
   قسم علوم االتصال واإلعالم 1 دليل كلية اآلداب

 
 

 :مقدمة
 االتصوال خوالل مو  تسوتيي  إعالميو  شخصوي  تكووي  إلى واإلعالم االتصال علوم قسم يهدف
 بو  والنهوو  لتيوويه  المجتمو  مو  التواصول إلوى اإلعوالم وسائل خالل م  االتصال أو الشخصى

 فووى اإليجووابى بالسوولو  لمشوواهك ل الموووايني  تحفيوو  إلووى انتهووا   او  المجتمعووى الوووعى تكوووي  موو  بوود ا  
 .العصه بتكنولوجيا متسلحا   الشامل  التنمي  خيي

 إلوى واإلعوالم تصوالاال علووم قسوم ليالب التعليمى البهنامج يقسم الهدف هذا تحقيق أجل وم 
 .مستويات ثالث 

حايتو  اليالوب لود  المجواالت شوتى فوى العام  المعاهف تكوي : األول المستوى  بكافو  علموا   وا 
 العامو  الموواد اليالوب يوده  يواهاإل هوذا وفوى،  والدولى المحلى الصعيدي  على الجاهي  األحداث

علوم القوانو   – االقتصاد علم – السياس  علم – نف ال علم – االجتماع علم :دهاسيتي  سنتي  أول
 .واألجنبي  العهبي  اللغ  إلى باإلضاف 

 الموواد اليالوب يوده  اإليواه هوذا وفوى، متخصص  إعالمي  شخصي  تكوي  :الثانى المستوى
 ( .واإلعال  العام  العالقات -التلف يو  -اإلذاع  -الصحاف ) فى المتخصص  اإلعالمي 

 يووتم اإليوواه هووذا وفووى، اليالووب لوود  اإلعالميوو  الشخصووي  المهوواهات تنميوو  :الثالتت  المستتتوى
الصوحاف ، اإلذاعو  والتليف يوو  و ):اإلعالموى العمل مجاالت كاف  على مكثفا   تدهيبا   اليالب تدهيب

خهاجهوووا وصووويااتها اإلعالميووو  الموووواد إعوووداد مووو  بووود ا  ( العالقوووات العامووو  واالعوووال   شوووكلها فوووى وا 
 . يدهب القسم اليالب األسا  هذا وعلى،  النهائى
 صوحفيي  مو  اإلعالموى العمول مجواالت مختلوف فوى متخصصوو  مماهسو  ب  ويقوم الكلي  داخل

ذاعو  . بالقسوووم التوودهي  هيئوو  عضووا أ مووو  موودهبي  إلووى باإلضوواف ،  بوووهامج معوود و  ومخووهجي  ي يووا 
  تدهيب على ويحصل ،والثاني  ولىاأل الفهقتي  خالل صحفى تدهيب على اليالب ويحصل

ذاع  وتلفي يو  وعالقات عام  وأعال   )  .(صحاف  وا 
  

 واإلعالم تصالال  علوم قسم



   قسم علوم االتصال واإلعالم 2 دليل كلية اآلداب

 :القسم طالب عمل مجالت
 -:التالي  المجاالت فى يعمل أ  واإلعالم االتصال علوم قسم يالب يستيي 

 . والمجالت الصحف: المؤسسات الصحفي * 
 اإلنتوا  شوهكات – اإلذاعيو  والمحيوات الشوبكات – الصوتي  اإلذاع : المسموع  اإلعالم * أجه ة
 .اإلذاعى

العاموووووو   الفضووووووائي  التلف يووووووو  وقنوووووووات األهضووووووي  التلف يووووووو  قنوووووووات: المهئيوووووو  اإلعووووووالم جهوووووو ةأ* 
 .عالمى والمواق  اإلعالمي  على شبك  اإلنتهنتاإل نتا اإل وشهكات والمتخصص 

 االتصوال خوالل مو  تسوتيي  إعالميو  شخصوي  تكووي  إلوى علوم االتصال واإلعوالم قسم يهدف 
 بوو  والنهووو  لتيووويه  المجتموو  موو  لتواصوولل اإلعووالم وسووائل خووالل موو  االتصووال أو الشخصووى

 يجوابىاإل بالسولو  المشواهك  علوى المووايني  تحفيو ب اانتهوا   و  المجتمعوى الووعى تكووي  م  بد ا  
 .العصه بتكنولوجيا متسلحا   التنمي  خيي فى

  الخاصوو  الحكوميوو  المؤسسووات كافوو  فووى ووحداتوو  اإلعووالم إداهات: المتخصصوو  المجوواالت كافوو 
 .والمتخصص  منها العام و 
 . واألكاديمي  التعليمي  المؤسسات فى: التهبو  اإلعالم مجاالت -
 .الدولى الياب  ذات المؤسسات فى: الدولى اإلعالم مجاالت -

***



   قسم علوم االتصال واإلعالم 3 دليل كلية اآلداب

  التدريس هيئة أعضاء
 عاملون اتذةأس -1

 ساتذة مساعدونأ -2
 dina.yahia@art.asu.edu.eg إذاع  وتلف يو  مساعد أستاذ محمود يحيىدينا .د

 hanan.yousif@art.asu.edu.eg مساعد أستاذ يوسفمحمد اسماعيل د.حنا  
 rasha.kamhawy@art.asu.edu.eg مده  علوم االتصال د.هشا عبدالحميد محمد

 dina.farouk@art.asu.edu.eg وتلف يو  إذاع مده   أبو  يد محمد فاهوق دينا.د

 المدرسون -3
 ghada.mostafa@art.asu.edu.eg وتلف يو  إذاع مده   عبيدو محمد مصيفى اادة.د
 salwa.soliman@art.asu.edu.eg واإلعال  مده  العالقات العام  سلو  سليما  عبدالحميد.د
 soha.almahdy@art.asu.edu.eg الصحاف  مده  محمد عبدالهحم  سهى.د
 mai.ibrahim@art.asu.edu.eg واإلعال  العالقات العام  مده  إبهاهيم حس  بهاهيمإ مى.د

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 suzan.yousif@art.asu.edu.eg والتلف يو  أستاذ اإلذاع  القلينى يوسف سو ا .د.أ
 elsayed.shenak@art.asu.edu.eg واإلعال  العام  العالقات أستاذ حس  بهنسى السيد.د.أ
 nagwa.abdelsalam@art.asu.edu.eg الصحاف  أستاذ عبدالع ي  عبدالسالم نجو .د.أ

 mahenar.ramzy@art.asu.edu.eg تلف يو  الذاع  و اإل استاذ مساعد د.ماهينا  هم   أحمد

 د.هب  أمي  أحمد شاهي 
  تلف يو الذاع  و اإل أستاذ

 وهئي  القسم
heba.amin@art.asu.edu.eg 
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 المساعدون المدرسون -4
 shereen.kamel@art.asu.edu.eg مساعد مده  العهاقى كامل شيهي 

 dina.mohamed@art.asu.edu.eg مده  مساعد دينا محمد كامل الخياي
 maha.almalah@art.asu.edu.eg مده  مساعد مها محمد حسي  المالح

 asmaa.abdelshafi@art.asu.edu.eg مده  مساعد أسما  عبدالشافى عبدالغفاه
 noura.abdelwahab@art.asu.edu.eg مده  مساعد محمود  وهابعبدال انوه 

 floura.akram@art.asu.edu.eg مده  مساعد فلوها إكهام متى سامى
 mena.mohamed@art.asu.edu.eg مده  مساعد من  اهلل محمد عبدالحميد

 shaymaa.ezzeldin@art.asu.edu.eg مده  مساعد ذكى الدي  ع  شيما 
 shereen.hindy@art.asu.edu.eg مده  مساعد عمهاحمد احمد  محمد شيهي 

 marwa.mortada@art.asu.edu.eg مده  مساعد مهوة مهتضى محمود
 engy.fathy@art.asu.edu.eg مده  مساعد انجى فتحى مفيد فه 
 rania.said@art.asu.edu.eg مده  مساعد هانيا سعيد خضه 

 المعيدون-5
 heba.said@art.asu.edu.eg ذكى سيد هب 
 eman.sayed@art.asu.edu.eg حمدأ سيد يما إ

 mariam.adel@art.asu.edu.eg وليم عادل مهيم
 sara.attia@art.asu.edu.eg عبداهلل محمد ساه 

 amira.gamal@art.asu.edu.eg اميهة جمال محمد عيد 
 samar.sabry@art.asu.edu.eg صبه  صادق سمه

 elsamni@art.asu.edu.eg السمنىمحمود على عبدالهحم  

 hend.mohamed@art.asu.edu.eg هند محمد على

 rola.ahmed@art.asu.edu.eg عبدالوهاباحمد محمد هالال 

 maram.ahmed@art.asu.edu.eg عبدالنبىاحمد محمد مهام 

 sara.gamil@art.asu.edu.eg ابهاهيم الجند  ساهة جميل

 amr.ahmed@art.asu.edu.eg بهلول عبدالسمي احمد عمهو 
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يده  يوالب قسوم علووم االتصوال واإلعوالم مجموعو  مو  الموواد العامو  والمتخصصو  فوى اإلعوالم 
الدهاسووي  فووى الفووهقتي  مو  خووالل المقووههات الدهاسووي  بوالفهقتي  األولووى والثانيوو  ويبوودأ تشوعيب البووهامج 

الثالث  والهابع  إلى ثالث بهامج : الصحاف  واإل اع  والتليف يو  والعالقات العام  وفيما يلى عه  
 للمقههات الدهاسي  التى يدهسها يالب قسم علوم االتصال واإلعالم فى الفهق والبهامج المختلف .

 
 
 

 الدراسية راتالمقر 
 الفصلية الدراسية راتالمقر : أولا 

 األول الدراسى الفصل
 . والصرف النحو :العربية اللغة -1

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

  سليم  عهبي  بلغ  اإلعالمي  الكتاب  على والتدهيب والصهف النحو بقواعد اليالب تعهيف *
 .صحيح  بلغ  اإلعالمى للنص والصهف النحو قواعد *
 .( أول مستوى)  أجنبية بلغة إعالمية مادة -2

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى
 المستقبلى العمل على يساعدة مما اإلعالم يالب لد (  فهنسى أو إنجلي  )  جنبي األ اللغ  * تنمي 
 .تليف يو / إذاع / صحاف  جنبي األ باللغات النايق  اإلعالم وسائل فى

 اإلعوووووالم مجوووواالت فووووى واسووووتخدامها األجنبيوووو  باللغوووو  اإلعالميوووو  بالمصوووويلحات اليالووووب * تعهيووووف
 .المختلف 

 
 

 األولى الفرقة
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 .تصالال  إلى مدخل-3
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
لقا  واإلعالم االتصال بي  والفهق ووسائل  وانواع  ومفهوم  بمستويات  تصالباال اليالب * تعهيف  وا 
 .اإلعالمى التخصص لمواد مالئما   مدخال   كو ي حتى المختلف  االتصال فنو  على الضو 
  م  وفنون  االتصال ووظائف االتصالي  العملي  * عناصه

عال  إعالم)   االتصال ووسائل االتصال مستويات على الضو  إلقا  م (  ودعاي  عالقات عام و  وا 
 .واستخداماتها وخصائصها المختلف 

 لإلعالم الجتماعى المدخل -4
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 دوه وأيضوا   اإلعوالم بوسوائل الجمهووه وعالقو  بوالجمهوهاإلعوالم  وسوائل بعالقو  اليالب تعهيف* 

 . الجمهوه وتوعي  المجتم  قضايا تناول فىاإلعالم  وسائل
 اإلعوووالم وسوووائل تتناولووو  موووا علوووى التيبيوووق مووو  جتمووواعىاال المووودخل ذات اإلعوووالم نظهيوووات أهوووم* 

  ومخهجاتها اإلعالم وسائل خالل م  المجتم  م  التواصل وسبل مجتمعي  قضايا م  المختلف 
 . القتصاد مبادئ-5

 ساعات3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 االقتصادي  المشكالت أهمو  الملكي  نمايأو  المختلف  االقتصادي  باألنظم  اليالب تعهيف* 
 .توجهاتهاو  اإلعالم وسائل أدا  على تأثيههاو  المعاصهة

 عمليواتو  اإلعوالم وسوائل على وتأثيهها االقتصادي  الملكي  وأنماي المختلف  االقتصادي  األنظم * 
،  المعاصوووهة االقتصوووادي  المشوووكالت خوووالل مووو  اإلعوووالم وسوووائل علوووى وتيبيقهوووا اليلوووبو  العوووه 
 .اإلعالم بوسائل وعالقتها
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 .ومصادره الخبر -6
 كتابو و  الخبوه جمو  علوى صوحاف  عملوى سواعات 3+  نظوه  سواعات 3: اسبوعيا   الساعات عدد

 .الصحفى الخبه
 :المقرر محتوى

 الخبووووه وكتابوووو  عليوووو  االسووووتدالل أسوووواليبو  مصوووواده و  الصووووحفى الخبووووه بمفهوووووم اليالووووب تعهيووووف* 
 .إعالمي  صياا  وصياات 

 . الخبه كتاب  وأس  عالميا  و  وعهبيا   محليا   خباهألا ومداه  ومصاده  وأنواع  الخبه* 
       
 يحسوب أ  علوى دهجوات(  6)  مو  السون  أعموال لهموا يضواف موادتي  األول الدهاسى الفصل يشمل: ملحوظ 
 :وهى دهج  44 المقهه م  فى العام نهاي  امتحا 
 اإلعوالم وسائل نواعأ على للتعهف اإلعالم وسائل بمتابع  يكلف عملي  تيبيقات: االتصال الى مدخل -4
 . تقدمها التى اإلعالمي  المفاهيم أشكالو 
 أسواتذة إشهاف تحت صغيهة مجموعات الى اليالب يقسمالتى  صحاف  عملى تدهيب: ومصاده  الخبه -2
 .صيااتهاو  األخباه بكتاب  يقومو  الجامع  م  األخباه بجم  اليالب ويكلف المدهبي  م 

*** 
 الثانى الدراسى الفصل

 . الترجمة-1
 نظه  ساعات 3: سبوعيا  أ الساعات عدد

 : المقرر أهداف
 اللغو  إلوى(  فهنسوى – نجليو  إ)  األجنبيو  اللغو  م  التهجم  قواعدو  س أ على اليالب تدهيب* 

 .العهبي 
 :المقرر محتوى

 إلوى العهبيو  اللغو  إلوى األجنبيو  اللغو  مو  اإلعالميو  األشوكال مختلوف تهجمو  على اليالب تدهيب* 
 .عالماإل بمجال المتعلق  بالمجاالت الخاص  المصيلحات مختلف تهجم  جانب
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 . السياسية العلوم مبادئ -2
 ساعات 3 :سبوعيا  أ الساعات عدد

 :المقرر محتوى
  اإلعالم بوسائل وعالقتها الدول  وسياس  العالمي  السياسي  بالنظم اليالب تعهيف* 
 واحوودث الدولوو  فووى العاملوو  اإلعووالم وسووائل علووى وتأثيههووا الدولوو  وسياسوو  المختلفوو  السياسووي  الوونظم* 

 م  وتناولها الدولي  السياسي  والمنظمات بها اإلعالمي  اإلداهات ودوه واإلقليمي  الدولي  المنظمات
 .عالماإل وسائل خالل
 .لالعالم النفسى المدخل -3

 ساعات 3:سبوعياأ الساعات عدد
 .المقرر محتوى

 وسووووائل علوووى واعتمووواد  وعالقتووو  بوووالجمهوه ووسووووائل  لإلعوووالم النفسوووي  بالموووداخل اليالوووب تعهيوووف* 
 والتعليميوو  الثقافيوو  األنموواي وانعكووا ،  الجمهوووه فووى اإلعووالم وسووائل تووأثيهات عوو  فضووال   اإلعووالم
 وتأثيهاتهوووا للهسوووال  اإلعالميووو  واأليوووهاف اإلعالميووو  ، الهسوووال  صوووياا  فوووى باالتصوووال القوووائم علوووى

 .الجمهوه على النفسي 
 ونظهيووو ،  اإلعوووالم وسوووائل علوووى عتمووواداال نظهيووو  :مثووول النفسوووي  الموووداخل ذات اإلعوووالم نظهيوووات* 

 القووائم) االتصووالي  العمليوو  عناصووه بووي  التفاعوول تفسووه التووى النظهيووات موو  وايههووا الثقووافى الغووه 
 (.الصد  هج  قياسات أساليب ع  فضال  -الهسال -الوسيل -الجمهوه-باالتصال
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 .رهاوتطو  اإلعالم وسائل نشأة -4
 ساعات 3 :سبوعيا  أ الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 محليووووا   خاللهووووا موووو  تتيوووووه  التووووى والمهاحوووول المختلفوووو  اإلعووووالم وسووووائل بنشووووأة اليالووووب تعهيوووف* 

 .وعالميا  
 .والتيوه النشأة الصحاف  تاهيخ* 
 .والتيوه النشأة الهاديو تاهيخ* 
 . والتيوه النشأة التليف يو  تاهيخ* 
 .والتيوه النشأة السينما تاهيخ* 
 .والتيوه النشأة اإلنتهنت* 
 .اآللى الحاسب مدخل -5

 ساعات 3: سبوعيا  أ الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .اإلعالم مجال فى اآللى الحاسب باستخدامات اليالب تعهيف* 
 .المختلف  اإلعالم مجاالت فى استخدامات  ثم تشغيل  وأنظم  ومكونات  بالحاسب التعهيف* 
 (.ولأ مستوى) فيةالصح الفنون -6

 (.صحاف  تدهيب) عملى ساعات3 + نظه  ساعات 3 :أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 تقوووم التووى المختلفوو  واألشووكال واإللكتهونيوو  الميبوعوو  الصووحاف  تحهيووه بفنووو  اليالووب تعهيووف* 
 .واإللكتهوني  الميبوع  الصحاف  عليها



   قسم علوم االتصال واإلعالم 11 دليل كلية اآلداب

       
 يكوووو  أ  علوووى دهجوووات (6)مووو  سووون  أعموووال بهوووا موووواد ثوووالث علوووى الثوووانى الدهاسوووى الفصووول يشووومل :ملحوظووو 
 : وهى دهج  (44) م  التهم نهاي  امتحا 

 وهصود اإلعوالم وسوائل بمتابعو  اليالب يكلف الجمهوه ودهاسات اإلعالم وسائل:  لإلعالم النفسى المدخل -4
 .اإلعالم وسائل تتبعها التى التأثيه وأساليب اإلعالمي  الوسائل فى المستخدم  ستماالتاال أشكال

 .ديس  على وتقديمها الحاسب على معين  بتيبيقات بالقيام اليالب يكلف: اآللى الحاسب مدخل -2
 يالوب كول ويكلوف العودد صوغيهة مجموعوات لوىإ العملوى التودهيب فوى اليوالب تقسويم يتم: الصحافي  الفنو  -3

 صحفى. موضوع شكل فى وتقديم  حواه ع  عباهة صحفى شكل وتقديم بإعداد

***  



   قسم علوم االتصال واإلعالم 11 دليل كلية اآلداب

 
 
 الدراسية المقررات

 الفصلية الدراسية المقررات: أولا 
 األول الدراسى الفصل

 .اإلعالمية اللغة -1
 ساعات 3 :سبوعيا  أ الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 التقليديو  المختلفو  اإلعوالم لوسوائل الصوحيح  بي العه  باللغ  الكتاب  فى اليالب مهاهات تنمي * 
 .والحديث  منها
 .والكاهيكاتيه عاي والد الصوهة ولغ  ي نالضم اإلعالمي  اللغ تحليل و  المقال كتاب * 
 (.ثاني مستوى) أوروبية بلغة إعالمية مادة -2

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 األوهوبي  غ لبال اإلعالمي  المصيلحات واستخدام اللغوي  المهاهات تنمي * 
 .البسيي  اإلعالم بنظهيات يتصل ما خاص  أوهوبي  بلغ  إعالمي  موضوعات* 

 
 
 
 
 
 
 

 الثانية الفرقة

 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 12 دليل كلية اآلداب

 .والتنمية اإلعالم -3
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 التنميوو  فووى اإلعووالم ودوه التنميوو  عجلوو  دفوو  فووى اإلعووالم وسووائل باسووتخدام اليووالب تعهيووف* 

 .المستدام 
 مسووتو  علووى سوووا  التنميوو  فووى المختلفوو  اإلعووالم وسووائل واسووتخدام وأدواتهووا ومفهومهووا التنميوو * 

 اسوووتخدام فوووى ومحليووو  عالميووو  وتجووواهب  نمووواذ إبوووها  مووو  المصووونوع المحووويي أو البشوووه  المحووويي
 . ميالتن فى اإلعالم

 .النشر وجرائم اإلعالمية التشريعات -4
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 .مصه فى اإلعالمي  بالتشهيعات اليالب تعهيف* 
 النشووووه وجووووهائم اإلعالمووووى العموووول وأخالقيووووات اإلعالمووووى العموووول بتشووووهيعات اليالووووب تعهيووووف* 

 .والمهئي  والمسموع  الميبوع  المجاالت مختلف فى والمبدع المؤلف وحقوق المختلف 
 . الصحافة إلى مدخل -5

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .والعالم مصه فى العامل  الصحافي  واألنظم  التحهيهي  بالسياس  اليالب تعهيف* 
 الصوحفى العمول فهيوق -التحهيهي  السياسات– الصحفي  األنظم  -والمجل  الجهيدة بي  الفهق* 

 .واختصاص 
 
 
 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 13 دليل كلية اآلداب

 (.ثاني مستوى) فيةالصح الفنون -6
 الخبوووه علوووى صوووحاف  عملوووى تووودهيب سووواعات 3+ نظوووه  سووواعات 3: أسوووبوعيا   السووواعات عووودد

 .اإلخباهي  والقص 
 :المقرر محتوى

 والبووني الصوووهة واسووتخدام الصووحفى اإلخووها  مووداه  بكافوو  النظووه  الجوو   فووى اليالووب تعهيووف* 
 .الصحفى اإلخها  فنو  كل على المقهه ويحتو ،  الصحفى اإلخها  فنو  م  وايهها

 .الصحفى اإلخها  فنو  يشمل النظه  الج  * 
 .اإلخباهي  القص  وكتاب  وجمعها األخباه كتاب  على تدهيب يشمل العملى والج  * 
       
 نهايو  امتحوا  يحسب أ  على دهجات 6 م  سن  أعمال امبه تي مادو  األول الدهاسى الفصل يشتمل: ملحوظ 

 .دهج  44 م  العام
 لحملو   نمووذ بتصويه اليالب ويكلف التليف يو  فى التوعي  حمالت على تيبيقات:  والتنمي  اإلعالم -4

 .المحلي  التنمي  مجال فى التوعي 
 أسواتذة إشوهاف تحوت صوغيهة مجموعوات إلوى اليوالب يقسوم،  صوحاف  عملى تدهيب: الصحافي  الفنو  -2

 .صحفيا    إخهاج وكيفي ( الصحفى الحواه)الصحافي  باألعمال ويكلفو  التدهيب
 
***



   قسم علوم االتصال واإلعالم 14 دليل كلية اآلداب

 الثانى الدراسى الفصل
 (ولأ مستوى)اإلعالمية الترجمة -1

 نظه  ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 وكوالت تبثو  فيموا خاصو  العهبيو  إلوى األوهوبيو  اللغ  م  اليالب لد  التهجم  مهاهات تنمي * 
 .إخباهي  وتقاهيه أخباه م  األنبا 

 إلوى باإلضواف  بيو العه  إلوى األجنبيو  األنبوا  وكواالت علوى الوواهدة للموواد األوهوبيو  مو  تهجم * 
 بمجال والمتصل  المختلف  بالمجالت الخاص  والمصيلحات خه األ مي عالاإل األشكال مختلف
 . اإلعالم

 .اإلعالم نظريات -2
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 العمليوو  أبعوواد توضوو  التووى النظهيووات وأهووم ونظهياتوو  االتصووال  نموواذ هتيووو  اليووالب تعهيووف* 
 .تصالي اال
 خوووالل مووو  مصوووه فوووى تيبيقاتهوووا مووو  واإلعوووالم تصوووالاال نظهيوووات بوووبع  اليوووالب تعهيوووف* 

 .اإلعالم وسائل وأ والبحوث الدهاسات
 
 
 
 
 
 
 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 15 دليل كلية اآلداب

 .والمعلومات التصال تكنولوجيا -3
 ساعات 3: سبوعيا  أ الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 تتبو  مو  والمعلومات اإلعالمى اإلنتا  مجال فى المستخدم  التقنيات بأحدث اليالب تعهيف *

  .اإلعالمى واإلنتا  اإلعالم وسائل أدا  تيوه على وتأثيهها الصناعي  األقماه تكنولوجيا تيوه
 إلووى وصوووال   الهاديووو تقنيووات تيوووه،  الكووابلى التليف يووو  وتيوههووا الصووناعي  األقموواه تكنولوجيووا *

 التفوواعلى والتليف يوو  الكوابلى التليف يوو  لوىإ وصوووال   التليف يوو  تقنيوات تيووه – الفضوائى الهاديوو
 .(ميديا المالتى) المتعددة الوسائل تكنولوجيا تيوه،  األجه والمدفوع

 .اإلذاعية الفنون لىإ مدخل -4
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 وأشووووكال واسووووتخداماتها والمهئووووى المسووووموع اإلذاعووووى العموووول وأدوات بتقنيووووات اليالووووب تعهيووووف* 

 .ستخدامهاا نمايوأ الكاميهات ومكونات (وتليف يو  هاديو) اإلذاعي  البهامج
 اإلنتوووا  وأشوووكال ئوووىوالمه  المسوووموع اإلذاعوووى العمووول وأدوات ومكوناتهوووا االسوووتوديوهات أنوووواع* 
 .والمهئي  والمسموع  المختلف  ذاعىاإل
 . واإلعالن العامة العالقات إلى مدخل -5

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

،  المختلفو  المؤسسوات فوى واسوتخداماتها بعادهواأو  ووظائفهوا العامو  بالعالقوات اليالوب تعهيف* 
 .واستخدامات  باإلعال  اليالب تعهيف إلى يهدف كما
 مووو  وأنمووواي واسوووتخدامها ووظائفهوووا العامووو  بالعالقوووات خووواص جووو   :بجووو ئي  اليالوووب تعهيوووف* 

 .المختلف  المؤسسات
 باإلعال  خاص ج   -
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 16 دليل كلية اآلداب

 .(ثاني مستوى) الصحفية الفنون -6
 عملى ساعات 3+  نظه  ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 التحقيوقو  اإلخبواه  الموضووع علوى التهكيو  مو  المختلف  الصحفي  الفنو  على اليالب تدهيب*

  التيبيقات. خالل م  عليها العملى التدهيب ثم الصحفى والفيتشه الصحفى
 اإلخبوواه  الموضوووع بووي  الفووهوق تحديوودو  عووام بشووكل الصووحفي  لألشووكال موودخل علووىالتوودهيب * 
 صحفيا   إخهاجهم نمايوأ الصحفى والحديث الصحفى والتحقيق اإلخباهي  القص و  الخبه م  وكل
 .الصحفى الفيتشهو  التحقيقات على التهكي  م 

 يحسوووب أ  علوووى دهجوووات( 6) سووون  أعموووال بهوووم موووواد ثوووالث علوووى الثوووانى الدهاسوووى الفصووول يشوووتمل:  ملحوظووو 
 :وهى دهج  44 م  الفصل نهاي  امتحا 

 األنبوووا  وكووواالت إلوووى اليوووالب بهوووا يقووووم ميدانيووو   يووواهات علوووى يشوووتمل: والمعلومتتتات التصتتتال تكنولوجيتتتا -1
 تكنولوجيووووا إحوووود  سووووتخدامبا اليووووالب تكليووووفو  ألخبوووواهاو  األهووووهام وميوووواب  الصووووناعي  األقموووواه ومحيووووات
 . الدهاسي  للتيبيقات اإلعالم

 والتعليوق وتقييمهوا والتلف يوو  والهادي فى ألشكال هصد بمتابع  اليالب تكليف: اإلذاعية الفنون إلى مدخل -2
 . والمهئي  المسموع  والهسائل اليالب بي  األلف  يخلق مما عليها

 تقسوويم ويووتم الصووحفى والتحقيووق اإلخبوواه  الموضوووع علووى عملووى توودهيب علووى تشووتمل: الصتتحفية الفنتتون -3
 بعوووو  وتحهيووووه بإعووووداد خاللووو  يقمووووو و  التوووودهيب سووواتذةأ بإشووووهاف العوووودد صوووغيهة مجموعووووات إلووووى اليوووالب

صداه الصحفي  الموضوعات خهاجا تحهيها الغد شم  عي  مجل  وا   .وتو يعا وا 

*** 
  



   قسم علوم االتصال واإلعالم 17 دليل كلية اآلداب

تنقسم الفهقتي  الثالثو  والهابعو  إلوى ثوالث شوعب هئيسوي  يوده  خاللهوا اليالوب مجموعو  مو  الموواد 
 –اإلعالميوو  والعاموو  ومجموعوو  أخووه  موو  المووواد اإلعالميوو  المتخصصوو  بكوول شووعب  ) الصووحاف  

 اإلذاع  والتليف يو  والعالقات العام  (
 أولا : شعبة الصحافة

 
 

 الدراسية راتالمقر 
 الفصلية الدراسية المقرارات: أولا 

 ولاأل  الدراسى الفصل
 .عامة مواد: أولا 
 .دبىاأل النقد-1

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 . دبىاأل النقد بأس  اليالب تعهيف* 
 . مختلف ال اإلعالم وسائل فى األدبي  للنصوص األدبى النقد قواعد* 
 (.ثال  مستوى) أوروبية بلغة إعالمية مادة -2

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .أوهوبي  بلغ  مي اإلعال الكتاب  على وتدهيب  اليالب تعهيف* 
 .والمسموع  والمهئي  ةالمقهو  اإلعالمي  المواد أشكال لكل مي اإلعال الكتاب  أس * 
 
 
 
 

 الثالثة الفرقة

 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 18 دليل كلية اآلداب

 .معاصرة وفنية فكرية تيارات -3
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 تنميوو  خووالل موو  أيضووا   الدوليوو  وبالثقافوو  والعهبيوو  المحليوو  بثقافتوو  صوول  علووى اليالووب جعوول* 

 .المعاصهة والقضايا الجاهي  األحداث ع  لدي  الثقافي  الخلفي 
،  القسووم مجلوو  فووى سوونويا   حووددي المعاصووهة واإلعالميوو  الفكهيوو  بالقضووايا خوواص جوو   جوو   * 

 .....(.كليب الفيديو،  األاانى،  الدهاما) اإلعالمي  بالفنو  خاص وج  
 .العربى اإلعالم -4

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 باإلعالم المهتبي  والقضايا العهبي  اإلعالم ووسائل العهبى اإلعالم بأنظم  اليالب تعهيف* 
 .العهبى

 مو  والموجهو  العهبوى اليواب  ذات اإلذاعوات تنواول مو  العهبى الوي  فى اإلعالمي  األنظم * 
 .العهبى باإلعالم المهتبي  والقضايا العهبي  التلف يوني  والقنوات العهبى الوي 

 . البيئى اإلعالم -5
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 .البيئ  حماي  فى اإلعالم وسائل ودوه بالتنمي  وعالقت  البيئى باإلعالم اليالب تعهيف* 
 .وتنميتها البيئ  حماي  فى اإلعالم ودوه والبيئ  اإلعالم بي  العالق  إبها * 
 .وتنميتها البيئ  على الحفاظ مجال فى والقومي  الدولي  الجهود* 
 .بالبيئ  المعني  الجهات* 
 .محليا  _  إقليميا  _  دوليا   البيئي  المشكالت* 
 .البيئ  لقضايا اإلعالمي  المعالج * 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 19 دليل كلية اآلداب

 :التخصص مواد:  ثانياا 
 :الصحافة شعبة( أ)
 .الصحفى التحرير -6

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .الصحفي  الكتاب  فى اليالب مهاهات تنمي * 
 .الصحفي  األشكال لكل والتحهيه الكتاب  أس * 
 .العملى التدريب -7

 .(والحديث التحقيق) الصحفى التحهيه على تدهيب ساعات 6: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 إنتووا  علووى بالتوودهيب خاللوو  اليووالب يقوووم عملووى توودهيب مووادة باعتبوواه  المقووهه هووذا يصوونف* 
خهاجا   تحهيها   الصحفي  األشكال  شوعب  فوى اليوالب يقووم،  مجل  إصداه المقهه بهذا ويهتبي،  وا 
خهاجها بتحهيهها الصحاف   .الصحفي  المؤسسات داخل العمل أنظم  على كتدهيب وتو يعها وا 

 إنتووا  مو  اليالووب يقدمو  موا أسووا  علوى تقوويم دهجو (  22)  مو  علميوو  موادة:  المتخصووص التودهيب: ملحوظو 
 .تحهيه  امتحا  لها لي ، و  صحفى
 صووحفي  إعالميو  موواد إلنتوا  العهبيو  مصوه جمهوهيو  محافظووات إحود  إلوى علميو  هحلو : المقوهه هوذا يتضوم 
 .التدهيب أساتذة إشهاف تحت
 .المتخصص  مواد  ودهاس  الميهوح  التخصصات أحد واختياه العام  المواد بدهاس  اليالب جمي  يقوم

 
 
 
 
 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 21 دليل كلية اآلداب

 الثانى الدراسى الفصل
 .عامة مواد: أولا 
 (.ثاني مستوى) اإلعالمية الترجمة -1

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 إلووى باإلضوواف  والعكوو  أوهوبيوو  لغوو  إلووى العهبيوو  اللغوو  موو  التهجموو  فووى اليالووب قوودهات تنميوو * 
 .اإلعالم بمجال المتصل  بالمجاالت الخاص  المصيلحات

لوووووىو  مووووو  المختلفووووو  اإلعالميووووو  األشوووووكال تهجمووووو *  إلوووووى باإلضووووواف  والعهبيووووو  األوهبيووووو  اللغووووو  ا 
 .اإلعالم بمجال المتصل  بالمجاالت الخاص  المصيلحات

 .اإلعالمى البح  مناهج -2
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 .البحثي  التقاهيه وكتاب  البحث وأساليب العلمى البحث ومناهج بأس  اليالب تعهيف* 
 مشكل  اختياه وأس  وتصميمها البيانات جم  وأدوات اإلعالم مجال فى المستخدم  المناهج* 

 .إحصائيا   البيانات ومعالج  وأنواعها البحث
 . اإلعالمية الدراسات فى التطبيقى اإلحصاء -3

 ساعات3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 وفوووووى اإلعوووووالم ودهاسوووووات بحووووووث مجوووووال فوووووى اإلحصوووووائي  سوووووتخداماتباال اليالوووووب تعهيوووووف* 
 .اإلعالم اقتصاديات

 الحاسووب واسووتخدامات اإلعووالم دهاسووات مجوواالت فووى المسووتخدم  اإلحصووائي  األسوواليب كافوو * 
 .اآللى

 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 21 دليل كلية اآلداب

 .الدولى اإلعالم -4
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 .ونظهيات  ووسائل  الدولى اإلعالم وفلسف  هدافوأ بعادبأ اليالب وعى تنمي * 
 .الدولى اإلعالم ووسائل وأهداف أبعاد* 
 .العام الرأى -5

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 العووام الووهأ  وتكوووي  الجمهوووه دهاسووات وبووي  بينوو  والتفهيووق العووام الووهأ  بمفهوووم اليالووب تعهيووف* 
 . العام الهأ  قيا  ساليبوأ العام الهأ  وتأثيهات العام الهأ  فى القيادة وتشكيل

 . العام بالهأ  عالقتهاو  واستخداماتها وأهدافها وأنواعها الدعاي  على المقهه يحتو  كما
 .التخصص مواد: ثانياا 

  الصحافة شعبة( أ)
 (.أول مستوى) الصحفى اإلخراج -6

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .المختلف  الميبوعات وأنواع الصحفى اإلخها  بأس  اليالب تعهيف* 
 .العام  الجهيدة إخها * 
 .(صحافة) العملى التدريب -7

 العامووو  الجهيووودة) الصوووحفى اإلخوووها  علوووىاليالوووب  تووودهيب سووواعات 6: أسوووبوعيا   السووواعات عووودد
 .(والمتخصص 

 :المقرر محتوى
خها  الصحفى خها اإل على اليالب مهاهات تنمي *   .الجهيدة وا 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 22 دليل كلية اآلداب
 أعمال على دهج ( 22)م  الثانى الدهاسى الفصل فى المتخصص التدهيب مواد جمي  احتساب يتم :ملحوظ 
 .الدهاسى الفصل نهاي  فى لها تحهيه  امتحا  دو  العام خالل اليالب
 عملي  بتيبيقات فيها اليالب يكلف سن  أعمال دهجات( 6) على الصحفى اإلخها  :التخصص مواد تشتمل
 .دهج ( 44) م  الفصل نهاي  متحا ا ويحسب اإلعالم وسائل على
 

***  



   قسم علوم االتصال واإلعالم 23 دليل كلية اآلداب
 
 
 

 
 الدراسية المقرارات

  الفصلية الدراسية المقررات: أولا 
 األول الدراسى الفصل

 )أ( المواد العامة.
 النقد اإلعالمى . -1

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .ونظهيات  اإلعالمى النقد بأس  اليالب تعهيف* 
 األعموووووال علوووووى وتيبيقاتهوووووا المختلفووووو  اإلعالموووووى النقووووود وموووووداه  وفلسوووووف  بأسووووو  التعهيوووووف* 

 .اإلعالمي 
 (.رابع مستوى) أوروبية بلغة إعالمية مادة -2

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .األوهوبي  باللغات اإلعالمي  الكتاب  بأس  اليالب تعهيف* 
 .األوهوبي  باللغ  والتلف يونى اإلذاعى واالسكهيبت الصحفى المقال كتاب * 
 .اإلعالمية المؤسسات إدارة -3

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .اإلعالمي  المؤسسات إداهة بأس  اليالب تعهيف* 
داهة اإلعالميووووو  مؤسسوووواتال إداهة وأنموووواي اإلعالميوووو  السياسووووات وهسووووم احلوووو ومه  التخيوووويي*   وا 

 .اإلعالمي  وبهامجها لموادها والتخييي اإلعالمي  بالمؤسسات القياعات

 الرابعة الفرقة

 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 24 دليل كلية اآلداب

 . اإلعالم اقتصاديات -4
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 .اإلعالمي  لمؤسساتا التمويل ووسائل بأس  اليالب تعهيف*  

 .اإلعالم لوسائل المالي  والسياسات التمويل ووسائل اإلعالم لوسائل الملكي  أنماي* 
 .التخصص مواد: ثانيا

 )أ( شعبة الصحافة:
 .(ثان مستوى) الصحفى اإلخراج -5

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر أهداف

 أسوو  بدهاسوو   الثالثوو الفهقوو  فووى اليالووب عليو  حصوول الووذ  الصووحفى اإلخووها  مقووهه سوتكمالا* 
 .والمتخصص  العام  المجل  إخها 
 .المختلف  القي  ذات والمتخصص  العام  للمجل  اإلخها  أنماي دهاس * 
 . التخرج مشروع -6

 .صحفى تخه  مشهوع إنتا  ساعات 6: أسبوعيا   الساعات عدد
 اليوالب وتقسويم الصوحفى واإلخوها  الصوحفي  اليالوب مهواهات تنميو  إلوى التودهيب هذا يهدف* 
 يووتم المقووهه هووذا إيوواه وفووى الصووحفى واإلخووها  الصووحفي  الكتابوو  علووى للتوودهيب مجموعووات إلووى

خهاجهوا الصوحفي  المواد بتحهيه اليالب ويقوم جهيدة إصداه  التخوه  مشواهي  وتقوديم وتو يعهوا وا 
 .الصحفي 

 (.والمقال التقرير) الصحفية الكتابة فى تطبيقات -7
 تودهيب سواعات 3و نظوه  سواعات3: علوى المقوهه ويحتوو  سواعات 6: أسوبوعيا   الساعات عدد

 .عملى
 أشوووكال موو  دهسوووو ي مووا لكووول العملووى التيبيوووق علووى اليوووالب توودهيب إلوووى المقووهه هوووذا يهوودف* 

 .صحفي  أشكال م  دهس  ما كل على عملي  بتيبيقات اليالب يقوم أ  على  يفصح



   قسم علوم االتصال واإلعالم 25 دليل كلية اآلداب

 الثانى الدراسى الفصل
 .العامة المواد: أولا 
 (.ثال  مستوى) اإلعالمية الترجمة -1

 .ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

لى م  مي اإلعال التهجم  على اليالب قدهات تنمي *   .األوهوبي  اللغات وا 
لى م  تتهجم االنبا  وكاالت م  وأخباه تقاهيه*   .واألوهوبي  العهبي  وا 
 .المعلومات ونظم اإلعالمى التوثيق -2

 .ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى
 مجوووال فوووى العامووو  المعلوموووات وأنظمووو  وأشوووكال  وأنواعووو  اإلعالموووى بوووالتوثيق اليالوووب تعهيوووف* 

 .والمعلومات األخباه تداول
 مجووال فووى  العامو المعلومووات أنظمو   وكووذل خاللهووا التوثيوق وأنموواي اإلعالموى التوثيووق أنظمو * 

 .والمعلومات األخباه تداول
 .واإلعالنية اإلعالمية الحمالت تخطيط -3

 .ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 : المقرر محتوى

 الحموووالت علوووى المقوووهه ويحتوووو  للحموووالت التخيووويي ومهاحووول أسووو  علوووى اليالوووب تعهيوووف* 
 .واإلعالمي  اإلعالني 

  وتنوعها وتقييمها واإلعالمي  اإلعالني  الحمالت وتخييي وأنواع  حل اومه  التخييي أس * 
 
 
 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 26 دليل كلية اآلداب

 .المتخصص اإلعالم -4
 .ساعات3: أسبوعيا   الساعات عدد

 : المقرر محتوى
ونشأت  ووظائف  ومجاالت  ، م  دهاس  نماذ  م  بمفهوم اإلعالم المتخصص  اليالب تعهيف* 

الصووحف المتخصصوو  ، والقنوووات التلف يونيوو  المتخصصوو  مثوول القنوووات اإلخباهيوو  المتخصصوو  
 .وايهها

 .التخصص مواد: ثانياا 
 :الصحافة شعبة( أ)
 .واإللكترونى الصحفى النشر -5

 .ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .واإللكتهونى الصحفى النشه وأساليب بأنواع اليالب تعهيف* 
 المكتبووى الناشووه وبووهامج الصووحفى والنشووه اليباعوو  وأسوواليب الميوواب  بووأنواع اليووالب تعهيووف* 

 .الصحفى والناشه
 .التخرج مشروع -6

 .ساعات 6: أسبوعيا   الساعات عدد
 . صحفى إخها ساعات  3.         صحفي  كتاب  ساعات 3
 مجل  إصداه المقهه هذا ياهإ فى ويتم،  الصحفى واإلخها  الكتاب  على اليالب تدهيب يتم* 

خهاجها الصحفي  المواد بتحهيه اليالب ويقوم  .وتو يعها وا 
 .الدهاسى العام نهاي  فى التخه  مشهوع وتقديم

 .واإللكترونى الصحفى النشر فى تطبيقات -7
 .ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 تقواهيه بإعوداد ويكلفوو ،  الصحفي  والمؤسسات للمياب  ميداني  ب ياهات خاللها اليالب يقوم* 
 .اإلنتهنت شبك  على اإللكتهوني  والمواق  النشه وأساليب اليباع  تيويه ع 
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 امتحووا  دو  دهجوو  22 موو  التخصصووات فووى والتيبيقووات المتخصووص التوودهيب مووادتى احتسوواب يووتم :ملحوظتتة
 .التخه  مشهوع المتخصص  التدهيب مادة خالل م  اليالب يقدم أ  على العام نهاي  فى تحهيه 
جمهوهي  مصه العهبي  فى إيواه موادة التيبيقوات تحوت إشوهاف أسواتذة  اتمحافظ إحد  فى علمي  بهحل  القيام

 .التدهيب مباشهة للتدهيب والتيبيق العملى
اليعتبه اليالب ناجحا  فى مواد التدهيب العملى التى لوي  لهوا وهقو  امتحانيو  فوى الفهقو  الثالثو  ملحوظة عامة: 

 % وأنج  كاف  التيبيقات العملي  الميلوب .75والهابع  إال إذا حقق نسب  حضوه 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 28 دليل كلية اآلداب

 ثانياا : شعبة اإلذاعة والتليفزيون
 
 

 الدراسية المقررات
 الفصلية الدراسية المقرارات: أولا 

 األول الدراسى الفصل
 .عامة مواد: أولا 
 .األدبى النقد-1

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 . األدبى النقد بأس  اليالب تعهيف* 
 . المختلف  اإلعالم وسائل فى األدبي  للنصوص األدبى النقد قواعد* 
 (.ثال  مستوى) أوروبية بلغة إعالمية مادة -2

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .أوهوبي  بلغ  اإلعالمي  الكتاب  على وتدهيب  اليالب تعهيف* 
 .والمسموع  والمهئي  المقهو ة اإلعالمي  المواد أشكال لكل اإلعالمي  الكتاب  أس * 
 .معاصرة وفنية فكرية تيارات -3

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 تنميوو  خووالل موو  أيضووا   الدوليوو  وبالثقافوو  والعهبيوو  المحليوو  بثقافتوو  صوول  علووى اليالووب جعوول* 
 .المعاصهة والقضايا الجاهي  األحداث ع  لدي  الثقافي  الخلفي 

،  القسووم مجلوو  فووى سوونويا   يحوودد المعاصووهة واإلعالميوو  الفكهيوو  بالقضووايا خوواص جوو   جوو   * 
 .....(.كليب الفيديو،  األاانى،  الدهاما) اإلعالمي  بالفنو  خاص وج  

 الثالثة الفرقة

 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 29 دليل كلية اآلداب

 .العربى اإلعالم -4
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 باإلعالم المهتبي  والقضايا العهبي  اإلعالم ووسائل العهبى اإلعالم بأنظم  اليالب تعهيف* 

 .العهبى
 مو  والموجهو  العهبوى اليواب  ذات اإلذاعوات تنواول مو  العهبى الوي  فى اإلعالمي  األنظم * 

 .العهبى باإلعالم المهتبي  والقضايا العهبي  التلف يوني  والقنوات العهبى الوي 
 . البيئى اإلعالم -5

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .البيئ  حماي  فى اإلعالم وسائل ودوه بالتنمي  وعالقت  البيئى باإلعالم اليالب تعهيف* 
 .وتنميتها البيئ  حماي  فى اإلعالم ودوه والبيئ  اإلعالم بي  العالق  إبها * 
 .وتنميتها البيئ  على الحفاظ مجال فى والقومي  الدولي  الجهود* 
 .بالبيئ  المعني  الجهات* 
 .محليا  _  إقليميا  _  دوليا   البيئي  المشكالت* 
 .البيئ  لقضايا اإلعالمي  المعالج * 

 (. تلفزيون – راديو)  اإلذاعة شعبة( ب) 
 (.تلفزيون -راديو) اإلذاعى اإلنتاج -6

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 . والمهئى المسموع سوا  اإلذاعى اإلنتا  ومهاحل بأس  اليالب تعهيف* 
 مهاحوول ، ويشوومل بووالتلف يو  خوواص وجوو  ،  بووالهاديو خوواص جوو  : جوو ئي  إلووى المقووهه ينقسووم* 

 المسوووموع  اإلذاعيووو  الموووواد وأشوووكال للتلف يوووو  اإلنتوووا  وأسووو  ومهاحووول للهاديوووو اإلنتوووا  وأسووو 
 . والمهئي 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 31 دليل كلية اآلداب

 (.المقابلة -الحدي  -األخبار( )تليفزيون/ راديو) العملى التدريب -7
 علووى توودهيب سوواعات 3+ الهاديووو علووى توودهيب سوواعات 3 سوواعات 6: أسووبوعيا   السوواعات عوودد

 .التلف يو 
 األشووووكال خاصوووو  والتلف يووووو  الهاديووووو فووووى البووووهامج إنتووووا  علووووى عمليووووا   توووودهيبا   اليالووووب توووودهيب *

 أو C.Dاسوويوان  مدمجوو   علووى إنتاجووا   الدهاسووى الفصوول نهايوو  فووى يالووب كوول ويقوودم اإلخباهيوو 
 .الدهاسى الفصل مد  على إنتاج  يشمل القسم إلى فيديو

 
 إنتووا  مو  اليالووب يقدمو  موا أسووا  علوى تقوويم دهجو (  22)  مو  علميوو  موادة:  المتخصووص التودهيب: ملحوظو 
 .تحهيه  امتحا  لها لي ، و  وتلف يونى إذاعى
ذاعيوو  إعالميوو  مووواد إلنتوا  العهبيوو  مصووه جمهوهيوو  محافظوات إحوود  إلووى علميوو  هحلو : المقووهه هووذا يتضوم   وا 
 .التدهيب أساتذة إشهاف تحت
 .المتخصص  مواد  ودهاس  الميهوح  التخصصات أحد واختياه العام  المواد بدهاس  اليالب جمي  يقوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 31 دليل كلية اآلداب

 الثانى الدراسى الفصل
 .عامة مواد: أولا 
 (.ثاني مستوى) اإلعالمية الترجمة -1

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 إلووى باإلضوواف  والعكوو  أوهوبيوو  لغوو  إلووى العهبيوو  اللغوو  موو  التهجموو  فووى اليالووب قوودهات تنميوو * 
 .اإلعالم بمجال المتصل  بالمجاالت الخاص  المصيلحات

لوووووىو  مووووو  المختلفووووو  اإلعالميووووو  األشوووووكال تهجمووووو *  إلوووووى باإلضووووواف  والعهبيووووو  األوهبيووووو  اللغووووو  ا 
 .اإلعالم بمجال المتصل  بالمجاالت الخاص  المصيلحات

 .اإلعالمى البح  مجال -2
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 .البحثي  التقاهيه وكتاب  البحث وأساليب العلمى البحث ومناهج بأس  اليالب تعهيف* 
 مشكل  اختياه وأس  وتصميمها البيانات جم  وأدوات اإلعالم مجال فى المستخدم  المناهج* 

 .إحصائيا   البيانات ومعالج  وأنواعها البحث
 . اإلعالمية الدراسات فى التطبيقى اإلحصاء -3

 ساعات3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 وفوووووى اإلعوووووالم ودهاسوووووات بحووووووث مجوووووال اإلحصوووووائي  فوووووى باالسوووووتخدامات اليالوووووب تعهيوووووف* 
 .اإلعالم اقتصاديات

 الحاسووب واسووتخدامات اإلعووالم دهاسووات مجوواالت فووى المسووتخدم  اإلحصووائي  األسوواليب كافوو * 
 .اآللى

 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 32 دليل كلية اآلداب

 .الدولى اإلعالم -4
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 .ونظهيات  ووسائل  الدولى اإلعالم وفلسف  وأهداف بأبعاد اليالب وعى تنمي * 
 .الدولى اإلعالم ووسائل وأهداف أبعاد* 
 .العام الرأى -5

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 العووام الووهأ  وتكوووي  الجمهوووه دهاسووات وبووي  بينوو  والتفهيووق العووام الووهأ  بمفهوووم اليالووب تعهيووف* 
 . العام الهأ  قيا  وأساليب العام الهأ  وتأثيهات العام الهأ  فى القيادة وتشكيل

 . العام بالهأ  عالقتهاو  واستخداماتها وأهدافها وأنواعها الدعاي  على المقهه يحتو  كما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 33 دليل كلية اآلداب

 .التخصص مواد: ثانياا 
 (.تلفزيون -راديو) اإلذاعة شعبة( ب) 
 .والتلفزيونى اإلذاعى السيناريو -6

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .والتلف يوني  اإلذاعي  الكتاب  على اليالب مهاهات تنمي * 
 الووونص كتابووو  وأسووو  واإلذاعيووو  الصوووحفي  والكتابووو  والتلف يوووونى اإلذاعوووى الووونص كتابووو  أسووو * 

 .المختلف  اإلذاع  ألشكال
 (.إذاعة) العملى التدريب -7

 (.اإلعالمي  الحمالت -التحقيق) هاديو إنتا  ساعات 3 ساعات 6:أسبوعيا   الساعات عدد
 :إلى التدريب هذا يهدف

 اإلذاعيوو  لألشووكال الوونص كتابوو  علووى وتوودهيبهم اليووالب لوود  اإلذاعيوو  الكتابوو  مهوواهات تنميوو * 
 -:التالي ( تليف يو  -هاديو)

 (.وتلف يو  هاديو) التحقيق وكتاب  إعداد* 
نتا  إعداد*   .اإلعالمي  الحمالت وا 
 علووى عليهووا التوودهيب تووم التووى األشووكال بأحوود بهنامجووا   الدهاسووى الفصوول نهايوو  فووى اليالووب يقوودم* 

 .فيديو أو C.Dاسيوام  مدمج  
 أعمال على دهج ( 22)م  الثانى الدهاسى الفصل فى االمتخصص التدهيب مواد جمي  احتساب يتم :ملحوظ 
 .الدهاسى الفصل نهاي  فى لها تحهيه  امتحا  دو  العام خالل اليالب
 عملي  بتيبيقات فيها اليالب يكلف سن  أعمال دهجات( 6) والتلف يو  للهاديو الكتاب : التخصص مواد تشتمل
 .دهج ( 44) م  الفصل نهاي  امتحا  ويحسب اإلعالم وسائل على
 

***  



   قسم علوم االتصال واإلعالم 34 دليل كلية اآلداب
 
 
 
 

 
 الدراسية المقرارات

  الفصلية الدراسية المقررات: أولا 
 األول الدراسى الفصل

 )أ( المواد العامة.
 النقد اإلعالمى . -1

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 ونظهيات . اإلعالمى النقد بأس  اليالب تعهيف* 
 األعموووووال علوووووى وتيبيقاتهوووووا المختلفووووو  اإلعالموووووى النقووووود وموووووداه  وفلسوووووف  بأسووووو  التعهيوووووف* 

 .اإلعالمي 
 (.رابع مستوى)أوروبية  بلغة إعالمية مادة -2

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .األوهوبي  باللغات اإلعالمي  الكتاب  بأس  اليالب تعهيف* 
 .األوهوبي  باللغ  والتلف يونى اإلذاعى واالسكهيبت الصحفى المقال كتاب * 
 .اإلعالمية المؤسسات إدارة -3

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .اإلعالمي  المؤسسات إداهة بأس  اليالب تعهيف* 
داهة اإلعالميووووو  مؤسسوووواتال إداهة وأنموووواي اإلعالميوووو  السياسووووات وهسووووم ومهاحلوووو  التخيوووويي*   وا 

 .اإلعالمي  وبهامجها لموادها والتخييي اإلعالمي  بالمؤسسات القياعات

 الرابعة الفرقة

 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 35 دليل كلية اآلداب

 . اإلعالم اقتصاديات -4
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 .اإلعالمي  للمؤسسات التمويل ووسائل بأس  اليالب تعهيف*  

 .اإلعالم لوسائل المالي  والسياسات التمويل ووسائل اإلعالم لوسائل الملكي  أنماي* 
 التخصص. مواد: ثانيا

 (.تليفيزيون -راديو) اإلذاعة شعبة(  ب)  
 .والمشاهدين المستمعين بحو  -5

 ساعات 5: أسبوعيا   الساعات عدد
 : المقرر محتوى 

 .والمشاهدي  المستمعي  وبحوث استيالعات إجها  على اليالب قدهات تنمي * 
جها  وتصميم والمشاهد المستم  الجمهوه بيبيع  التعهيف*   .والمشاهدي  المستمعي  بحوث وا 
 .التخرج مشروع -6

 ساعات 6: أسبوعيا   الساعات عدد 
 علووى اليووالب توودهيب ويووتم مسووموع أو مهئووى معووي  إذاعووى مجووال فووى توودهيبا   اليالووب يختوواه* 

 التخووه  لمشووهوع اإلعووداد فووى اليالووب ويبوودأ والمهئووى المسووموع اإلذاعووى اإلنتووا  وخيوووات أسوو 
 اليالوب يدهسوها التى اإلذاعي  األشكال م  شكل أل  والمونتا  والسيناهيو العلمي  المادة بإعداد
 .األهب  الدهاسي  السنوات مد  على

 (.talk show وبرنامج اإلذاعية المجلة) اإلذاعى اإلنتاج فى تطبيقات -7
 (.اليالب اختاه  الذ  للتخصص وفقآ عملى3+  نظه  3)ساعات  6: أسبوعيا   الساعات عدد
 .إذاعي  أشكال م  دهس  ما كل على العملي  بالتيبيقات اليالب يقوم* 
 
 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 36 دليل كلية اآلداب

 الثانى الدراسى الفصل
 .العامة المواد: أولا 
 (.ثال  مستوى) اإلعالمية الترجمة -1

 .ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

لى م  اإلعالمي  التهجم  على اليالب قدهات تنمي *   .األوهوبي  اللغات وا 
لى م  تتهجم االنبا  وكاالت م  وأخباه تقاهيه*   .واألوهوبي  العهبي  وا 
 .المعلومات ونظم اإلعالمى التوثيق -2

 .ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى
 مجوووال فوووى العامووو  المعلوموووات وأنظمووو  وأشوووكال  وأنواعووو  اإلعالموووى بوووالتوثيق اليالوووب تعهيوووف* 

 .والمعلومات األخباه تداول
 مجووال فووى العامو  المعلومووات أنظمو  وكووذل  خاللهووا التوثيوق وأنموواي اإلعالموى التوثيووق أنظمو * 

 .والمعلومات األخباه تداول
 .واإلعالنية اإلعالمية الحمالت تخطيط -3

 .ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 : المقرر محتوى

 الحموووالت علوووى المقوووهه ويحتوووو  للحموووالت التخيووويي ومهاحووول أسووو  علوووى اليالوووب تعهيوووف* 
 .واإلعالمي  اإلعالني 

  وتنوعها وتقييمها واإلعالمي  اإلعالني  الحمالت وتخييي وأنواع  ومهاحل  التخييي أس * 
 
 
 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 37 دليل كلية اآلداب

 .المتخصص اإلعالم -4
 .ساعات3: أسبوعيا   الساعات عدد

 : المقرر محتوى
نماذ  م  بمفهوم اإلعالم المتخصص ونشأت  ووظائف  ومجاالت  ، م  دهاس   اليالب تعهيف* 

الصووحف المتخصصوو  ، والقنوووات التلف يونيوو  المتخصصوو  مثوول القنوووات اإلخباهيوو  المتخصصوو  
 .وايهها

 .التخصص مواد: ثانياا 
 :(تليفزيون – راديو)اإلذاعة  شعبة(  ب) 
 .اإلذاعى اإلخراج -5

 .ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 فووى بوواإلخها  خوواص وجوو   الهاديووو فووى بوواإلخها  خوواص جوو  : جوو ئي  إلووى المووادة هووذ  تقسووم* 

 .التليف يو 
 المسوموع  اإلذاعو  فوى تنفيوذها وأسواليب الهوا  وبهامج المسجل  البهامج إخها  مهاحل وتتناول* 

 .والمهئي 
 .التخرج مشروع -6

 .ساعات 6: أسبوعيا   الساعات عدد
 مو  إعوداد  تم ما خالل م  النهائى شكلها فى بهامجهم إخها  أس  على اليالب تدهيب يتم* 

 أو إذاعوى بهنوامج شوكل فوى التخوه  مشوهوع اليالوب ويقودم،  األول الدهاسى الفصل خالل بهامج
 .األهبع  الدهاسي  السنوات مد  على اليالب يدهسها التى اإلذاعي  األشكال بأحد تليف يونى

 .البرامج ومقدم المذيع -7
 .ساعات 6: أسبوعيا   الساعات عدد 

 .اللفظى ايه واالتصال الميكهوفو  أمام واإللقا  القها ة على تيبيقات* 
 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 38 دليل كلية اآلداب

      
 امتحووا  دو  دهجوو  22 موو  التخصصووات فووى والتيبيقووات المتخصووص التوودهيب مووادتى احتسوواب يووتم :ملحوظتتة
 .التخه  مشهوع المتخصص  التدهيب مادة خالل م  اليالب يقدم أ  على العام نهاي  فى تحهيه 
جمهوهي  مصه العهبي  فى إيواه موادة التيبيقوات تحوت إشوهاف أسواتذة  محافظات إحد  فى علمي  بهحل  القيام

 .التدهيب مباشهة للتدهيب والتيبيق العملى
اليعتبه اليالب ناجحا  فى مواد التدهيب العملى التى لوي  لهوا وهقو  امتحانيو  فوى الفهقو  الثالثو  ملحوظة عامة: 

 كاف  التيبيقات العملي  الميلوب . % وأنج 75والهابع  إال إذا حقق نسب  حضوه 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 39 دليل كلية اآلداب

 ثالثاا : شعبة العالقات العامة
 

 الدراسية المقررات
 الفصلية الدراسية المقرارات: أولا 

 األول الدراسى الفصل
 .عامة مواد: أولا 
 .األدبى النقد-1

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 . األدبى النقد بأس  اليالب تعهيف* 
 . المختلف  اإلعالم وسائل فى األدبي  للنصوص األدبى النقد قواعد* 
 (.ثال  مستوى) أوروبية بلغة إعالمية مادة -2

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .أوهوبي  بلغ  اإلعالمي  الكتاب  على وتدهيب  اليالب تعهيف* 
 .والمسموع  والمهئي  المقهو ة اإلعالمي  المواد أشكال لكل اإلعالمي  الكتاب  أس * 
 .معاصرة وفنية فكرية تيارات -3

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 تنميوو  خووالل موو  أيضووا   الدوليوو  وبالثقافوو  والعهبيوو  المحليوو  بثقافتوو  صوول  علووى اليالووب جعوول* 
 .المعاصهة والقضايا الجاهي  األحداث ع  لدي  الثقافي  الخلفي 

،  القسووم مجلوو  فووى سوونويا   يحوودد المعاصووهة واإلعالميوو  الفكهيوو  بالقضووايا خوواص جوو   جوو   * 
 .....(.كليب الفيديو،  األاانى،  الدهاما) اإلعالمي  بالفنو  خاص وج  

 الثالثة الفرقة

 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 41 دليل كلية اآلداب

 .العربى اإلعالم -4
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 باإلعالم المهتبي  والقضايا العهبي  اإلعالم ووسائل العهبى اإلعالم بأنظم  اليالب تعهيف* 

 .العهبى
 مو  والموجهو  العهبوى اليواب  ذات اإلذاعوات تنواول مو  العهبى الوي  فى اإلعالمي  األنظم * 

 .العهبى باإلعالم المهتبي  والقضايا العهبي  التلف يوني  والقنوات العهبى الوي 
 . البيئى اإلعالم -5

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .البيئ  حماي  فى اإلعالم وسائل ودوه بالتنمي  وعالقت  البيئى باإلعالم اليالب تعهيف* 
 .وتنميتها البيئ  حماي  فى اإلعالم ودوه والبيئ  اإلعالم بي  العالق  إبها * 
 .وتنميتها البيئ  على الحفاظ مجال فى والقومي  الدولي  الجهود* 
 .بالبيئ  المعني  الجهات* 
 .محليا  _  إقليميا  _  دوليا   البيئي  المشكالت* 
 .البيئ  لقضايا اإلعالمي  المعالج * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 41 دليل كلية اآلداب

 :التخصص مواد:  ثانياا 
 :واإلعالن العامة العالقات شعبة( ج) 
 . التسويقى التصال -6

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .التسويقي  لالتصاالت المختلف  والمكونات التسويق بأس  اليالب تعهيف* 
 عموول ونموواذ  التسووويقي  لالتصوواالت العديوودة والمكونووات التسووويق مجووال فووى االتصووال تعهيووف* 

بووها  التسووويقى االتصووال  وقنوووات وأدوات أشووكال لكافوو  والتنفيووذ التخيوويي فووى الحووديث االتجووا  وا 
 .التسويق مجال فى االتصال

 .العملى التدريب -7
عالني . إعالمي  حمالت إنتا  على عملىال تدهيبال م  ساعات 6: أسبوعيا   الساعات عدد  وا 
 `. إعالني  حمالت إنتا  ساعات 3

 إنتووا  مو  اليالووب يقدمو  موا أسووا  علوى تقوويم دهجو (  22)  مو  علميوو  موادة:  المتخصووص التودهيب: ملحوظو 
 .تحهيه  امتحا  لها لي ، و  إعالني  حمالت
 إعالميووو  حموووالت إلنتوووا  العهبيووو  مصوووه جمهوهيووو  محافظوووات إحووود  إلوووى علميووو  هحلووو : المقوووهه هوووذا يتضوووم 
عالني   .التدهيب أساتذة إشهاف تحت وا 

 .المتخصص  مواد  ودهاس  الميهوح  التخصصات أحد واختياه العام  المواد بدهاس  اليالب جمي  يقوم
 
 
 
 
 
 
 



   قسم علوم االتصال واإلعالم 42 دليل كلية اآلداب

 الثانى الدراسى الفصل
 .عامة مواد: أولا 
 (.ثاني مستوى) اإلعالمية الترجمة -1

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 إلووى باإلضوواف  والعكوو  أوهوبيوو  لغوو  إلووى العهبيوو  اللغوو  موو  التهجموو  فووى اليالووب قوودهات تنميوو * 
 .اإلعالم بمجال المتصل  بالمجاالت الخاص  المصيلحات

لوووووىو  مووووو  المختلفووووو  اإلعالميووووو  األشوووووكال تهجمووووو *  إلوووووى باإلضووووواف  والعهبيووووو  األوهبيووووو  اللغووووو  ا 
 .اإلعالم بمجال المتصل  بالمجاالت الخاص  المصيلحات

 .اإلعالمى البح  مجال -2
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 .البحثي  التقاهيه وكتاب  البحث وأساليب العلمى البحث ومناهج بأس  اليالب تعهيف* 
 مشكل  اختياه وأس  وتصميمها البيانات جم  وأدوات اإلعالم مجال فى المستخدم  المناهج* 

 .إحصائيا   البيانات ومعالج  وأنواعها البحث
 . اإلعالمية الدراسات فى التطبيقى اإلحصاء -3

 ساعات3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 وفوووووى اإلعوووووالم ودهاسوووووات بحووووووث مجوووووال اإلحصوووووائي  فوووووى باالسوووووتخدامات اليالوووووب تعهيوووووف* 
 .اإلعالم اقتصاديات

 الحاسووب واسووتخدامات اإلعووالم دهاسووات مجوواالت فووى المسووتخدم  اإلحصووائي  األسوواليب كافوو * 
 .اآللى
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 .الدولى اإلعالم -4
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 .ونظهيات  ووسائل  الدولى اإلعالم وفلسف  وأهداف بأبعاد اليالب وعى تنمي * 
 .الدولى اإلعالم ووسائل وأهداف أبعاد* 
 .العام الرأى -5

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 العووام الووهأ  وتكوووي  الجمهوووه دهاسووات وبووي  بينوو  والتفهيووق العووام الووهأ  بمفهوووم اليالووب تعهيووف* 
 . العام الهأ  قيا  وأساليب العام الهأ  وتأثيهات العام الهأ  فى القيادة وتشكيل

 . العام بالهأ  عالقتهاو  واستخداماتها وأهدافها وأنواعها الدعاي  على المقهه يحتو  كما
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 .التخصص مواد: ثانياا 
 :واإلعالن العامة العالقات شعبة( ج) 
 .اإلعالن إدارة -6

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .لإلعال  واإلداهي  التنظيمي  بالجوانب اليالب تعهيف* 
 بووأدواه التعهيووف خووالل موو  واتصووالي  تسووويقي  كوظيفوو  لإلعووال  واإلداهيوو  التنظميوو  الجوانووب* 

 وأشووكال( اإلعوال  شوهكات -اإلعالميو  الوكواالت -الوسوويل  -المعلو ) اإلعوال  صوناع  وأيوهاف
 .اإلعالني  المخصصات تحديد أساليب وكذل  بينها العالق 

 .العملى التدريب -7
 .اإلعال  إنتا  على تدهيب ساعات 3 ساعات 6: أسبوعيا   الساعات عدد
 .اإلعالني  الحمالت على تدهيب ساعات 3

 -:إلى التدهيب هذا يهدف
 نهاي  فى اليالب ويقوم اإلعالمي  والحمالت اإلعالنات إنتا  على اليالب مهاهات تنمي * 

 C.Dاسيوان  مدمج   على أو ميبوع  سوا  إعالني  حمل  أو إعال  بإنتا  الدهاسى الفصل
 .فيديو أو
 أعمال على دهج ( 22)م  الثانى الدهاسى الفصل فى االمتخصص التدهيب مواد جمي  احتساب يتم :ملحوظ 
 .الدهاسى الفصل نهاي  فى لها تحهيه  امتحا  دو  العام خالل اليالب
 على عملي  بتيبيقات فيها اليالب يكلف سن  أعمال دهجات( 6) على اإلعال  إداهة: التخصص مواد تشتمل
 .دهج ( 44) م  الفصل نهاي  امتحا  ويحسب اإلعالم وسائل

 
***  
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 الدراسية المقرارات

  الفصلية الدراسية المقررات: أولا 
 األول الدراسى الفصل

 المواد العامة.)أ( 
 النقد اإلعالمى . -1

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 ونظهيات . اإلعالمى النقد بأس  اليالب تعهيف* 
 األعموووووال علوووووى وتيبيقاتهوووووا المختلفووووو  اإلعالموووووى النقووووود وموووووداه  وفلسوووووف  بأسووووو  التعهيوووووف* 

 .اإلعالمي 
 (.رابع مستوى)أوروبية  بلغة إعالمية مادة -2

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .األوهوبي  باللغات اإلعالمي  الكتاب  بأس  اليالب تعهيف* 
 .األوهوبي  باللغ  والتلف يونى اإلذاعى واالسكهيبت الصحفى المقال كتاب * 
 .اإلعالمية المؤسسات إدارة -3

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 .اإلعالمي  المؤسسات إداهة بأس  اليالب تعهيف* 
داهة اإلعالميووووو  مؤسسوووواتال إداهة وأنموووواي اإلعالميوووو  السياسووووات وهسووووم ومهاحلوووو  التخيوووويي*   وا 

 .اإلعالمي  وبهامجها لموادها والتخييي اإلعالمي  بالمؤسسات القياعات

 الرابعة الفرقة
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 . اإلعالم اقتصاديات -4
 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد

 :المقرر محتوى
 .اإلعالمي  للمؤسسات التمويل ووسائل بأس  اليالب تعهيف*  

 .اإلعالم لوسائل المالي  والسياسات التمويل ووسائل اإلعالم لوسائل الملكي  أنماي* 
 التخصص. مواد: ثانيا
 :واإلعالن العامة العالقات شعبة( ج) 
 .واإلعالن العامة العالقات بحو  -5

 ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

 العوووام الوووهأ  اتجاهوووات علوووى للتعوووهف المتابعووو  بحووووث أهمهوووا مووو  العامووو  العالقوووات بحووووث أنوووواع* 
 اإلعال  بحوث وتشمل التقويم وبحوث االجتماعي  البحوث على فضال   العام  العالقات واستيالعات

 التوى الجمواهيه علوى تجوه  التوى الوسوائل وبحوث اإلعالمى المضمو  بحوث،  أساسي  محاوه ثالث 
 .اإلعالني  الحمل  تأثيه مد  على للتعهف اإلعالني  الحمالت تقويم بحوث وأخيها   الوسيل  إليها تصل

 .التخرج مشروع -6
 ساعات 6: أسبوعيا   الساعات عدد 
 .          إعالمي  حمل  ساعات 3
 واإلعووداد واإلعالنيوو  اإلعالميوو  الحمووالت إنتووا  علووى اليووالب توودهيب المقووهه هووذا خووالل موو  يقوودم* 

 .التخه  لمشهوع
 .(العامة والخدمة التجارى)اإلعالنى  اإلنتاج إدارة فى تطبيقات -7

 .عملى ساعات 6: أسبوعيا   الساعات عدد
 اإلعوووال  متيلبوووات تووودبيه مووو  وعناصوووهها اإلعالنووى المجوووال فوووى اإلنتوووا  إداهة علوووى التوودهيب* 

 اإلعالنات مجال على بالتيبيق وذل  فني  وعناصه وديكوهات وشخصيات مواق  م  التلف يونى
 والسووولوكيات القووويم تتنووواول التوووى العامووو  الخدمووو  إعالنوووات وكوووذل  التجاهيووو  والخووودمات السووول  فوووى

 .االجتماعي 
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 الثانى الدراسى الفصل
 .العامة المواد: أولا 
 (.ثال  مستوى) اإلعالمية الترجمة -1

 .ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى

لى م  اإلعالمي  التهجم  على اليالب قدهات تنمي *   .األوهوبي  اللغات وا 
لى م  تتهجم االنبا  وكاالت م  وأخباه تقاهيه*   .واألوهوبي  العهبي  وا 
 .المعلومات ونظم اإلعالمى التوثيق -2

 .ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 :المقرر محتوى
 مجوووال فوووى العامووو  المعلوموووات وأنظمووو  وأشوووكال  وأنواعووو  اإلعالموووى بوووالتوثيق اليالوووب تعهيوووف* 

 .والمعلومات األخباه تداول
 مجووال فووى العامو  المعلومووات أنظمو  وكووذل  خاللهووا التوثيوق وأنموواي اإلعالموى التوثيووق أنظمو * 

 .والمعلومات األخباه تداول
 .واإلعالنية اإلعالمية الحمالت تخطيط -3

 .ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 : المقرر محتوى

 الحموووالت علوووى المقوووهه ويحتوووو  للحموووالت التخيووويي ومهاحووول أسووو  علوووى اليالوووب تعهيوووف* 
 .واإلعالمي  اإلعالني 

  وتنوعها وتقييمها واإلعالمي  اإلعالني  الحمالت وتخييي وأنواع  ومهاحل  التخييي أس * 
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 .المتخصص اإلعالم -4
 .ساعات3: أسبوعيا   الساعات عدد

 : المقرر محتوى
بمفهوووم اإلعووالم المتخصووص ونشووأت  ووظائفوو  ومجاالتوو  ، موو  دهاسوو  نموواذ  موو   اليالووب تعهيووف* 

 .الصحف المتخصص  ، والقنوات التلف يوني  المتخصص  مثل القنوات اإلخباهي  المتخصص  وايهها
 .التخصص مواد: ثانياا 
 :واإلعالن العامة العالقات شعبة ( ج) 
 .اإلقناع -5

 .ساعات 3: أسبوعيا   الساعات عدد
 : المقرر محتوى

 .اإلقناع وفنو  الدعاي  وفنو  بأنواع اليالب تعهيف* 
 .ونظهيات  اإلقناع وفنو  وأنواعها الدعاي  فنو * 
 . التخرج مشروع -6

 .ساعات 6: أسبوعيا   الساعات عدد
 لحملووو  سووووا  األول الدهاسوووى الفصوول خوووالل أعووود  الوووذ  التخووه  مشوووهوع بإنتوووا  اليالوووب يقوووم* 

 .مهئى وأ مسموع أو ميبوع مشهوع شكل على إعالني  أو إعالمي 
دارة تخطيط -7  .العامة العالقات وا 

 .ساعات 6: أسبوعيا   الساعات عدد
 .عملى ساعات 3.                  نظه  ساعات 3

 :المقرر محتوى
 المجووال فووى تيبيقهووا وكيفيوو  واسووتهاتيجياتها العاموو  العالقووات بووهامج تخيوويي أسوو  الووداه  إكسوواب* 

 .العملى
 وأهووودافها العاموو  العالقووات بوووهامج مفهوووم وكووذل ،  ومتيلباتوو  ومهاحلووو  ومسووتويات  التخيوويي مفهوووم* 

مختلووووف  علووووى عمليوووو  تيبيقووووات موووو  المنظموووو  أنموووواي بوووواختالفتختلووووف  تيبيقيوووو  ونموووواذ  ومجاالتهووووا
 .األنظم 
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 امتحووا  دو  دهجوو  22 موو  التخصصووات فووى والتيبيقووات المتخصووص التوودهيب مووادتى احتسوواب يووتم :ملحوظتتة
 .التخه  مشهوع المتخصص  التدهيب مادة خالل م  اليالب يقدم أ  على العام نهاي  فى تحهيه 
جمهوهي  مصه العهبي  فى إيواه موادة التيبيقوات تحوت إشوهاف أسواتذة  محافظات إحد  فى علمي  بهحل  القيام

 .التدهيب مباشهة للتدهيب والتيبيق العملى
اليعتبه اليالب ناجحا  فى مواد التدهيب العملى التى لوي  لهوا وهقو  امتحانيو  فوى الفهقو  الثالثو  ملحوظة عامة: 

 التيبيقات العملي  الميلوب .% وأنج  كاف  75والهابع  إال إذا حقق نسب  حضوه 

*** 

 


