دليل كلية اآلداب

قسم علوم االتصال واإلعالم

1

قسم علوم ال تصال واإلعالم
مقدمة:

يهدف قسم علوم االتصال واإلعالم إلى تكووي شخصوي إعالميو تسوتيي مو خوالل االتصوال

الشخصى أو االتصال م خالل وسائل اإلعوالم إلوى التواصول مو المجتمو لتيوويه والنهوو

بو

بوود ا مو تكوووي الوووعى المجتمعووى وانتهووا ا إلووى تحفيو المووايني للمشوواهك بالسوولو اإليجووابى فووى

خيي التنمي الشامل متسلحا بتكنولوجيا العصه.
وم أجل تحقيق هذا الهدف يقسم البهنامج التعليمى ليالب قسوم علووم االتصوال واإلعوالم إلوى

ثالث مستويات.

المستوى األول :تكوي المعاهف العام فوى شوتى المجواالت لود اليالوب واحايتو علموا بكافو

األحداث الجاهي على الصعيدي المحلى والدولى  ،وفوى هوذا اإليواه يوده اليالوب الموواد العامو
أول سنتي دهاسيتي  :علم االجتماع – علم النف

– علم السياس – علم االقتصاد – علوم القوانو

باإلضاف إلى اللغ العهبي واألجنبي .
المستوى الثانى :تكوي شخصي إعالمي متخصص  ،وفوى هوذا اإليواه يوده اليالوب الموواد

اإلعالمي المتخصص فى (الصحاف  -اإلذاع  -التلف يو  -العالقات العام واإلعال ) .

المستتتوى الثال ت  :تنمي و المهوواهات الشخصووي اإلعالمي و لوود اليالووب ،وفووى هووذا اإليوواه يووتم

تدهيب اليالب تدهيبا مكثفا على كاف مجاالت العمل اإلعالموى(:الصوحاف  ،اإلذاعو والتليف يوو و
العالق ووات العامو و واالع ووال ) ب وود ا مو و إع ووداد المو وواد اإلعالميو و وص وويااتها واخهاجه ووا ف ووى ش ووكلها

النهائى  ،وعلى هذا األسا

يدهب القسم اليالب .

داخل الكلي ويقوم ب مماهسو متخصصوو فوى مختلوف مجواالت العمول اإلعالموى مو صوحفيي
واذاعي وي ومخووهجي ومعوود ب وهامج  ،باإلضوواف إلووى موودهبي م و أعضووا هيئ و التوودهي

ويحصل اليالب على تدهيب صحفى خالل الفهقتي األولى والثاني  ،ويحصل على تدهيب

( صحاف واذاع وتلفي يو وعالقات عام وأعال ).

بالقسووم.
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مجالت عمل طالب القسم:

قسم علوم االتصال واإلعالم

يستيي يالب قسم علوم االتصال واإلعالم أ يعمل فى المجاالت التالي -:

* المؤسسات الصحفي  :الصحف والمجالت .

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

* أجه و و و ة اإلعو و ووالم المهئي و و و  :قن و و ووات التلف يو و ووو األهضو و ووي وقن و و ووات التلف يو و ووو الفضو و ووائي العام و و و
والمتخصص وشهكات اإلنتا اإلعالمى والمواق اإلعالمي على شبك اإلنتهنت.
 يهدف قسم علوم االتصال واإلعوالم إلوى تكووي شخصوي إعالميو تسوتيي مو خوالل االتصوال
الشخصووى أو االتصووال مو خووالل وسووائل اإلعووالم للتواصوول مو المجتمو لتيووويه والنهووو

بو

بد ا م تكووي الووعى المجتمعوى وانتهوا ا بتحفيو المووايني علوى المشواهك بالسولو اإليجوابى
فى خيي التنمي متسلحا بتكنولوجيا العصه.

 كافو المجوواالت المتخصصو  :إداهات اإلعووالم ووحداتو فووى كافو المؤسسووات الحكوميو الخاص و
والعام منها والمتخصص .

 مجاالت اإلعالم التهبو  :فى المؤسسات التعليمي واألكاديمي . -مجاالت اإلعالم الدولى :فى المؤسسات ذات الياب الدولى.

***
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أعضاء هيئة التدريس

قسم علوم االتصال واإلعالم

 -1أساتذة عاملون
أ.د.سو ا يوسف القلينى
أ.د.السيد بهنسى حس
أ.د.نجو عبدالسالم عبدالع ي
د.ماهينا هم

أحمد

د.هب أمي أحمد شاهي

أستاذ اإلذاع والتلف يو
أستاذ العالقات العام واإلعال
أستاذ الصحاف
استاذ مساعد اإلذاع والتلف يو
أستاذ اإلذاع والتلف يو
وهئي

القسم

suzan.yousif@art.asu.edu.eg
elsayed.shenak@art.asu.edu.eg
nagwa.abdelsalam@art.asu.edu.eg
mahenar.ramzy@art.asu.edu.eg
heba.amin@art.asu.edu.eg

 -2أساتذة مساعدون
د.دينا يحيى محمود
د.حنا محمد اسماعيل يوسف

أستاذ مساعد إذاع وتلف يو
أستاذ مساعد

د.هشا عبدالحميد محمد

مده علوم االتصال

د.دينا فاهوق محمد أبو يد

مده إذاع وتلف يو

dina.yahia@art.asu.edu.eg
hanan.yousif@art.asu.edu.eg
rasha.kamhawy@art.asu.edu.eg
dina.farouk@art.asu.edu.eg

 -3المدرسون
مده إذاع وتلف يو

ghada.mostafa@art.asu.edu.eg

د.اادة مصيفى محمد عبيدو
د.سلو سليما عبدالحميد

مده العالقات العام واإلعال

salwa.soliman@art.asu.edu.eg

د.سهى عبدالهحم محمد

مده الصحاف

soha.almahdy@art.asu.edu.eg

د.مى إبهاهيم حس إبهاهيم

مده العالقات العام واإلعال

mai.ibrahim@art.asu.edu.eg
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 -4المدرسون المساعدون

قسم علوم االتصال واإلعالم

شيهي كامل العهاقى

مده مساعد

shereen.kamel@art.asu.edu.eg

دينا محمد كامل الخياي

مده مساعد

dina.mohamed@art.asu.edu.eg

مها محمد حسي المالح

مده مساعد

maha.almalah@art.asu.edu.eg

أسما عبدالشافى عبدالغفاه

مده مساعد

asmaa.abdelshafi@art.asu.edu.eg

نوه عبدالوهاب محمود
ا

مده مساعد

noura.abdelwahab@art.asu.edu.eg

فلو اه إكهام متى سامى

مده مساعد

floura.akram@art.asu.edu.eg

من اهلل محمد عبدالحميد

مده مساعد

mena.mohamed@art.asu.edu.eg

شيما ع الدي ذكى

مده مساعد

shaymaa.ezzeldin@art.asu.edu.eg

شيهي محمد احمد احمد عمه

مده مساعد

shereen.hindy@art.asu.edu.eg

مهوة مهتضى محمود

مده مساعد

marwa.mortada@art.asu.edu.eg

انجى فتحى مفيد فه

مده مساعد

engy.fathy@art.asu.edu.eg

هانيا سعيد خضه

مده مساعد

rania.said@art.asu.edu.eg

-5المعيدون
هب سيد ذكى

heba.said@art.asu.edu.eg

إيما سيد أحمد

eman.sayed@art.asu.edu.eg

مهيم عادل وليم

mariam.adel@art.asu.edu.eg

ساه محمد عبداهلل

sara.attia@art.asu.edu.eg

اميهة جمال محمد عيد

amira.gamal@art.asu.edu.eg

سمه صبه صادق

samar.sabry@art.asu.edu.eg

عبدالهحم محمود على السمنى
هند محمد على
هالال احمد محمد عبدالوهاب
مهام احمد محمد عبدالنبى
ساهة جميل ابهاهيم الجند
عمهو احمد عبدالسمي بهلول

elsamni@art.asu.edu.eg
hend.mohamed@art.asu.edu.eg
rola.ahmed@art.asu.edu.eg
maram.ahmed@art.asu.edu.eg
sara.gamil@art.asu.edu.eg
amr.ahmed@art.asu.edu.eg
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قسم علوم االتصال واإلعالم

يده يوالب قسوم علووم االتصوال واإلعوالم مجموعو مو الموواد العامو والمتخصصو فوى اإلعوالم

مو خووالل المقووههات الد اهسووي بوالفهقتي األولووى والثانيو ويبوودأ تشوعيب البوهامج الد اهسووي فووى الفووهقتي
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 .

الفرقة األولى
المقررات الدراسية

أولا :المقررات الدراسية الفصلية

الفصل الدراسى األول

 -1اللغة العربية :النحو والصرف .

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بقواعد النحو والصهف والتدهيب على الكتاب اإلعالمي بلغ عهبي سليم
* قواعد النحو والصهف للنص اإلعالمى بلغ صحيح .

 -2مادة إعالمية بلغة أجنبية ( مستوى أول ).

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تنمي اللغ األجنبي ( إنجلي

أو فهنسى ) لد يالب اإلعالم مما يساعدة على العمل المستقبلى

فى وسائل اإلعالم النايق باللغات األجنبي صحاف  /إذاع  /تليف يو .

* تعهيو ووف اليالو ووب بالمصو وويلحات اإلعالمي و و باللغ و و األجنبي و و واسو ووتخدامها فو ووى مجو وواالت اإلعو ووالم
المختلف .

دليل كلية اآلداب

6

-3مدخل إلى ال تصال.

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب باالتصال بمستويات ومفهوم وانواع ووسائل والفهق بي االتصال واإلعالم والقا
الضو على فنو االتصال المختلف حتى يكو مدخال مالئما لمواد التخصص اإلعالمى.

* عناصه العملي االتصالي ووظائف االتصال وفنون م
( إعالم واعال وعالقات عام ودعاي ) م إلقا الضو على مستويات االتصال ووسائل االتصال
المختلف وخصائصها واستخداماتها.

 -4المدخل الجتماعى لإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بعالقو وسوائل اإلعوالم بوالجمهوه وعالقو الجمهووه بوسوائل اإلعوالم وأيضوا دوه
وسائل اإلعالم فى تناول قضايا المجتم وتوعي الجمهوه .

* أهووم نظهيووات اإلعووالم ذات الموودخل االجتموواعى م و التيبيووق علووى مووا تتناول و وسووائل اإلعووالم
المختلف م قضايا مجتمعي وسبل التواصل م المجتم م خالل وسائل اإلعالم ومخهجاتها

-5مبادئ القتصاد .

عدد الساعات أسبوعيا3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب باألنظم االقتصادي المختلف وأنماي الملكي وأهم المشكالت االقتصادي
المعاصهة وتأثيهها على أدا وسائل اإلعالم وتوجهاتها.

* األنظم االقتصادي المختلف وأنماي الملكي االقتصادي وتأثيهها على وسوائل اإلعوالم وعمليوات
الع ووه

واليل ووب وتيبيقه ووا عل ووى وس ووائل اإلع ووالم مو و خ ووالل المش ووكالت االقتص ووادي المعاصو وهة ،

وعالقتها بوسائل اإلعالم.
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 -6الخبر ومصادره.

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات اسبوعيا 3 :سواعات نظوه  3 +سواعات عملوى صوحاف علوى جمو الخبوه وكتابو

الخبه الصحفى.
محتوى المقرر:

* تعهي ووف اليال ووب بمفه وووم الخب ووه الص ووحفى ومص وواده وأس وواليب االس ووتدالل عليو و وكتابو و الخب ووه
وصياات صياا إعالمي .
* الخبه وأنواع ومصاده ومداه األخباه محليا وعهبيا وعالميا وأس

كتاب الخبه .

ملحوظ  :يشمل الفصل الدهاسى األول موادتي يضواف لهموا أعموال السون مو (  ) 6دهجوات علوى أ يحسوب
امتحا نهاي العام فى المقهه م  44دهج وهى:
 -4مدخل الى االتصال :تيبيقات عملي يكلف بمتابع وسائل اإلعالم للتعهف على أنواع وسائل اإلعوالم
وأشكال المفاهيم اإلعالمي التى تقدمها .
 -2الخبه ومصاده  :تدهيب عملى صحاف التى يقسم اليالب الى مجموعات صغيهة تحت إشهاف أسواتذة
م المدهبي ويكلف اليالب بجم األخباه م الجامع ويقوم بكتاب األخباه وصيااتها.

***

-1الترجمة .

الفصل الدراسى الثانى

عدد الساعات أسبوعيا  3:ساعات نظه
أهداف المقرر :

* تدهيب اليالب على أس
العهبي .

وقواعد التهجم م اللغو األجنبيو ( إنجليو

– فهنسوى ) إلوى اللغو

محتوى المقرر:

* تدهيب اليالب على تهجمو مختلوف األشوكال اإلعالميو مو اللغو األجنبيو إلوى اللغو العهبيو إلوى
جانب تهجم مختلف المصيلحات الخاص بالمجاالت المتعلق بمجال اإلعالم.
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 -2مبادئ العلوم السياسية .

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بالنظم السياسي العالمي وسياس الدول وعالقتها بوسائل اإلعالم

* الوونظم السياسووي المختلفو وسياسو الدولو وتأثيههووا علووى وسووائل اإلعووالم العاملو فووى الدولو واحوودث
المنظمات الدولي واإلقليمي ودوه اإلداهات اإلعالمي بها والمنظمات السياسي الدولي وتناولها م
خالل وسائل اإلعالم.

 -3المدخل النفسى لالعالم.

عدد الساعات أسبوعيا 3:ساعات
محتوى المقرر.

* تعهي ووف اليال ووب بالم ووداخل النفس ووي لإلع ووالم ووس ووائل وعالقتو و ب ووالجمهوه واعتم وواد عل ووى وس ووائل
اإلعووالم فضووال ع و تووأثيهات وسووائل اإلعووالم فووى الجمهوووه  ،وانعكووا

األنموواي الثقافي و والتعليمي و

علووى القووائم باالتص ووال فووى صووياا الهس ووال اإلعالمي و  ،واألي وهاف اإلعالميو و للهسووال وتأثيهاته ووا
النفسي على الجمهوه.

* نظهي ووات اإلع ووالم ذات الم ووداخل النفس ووي مث وول :نظهيو و االعتم وواد عل ووى وس ووائل اإلع ووالم  ،ونظهيو و
الغووه الثقووافى وايههووا م و النظهيووات التووى تفسووه التفاعوول بووي عناصووه العملي و االتصووالي (القووائم
باالتصال-الجمهوه-الوسيل -الهسال -فضال ع أساليب قياسات هج الصد ).
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 -4نشأة وسائل اإلعالم وتطورها.

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهي ووف اليال ووب بنش ووأة وس ووائل اإلع ووالم المختلفو و والم اهح وول الت ووى تي وووهت مو و خالله ووا محلي ووا
وعالميا.

* تاهيخ الصحاف النشأة والتيوه.
* تاهيخ الهاديو النشأة والتيوه.

* تاهيخ التليف يو النشأة والتيوه .
* تاهيخ السينما النشأة والتيوه.
* اإلنتهنت النشأة والتيوه.

 -5مدخل الحاسب اآللى.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب باستخدامات الحاسب اآللى فى مجال اإلعالم.
* التعهيف بالحاسب ومكونات وأنظم تشغيل ثم استخدامات فى مجاالت اإلعالم المختلف .

 -6الفنون الصحفية (مستوى أول).

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

* تعهيووف اليالووب بفنووو تحهيووه الصووحاف الميبوع و واإللكتهوني و واألشووكال المختلف و التووى تقوووم
عليها الصحاف الميبوع واإللكتهوني .
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قسم علوم االتصال واإلعالم

ملحوظ و  :يشوومل الفصوول الد اهسووى الثووانى علووى ثووالث م وواد بهووا أعمووال سوون م و ( )6دهجووات علووى أ يكووو
امتحا نهاي التهم م ( )44دهج وهى :
 -4المدخل النفسى لإلعالم  :وسائل اإلعالم ودهاسات الجمهوه يكلف اليالب بمتابعو وسوائل اإلعوالم وهصود
أشكال االستماالت المستخدم فى الوسائل اإلعالمي وأساليب التأثيه التى تتبعها وسائل اإلعالم.
 -2مدخل الحاسب اآللى :يكلف اليالب بالقيام بتيبيقات معين على الحاسب وتقديمها على ديس .
 -3الفنو الصحافي  :يتم تقسويم اليوالب فوى التودهيب العملوى إلوى مجموعوات صوغيهة العودد ويكلوف كول يالوب
بإعداد وتقديم شكل صحفى عباهة ع حواه وتقديم فى شكل موضوع صحفى.

***

دليل كلية اآلداب
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قسم علوم االتصال واإلعالم

الفرقة الثانية
أولا :المقررات الدراسية الفصلية

المقررات الدراسية
الفصل الدراسى األول

 -1اللغة اإلعالمية.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تنمي مهاهات اليالب فى الكتاب باللغ العهبي الصوحيح لوسوائل اإلعوالم المختلفو التقليديو
منها والحديث .

* كتاب المقال وتحليل اللغ اإلعالمي الضمني ولغ الصوهة والدعاي والكاهيكاتيه.

 -2مادة إعالمية بلغة أوروبية (مستوى ثاني).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تنمي المهاهات اللغوي واستخدام المصيلحات اإلعالمي باللغ األوهوبي

* موضوعات إعالمي بلغ أوهوبي خاص ما يتصل بنظهيات اإلعالم البسيي .

دليل كلية اآلداب
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 -3اإلعالم والتنمية.

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيووف اليووالب باسووتخدام وسووائل اإلعووالم فووى دف و عجل و التنمي و ودوه اإلعووالم فووى التنمي و
المستدام .

* التنميو ومفهومهووا وأدواتهووا واسووتخدام وسووائل اإلعووالم المختلفو فووى التنميو سووا علووى مسووتو
المحوويي البشووه أو المحوويي المصوونوع م و إب و اه نموواذ وتجوواهب عالمي و ومحلي و فووى اسووتخدام
اإلعالم فى التنمي .

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

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بالتشهيعات اإلعالمي فى مصه.
* تعهيو ووف اليالو ووب بتش و وهيعات العمو وول اإلعالمو ووى وأخالقيو ووات العمو وول اإلعالمو ووى وج و وهائم النشو ووه

المختلف وحقوق المؤلف والمبدع فى مختلف المجاالت الميبوع والمسموع والمهئي .

 -5مدخل إلى الصحافة .

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بالسياس التحهيهي واألنظم الصحافي العامل فى مصه والعالم.
* الفهق بي الجهيدة والمجل  -األنظم الصحفي –السياسات التحهيهي  -فهيوق العمول الصوحفى
واختصاص .
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 -6الفنون الصحفية (مستوى ثاني).

قسم علوم االتصال واإلعالم

ع وودد الس وواعات أس ووبوعيا 3 :س وواعات نظ ووه  3+س وواعات ت وودهيب عمل ووى ص ووحاف عل ووى الخب ووه

والقص اإلخباهي .
محتوى المقرر:

* تعهيووف اليالووب فووى الجو النظووه بكافو مووداه اإلخو اه الصووحفى واسووتخدام الصوووهة والبووني
وايهها م فنو اإلخ اه الصحفى  ،ويحتو المقهه على كل فنو اإلخ اه الصحفى.
* الج النظه يشمل فنو اإلخ اه الصحفى.

* والج العملى يشمل تدهيب على كتاب األخباه وجمعها وكتاب القص اإلخباهي .
ملحوظ  :يشتمل الفصل الدهاسى األول ومادتي بهما أعمال سن م  6دهجات على أ يحسب امتحوا نهايو
العام م  44دهج .
 -4اإلعالم والتنمي  :تيبيقات على حمالت التوعي فى التليف يو ويكلف اليالب بتصويه نمووذ لحملو
التوعي فى مجال التنمي المحلي .
 -2الفنو الصحافي  :تدهيب عملى صوحاف  ،يقسوم اليوالب إلوى مجموعوات صوغيهة تحوت إشوهاف أسواتذة
التدهيب ويكلفو باألعمال الصحافي (الحواه الصحفى) وكيفي إخهاج صحفيا.

***
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الفصل الدراسى الثانى

قسم علوم االتصال واإلعالم

 -1الترجمة اإلعالمية(مستوى أول)

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات نظه

محتوى المقرر:

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

* تهجم مو األوهوبيو للموواد الوواهدة علوى وكواالت األنبوا األجنبيو إلوى العهبيو باإلضواف إلوى
مختلف األشكال اإلعالمي األخه والمصيلحات الخاص بالمجالت المختلف والمتصل بمجال
اإلعالم .

 -2نظريات اإلعالم.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيووف اليووالب تيوووه نموواذ االتصووال ونظهياتو وأهووم النظهيووات التووى توضو أبعوواد العمليو

االتصالي .

* تعهي ووف الي ووالب ب ووبع

نظهي ووات االتص ووال واإلع ووالم مو و تيبيقاته ووا ف ووى مص ووه مو و خ ووالل

الدهاسات والبحوث أو وسائل اإلعالم.

دليل كلية اآلداب
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 -3تكنولوجيا التصال والمعلومات.

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:
* تعهيف اليالب بأحدث التقنيات المستخدم فى مجال اإلنتا اإلعالمى والمعلومات مو تتبو

تيوه تكنولوجيا األقماه الصناعي وتأثيهها على تيوه أدا وسائل اإلعالم واإلنتا اإلعالمى.

* تكنولوجيووا األقموواه الصووناعي وتيوههووا التليف يووو الكووابلى  ،تيوووه تقنيووات الهاديووو وصووال إلووى

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

 -4مدخل إلى الفنون اإلذاعية.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيوووف اليالو ووب بتقنيوووات وأدوات العمووول اإلذاعوووى المس ووموع والمهئ ووى واس ووتخداماتها وأش ووكال

البهامج اإلذاعي (هاديو وتليف يو ) ومكونات الكاميهات وأنماي استخدامها.

* أنو وواع االس ووتوديوهات ومكوناته ووا وأدوات العم وول اإلذاع ووى المس ووموع والمهئ ووى وأش ووكال اإلنت ووا
اإلذاعى المختلف والمسموع والمهئي .

 -5مدخل إلى العالقات العامة واإلعالن .
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالوب بالعالقوات العامو ووظائفهوا وأبعادهوا واسوتخداماتها فوى المؤسسوات المختلفو ،

كما يهدف إلى تعهيف اليالب باإلعال واستخدامات .

* تعهيووف اليال ووب بجو و ئي  :ج و خ وواص بالعالق ووات العامو و ووظائفهووا واس ووتخدامها وأنم وواي مو و
المؤسسات المختلف .

 -ج خاص باإلعال
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 -6الفنون الصحفية (مستوى ثاني).

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات نظه  3 +ساعات عملى
محتوى المقرر:

*تدهيب اليالب على الفنو الصحفي المختلف مو التهكيو علوى الموضووع اإلخبواه والتحقيوق

الصحفى والفيتشه الصحفى ثم التدهيب العملى عليها م خالل التيبيقات.

* التوودهيب علووى موودخل لألشووكال الصووحفي بشووكل عووام وتحديوود الفووهوق بووي الموضوووع اإلخبوواه
وكل م الخبه والقص اإلخباهي والتحقيق الصحفى والحديث الصحفى وأنماي إخهاجهم صحفيا

م التهكي على التحقيقات والفيتشه الصحفى.

ملحوظو و  :يش ووتمل الفص وول الد اهس ووى الث ووانى عل ووى ث ووالث مو وواد به ووم أعم ووال س وون ( )6دهج ووات عل ووى أ يحس ووب
امتحا نهاي الفصل م  44دهج وهى:
 -1تكنولوجيتتتا التصتتتال والمعلومتتتات :يش ووتمل عل ووى ي وواهات ميدانيو و يق وووم به ووا الي ووالب إل ووى وك وواالت األنب ووا
ومحي ووات األقم وواه الص ووناعي ومي وواب األهو وهام واألخب وواه وتكلي ووف الي ووالب باس ووتخدام إح وود تكنولوجي ووا
اإلعالم للتيبيقات الدهاسي .
 -2مدخل إلى الفنون اإلذاعية :تكليف اليالب بمتابع هصد ألشكال فى الهاديو والتلف يوو وتقييمهوا والتعليوق
عليها مما يخلق األلف بي اليالب والهسائل المسموع والمهئي .

 -3الفنتتون الصتتحفية :تشووتمل علووى توودهيب عملووى علووى الموضوووع اإلخبوواه والتحقيووق الصووحفى ويووتم تقسوويم
الي ووالب إل ووى مجموع ووات ص ووغيهة الع وودد بإشو وهاف أس وواتذة الت وودهيب ويقم ووو خاللو و بإع ووداد وتحهي ووه بعو و
الموضوعات الصحفي واصداه مجل عي شم

الغد تحهي اه واخهاجا وتو يعا.

***
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قسم علوم االتصال واإلعالم

تنقسم الفهقتي الثالثو والهابعو إلوى ثوالث شوعب هئيسوي يوده خاللهوا اليالوب مجموعو مو الموواد

اإلعالمي و والعام و ومجموع و أخووه م و الم وواد اإلعالمي و المتخصص و بكوول شووعب ( الصووحاف –
اإلذاع والتليف يو والعالقات العام )

أولا  :شعبة الصحافة

الفرقة الثالثة
المقررات الدراسية

أولا :المق اررات الدراسية الفصلية
أولا :مواد عامة.

الفصل الدراسى األول

-1النقد األدبى.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

النقد األدبى .

* قواعد النقد األدبى للنصوص األدبي فى وسائل اإلعالم المختلف .

 -2مادة إعالمية بلغة أوروبية (مستوى ثال ).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب وتدهيب على الكتاب اإلعالمي بلغ أوهوبي .
* أس

الكتاب اإلعالمي لكل أشكال المواد اإلعالمي المقهو ة والمسموع والمهئي .
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 -3تيارات فكرية وفنية معاصرة.

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* جعوول اليالووب علووى صوول بثقافت و المحلي و والعهبي و وبالثقاف و الدولي و أيضووا م و خووالل تنمي و

الخلفي الثقافي لدي ع األحداث الجاهي والقضايا المعاصهة.
* جو

ج و خوواص بالقضووايا الفكهي و واإلعالمي و المعاص وهة يحوودد سوونويا فووى مجل و

القسووم ،

وج خاص بالفنو اإلعالمي (الدهاما  ،األاانى  ،الفيديو كليب.).....

 -4اإلعالم العربى.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

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

العهبى.

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

 -5اإلعالم البيئى .

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

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

قسم علوم االتصال واإلعالم

(أ) شعبة الصحافة:

 -6التحرير الصحفى.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تنمي مهاهات اليالب فى الكتاب الصحفي .
* أس

الكتاب والتحهيه لكل األشكال الصحفي .

 -7التدريب العملى.

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

محتوى المقرر:

* يصوونف هووذا المقووهه باعتبوواه مووادة توودهيب عملووى يقوووم اليووالب خالل و بالتوودهيب علووى إنتووا
األشكال الصحفي تحهي اه واخهاجا  ،ويهتبي بهذا المقهه إصداه مجل  ،يقووم اليوالب فوى شوعب

الصحاف بتحهيهها واخهاجها وتو يعها كتدهيب على أنظم العمل داخل المؤسسات الصحفي .
ملحوظو  :التودهيب المتخصووص  :موادة علميو مو (  ) 22دهجو تقوويم علوى أسووا
صحفى  ،ولي

موا يقدمو اليالووب مو إنتووا

لها امتحا تحهيه .

يتضوم هوذا المقوهه :هحلو علميو إلوى إحود محافظووات جمهوهيو مصوه العهبيو إلنتوا موواد إعالميو صووحفي
تحت إشهاف أساتذة التدهيب.
يقوم جمي اليالب بدهاس المواد العام واختياه أحد التخصصات الميهوح ودهاس مواد المتخصص .
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الفصل الدراسى الثانى

قسم علوم االتصال واإلعالم

أولا :مواد عامة.

 -1الترجمة اإلعالمية (مستوى ثاني).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تنميو قوودهات اليالووب فووى التهجمو مو اللغو العهبيو إلووى لغو أوهوبيو والعكو

المصيلحات الخاص بالمجاالت المتصل بمجال اإلعالم.

باإلضوواف إلووى

*تهجمو و و األش و ووكال اإلعالميو و و المختلفو و و مو و و وال و ووى اللغو و و األوهبيو و و والعهبيو و و باإلض و وواف إل و ووى
المصيلحات الخاص بالمجاالت المتصل بمجال اإلعالم.

 -2مناهج البح اإلعالمى.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

ومناهج البحث العلمى وأساليب البحث وكتاب التقاهيه البحثي .

* المناهج المستخدم فى مجال اإلعالم وأدوات جم البيانات وتصميمها وأس

اختياه مشكل

البحث وأنواعها ومعالج البيانات إحصائيا.

 -3اإلحصاء التطبيقى فى الدراسات اإلعالمية .
عدد الساعات أسبوعيا3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهي و ووف اليال و ووب باالس و ووتخدامات اإلحص و ووائي ف و ووى مج و ووال بح و وووث ود اهس و ووات اإلع و ووالم وف و ووى

اقتصاديات اإلعالم.

* كاف و األسوواليب اإلحصووائي المسووتخدم فووى مجوواالت د اهسووات اإلعووالم واسووتخدامات الحاسووب
اآللى.
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 -4اإلعالم الدولى.
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تنمي وعى اليالب بأبعاد وأهداف وفلسف اإلعالم الدولى ووسائل ونظهيات .
* أبعاد وأهداف ووسائل اإلعالم الدولى.

 -5الرأى العام.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيووف اليالووب بمفهوووم الو أه العووام والتفهيووق بينو وبووي د اهسووات الجمهوووه وتكوووي الو أه العووام
وتشكيل القيادة فى ال أه العام وتأثيهات ال أه العام وأساليب قيا

ال أه العام.

كما يحتو المقهه على الدعاي وأنواعها وأهدافها واستخداماتها وعالقتها بال أه العام .

ثانيا :مواد التخصص.

(أ) شعبة الصحافة

 -6اإلخراج الصحفى (مستوى أول).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

اإلخ اه الصحفى وأنواع الميبوعات المختلف .

* إخ اه الجهيدة العام .

 -7التدريب العملى (صحافة).
عوودد السوواعات أس ووبوعيا 6 :سوواعات توودهيب اليال ووب علووى اإلخ و اه الص ووحفى (الجهيوودة العامو و

والمتخصص ).

محتوى المقرر:

* تنمي مهاهات اليالب على اإلخ اه الصحفى واخ اه الجهيدة.
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قسم علوم االتصال واإلعالم

ملحوظ  :يتم احتساب جمي مواد التدهيب المتخصص فى الفصل الدهاسى الثانى م ( )22دهج على أعمال
اليالب خالل العام دو امتحا تحهيه لها فى نهاي الفصل الدهاسى.
تشتمل مواد التخصص :اإلخ اه الصحفى على ( )6دهجات أعمال سن يكلف اليالب فيها بتيبيقات عملي

على وسائل اإلعالم ويحسب امتحا نهاي الفصل م ( )44دهج .

***
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قسم علوم االتصال واإلعالم

الفرقة الرابعة

أولا :المقررات الدراسية الفصلية
(أ) المواد العامة.

المق اررات الدراسية
الفصل الدراسى األول

 -1النقد اإلعالمى .

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس
* التعهي و ووف بأسو و و

النقد اإلعالمى ونظهيات .

وفلس و ووف وم و ووداه النق و وود اإلعالم و ووى المختلفو و و وتيبيقاته و ووا عل و ووى األعم و ووال

اإلعالمي .

 -2مادة إعالمية بلغة أوروبية (مستوى رابع).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

الكتاب اإلعالمي باللغات األوهوبي .

* كتاب المقال الصحفى واالسكهيبت اإلذاعى والتلف يونى باللغ األوهوبي .

 -3إدارة المؤسسات اإلعالمية.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

إداهة المؤسسات اإلعالمي .

* التخيو وويي ومهاحل و و وهسو ووم السياسو ووات اإلعالمي و و وأنمو وواي إداهة المؤسسو ووات اإلعالمي و و واداهة

القياعات بالمؤسسات اإلعالمي والتخييي لموادها وبهامجها اإلعالمي .

دليل كلية اآلداب
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 -4اقتصاديات اإلعالم .

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

ووسائل التمويل المؤسسات اإلعالمي .

* أنماي الملكي لوسائل اإلعالم ووسائل التمويل والسياسات المالي لوسائل اإلعالم.

ثانيا :مواد التخصص.

(أ) شعبة الصحافة:

 -5اإلخراج الصحفى (مستوى ثان).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
أهداف المقرر:

* اسوتكمال مقووهه اإلخو اه الصووحفى الووذ حصوول عليو اليالووب فووى الفهقو الثالثو بد اهسو أسو
إخ اه المجل العام والمتخصص .
* دهاس أنماي اإلخ اه للمجل العام والمتخصص ذات القي المختلف .

 -6مشروع التخرج .

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

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

 -7تطبيقات فى الكتابة الصحفية (التقرير والمقال).

عدد الساعات أسوبوعيا 6 :سواعات ويحتوو المقوهه علوى3 :سواعات نظوه و 3سواعات تودهيب

عملى.

* يهوودف هووذا المقووهه إلووى توودهيب اليووالب علووى التيبيووق العملووى لكوول مووا يدهسووو م و أشووكال
صحفي على أ يقوم اليالب بتيبيقات عملي على كل ما دهس م أشكال صحفي .

دليل كلية اآلداب
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الفصل الدراسى الثانى

قسم علوم االتصال واإلعالم

أولا :المواد العامة.

 -1الترجمة اإلعالمية (مستوى ثال ).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات.

محتوى المقرر:

* تنمي قدهات اليالب على التهجم اإلعالمي م والى اللغات األوهوبي .
* تقاهيه وأخباه م وكاالت االنبا تتهجم م والى العهبي واألوهوبي .

 -2التوثيق اإلعالمى ونظم المعلومات.
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات.

محتوى المقرر:

* تعهيووف اليالووب بووالتوثيق اإلعالمووى وأنواع و وأشووكال وأنظم و المعلومووات العام و فووى مجووال
تداول األخباه والمعلومات.
* أنظمو التوثيووق اإلعالموى وأنموواي التوثيوق خاللهووا وكووذل أنظمو المعلومووات العامو فووى مجووال
تداول األخباه والمعلومات.

 -3تخطيط الحمالت اإلعالمية واإلعالنية.
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات.

محتوى المقرر :

* تعهي ووف اليال ووب عل ووى أسو و
اإلعالني واإلعالمي .

* أس

وم اهح وول التخي وويي للحم ووالت ويحت ووو المق ووهه عل ووى الحم ووالت

ومهحل وأنواع وتخييي الحمالت اإلعالني واإلعالمي وتقييمها وتنوعها
التخييي ا

دليل كلية اآلداب

26

 -4اإلعالم المتخصص.

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا3 :ساعات.
محتوى المقرر :

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

الصووحف المتخصص و  ،والقن ووات التلف يوني و المتخصص و مثوول القن ووات اإلخباهي و المتخصص و

وايهها.

ثانيا :مواد التخصص.

(أ) شعبة الصحافة:

 -5النشر الصحفى واإللكترونى.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات.

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأنواع وأساليب النشه الصحفى واإللكتهونى.
* تعهيووف اليووالب بووأنواع الميوواب وأسوواليب اليباع و والنشووه الصووحفى وب وهامج الناشووه المكتبووى
والناشه الصحفى.

 -6مشروع التخرج.

عدد الساعات أسبوعيا 6 :ساعات.

 3ساعات كتاب صحفي .

 3ساعات إخ اه صحفى .

* يتم تدهيب اليالب على الكتاب واإلخ اه الصحفى  ،ويتم فى إياه هذا المقهه إصداه مجل
ويقوم اليالب بتحهيه المواد الصحفي واخهاجها وتو يعها.
وتقديم مشهوع التخه فى نهاي العام الدهاسى.

 -7تطبيقات فى النشر الصحفى واإللكترونى.
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات.

* يقوم اليالب خاللها ب ياهات ميداني للمياب والمؤسسات الصحفي  ،ويكلفوو بإعوداد تقواهيه
ع تيويه اليباع وأساليب النشه والمواق اإللكتهوني على شبك اإلنتهنت.

دليل كلية اآلداب
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ملحوظتتة :يووتم احتسوواب مووادتى التوودهيب المتخصووص والتيبيقووات فووى التخصصووات مو  22دهجو دو امتحووا
تحهيه فى نهاي العام على أ يقدم اليالب م خالل مادة التدهيب المتخصص مشهوع التخه .
القيام بهحل علمي فى إحد محافظات جمهوهي مصه العهبي فى إيواه موادة التيبيقوات تحوت إشوهاف أسواتذة
التدهيب مباشهة للتدهيب والتيبيق العملى.
ملحوظة عامة :اليعتبه اليالب ناجحا فى مواد التدهيب العملى التى لوي

لهوا وهقو امتحانيو فوى الفهقو الثالثو

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

***
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ثانيا  :شعبة اإلذاعة والتليفزيون

قسم علوم االتصال واإلعالم

الفرقة الثالثة
المقررات الدراسية

أولا :المق اررات الدراسية الفصلية
أولا :مواد عامة.

الفصل الدراسى األول

-1النقد األدبى.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

النقد األدبى .

* قواعد النقد األدبى للنصوص األدبي فى وسائل اإلعالم المختلف .

 -2مادة إعالمية بلغة أوروبية (مستوى ثال ).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب وتدهيب على الكتاب اإلعالمي بلغ أوهوبي .
* أس

الكتاب اإلعالمي لكل أشكال المواد اإلعالمي المقهو ة والمسموع والمهئي .

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

محتوى المقرر:

* جعوول اليالووب علووى صوول بثقافت و المحلي و والعهبي و وبالثقاف و الدولي و أيضووا م و خووالل تنمي و

الخلفي الثقافي لدي ع األحداث الجاهي والقضايا المعاصهة.
* جو

ج و خوواص بالقضووايا الفكهي و واإلعالمي و المعاص وهة يحوودد سوونويا فووى مجل و

وج خاص بالفنو اإلعالمي (الدهاما  ،األاانى  ،الفيديو كليب.).....

القسووم ،
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 -4اإلعالم العربى.

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:
* تعهيف اليالب بأنظم اإلعالم العهبى ووسائل اإلعالم العهبي والقضايا المهتبي باإلعالم

العهبى.

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

 -5اإلعالم البيئى .

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

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

(ب) شعبة اإلذاعة ( راديو – تلفزيون ).

 -6اإلنتاج اإلذاعى (راديو -تلفزيون).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

ومهاحل اإلنتا اإلذاعى سوا المسموع والمهئى .

* ينقسووم المقووهه إلووى ج و ئي  :ج و خوواص بووالهاديو  ،وج و خوواص بووالتلف يو  ،ويشوومل م اهحوول
وأسو و

اإلنت ووا للهادي ووو وم اهح وول وأسو و

والمهئي .

اإلنت ووا للتلف ي ووو وأش ووكال المو وواد اإلذاعيو و المس ووموع
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 -7التدريب العملى (راديو /تليفزيون) (األخبار -الحدي  -المقابلة).

قسم علوم االتصال واإلعالم

عوودد السوواعات أسووبوعيا 6 :سوواعات  3سوواعات توودهيب علووى الهاديووو 3 +سوواعات توودهيب علووى

التلف يو .

* ت وودهيب اليال ووب ت وودهيبا عملي ووا عل ووى إنت ووا البو وهامج ف ووى الهادي ووو والتلف ي ووو خاصو و األش ووكال
اإلخباهي و ويقوودم كوول يالووب فووى نهاي و الفصوول الد اهسووى إنتاجووا علووى اسوويوان مدمج و  C.Dأو

فيديو إلى القسم يشمل إنتاج على مد الفصل الدهاسى.
ملحوظو  :التودهيب المتخصووص  :موادة علميو مو (  ) 22دهجو تقوويم علوى أسووا
إذاعى وتلف يونى  ،ولي

موا يقدمو اليالووب مو إنتووا

لها امتحا تحهيه .

يتضوم هووذا المقووهه :هحلو علميو إلووى إحوود محافظوات جمهوهيو مصووه العهبيو إلنتوا موواد إعالميو واذاعيو
تحت إشهاف أساتذة التدهيب.
يقوم جمي اليالب بدهاس المواد العام واختياه أحد التخصصات الميهوح ودهاس مواد المتخصص .

دليل كلية اآلداب
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الفصل الدراسى الثانى

قسم علوم االتصال واإلعالم

أولا :مواد عامة.

 -1الترجمة اإلعالمية (مستوى ثاني).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تنميو قوودهات اليالووب فووى التهجمو مو اللغو العهبيو إلووى لغو أوهوبيو والعكو

المصيلحات الخاص بالمجاالت المتصل بمجال اإلعالم.

باإلضوواف إلووى

*تهجمو و و األش و ووكال اإلعالميو و و المختلفو و و مو و و وال و ووى اللغو و و األوهبيو و و والعهبيو و و باإلض و وواف إل و ووى
المصيلحات الخاص بالمجاالت المتصل بمجال اإلعالم.

 -2مجال البح اإلعالمى.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

ومناهج البحث العلمى وأساليب البحث وكتاب التقاهيه البحثي .

* المناهج المستخدم فى مجال اإلعالم وأدوات جم البيانات وتصميمها وأس

اختياه مشكل

البحث وأنواعها ومعالج البيانات إحصائيا.

 -3اإلحصاء التطبيقى فى الدراسات اإلعالمية .
عدد الساعات أسبوعيا3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهي و ووف اليال و ووب باالس و ووتخدامات اإلحص و ووائي ف و ووى مج و ووال بح و وووث ود اهس و ووات اإلع و ووالم وف و ووى

اقتصاديات اإلعالم.

* كاف و األسوواليب اإلحصووائي المسووتخدم فووى مجوواالت د اهسووات اإلعووالم واسووتخدامات الحاسووب
اآللى.
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 -4اإلعالم الدولى.

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:
* تنمي وعى اليالب بأبعاد وأهداف وفلسف اإلعالم الدولى ووسائل ونظهيات .
* أبعاد وأهداف ووسائل اإلعالم الدولى.

 -5الرأى العام.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيووف اليالووب بمفهوووم الو أه العووام والتفهيووق بينو وبووي د اهسووات الجمهوووه وتكوووي الو أه العووام
وتشكيل القيادة فى ال أه العام وتأثيهات ال أه العام وأساليب قيا

ال أه العام.

كما يحتو المقهه على الدعاي وأنواعها وأهدافها واستخداماتها وعالقتها بال أه العام .
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ثاني ا :مواد التخصص.

قسم علوم االتصال واإلعالم

(ب) شعبة اإلذاعة (راديو -تلفزيون).

 -6السيناريو اإلذاعى والتلفزيونى.
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تنمي مهاهات اليالب على الكتاب اإلذاعي والتلف يوني .
* أسو و

كتابو و ال وونص اإلذاع ووى والتلف ي ووونى والكتابو و الص ووحفي واإلذاعيو و وأسو و

كتابو و ال وونص

ألشكال اإلذاع المختلف .

 -7التدريب العملى (إذاعة).

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

* تنمي و مهوواهات الكتاب و اإلذاعي و لوود اليووالب وتوودهيبهم علووى كتاب و الوونص لألشووكال اإلذاعي و
(هاديو -تليف يو ) التالي -:

* إعداد وكتاب التحقيق (هاديو وتلف يو ).
* إعداد وانتا الحمالت اإلعالمي .
* يقوودم اليالووب فووى نهايو الفصوول الد اهسووى بهنامجووا بأحوود األشووكال التووى تووم التوودهيب عليهووا علووى
اسيوام مدمج  C.Dأو فيديو.

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

على وسائل اإلعالم ويحسب امتحا نهاي الفصل م ( )44دهج .

***
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قسم علوم االتصال واإلعالم

الفرقة الرابعة

أولا :المقررات الدراسية الفصلية
(أ) المواد العامة.

المق اررات الدراسية
الفصل الدراسى األول

 -1النقد اإلعالمى .

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس
* التعهي و ووف بأسو و و

النقد اإلعالمى ونظهيات .

وفلس و ووف وم و ووداه النق و وود اإلعالم و ووى المختلفو و و وتيبيقاته و ووا عل و ووى األعم و ووال

اإلعالمي .

 -2مادة إعالمية بلغة أوروبية (مستوى رابع).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

الكتاب اإلعالمي باللغات األوهوبي .

* كتاب المقال الصحفى واالسكهيبت اإلذاعى والتلف يونى باللغ األوهوبي .

 -3إدارة المؤسسات اإلعالمية.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

إداهة المؤسسات اإلعالمي .

* التخيو وويي ومهاحل و و وهسو ووم السياسو ووات اإلعالمي و و وأنمو وواي إداهة المؤسسو ووات اإلعالمي و و واداهة
القياعات بالمؤسسات اإلعالمي والتخييي لموادها وبهامجها اإلعالمي .
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 -4اقتصاديات اإلعالم .

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

ووسائل التمويل للمؤسسات اإلعالمي .

* أنماي الملكي لوسائل اإلعالم ووسائل التمويل والسياسات المالي لوسائل اإلعالم.

ثانيا :مواد التخصص.

( ب ) شعبة اإلذاعة (راديو -تليفيزيون).

 -5بحو المستمعين والمشاهدين.
عدد الساعات أسبوعيا 5 :ساعات
محتوى المقرر :

* تنمي قدهات اليالب على إج اه استيالعات وبحوث المستمعي والمشاهدي .
* التعهيف بيبيع الجمهوه المستم والمشاهد وتصميم واج اه بحوث المستمعي والمشاهدي .

 -6مشروع التخرج.

عدد الساعات أسبوعيا 6 :ساعات

* يختوواه اليالووب توودهيبا فووى مجووال إذاعووى معووي مهئووى أو مسووموع ويووتم توودهيب اليووالب علووى
أس و

وخي ووات اإلنتووا اإلذاعووى المسووموع والمهئووى ويبوودأ اليالووب فووى اإلعووداد لمشووهوع التخووه

بإعداد المادة العلمي والسيناهيو والمونتا أل شكل م األشكال اإلذاعي التى يدهسوها اليالوب

على مد السنوات الدهاسي األهب .

 -7تطبيقات فى اإلنتاج اإلذاعى (المجلة اإلذاعية وبرنامج .)talk show

عدد الساعات أسبوعيا 6 :ساعات ( 3نظه 3 +عملى وفقآ للتخصص الذ اختاه اليالب).
* يقوم اليالب بالتيبيقات العملي على كل ما دهس م أشكال إذاعي .
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الفصل الدراسى الثانى

قسم علوم االتصال واإلعالم

أولا :المواد العامة.

 -1الترجمة اإلعالمية (مستوى ثال ).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات.

محتوى المقرر:

* تنمي قدهات اليالب على التهجم اإلعالمي م والى اللغات األوهوبي .
* تقاهيه وأخباه م وكاالت االنبا تتهجم م والى العهبي واألوهوبي .

 -2التوثيق اإلعالمى ونظم المعلومات.
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات.

محتوى المقرر:

* تعهيووف اليالووب بووالتوثيق اإلعالمووى وأنواع و وأشووكال وأنظم و المعلومووات العام و فووى مجووال
تداول األخباه والمعلومات.
* أنظمو التوثيووق اإلعالموى وأنموواي التوثيوق خاللهووا وكووذل أنظمو المعلومووات العامو فووى مجووال
تداول األخباه والمعلومات.

 -3تخطيط الحمالت اإلعالمية واإلعالنية.
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات.

محتوى المقرر :

* تعهي ووف اليال ووب عل ووى أسو و
اإلعالني واإلعالمي .

* أس

وم اهح وول التخي وويي للحم ووالت ويحت ووو المق ووهه عل ووى الحم ووالت

التخييي ومهاحل وأنواع وتخييي الحمالت اإلعالني واإلعالمي وتقييمها وتنوعها
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 -4اإلعالم المتخصص.

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا3 :ساعات.
محتوى المقرر :

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

الصووحف المتخصص و  ،والقن ووات التلف يوني و المتخصص و مثوول القن ووات اإلخباهي و المتخصص و

وايهها.

ثانيا :مواد التخصص.

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

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات.
* تقسووم هووذ المووادة إلووى ج و ئي  :ج و خوواص بوواإلخ اه فووى الهاديووو وج و خوواص بوواإلخ اه فووى

التليف يو .

* وتتناول مهاحل إخ اه البهامج المسجل وبهامج الهوا وأسواليب تنفيوذها فوى اإلذاعو المسوموع
والمهئي .

 -6مشروع التخرج.

عدد الساعات أسبوعيا 6 :ساعات.
* يتم تدهيب اليالب على أس

إخ اه بهامجهم فى شكلها النهائى م خالل ما تم إعوداد مو

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

 -7المذيع ومقدم البرامج.

عدد الساعات أسبوعيا 6 :ساعات.

* تيبيقات على الق اه ة واإللقا أمام الميكهوفو واالتصال ايه اللفظى.
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ملحوظتتة :يووتم احتسوواب مووادتى التوودهيب المتخصووص والتيبيقووات فووى التخصصووات مو  22دهجو دو امتحووا
تحهيه فى نهاي العام على أ يقدم اليالب م خالل مادة التدهيب المتخصص مشهوع التخه .
القيام بهحل علمي فى إحد محافظات جمهوهي مصه العهبي فى إيواه موادة التيبيقوات تحوت إشوهاف أسواتذة
التدهيب مباشهة للتدهيب والتيبيق العملى.
ملحوظة عامة :اليعتبه اليالب ناجحا فى مواد التدهيب العملى التى لوي

لهوا وهقو امتحانيو فوى الفهقو الثالثو

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

***
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ثالثا  :شعبة العالقات العامة

قسم علوم االتصال واإلعالم

الفرقة الثالثة
المقررات الدراسية

أولا :المق اررات الدراسية الفصلية
أولا :مواد عامة.

الفصل الدراسى األول

-1النقد األدبى.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

النقد األدبى .

* قواعد النقد األدبى للنصوص األدبي فى وسائل اإلعالم المختلف .

 -2مادة إعالمية بلغة أوروبية (مستوى ثال ).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب وتدهيب على الكتاب اإلعالمي بلغ أوهوبي .
* أس

الكتاب اإلعالمي لكل أشكال المواد اإلعالمي المقهو ة والمسموع والمهئي .

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

* جعوول اليالووب علووى صوول بثقافت و المحلي و والعهبي و وبالثقاف و الدولي و أيضووا م و خووالل تنمي و

الخلفي الثقافي لدي ع األحداث الجاهي والقضايا المعاصهة.
* جو

ج و خوواص بالقضووايا الفكهي و واإلعالمي و المعاص وهة يحوودد سوونويا فووى مجل و

وج خاص بالفنو اإلعالمي (الدهاما  ،األاانى  ،الفيديو كليب.).....

القسووم ،
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 -4اإلعالم العربى.

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:
* تعهيف اليالب بأنظم اإلعالم العهبى ووسائل اإلعالم العهبي والقضايا المهتبي باإلعالم

العهبى.

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

 -5اإلعالم البيئى .

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

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

(ج) شعبة العالقات العامة واإلعالن:

 -6التصال التسويقى .

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

التسويق والمكونات المختلف لالتصاالت التسويقي .

* تعهيووف االتصووال فووى مجووال التسووويق والمكونووات العديوودة لالتصوواالت التسووويقي ونموواذ عموول
االتصووال التسووويقى واب و اه االتجووا الحووديث فووى التخيوويي والتنفيووذ لكاف و أشووكال وأدوات وقن ووات
االتصال فى مجال التسويق.

 -7التدريب العملى.

عدد الساعات أسبوعيا 6 :ساعات م التدهيب العملى على إنتا حمالت إعالمي واعالني .

 3ساعات إنتا حمالت إعالني `.

ملحوظو  :التودهيب المتخصووص  :موادة علميو مو (  ) 22دهجو تقوويم علوى أسووا
حمالت إعالني  ،ولي

موا يقدمو اليالووب مو إنتووا

لها امتحا تحهيه .

يتض ووم ه ووذا المق ووهه :هحلو و علميو و إل ووى إح وود محافظ ووات جمهوهيو و مص ووه العهبيو و إلنت ووا حم ووالت إعالميو و
واعالني تحت إشهاف أساتذة التدهيب.
يقوم جمي اليالب بدهاس المواد العام واختياه أحد التخصصات الميهوح ودهاس مواد المتخصص .
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الفصل الدراسى الثانى

قسم علوم االتصال واإلعالم

أولا :مواد عامة.

 -1الترجمة اإلعالمية (مستوى ثاني).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تنميو قوودهات اليالووب فووى التهجمو مو اللغو العهبيو إلووى لغو أوهوبيو والعكو

المصيلحات الخاص بالمجاالت المتصل بمجال اإلعالم.

باإلضوواف إلووى

*تهجمو و و األش و ووكال اإلعالميو و و المختلفو و و مو و و وال و ووى اللغو و و األوهبيو و و والعهبيو و و باإلض و وواف إل و ووى
المصيلحات الخاص بالمجاالت المتصل بمجال اإلعالم.

 -2مجال البح اإلعالمى.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

ومناهج البحث العلمى وأساليب البحث وكتاب التقاهيه البحثي .

* المناهج المستخدم فى مجال اإلعالم وأدوات جم البيانات وتصميمها وأس

اختياه مشكل

البحث وأنواعها ومعالج البيانات إحصائيا.

 -3اإلحصاء التطبيقى فى الدراسات اإلعالمية .
عدد الساعات أسبوعيا3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهي و ووف اليال و ووب باالس و ووتخدامات اإلحص و ووائي ف و ووى مج و ووال بح و وووث ود اهس و ووات اإلع و ووالم وف و ووى

اقتصاديات اإلعالم.

* كاف و األسوواليب اإلحصووائي المسووتخدم فووى مجوواالت د اهسووات اإلعووالم واسووتخدامات الحاسووب
اآللى.
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 -4اإلعالم الدولى.

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:
* تنمي وعى اليالب بأبعاد وأهداف وفلسف اإلعالم الدولى ووسائل ونظهيات .
* أبعاد وأهداف ووسائل اإلعالم الدولى.

 -5الرأى العام.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيووف اليالووب بمفهوووم الو أه العووام والتفهيووق بينو وبووي د اهسووات الجمهوووه وتكوووي الو أه العووام
وتشكيل القيادة فى ال أه العام وتأثيهات ال أه العام وأساليب قيا

ال أه العام.

كما يحتو المقهه على الدعاي وأنواعها وأهدافها واستخداماتها وعالقتها بال أه العام .
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ثاني ا :مواد التخصص.

قسم علوم االتصال واإلعالم

(ج) شعبة العالقات العامة واإلعالن:

 -6إدارة اإلعالن.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بالجوانب التنظيمي واإلداهي لإلعال .

* الجوانووب التنظمي و واإلداهي و لإلعووال كوظيف و تسووويقي واتصووالي م و خووالل التعهيووف بووأدواه
وأيوهاف صوناع اإلعوال (المعلو  -الوسوويل  -الوكواالت اإلعالميو  -شوهكات اإلعوال ) وأشووكال
العالق بينها وكذل أساليب تحديد المخصصات اإلعالني .

 -7التدريب العملى.

عدد الساعات أسبوعيا 6 :ساعات  3ساعات تدهيب على إنتا اإلعال .

 3ساعات تدهيب على الحمالت اإلعالني .
يهدف هذا التدهيب إلى-:

* تنمي مهاهات اليالب على إنتا اإلعالنات والحمالت اإلعالمي ويقوم اليالب فى نهاي

الفصل الدهاسى بإنتا إعال أو حمل إعالني سوا ميبوع أو على اسيوان مدمج C.D
أو فيديو.

ملحوظ  :يتم احتساب جمي مواد التدهيب االمتخصص فى الفصل الدهاسى الثانى م ( )22دهج على أعمال
اليالب خالل العام دو امتحا تحهيه لها فى نهاي الفصل الدهاسى.
تشتمل مواد التخصص :إداهة اإلعال على ( )6دهجات أعمال سن يكلف اليالب فيها بتيبيقات عملي على

وسائل اإلعالم ويحسب امتحا نهاي الفصل م ( )44دهج .

***
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قسم علوم االتصال واإلعالم

الفرقة الرابعة

أولا :المقررات الدراسية الفصلية
(أ) المواد العامة.

المق اررات الدراسية
الفصل الدراسى األول

 -1النقد اإلعالمى .

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس
* التعهي و ووف بأسو و و

النقد اإلعالمى ونظهيات .

وفلس و ووف وم و ووداه النق و وود اإلعالم و ووى المختلفو و و وتيبيقاته و ووا عل و ووى األعم و ووال

اإلعالمي .

 -2مادة إعالمية بلغة أوروبية (مستوى رابع).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

الكتاب اإلعالمي باللغات األوهوبي .

* كتاب المقال الصحفى واالسكهيبت اإلذاعى والتلف يونى باللغ األوهوبي .

 -3إدارة المؤسسات اإلعالمية.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

إداهة المؤسسات اإلعالمي .

* التخيو وويي ومهاحل و و وهسو ووم السياسو ووات اإلعالمي و و وأنمو وواي إداهة المؤسسو ووات اإلعالمي و و واداهة
القياعات بالمؤسسات اإلعالمي والتخييي لموادها وبهامجها اإلعالمي .
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 -4اقتصاديات اإلعالم .

قسم علوم االتصال واإلعالم

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات
محتوى المقرر:

* تعهيف اليالب بأس

ووسائل التمويل للمؤسسات اإلعالمي .

* أنماي الملكي لوسائل اإلعالم ووسائل التمويل والسياسات المالي لوسائل اإلعالم.

ثانيا :مواد التخصص.

(ج) شعبة العالقات العامة واإلعالن:

 -5بحو العالقات العامة واإلعالن.
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات

محتوى المقرر:

* أنو وواع بح وووث العالق ووات العامو و مو و أهمه ووا بح وووث المتابعو و للتع ووهف عل ووى اتجاه ووات الو و أه الع ووام

واستيالعات العالقات العام فضال على البحوث االجتماعي وبحوث التقويم وتشمل بحوث اإلعال

ثالث محاوه أساسي  ،بحوث المضمو اإلعالمى وبحوث الوسوائل التوى تجوه علوى الجمواهيه التوى

تصل إليها الوسيل وأخي اه بحوث تقويم الحمالت اإلعالني للتعهف على مد تأثيه الحمل اإلعالني .

 -6مشروع التخرج.

عدد الساعات أسبوعيا 6 :ساعات

 3ساعات حمل إعالمي .

* يقوودم م و خووالل هووذا المقووهه توودهيب اليووالب علووى إنتووا الحمووالت اإلعالمي و واإلعالني و واإلعووداد

لمشهوع التخه .

 -7تطبيقات فى إدارة اإلنتاج اإلعالنى (التجارى والخدمة العامة).
عدد الساعات أسبوعيا 6 :ساعات عملى.

* التوودهيب علووى إداهة اإلنتووا فووى المجووال اإلعالنووى وعناصووهها م و توودبيه متيلبووات اإلعووال

التلف يونى م مواق وشخصيات وديكوهات وعناصه فني وذل بالتيبيق على مجال اإلعالنات

فووى السوول والخوودمات التجاهي و وكووذل إعالنووات الخدم و العام و التووى تتنوواول القوويم والسوولوكيات

االجتماعي .
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الفصل الدراسى الثانى
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أولا :المواد العامة.

 -1الترجمة اإلعالمية (مستوى ثال ).
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات.

محتوى المقرر:

* تنمي قدهات اليالب على التهجم اإلعالمي م والى اللغات األوهوبي .
* تقاهيه وأخباه م وكاالت االنبا تتهجم م والى العهبي واألوهوبي .

 -2التوثيق اإلعالمى ونظم المعلومات.
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات.

محتوى المقرر:

* تعهيووف اليالووب بووالتوثيق اإلعالمووى وأنواع و وأشووكال وأنظم و المعلومووات العام و فووى مجووال
تداول األخباه والمعلومات.
* أنظمو التوثيووق اإلعالموى وأنموواي التوثيوق خاللهووا وكووذل أنظمو المعلومووات العامو فووى مجووال
تداول األخباه والمعلومات.

 -3تخطيط الحمالت اإلعالمية واإلعالنية.
عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات.

محتوى المقرر :

* تعهي ووف اليال ووب عل ووى أسو و
اإلعالني واإلعالمي .

* أس

وم اهح وول التخي وويي للحم ووالت ويحت ووو المق ووهه عل ووى الحم ووالت

التخييي ومهاحل وأنواع وتخييي الحمالت اإلعالني واإلعالمي وتقييمها وتنوعها
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 -4اإلعالم المتخصص.
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عدد الساعات أسبوعيا3 :ساعات.
محتوى المقرر :

* تعهيووف اليالووب بمفهوووم اإلعووالم المتخصووص ونشووأت ووظائف و ومجاالت و  ،م و د اهس و نموواذ م و

الصحف المتخصص  ،والقنوات التلف يوني المتخصص مثل القنوات اإلخباهي المتخصص وايهها.

ثاني ا :مواد التخصص.

( ج ) شعبة العالقات العامة واإلعالن:
 -5اإلقناع.

عدد الساعات أسبوعيا 3 :ساعات.

محتوى المقرر :

* تعهيف اليالب بأنواع وفنو الدعاي وفنو اإلقناع.
* فنو الدعاي وأنواعها وفنو اإلقناع ونظهيات .

 -6مشروع التخرج .

عدد الساعات أسبوعيا 6 :ساعات.
* يقوووم اليالووب بإنتووا مشووهوع التخووه الووذ أعوود خووالل الفصوول الد اهسووى األول س ووا لحمل و

إعالمي أو إعالني على شكل مشهوع ميبوع أو مسموع أو مهئى.

 -7تخطيط وادارة العالقات العامة.
عدد الساعات أسبوعيا 6 :ساعات.

 3ساعات نظه .
محتوى المقرر:

* إكسوواب الووداه أس و

العملى.

 3ساعات عملى.
تخيوويي ب وهامج العالقووات العام و واسووتهاتيجياتها وكيفي و تيبيقهووا فووى المجووال

* مفهوووم التخيوويي ومسووتويات ومهاحل و ومتيلبات و  ،وكووذل مفهوووم ب وهامج العالقووات العام و وأهوودافها

ومجاالته ووا ونم وواذ تيبيقيو و تختل ووف ب وواختالف أنم وواي المنظمو و مو و تيبيق ووات عمليو و عل ووى مختل ووف

األنظم .
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ملحوظتتة :يووتم احتسوواب مووادتى التوودهيب المتخصووص والتيبيقووات فووى التخصصووات مو  22دهجو دو امتحووا
تحهيه فى نهاي العام على أ يقدم اليالب م خالل مادة التدهيب المتخصص مشهوع التخه .
القيام بهحل علمي فى إحد محافظات جمهوهي مصه العهبي فى إيواه موادة التيبيقوات تحوت إشوهاف أسواتذة
التدهيب مباشهة للتدهيب والتيبيق العملى.
ملحوظة عامة :اليعتبه اليالب ناجحا فى مواد التدهيب العملى التى لوي

لهوا وهقو امتحانيو فوى الفهقو الثالثو

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

***

