
 

815 
 

 : األكاديمية البرامج  

 تخصص اإلعالم الجديد: .1

صرررصصرررمم  عرررالم  خت يرررداإل حرررة يف  اجلد قررردس املفتو عرررة ال سرررية إلجام تررره الدرا عرررداد وخط

فررة "صحفي شامل" يررة كا هرروم ، حيررث يعمل يف احلقول اإلعالم شررامل"مي ررل مف عرردا   "الصررحفي ال ب

مررل الصررحفي جديدا  يف العمل الصحفي، فالصحفي الشامل  بررات الع قادر على إجنرراز مجيررع متطل

مرررل شررركل متكا هرررو ، ب يرررات احلدي رررة دون ف مرررع التقن مرررل  فرررة، ويتعا شررركال طتل صرررة بأ نرررتج الق ي

عرررة،  صررروت لإلذا حيررررر ال يرررون، و يرررديو للتلفز نرررتج الف صرررحافة، ويق صرررة لل صرررور الق هرررو ي سررراعدة؛ ف م

كرر صرروص ب تررب الن شرركال ويك عرررب ولل األ شرررها  فررة، وين عررالم املختل سررائل اإل نررتو بررع  .اإلنرت وتن

مرررن ا هررروم  هرررذا املف يرررة  سرررات أهم كرررد لدرا لررريت تؤ حررروث ا مرررن )والب شرررباب 60أن أك رررر  مرررن ال  )%

مرررد سرررطي  يعت لرررى  ونالفل نرررتع نرررت  اإلنرت مرررا كا عرررد  مرررات، ب برررار واملعلو لرررى األخ صرررول ع يف احل

 ف.الفضائيات يف العقدين األخريين سيدة املوق

ضررم  صررصي صررحفية  التخ بررة ال مررول، والكتا .رراتف احمل قررات ا عررالم، وتطبي سرراقات يف اإل م

فرررة عرررددة،  ،املختل سرررائط املت يرررون، والو عرررة والتلفز نرررتوواإلذا تررره. اإلنرت عرررالم  وتطبيقا يرررز "اإل ويتم

يررد صررحفاجلد قررراءة ال مررن  هررور  كررن اجلم نرره مي يررة ،" بأ لررربامج التلفزيون شرراهدة ا سررتماع  ،وم واال

شررربكات  خرررالل ال مرررن  يرررة  سرررالة اإلعالم صرررناعة الر يرررة يف  شررراركة الفعل يرررة، وامل لرررربامج اإلذاع ل

 االجتماعية.

 :التخصصمميزات 

 على النحو اآلتي:يف الكلية ليحقق عددا  من املميزات  اجلديداإلعالم  ختصصصمم 

 الفلسطينية.  معاتأّلا يكرر الربامجت املطروحة يف اجلا -

 أك ر من نصف املساقات املطروحة يف هذا الربنامج هي مساقات تطبيقية )عملية(.  -

سرررنة األوىل؛ فال - نرررذ ال لررري م تررردريب العم مررراد ال نرررامج ياعت لررردورات رب مرررن ا عرررة  طررررل جممو

 من التأهيل العملي.  لتحقيق املزيداالختيارية للطالب التدريبية 

 مجيع الوسائل اإلعالمية التقليدية واحلدي ة.تأهيل صحفيني للعمل يف  -

 
 
 



 

816 

 

 ريج:اخلمواصفات 

 مبجموعة من املواصفات تتلخص فيما يأتي: اجلديداإلعالم  ختصصيتصف خريج 

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

 .اإلنرتنت

ترراج الصررحفية حيتاجها الصحفي م ل الكتابةاملهارات العملية اليت إتقان  .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

 مي مبختلف جماالته.القدرة على اإلنتاج اإلعال .5

 إجراء البحوث اإلعالمية واستطالعات الرأي.  .6

 :تعلم املقصودةخمرجات ال

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

 املهارات اآلتية:

 : املعرفة والفهم

 على اخلريج أن يتمكن من املعارف واملفاهيم اآلتية:

 أساسيات العمل اإلعالمي يف مجيع جماالته. .1

 الدور الذي يلعبه اإلعالم يف جماالت احلياة املتعددة. .2

 .املختلفة أثناء العمل امليدانياملعلومات ترا التعامل مع مصادر  .3

 .هلكرتوني واإلذاعي والتلفزيوني يف ترل قضايا اجملتمع وهموملإلعالم اإلم هالدور امل .4

 :الذهنية )اإلدراكية(املهارات 

 حتليل ما ينشر على وسائل اإلعالم والتعبري عن وجهة نظره فيها. .1

 املفاهيم النظرية بشكل متواز مع التطور التق . تطويع .2

 اإلعالم، وكيفية التعامل معها. التوجهات والتطورات املستقبلية يف جمال استقراء .3

 :املهارات العملية أو املهنية

 بكفاءة. االجتماعي وتطبيقاتها  ومواقع التواصلإدارة املواقع اإللكرتونية  .1

 مجع األخبار وحتريرها، والعمل يف املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية. .2

 اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني.باإلضافة إىل  ها،إعداد الربامج وتقدمي .3
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 التطبيقات الالزمة لتحقيق التنافسية يف سوا العمل استخدام .4

 استخدام أحدث التقنيات يف جمال اإلعالم.وتطبيق املعرفة العملية  .5

 العاملية. على الساحةستجدات ال قافات املختلفة واملالتفاعل املستمر مع  .6

 املسول امليدانية.و إجراء البحوث اإلعالمية واستطالعات الرأي .7

 :املهارات املنقولة/ العامة

 التكنولوجيا واإلعالم الرقمي.مواكبة تطورات العصر يف جمال  .1

 فريق. ال برولالعمل اجلماعي والعمل  .2

 إقامة عالقات فاعلة مع املؤسسات ذات العالقة. .3

 اإلبداعي.وقد االتفكري النمهارات توظيف  .4

  :مهارات االتصال وتقنية املعلومات

 .فعالاجلماهريي ال االتصال  .1

 املدمج لنقل املعرفة وتبادل اخلربات.استخدام أمنا  التعليم املفتول والتعليم  .2

يررررة  .3 شرررربكات االجتماع يررررات احلدي ررررة وال سررررتخدام التقن يررررة يف ا سررررات اإلعالم يررررز املؤس لتعز

 التواصل.

 االجتاهات والقيم والبعد األخالقي 

 اإلعالم الدولي.وتعزيز احلضور والرواية الوتنية الفلسطينية يف جمتمع املعرفة  .1

 ترسي  دور اإلعالم يف التنمية اجملتمعية.  .2

 االلتزام مبعايري السلوك امله  وأخالقيات اإلعالم. .3

 يف تطوير اجملتمع ومناقشة مشكالته.اإلسهام  .4

 فرص العمل:ثانيا : 

 :تيلى النحو اآلمتنوعة عفرص عمل خلرجييه  التخصصيتيح هذا 

فررة  .1 يررة املختل صررحفي يف املؤسسررات اإلعالم مررل ك برراء أوكرراالت مررن الع ضررائيات ن وصررحف وف

 .وإذاعات وغريها

 ومواقع التواصل االجتماعي. لكرتونيةللمواقع اإل مديرا املختلفة العمل يف املؤسسات  .2
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 :املنفرد/االعالم اجلديد ختصصثالثًا: متطلبات 

( 130نجال )بعلى الطالب أن يتم  يف االعالم اجلديد ، بكالوريوسالللحصول على درجة 

 ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:

 : / التخصص المنفرد   المقررات التخصصية .  1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:79تتكون هذه 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

 7105، 7104 2 1 3 مبادئ مجع االخبار وحتريرها 7101

 7101 2 1 3 الكتابة االعالمية 7206

 7105، 0102 2 1 3 التصوير الصحفي الرقمي 7208

 7208 2 1 3 تصوير متقدم 7210

  0113 - 3 3 مهارات اعالمية باللغة االجنليزية 7211

 7101 2 1 3 الكتابة لإلذاعة والتلفزيون 7216

 7222، 7208 2 1 3 التصوير ومونتاج الفيديو 7217

 7105، 0102 2 1 3 الشبكات وتقنيات الويب 7222

7223 
الدبلوماسية الرقمية واالتصال 

 السياسي
3 1 2 7222 

 7222 2 1 3 مونتاج الصوت 7318

 7318 2 1 3 انتاج القصص اإلذاعية 7319

 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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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 7222 2 1 3 التصميم اجلرافيكي 7320

 7206 2 1 3 الصحافة االسقصائية 7322

 7222، 7206 2 1 3 الكتابة لوسائل اإلعالم احلدي ة 7323

 7222 2 1 3 أنظمة إدارة احملتوى 7326

 7320 2 1 3 تصميم الوسائط التفاعلية 7328

7329 
إنتاج الرسوم املتحركة للمواقع 

 اإللكرتونية
3 1 2 7320 

 7217 2 1 3 ا.اتف احملمول والقصة الرقمية 7333

 7127 2 1 3 مدخل اىل االنتاج السينمائي 7334

7335 
مهارات اعالمية متقدمة باللغة 

 االجنليزية
3 3 - 7211 

 7222 3 - 3 محالت الشبكات اإلجتماعية 7412

 7323 2 1 3 صحافة البيانات 7420

 7323 3 - 3 غرفة التحرير 7441

7442 
مشروع التخرج يف اإلعالم اجلديد 

 والوسائط املتعددة
3 1 2 7326 

 7326،  7440 1 - 1 تدريب عملي يف اإلعالم اجلديد 7443

  47 26 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

 7105 - 3 3 الدعاية واألي العام 7103

 7105 - 3 3 مقدمة يف اإلعالن 7205

 7204 - 3 3 الكتابة للعالقات العامة 7212
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 7101 2 1 3 صحافة اقتصادية  7224

 7101 2 1 3 صحافة رياضية 7225

 7222 2 1 3 ج  املال عرب الوب 7330

 7105 2 1 3 اسرتاتيجيات االتصال واالعالم 7336

7428 
يف االعالم  موضوع خاص

 اجلديد
3 3 - 7101 

7435 
العالقات موضوع خاص يف 

 العامة واالعالن
3 1 2 7101 

 المقررات الحرة:. 2

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

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

 كيفا .

 

 فرع:: -رئيس: /اجلديداالعالم ختصص رابعًا: متطلبات 
 

، علررى فرعرري-رئيسي /االعالم اجلديد ختصص للحصول على درجة البكالوريوس يف

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:136الطالب ان يتم بنجال )

 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 15 - - 15 متطلبات الكلية

 67 - 3 64 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 فرعيلكل ختصص حسب التخصص  متطلبات التخصص الفرعي

 136 اجملموع
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 :/ التخصص الرئيسي  . المقررات التخصصية1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:67تتكون هذه املقررات من )

 : مبينة في الجدول اآلتي ( ساعة معتمدة  64: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    . 1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 7105، 7104 2 1 3 مبادئ مجع األخبار وحتريرها 7101

 7101 2 1 3 الكتابة اإلعالمية 7206

 7105، 0102 2 1 3 التصوير الصحفي الرقمي 7208

 0113 - 3 3 مهارات إعالمية باللغة االجنليزية 7211

 7101 2 1 3 الكتابة لإلذاعة والتلفزيون 7216

 7222، 7208 2 1 3 التصوير ومونتاج الفيديو 7217

 7105، 0102 2 1 3 الشبكات وتقنيات الويب 7222

7223 
الدبلوماسية الرقمية واالتصال 

 السياسي
3 1 2 7222 

 7222 2 1 3 الصوتمونتاج  7318

 7318 2 1 3 إنتاج القصص اإلذاعية 7319

 7222 2 1 3 التصميم اجلرافيكي 7320

 7206 2 1 3 الصحافة االستقصائية 7322

 7222، 7206 2 1 3 الكتابة لوسائل اإلعالم احلدي ة 7323

 7222 2 1 3 أنظمة إدارة احملتوى 7326

 7320 2 1 3 تصميم الوسائط التفاعلية 7328

7329 
إنتاج الرسوم املتحركة للمواقع 

 االلكرتونية
3 1 2 7320 

 7217 2 1 3 ا.اتف احملمول والقصة الرقمية 7333

7335 
مهارات إعالمية متقدمة باللغة 

 االجنليزية
3 3 - 7211 

 7222 3 - 3 محالت الشبكات االجتماعية 7412

 7323 2 1 3 صحافة البيانات 7420
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

7442 
مشروع التخرج يف اإلعالم اجلديد 

 والوسائط املتعددة
3 1 2 7326 

 7326،  7440 1 - 1 تدريب عملي يف اإلعالم اجلديد 7443

  40 24 64 اجملموع

 

معتمدة يختارها الطالب من   ساعة( 3مقررات تخصصية اختيارية: وتتكون من )  .2.1

 المقررات اآلتية: 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 7101  3 3 الدعاية والرأي العام  7103

 7100 - 3 3 مقدمة يف اإلعالن 7205

 7204 - 3 3 الكتابة للعالقات العامة 7212

 7101 2 1 3 صحافة اقتصادية 7224

 7101 2 1 3 صحافة رياضية 7225

 7222 2 1 3 بيج  املال عرب الو 7330

7336 
اسرتاتيجيات االتصال 

 واالعالم
3 1 2 7105 

7428 
يف االعالم  موضوع خاص

 اجلديد
3 3 - 7101 

7435 
موضوع خاص يف العالقات 

 العامة
3 3 - 7101 

 

 

 



 

823 
 

 

 :التخصص الفرعيمقررات . 2

مررن ) لرريت تطرحهررا 27تتكون  حررد التخصصررات الفرعيررة ا مررن ا لررب  هررا الطا مرردة طتار سرراعة معت  )

 الكليات االخرى كما هو مبني يف اجلدول التالي:

 

 الفرعي املسموح التخصص الرئيسي

 االعالم اجلديد

 اللغة العربية وآدابها

 اللغة االجنليزية وآدابها

 الفرنسيةاللغة 

 اللغة العربية وآدابها


