميةة ملةدة  120سةاعة ،يةتم املتابعةة مةع املشةرف خةالل التةدريب
العملي .يقدم الطالةب يف نهايةة التةدريب ملةف يضةم كةل االعمةال الصةحفية الةيت اجنزهةا خةالل
فرتة التدريب.
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