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 تخصص العالقات العامة واإلعالن: .2

قرردس املفتوحررة  يفانضم برنامج العالقات العامة واإلعالن إىل أسرة كلية اإلعالم  عررة ال جام

عررالي 2018يف نيسان/ أبريل  لرريم ال يررة والتع مررن وةارة الرتب مرراد  ليضرراف  ،بعد احلصول على االعت

 .الكليةيف   إىل برنامج اإلعالم اجلديد

نررامج صرر هررذا الرب ئررر مم  لررى إدارة دوا قررادرة ع يررة  خبررربات ملل مرري  لرري واإلقلي سرروا احمل فررد ال لر

وأقسام العالقات العامة وتصميم وإنتاج اإلعالن مبهارة ومهنية عالية باالعتماد على احدث أدوات 

ترراج  واسرتاتيجيات االتصال الرقمية احلدي ة يف تصميم وتنفيذ برامج وخطط العالقات العامة وإن

 .اإلعالن

 :التخصص رسالة

عررررب  يرررة،  قرررة العرب سرررطني واملنط عرررالن يف فل مرررة واإل قرررات العا لررري العال طررروير حق سررهام يف ت اإل

مررة  يررة والعا سررات األهل لررف املؤس مررة يف  ت مررل العالقررات العا يررادة ع لررى ق قررادرين ع خرررجيني  عررداد  إ

 اإلعالن الرقمي.واخلاصة، وردف السوا مبهارات وخربات عالية يف جمال تصميم وإنتاج 

 ر ج:اخلمماصدات 

 يتصف خريج ختصص اإلعالم اجلديد مبجموعة من املواصفات تتلخص فيما يأتي 

سرررائل  .1 يرررع و برررة جلم لرررى الكتا قررردرة ع عرررالم الاإلال سرررائل اإل يرررة، ولو يرررةعرررالم التقليد عررررب  رقم

 .اإلنرتنت

ترراج الصررحفية املهارات العملية اليت حيتاجها الصحفي م ل الكتابةإتقان  .2 ، والتصرروير، ومون

 . احلاسوب الفيديو، والقدرات اللغوية، واستخداموالصوت 

 صحفي شامل يعمل يف وسائل اإلعالم املختلفة.  .3

 التعامل مع التكنولوجيا اليت حيتاجها الصحفي للعمل يف املواقع الصحفية اإللكرتونية.  .4

 القدرة على اإلنتاج اإلعالمي مبختلف جماالته. .5

 البحوث اإلعالمية واستطالعات الرأي. إجراء  .6

 :تعلم املقصم ةخمرجات الأ اًل: 

عرررب  لرري  يررق العم فررة والتطب مررن املعر يررتمكن  يررد أن  عررالم اجلد صررص اإل خررريج خت مررن  قررع  يتو

 املهارات اآلتية 

 .تطوير مسعتها ملليا وعاملياومهارات  ا بة حتهور املؤسسة إكساب الطالب  .1
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 املهارات الالةمة للرتويج لرسالة املؤسسة وأهدافها ومنتجها.إكساب الطالب  .2

تررراج  .3 سرررات يف إن ضرررل املمار لرررى أف عررررف ع قرررة الت شررررات املتعل عرررات والن يرررة واملطبو ملرررواد اإلعالم ا

 بأعمال ومنتجات املؤسسة كإدارة التسويق أو اإلنتاج. 

 .دمة املنتجتوظيفه خلبطبيعة عمل اإلعالن وتقنياته وجماالت إكساب الطالب املعرفة  .4

يرررة يف  .5 يرررة والعمل فرررة النظر لرررب باملعر سررراب الطا محرررالت إك عرررالن وإدارة  يرررذ اإل صرررميم وتنف ت

 إعالنية متخصصة وناجعة.

 العمل: ثانيًا: سمق

  تيلى النحو اآلمتنوعة عفرص عمل يتيح هذا التخصص خلرجييه 

 .واألهلية واخلاصة العامةاملؤسسات 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 /العالقات العامة  االعالن ختصصثالثًا: متطلبات 

جررة  لررى در صررول ع كررالوريوسالللح عررالنيف  ب مررة واال قررات العا يررتم  ، العال لررب أن  لررى الطا ع

 ( ساعة معتمدة موةعة كاآلتي 130نجال )ب

 

 

 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 79 - 6 73 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 130 اجملموع
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 : / التخصص المنفرد   المقررات التخصصية .  1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 79تتكون هذش املقررات من )

 : ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 73: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    . 1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 7100 2 1 3 مبادئ حتع االخبار وحتريرها 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 الربوتوكول والتشريفات 7209

  0113 0 3 3 مهارات إعالمية باللغة االجنليزية 7211

 7204 2 1 3 الكتابة للعالقات العامة 7212

 7206 2 1 3 كتابة االعالن 7213

 7101 2 1 3 الكتابة لإلذاعة والتلفزيون 7216

 7101 2 1 3 التصوير ومونتاج الفيديو 7217

 7101 2 1 3 مونتاج الصوت  7318

 7318 2 1 3 انتاج القصص االذاعية  7319

 - 2 1 3 التصميم اجلرافيكي 7320

 7216 2 1 3 الكتابة لوسائل اإلعالم احلدي ة 7323

 7320 2 1 3 تصميم االعالن 7324

 7320 2 1 3 تصميم الوسائط التفاعلية 7328

 - 3 - 3 محالت الشبكات االجتماعية 7412

 7216 2 1 3 التلفزيونيةاعداد القصة  7430

 7212 2 1 3 التخطيط وإدارة احلمالت 7431

 7212 2 1 3 العالقات العامة املتخصصة 7432

 7212 2 1 3 برامج العالقات العامة 7433

 - 2 1 3 إنتاج املواد للعالقات العامة 7436
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

7437 
العالقات العامة مشروع التخرج يف 

 واالعالن
3 1 2 

ساعة  90إنهاء 

 معتمدة

 1 - 1 العالقات العامة واالعالنيف  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
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 7100 - 3 3 وسائل اإلعالم واجملتمع 7102

 7101 - 3 3 الدعاية والرأي العام  7103

 7206 - 3 3 قوانني وأخالقيات االعالم 7218

 - 2 1 3 الشبكات االجتماعية 7214

 7323 2 1 3 أنظمة إدارة احملتوى 7326

7329 
املتحركة إنتاج الرسوم 

 للمواقع االلكرتونية
3 1 2 7320 

  7323 2 1 3 بيجو املال عرب الو 7330

7428 
موضوع خاص يف االعالم 

 اجلديد
3 3 - 7101 

7435 

ات قيف العال موضوع خاص

 العامة واالعالن

 )يطرل على الفصل ال اني سنويًا(

3 3 - 7101 
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 المقررات الحرة:. 2

يرررار ) لرررب اخت سرررتطيع الطا عرررة 6ي صرررات اجلام مرررن ختص خرررر  صرررص آ مرررن أي خت مررردة  سررراعات معت  )

خرررى كمررًا و/أو ون املادة التعليمية مكررررًا يف مقررررات كمقررات حرة على أن ال يكون مضم أ

 كيفًا.

 


