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 خطط ومناهج الدراسة

 الفصل الدراسي األول          الفرقة األولى

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات اي  عدد الساعات أسبوع

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 يتطبيق

 (يعمل)
الساعات المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ 2 2 (1لغة عربية ) 1101 1

2 1102 
لغة إنجليزية 

(1) 
 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ 2 2

3 1103 
مدخل إلى 

 االتصال
 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3

 30 3 ــــ ــــ 3 مدخل إلي الصحافة 1104 4
 ــــ

 عتانسا 2 100 70

5 1105 
مقدمة في 

 السياسة
 30 3 ــــ ــــ 3

 ــــ
 عتانسا 2 100 70

6 1106 
تاريخ مصر 

 الحديث والمعاصر
 30 3 ــــ ــــ 3

 ــــ
 عتانسا 2 100 70

  600 420 ــــ 180 18 ــــ 4 16 اإلجمـــالــــي

 

 الفصل الدراسي الثاني    الفرقة األولى

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات اعدد الساعات أسبوعي  

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 تطبيقي
 )عملي(

الساعات 

المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ 2 2 (2ربية )لغة ع 1201 1

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ 2 2 (2لغة إنجليزية ) 1202 2

3 1203 
مقدمة في علم 

 االجتماع
 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 التفكير العلمي  1204 4

5 1205 
قات مدخل إلي العال

 العامة
 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 الجغرافيا السياسية 1206 6

  600 420 ــــ 180 18 ــــ 4 16 اإلجمـــالــــي
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 خطط ومناهج الدراسة

 الفصل الدراسي األول       الفرقة الثانية

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات اساعات أسبوعي  عدد ال

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 تطبيقي
 )عملي(

الساعات 

المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

 عتانسا 2 100 70 15 15 3 2 ــــ 2 ترجمة إعالمية 2101 1

2 2102 
تشريعات االعالم 

 اتهواخالقي
 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 نظريات االتصال 2103 3

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 العام يالرأ 2104 4

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 مدخل إلى األخبار 2105 5

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 قدمة في اإلقتصادم 2106 6

  600 420 15 165 18 2 ــــ 16 اإلجمـــالــــي

 

 الفصل الدراسي الثاني       الفرقة الثانية

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات اعدد الساعات أسبوعي  

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 تطبيقي

 )عملي(

الساعات 

مدة المعت

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

1 2201 
مدخل إلي الكتابة 

 اإلعالمية
 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 لعالقات الدوليةاا 2202 2

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 ياإلعالم الدول 2203 3

4 2204 

مدخل الي 

االذاعة 

 والتليفزيون 

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 أساسيات الجرافيك 2205 5

6 2206 
مدخل إلى 

 اإلعالن
 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3

  600 420  180 18   18 اإلجمـــالــــي
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 الصحافةط ومناهج الدراسة لقسم خط

 الفصل الدراسي األول       الفرقة الثالثة
 

 الفصل الدراسي الثاني       الفرقة الثالثة

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات ااعات أسبوعي  عدد الس

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 تطبيقي
 )عملي(

الساعات 

المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

1 3211 
 الصحفإدارة 

 واقتصادياتها
 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3

2 3212 
تحقيق تحرير ال

 والحديث
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2

3 3213 
تاربخ الصحافة 

 المصرية  والعربية
 عتانسا 2 100 70 20 10 3 ــــ ــــ 3

4 3214 
التقارير 

 االستقصائية
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2

5 3215 
تصميم مواقع األخبار على 

 انعتسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 اإلنترنت

 ــــ 100 ــــ 100 ــــ ساعه60تدريب عملي لمدة  (2) يتدريب عمل 3216 6

  600 335 195 70 18 6 ــــ 12 ياإلجمـــالــــ

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات اعدد الساعات أسبوعي  

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 تطبيقي
 )عملي(

الساعات 

المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 ترجمة صحفية 3111 1

2 3112 
مناهج البحث 

 ياإلعالم
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2

3 3113 
تحرير المواد 

 اإلخبارية 
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2

4 3114 
التصوير الصحفي 

 والرقمي
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2

5 3115 
تصميم واخراج 

 الجريدة
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2

  100 - 100 - ساعة 60تدريب عملي لمدة  ( 1تدريب عملي ) 3116 6

  600 330 200 70 15 8 ــــ 11 اإلجمـــالــــي
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 اإلذاعة والتليفزيونخطط ومناهج الدراسة لقسم 

 الفصل الدراسي األول       الفرقة الثالثة

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  يع الدرجاتتوز اعدد الساعات أسبوعي  

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 تطبيقي
 )عملي(

الساعات 

المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

1 3121 
االذاعية الترجمة 

 والتليفزيونية 
 عتانسا 2 100 70 20 10 3 ــــ ــــ 3

2 3122 
مناهج البحث 

   االعالمي
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2

3 3123 
النشرات انتاج 

  االخبارية
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2

4 3124 
النقد االذاعي 

 والتليفزيوني
 عتانسا 2 100 70 20 10 3 ـــــ ــــ 3

 عتانسا 2 100 70 20 10 3 2 ــــ 2  الرسوم المتحركة  3125 5

 - 100 - 100 - ساعة  60تدريب عملي لمدة  ( 1تدريب عملي ) 3126 6

  600 340 210 50 15 6 ــــ 12 اإلجمـــالــــي

 

 

 الفصل الدراسي الثاني       الفرقة الثالثة

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات اعدد الساعات أسبوعي  

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 تطبيقي
 )عملي(

عات السا

المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

1 3221 
الراديو إدارة 

 والتليفزيون
 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 اعداد وتحريرالبرامج  3222 2

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 كتابة السيناريو 3223 3

4 3224 
 يإنتاج اإلعالن اإلذاع

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 يوالتليفزيون

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 التصوير التليفزيونى 3225 5
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 ــــ 100 ــــ 100 ــــ ساعة60تدريب عملي لمدة  (2) يتدريب عمل 3226 6

  600 330 200 70 15 8  11 اإلجمـــالــــي

 

 

 

 العالقات العامة واإلعالنخطط ومناهج الدراسة لقسم 

 الفصل الدراسي األول       الفرقة الثالثة

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات اعدد الساعات أسبوعي  

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 تطبيقي
 )عملي(

الساعات 

المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

1 3131 
الترجمة في العالقات 

 العامة
 عتانسا 2 100 70 20 10 3 ــــ ــــ 3

2 3132 
مناهج البحث 

 ياإلعالم
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 أساسيات التسويق 3133 3

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 القات العامةإدارة الع 3134 4

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 الكتابة للعالقات العامة  3135 5

  100 - 100 - ساعة60تدريب عملي لمدة  (1تدريب عملي ) 3136 6

  600 340 170 90 15 4 ــــ 13 اإلجمـــالــــي

  

 اسي الثانيالفصل الدر        الفرقة الثالثة

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات اعدد الساعات أسبوعي  

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 تطبيقي
 )عملي(

الساعات 

المعتمدة 

 المكافئة

نهاية  أعمال السنة

الفص

 ل
 إجمالي

 عملي تحريري

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 نإدارة اإلعال 3231 1

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2  نإلعالالكتابة ل 3232 2

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 الحمالت اإلعالمية 3233 3
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 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 يالتسويق االجتماع 3234 4

5 3235 
تصميم وإنتاج مواد العالقات 

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 العامة

 ــــ 10 ــــ 100 ــــ ساعة60تدريب عملي لمدة  (2) يتدريب عمل 3236 6

  600 330 200 70 70 8 ــــ 11 اإلجمـــالــــي
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 الصحافةخطط ومناهج الدراسة لقسم 

 الفصل الدراسي األول       الفرقة الرابعة

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  درجاتتوزيع ال اعدد الساعات أسبوعي  

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة

تطبيق

 ي
)عملي

) 

الساعات 

المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

1 4111 
االتجاهات الحديثة في 

 التحرير المطبوع والرقمي
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 قافاتعبر الث إلعالما 4112 2

3 4113 
افة الصحفي التحرير 

 المتخصصة
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 مجلة الإخراج تصميم و 4114 4

5 4115 
تكنولوجيا الصحافة 

 والمحتوي المدمج
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 3 - 2

 ــــ 100 ــــ 100 --- 3 4 ــــ --- ( 1شروع التخرج ) م 4116 6

  600 330 200 70 18 13 ــــ 11 اإلجمـــالــــي

 الفصل الدراسي الثاني       الفرقة الرابعة

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات اعدد الساعات أسبوعي  

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 تطبيقي
 )عملي(

الساعات 

المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 تصميم وإنتاج الوسائط المتعددة 4211 1

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 صحافة اإلنترنتأنماط  4212 2

3 4213 

التجاهات الحديثة في ا

يم المطبوع التصم

 وااللكتروني 

 عتانسا 2 100 65 25 30 3 2 ــــ 2

 عتانسا 2 100 70 ــــ 10 3 ــــ ــــ 3 الدوليةالصحافة  4214 4

5 4215 
التوثيق ونظم المعلومات 

 الصحفية
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2

 ــــ 100 ــــ 100 ــــ 3 4 ــــ ــــ (2) مشروع التخرج 4216 6

  600 330 200 70 18 12  11 جمـــالــــياإل
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 اإلذاعة والتليفزيونخطط ومناهج الدراسة لقسم 

 الفصل الدراسي األول       الفرقة الرابعة

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات اعدد الساعات أسبوعي  

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية
 درس محاضرة

 تطبيقي
 )عملي(

الساعات 

المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 تكنولوجيا االتصال الرقمي  4121 1

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 عبر الثقافات إلعالما 4122 2

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 اإللقاء وتقديم البرامج 4123 3

4 4124 
اإلذاعى اإلخراج 

 والتليفزيونى
 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2

5 4125 
القنوات االخبارية 

 الدولية 
 عتانسا 2 100 70 -- 30 3 3 - 3

 ــــ 100 ــــ 100 -- 3 4 ــــ ---- ( 1مشروع التخرج )  4126 6

  600 340 150 110 18 11  13 اإلجمـــالــــي

 

 الفصل الدراسي الثاني       الفرقة الرابعة

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات اعدد الساعات أسبوعي  

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 تطبيقي
 )عملي(

الساعات 

المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 كساجالفيديو والمتقنيات  4221 1

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 يوالالخط يالمونتاج الخط 4222 2

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 متخصصةإنتاج البرامج ال 4223 3

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 إنتاج الدراما 4224 4

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 ج األفالم والبرامج الوثائقيةإنتا 4225 5

 ــــ 100 ــــ 100 ــــ 3 4 ــــ ــــ ( 2)  مشروع التخرج 4226 6

  600 325 225 50 18 14  10 اإلجمـــالــــي
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 العالقات العامة واإلعالنخطط ومناهج الدراسة لقسم 

 األولالفصل الدراسي        الفرقة الرابعة

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات اعدد الساعات أسبوعي  

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 تطبيقي
 )عملي(

الساعات 

المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2ـ ــــ 2 اإلبداع في اإلعالن 4131 1

 عتانسا 2 100 70 ــــ 30 3 ــــ ــــ 3 عبر الثقافات إلعالما 4132 2

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 إنتاج اإلعالن 4133 3

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 التسويق اإللكترونى 4134 4

5 4135 
تنظيم المؤتمرات 

 والمعارض
 نعتاسا 2 100 65 25 10 3 2 - 2

  100 ــــ 100 -- 3 4 ــــ ــــ (1مشروع التخرج ) 4136 6

  600 330 200 70 15 12 --- 11 اإلجمـــالــــي

 

 

 الفصل الدراسي الثاني       الفرقة الرابعة

 م
الرقم 

 الكودي
 اسم المقرر

عدد  توزيع الدرجات اعدد الساعات أسبوعي  

ساعات 

 االمتحانات

 التحريرية

 درس محاضرة
 تطبيقي
 )عملي(

الساعات 

المعتمدة 

 المكافئة

 أعمال السنة
نهاية 

 الفصل
 إجمالي

 عملي تحريري

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 تصميم وإنتاج الوسائط المتعددة 4231 1

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 المتكامل ياالتصال التسويق 4232 2

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 بحوث التسويق 4233 3

 عتانسا 2 100 65 25 10 3 2 ــــ 2 اإلعالنات الدولية 4234 4

 عتانسا 2 100 70 20 10 3 - ــــ 3 العالقات العامة الدولية  4235 5

 ــــ 100 ــــ 100 ــــ 3 4 ــــ ــــ (2) مشروع التخرج 4236 6

  600 350 220 50 18 12 -- 11 اإلجمـــالــــي
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 توصيف المقررات الدراسية

 العام الدراسي األول

  :الفصل الدارسي األول

  Arabic Lang. (I)  (1لغة عربية ) -1

قواعد النحو  –معرفة مواطن الصواب والخطأ  –مقدمة عن أهمية اللغة العربية حياتًيا وعملًيا 
 –مفعول معه والفاعل ونائب الفاعلالمفعول ألجله وال –حدود الجملة الفعلية  –وتصريف األفعال 

 التدريب على اإللقاء. –األخطاء اللغوية الشائعة  –التراكيب اللغوية السليمة 

 English Lang. (I)( 1لغة إنجليزية ) -2

تنمية المهارات اللغوية للطالب ومساعدتهم على تذوق األعمال األدبية باللغة اإلنجليزية، وتطوير 
كيفية كتابة الفقرات باللغة اإلنجليزية مستخدًما  –التواصل باللغة اإلنجليزية قدراتهم على التعبير و 

الكتساب مهارة  XTOELمقدمة عن عملية الكتابة واالستماع إلى  –األساسيات مع تنسيق الجمل 
وضع  –وضع خطوط عريضة  –توضيح الغرض  –كيفية كتابة المقال: تحديد العنوان  –االستماع 
 تدريبات وتطبيقات. –الخاتمة كتابة –مالحظات 

 Introduction to Mass Communicationمدخل إلى االتصال  -3

 –أنواع االتصال من حيث اللغة المستخدمة وعدد المشاركين في عملية االتصال  –تعريف االتصال 
 –مكونات عملية االتصال  –نماذج االتصال الخطية والتفاعلية  –خصائص االتصال الجماهيري 

مراحل  –وظائف وسائل اإلعالم على مستوى المجتمع وعلى مستوى الفرد  –مل فعالية االتصال عوا
نشأة وتطور  –الطباعة  –اكتشاف الكتابة  –اكتشاف اللغة  –تطور االتصال: االتصال الشفهي 

 اإلنترنت. –التليفزيون  –اإلذاعة  –السينما  –وسائل االتصال الجماهيرية: الصحف 
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 Introduction to Journalismالصحافة  مدخل إلى - 4

أثرر الصرحافة فري نشرر التعلريم والتحرول  –نشأة الصحافة المصررية  –نشأة الصحافة العالمية تطورها 
رصررد تحليلرري ألوضرراع الصررحف فرري ظررل التشررريعات  –الررنظم الصررحفية فرري العررالم  –الرردوموقراطي 

دخل إلررررى تكنولوجيررررا الطباعررررة والنشررررر مرررر –المنظمررررة للعمررررل الصررررحفي والتوجهررررات الفكريررررة المختلفررررة 
خطروات التغطيرة الصرحفية ومسرتوياتها  –طبيعة العمل الصحفي والمتغيررات المررثرة هيره  –الصحفي 

 تطبيقات. –

 

 Introduction to politic مقدمة في السياسة -5

 مدارس ومناهج –المبادئ والمعلومات األساسية والمصطلحات السياسية  -مفهوم علم السياسة
النظم السياسية في الدول الدومقراطية  –التطور التاريخي للفكر السياسي  –البحث والتحليل السياسي 

االتصال السياسي ودور وسائل  –مفهوم التنمية السياسية وأبعادها وأزماتها  –والدول النامية 
 االتصال في أزمات المشاركة والشرعية والتكامل والتوزيع .

 

 Modern and contemporary history of      ث والمعاصرتاريخ مصر الحدي --6
Egypt 

دراسة تاريخ مصر الحديث والمعاصر وأهم االحداث التي مرت بمصر والتي أدت إلى تغيرات جذرية 
فترررة حكررم محمررد علرري -وانعكاسررات هامررة علررى مختلررف األحررداث التاليررة لهررا باعتبارهررا حلقررات متصررلة

-1973حرررب اكترروبر -1952يوليررو  23ثررورة – 1919ثررورة –لمصررر االحررتالل البريطرراني –وأوالده 
 .2011يناير  25التحول السياسي بعد 

 

 الفصل الدارسي الثاني:

  Arabic Lang. (II) (2لغة عربية ) -7
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إطاللة عامة على األدب العربي  –تحليل النص األدبي لغوًيا وأدبًيا  –تذوق النصوص األدبية 
 نقد األعمال األدبية والشعرية. –تذوق الشعر المعاصر  – فن كتابة المقال –المعاصر 

 

  English Lang. (II) (2إنجليزية ) لغة -8

إكساب  –تحليل ونقد األعمال األدبية باللغة اإلنجليزية من خالل التطبيق على فن القصة القصيرة 
التعرف على  –القدرة على كتابة جمل سليمة نحوًيا  –الطالب فهم تركيب الجملة اإلنجليزية 

قراءة وفهم  –المكان  –الزمان  –الشخصيات  –الفكرة  –الرمز  –عناصر القصة القصيرة: الحبكة 
االستعانة بشبكة اإلنترنت في البحث عن  –تدريبات في النحو والتعبير  –وتحليل بعض النصوص
 الوسائل اإلوضاحية.

 Introduction to sociologyمقدمة في علم االجتماع  -9

وأهم االتجاهات النظرية هيه، والجوانب االجتماعية مفهوم ومجال وتطور علم االجتماع تعريف بال
السياسية، وأهم العوامل المرثرة فيها مع إعطاء فكرة عن تطور الحياة السياسية في المجتمع  واهرللظ

ة والقرار السياسي، المصري، أهم قضاوا الظاهرة السياسية كالتنشئة السياسية والمشاركة والقوة السياسي
وكذلك عمليات التغير والتحديث والتنمية السياسية، وكيفية تدعيم الوالء الوطني واالنتماء السياسي 

 وروح المشاركة الشعبية في التنمية.

 Scientific Thinkingالتفكير العلمي  - -10

 –التفكير المتعدد  –اء التفكير والذك –تعريف "التفكير" واستراتيجياته  –ماهية التفكير  –مقدمة 
 تكتيك حل المشكالت –التفكير النقدي  –التفكير اإلبداعي  –التفكير العلمي  –الذكاء العاطفي 

 Introduction to Public Relationsمدخل إلى العالقات العامة  --11

خصرائص  –نشأة العالقات العامة وتطورها في المجالين المهني والنظري  –تعريف العالقات العامة 
نظريرررررات العالقرررررات العامرررررة  –دور العالقرررررات العامرررررة فررررري تشررررركيل الررررررأي العرررررام  –العالقرررررات العامرررررة 

دور العالقرات العامرة فرري  –مراحرل تخطريا العالقرات العامررة  –وتطبيقاتهرا فري المرسسرات المعاصرررة 
 تطبيقات. –بناء وتصحيح الصورة الذهنية 
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  Political  Geography  الجغرافيا السياسية -12
العوامل المرثرة في نشأة الدول وتوسعها، ثم يتناول المقرر تعريف الجغراهيا السياسية وتطورها، و 

ويلقي الضوء على ، دراسة الشكل النهائي للدولة وما يترتب على ذلك من مشكالت مع جيرانها
ويهتم  ،و ضعفهاالظروف الطبيعية والموارد سواء الطبيعية أو البشرية التي ترثر على قوة الدولة أ

، ودراسة التكتالت السياسية في العالم ومعرفة العوامل الجغراهية مشكالت الحرب والسالمبالمقرر 
 المرثرة فيها، وينتهي المقرر بدراسة نماذج مختارة من المشكالت السياسية في العالم.

 
 

 العام الدراسي الثاني

 الفصل الدارسي األول:

 Media Translationترجمة إعالمية  -1

الترجمرة مرن اللغرة اإلنجليزيرة إلرى العربيرة وبرالعك   –أساسيات الترجمة  –مقدمة عن أهمية الترجمة 
 –اسررتخدام اإلنترنررت لزيررارة مواقررع وكرراالت األنبرراء العربيررة واألجنبيررة  –اسررتخدام المعرراجم اللغويررة  –

لهيئرررات والمنظمرررات تررردريبات مبسرررطة الكتسررراب معرررارف عرررن ا –المصرررطلحات اإلعالميرررة والسياسرررية 
 اإلقليمية والدولية.

  Media laws& ethics  تشريعات االعالم واخالقياته 2 -

حريرررة الصرررحافة  –التطرررور الفلسرررفي والتررراريخي لحريرررة التعبيرررر  –مفهررروم وحريرررة التعبيرررر وعناصررررها 
الحصررول التنظرريم القررانوني لحريررة  –التنظرريم القررانوني لملكيررة وسررائل االعررالم  –واالنظمرره االعالميررة 
جررررائم  –جررررائم العالنيرررة  –حرررق نقرررد الشرررخص العرررام  –الحرررق فررري الخصوصرررية  –علررري المعلومرررات 

تشرررريعات  –التشرررريعات االعالميرررة المنظمرررة لالذاعرررة والتليفزيرررون  –االنترنرررت وااللررركاليات القانونيرررة 
جتماعيرررة المسرررئولليات اال –مواثيرررق الشررررف الصرررحفي واالذاعررري والتليفزيررروني واالعالنررري  –االنترنرررت 

 واالخالقية والقانونية لالعالميين .
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 Communication Theories نظريات االتصال  -3

مراحرررل تطرررور االتصرررال واألصرررول النفسرررية  –عوامرررل فعاليرررة االتصرررال  –مكونرررات عمليرررة االتصرررال 
ل عوامر –القرائم باالتصرال ونظريرة حرارس البوابرة اإلعالميرة  –واالجتماعية المفسررة لعمليرة االتصرال 
نظريرات الترأثير  –المجتمع الجماهيري ونظرية اآلثار الموحدة  –فعالية الرسالة واستراتيجيات اإلقناع 

 –مرردخل الفئررات االجتماعيررة ونظريررة االسررتخدامات واإللررباعات  –نتقررائي: مرردخل الفررروق الفردوررة اال
 –المبتكررررات مررردخل العالقرررات االجتماعيرررة ونظريرررة تررردفق االتصرررال علرررى مررررحلتين ونظريرررة انتشرررار 

 –تمثيرل المعلومرات  –التمراس المعلومرات  –نظريات التأثير المعتدل: االعتماد على وسائل اإلعرالم 
 النظريات المفسرة للعنف في وسائل اإلعالم. –فجوة المعرفة  –نظريات التأثير القوى 

 Public Opinionالرأي العام  -4

عمليرة تكرروين  –منرا  الررأي العررام  –رأي القررادة  –م وسرائل اإلعرالم والرررأي العرا –مفهروم الررأي العررام 
 إعداد التقارير. –تحليل بيانات الرأي العام  –طرق قياس الرأي العام  –الرأي العام 

 Introduction to Newsمدخل إلى األخبار  -5

 مفهرروم الخبررر، تطرررور الخبررر فررري الصررحافة واإلذاعررة والتليفزيرررون واإلنترنررت، أنرررواع األخبررار ومصرررادر
األخبررار كوكرراالت األنبرراء وكرراالت بيررع المحترروى اإلخبرراري والمنرردوب والمراسررل واألرلرريف( وأسرراليب 

 تدريبات عملية وميدانية. –مفهوم التغطية اإلخبارية وأنواعها  –جمع األخبار، قيم األخبار 

 Introduction to economyقتصا  اإل في قدمة م -6

السياسررررات الماليررررة واإلقتصررررادوة -النرررراتج القررررومي-خاصررررةاألسرررر  النظريررررة ال-مفهرررروم علررررم االقتصرررراد
 التنمية اإلقتصادوة-البطالة والتضخم و التجارة الدولية-والنقدوة

 الفصل الدارسي الثاني:

  Introduction to media editingة مدخل الي الكتابة االعالمي -7
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الكتابة   -االدبية والكتابه العلمية  الفروق بين الكتابة االعالمية والكتابة –مفهوم الكتابة االعالنية 
الكتابة لالعالم  –الكتابة الي وسائل االتصال المسموعة والمرئية  –الي وسائل االتصال المطبوعة 

البيانات والبالغات والندوات  –االلكتروني الكتابة في االتصال واهدافها والكالها و جمهورها 
 والمرتمرات والملفات االعالمية .

   International relations قات الدوليةالعال  -8
صائص النظام ، خعريف العالقات الدولية وتطورها التاريخي ونظرياتها المختلفة والقوى المرثرة فيهات

السياسي الدولي وتطوره والعناصر المرثرة هيه وكذلك الدولة وعوامل قوتها وتوزيع القوى في المجال 
ة في العالقات الدولية، وظاهرة الصراع الدولي، وكذلك تعريف ، كما يوضح المقرر دور القو الدولي

 الطالب بدور وسائالإلعالم المختلفة في نشر الوعي والمعرفة بالقضاوا الدولية المختلفة.

 International Communicationاإلعالم الدولي  -9

نمراذج  –عرالم الردولي الدعاوة المستخدمة فري اإل –نظريات اإلعالم الدولي  –مفهوم اإلعالم الدولي 
 –اإلعرررالم الررردولي عبرررر الفضرررائيات  –الصرررحف الدوليرررة  –االنحرررراف كالتميرررز( فررري اإلعرررالم الررردولي 

صرررور العررررب  –الصرررور النمطيرررة والصرررور الذهنيرررة  –حررروار الحضرررارات  –قضررراوا اإلعرررالم الررردولي 
 عوامل تصحيح الصورة الذهنية. –والمسلمين في الخارج 

 Introduction to Radio & TVوالتليفزيون  مدخل إلى اإلذاعة -10

مراحرل إنتراج  –التعريرف باسرتديو اإلذاعرة والتليفزيرون ومكوناتره  –نشأة اإلذاعة والتليفزيون وتطورهما 
أوضراع  –اإلضراءة –التصوير  –صياغة األفكار  –اختيار األفكار  –البرنامج اإلذاعي والتليفزيوني 

إعرداد البرنرامج  –أنرواع اللقطرات وزواورا الكراميرا  –اعية والتليفزيونية ألكال البرامج اإلذ –الميكروفون 
 تطبيقات. –تقييم البرامج  –المخرج  –المذوع  –

  Basics of graphics أساسيات الجرافيك—11

التأثير  –اساليب تصميم الجراهيك  –اختيار فكره لتصميمها  –تعريف االبداع  –مقدمة عن الجراهيك 
اسرتخدام الجراهيرك  –استخدام الجراهيرك فري تصرميم الجرائرد والمجرالت  –اطفي والتصميم الدرامي والع
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اسرتخدام الجراهيرك فري  –استخدام الجراهيك في تصميم المواقرع االلكترونيرة  –في االخراج التليفزيوني 
 تصميم االعالنات .

   Introduction to advertisingمدخل إلي اإلعالن  -12

 –االعرررالن فررري الجرائرررد والمجرررالت  –االسرررتماالت االعالنيرررة  –انرررواع االعرررالن  –تعريرررف االعرررالن 
االعرالن  –االعالنرات بالبريرد المبالرر  –اعالنات الطرق  –االعالن التليفزيوني  –االعالن االذاعي 
تحليررررل الرسررررائل االعالنيررررة فرررري وسررررائل  –اسررررتخدام االعررررالن فرررري وسررررائل المواصررررالت –االلكترونرررري 
 االعالن
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العام الدراسي الثالث

 الفصل الدارسي األول:
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 مقررات عامة 
  Media Research Methods مناهج البحث اإلعالمي -1

تطررررور بحرررروث  –البنرررراء المنهجرررري للعلررررم  –خصررررائص األسررررلوب العلمرررري  –تعريررررف البحررررث العلمرررري 
جعررة الدراسررات مرا –اإلطررار النظررري  –إجررراءات البحررث العلمرري: مشرركلة البحررث وأهميتهررا  –اإلعررالم
 –البحروث التجريبيرة ولربة التجريبيرة  –البحوث الميدانية  –طرق البحث اإلعالمي: المسح  –السابقة

تصررررميم اسررررتمارة البحررررث  –بنرررراء الفررررروض العلميررررة واختبارهررررا –العينررررات وأنواعهررررا –مجتمررررع الدراسررررة
 –لمراجررع العلميررة كتابررة مصررادر ا –مناقشررة النتررائج  –عرررض النتررائج  –وإجررراءات الثبررات والصرردق 

 تطبيقات. –كتابة تقرير البحث 

 قسم الصحافة 

  press translationترجمة صحفية  -2
ترجمة نماذج من االخبار والمقاالت السياسية  –صياغة المادة المترجمة وكتابتها في قوالب صحفية 

يات وكاالت ترجمه نماذج من برق –واالقتصادية والفنية والرياضيه في الصحف المحلية واالجنبية 

 ترجمة نماذج من محتوي المواقع االلكترونية  –االنباء 

  News  topic editingتحرير الموا  االخبارية  -3

التغطية  –التغطية التقريريه  –اساليب التغطية االخبارية الصحفية  -مصادر الحصول على األخبار
مفهررروم  –ريرررر القصررره الخبريرررة تح –تحريرررر الخبرررر البسررريا والمركرررب  –تغطيرررة المتابعرررة  –التفسررريرية 

تحريرررر الموضررروع  –تحريرررر التقريرررر االخبررراري والتقريرررر الحررري وتقريرررر الشخصرررية  –التقريرررر وانواعرررة 
 االخباري .

  Photo and dijital journalismلتصوير الصحفي والرقمي ا -4

االضراءة  – لغة الصورة –انواع اللقطات  –مكونات الكاميرا الفوتوغراهية  –قواعد التصوير الصحفي 
توظيرف الصرورة  –التحميض والطبع والتكبير  –االلوان والظالل  –عمق الصورة  –تكوين الكادر  –

استخدام براج الحاسوب في  –نظريات االلوان وتأثيرتها  –مفهوم التصوير الرقمي  –تحريرًا واخراجيًا 
 القصه المصورة  –الصورة االخبارية  –حفظ الصورة الرقمية  –التعديل والتحسين والتصحيح 
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  Design and layout news paperتصميم واخراج الجريدة  -5

اسرراليب اخررراج  –التعامررل مررع العناصررر التيبوغراهيررة والجراهيكيررة  –القواعررد الفنيررة لالخررراج الصررحفي 
اخررراج  –ة اخررراج الصررفحة االخيررر  –اخررراج الصررفحات الداخليررة  –اخررراج الصررفحة االولرري  –الجريرردة 

 اخراج الصحف النصفية . –وتصميم العناوين والصور والمتن 

 Internship (I)( 1تدريب عملى ) -6

( سررراعة خرررالل الفصرررل الدراسررري الثررراني  فررري كتابرررة الخبرررر والقصررره الخبريرررة 60تررردريب عملررري لمررردة ك
  -لكترونرري ترردريبات فرري جريرردة الشررروق نيرروز والموقررع االخبرراري اال -والتقريررر والموضرروع االخبرراري  

 إعداد تقارير فردوة لتطور ومهارة المتدربين. –تدريب على العمل الجماعي بروح الفريق 

 قسم اإلذاعة والتليفزيون 

 Translation for R & T.V  الترجمة االذاعية والتليفزيونية  -2

رجمة نماذج التدريب علي ت -صياغة المادة االذاعية والتليفزيونية المترجمة وكتابتها في قوالب فنية 

من االخبار السياسية واالقتصادية والفنية  والرياضية في النشرات االذاعية والتليفزيونية في القنوات 

 المحلية والدولية 

 Production of news bulletin  النشرات االخبارية انتاج  -4

لخبر االذعي تحرير ا –اساليب التغطية االخبارية  –التغطية االخبارية في الراديو والتليفزيون 

تحرير النشرات  –تحرير التقرير االذاعي والتليفزيوني  –تحرير القصه الخبرية  –والتليفزيوني 

انتاج البرامج االخبارية والسياسية والثقافية  –التخطيط البرامجي –القوالب البرامجية  –االخبارية 

 تحليل نماذج من البرامج المتخصصة . –والفنية والرياضية 

  Radio and television criticismذاعي والتليفزيوني النقد اال -5
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القواعد  –اهمية النقد في التخطيط البرامجي  –مفهوم النقد التليفزيوني  –مفهوم النقد االذاعي 

تقييم نماذج من النقد االذاعي والتليفزيوني في  –النقد االذاعي والتيفزيوني  –واالساليب الفنية 

 والدولية  الصحف المحلية واالجنبية

 Animation الرسوم المتحركة  -6

يتناول المقرر الجوانب التاريخية والتقنية والفنية لمجال تصميم الشخصيات الكرتونية كما وساعد 
الدراسة في اكتساب مهارة الرسم والخيال باستخدام وسائل التقنيات الحديثة في مجال الرسوم 

 -ج وانتاج االعالنات واالفالم التسجيلية القصيرة االخرااستخدام الرسوم المتحركه في  -المتحركة
 برامج الرسوم المتحركة .

  Internship (I) (1) يتدريب عمل - -7

( ساعة علي تحرير االخبار االذاعية والتليفزيونية والتقارير والمقابالات 60لمدة ك ىملتدريب ع
 كتابة النص –ملة عقد حوارات متكا –اإللقاء وتوجيه األسئلة الصحيحة   -والتحقيقات 

  قسم العالقات العامة واإلعالن 

  Translation in public relationالترجمة في العالقات العامة  -2

ترجمة نماذج من البيانات والبالغات  –صياغة مواد العالقات العامة المترجمة في قوالب فنية 

 ئل االعالنية ترجمة نماذج من الرسا –والندوات والمؤتمرات والملفات االعالمية 

  Marketing  Basics أساسيات التسويق -3

التسويق فى العصر  –: عملية التسويق يستراتيجالتخطيا اإل –العالقة بين التسويق والعميل 
 –سوق المستهلك وسلوكيات المستهلك  –إدارة المعلومات التسويقية  –بيئة التسويق  – يالرقم

 –الخدمة –ستراتيجيات التسويقية الخاصة بالمنتج اإل – والوضع المالئم يتحديد الغرض التسويق
 قنوات التسويق. –االعتبارات التسعيرية  –العالمة التجارية 

 

  Public relation managementا ارة العالقات العامة  – 4
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دور العالقات  –التخطيا االستراتيجي للعالقات العامة  –موقع العالقات العاة في مجال االدراة 
ادارة العالقات العامه  –استراتيجيات االتصال في العالقات العامة  -امة في ادارة االزماتالع

 –التنظيم  –التخطيا  –عناصر العملية االدارية في المنظمات والمرسسات   -والصورة الذهنية 
ات لرك –الهياكل التنظيمية الدارات وقطاعات العالقات العامة  –المتابعة والتقييم  –القيادة 

 مراحل التخطيا االعالمي  –مقومات التخطبا االعالمي  –التخطيا االعالمي  –العالقات العامة 

  Writing for PRالكتابة للعالقات العامة  -5

 –أساليب الكتابة  –خطيا وتنفيذ إعداد وت مراحل الكتابة – للعالقات العامة أس  وقواعد الكتابة
 –تحرير الملفات االعالمية  –تحرير تقارير الندوات والمرتمرات –ت كتابة التقارير والمطويات والبيانا

 الكتابة في مواقع العالقات العامة االلكترونية

 

 Internship (I)( 1) يتدريب عمل - .6

( ساعه في كتابة  البيانات والتقارير واالخبار والملفات االعالنيه وتحرير 60تدريب عملي لمدة ك
إكساب الطالب مهارات عملية من   -صة التسويقية  واالعالنات التحريرية الرسائل االعالنية والق

زيارات تدريبية  –تصميم نماذج إعالنية داخل المعامل  –خالل وضع تخطيا لحمالت إعالنية 
 كتابة وتقويم تقارير للعالقات العامة –لوكاالت اإلعالن 

 الفصل الدارسي الثاني:

 قسم الصحافة

 News papers management and   ياتها واقتصاد ادراة الصحف -1

economics  

ادارة المؤسسات  –اقتصاديات الصحافة في عصر االعالم الرقمي  –صناعة الصحافة 

 –الواقع االقتصادي واالداري للصحف القومية المصرية  –التوزيع –االعالنات  –الصحفية 

اقتصاديات الصحف  –عات مستقبل الصحف المطبوعه في اطار تكنولوجيا االتصال والمطبو

 االلكترونية .
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  Investigation and talk editingتحرير التحقيق والحديث  -2

انواع  –ق والتقرير والموضوع الصحفي يالفروق بين التحق –مفهوم التحقيق الصحفي 

القوالب الفنية  –الحمله الصحفيةوانواعها  –خطو اعداد التحقيق الصحفي  –التحقيق الصحفي 

 –خطه اعداد الحديث الصحفي  –انواعة  –مفهوم الحديث الصحفي  –التحقيق الصحفي لكتابة 

 القوالب الفنية لكتابة الحديث الصحفي 

 Egyptian and Arab journalism  العربية المصرية و الصحافةتاريخ  -3

history  

 –الصحافة الشعبية  –نشأة الصحافة المصرية  وتطورها ) مرحلة الصحافة الرسمية 

الصحافة في إطار  – 1977- 1952تنظيم الصحافة  – 1952-1923الصحافة الليبرالية 

 –انماط الملكية  –نشأه الصحافة العربية وتطورها  -(  2011-1977التعددية الحزبية 

الخطاب الصحفي  –العالقه بين الصحف العربية والسلطه السياسية  –السياسات التحريرية 

 ابرز رواد الصحافة المصرية والعربية –العربية العربي والقضايا القومية 

 Investigative Reportingالتقارير االستقصائية  -4

خطروات التغطيرة  –نشرأة الصرحافة االستقصرائية وتطورهرا  –الوظيفة الرقابية واالستقصائية للصحافة 
 –فية الحمرررررالت الصرررررح –التحقيقرررررات الصرررررحفية  –ألررررركال التغطيرررررة االستقصرررررائية  –االستقصرررررائية 
 تطبيقات.

 

  Web Design of News تصميم مواقع األخبار على اإلنترنت -5

مررن حيررث أنررواع االسررتخدام  XMLاسررتخدام لغررة –كيفيررة تصررميم وتنفيررذ مواقررع إخباريررة علررى اإلنترنررت 
سرهولة التعامرل مرع  –تردعيم متصرفحات اإلنترنرت  – XMLالعالقة بين عناصر لغة  –وبناء الجمل 

 تطبيقات. -خصائص التفاعلية –عند االستخدام  صفحات اإلنترنت

 Internship (II )( 2تدريب عملي ) --6

(ساعة  علي كتابة التحقيق والحديث و االخراج والتصميم للجريدة والمجله 60تدريب عملي لمدة ك
 تدريبات في جريدة الشروق نيوز والموقع االخباري االلكتروني   –والموقع االلكتروني 
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 عة والتليفزيونقسم اإلذا 

  Radio and television managementادارة الراديو والتليفزيون  -1

صنع القرار داخل المؤسسات االذاعية  -انماط االدراة الحكومية والخاصة   –االنظة االذاعية 

التنظيم  –التخطيط  –عناصر العملية االدارية في المؤسسات االذاعية والتليفزيونية  -والتليفزيونية  

التخطيط  –الهياكل التنظيمية للشبكات االذاعية والقنوات التليفزيونية  –المتابعة والتقييم  –القيادة  –

اقتصاديات القنوات  –مقومات التخطيط البرامجي  –البرامجي مفهومه وسماته وعناصره 

 الحدود  مستقبل االذاعات والقنوات المحلية في اطار المنافسه في القنوات عابرة –التليفزيونية 

 Preparing and editing PROGEAMMاعداد وتحرير البرامج    -2

فن د  -انواعها وخصائصها وتوظيفها في مختلف البرامج   –مفهوم المقابله االذاعية والتليفزيونية 

االساليب الفنية لصياغة  –خطة االعداد والتنفيذ  –دراسة شخصية الضيف  –ادارة الحوار  -االسئلة 

القوالب  –انواعة  –مفهوم التحقيق االذاعي والتليفزيوني  –ابلة االذاعية والتلفزيونية وتحرير المق

كتابة  –اعداد البرامج االذاعية والتليفزيونية  –الفنية لصياغة وتحرير التحقيق االذاعي والتليفزيون 

 اسكريبت البرامج 

  Script writingكتابة السيناريو  -3

السيناريو  –الحركه والمشاهد والكالم المصاحب لهما  –ده ووظائفه خطوات اعدا –مفهوم السيناريو 

 نماذج تطبيقية من الدراما االذاعية والتليفزيونية واالفالم الوثائقية .–السيناريو التفيذي  –النظري 

 

 AdvertisingProduction for Radio & TVي والتليفزيون يإنتاج اإلعالن اإلذاع -4

التقنيرررات الحديثرررة ل عرررالن  –وكيفيرررة تحريرررره  يأنرررواع اإلعرررالن اإلذاعررر – يمكونرررات اإلعرررالن اإلذاعررر
إعرداد وتصرميم  –إبرراز الجوانرب اإلعالنيرة  ياستخدام الكاميرات فر –اإلعالن  يالصورة ف – ياإلذاع

المررثرات  –التليفزيرون  يالوسرائل الفنيرة المرتبطرة باعرداد اإلعالنرات التجاريرة فر – ياإلعالن التليفزيون
اإلعررالن  يدور الجراهيررك فرر –إعررداد فريررق  –لوحررة القصررة  –كتابررة السرريناريو  –وتية والبصرررية الصرر

 تصميم المشاهد. – يالتليفزيون
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 Videography for TV التصوير التليفزيونى  -5

أنرواع اإلضراءة  – ينظريرات االتصرال المرئر –العمرق والحركرة  –اإلضاءة واأللروان  –العملية المرئية 
زواورررا وعدسرررات  –أوضررراع الكرراميرات داخرررل االسرررتديو  –مكونرررات الكررراميرا التليفزيونيرررة  –ا ومتطلباتهرر
 تطبيقات. -ي التصوير الخارج –الدوكور  –أنواع اللقطات واستخدام كل نوع  –الكاميرا

  Internship (II) (2) يتدريب علم -6

 –التصروير  –اعرة والتليفزيرون إعداد وتنفيذ ألكال برامجية ل ذ ( ساعة علي 60تدريب عملي لمدة ك
 . اإلخراج -الدوكور  –المرثرات الفنية  –مونتاج الصوت  –مونتاج الفيديو 

 قسم العالقات العامة واإلعالن 

  Advertising managementادارة االعالن  -1

عوامل المؤثرة  –الوظاءف التسويقية والترويجية   -وظائف االدراة في شركات ووكاالت االعالن  

 -المنظمات االعالمية المعاونة   -المنظمات االعالنية المتخصصه   –كفاءة ادارة االعالن علي 

المتابعة  –القيادة  –التنظيم  –التخطيط  –عناصر العملية االدارية في وكاالت وشركات االعالن 

العالنية االسس العلمية لتخطيط الحمالت ا–الهياكل التنظيمية لوكاالت وشركات االعالن  –والتقييم 

تحليل الواقع   –التدريب والبحوث  –مراحل التخطيط االعالني  –مقومات التخطيط االعالني  –

 اقتصاديات االعالن. –االداري وتطويرة في شركات ووكاالت االعالن 

  Editing for advertisingالكتابة لالعالن  -2

عالنية البسيطه والوصفية والتفسيرية تحرير الرساله اال –القواعد الفنية لتحرير الرساله االعالنية 

تحرير  –تحرير االعالنات التحريرية  –تتحرير القصه التسويقية  –والحوارية وذات الشهادة 

تقنيات تحرير االعالن  –تحرير اعالنات الفيديو  –تحرير االعالنات االذاعية  –الحمالت االعالنية 

 االلكتروني 

 

  Media Campaigns  الحمالت اإلعالمية -3
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ستراتيجيات إأهداف و  –نماذج اتجاهات الجمهور  –أنواع الحمالت  –مفهوم الحمالت اإلعالمية 
تحديد  –المزج بين الوسائل لتحقيق أهداف الحملة  –بناء الرسائل واختباراتها  –الحمالت اإلعالمية 

  يةنماذج تطبيق –تقويم الحمالت  –تنفيذ الحمالت  – يالميزانيات والجدول الزمن

 Social Marketingي التسويق االجتماع -4

للهيئررات  يالبنرراء االجتمرراع –نظريررة الررنظم وفلسررفة السرروق  –وتعريفاترره  يمفهرروم التسررويق االجتمرراع
التخطريا  –ستراتيجيات تسويق األفكرارإ –نظرية انتشار األفكار المستحدثة –المجتمع يوالمنظمات ف

 .يللتسويق االجتماع

 Design & Production for PR ا  العالقات العامةتصميم وإنتاج مو  -5

تحويرررل البرنرررامج المكتررروب لشررربكة  –تصرررميم برنرررامج للعالقرررات العامرررة  –التخطررريا للعالقرررات العامرررة 
أسرراليب  –مواقررع الشرربكة  يسررتراتيجيات االتصررال فررإ –تخطرريا موقررع علررى الشرربكة وتقويمرره  –أعمررال 

 –تصميم وإنتاج التقارير والمطويات للعالقات العامة  -ةلمواقع الشركات على الشبك يالتصميم العمل
 تطبيقات. –أساليب بناء وتغيير الصورة من خالل العالقات العامة 

 Internship (II)( 2) عمليتدريب  -6

وتنفيرررذ االعالنرررات االذاعيرررة  عالنيرررةاإلحمرررالت لتخطررريا ل( سررراعه  علررري ال60تررردريب عملررري لمررردة ك
اكتسررربها  ياالستشرررهاد بنمررراذج واقعيرررة لتعميرررق المفررراهيم والمهرررارات التررر –- والتليفزيونيرررة واالكترونيرررة

 زيارات ميدانية لوكاالت اإلعالن والتعليم بالمالحظة والمشاركة. -الطالب

 

 

. 
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 الرابع يالعام الدراس

 األول: يالفصل الدارس

  مقررات عامة 

  Cross culture  media       اإلعالم عبر الثقافات -1
هدف المقرر لتعريف الطالب بالمفاهيم اإلعالمية والثقاهية المعاصرة والمفردات المتصلة بهما ي

كالعولمة واالقتصاد الحر وصراع الحضارات، كما يتعرف الطالب على تاريخ وتطور االتصال 
لتعرف الثقافي بين األمم، وعالقة تطور االتصال الثقافي بالثورة اإلعالمية الجماهيرية، باالضالفة ل

 على المكتسبات والنتائج المترتبة على االتصال الثقافي.

 

  الصحافةقسم 

 Modern attitudes in التحرير المطبوع والرقمي االتجاهات الحديثة في  -2

printed and digital editing  

 –الصحافة االدبية  -تطور المدارس الصحفية من الصحافة الموضوعية الي الصحافة التفسيرية 

االتجاهات الحديثة –التحوالت السريعة داخل غرف االخبار  –الصحافة البديله  -صحافة الدعوية ال

االساليب الجديدة لطرق جمع المعلومات في القصص االخبارية   - في تحرير  الصحف المطبوعة

ادارة  –االنماط الجديدة للكتابة الرقمية  –نلجديدة واالدوار الجديدة للصحفييالمهارات ا –الرقمية 

 –ادلة اساليب الحرير في الصحف الدولية  –تقنيات التحرير االبداعي  –المحتوي المدمج والمتكامل 

 اساليب الكتابة في التغطية المختلطه 
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  Editing in specialized journalismالتحرير في الصحافة المتخصصة  -3

االسس الفنية  –صها وجمهورها انواعها وخصائ –نشأتها وتطورها  –مفهوم الصحافة المتخصصة 

لتحرير صفحات الرياضة والحوادث واالقتصاد والتعليم والشئون العسكرية والشئون البرلمانية 

 النقد االدبي والفني  –والمرأه والشباب 

  Design and layout magazineتصميم واخراج المجله  -3

عامل مع العناصر التبيوغرافية  الت –اساليب اخراج المجله  –القواعد الفنية الخراج المجلة 

اخراج  –مدارس ومذاهب االخراج والتصميم في المجالت –اخراج وتصميم الغالف  –والجرافيكية 

االتجاهات الحديثة في –االلوان  –تصميم الغالف  –اخراج المجالت المتخصصة  –المجالت العامة 

 اخراج المجلة 

 

 Press Technology and merged content   والمحتوي المدمج  تكنولوجيا الصحافة -4

تكنولوجيا التوثيق اإلعالمي  -تكنولوجيا جمع المعلومات  –ها مفهوم تكنولوجيا الصحافة ومرتكزات

مستقبل تكنولوجيا  –تكنولوجيا النشر والطباعة  –تكنولوجيا التحرير اإللكتروني  –واالسترجاع

 توي المدمج في المواقع االلكترونية ادارة المح –المحتوي المدمج والمتكامل  -الصحافة

  Graduation Project (1) مشروع التخرج-6

وضع خطه  –اختيار فكرة المشروع  -موقع الكتروني ( –مجله  –تكوين فريق المشروع كجريدة 
 اعداد وتحرير االخبار والتقارير والتحقيقات واالحاديث والملفات الصحفية  –المشروع 

  يوناإلذاعة والتليفزقسم 

 Digital communication Technology الرقمي  االتصالتكنولوجيا  -2

نقل مختلف  –تأثير التحول الي االتصال الرقمي علي المحتوي االذاعي والتليفزيوني 
المعلومات سواء كانت معطيات او بيانات عل  لكل الارات الكترونية بين قارات العالم 

دور االلارات االلكترونية في  –داخل بين الموجات دون التأثر بالمسافة او التشويش او الت
نقل النصوص والرسوم والصور ولقطات الفيديو واالصوات ودمجها ونقلها من جهاز الخر 

 االنظمة الرقمية النتاج الفيديو  –تقنيات البث الرقمي  -



- 28 - 

 

 Broadcast Performanceالبرامج اإللقاء وتقديم  -3

 –مهررررارات تقرررردوم البرررررامج  –المررررذوع ومقرررردم البرررررامج  –إلذاعيررررة خصررررائص التقرررردوم الجيررررد للبرررررامج ا
عررض  –تنمية القدرات على اإللقاء السليم  –اللغة العربية  يالمقصود بالصوت ومخارج الحروف ف

 ياختيرار نوعيرة األسرئلة فر –نماذج مرن البررامج لتقيريم أسراليب اإللقراء فيهرا وتقطيرع الرنص والوقفرات 
 يبات عملية داخل االستديو.تدر  –البرامج الحوارية 

  Radio & TV Directing يوالتليفزيون ياإلخراج اإلذاع -4

إعداد السيناريو  – يوالتليفزيون يعملية اإلخراج اإلذاع فيالجوانب الفنية واإلبداعية  –مهام المخرج 
Story board-  حركررات  –تقطيرع الررنص – يعمليررة التصرور الررذهن –كيفيررة قرراءة المخرررج للرنص

 –الرررردوكور  –اإلضرررراءة  –ترررروازن األصرررروات  –اسررررتخدام الميكروفونررررات  –لكرررراميرا وأنررررواع اللقطررررات ا
مصررررطلحات  – يالمونترررراج التليفزيررررون –غرفررررة الررررتحكم  –التصرررروير والتسررررجيل  –المرررررثرات والخرررردع 
 وقواعد اإلخراج.

 

 

  International news channelsالقنوات االخبارية الدولية -5

انماط ملكية القنوات  –نشأتها وتطورها وتصنيفها ووظائفها  –الخبارية الدولية مفهوم القنوات ا
نماذج من  –القنوات االخباريو الدوليةوالسياسة الخارجية  –االخبارية الدولية وسياستها االعالمية 

عالمي الخطاب اال –القنوات االخبارية الدولية الناطقه باللغة العربية  –القنوات االخبارية الدولية 
 للقنوات االخبارية الدولية في صورة العرب والمسلمين 

  Graduation Project(1)مشروع التخرج  -6

 افالم تسجيلية( –افالم روائية  –برامج اذاعية وتليفزيونية  –تكوين فريق المشروع ك تقارير اخبارية 
 الزمالء مج بالتعاون مع إنتاج البرنا –كتابة النص  –اختيار الفكرة وتحديد الهدف من البرنامج

 اجراء المقابالت . –كتابة السيناريو  –جمع مادة المشروع  –وتبادل األدوار 
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 العالقات العامة واإلعالن  قسم 

 Creative Advertising  اإلعالن ياإلبداع ف -2

ده وأبعا يالتفكير اإلبداع –ستراتيجيات إقناع الجمهور المستهدف إ –اإلعالن  يعوامل اإلبداع ف
ابتكار األفكار  – يعملية البحث والعصف الذهن –العمالء  ياستخدام األوتار المرثرة ف –ومكوناته 
 تطبيقات على أنواع اإلعالنات المطبوعة والمسموعة والمرئية. –الجديدة 

 

 Advertising productionاإلعالن إنتاج  -3

 يصرررياغة المضرررمون بكافرررة أبعررراده فررر اإلعرررداد المتكامرررل للرسرررالة اإلعالنيرررة مرررن خرررالل تحديرررد أبعررراد
 –الجمهرور المسرتهدف  يفر يواالتصالي مراحل التأثير النفسو الوسائل المطبوعة والمسموعة والمرئية 

ألررركال و المراحرررل الفنيرررة إلنتررراج المرررواد اإلعالنيرررة  – ياإلعرررالن المطبررروع والمرئررر ياسرررتخدام الكررراميرا فررر
 تطبيقات عملية. ي،كل البرامجعالقة زمن اإلعالن بالشو  ياإلعالن التليفزيون

 Electronic Marketing يالتسويق اإللكترون -4

العوامررل  –سررمات التسررويق عبررر اإلنترنررت ومزاورراه  –أنشررطة التسررويق والشررراء  ياسررتخدام اإلنترنررت فرر
أنرواع  –اإلنترنت كرأداة للبيرع  –ألكال اإلعالن عبر اإلنترنت  – يتعوق نمو التسويق اإللكترون يالت

مصررررر ومسررررتقبل  ياإلنترنررررت فرررر –عبررررر اإلنترنررررت  ينمرررراذج السررررلو  الشرررررائ –واق اإلليكترونيررررة األسرررر
 .يالتسويق اإللكترون

 Conferences & Exhibition Organizingتنظيم المؤتمرات والمعارض  -5

تخطيا وتنظيم المعارض والمرتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بمنتجات المنشأة وتسويق أنشطتها 
 إدارة المهرجانات والمناسبات الخاصة - دارة األنشطة المساندة للمعارض والمرتمراتإ –
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  Graduation Project(1)مشروع التخرج  -6

موقرع  –حملرة اعالنيرة  –حملره اعالميرة  –اعرالن تليفزيروني  –تكوين فريق المشروع ك اعرالن اذاعري 
اجرراء  –اجرراء البحروث ودراسرات الجردوي  – جمرع المرادة العلميرة –الكتروني ( اختيار فكره المشروع 

 المقابالت

 :يالثان يالفصل الدارس

  الصحافةقسم 

  Design & Production for Multimediaتصميم وإنتاج الوسائط المتعد ة  -1

إنشراء نمراذج  –إنشاء النماذج ذات األبعراد الثالثيرة وكيفيرة تحريرك األجسرام ثالثيرة األبعراد  يف ةمقدم
اسرتخدام  –تحريرك المسرارات –تحريرك العنراوين  –إنشراء النمراذج المجزئرة  –ت اإلضالع لأللكال ذا

تحليرل الصرورة  –استرجاع ملفات الوسائا المتعددة  –تحريك األلكال ثالثية األبعاد  يف MELنص 
 تطبيقات على األخبار. –واألصوات واستخراج بعض الخصائص منها 

  Internet Journalism typesاإلنترنت صحافة انماط  -2

صرحافة  –صحافة الموبايل  -صحافة المواطن أنماط صحافة اإلنترنت ك–مفهوم الصحافة االنترنت 
 ( صحافة الواقع االفتراضي  –صحافة البيانات  –الفيديو 

 Modern atitudes in  التصااميم الموباوع وااللكترونااي االتجاهاات الحديثااه فاي  -3
printed and electronic design  

االجاهات التجديدوة الحديثة في اخراج الصفحات االولري  –تطور مدارس االخراج الصحفي 
التحررولي مررن االسرراليب النمطيررة لالخررراج الرري االسرراليب  –االسرر  الفنيررة للتصررميم الررذكي  –

النظرام المعيراري العرالمي لتصرميم  –اسر  التصرميم الحرديث واالبرداع –الجديدة في التصرميم 
تصررميم الصررحف فرري العصرررر  –مجررالت ألرنولررد ابررو التصررميم الحررديث وانترراج الصررحف وال

  الرقمي

  International tovrnalism الصحافة الدولية -4
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نمراذج مرن  –السياسرات التحليلرة  –انمراط الملكيرة  –نشرأتها وتطورهرا  –مفهوم الصرحافة الدوليرة 
مانيرا والصرين والهنرد واليابران الصحف الدولية في الوالوات المتحدة االمريكية وفرنسا وبريطانيا وال

الخطرراب الصررحفي فرري  –الصررحف العربيررة الدوليررة  –الصررحف الدوليررة الناطقرره باللغررة العربيررة  –
  الصحف الدولية والقضاوا العربية وصوره العرب والمسلمين .

 

 

 

 Documentation and the journalistic التوثيق ونظم المعلومات الصحفية  -5

information systems  

يهدف المقرر لدراسة جوانب تكوين وتنظيم مراكز المعلومات الصحفية وإدارتها ووظائفها ومتطلباتها، 
كما يتناول مصادر المعلومات بهذه المراكز، والتقنيات الحديثة واستخداماتها في مراكز المعلومات 

 الصحفية.

البحث المستعين بالحاسبات  –خبار تطوير عملية تغطية األ يفادة من الحاسبات اإلليكترونية فستاال
األفرالم  –أنرواع البررامج الوثائقيرة  – يالتوثيرق اإلعالمر –تحليل البيانرات  –صحافة قواعد البيانات  –

 تطبيقات. –مراحل إنتاج المواد الوثائقية  –الوثائقية 

  Graduation Project(2)مشروع التخرج  -6

 –تسرررليم مشرررروعات التخررررج ك جريررردة  –الطباعرررة  –اج التصرررميم واالخرررر  –مراجعرررة المرررواد الصرررحفية 
 موقع الكتروني (  –مجله 

  اإلذاعة والتليفزيون قسم  

  Vedio and mexage technigueتقنيات الفيديو والمكساج  -1

التتبع ودمج العناصر وخلق  –تقنيات صناعة الخدع التليفزيونية باستخدام برامج الحاسب االلي 

خلق فواصل تليفزيونية ومقدمات البرامج  –وتقنيات التحريك المتقدمة  تأثيرات الدخان والنار

المؤثرات الصوتية والموسيقي وتسجيلها وتركيبها  –تقنيات معالجه االصوات البشريه  –تليفزيونية ال
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خلق االنطباعات والتضخيم وتنفيذ عمليات المكساج في  –ومزجها مع المادة االذاعية والتليفزيونية 

 توظيف الموسيقي والصوت في زيادة التشويق  –الروائية والتسجيلية االفالم 

  Linear & nonlinear Editing المونتاج الخوى والالخوى -2

لرح  –التعريف بمبادئ المونتاج وكيفية تجميع المشاهد وإدخال المرثرات والخدع الصوتية والمرئية 
 Adobe Premiere-Editاستخدام برامج – يوالالخط يالمونتاج الخط –عام ألجهزة المونتاج 

Box –AVID  

PRODUCTION OF SPECIALIZED Programs المتخصصةإنتاج البرامج  -3   

، نظرة ساسية ومتطلباته ووسائلهمفهوم االعالم المتخصص وماهيته ودوره ووظائفه ومحدداته األ
لجمهور في مجاالت لفئات محددة من اعامة عن نشأة وتطور القنوات المتخصصة، انتاج برامج 

 الترهيه والرياضة والتعليم

  Production of Drama إنتاج الدراما -4

اختيار  –الراديو والتليفزيون  يف يالبناء الدرام –أنواع الدراما  –تطور الدراما  –مفهوم الدراما 
 نقد نماذج من الدراما –الحدث الهابا  –الذروة  –الحدث الصاعد  –الشخصيات  –السيناريو

 .ياإلخراج الدرام –إعداد مواقع التصوير  –اإلذاعية والتليفزيونية: كتابة ألكال من السيناريوهات 

 Film Production & Documentaryإنتاج األفالم والبرامج الوثائقية  -5

 –البناء الدرامى –رسم الشخصيات  –اختيار الفكرة  –السينما التسجيلية  –أنواع البرامج الوثائقية 
 تطبيقات. –حل اإلنتاج مرا

 Graduation Project (2)مشروع التخرج -6

 –تسليم مشروعات التخرج ك التقارير االخبارية  –المكساج  –المونتاج  –االخراج  –التصوير 
 االفالم التسجيلية (  –االفالم الروائية القصيرة  –البرامج االذاعية والتليفزيونية 

  العالقات العامة واإلعالنقسم 
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  Design & Production for Multimedia  تصميم وإنتاج الوسائط المتعد ة -1

إنشاء النماذج ذات اإلضالع المجزئة  –تحريك األجسام ثالثية األبعاد  -إنشاء النماذج ثالثية األبعاد
 –تحريك األلكال ثالثية األبعاد  يف MELاستخدام نص  –تحريك العناوين وتحريك المسارات  –

 تطبيقات على اإلعالنات. –صورة واألصواتتحليل ال

 .Integrated Marketing Comاالتصال التسويقى المتكامل  -2

وظائف االتصاالت التسويقية  –أبعاد االتصاالت التسويقية المتكاملة  –أسباب الظهور  –المفهوم 
 يالتسويق ف –نماذج لالتصاالت التسويقية الناجحة  –تخطيا االتصاالت التسويقية المتكاملة  –

 حاالت تطبيقية. –قنوات التسويق  –العالمة التجارية  –سلوكيات المستهلك  – يالعصر الرقم

  Marketing Research  بحوث التسويق -3

خطوات البحث: تحديد المشكلة  –المصادر الثانوية للبيانات  –الخطة التسويقية  يأهمية البحوث ف
جمع البيانات الكمية  –أنواع العينات  –ياغة األسئلة ص –أهداف البحث  –مجال التسويق  يف

 .يكتابة التقرير النهائ –تحليل البيانات وتفسيرها  –والكيفية 

 

  International advertisingاالعالنات الدولية  --4

تطورة من االعالن المركزي الي االعالن الالمركزي ثم االعالن  –مفهوم االعالن الدولي 

دور االعالنات الدولية في بناء الشخصية والعالمة التجارية وتشكيل سلوك  –جه الالمركزي المو

العوامل المؤثره علي فعاليةالرساله  –الرساله االعالنية الدولية والجمهور المحلي  –المستهلك 

القيود المفروضه  –اختيار وسائل االعالن الدولي  –وكاالت االعالنات الدولية  –االعالمية الدولية 

 االعالن الدولي والتسويق . –لي االعالن الدولية ع

  International public relation العالقات العامة الدولية  -5

االتصال الثقافي الدولي والعالقات الثقافية  -مفهوم العالقات العامة الدولية في سياق ظاهرة العولمة 

ي العالقات العامة الدولية واخالقياتها االنترنت كوسيله اتصال ف -استراتيجيات االتصال الدولي  -
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دور المنظمات  -رؤية نقدية لدور العالقات العامة الدولية في البيئات المحلية واالقليمية والدولية 

التغيرات البيئية المؤثرة علي  -متعددة الجنسيات في بسط سيطرتها واعادة تشكيل القيم والسلوكيات 

مفهوم الدبلوماسية  والصورة  -العالقات العامة الحكومية الدولية  -ممارسة العالقات العامة الدولية 

 الذهنية كمتغير في العالقات الدولية
 

  Graduation Project (2)مشروع التخرج -6

تصميم  –تصميم وتنفيذ مطبوعات العالقات العامة  –المكساج  –المونتاج  –االخراج   -التصوير 
 –حمالت اعالمية  –اعالن تليفزيوني  –ع التخرج ك اعالن اذاعي تسليم مشرو –المواقع االلكترونية 
 حمالت اعالنية ( 

 


