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 العلوم اإلنسانيةالالئحة الداخلية لكلية 

 في الجامعة االفتراضية السورية

 

 الفصل األول 

 تعاريف وأهداف الكلية والبنية العلمية 

 
 املعنى الوارد بجانب كل منها: ،ا النظام: يقصد بالتعابير اآلتية في معرض تطبيق أحكام هذتعاريف - 1 املادة

 وزارة التعليم العالي. الوزارة: 

 وزير التعليم العالي. الوزير: 

 .رئيس الجامعة االفتراضية السورية رئيس الجامعة:

 .الجامعة االفتراضية السورية الجامعة:

 .مجلس الجامعة االفتراضية السورية مجلس الجامعة:

 الشؤون العلمية في الجامعة االفتراضية السورية.مجلس  مجلس الشؤون العلمية: 

 النظام املالي للجامعة االفتراضية السورية. النظام املالي:

 إحدى الجامعات املعتمدة من قبل الوزارة. الجامعة املعتمدة:

 .العلوم اإلنسانيةكلية  الكلية:

دمج في  التربوي  ماجستير التأهيل والتخصصأو  دبلوم التأهيل التربوي أو  اإلعالم واالتصالأو  الحقوق  البرنامج:

 .التأهيل والتخصص في القانون الدولي اإلنسانيأو ماجستير  التكنولوجيا بالتعليم

 املعارف واملهارات التي يجب أن يحصل عليها الطالب كي يستحق النجاح. محصالت التعلم:



3  /87 

 

  

دمج ي ف التربوي  ماجستير التأهيل والتخصص ،دبلوم التأهيل التربوي ، اإلعالم واالتصال ، اإلجازة فيالحقوق تمنح الجامعة درجات اإلجازة في  - 2 املادة

 لألحكام املحددة في هذه الالئحة. التأهيل والتخصص في القانون الدولي اإلنساني، ماجستير التكنولوجيا بالتعليم
ً
 وفقا

 
 

 
 

املستهدفة وأعباء العمل ذات الصلة، ويخصص لكل مقرر عدد معين حجم التعلم املعتمد على محصالت التعلم  الوحدة املعتمدة:

 على هذه الوحدات في حال حقق شروط النجاح الخاصة باملقرر، 
ً
من الوحدات املعتمدة ويعد الطالب مستحوذا

( ساعة من وقت يقضيه الطالب في حضور الجلسات التزامنية ومتابعة الجلسات 25وتكافئ الوحدة املعتمدة )

/ أسبوع على األقل 14منية وإنجاز الوظائف والتكليفات والدراسة الفردية خالل فصل دراس ي يخصص فيه /الالتزا

 للتدريس الفعلي.

 الوحدة التعليمية التي يتم فيها امتحان الطالب. املقـــرر:

الصف 

 االفتراض ي:

 

مجموعة من الطالب املسجلين على أحد مقررات البرامج، حيث يمكنهم متابعة الجلسات التزامنية، والتواصل فيما 

 بينهم، وما بينهم وبين املحاضر من خالل األنظمة البرمجية املعتمدة في الجامعة. 

 الجلسة التزامنية:

 

جرى لقاء عبر اإلنترنت يجمع املحاضر مع طالب صف افتراض ي بهدف إجر 
ُ
اء الحوارات والنقاشات التي يمكن أن ت

 ضمن سياق تغطية مادة علمية أو تدريبية. 

الجلسة 

 الالتزامنية:

 

 من املادة العلمية للمقرر، ويخزن وفق أنظمة الجامعة 
ً
تسجيل )صوتي مرئي( يجريه أحد املختصين ويغطي جزءا

 على نحو يتاح للطالب الرجوع إليه متى يشاء.
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 الفصل الثاني

 أهداف الكلية

  تهدف الكلية إلى تحقيق األهداف اآلتية: - 3 املادة

 .الخاصةفي املؤسسات العامة و  ، اإلعالمي أو القانوني أو التربوي،تزويد الطلبة بالكفايات واملهارات األساسية الالزمة لالنخراط في العمل الوظيفي -1

 .والعقلية الالزمة ملواجهة التيارات الفكرية والثقافية السلبيةالحفاظ على الهوية الثقافية لألمة وإكساب الطلبة الحصانة الفكرية  -2

 .تمكين الطلبة من الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي في مختلف البرامج الدراسية املتاحة -3

 . تطبيق معايير ضمان الجودة الشاملة في املجاالت األكاديمية واإلدارية -4

 مع رسالة الكلية والجامعةاإلسهام في خدمة املجتمعين املحلي واإلقلي -5
ً
 .مي انسجاما

 .تعزيز التعاون مع املؤسسات التعليمية والبحثية املختلفة في داخل الجامعة وخارجها   -6

 .توفير البيئة املناسبة للبحث العلمي وتعزيزه   -7

 تفعيل استخدام التقنيات الحديثة وتوظيفها في العملية التعليمية والتعلمية -8

 الفصل الثالث

 العلمية للكليةالبنية 

 تضم الكلية البرامج اآلتية: - 4 املادة

 الحقوق  .أ

 اإلعالم واالتصال .ب

 دبلوم التأهيل التربوي  .ج

 .دمج التكنولوجيا بالتعليمفي  التربوي  ماجستير التأهيل والتخصص .د

 .ماجستير التأهيل والتخصص في القانون الدولي اإلنساني .ه
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 الفصل الرابع

 الحقوق برنامج 

 أهداف البرنامج -5 املادة

، العمل في إدارات الدولة والقطاع الخاص البرنامج إلى تزويد الطالب بما يلزم من معرفة نظرية وتطبيقية يحتاجها للعمل في املحاماة أو القضاء، أو يهدف 

 .أو متابعة التحصيل العلمي في الدراسات العليا من خالل طرق التدريس الحديثة

 محصالت التعلم -6 املادة

 بها خريج الحقوق مقدرته على:من أهم الصفات التي يجب أن يتمتع 

 اكتساب املعرفة والفهم: .أ

 
ً
 :على إظهار معرفة وفهم في عند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادرا

 .املبادئ واألسس التي يقوم عليها النظام الدستوري والقانوني للدولة -أ

 .دور القانون ومراحل تطوره وأهميته في بناء املجتمع -ب

 .والنظريات القانونية في مختلف فروع القانون املبادئ  -جـ 

 .التطور السياس ي واالقتصادي والتكنولوجي وأثره في تطوير الفكر القانوني –د 

 .املنهجية القانونية وأدوات الصياغة واستخدامها في تحليل املشاكل والقضايا الحقوقية وكيفية معالجتها وصياغة الحلول لها –هـ

 تلفة )الوضعية والشرعية(.مصادر التشريع املخ –و

 العالقة بين القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية. –ز
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 املهارات الذهنية:ب. 

 
ً
 :على إظهار املهارات الذهنية في عند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادرا

 .تحليل الوقائع القانونية وتوصيفها الوصف الدقيق -أ

 .املختلفة بشكل دقيقتفسير النصوص القانونية  -ب

 .املتضمنة في األحكام القضائية استخدام أدوات البحث القانوني إليجاد الحلول الصحيحة للمشاكل القانونية املعروضة أو  –جـ

 النقد والتقييم املوضوعي. –د

 املهارات املهنية والعملية:ج. 

 
ً
 :على إظهار املهارات املهنية والعملية في عند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادرا

 .إعداد الصياغة القانونية في املذكرات والتقارير والعقود والطعون  -أ

 إيجاد الطرق البديلة لحل وتسوية املنازعات عن طريق )التوفيق أو التحكيم(.  -ب

 املشاركة في األنشطة القانونية والبحثية. -ت

 املختلفة وتقديم االستشارات القانونية الخاصة بذلك.القيام باملفاوضات حول املسائل القانونية  -ث

 املهارات العامة والقابلة لالنتقال:د. 

 
ً
 :على إظهار املهارات العامة القابلة لالنتقال في عند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادرا

 .التعلم الذاتي واملستمر -أ

 .استخدام الوسائل اإللكترونية -ب

 تنمية مهارات ال -جـ
ً
 .عمل ضمن فريق، والقدرة على التفاعل مع اآلخرين وحسن إدارة الوقت ومهارات التواصل عموما

 .تبادل املعلومات مع املتخصصين في املجاالت ذات الصلة كافة، وإبداء الرأي القانوني حول مختلف القضايا املطروحة -د
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 .عرض املعارف واآلراء الفقهية بطريقة تمكن اآلخرين من فهمها -ر

 .عرض وتقييم املعلومات الرقمية واإلحصائية كأساس للنقاش عند الضرورة -ز

 قراءة املواد القانونية املكتوبة بلغة تقنية معقدة وتحليلها. -ن

 االستخدام والفهم االحترافي للغة العربية بما يتعلق باملسائل القانونية. -هـ

 ا.إظهار االلتزام الشخص ي بمعايير املهنة وأخالقياته -و

 
 التسجيل في البرنامجو  القبول  شروط -7 املادة

 والتي يقرها مجلس الجامعة. -1
ً
 لشروط املفاضلة املعلن عنها دوريا

ً
 ُيشترط لقيد الطالب في درجة اإلجازة في الحقوق أن يكون محققا

راســة بعد تســجيلهم وتســديدهم لألقســاط  -2
 للنظيجري التســجيل على املقررات قبل بداية كل فصــل، ويباشــر الطالب الدب

ً
ام املالي املترتبة عليهم وفقا

 للجامعة.

دي ؤ يحق إلدارة البرنامج عدم افتتاح مقرر في حال عدم وجود عدد كاف من الطالب املســــــــجلين على هذا املقرر، وُيســــــــتثنى من ذلك الحاالت التي ت -3

 لتأخير تخرج الطالب.

4-  
ً
لشــــــــــرط األســــــــــبقية عند التســــــــــجيل على املقررات وال ُيشــــــــــترط النجاح فيه،  يعدب املقرر الذي ســــــــــجل الطالب عليه وقدم وظائفه وامتحاناته محققا

 ويستثنى من ذلك مقررات تعليم اللغة اإلنكليزية.

 ساعة معتمدة كحد أقص ى. 38ساعة معتمدة كحد أدنى  و 15يجب على الطالب أن يسجل في الفصل الواحد  -5
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ســــــاعة معتمدة، واليجوز له بعد ذلك أن يســــــجل على أي  185خيارية، إذا أنجز يجوز للطالب أن يســــــجل على مقرر أو أكإر في إحدى املجموعات اال  -6

 مقرر من مجموعة أخرى.

ســـــاعة معتمدة أو أدنى من مقررات علمية و/أو مقررات اللغة اإلنكليزية لتحقيق شـــــروط الحصـــــول على درجة اإلجازة،  42يحق لكل طالب بقيب له  -7

 د بشرطي األسبقية والحد األعلى.التسجيل على هذه املقررات جميعها دون التقي

 يحق للطالب املستنفدين أن يسجلوا على جميع املقررات التي تمكنهم من النجاح بغض النظر عن األسبقيات. -8

 

 أسس املفاضلة -8 املادة

 .يحدد مجلس الجامعة في بداية كل عام دراس ي شروط وأسس املفاضلة الخاصة بالعام الدراس ي

 :الخطة الدراسية -9 املادة

 الدراسية وساعاتها املعتمدة حسب السنوات والفصول وفق اآلتي:توزع املقررات 
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 رمز املقرر  اسم املقرر 
أسبقية      

 املقررات
 السويات 

 

 مجموع الساعات

 املعتمدة لكل مقرر 

 

 السنة األولى

 الفصل األول 

 1 قانون العقوبات العــام

1Public Criminal Law 1 

CRI101 -  3 5 

 العامالقانون الدولي 

Public 

International Law 

INL102 

 

-  3 5 

 مبادئ علم االقتصاد

Principles of Economics 

ECO103 -  4 5 

 والنظم القانون الدستوري

 السياسية

Constitutional Law and 

Political  Systems 

CON104 

 

-  4 5 

 املنهجية القانونية

Legal  Methodology 

MET105 -  

4 

 

5 
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 إلى علم القانون مدخل 

Introduction to Law 

IL106 -  3 5 

 الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

ICDL 

CDL107 -  4 4 

 لكترونيالتعليم اإل

E-learning 

GBS108 -  4 4 

 الفصـــــــــل الثاني

 حقوق اإلنسان

Human Rights 

HUM201 
CON104 

INL102 

 4 5 

 2 قانون العقوبات العام

Public Criminal Law 2 

CRI202 CRI101  4 5 

 مبادئ الشريعة اإلسالمية

Principles of Islamic Sharia 

IS203 -  4 5 

 السياسةلى علم إاملدخل 

Introduction to Political 

Science 

POL 204 -  4 5 

مقدمة إلى علم القانون واألنظمة 

 القانونية

 )باللغة اإلنجليزية(

INT205 -  4 4 
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Introduction to Law and Legal 

Systems 

(E1) 

 1 القانون املدني

 مصادر االلتزام   

Civil Law 1 

CIV206 IL106  6 5 

 السنة الثانية

 الفصـــــــل األول 

 1 قانون العقوبات الخاص

Private Criminal Law 3 

CRI301 CRI202  5 5 

 1  القانون التجاري 

 )األعمال التجارية والتاجر واملتجر(  

Commercial Law 1 

 

COM302 

IL106  5 5 

 1 القانون اإلداري 

Administrative Law 1 

ADM303 IL106  4 5 

 1قانون األحوال الشخصية 

 زواج وطالق 

Personal Status Law 1 

FAM304 IS203  6 5 
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 القانون الدولي االقتصادي

International Economic Law 

EIL305 INL102  4 5 

 2 القانون املدني

 مصادر االلتزام 

Civil Law 2 

CIV306 CIV206  6 5 

 الفصـــــــــل الثاني

 2قانون العقوبات الخاص 

Private Criminal Law 4 

CRI401 CRI301  5 5 

 2 القانون التجاري 

 )الشركات التجارية( 

Commercial Law 2 

(Company Law) 

COM402 COM302  5 5 

 التشريع التعاوني

Cooperative Law 

COL403 IL106  4 5 

 القانون الجنائي )باللغة اإلنجليزية(

Criminal Law 

(E2) 

 

CL404 INT205  4 4 
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 3 القانون املدني

 أحكام االلتزام

Civil Law 3 

CIV405 CIV306  6 5 

 2 القانون اإلداري 

Administrative Law 2 
ADM406 ADM303  4 5 

 السنة الثالثة

 الفصـــــــل األول 

 1أصول املحاكمات املدنية 

Civil Procedures 1 

CIP501 CIV405  6 5 

 1 املالية العامة

 اإليرادات والنفقات

Public Finance Law 1 

FL502 IL106  4 5 

 3 القانون التجاري 

 )األسناد التجارية( 

Commercial Law 3 

(Commercial Papers) 

CL503 COM302  5 5 
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 4 القانون املدني

 العقود املسماة 

Civil Law 4 

Cive504 Civ405  5 5 

 2قانون األحوال الشخصية 

 املواريث

Personal Status Law 2 

FAM505 FAM304  6 5 

 3 القانون اإلداري 

Administrative Law 3 

ADM506 ADM 406  5 5 

 الفصـــــل الثاتي

 2املدنية أصول املحاكمات 

Civil Procedures 2 
CIP601 CIP501  6 5 

 1 القانون الدولي الخاص

Private International Law 1 

PIL602 INL102  5 5 

القانون الدولي العام )باللغة 

 اإلنجليزية(

Public International Law (E3) 

INT 603 INL102  4 4 
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 5 القانون املدني

 )الحقوق العينية األصلية( 

Civil Law 5 

CIV604 CIV504  6 5 

 1 أصول املحاكمات الجزائية

Criminal Procedures 1 

CRP605 CRI401  6 5 

 4 القانون التجاري 

 القانون البحري والجوي 

Commercial Law 4 

(Maritime and Air Law) 

ML606 CL503  6 5 

 السنة الرابعة

 الفصــــــل األول 

 2 القانون الدولي الخاص

Private International Law 2 

PIL701 

 

PIL602 

 

 5 5 

 أصول التنفيذ

Execution Procedures 

 

CIV702 CIP601  6 5 

قانون التجارة الدولية )باللغة 

 اإلنجليزية(

International Trade Law (E4) 

ICL703 ML606  4 4 
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 6 ن املدنيالقانو 

 )الحقوق العينية التبعية( 

Civil Law 6 

CIV704 CIV604  6 5 

 2 أصول املحاكمات الجزائية

Criminal Procedures 2 

CRP705 CRP605  6 5 

 التحكيم

Arbitration 

B706 CIP601  6 5 

 الفصــــــــــل الثاني

 التشريع الضريبي

Tax Law 

TAX801 FL502  6 5 

 قانون العمل

Labor Law 

LL802 IL106  6 5 

 أصول الفقه

Islamic Doctrine 

ID803 IS203  6 5 

 املجموعات االختيارية

Selective Modules 
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أو  Aيختار الطالب املجموعة 

 Eأو  Dأو  Cأو   Bاملجموعة

 Aاملجموعة 

 مجموعة القانون التجاري 

 مجموع الساعات

 املعتمدة للمقررات

 ساعة 20االختيارية 

 التأمين

Insurance Law 

   

A- INL-811 

  6 5 

 والتشريعات املصرفيةاملصارف 

Banking Legislation 

A -   BL - 812   6 5 

 اإلفالس والصلح الواقي

Bankruptcy 

A -Bany- 813   6 5 

 التجارة اإللكترونية

E-commerce 

A-  EC -814   6 5 

 Bاملجموعة 

 مجموعة القانون املدني
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 قانون العالقات الزراعية

Agricultural Relations Law 

B-ARL- 821   6 5 

 حقوق امللكية الفكرية 

Intellectual  Property Rights 

B - IP- 822     6 5 

 قانون حماية املستهلك

Consumer Protection Law 

B - CPL -823   6 5 

 علم االجتماع القانوني

Legal Sociology 

B-LSL- 824    6 5 

 Cاملجموعة 

 مجموعة القانون العام

 البيئيالتشريع 

Environmental Law 

C-EL -831   6 5 

 العقود اإلدارية

Administrative Contracts 

AC- 832-C   6 5 

 الرقابة املالية

Financial Control 

FC- 833-C   6 5 
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 قانون اإلدارة املحلية

Local Administrative Law 

LAL834  -C   6 5 

 Dاملجموعة 

 مجموعة القانون الدولي

 العالقات  الدبلوماسية

 والقنصلية

Diplomatic Law 

841 - DL -D   6 5 

 القانون الدولي اإلنساني

International  Humanitarian 

Law 

842 – IHL-D   6 5 

 املنظمات الدولية االقتصادية

International Economic 

Organizations 

IEO-843-D 

 

  6 5 

 القانون الدولي للبحار

International Law of the Sea 

ILS- 844-D   6 5 

 Eاملجموعة 

 مجموعة القانون الجزائي

 DL-E   6 5 – 851 قانون املخدرات
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  التسجيل على الوحدات -10 املادة

 ال يجوز للطالب التسجيل في الفصل الواحد على مقررات يكون مجموع وحداتها املعتمدة أقل من ست عشرة وحدة أو أكإر من ست وثالثين وحدة.

ة الدراسية  -11 املادة
ب
شهادة موقعة  ساعة معتمدة اختيارية( 20معتمدة الزامية وساعة 229والبالغة )يمنح الطالب الذي نجح في جميع مقررات الخط

 من مدير البرنامج ورئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة شكل هذه الشهادة.

 الترفع واملدة القصوى للدراسة -12 املادة

راسة والترفيع في البرنامج كما يلي:
 تحدد سنوات الدب

البرنامج على عدد السنين الوسطية التي يحتاجها طالب متفرغ كي يحقق متطلبات البرنامج، تقسم عدد الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول على شهادة  -1

 (.62=4÷249ويشكل الرقم الناتج عدد الساعات املعتمدة التي تعرف بسنة دراسية ) 

Drugs Law 

 قانون األحداث الجانحين

Juvenile Law 

852 – JL-E   6 5 

 قانون غسل األموال

Money Laundering Law 

853 – ML-E  3 6 5 

 جرائم املعلوماتية

Cyber Crime 

854 – Cybc-E  3 6 5 
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راسة الثانوية هو ثمانية أعوام جامعية. -2
راسة للمقبولين على أساس شهادة الدب

 الحد األقص ى ملدة الدب

3-  
ً
 ( من هذه الالئحة. 2-12)  إذا تجاوز عدد األعوام الجامعية القصوى املحددة للبرنامج وفق املادة يعدب الطالب مستنفدا

 يرفع الطالب من سنة إلى أخرى وفق التالي:  -4

 ساعة معتمدة. 40لى السنة الثانية يتم بعد نجاح الطالب بـ إالترفع  .أ

 ساعة معتمدة. 100نجاح الطالب بـ لى السنة الثالثة يتم بعد إالترفع  .ب

 .ساعة معتمدة 160لى السنة الرابعة يتم بعد نجاح الطالب بـ إالترفع  .ت

 االمتحانات -13املادة 

.  %80ولالمتحان النهائي  ،مشاركة....(، حضور  ،) وظائف%20يخصص ألعمال الفصل نسبة  -1
ً
 وشامال

ً
 من النتيجة النهائية ويكون تحريريا

 في املقرر إذا حصل على درجة مقدارها )ُيعد الطالب  -2
ً
 .( على األقل في كل جزء من جزئي املقرر %40( من الدرجة النهائية القصوى، و)%50ناجحا

 التخرج -14املادة 

 للترتيب الوارد في املادة/ ID803إلى املقرر  CRI101يتخرج الطالب عند نجاحه  في جميع املقررات من املقرر 
ً
 /  من 9وفقا

ً
إلى إحدى  الالئحة،إضافة

 املجموعات االختيارية اآلتية:
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 Aاألولى: املجموعة

 A- InL-811– (A-BL- 812)- (A-Bany- 813)-  (- A EC -814.))مجموعة القانون التجاري )        

 Bاملجموعة الثانية :

 (.IP- 822    -(B-CPL- 823)   -(B- )  - LSL- 824-B (– B-ARL- 821)مجموعة القانون املدني  )     

 Cاملجموعة الثالثة:

 (.- 834) C- LAL    -(FC- 833 -C) -(AC- 832 –C) -(EL- 831- Cمجموعة القانون العام  )        

 Dالرابعة: املجموعة

 IEO843-(D -   (ILS- 844   -D .) (-  D- IHL)– (D-DL- 842) - 841مجموعة القانون الدولي )    

 :Eالخامسة املجموعة

 (.852 –( E- JL- 853) – (E- ML-     )  854 – E- Cybc (-E -DL )– 851مجموعة القانون الجزائي  )        

 
  في كل مالم يرد به نص خاص في هذه الالئحة تطبق عليه األحكام الواردة في الالئحة الداخلية للجامعة االفتراضية. -15المادة 

 من الفصل التالي للنشر. تطبق هذه الالئحة على كافة -16املادة 
ً
 الطالب املسجلين في البرنامج بدءا
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 الفصل الخامس

 اإلعالم واالتصالبرنامج 

 أهداف البرنامج -17املادة 

ع عبر تطيرتكز برنامج اإلجازة في اإلعالم واالتصال على أسس التعليم االفتراض ي ومبادئه وطرائقه املعتمدة في الجامعة االفتراضية السورية، وي
ب
بنيته اإلدارية  ل

ماد املعتمدة في العتواألكاديمية لتحقيق رسالته في تقديم خدمة متميزة في مجال التأهيل اإلعالمي األكاديمي في سورية والوطن العربي وفق معايير الجودة وا

، عبر التعاون مع مختلف الجهات واملؤسسات في سورية وخارجها لل
ً
 وعامليا

ً
وصول إلى األهداف املرسومة. ويسعى لتحقيق األهداف الجامعة واملعمول بها عربيا

 الرئيسة التالية:

 راف واقتدار.احتمد مؤسسات اإلعالم الوطني والعربي بالكوادر والكفاءات اإلعالمية املؤهلة واملتميزة القادرة على القيام بالوظائف واملهام املهنية ب -1

يفها في انتاج وآليات توظ ،نات تطبيقها في املمارسة املهنيةريات اإلعالمية واالتصالية وإمكاإكساب الطالب املعارف والخبرات وتعلم املفاهيم والنظ -2

 معرفة إعالمية متقدمة.

 إتاحة فرص سانحة أمام الطالب للدراسة والتخصص في مجاالت اإلعالم واالتصال املتنوعة. -3

 تنمية املهارات اإلعالمية واالتصالية للطالب.  -4

 وأخالقيات املهنة لدى الطالب.تعزيز القيم  -5

ومجال اإلعالم اإللكتروني؛  ،ومجال اإلعالن ومجال العالقات العامة، ،ومجال اإلذاعة والتلفزيون  ،لب للعمل في مجال الصحافة والنشرتأهيل الطا  -6

 على نحو يساير متطلبات العصر. 

. تأهيل الطالب للعمل في مجاالت التسويق املتنوعة، باستخدام أحدث نظ -7
ً
 ريات التسويق املعتبرة عامليا

 تمكين الطالب من استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في مجال اإلعالم واالتصال.  -8

 وتنمية حس النقد اإلعالمي املوضوعي من خالل صيغ تفاعلية تستثمر منجزات العصر. ،من فهم الظاهرة اإلعالمية تمكين الطالب -9
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 املواد املقروءة واملسموعة واملرئية. تأهيل الطالب إلعداد وإنتاج وإخراج -10

 تعظيم القدرات التنافسية للوسائل اإلعالمية من خالل االرتقاء باملهارات املستقبلية والقدرات للممارسين.  -11

تشكيل و  ،لنظرة اوإبداء وجه ،في إعادة إنتاج املعرفة العملية انتقال الطالب من منهاج اإلعالم واالتصال من مجرد وسيلة استقبال إلى عنصر فعال -12

 قادرة على إبداء الرأي ومحاورة اآلخرين.، شخصية علمية مستقلة

نه من نقل هذه الخبرات  -13
ب
 .لى املجاالت العلمية وامليدانيةإمنح الطالب شهادة تخصصية في أحد فروع التخصص اإلعالمي واالتصالي بما يمك

 محصالت التعلم -18املادة 

 أ. اكتساب املعرفة والفهم:

 على إظهار املعرفة والفهم في كل من األمور التاليةعند 
ً
 :الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادرا

 أسس التحرير اإلعالمي الحديثة ملختلف الفنون التحريرية اإلعالمية )خبر، قصة خبرية، تقرير، حديث، تحقيق، مقال، زاوية، عمود..(. -أ

 اإلعالمي.املفاهيم اإلعالمية التي تحكم طبيعة العمل  -ب

 النظريات اإلعالمية واالتصالية ومراحل تطورها عبر الزمن. -ت

 قواعد البحث العلمي اإلعالمي ومناهجه وطرق إعداد الدراسات اإلعالمية.  -ث

 املعارف املجتمعية العامة )اقتصاد، سياسة، علم اجتماع..( لرفد الخلفية املعرفية للطالب.  -ج

 تصالية، واملراحل التي سارت عبرها في دخولها إلى الحياة اإلنسانية.البنية التقنية للوسائل اإلعالمية واال -ح

 .أهمية الدور املتعاظم لإلعالم ومراحل تطوره في املجتمع -خ

 .التطور السياس ي واالقتصادي والتكنولوجي وأثره في تطور الفكر اإلعالمي -د

 أساليب التواصل الحديثة وأهميتها في ميادين العالقات العامة واإلعالن. -ذ

 ساليب التسويق السلعي واالجتماعي والسياس ي في مجال اإلعالم.أ -ر

 تشريعات اإلعالم وجرائم النشر وأخالقيات املهنة. -ز
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 املهارات الذهنية: .ب

 على إظهار املهارات الذهنية في
ً
 :عند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادرا

 إدراك طبيعة املمارسات اإلعالمية على مستوى الصحافة املطبوعة واإلذاعة والتلفزيون واملواقع اإللكترونية.  -أ

لسلبية ا تحليل املواد اإلعالمية واالتصالية التي تقدمها وسائل اإلعالم واالتصال الستنباط الجوانب اإليجابية والتركيز عليها وتحديد الجوانب -ب

 واستبعادها.

 التخطيط اإلعالمي السليم وتقييم البنية العلمية للحمالت اإلعالمية واإلعالنية والتسويقية املختلفة.فهم  -ت

 .استنباط املشكالت البحثية وفق أساليب البحث العلمي اإلعالمي وإعداد الدراسات والبحوث -ث

 املهارات املهنية والعملية: .ج

 على إظه
ً
 :ار املهارات املهنية والعملية في املجاالت التاليةعند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادرا

 .امتالك مهارات التحرير اإلعالمي الصحفي واإلذاعي والتلفزيوني واإللكتروني -أ

 تطبيق السياسات التحريرية التي تتطلبها طبيعة العمل اإلعالمي.  -ب

 تحرير مواد الرأي املختلفة في الوسائل اإلعالمية. -ت

 الحديثة ملختلف الفعاليات.  القيام بالتغطية اإلعالمية -ث

 امتالك مهارات املراسل اإلعالمي وتقنيات تحرير التقرير اإلعالمي الحديثة. -ج

 إدارة الحوارات اإلعالمية الصحفية واإلذاعية والتلفزيونية واإللكترونية. -ح

 امتالك مهارات إعداد وإنتاج وإخراج املواد املقروءة واملسموعة واملرئية واإللكترونية. -خ

 ق مهارات العالقات العامة مع الجمهور الداخلي والخارجي في املؤسسات واملنظمات املختلفة.تطبي -د

 تنفيذ اإلعالنات املهارية املتطورة وامتالك قدرات تحقيقها. -ذ

 وضع خطط الحمالت اإلعالمية واإلعالنية والتسويقية وإدارتها وتنفيذها وتقييمها. -ر
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 ل البحوث اإلعالمية املختلفة وفي قياسات الرأي العام.امتالك املهارات العلمية البحثية في مجا -ز

 د. املهارات العامة والقابلة لالنتقال:

 على إظهار املهارات العامة القابلة لالنتقال في
ً
 :عند الحصول على الشهادة سيكون الطالب قادرا

 مدى  -أ
ً
 .الحياةالتعلم الذاتي واملستمر، وتطوير القدرات واملهارات الشخصية ذاتيا

 .استخدام الوسائل اإللكترونية -ب

  ،تنمية مهارات العمل ضمن فريق -ت
ً
 .والقدرة على التفاعل مع اآلخرين وحسن إدارة الوقت ومهارات التواصل عموما

 .االلتزام بقوانين النشر وأخالقيات املهنة -ج

 .االستخدام املتطور ألساسيات اللغة العربية واللغة اإلعالمية -ح

 والتسجيل في البرنامج التقدم للمفاضلةشروط  -19املادة 

ها مجلس الجامعة دوري -1  لشروط املفاضلة التي يعلن عنها ويقرب
ً
 فُيشترط لقيد الطالب في درجة اإلجازة في اإلعالم واالتصال أن يكون محققا

ً
ي فصلي ا

 الربيع والخريف من كل عام دراس ي.

 وحدة معتمدة. 15التسجيل عليها في كل فصل هو  الحد األدنى للوحدات املعتمدة الواجب على الطالب -2

وحدة معتمدة، ما عدا فصل التخرج الذي يسمح فيه للطالب  38الحد األعلى للوحدات املعتمدة الواجب على الطالب عدم تجاوزه في كل فصل هو  -3

 للقواعد التي تحددها الجامعة. 50بالتسجيل على 
ً
 وحدة معتمدة، طبقا

وُيستثنى من ذلك الحاالت ، ود عدد كاٍف من الطالب املسجلينم افتتاح أي مقرر أو تخصص من التخصصات في حال عدم وجيحق إلدارة البرنامج عد -4

 التي تؤدي لتأخير تخرج الطالب.

وحة في ر يحق إلدارة الجامعة عبر مجالسها املختصة، وباإلجراءات اإلدارية املناسبة، التعديل والتطوير في املقررات وأسبقياتها والتخصصات املط -5
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 البرنامج بما يحقق الفائدة العلمية وال يتجاوز حقوق الطالب ومصلحته.

 : الخطة الدراسيةاالختصاصات واملقررات و  -20املادة 

 من املقررات املشتركة املبينة في -1
ً
، ثم يتوجب عليه اختيار االختصاص الذي يرغب في دراسته عند الخطة اإلرشادية الواردة أدناهيدرس الطالب عددا

 ، وذلك من بين االختصاصات التالية:نجاحه في مائة وحدة معتمدة

 (RTVاإلذاعة والتلفزيون ) -1

 (EMاإلعالم واالتصال اإللكتروني ) -2

 (JOالصحافة ) -3

 (ADاإلعالن ) -4

 (PRالعالقات العامة ) -5

 للشروط التالية: التحويل إلى اختصاص آخريمكن للطالب بعد اختياره ألحد االختصاصات  -2
ً
 طبقا

 يحق للطالب التحويل من اختصاص إلى آخر ملرة واحدة أثناء دراسته في البرنامج. -أ

 (إعادة صياغة) دد سنوات في مسيرته الدراسية مساٍو أو أقل من الحد األقص ى للدراسة في البرنامج.أن يتبقى للطالب الراغب في التحويل ع  -ب

 يحتفظ الطالب الراغب بالتحويل بجميع املقررات التي نجح بها أثناء دراسته لالختصاص األول واملشتركة مع االختصاص الجديد املحول له.  -ت

ا من االختصاص األول غير املشتركة مع االختصاص الجديد، ويخسر جميع الرسوم واملبالغ التي سددها تحذف للطالب جميع املقررات التي نجح فيه  -ث

 لدراستها.

 معاملة الطالب الراسب.  -ج
ً
 إذا نجم عن حذف املقررات من االختصاص األول رجوع الطالب إلى سنة دراسية أدنى يعامل إداريا

 غير املشتركة املطروحة في االختصاص الجديد. يقوم الطالب بدراسة جميع املقررات االختصاصية  -ح
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، واملحدد متطلباتها الالزمة لدراسة كل منها، واملوضح عدد وحداتها املعتمدة؛  -3
ً
 مختصرا

ً
ة اإلرشادية وفق الخطتتوزع املقررات الدراسية املوصفة توصيفا

 :التالية

   Common مشتركة/ لسنة األولىا

 السنة األولى/ الفصل األول 

رمز  اسم املقرر 

 املقرر 

الوحدات 

 املعتمدة
 التوصيف املختصر السوية

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 

مدخل إلى وسائل 

إدارة  -اإلعالم

املؤسسات 

 اإلعالمية

Introduction to Mass 

Media Organization 

Management 

MME13 5 3 

ووسائله ودراسة الجوانب االقتصادية والتنظيمية واإلدارية الخاصة يهدف هذا املقرر إلى التعريف باإلعالم 

بإدارة املؤسسات اإلعالمية مع تحليل أهمية العنصر البشري في املؤسسة الصحفية، وكيفية التنسيق اإلداري 

ية قبين أقسامها، ودور كل من التحفيز والرقابة في تطوير املؤسسة اإلعالمية، وذلك باالستشهاد بنماذج تطبي

 واقعية.

2 
مدخل إلى الصورة 

 والسينما

Introduction to Image 

and Cinema 
IIC13 5 4 

التعرف على ماهية الصورة وعلى أبرز مذاهب ومدارس التصوير وعلى وظائف الصورة وأنواعها. ودراسة وظائف 

عرف على تأثيرها. والتوسع في التالصورة واستخداماتها األساسية في النشاط اإلعالمي االتصالي املعاصر ودراسة 

 ها. وعلى أهمتى نشوء السينما ومراحل تطور صناعكل من الصورة الصحفية والتلفزيونية، والتركيز عل

 استخدامات الصورة ودورها في الدعاية والرأي العام واإلعالم الدولي.

3 
مادة إعالمية بلغة 

 1انكليزية 

Media English 

Language I 
MML13 5 4 

التعرف على املزيد من املصطلحات واملفاهيم ودراسة نصوص حديثة باللغة اإلنكليزية مع التركيز على لغة التعبير 

في مجال اإلعالم واالتصال، وتنمية قدرات الطالب في الكتابة والتعبير والقواعد واللفظ )املحادثة( باللغة 

 اإلنكليزية.

4 
مدخل إلى 

 الصحافة

Introduction to 

Journalism 
IJ13 5 3 

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمراحل نشوء الصحافة وظهور الصحف املطبوعة في العالم، مع شرح واف 

ملفهوم الصحافة والنظم الصحفية في العالم والعالم العربي. كما يهدف إلى تعريفه بوظائف الصحافة املختلفة 

 الجتماعية، والتمييز بين أنواع الصحف والجرائد واملجالت.سواء كانت اإلخبارية أو اإلقناعية أو النفسية أو ا

5 
مبادئ  -اإلعالن 

 وإدارة

Advertising- 

Principles and 

Management 

APM13 5 4 

يهدف املقرر إلى التعرف على مفهوم اإلعالن ونشأته ومراحل تطوره، وتعرف الطالب بأهمية اإلعالن والوظائف 

 األساسية التي يقوم بها، 
ً
إلى نظرة شاملة عن أنواع اإلعالنات ومكونات اإلعالن املقروءة واملرئية. كما  إضافة

 يهدف إلى توضيح التخطيط اإلعالني وخطواته مع شرح مفصل عن وكاالت اإلعالن.
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6 
 -العالقات العامة

 مبادئ وإدارة

Public Relations- 

Principles and 

Management 

PR13 5 4 

لتوضيح أهمية العالقات العامة وعوامل نشوئها، وتعريف الطالب بهذا املفهوم وآليه عمله يهدف هذا املقرر 

 وما عالقته ببعض املفاهيم األخرى وخاصة فيما يتعلق باإلعالم والرضاء الوظيفي.

ليب اكما يهدف إلى تعريف الطالب بكيفية تنظيم العالقات العامة والهياكل التنظيمية إلداراتها، إضافة إلى األس

 املؤثرة في األداء الوظيفي لهذه اإلدارات.

7 
رخصة قيادة 

 الحاسب الدولية
ICDL CDL11 5 4 

الكفاءة في استخدام الكمبيوتر لدولية" للطالب امتالك املعرفة و يضمن مقرر "رخصة قيادة الكمبيوتر ا

.الشخص ي عند املستوى األساس ي، ويعتبر مقياس للكفاءة في مهارات الكمبيوتر 
ً
 متعارف عليه دوليا

 التعليم اإللكتروني 8
Introduction to 

Online Education 
GBS103 5 4 

م االفتراض ي" الفرق بين التعليم النظامي والتعلم االفتراض ي سواءً 
ُّ
ن الناحية م يتناول مقرر "مقدمة في التعل

في  . املشرف وأساليب عملهماالتقنية الناجمة عن استخدام أدوات جديدة، أو من ناحية واجبات الطالب و 

 على، تعرف التعلم االفتراض ي واختالفه عن التعليم عن البعد أو 
ً
نهاية هذا املقرر يجب أن يكون الطالب قادرا

التعليم اإللكتروني؛ وتمييز اختالف التعلم االفتراض ي عن التعليم النظامي؛ واتقان أدوات التعلم االفتراض ي؛ 

 .ات املشرف في التعلم االفتراض يوتعرف واجبات الطالب وواجب

 

 السنة األولى/ الفصل الثاني

 اسم املقرر 
 رمز املقرر 

املتطلب 

 السابق

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 

مدخل إلى 

التحرير 

 اإلعالمي

Introduction to 

Media Editing 
IME121 - 5 4 

هذا املقرر إلى التعريف بالتحرير اإلعالمي والعوامل املؤثرة فيه يهدف 

وخاصة دور اللغة اإلعالمية ناهيك عن سياسة الوسيلة اإلعالمية 

وتأثيرها في التحرير اإلعالمي. كما يهدف إلى تعريف الطالب بمبادئ التحرير 

 و اإلعالمي على مختلف أنواعه سواء الصحفي أو اإلذاعي أو التلفزيوني أ

 بقوالب بناء الفنون التحريرية. ويوضح من هو 
ً
اإللكتروني، وتعريفه أيضا

 املحرر اإلعالمي والدور الذي يقوم به في العملية التحريرية.

2 
مناهج البحث 

 اإلعالمي

Mass Media 

Research Methods 
MMRM121 - 5 5 

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم العلم، والبحث العلمي، وهدف 

البحث العلمي، والحاجة للبحث العلمي، وأبرز املناهج املستخدمة في 
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البحث العلمي وفي اإلعالم. والتعرف على أبرز املداخل النظرية في دراسة 

خي رياإلعالم، ومستويات القياس، ودراسة أبرز مناهج بحوث اإلعالم )التا

 –دراسة الحالة  -املجموعات املركزة –تحليل املضمون  –املسح  -

التصميم التجريبي وشبه التجريبي(. ومعرفة أدوات جمع البيانات وكيفية 

تصميمها وإجراءات صدقها وثباتها، التحليل اإلحصائي للبيانات الكمية 

 ية.مفي الدراسات اإلعالمية، التحليل االحصائي للعينات والفروض العل

3 

مادة إعالمية 

 نكليزيةإبلغة 

2 

Media English 

Language II  
MMLII121 MML13 5 4 

التعرف على املزيد من املصطلحات واملفاهيم ودراسة نصوص حديثة 

باللغة اإلنكليزية مع التركيز على لغة التعبير في مجال اإلعالم واالتصال 

 وتنمية قدرات الطالب فيعلى تكون في مستوى أعلى من املقرر السابق، 

 الكتابة والتعبير والقواعد واللفظ  )املحادثة ( باللغة اإلنكليزية.

4 
االتصال 

 واملجتمع

Communication 

and Society 
CS122 - 5 4 

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بالبنية االجتماعية لعمليتي االتصال 

التقليدية وفي التنظيمات واإلعالم وتطور نظم االتصال في املراحل 

االجتماعية، وتعريفه بمكونات عملية االتصال وغايات االتصال وأهدافه. 

وبما أن جمهور وسائل اإلعالم هو عنصر أساس ي لعملية االتصال فيتناول 

هذا املقرر شرح مفصل عن مفهوم الجمهور وخصائصه وتصنيفاته 

ال الجماهيري، وأنواعه وكيفية استخدام هذا الجمهور وسائل االتص

 واملعوقات التي تعترض وصول هذه الوسائل للجمهور.

5 

األدب والنقد 

واللغة 

 اإلعالمية

Literature, Criticism 

and Media 

Language 

LCLM122 - 5 4 

يهدف هذا املقرر لتعريف الطالب باللغة اإلعالمية وأهمية اللغة في 

اإلعالمية لها وظائف مختلفة وكذلك اإلعالم ودور اإلعالم اللغوي. فاللغة 

 
ً
إلى أنها تتبع مبادئ ومعايير في كيفية  تتميز بعدة خصائص، إضافة

صياغتها وذلك بحسب الوسيلة اإلعالمية. كما يهدف إلى التعريف بفنون 

الكتابة اإلعالمية ودور كل من األدب والنقد، ويقدم مجموعة من األخطاء 

نبها من قبل العاملين في مجال اإلعالم الشائعة في اللغة اإلعالمية لتج

 
ً
 إلى دليل يوضح الخطأ والصواب في اللغة اإلعالمية. إضافة

6 
مدخل إلى 

اإلذاعة 

Introduction to 

Radio and TV 
IRT122 - 5 3 

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب ببدايات ونشوء اإلذاعة والتلفزيون 

والتطورات التي حصلت وأنواع اإلذاعات وطبيعة هذه الوسيلة وسماتها 
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 بأهمية التلفزيون وسلبياته ودوره في  والتلفزيون 
ً
وقدرتها اإلقناعية. والتعريف أيضا

عي االتنشئة االجتماعية. كما يهدف إلى التعريف بمكونات البرنامج اإلذ

والتلفزيوني واالستوديو وفريق العمل لكل من اإلذاعة والتلفزيون 

 نترنت والعوملة.تكنولوجيا وسائل االتصال ودور اإل و 

 

   Common السنة الثانية / مشتركة

 السنة الثانية/ الفصل األول 

 رمز اسم املقرر 

 املقرر 
 املتطلب السابق

 الوحدات املعتمدة
 التوصيف املختصر السوية

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 

نظريات 

اإلعالم 

 واالتصال

Media and 

Communication Theory 
MCT131 CS122 5 5 

يهدف املقرر إلى التعريف بمفهوم االتصال واإلعالم وأهميته، 

ودراسة أنواعه وعناصره، وتوضيح أبرز النماذج االتصالية، 

 
ً
إلى التعرف على القائم باالتصال ومفهوم الرسالة  إضافة

اإلعالمية. ناهيك عن الوسيلة اإلعالمية وخصائصها وتأثيرها. 

كما يهدف إلى توضيح نظريات االتصال وخاصة نظريات التأثير، 

 
ً
إلى النظريات  ونظريات املعرفة من وسائل اإلعالم، إضافة

م في اإلعال املفسرة للعنف، والنظريات الفكرية السياسية 

 الجماهيري.

2 

التشريعات 

اإلعالمية 

وأخالقيات 

 املهنة

Legislations and Ethics 

of Media and 

Communication 

LEMC131 - 5 4 

يهدف املقرر إلى التعريف بأخالقيات العمل اإلعالمي وحرية 

الصحافة وخاصة على املستوى الدولي واملعايير واإلشكاليات 

تواجه العمل اإلعالمي. وتوضيح تشريعات األخالقية التي 

 
ً
 إلى عالقة أخالقيات اإلعالم الجديد واإلعالم اإللكتروني إضافة

العمل اإلعالمي باالنتخابات، وتوضيح األخالقيات التي تغطي 

 الصحافة االستقصائية.
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3 
مادة إعالمية 

 3 نكليزيةإبلغة 

Media English 

Language III 
MMLIII231 MMLII121 5 5 

التعرف على مصطلحات ومفاهيم ونصوص تتعلق 

باملصطلحات واملفاهيم الحديثة في مجال اإلعالم واالتصال 

باللغة اإلنكليزية، وعلى عناصر العملية االتصالية وتعريف 

األنواع الصحفية. تدريب الطالب على التعامل مع املادة 

تابة ك اإلعالمية املكتوبة باللغة اإلنكليزية من خالل تطبيقات في

 مواد إعالمية.

4 
الرأي العام 

 وطرق قياسه

Public Opinion and it's 

Assessment 
OPA131 CS122 5 5 

يهدف املقرر إلى التعريف بالرأي العام من حيث نشأته 

ومفهومه، ووظائفه وخصائصه، والعوامل املؤثرة في تكوين 

الرأي العام من حيث الدوافع واملعتقدات واالتجاهات 

والثقافة، كما يهدف إلى التعريف بدور الشائعات في تكوين 

الرأي العام ناهيك عن دور العوملة، ليتطرق فيما بعد لدراسات 

 الرأي العام وطرق قياسه.

5 

مدخل إلى علم 

االجتماع 

 اإلعالمي

Introduction to Media 

Sociology 
IMS132 CS122 5 4 

االجتماع اإلعالمي يهدف املقرر إلى التعريف بمفهوم علم 

ومجاالت البحث فيه، ودراسة املناهج وطرائق البحث املتبعة 

في دراسته. كما يعربف الطالب بكيفية تصميم البحوث 

االجتماعية وتنفيذها، ناهيك عن منهجية القياس وتحليل 

املؤشرات الكمية املستخدمة، والنظريات األساسية في علم 

 االجتماع اإلعالمي.

6 
االتصال 

 التنظيمي

Organizational 

Communication 
OC132 PR13 5 4 

يهدف املقرر إلى التمييز بين أنواع االتصال التنظيمي وأهدافه 

ودراسة األداء الوظيفي وما هي الطرق املتبعة في تقييمه، 

وماهية العالقة بين العالقات العامة واالتصال التنظيمي. 

ال والنماذج لعلمية االتصويهدف إلى تعريف الطالب بالنظريات 

التنظيمي وتحليل القضايا الخاصة به، لينتقل بعدها إلى مفهوم 

التواصل االجتماعي ويقدم نماذج ودراسات تحليلية حول 

االتصال في اإلدارة، وعن مبادئ التنظيم وأسسه ومكوناته، ثم 

 ينتقل لتوضيح مفهوم الثقافة التنظيمية.
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 Current Affairs CA132 - 5 4 قضايا راهنة 7

يهدف املقرر إلى التعرف على أهم القضايا املتداولة في املجتمع 

، مع التركيز في الوقت الحاضر 
ً
وفي العالم، وكيفية تناولها إعالميا

على مجموعة قضايا منها العوملة، حوار الحضارات، اإلرهاب، 

الفساد، التكفير، التطرف وكيفية عالجها والوقاية منها 

 الوسطية والديمقراطية والشورى. والتعرف على

 

 السنة الثانية/ الفصل الثاني

 اسم املقرر 
 رمز املقرر 

املتطلب 

 السابق

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 

أساليب 

اإلقناع 

والتسويق 

 االجتماعي

Techniques of 

Persuasion and 

Social Marketing 

TPSM241 MCT131 5 5 

يهدف املقرر إلى دراسة أهمية التسويق وأهدافه والتعرف على املزيج 

التسويقي للخدمات وكيفية تسويق األفكار، كما يعرف مفهوم مواقع 

التواصل االجتماعي والصورة الذهنية للشركات، ناهيك عن طرق التسويق 

لينتقل بعدها لدراسة النظريات االجتماعي، ودور التواصل االجتماعي. 

املفسرة لسلوك الجمهور واالتصال اإلقناعي. ويتعرف على االتصاالت 

 التسويقية وعالقة الترويج باالتصال التسويقي.

2 
التخطيط 

 اإلعالمي
Media Planning MPA241 OPA131 5 5 

يهدف املقرر إلى دراسة مفهوم التخطيط اإلعالمي بكافة جوانبه من حيث 

عناصره ومكوناته ومتطلباته وأنواعه ومقوماته، ثم ينتقل لدراسة التدريب 

اإلعالمي ودراسة العالقة بين التخطيط اإلعالمي والسياسة االتصالية 

والسياسة اإلعالمية، وماهية الحمالت اإلعالمية من حيث إعداد الحملة 

 اإلعالمية وتصميم استراتيجيتها وتقييمها.
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3 

اقتصاد 

اإلعالم 

 املعرفةو 

Media and the 

Knowledge 

Economy 

MKE241 - 5 4 

يهدف املقرر إلى إعطاء فكرة واضحة عن ماهية اإلنتاج واقتصاد اإلعالم من 

حيث اقتصاد الصحافة املطبوعة أو اقتصاد السينما أو اقتصاد الراديو 

والتلفزيون أو اقتصاد اإلعالم اإللكتروني واإلعالن واإلنترنت. كما يعرف 

الطالب على مالمح ظهور اقتصاد املعرفة وطبيعة ومكونات وخصائص هذا 

االقتصاد، ودراسة  العالقة بين اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية 

 
ً
 إلى اإلشكاليات التي يتعرض لها وتحدياته. والبشرية إضافة

4 

مصادر 

املعلومات 

والتوثيق 

 اإلعالمي

Sources of 

Information and 

Media 

Documentation  

SIDM241 MMRM121 5 4 

يهدف املقرر إلى دراسة تكنولوجيا املعلومات ودورها في تطوير مراكز املعلومات 

وخاصة التوثيق اإلعالمي، حيث يعرف الطالب بمركز املعلومات داخل الهيكل 

رف الرقمية. كما يعالتنظيمي للمؤسسة الصحفية وكيف تحولت نحو النظم 

رات 
ب
الطالب بأدوات التوثيق اإلعالمي مثل املواد السمعية البصرية واملصغ

الفيلمية واألشرطة واألقراص املمغنطة وأقراص الليزر، لينتقل إلى دراسة 

الجوانب العملية في التوثيق اإلعالمي وخدمات مركز املعلومات الصحيفة، 

ت، ناهيك عن دور اإلنترنت كمصدر وطبيعة املؤسسات املستحدثة للمعلوما

 للمعلومات ويقدم فكرة واضحة عن املكتبة اإللكترونية.

5 

اإلعالم 

واالتصال 

 اإللكتروني

Online Media and 

Communication 
OMC242 - 5 5 

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب باإلعالم اإللكتروني ودور الكمبيوتر واإلنترنت 

اإللكتروني، وتحديد ماهية النشر اإللكتروني كعصب أساس ي اإلعالم 

والصحافة اإللكترونية بأنواعها سواء املدونات وصحافة الويب، وصحافة 

الهواة، ودور الشبكات االجتماعية ومواقع التواصل االجتماعي. كما يعرف 

الطالب على البث اإلذاعي والتلفزيوني عن طريق اإلنترنت وعلى اإلعالن 

 وني، ويقدم مقارنة بين اإلعالم التقليدي واإلعالم اإللكتروني.والترويج اإللكتر

6 
القيادة 

 اإلدارية

Administrative 

Leadership 
AL242 - 5 5 

يهدف املقرر إلى إعطاء الطالب فكرة واضحة عن مفهوم القيادة اإلدارية وعن 

ختلفة املالنظريات التي حللت هذا املفهوم. كما يعربف بأنماط القيادة اإلدارية 

لينتقل إلى القائد اإلداري وصفاته وكيفية تنمية مهارات القيادة اإلدارية وما 

هي عالقتها باإلبداع وإدارة التغيير، والدور الذي تلعبه في عملية اتخاذ 

 القرارات، ناهيك عن القيم اإلدارية وأخالقيات العمل اإلداري.
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7 

اإلعالم 

واالتصال 

 الدولي

International Media 

and 

Communication  

MCI242 - 5 4 

يهدف املقرر إلى التعريف بمفهوم اإلعالم الدولي وأبعاده، والتعريف باإلذاعات 

املوجهة ووكاالت األنباء الدولية والصحافة الدولية، لينتقل إلى التعريف 

. ودراسة الدوليبتكنولوجيا اإلعالم الدولي واإلشكاليات التي قد تواجه اإلعالم 

دور اإلعالم الدولي في تحديد الهوية الثقافية والعالقة بينهما، ويقدم نظرة 

واضحة عن اإلعالم العربي، كما يشرح املقرر املصطلحات املستخدمة في 

 اإلعالم الدولي.

 

 

 السنة الثالثة/الفصل األول 

 اسم املقرر 
 رمز املقرر 

املتطلب 

 السابق

الوحدات 

 املعتمدة
 التوصيف املختصر السوية

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 

التقديم واإللقاء 

اإلذاعي 

 والتلفزيوني

Radio and Television 

Presentation and 

Delivery 

RTPD533 IRT122 5 6 

اإلذاعي والتلفزيوني حيث يقدم فكرة واضحة عن كل من الصوت والصورة يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمهارات التقديم واإللقاء 

وخاصة في العمل اإلعالمي، ويشرح علم الصوت والعالقة بين الصوت واللغة والكالم. كما يشرح فن اإللقاء والتقديم اإلذاعي وسماته 

لهم  عد الطالب على امتالك مهارات فن اإللقاء ويقدموأساليبه ثم ينتقل إلى التقديم التلفزيوني ويقدم تدريبات وتطبيقات عملية تسا

 طرق تفادي األخطاء في اإللقاء.

2 

البرامج اإلخبارية 

في اإلذاعة 

 والتلفزيون 

News Programs in 

Radio and TV 
NPRT534 IRT122 5 6 

البرامج اإلخبارية وعناصرها ويخص نشرات يهدف املقرر إلى تقديم فكرة واضحة عن اللغة اإلعالمية واالتصال والخبر الصحفي ويشرح 

 ياألخبار التلفزيونية واإلذاعية، فيقدم فكرة واضحة عن أنواع البرامج اإلخبارية مثل موجز األنباء والتحليل اإلخباري والتعليق اإلذاع

 رية.لة الصحفية والبرامج الحواوالتقرير اإلخباري. كما يشرح مفهوم الريبورتاج والتحقيق اإلذاعي والتلفزيوني لينتقل إلى املقاب

3 
إعداد البرامج 

 اإلذاعية

Preparation of Radio 

Programs 
RP535 IRT122 5 6 

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بالكاتب اإلذاعي واملؤهالت التي يجب أن يملكها، كما يعرفه بكيفية إعداد البرنامج اإلذاعي والعوامل 

اهيك عن األساليب املتبعة في الكتابة والتقديم اإلذاعي، ويقدم فكرة واضحة عن تصنيف البرامج اإلذاعية املؤثرة في الكتابة لإلذاعة، ن

 
ً
 لكيفية  وأشكال النصوص، إضافة

ً
إلى الحديث املباشر واملقابالت اإلذاعية والتلفزيونية، وبرامج الندوات واملناقشات، ليتطرق أخيرا

 ارية والبرامج اإلخبارية.إعداد األخبار اإلذاعية والنشرة اإلخب

4 

اإلعالم اإلذاعي 

والتلفزيوني 

 املتخصص

Specialized Media in 

Radio and Television 
SMRT536 IRT122 5 5 

يهدف املقرر إلى إعطاء مفهوم اإلعالم املتخصص وأهدافه وإيجابياته، والتمييز بين أنواعه ومستوياته، كما يقدم شرح واف عن اإلعالم 

 كنموذج عن اإلعالم املتخصص. كما يعرف الطالب باإلعالم املتخصص في الغرب وباإلعالم املتخصص في البلدان العربية.البيئي 

 Radio & TV اإلذاعة والتلفزيون / 
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5 
إدارة اإلبداع 

 واالبتكار

Management of 

Creativity and 

Innovation 

MCI537 MME13 5 5 

االبتكار واإلبداع املعاصر والنقاط الهامة منه من وجتهي نظر يهدف املقرر إلى إعطاء فكرة واضحة عن املوضوعات الهامة في ميدان 

 
ً
إلى دور مراكز البحوث واملعارف في االبتكار واإلبداع. كما يقدم للطالب كيفية تأهيل وتنمية األفراد  التسويق واملوارد البشرية، إضافة

بداعية والتعاون الذهني. ويشرح أثر االبتكارات على سلوك على االبتكار واإلبداع، والتفكير اإلبداعي من خالل التدريب على الحلول اإل 

 .ةداع في سوريناظمة لالبتكار واإلباملستهلكين، واملشكالت التي يمكن مواجهتها في تطبيق االبتكار واإلبداع، مع شرح واف عن املراسيم ال

6 
حقوق امللكية 

 الفكرية

Intellectual Property 

Rights 
IPR532 LEMC131 5 4 

يهدف املقرر إلى التعريف بماهية حق امللكية الفكرية وكيف تطورت هذه الحقوق، حيث وضعت قوانين دولية ناظمة لهذه الحقوق، 

، كذلك يقدم املقرر فكرة واضحة عن امللكية األدبية والفنية وحقوق املؤلف والحقوق WIPOوتم إنشاء منظمة عاملية للملكية الفكرية 

لسوري، ويعرف ما هو املصنف محل حق املؤلف الفكري. كما يتطرق لعرض االستثناءات على هذه الحقوق وكيفية املجاورة في القانون ا

 
ً
 إلى نطاق تطبيق هذه الحماية. إدارتها واإلجراءات التحفظية والعقوبات املفروضة على مخالفة هذه القوانين إضافة

 

 السنة الثالثة/الفصل الثاني

 اسم املقرر 
 املتطلب السابق رمز املقرر 

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 
إدارة املؤسسات 

 اإلعالمية

Media Institutions 

Management 
MIM645 MME13 5 5 

يهدف املقرر إلى توضيح كيفية إدارة املؤسسات اإلعالمية من خالل شرح تطور الفكر اإلداري 

ة، ويحدد دور كل من إدارة املوارد البشرية واإلبداع اإلداريب  ة في املؤسسة اإلعالميب والعمليات اإلداريب

ة وعن معايير  ة في املؤسسة اإلعالميب ة. كما يقدم شرح عن إدارة العملية التدريبيب في املؤسسة اإلعالميب

ؤسسة الهيكل التنظيمي في املاألداء الوظيفي للقائم باالتصال. ينتقل بعدها للتفصيل في بنية 

ة. ة ومحدداته وأشكاله، وكيفية وضع التوصيف الوظيفي في املؤسسة اإلعالميب  اإلعالميب

2 

البرامج الحوارية 

اإلذاعية 

 والتلفزيونية

Talk Programs In Radio 

and Television  
TRTP646 RTPD533 5 6 

ف بها وبأنو يهدف املقرر إلى التعريف بالبرامج الحوارية  اعها اإلذاعية والتلفزيونية فيشرح بنيتها، ويعرب

مثل برامج الندوات واملناظرات واملناقشات، التي يعمل عليها فريق متخصص يتبع عدد من الخطوات 

ات البرامج  في اإلعداد لها وفي إنتاجها، كما أنه يهدف لتعريف الطالب بكيفية اختيار ضيوف وشخصيب

ة وطريقة إعد اد األسئلة باختالف أنواعها باملحافظة على شروط صياغتها. ناهيك عن تقديم الحواريب

 فيها ماهية الرسائل 
ً
عدد من األساليب والطرق في إدارة الحوار من خالل عرضه لقواعد عامة مبينا

ة، ومهارات التواصل الشخص يب والتحدث واالستماع التي يجب أن يمتلكها القائم بالحوار.  اإلعالميب

 
ً
ة من خالل  وأخيرا ة والتلفزيونيب ة اإلذاعيب يتطرق املقرر إلى دور التفاعلية واإلقناع في البرامج الحواريب

 عرض عدد من التطبيقات العملية.

3 
التشريعات 

 اإلعالمية
Media Legislations ML648 IPR532 5 5 

ة  أو  ةللقواعد القانونيب يهدف مقرر التشريعات اإلعالمية إلى تعريف الطالب باملبادئ الرئيسيب

ة ونظريات الصحافة  استراتيجية التشريعات اإلعالمية الحديثة وعالقة قوانين  ،التشريعيب
ً
موضحا

ة. كما يهدف إلى تعريفه باإلطار التاريخي والفلسفي لحرية  اإلعالم الجديد بالتشريعات اإلعالميب

 حقوق الصحفيين وواجباتهم والقانون الناظم 
ً
 التعبير، شارحا

ً
للصحفيين السوريين، وموضحا
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 يهدف إلى تعريفه 
ً
اإلطار التشريعي لحقوق املؤلف والتنظيم القانونيب لحقوق املؤلف في سورية. وأخيرا

 على الجرائم التي تقع بواسطة املطبوعات.

 Multimedia MM647 OMC242 5 6 الوسائط املتعددة 4

 عناصرها يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بماهية الوسائط 
ً
املتعددة واملكونات املادية لها موضحا

املختلفة وهي النص والصور الثابتة والرسوم الثابتة واملتحركة، الصوت، الجرافكس والفيديو. 

 تكنولوجيا الوسائط املتعددة وإمكاناتها وبالخصائص واملفاهيم املرتبطة بهذه التكنولوجيا. 
ً
شارحا

في الوسائط املتعددة وكيفية تأليفها، واستخداماتها في مجال كما يهدف إلى تعريفه بفريق العمل 

 كيفية التعليم والتعلم بواسطتها.
ً
 اإلعالم موضحا

 التحرير االستقصائي 5
Investigative Articles' 

Editing 
LS649 IME121 5 6 

لتقليدية ايهدف املقرر إلى تقديم مفهوم الصحافة االستقصائية ومنطلقاتها، والفرق بين الصحافة 

 أهمية الصحافة االستقصائية، ووظائفها وخصائصها وسماتها. 
ً
والصحافة االستقصائية موضحا

 تاريخ 
ً
ف الطالب بمهارات ممارسة الصحافة االستقصائية والتحديات التي تواجهها مبينا كما يعرب

هناك  عرض خالصة تجاربهم. وككل مهنة لالصحافة االستقصائية جذورها وأبرز رموزها من خال

أخالقيات ملمارسة الصحافة االستقصائية وثقافة لعملها املوضوعي من حيث صياغة الفرضية 

الصحافة االستقصائية ولها أدوات وتكنيك "األندر كفر"، ناهيك عن دور استخدام الحاسوب في 

لكترونية يمكن التعرف عليها من خالل األمثلة التطبيقية والتحليلية لعدد من نماذج من إ

 ستقصاء العربي واملحلي.اال 

6 
أساليب تحليل 

 الصورة

Photos' Analysis  

Techniques 
IAT650 IIC13 5 6 

يهدف مقرر أساليب تحليل الصورة إلى تعريف الطالب بمفهوم الصورة من حيث التعريف 

 العالقة بين الصورة 
ً
 لنظريات نشوء هذا املفهوم، وموضحا

ً
واالستخدام ودالالت املصطلح متطرقا

 عن بنية الصورة وعن دور الصورة في بناء املعنى من 
ً
واألشكال البالغية التقليدية. كما يقدم شرحا

 الفكرة بعدد من النماذج والتدريبات 
ً
خالل تقديم مناهج دراسة الصورة ومناهج تحليلها مدعما

 على تحليل الصور.

 

 السنة الرابعة/الفصل األول 

 رمز اسم املقرر 

 املقرر 

 املتطلب

 السابق

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 
مجتمع 

 املعلومات

Information 

Society 
IS872 MKE241 5 5 

 
ً
إلى مؤشرات قياس مجتمع املعلومات املعتمدة،  يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم مجتمع املعلومات ونشأته، وخصائصه، إضافة

 
ً
إلى نظرية علماء االتصال واإلعالم. كما يوضح البنية التحتية ملجتمع املعلومات بالتفصيل  ويعرفه بنظريات مجتمع املعلومات املختلفة إضافة

 على مؤسسات املعلومات.
ً
 ويشرح سياسة املعلومات، والوعي املعلوماتي ليركز أخيرا

ه فيهدف مقرر كتابة وإعداد التقارير اإلخبارية إلى تعريف الطالب بمفهوم التقرير وأنواعه ثم يحدد التقرير اإلخباري ويشرح أهميته ووظائ Writing and WBN752 LS649 5 6كتابة وإعداد  2
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التقارير 

 اإلخبارية

Preparation of 

News Reports 

املقرر وجود سمات في كاتب التقرير اإلخباري وطريقة متبعة في كتابة التقرير اإلخباري تراعي مكونات وسماته، كما يوضح خصائصه. كما يراعي 

 هذا التقرير، وتراعي القوالب الفنية املستخدمة في بنائه، حيث تختلف التقارير اإلخبارية بحسب الوسائل اإلعالمية.

3 
اإلنتاج اإلذاعي 

 والتلفزيوني

Radio and TV 

Production 
RTP758 TRTP646 5 6 

نتاج يهدف املقرر إلى تعريف الطالب باإلنتاج اإلذاعي وأدواته، ويخص فريق العمل في اإلنتاج واإلخراج التلفزيوني، والخطوات املتبعة في اإل 

 
ً
  التلفزيوني، إضافة

ً
لى إ إلى أشكال القوالب اإلخراجية. ويعرف الطالب بأدوات اإلنتاج واإلخراج التلفزيوني ويشرح بالتفصيل عناصره، إضافة

حركات الكاميرا املختلفة. كما يعرض إلى الخدع التلفزيونية والتوليف و توضيح كيفية تكوين الصورة والزوايا التي يجري فيها التصوير، 

 ( من خالل نماذج تطبيقية من دراما تلفزيونية.اإللكتروني )املونتاج

4 

تكنولوجيا 

اإلعالم 

 والتعليم

Technology of 

Media and 

Education 

MTE759 MM647 5 5 

 يهدف مقرر تكنولوجيا اإلعالم والتعليم إلى تعريف الطالب بالعالقة بين التعليم واإلعالم حيث أنهما عمليتا تفاهم واتصال، فتكنولوجيا

الراديو هي وسيلة تعليم ووسيلة اتصال في الوقت نفسه، كذلك فإن تكنولوجيا التلفزيون هي وسيلة اتصال وتستخدم كوسيلة تعليمية 

وخاصة مع تطور تكنولوجيا األقمار الصناعية التي أصبح لها دور كبير في العملية التعليمية. وقد أصبحت تكنولوجيا التعليم تعتمد بشكل 

ي العملية مه فائل التعليمية. وكذلك األمر هناك دور كبير للفيديو في العملية التعليمية ناهيك عن دور الحاسب واستخداأساس ي في الوس

 نترنت كوسيلة اتصال وتعليم.التعليمية ودور اإل 

5 
اإلعالن اإلذاعي 

 والتلفزيوني

Radio and 

Television 

Advertising 

RTA760 IAT650 5 6 

اإلذاعي والتلفزيوني إلى تعريف الطالب بمفهوم وطبيعة اإلعالن ويوضح وظائف اإلعالن وأهدافه وأنواعه، ويقدم له يهدف مقرر اإلعالن 

حاالت عملية لألهداف الوظيفية لإلعالن اإلذاعي والتليفزيوني. كما يهدف إلى تعريفه بمداخل ونظريات االتصال اإلعالني ويخص بالشرح 

النية واألساليب وصيغ اإلعالن اإلذاعي والتليفزيوني. كما يقدم دور االبتكار في إنتاج اإلعالنات اإلذاعية واألسلوب الراديو والتلفزيون كوسائل إع

 
ً
 زيون.إلى تفصيل في الجوانب الفنية لإلعالن بالراديو والتليف العلمي لتصميم الرسالة اإلعالنية السينمائية والتليفزيونية واإلذاعية إضافة

6 
السيناريو 

 الدراماو 

Scenario and 

Drama 
SD756 

IME121,  

IRT122 
5 6 

 لتعريف الطالب بخصائص دراما االذاعة 
ً
يهدف املقرر لتقديم فكرة واضحة عن ماهية الدراما وأنواعها املختلفة حيث يتطرق أيضا

بة التي يجب أن تؤخذ بالحسبان وقت كتا ي يجب أن يتحلى بها الكاتب )املؤلف(، وعناصر العمل الدراميتوالتلفزيون، ويشرح املواصفات ال

 
ً
يهدف املقرر ما ، كيجب اتباعها بعد كتابة السيناريوإلى املراحل التي  السيناريو بعد معرفة املفاهيم األساسية في كتابة السيناريو، إضافة

 مختلف املصلتقديم تدريبات وتمارين عملية ونماذج تطبيقية من دراما تلفزيونية وإذاعية تساعد الطالب على 
ً
طلحات كتابة السيناريو موضحا

 في مجال العمل الدرامي.

 

 السنة الرابعة/الفصل الثاني

 اسم املقرر 
 رمز املقرر 

 املتطلب

 السابق

الوحدات 

 املعتمدة
 التوصيف املختصر السوية

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 
اإلخراج اإلذاعي 

 والتلفزيوني

Radio and TV 

Direction 
RTVD785 MME13 5 6 

يهدف مقرر اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني لتعريف الطالب بنظرية اإلخراج وطريقة بناء الرؤية الواضحة في اإلخراج، فيعرف اإلخراج 

 
ً
إلى املفاهيم واألدوات واألساليب املتبعة في اإلخراج اإلذاعي.  اإلذاعي ويقدم فكرة واضحة عن العناصر املكونة للبرامج اإلذاعية، إضافة

 على عناصر بناء لغة الصورة وعلى كل 
ً
كما يهدف إلى توضيح كيفية اإلخراج التلفزيوني من حيث األدوات واإلنتاج واألشكال مركزا
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ع ما يشرح كيفية القيام باملونتاج التلفزيوني ممن اإلضاءة والديكور والصوت واملؤثرات البصرية ودور كل منها في عملية اإلخراج. ك

 توضيح األساليب الفنية املختلفة لإلخراج.

2 
تحرير مواد 

 الرأي

Editing of 

Opinion Articles 
EOM874 IME121 5 6 

حفي. الصيهدف مقرر تحرير مواد الرأي إلى تعريف الطالب بمفهوم التحرير الصحفي ويخص الكتابة اإلبداعية ودورها بالتحرير 

فيوضح له طريقة كتابة كافة أنواع املقاالت وهي املقال الصحفي، فن املقال االفتتاحي، مقال التعليق الصحفي، العمود الصحفي، 

مقال اليوميات الصحفية، املقال التحليلي، املقال الكاريكاتوري، الريبورتاج الصحفي، الفيلتون، البروفيل. كما يهدف إلى تعريف 

 لة الصحفية وكيفية استخدام الصورة الصحفية، ويقدم له فكرة واضحة عن فن الكاريكاتير.الطالب بالحم

3 
األفالم 

 الوثائقية

Documentary 

Films 
DO757 IIC13 5 5 

يهدف مقرر األفالم الوثائقية إلى تعريف الطالب بماهية السينما الوثائقية وتوضيح مختلف تصنيفات وأشكال وسمات وأنواع الفيلم 

الوثائقي، كما يوضح العالقة بين السينما الوثائقية وبعض األنواع السينمائية واإلعالمية. كما يهدف إلى تعريفه بمراحل إعداد وإنتاج 

 الفرق بين الفيلم الوثائقي والفيلم الروائي وخاصة من حيث استخدامات ووظائف الفيلم الوثائقي، حيث 
ً
الفيلم الوثائقي موضحا

 على أشكال ومضامين الفيلم الوثائقي، كما أن املقرر يوضح القضايا واإلشكاليات التي تواجه السينما الوثائقية.يقدم أمثلة عن أ

4 
التصميم 

 الجرافيكي
Graphic Design GD762 RTP758 5 6 

الطالب  كما يعرف يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بعلم التصميم املرئي الجرافيكي من خالل التركيز على شرح عناصره  ومبادئه.

طوط وطريقة استخدامها مع تقديم فكرة واضحة عن نظرية األلوان وكيفية االستفادة منها. ويقدم معلومات كافية عن 
ُ
بعالم الخ

 على أساسيات اإلخراج الصحفي وخاصة اإلخراج الصحفي للصحف واملجالت، ناهيك عن توضيح أساليب 
ً
أنواع املطبوعات مركزا

 التصميم والطباعة
ً
 نترنت.رافيك األساس ي في تصميم صفحات اإل إلى دور الج ، وقواعد التسلسل الهرمي البصري، إضافة

5 
ة كتابة تلفزيوني

 مستوى متقدم

Advanced TV 

Writing 
ATVW787 WBN752 5 6 

وانتاج النصوص يهدف مقرر كتابة تلفزيونية إلى مدارس اإلعالم بأساليب وقواعد وشروط أساسية يجب مراعاتها في كتابة 

التلفزيونية بأسلوب يتكامل مع ما درسه الطالب في مقررات أخرى. حيث ركز املقرر على عدة أشكال ومضامين أساسية من أخبار 

 وتقارير تلفزيونية وبرامج ثقافية ودراما تلفزيونية .

 مشروع تخرج 6
Graduation 

Project_RTV 
G796 

RTPD533, 

SMRT536, 

TRTP646, 

LS649, 

WBN752, 

RTP758 

5 6 
 في مجال اختصاصه يظهر فيه فهمه واستيعابه ملا تعلمه في البرنامج، ويعكس من خالله املهارات التي 

ً
 تطبيقيا

ً
ينفذ الطالب عمال

 اكتسبها  من دراسته في السنوات السابقة، وذلك وفق اآلليات التي تحددها إدارة البرنامج.

 

  Electronic Media and Communicationاإلعالم واالتصال اإللكتروني / 

 السنة الثالثة/الفصل األول 
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 اسم املقرر 
 رمز املقرر 

 املتطلب

 السابق

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 
أسس إدارة 

 األعمال

Principles of 

Business 

Management 

BP540 MME13 5 5 

 من العصور القديمة، وحتى الوقت الحالي، وذلك من خال
ً
 ليتناول هذا املقرر املبادئ األساسية في اإلدارة، وتطور الفكر اإلداري تاريخيا

 تعريف اإلدارة، وذكر أهم مدارسها، وهذا ما تضمنه القسم األول والثاني والثالث، أما القسم الرابع فقد اشتمل على وظائف اإلدارة: بدء
ً
 ا

 بالتنظيم، والتوجيه، والتنسيق، واتخاذ القرار، واالتصاالت اإلداريةم
ً
 .ن التخطيط، وانتهاًء بالرقابة، وأنواعها، وأهم مزاياها، مرورا

2 

الصحافة 

لكترونية اإل

 يلكترونوالنشر اإل

Online Journalism 

and Publishing 
OGP528 OMC242 5 6 

الجديد والتمييز الكتابة السطرية والتكوينية أي شرح سيكولوجيا الكتابة والقراءة. كما يهدف إلى شرح يهدف املقرر إلى شرح أهمية اإلعالم 

ة عبر يالتحرير اإللكتروني واألدوات التي يستخدمها املحرر وقوالب التحرير التي يعتمدها. ثم ينتقل ليقدم فكرة عن الصحافة اإللكترون

نترنت. اإلعالن والعالقات العامة عبر اإل لكترونية خاصة في مجالي معالجة النصوص، ودور املواقع اإل لكتروني علىاإلنترنت وتأثير النشر اإل

 كما يقدم شرح عن الصحافة اإللكترونية السورية ويعرف الطالب بأخالق املهنة في الصحافة اإللكترونية.

 Consumer Behavior CB539 APM13 5 6 سلوك املستهلك 3

تقديم فكرة واضحة عن  سلوك ملستهلك والعوامل املؤثرة في السلوك االستهالكي سواء كانت الطبقة االجتماعية أو يهدف املقرر إلى 

لى إتجاهات في هذا السلوك. كما يهدف الجماعات املرجعية أو العوامل الفردية، ودور كل من الدوافع واإلدراك والتعليم والشخصية واال

 الشراء وبسلوك املستهلك حيال املنتجات الجديدة من خالل تقديم نماذج عن هذا السلوك. تعريف الطالب بعملية اتخاذ قرار 

4 

مهارات اإلقناع 

بالوسائل 

 اإللكترونية

Persuasion Skills by 

Electronic Media 
PSEM538 TPSM241 5 6 

 عالقة اإلقناع بالسلوك اإلنساني من خالل مقرر مهارات اإلقناع بالوسائل اإليهدف 
ً
لكترونية إلى تعريف الطالب بعالم اإلقناع موضحا

عرض عناصر ومكونات اإلقناع. وشرح مختلف النظريات واالستراتيجيات في اإلقناع والتي نتج عنها مجموعة من فنون ومهارات اإلقناع. 

 ناعي واألساليب املنهجية في بناء الرسالة اإلقناعية ناهيك عن البعد التكنولوجي لهذاكما يهدف إلى تعريفه بوسائل التأثير في االتصال اإلق

 أهمية الوسائل اإل
ً
 نترنت في االتصال اإلقناعي.قناع والدور الخاص الذي تلعبه اإل لكترونية في مجال التأثير واإلاالتصال مبينا

5 
إدارة اإلبداع 

 واالبتكار

Management of 

Creativity and 

Innovation 

MCI537 MME13 5 5 

ق ييهدف املقرر إلى إعطاء فكرة واضحة عن املوضوعات الهامة في ميدان االبتكار واإلبداع املعاصر والنقاط الهامة منه من وجتهي نظر التسو 

 
ً
االبتكار  تأهيل وتنمية األفراد علىإلى دور مراكز البحوث واملعارف في االبتكار واإلبداع. كما يقدم للطالب كيفية  واملوارد البشرية، إضافة

واإلبداع، والتفكير اإلبداعي من خالل التدريب على الحلول اإلبداعية والتعاون الذهني. ويشرح أثر االبتكارات على سلوك املستهلكين، 

 .ةاإلبداع في سوريناظمة لالبتكار و واملشكالت التي يمكن مواجهتها في تطبيق االبتكار واإلبداع، مع شرح واف عن املراسيم ال

6 
حقوق امللكية 

 الفكرية

Intellectual 

Property Rights 
IPR532 LEMC131 5 4 

يهدف املقرر إلى التعريف بماهية حق امللكية الفكرية وكيف تطورت هذه الحقوق، حيث وضعت قوانين دولية ناظمة لهذه الحقوق، وتم 

يقدم املقرر فكرة واضحة عن امللكية األدبية والفنية وحقوق املؤلف والحقوق كذلك   .WIPOإنشاء منظمة عاملية للملكية الفكرية 

املجاورة في القانون السوري، ويعرف ما هو املصنف محل حق املؤلف الفكري. كما يتطرق لعرض االستثناءات على هذه الحقوق وكيفية 

 إدارتها واإلجراءات التحفظية والعقوبات املفروضة على مخالفة هذه القوا
ً
 إلى نطاق تطبيق هذه الحماية. نين إضافة

 

 السنة الثالثة/الفصل الثاني
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 اسم املقرر 
 املتطلب السابق رمز املقرر 

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 

وسائل 

االتصال 

 لكترونيةاإل

Electronic Means of 

Communication 
EMC687 BP540 5 5 

 عرض مفصل لخصائصها 
ً
يهدف املقرر إلى التعريف بوسائل االتصال اإللكترونية وبنشأتها وتطورها مقدما

املختلفة وبشكل خاص التفاعلية. كما يهدف إلى تعريف الطالب بأنواع الوسائل اإللكترونية املختلفة وهي اإلنترنت 

 والصحافة اإللكترونية وصحافة املدونات والهاتف امل
ً
إلى اإلذاعة  حمول وسائل التواصل االجتماعي إضافة

 استخداماتها.
ً
 كل منها بالتفصيل وموضحا

ً
 والتلفزيون الرقمي شارحا

2 
صحافة 

 املواطن
Citizen Journalism CJ686 PSEM538 5 5 

ر 
ب
ة عليها، ويشرح دور صحافة الويب يهدف املقرر إلى تقديم فكرة واضحة عن صحافة املواطن والعوامل املؤث

 دور صحافة املواطن  باملجتمع ( املدونات)
ً
وشبكات التواصل االجتماعي وتأثيرها على قضايا املجتمع مبينا

واملسؤولية االجتماعية. كما يهدف إلى تعريف الطالب باملصادر املفتوحة لصحافة املواطن ناهيك عن دور تطور 

 مفهوم صحافة املواطن في منظور نظريات التأثير تقنيات االتصال وانعكاسها 
ً
على صحافة املواطن، موضحا

لكترونية وكيفية توظيف اإلعالم التقليدي ملضامين صاالت اإلاإلعالمي. ناهيك عن دور الرقابة في فضاء االت

 مستقبل 
ً
 أخيرا

ً
 ملواطن.صحافة اصحافة املواطن. ويعرض لتوجهات صحافة املواطن من حيث اآلثار واملخاطر مبينا

3 
التشريعات 

 اإلعالمية
Media Legislations ML648 IPR532 5 5 

ة ونظريات  ة أو التشريعيب ة للقواعد القانونيب يهدف مقرر التشريعات اإلعالمية إلى تعريف الطالب باملبادئ الرئيسيب

 استراتيجية التشريعات اإلعالمية الحديثة وعالقة قوانين 
ً
اإلعالم الجديد بالتشريعات الصحافة، موضحا

 حقوق الصحفيين وواجباتهم 
ً
ة. كما يهدف إلى تعريفه باإلطار التاريخي والفلسفي لحرية التعبير، شارحا اإلعالميب

 اإلطار التشريعي لحقوق املؤلف والتنظيم القانونيب لحقوق 
ً
والقانون الناظم للصحفيين السوريين، وموضحا

 يهدف
ً
 إلى تعريفه على الجرائم التي تقع بواسطة املطبوعات. املؤلف في سورية. وأخيرا

4 
الوسائط 

 املتعددة
Multimedia MM647 OMC242 5 6 

 عناصرها املختلفة وهي 
ً
يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بماهية الوسائط املتعددة واملكونات املادية لها موضحا

 تكنولوجيا الوسائط النص والصور الثابتة والرسوم الثابتة واملتحركة، الصوت، 
ً
الجرافكس والفيديو. شارحا

املتعددة وإمكاناتها وبالخصائص واملفاهيم املرتبطة بهذه التكنولوجيا. كما يهدف إلى تعريفه بفريق العمل في 

 كيفية التعليم والتعلم بواسطتها.
ً
 الوسائط املتعددة وكيفية تأليفها، واستخداماتها في مجال اإلعالم موضحا

5 
ر التحري

 االستقصائي

Investigative Articles' 

Editing 
LS649 IME121 5 6 

يهدف املقرر إلى تقديم مفهوم الصحافة االستقصائية ومنطلقاتها، والفرق بين الصحافة التقليدية والصحافة 

 أهمية الصحافة االستقصائية، ووظائفها وخصائصها وسماتها. كما يعربف الطالب 
ً
مهارات باالستقصائية موضحا

 تاريخ الصحافة االستقصائية جذورها وأبرز رموزها 
ً
ممارسة الصحافة االستقصائية والتحديات التي تواجهها مبينا

عرض خالصة تجاربهم. وككل مهنة هناك أخالقيات ملمارسة الصحافة االستقصائية وثقافة لعملها  لمن خال

الصحافة اهيك عن دور استخدام الحاسوب في املوضوعي من حيث صياغة الفرضية وتكنيك "األندر كفر"، ن

لكترونية يمكن التعرف عليها من خالل األمثلة التطبيقية والتحليلية لعدد من نماذج إاالستقصائية ولها أدوات 

 من االستقصاء العربي واملحلي.
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6 

أساليب 

تحليل 

 الصورة

Photos' Analysis  

Techniques 
IAT650 IIC13 5 6 

تحليل الصورة إلى تعريف الطالب بمفهوم الصورة من حيث التعريف واالستخدام ودالالت يهدف مقرر أساليب 

 العالقة بين الصورة واألشكال البالغية التقليدية. كما 
ً
 لنظريات نشوء هذا املفهوم، وموضحا

ً
املصطلح متطرقا

 عن بنية الصورة وعن دور الصورة في بناء املعنى من خالل تقديم مناهج 
ً
دراسة الصورة ومناهج يقدم شرحا

 الفكرة بعدد من النماذج والتدريبات على تحليل الصور.
ً
 تحليلها مدعما

 

 

 السنة الرابعة/الفصل األول 

 اسم املقرر 
 رمز املقرر 

املتطلب 

 السابق

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 
مجتمع 

 املعلومات

Information 

Society 
IS872 MKE241 5 5 

 
ً
إلى مؤشرات قياس مجتمع املعلومات املعتمدة، ويعرفه  يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم مجتمع املعلومات ونشأته، وخصائصه، إضافة

 
ً
إلى نظرية علماء االتصال واإلعالم. كما يوضح البنية التحتية ملجتمع املعلومات بالتفصيل ويشرح  بنظريات مجتمع املعلومات املختلفة إضافة

 على مؤسسات املعلومات.
ً
 سياسة املعلومات، والوعي املعلوماتي ليركز أخيرا

2 
املقابلة 

 اإلعالمية
Media Interview MI530 IRT122 5 6 

 يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم 
ً
الت إلى أنه يقدم مهارات َمن ُيجري مقاب املقابلة اإلعالمية وأنواع املقابالت اإلعالمية وأساليبها، إضافة

ة اإلعالمية لإعالمية من حيث كيفية اختيار موضوع املقابلة اإلعالمية وضيوفها والطرق املتبعة في التحضير لها، ولألسئلة املطروحة في أثناء املقاب

قابلة اإلعالمية، ناهيك عن املتابعة والتقييم. كما يقدم مجموعة صعوبات التي تعترض إجراء املقابلة اإلعالمية مع مجموعة وما يحصل بعد امل

 .من النصائح ملقابلة إعالمية ناجحة

3 
تكوين صفحة 

 الويب

Web Page 

Creation 
IWD753 OMC242 5 6 

 والتطو يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بنشأة تكوين صفحة الويب 
ً
عة في إلى تعريفه بالقواعد األساسية املتب ر الذي طرأ عليه مع الوقت، إضافة

 
ً
إلى برامج تصفح هذه الصفحات وبرامج تحرير الصور. كما يحدد عناصر  تصميم صفحة الويب وبالبرامج التقنية املستخدمة في تصميمها، إضافة

 املبادئ األساسية املتبعة في تصميم صفحة الويب. كما يهدف إلى تصميم صفحة الويب وباألخص عناصر تصميم الصفحة الرئيسي
ً
ة موضحا

 تعريف الطالب بتصميم الصحيفة اإللكترونية والعناصر األساسية في هذا التصميم.

4 

تكنولوجيا 

اإلعالم 

 والتعليم

Technology of 

Media and 

Education 

MTE759 MM647 5 5 

والتعليم إلى تعريف الطالب بالعالقة بين التعليم واإلعالم حيث أنهما عمليتا تفاهم واتصال، فتكنولوجيا الراديو يهدف مقرر تكنولوجيا اإلعالم 

هي وسيلة تعليم ووسيلة اتصال في الوقت نفسه، كذلك فإن تكنولوجيا التلفزيون هي وسيلة اتصال وتستخدم كوسيلة تعليمية وخاصة مع 

التي أصبح لها دور كبير في العملية التعليمية. وقد أصبحت تكنولوجيا التعليم تعتمد بشكل أساس ي في الوسائل  تطور تكنولوجيا األقمار الصناعية

نترنت مه في العملية التعليمية ودور اإل التعليمية. وكذلك األمر هناك دور كبير للفيديو في العملية التعليمية ناهيك عن دور الحاسب واستخدا

 كوسيلة اتصال وتعليم.

يهدف مقرر انتاج وإخراج الصحف إلى تعريف الطالب بمفهوم اإلخراج الصحفي ووظائفه من خالل توضيح مكونات التصميم الفني وال سيما  Newspaper NPD755 IJ13 5 6إنتاج وإخراج  5
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 السنة الرابعة/الفصل الثاني

 اسم املقرر 
 رمز املقرر 

 املتطلب

 السابق

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

 أساليب وأصول وتقنيات النشر 1

Methods, 

Principles and 

Techniques of 

Publication 

PMPT870 IJ13 5 6 

يهدف مقرر أساليب وأصول وتقنيات النشر إلى مساعدة الطالب على تأسيس 

صحيفة أو مجلة قادرة على التطور واالستمرار. وذلك من خالل تسليط 

الضوء على جوانب مهمة في التأسيس للصحيفة، لئال يفاجأ من يبدؤون 

بدونها بأنها تظهر لهم دون سابق إنذار. مثل النشر الصحفي العمل 

والتكنولوجيا الحديثة وأهميته في الصحافة، واالتجاهات الحديثة في اإلنتاج 

 
ً
اإلجراءات الالزمة إلصدار الصحيفة املطبوعة، وطبيعة إلى  الصحفي، إضافة

 ًً
ً
إلى تقديم مهارات  مقر املؤسسة الصحفية وتصميمه الهندس ي. إضافة

فية يالعمل الصحفي وآليات بناء أجندة األفكار في الصحيفة املطبوعة، وك

خراجها وإدارتها. إضافة إلى ذلك، يقدم املقرر األمثلة إتصميم الصحيفة و 

 العملية كلما أمكن ذلك، حتى تقترب املفاهيم والنظريات إلى عقل الطالب.

 الحديث والتحقيق التلفزيوني 2
TV Interview and 

Reportage 
TVIC 786 IME121 5 6 

يهدف مقرر الحديث والتحقيق التلفزيوني إلى شرح مفهوم التحقيق 

 األنواع املختلفة للتحقيقات 
ً
التلفزيوني ومفهوم الحديث التلفزيوني موضحا

التلفزيونية األحاديث التلفزيونية. كما يهدف إلى تعريف الطالب بالجوانب 

 األساسية والحر 
ً
فية في إعداد التحقيقات واألحاديث التلفزيونية موضحا

األساليب املتبعة في تحريرها مع التركيز على إعداد التحقيقات التلفزيونية 

التفاعلية. ناهيك عن ذكر املهارات التي يجب أن يتمتع بها العاملين في 

 التحقيقات التلفزيونية.

 Production and الصحف

Layout 

كما يهدف إلى شرح كيفية تصميم متون املوضوعات والعناوين والصور األلوان، مع توضيح أسس التصميم الفني والصحفي والعوامل املؤثرة فيه. 

 مع توضيح الوسائل التي يتم بها الفصل بين املواد، ليشرح في النهاية كيفية تصميم الصحف وإخراجها.

6 
التسويق 

 اإللكتروني

Electronic 

Marketing 
EM790 CB539 5 6 

وخاصة فيما  لكترونيوني، وبعناصر استخدام التسويق اإللكترنترنت للتسويق اإلبأهمية اإل لكتروني لتعريف الطالب التسويق اإليهدف مقرر 

ت أو كيف يجري لكتروني وكيف يتم التسعير عبر اإلنترنإلى تعريفه باملزيج التسويقي اإل لكترونية. كما يهدفلق بالتسويق املباشر والتجارة اإليتع

 ع اإلالتوزي
ً
 عن املزيج الترويجي عبر اإلنترنت وكيفية اإلعالن عبر اإلنترنت. إلى شرح مفصل لكتروني، إضافة
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 األفالم الوثائقية 3
Documentary 

Films 
DO757 IIC13 5 5 

يهدف مقرر األفالم الوثائقية إلى تعريف الطالب بماهية السينما الوثائقية 

وتوضيح مختلف تصنيفات وأشكال وسمات وأنواع الفيلم الوثائقي، كما 

يوضح العالقة بين السينما الوثائقية وبعض األنواع السينمائية واإلعالمية. 

 الفرق كما يهدف إلى تعريفه بمراحل إعداد وإنت
ً
اج الفيلم الوثائقي موضحا

بين الفيلم الوثائقي والفيلم الروائي وخاصة من حيث استخدامات ووظائف 

الفيلم الوثائقي، حيث يقدم أمثلة عن أعلى أشكال ومضامين الفيلم 

الوثائقي، كما أن املقرر يوضح القضايا واإلشكاليات التي تواجه السينما 

 الوثائقية.

 Graphic Design GD762 IWD753 5 6 الجرافيكيالتصميم  4

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بعلم التصميم املرئي الجرافيكي من خالل 

طوط وطريقة 
ُ
التركيز على شرح عناصره  ومبادئه. كما يعرف الطالب بعالم الخ

استخدامها مع تقديم فكرة واضحة عن نظرية األلوان وكيفية االستفادة منها. 

 على أساسيات اإلخراج ويقدم 
ً
معلومات كافية عن أنواع املطبوعات مركزا

الصحفي وخاصة اإلخراج الصحفي للصحف واملجالت، ناهيك عن توضيح 

أساليب التصميم والطباعة، وقواعد التسلسل الهرمي البصري، إضافة إلى 

 نترنت.رافيك األساس ي في تصميم صفحات اإل دور الج

 تحرير مواد الرأي 5
Editing of Opinion 

Articles 
EOM 874 IME121 5 6 

يهدف مقرر تحرير مواد الرأي إلى تعريف الطالب بمفهوم التحرير الصحفي 

ويخص الكتابة اإلبداعية ودورها بالتحرير الصحفي. فيوضح له طريقة كتابة 

كافة أنواع املقاالت وهي املقال الصحفي، فن املقال االفتتاحي، مقال التعليق 

العمود الصحفي، مقال اليوميات الصحفية، املقال التحليلي، الصحفي، 

املقال الكاريكاتوري، الريبورتاج الصحفي، الفيلتون، البروفايل. كما يهدف 

إلى تعريف الطالب بالحملة الصحفية وكيفية استخدام الصورة الصحفية، 

 ويقدم له فكرة واضحة عن فن الكاريكاتير.

 مشروع تخرج 6
Graduation 

Project_EM 
G797 

IIC13, MMRM121, OMC242, 

OGP528, MM647, LS649, 

EMC687, CJ686, MI530, 

IWD753, GD762 DO757, 

5 6 

 في مجال اختصاصه يظهر فيه فهمه واستيعابه 
ً
 تطبيقيا

ً
ينفذ الطالب عمال

ملا تعلمه في البرنامج، ويعكس من خالله املهارات التي اكتسبها  من دراسته في 

 ت السابقة، وذلك وفق اآلليات التي تحددها إدارة البرنامج.السنوا

 

  Advertisingاإلعالن /  
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 السنة الثالثة/الفصل األول 

 اسم املقرر 
 رمز املقرر 

املتطلب 

 السابق

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 

مهارات اإلقناع 

بالوسائل 

 اإللكترونية

Persuasion Skills 

by Electronic 

Media 

PSEM538 TPSM241 5 6 

 عالقة اإلقناع بالسلوك اإلنساني من 
ً
يهدف مقرر مهارات اإلقناع بالوسائل االلكترونية إلى تعريف الطالب بعالم اإلقناع موضحا

خالل عرض عناصر ومكونات اإلقناع. وشرح مختلف النظريات واالستراتيجيات في اإلقناع والتي نتج عنها مجموعة من فنون 

تعريفه بوسائل التأثير في االتصال اإلقناعي واألساليب املنهجية في بناء الرسالة اإلقناعية ناهيك ومهارات اإلقناع. كما يهدف إلى 

 أهمية الوسائل اإلعن البعد التكنولوجي لهذا 
ً
نترنت قناع والدور الخاص الذي تلعبه اإل لكترونية في مجال التأثير واإلاالتصال مبينا

 في االتصال اإلقناعي.

2 
تخطيط املحتوى 

 إلعالنيا

Planning of 

Advertisement 

Content 

PMAC542 MPA241 5 6 

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب باالتصال اإلعالني بعد أن يقدم له فكرة عن االتصال ونماذجه وعالقته مع اإلعالن ليقدم شرح 

لكترونية. كما يهدف إلى تعريفه اإل والوسائلواملسموعة  اإلعالني املطبوعة واملرئية االتصال تفصيلي عن اإلعالن وعن وسائل

اإلعالنية وتصميم الرسالة اإلعالنية والتصميم اإلعالني.  الحمالت بالتخطيط والتخطيط التسويقي، لينتقل إلى كيفية تخطيط

 شرح عن وكاالت اإلعالن ويعرض ألمثلة عنها.
ً
 ويقدم أخيرا

 سلوك املستهلك 3
Consumer 

Behavior 
CB539 APM13 5 6 

ملستهلك والعوامل املؤثرة في السلوك االستهالكي سواء كانت الطبقة االجتماعية ايهدف املقرر إلى تقديم فكرة واضحة عن  سلوك 

تجاهات في هذا السلوك. كما أو الجماعات املرجعية أو العوامل الفردية، ودور كل من الدوافع واإلدراك والتعليم والشخصية واال

الطالب بعملية اتخاذ قرار الشراء وبسلوك املستهلك حيال املنتجات الجديدة من خالل تقديم نماذج عن هذا لى تعريف إيهدف 

 السلوك.

 مبادئ التسويق 4
Principles of 

Marketing 
PM541 APM13 5 5 

 نظرة واضحة عن بحوثالتسويقي. كما يقدم  التسويقية حيث يشرح املزيج التسويق والبيئة يهدف املقرر تعريف الطالب بعالم

 املصرفي والتسويق الخدمات والتسويق التسويق. كما يهدف إلى تعريف الطالب بتسويق التي تقوم فيها بحوث التسويق واملجاالت

 التسويقية. العملية إدارة العامة في اإللكتروني وكيفية إجراء كل منهم إضافة إلى أنه يقدم مجموعة من املصطلحات

5 
إدارة اإلبداع 

 واالبتكار

Management of 

Creativity and 

Innovation 

MCI537 MME13 5 5 

يهدف املقرر إلى إعطاء فكرة واضحة عن املوضوعات الهامة في ميدان االبتكار واإلبداع املعاصر والنقاط الهامة منه من وجتهي نظر 

االبتكار واإلبداع. كما يقدم للطالب كيفية تأهيل وتنمية التسويق واملوارد البشرية، إضافة إلى دور مراكز البحوث واملعارف في 

األفراد على االبتكار واإلبداع، والتفكير اإلبداعي من خالل التدريب على الحلول اإلبداعية والتعاون الذهني. ويشرح أثر االبتكارات 

ة لالبتكار ممع شرح واف عن املراسيم الناظعلى سلوك املستهلكين، واملشكالت التي يمكن مواجهتها في تطبيق االبتكار واإلبداع، 

 .ةواإلبداع في سوري

6 
حقوق امللكية 

 الفكرية

Intellectual 

Property Rights 
IPR532 LEMC131 5 4 

يهدف املقرر إلى التعريف بماهية حق امللكية الفكرية وكيف تطورت هذه الحقوق، حيث وضعت قوانين دولية ناظمة لهذه 

. كذلك يقدم املقرر فكرة واضحة عن امللكية األدبية والفنية وحقوق WIPOالحقوق، وتم إنشاء منظمة عاملية للملكية الفكرية 

لسوري، ويعرف ما هو املصنف محل حق املؤلف الفكري. كما يتطرق لعرض االستثناءات املؤلف والحقوق املجاورة في القانون ا

على هذه الحقوق وكيفية إدارتها واإلجراءات التحفظية والعقوبات املفروضة على مخالفة هذه القوانين إضافة إلى نطاق تطبيق 

 هذه الحماية.
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 السنة الثالثة/الفصل الثاني

 اسم املقرر 
 رمز املقرر 

املتطلب 

 السابق

الوحدات 

 املعتمدة
 التوصيف املختصر السوية

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 

استراتيجيات 

وسياسات 

 التسويق

Marketing 

Strategies and 

Policies 

MSP533 PM541 5 6 

تيجي الستراتيجيات التسويق والتخطيط االسترايهدف مقرر استراتيجيات وسياسات التسويق إلى تعريف الطالب باملفاهيم األساسية 

 تحليل لبيئة التسويق الخارجية والداخلية، وتحليل للهيكل 
ً
للتسويق وأخالقيات التسويق واتخاذ قرار التسويق االستراتيجي، واضعا

جيات العامة ية وتحليل االستراتيالبدائل االستراتيجلخيارات االستراتيجية وأدواتها و التنافس ي واستراتيجياته العامة. كما يقدم عرض ل

والتحالفات االستراتيجية. كما يهدف املقرر إلى شرح استراتيجيات املزيج التسويقي وكيفية تنفيذ االستراتيجية التسويقية وكيفية 

 رقابتها.

2 
سيكولوجيا 

 اإلعالن

Advertising 

Psychology 
PA534 APM13 5 6 

 على سيكولوجية األلوان يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم 
ً
علم النفس اإلعالمي من خالل عرض األسس النفسية لإلعالن مركزا

ودورها في اإلعالن واستخداماتها إضافة إلى سيكولوجية اإلقناع ودورها فـي اإلعالن وطرق االستفادة منها. كما يهدف إلى تعريفه 

 أهم أســس تصم
ً
 يم اإلعالن.بالنظــريـات النفسية لإلعالن ليشرح أخيرا

3 
التشريعات 

 اإلعالمية

Media 

Legislations 
ML648 IPR532 5 5 

 
ً
يهدف مقرر التشريعات اإلعالمية إلى تعريف الطالب باملبادئ الرئيسّية للقواعد القانونّية أو التشريعّية ونظريات الصحافة، موضحا

لجديد بالتشريعات اإلعالمّية. كما يهدف إلى تعريفه باإلطار التاريخي استراتيجية التشريعات اإلعالمية الحديثة وعالقة قوانين اإلعالم ا

 اإلطار التشريعي 
ً
 حقوق الصحفيين وواجباتهم والقانون الناظم للصحفيين السوريين، وموضحا

ً
والفلسفي لحرية التعبير، شارحا

 يهدف إلى تعري
ً
 فه على الجرائم التي تقع بواسطة املطبوعات.لحقوق املؤلف والتنظيم القانونّي لحقوق املؤلف في سورية. وأخيرا

 Economics E649 MKE241 5 5 علم االقتصاد 4

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم علم االقتصاد واملصطلحات االقتصادية إضافة إلى توضيح القوانين االقتصادية الناظمة. 

 إلى تعريف الطالب باالقتصاد كما يعرفه بعوامل اإلنتاج وأساليبه، ويقدم فكرة واضحة عن 
ً
أهم املدارس االقتصادية. ويهدف أيضا

الجزئي واالقتصاد الكلي والفرق بينهما إضافة إلى عالقة النقود بالتضخم والبطالة بالتشغيل. ناهيك عن تعريفه باملنظمات االقتصادية  

 .الدولية ودورها في توضيح العالقات االقتصادية الدولية

5 
العالقات مهارات 

 العامة

Public Relations 

Skills 
PRS650 PR13 5 6 

 مهارات إدارة الوقت وكيفية إدارة االجتماعات. 
ً
يهدف مقرر مهارات العالقات العامة إلى تعريف الطالب باملهارات اإلدارية وتحديدا

التفكير اإلبداعي ومهارات حل املشكالت ومهارات إضافة إلى مهارات إدارة املؤتمرات وتنظيم املعارض في املؤتمرات. وتعريفه بمهارات 

 مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم.
ً
 االتصال الشخص ي وأخيرا

6 
أساليب تحليل 

 الصورة

Photos' Analysis  

Techniques 
IAT650 IIC13 5 6 

  يهدف مقرر أساليب تحليل الصورة إلى تعريف الطالب بمفهوم الصورة من حيث التعريف واالستخدام
ً
ودالالت املصطلح متطرقا

 عن بنية الصورة وعن دور 
ً
 العالقة بين الصورة واألشكال البالغية التقليدية. كما يقدم شرحا

ً
لنظريات نشوء هذا املفهوم، وموضحا

 الفكرة بعدد من النماذج والتدريبات 
ً
حليل على تالصورة في بناء املعنى من خالل تقديم مناهج دراسة الصورة ومناهج تحليلها مدعما

 الصور.
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 السنة الرابعة/الفصل األول 

 اسم املقرر 
 املتطلب السابق رمز املقرر 

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

 Information Society IS872 MKE241 5 5 مجتمع املعلومات 1

مجتمع املعلومات ونشأته، وخصائصه، إضافة إلى يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم 

مؤشرات قياس مجتمع املعلومات املعتمدة، ويعرفه بنظريات مجتمع املعلومات املختلفة 

إضافة إلى نظرية علماء االتصال واإلعالم. كما يوضح البنية التحتية ملجتمع املعلومات 

 على مؤسسات املعلومبالتفصيل ويشرح سياسة املعلومات، والوعي املعلوماتي ليرك
ً
 ات.ز أخيرا

 Media Interview MI530 IRT122 5 6 املقابلة اإلعالمية 2

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم املقابلة اإلعالمية وأنواع املقابالت اإلعالمية وأساليبها، 

إضافة إلى أنه يقدم مهارات َمن ُيجري مقابالت إعالمية من حيث كيفية اختيار موضوع املقابلة 

ملقابلة ااإلعالمية وضيوفها والطرق املتبعة في التحضير لها، ولألسئلة املطروحة في أثناء 

املتابعة والتقييم. كما يقدم مجموعة اإلعالمية وما يحصل بعد املقابلة اإلعالمية، ناهيك عن 

 .صعوبات التي تعترض إجراء املقابلة اإلعالمية مع مجموعة من النصائح ملقابلة إعالمية ناجحة

 Service Marketing SM791 PM541 5 6 تسويق الخدمات 3

الطالب بمفهوم تسويق الخدمات من خالل شرح مفهوم الخدمة يهدف املقرر إلى تعريف 

ة جودتحليل عرض الخدمة واملزيج التسويقي للخدمات، وكذلك تعريفه بطريقة تحديد و 

الخدمة وكيفية بناء املكانة الذهنية لها وذلك من خالل طريقة تصميمها ووضع معايير لها حتى 

دمة مزيج االتصاالت التسويقية املتكاملة للخ يستطيع بالتالي تسعيرها. كما يهدف إلى تعريف

 إلى البيئة والدالئل املادية وكيفية 
ً
ناء بوكيفية توزيع الخدمات وماهية اللقاء الخدمي متطرقا

التوجه للعميل وخلق الصورة الذهنية املناسبة للمنشآت العالقات مع العمالء ويتم ذلك ب

 الخدمية لديه.

 Advertisement Designing AD792 PA534 5 6 تصميم اإلعالن 4

يهدف مقرر تصميم اإلعالن إلى تعريف الطالب باملدخل االبتكاري لإلعالن واستراتيجيات 

االبتكار في هذا املجال، وبطبيعة االستماالت اإلعالنية. كما يهدف إلى تعريفه باألهداف النفسية 

من القواعد والثوابت التي تساعده على  الخاصة بالتصميم اإلعالني، ويقدم للطالب مجموعة

ذلك من حيث كيفية تصميم سواء من حيث عنوان اإلعالن والنص اإلعالني أو من حيث 

الشعار اإلعالني بتعليمه طريقة االستخدام األمثل للصور والرسوم واأللوان، ليعرفه فيما بعد 

ميم فه بنقاط االختالف بين تصعلى طريقة إخراج اإلعالن بصورته النهائية. كما يهدف إلى تعري

اإلعالنات الطرقية وتصميم اإلعالن بالبريد املباشر. ناهيك عن تقديم مجموعة من أخالقيات 

 اإلعالن الصحفي ليتقيد بها مصمم اإلعالن.
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5 
اإلعالن اإلذاعي 

 والتلفزيوني

Radio and Television 

Advertising 
RTA760 IAT650 5 6 

يهدف مقرر اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوني إلى تعريف الطالب بمفهوم وطبيعة اإلعالن ويوضح 

 اإلذاعي لإلعالن الوظيفية لألهداف عملية حاالتوظائف اإلعالن وأهدافه وأنواعه، ويقدم له 

اخل ونظريات االتصال اإلعالني ويخص بالشرح الراديو بمد تعريفه إلى يهدف كما والتليفزيوني.

لتلفزيون كوسائل إعالنية واألساليب وصيغ اإلعالن اإلذاعي والتليفزيوني. كما يقدم دور وا

االبتكار في إنتاج اإلعالنات اإلذاعية واألسلوب العلمي لتصميم الرسالة اإلعالنية السينمائية 

 .ن والتليفزيونية واإلذاعية إضافة إلى تفصيل في الجوانب الفنية لإلعالن بالراديو والتليفزيو 

 Scenario and Drama SD756 IME121, IRT122 5 6 السيناريو والدراما 6

 ماهية الدراما وأنواعها املختلفة يهدف املقرر لتقديم فكرة واضحة عن 
ً
حيث يتطرق أيضا

حلى يت دراما االذاعة والتلفزيون، ويشرح املواصفات الي يجب أنلتعريف الطالب بخصائص 

بها الكاتب )املؤلف(، وعناصر العمل الدرامي التي يجب أن تؤخذ بالحسبان وقت كتابة 

السيناريو بعد معرفة املفاهيم األساسية في كتابة السيناريو، إضافة إلى املراحل التي يجب 

 اتباعها بعد كتابة السيناريو.

 نماذج تطبيقية من دراما تلفزيونية وإذاعيةو  تدريبات وتمارين عمليةويهدف املقرر لتقديم 

 مختلف املصطلحات في مجال العمل الدرامي.
ً
 تساعد الطالب على كتابة السيناريو موضحا

 

 السنة الرابعة/الفصل الثاني

 اسم املقرر 
 املتطلب السابق رمز املقرر 

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 
التصميم 

 الجرافيكي
Graphic Design GD762 AD792 5 6 

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بعلم التصميم املرئي الجرافيكي من خالل 

طوط ومبادئه. كما يعرف الطالب بع التركيز على شرح عناصره 
ُ
الم الخ

نظرية األلوان وكيفية وطريقة استخدامها مع تقديم فكرة واضحة عن 

 على 
ً
االستفادة منها. ويقدم معلومات كافية عن أنواع املطبوعات مركزا

أساسيات اإلخراج الصحفي وخاصة اإلخراج الصحفي للصحف واملجالت، 

مي هر ناهيك عن توضيح أساليب التصميم والطباعة، وقواعد التسلسل ال

 .رنتنترافيك األساس ي في تصميم صفحات اإل البصري، إضافة إلى دور الج

2 
االتصال 

 التسويقي

Marketing 

Communication 
MC764 PM541 5 6 

يهدف املقرر إلى تقديم فكرة واضحة عن االتصاالت التسويقية من حيث 

خاصة و أسسها ومفاهيمها، فيتطرق إلى الترويج وعالقته بعملية االتصاالت 

 دور اإلعالن في 
ً
االتصاالت التسويقية املتكاملة والبيع الشخص ي، موضحا

عملية تنشيط املبيعات إضافة إلى دور العالقات العامة. كما يهدف إلى 

 تعريف الطالب بالنشر التجاري والتسويق املباشر.
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3 
التحليل 

 االقتصادي
Economic Analysis EA763 E649 5 6 

 االقتصادي إلى تقديم فكرة واضحة عن أساسياتيهدف مقرر التحليل 

 في تحليل والحديث التقليدي السوق، وشرح املدخل وتوازن  والعرض الطلب

 الطلب املستهلك من خالل شرح مرونة طلب املستهلك، وفي تحليل سلوك

 أسلوب باستخدام كل من املستهلك والعرض. كما يهدف إلى تحليل سلوك

السواء. لينتقل بعدها إلى الحديث  منحنيات باستخدامالحدية، أو  املنفعة

 الطويل. القصير واألجل األجل وتكاليفه في كل من عن اإلنتاج

4 
إدارة العالمة 

 التجارية

Trade Mark 

Management 
BM764 PA534 5 6 

الهدف الرئيس ي من مقرر إدارة العالمة التجارية هو تقديم معالجة شاملة 

العالمات التجارية، وقيمة العالمة التجارية، واإلدارة ومعاصرة ملوضوعات: 

االستراتيجية للعالمة التجارية، تصميم وتنفيذ البرامج واألنشطة التسويقية 

لبناء وقياس وإدارة العالمة التجارية. وأحد أهم أهداف املقرر أهمية هو 

 تزويد الطالب باملفاهيم والتقنيات لتحسين ربحية استراتيجيات العالمة

 التجارية.

 Aesthetics A794 AD792 5 5 علم الجمال 5

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم علم الجمال والنظرة إلى الفن 

والجمال عبر العصور. وتعريفه بكيفية توظيف التقنية في علم الجمال 

 املفاهيم األساسية فيه مثل اإلبداع والتخيل 
ً
وكيفية اإلحساس به موضحا

 
ً
الضوء على جماليات املكان إضافة إلى جماليات الشكل واملضمون ملقيا

 يقدم له النقاط األساسية في النقد الجمالي.
ً
 واألسلوب الفني، وأخيرا

6 
مشروع 

 تخرج

Graduation 

Project_AD 
G795 

APM13, TPSM241, 

MPA241,PMAC542, CB539, PM541, 

MSP533, PA534, SM791, AD792, 

RTA760, MC764 

5 6 

 في مجال اختصاصه يظهر فيه فهمه واستيعابه 
ً
 تطبيقيا

ً
ينفذ الطالب عمال

ملا تعلمه في البرنامج، ويعكس من خالله املهارات التي اكتسبها  من دراسته 

 في السنوات السابقة، وذلك وفق اآلليات التي تحددها إدارة البرنامج.

 

 Journalism الصحافة 

 

 السنة الثالثة/الفصل األول 

 اسم املقرر 
 رمز املقرر 

 الوحدات املعتمدة املتطلب السابق
 التوصيف املختصر السوية

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية
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1 
كتابة وتحرير 

 1األخبار

News Writing and 

Editing I 
NWE527 IME121 5 6 

دور يهدف املقرر إلى تقديم صورة واضحة عن مفهوم الخبر وفاعليته ووظائفه، وعن 

األنظمة السياسية في تشكيل قيم األخبار. كذلك يتطرق لعرض مصادر األخبار وتحديد 

صفات ومهارات املخبر الصحفي. ومن ثم يشرح كيفية صياغة الخبر الصحفي من خالل 

 
ً
تقديم شرح مفصل عن عناصره أي العنوان واملقدمة وجسم الخبر. ويهدف املقرر أيضا

 العالقة بين األخبار ووسائل اإلعالم. لتقديم طرق جمع األخبار وشرح

2 

الصحافة 

لكترونية اإل

والنشر 

 لكترونياإل

Online Journalism 

and Publishing 
OGP528 OMC242 5 6 

يهدف املقرر إلى شرح أهمية اإلعالم الجديد والتمييز الكتابة السطرية والتكوينية أي شرح 

شرح التحرير اإللكتروني واألدوات التي سيكولوجيا الكتابة والقراءة. كما يهدف إلى 

يستخدمها املحرر وقوالب التحرير التي يعتمدها. ثم ينتقل ليقدم فكرة عن الصحافة 

 معالجة النصوص، ودور املواقع لكتروني علىية عبر اإلنترنت وتأثير النشر اإلاإللكترون

ت. كما يقدم شرح عن نترنة عبر اإل لكترونية خاصة في مجالي اإلعالن والعالقات العاماإل

 الصحافة اإللكترونية السورية ويعرف الطالب بأخالق املهنة في الصحافة اإللكترونية.

3 

التحقيق 

والحديث 

الصحفي 

 ومواد الرأي

Reportage, 

Interviews and 

Opinion Articles 

JOA529 IME121 5 5 

 التحقيقات واألحاديثيهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم الحديث الصحفي وأنواع 

الصحفية من خالل معرفة جوهر الحديث الصحفي وطريقة إعداد األسئلة وكيفية إجراء 

الحديث الصحفي، وتطبيق قوالب بنائه. كما يقدم فكرة واضحة عن مفهوم التحقيق 

الصحفي وأنواعه وأساليب بنائه وكيفية إجرائه، ثم يقدم شرح تفصيلي عن أنواع املقال 

بته وهذه األنواع هي املقال االفتتاحي والعمود الصحفي واملقال النقدي واملقال وطريقة كتا

 التحليلي والتعليق الصحفي.

4 

مهارات 

اإلقناع 

بالوسائل 

 اإللكترونية

Persuasion Skills 

by Electronic 

Media 

PSEM538 TPSM241 5 6 

 اإليهدف مقرر مهارات اإلقناع بالوسائل 
ً
لكترونية إلى تعريف الطالب بعالم اإلقناع موضحا

عالقة اإلقناع بالسلوك اإلنساني من خالل عرض عناصر ومكونات اإلقناع. وشرح مختلف 

النظريات واالستراتيجيات في اإلقناع والتي نتج عنها مجموعة من فنون ومهارات اإلقناع. 

ناء ناعي واألساليب املنهجية في بكما يهدف إلى تعريفه بوسائل التأثير في االتصال اإلق

 أهمية الوسائل الرسالة اإلقناعية ناهيك عن البعد التكنولوجي لهذا 
ً
االتصال مبينا

ال نترنت في االتصقناع والدور الخاص الذي تلعبه اإل لكترونية في مجال التأثير واإلاإل

 اإلقناعي.

5 
فن التصوير 

 الصحفي

Art of Press 

Photography 
APP531 IJ13 5 5 

أهمية الصور في الصحافة، والعمل في نشأة التصوير و يهدف املقرر إلى تعريف الطالب ب

مجال الصحافة املصورة حيث يشرح وظائف الصور في الصحافة ويقدم معلومات دقيقة 

حول الصورة الصالحة للنشر الصحفي. كما يهدف إلى تعريفه بأنواع الصور ومصادرها 

الفيلمي، كما يقدم شرح مفصل عن مراحل إنتاج الصور الفيلمية، واستخدام آلة التصوير 

 ثرية.
ً
 وعن التصوير الرقمي. ومن ثم يعرف الطالب بكيفية التقاط صورا
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6 
حقوق امللكية 

 الفكرية

Intellectual 

Property Rights 
IPR532 LEMC131 5 4 

يهدف املقرر إلى التعريف بماهية حق امللكية الفكرية وكيف تطورت هذه الحقوق، حيث 

وضعت قوانين دولية ناظمة لهذه الحقوق، وتم إنشاء منظمة عاملية للملكية الفكرية 

WIPO كذلك يقدم املقرر فكرة واضحة عن امللكية األدبية والفنية وحقوق املؤلف .

لسوري، ويعرف ما هو املصنف محل حق املؤلف الفكري. والحقوق املجاورة في القانون ا

كما يتطرق لعرض االستثناءات على هذه الحقوق وكيفية إدارتها واإلجراءات التحفظية 

 والعقوبات املفروضة على مخالفة هذه القوانين إضافة إلى نطاق تطبيق هذه الحماية.

 

 السنة الثالثة/الفصل الثاني

 اسم املقرر 
 املتطلب السابق رمز املقرر 

الوحدات 

 املعتمدة
 التوصيف املختصر السوية

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 
كتابة وتحرير 

 IIاألخبار 

News Writing and 

Editing II 
NWE527-2 NWE527 5 6 

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بالخبر الصحفي وقواعد ومعايير الخبر الصحفي الناجح 

 لتطور الخبر الصحفي عبر التاريخ، وكيفية صناعة الخبر. كما يهدف إلى تعريفه بفن 
ً
عارضا

الخبر اإلذاعي وأسسه وخصائصه وطريقة إجراء الحديث اإلذاعي الخبري، وتعريفه بفن الخبر 

 إلى تقديم فكرة واضحة مصادر الخبر، ودور رئي. يوضح التلفزيوني امل
ً
وكاالت األنباء منتقال

 األسلوب الصحفي.التحرير الصحفي و عن 

2 

إدارة 

املؤسسات 

 اإلعالمية

Media Institutions 

Management 
MIM645 MME13 5 5 

إلداري الفكر ايهدف املقرر إلى توضيح كيفية إدارة املؤسسات اإلعالمية من خالل شرح تطور 

ة، ويحدد دور كل من إدارة املوارد البشرية واإلبداع  ة في املؤسسة اإلعالميب والعمليات اإلداريب

ة في املؤسسة  ة. كما يقدم شرح عن إدارة العملية التدريبيب اإلداريب في املؤسسة اإلعالميب

ة وعن معايير األداء الوظيفي للقائم باالتصال. ينتقل بعدها لل نية الهيكل تفصيل في باإلعالميب

ة ومحدداته وأشكاله، وكيفية وضع التوصيف الوظيفي في  التنظيمي في املؤسسة اإلعالميب

ة.  الطالب ببعض املصطلحات العامة في املؤسسة اإلعالميب
ً
فا ة. معرب  املؤسسة اإلعالميب

3 
التشريعات 

 اإلعالمية
Media Legislations ML648 IPR532 5 5 

ة أو يهدف مقرر  ة للقواعد القانونيب التشريعات اإلعالمية إلى تعريف الطالب باملبادئ الرئيسيب

 استراتيجية التشريعات اإلعالمية الحديثة وعالقة 
ً
ة ونظريات الصحافة، موضحا التشريعيب

ة. كما يهدف إلى تعريفه باإلطار التاريخي والفلسفي  قوانين اإلعالم الجديد بالتشريعات اإلعالميب

 حقوق الصحفيين وواجباتهم والقانون الناظم للصحفيين السوريين، لحرية 
ً
التعبير، شارحا

 
ً
 اإلطار التشريعي لحقوق املؤلف والتنظيم القانونيب لحقوق املؤلف في سورية. وأخيرا

ً
وموضحا

 يهدف إلى تعريفه على الجرائم التي تقع بواسطة املطبوعات.

4 
تحرير 

الصحافة 

Online Press 

Editing 
ETP 757 OMC242 5 6 

يهدف مقرر تحرير الصحافة اإللكترونية إلى تعريف الطالب بمفهوم التحرير اإللكتروني 

وتوضيح الفارق بين التحرير للصحافة الورقية والتحرير لصحافة اإللكترونية من خالل 
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يعرفه بصفات عرض أنواع التحرير اإللكتروني والجوانب الحرفية فيه، ومميزاته. كما  اإللكترونية

 العاملين في التحرير اإللكتروني طرق تقييم التحرير اإللكتروني

5 
التحرير 

 االستقصائي

Investigative 

Articles' Editing 
LS649 IME121 5 6 

يهدف املقرر إلى تقديم مفهوم الصحافة االستقصائية ومنطلقاتها، والفرق بين الصحافة 

 أهمية الصحافة االستقصائيةالتقليدية والصحافة االستقصائية 
ً
ا وظائفه، و موضحا

ف الطالب بمهارات ممارسة الصحافة االستقصائية والتحديات  وخصائصها وسماتها. كما يعرب

 تاريخ الصحافة االستقصائية جذورها وأبرز رموزها من خال
ً
عرض  لالتي تواجهها مبينا

ها االستقصائية وثقافة لعملأخالقيات ملمارسة الصحافة خالصة تجاربهم. وككل مهنة هناك 

استخدام املوضوعي من حيث صياغة الفرضية وتكنيك "األندر كفر"، ناهيك عن دور 

لكترونية يمكن التعرف عليها من خالل إالصحافة االستقصائية ولها أدوات الحاسوب في 

 األمثلة التطبيقية والتحليلية لعدد من نماذج من االستقصاء العربي واملحلي.

6 

أساليب 

تحليل 

 الصورة

Photos' Analysis  

Techniques 
IAT650 IIC13 5 6 

يهدف مقرر أساليب تحليل الصورة إلى تعريف الطالب بمفهوم الصورة من حيث التعريف 

 العالقة بين 
ً
 لنظريات نشوء هذا املفهوم، وموضحا

ً
واالستخدام ودالالت املصطلح متطرقا

 عن بنية الصورة وعن دور الصورة الصورة واألشكال البالغية التقليدي
ً
ة. كما يقدم شرحا

 الفكرة بعدد 
ً
في بناء املعنى من خالل تقديم مناهج دراسة الصورة ومناهج تحليلها مدعما

 من النماذج والتدريبات على تحليل الصور.

 

 السنة الرابعة/الفصل األول 

 اسم املقرر 
 رمز املقرر 

 املتطلب

 السابق

الوحدات 

 املعتمدة
 التوصيف املختصر السوية

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 
مجتمع 

 املعلومات
Information Society IS872 MKE241 5 5 

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم مجتمع املعلومات ونشأته، وخصائصه، إضافة إلى 

 املعلومات املختلفةمؤشرات قياس مجتمع املعلومات املعتمدة، ويعرفه بنظريات مجتمع 

إضافة إلى نظرية علماء االتصال واإلعالم. كما يوضح البنية التحتية ملجتمع املعلومات 

 على مؤسسات املعلومات.
ً
 بالتفصيل ويشرح سياسة املعلومات، والوعي املعلوماتي ليركز أخيرا

2 

كتابة 

وإعداد 

التقارير 

 اإلخبارية

Writing and 

Preparation of News 

Reports 

WBN752 LS649 5 6 

يهدف مقرر كتابة وإعداد التقارير اإلخبارية إلى تعريف الطالب بمفهوم التقرير وأنواعه ثم 

أهميته ووظائفه وسماته، كما يوضح خصائصه. كما يراعي يحدد التقرير اإلخباري ويشرح 

تراعي  كتابة التقرير اإلخباري املقرر وجود سمات في كاتب التقرير اإلخباري وطريقة متبعة في 

مكونات هذا التقرير، وتراعي القوالب الفنية املستخدمة في بنائه، حيث تختلف التقارير 

 اإلخبارية بحسب الوسائل اإلعالمية.



53  /87 

 

3 

تكوين 

صفحة 

 الويب

Web Page Creation IWD 753 OMC242 5 5 

والتطور الذي طرأ عليه مع يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بنشأة تكوين صفحة الويب 

الوقت، إضافة إلى تعريفه بالقواعد األساسية املتبعة في تصميم صفحة الويب وبالبرامج 

التقنية املستخدمة في تصميمها، إضافة إلى برامج تصفح هذه الصفحات وبرامج تحرير 

الصور. كما يحدد عناصر تصميم صفحة الويب وباألخص عناصر تصميم الصفحة 

 املبادئ األساسية املتبعة في تصميم صفحة الويب. كما يهدف إلى تعريف الرئيسية 
ً
موضحا

 الطالب بتصميم الصحيفة اإللكترونية والعناصر األساسية في هذا التصميم.

4 

أساليب 

تحليل 

 النصوص

Text Analysis 

Techniques 
TAT754 LCLM122 5 6 

املقروء والخطاب اإلعالمي من يهدف مقرر أساليب تحليل النصوص إلى شرح مفهوم النص 

خالل تعريف الطالب بمناهج تحليل النصوص اإلعالمية وغير اإلعالمية وخاصة التحليل 

الداللي، والتحليل الرمزي، والتحليل النقدي ومعرفة كيفية التمييز بينهم. كما يوضح املبادئ 

ية طرح إشكال املتعددة لتحليل النص إضافة إلى مراحل تحليل النص وتقنياته من خالل

 النص وتفكيكه وتقويمه.

كما يهدف إلى تعريف الطالب بمستويات وطرق تحليل النصوص املتنوعة بالتركيز على تحليل 

النص اإلعالمي. من خالل تقديم تحليل نماذج من الكتابات املتميزة ومحاولة استخالص 

 خصائصها وأسسها العلمية والفنية.

5 

إنتاج 

وإخراج 

 الصحف

Newspaper 

Production and 

Layout 

NPD755 IJ13 5 6 

يهدف مقرر انتاج وإخراج الصحف إلى تعريف الطالب بمفهوم اإلخراج الصحفي ووظائفه 

من خالل توضيح مكونات التصميم الفني وال سيما األلوان، مع توضيح أسس التصميم 

وعات تصميم متون املوض الفني والصحفي والعوامل املؤثرة فيه. كما يهدف إلى شرح كيفية

والعناوين والصور مع توضيح الوسائل التي يتم بها الفصل بين املواد، ليشرح في النهاية 

 كيفية تصميم الصحف وإخراجها.

6 
السيناريو 

 والدراما
Scenario and Drama SD756 

IME121, 

IRT122 
5 6 

 ماهية الدراما وأنواعها املختلفة يهدف املقرر لتقديم فكرة واضحة عن 
ً
حيث يتطرق أيضا

يتحلى  ي يجب أنتدراما االذاعة والتلفزيون، ويشرح املواصفات اللتعريف الطالب بخصائص 

بها الكاتب )املؤلف(، وعناصر العمل الدرامي التي يجب أن تؤخذ بالحسبان وقت كتابة 

ة املفاهيم األساسية في كتابة السيناريو، إضافة إلى املراحل التي يجب السيناريو بعد معرف

ج تطبيقية نماذو  تدريبات وتمارين عمليةويهدف املقرر لتقديم  اتباعها بعد كتابة السيناريو.

 مختلف تساعد الطا من دراما تلفزيونية وإذاعية
ً
لب على كتابة السيناريو موضحا

 املصطلحات في مجال العمل الدرامي.

 

 السنة الرابعة/الفصل الثاني

 التوصيف املختصر السوية الوحدات املتطلب رمز اسم املقرر 
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 املعتمدة السابق املقرر  باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 

أساليب 

وأصول 

وتقنيات 

 النشر

Methods, 

Principles and 

Techniques of 

Publication 

PMPT870 IJ13 5 6 

يساعد املقرر الطالب على تأسيس صحيفة أو مجلة قادرة على التطور 

واالستمرار. وذلك من خالل تسليط الضوء على جوانب مهمة في 

التأسيس للصحيفة، مثل النشر الصحفي والتكنولوجيا الحديثة 

هات الحديثة في اإلنتاج الصحفي، إضافة وأهميته في الصحافة، واالتجا

إلى اإلجراءات الالزمة إلصدار الصحيفة املطبوعة، وطبيعة مقر املؤسسة 

الصحفية وتصميمه الهندس ي. إضافة إلى تقديم مهارات العمل الصحفي 

وآليات بناء أجندة األفكار في الصحيفة املطبوعة، وكيفية تصميم 

 ديم األمثلة العملية.الصحيفة واخراجها وإدارتها. مع تق

2 
الصحافة 

 املتخصصة
Specialized Press SP871 IJ13 5 6 

 
ً
 حيا

ً
يهدف هذا املقرر لدراسة الصحافة املتخصصة باعتبارها سجال

ملجتمعاتها والتيارات الفكرية والثقافية التي عاصرتها. وقد تم اعتماد 

تساعد  -تختلف بحسب خصائص املوضوع-نماذج نظرية متنوعة 

 على التعرف على مجموعة متنوعة من الطرائق 
ً
األستاذ والطالب معا

ها في الدراسات اإلعالمية. كما يقدم املقرر أمثلة ونماذج التي يمكن اتباع

بحثية لفهم آليات العمل اإلعالمي في الصحافة املتخصصة، وصورة عن 

املناهج التي يمكن استخدامها لدراسة الصحافة العربية والعاملية حسب 

املناهج الحديثة. إضافة إلى دراسة التفاعل بين الصحافة املتخصصة 

الظروف التاريخية والسياسية والحركات االجتماعية في من جهة وبين 

 بلدان الصدور وفي العالم حولها.

3 
تقنيات 

 الطباعة

Printing 

Technologies 
PT751 IJ13 5 6 

 تاريخ تطور 
ً
يشرح املقرر مفهوم الطباعة وتيبوغرافية الصحف موضحا

الطباعة وطباعة الصحف. إضافة إلى شرح مفصل لتقنياتها مثل طرق 

التحضير الطباعي وتوضيب املنطقة الطباعية، وطرق طباعة الصور 

واألشكال الظلية، وإعداد األفالم واألسطح الطباعية من خالل إجراء 

ية. كما يهدف إلى شرح أنواع وطرق الطباعة )الرئيسية التجارب الطباع

الفرعية( وباألخص الطباعة امللونة. ويقدم للطالب أساليب اختيار  –

طريقة الطباعة املناسبة حيث يوضح تقنية الطباعة عن بعد والتقنيات 

املستحدثة في عمليات الطباعة، ناهيك عن طرق املحافظة على السالمة 

 الطباعي.املهنية في العمل 

4 

اإلعالم 

والحرب 

 النفسية

Media and 

Psychological 

Warfare 

MPW873 MCI242 5 5 

يعرف املقرر الطالب بمفهوم الحرب النفسية من حيث نشأتها وتطورها، 

إضافة إلى تقديم املبادئ التي تقوم عليها، واألدوات املستخدمة فيها 

 الضوء على مفهوم وخاصة في ظل الظروف التي تجتاح املنطقة، 
ً
مسلطا
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الدعاية وأنواعها واملبادئ األساسية لها، إضافة إلى مفهوم اإلشاعة 

وأساليبها وأهدافها وأنواعها. كما يهدف إلى تعريف الطالب ببعض 

املفاهيم األساسية في اإلعالم والحرب النفسية مثل غسيل الدماغ 

 يقدم شرح
ً
 عن علموالتضليل اإلعالمي والغزو الفكري، وأخيرا

ً
 مفصال

ً
 ا

 النفس العسكري والنظريات التي تفسر تغير االتجاه والسلوك.

5 
تحرير مواد 

 الرأي

Editing of Opinion 

Articles 
EOM874 IME121,  5 6 

يهدف مقرر تحرير مواد الرأي إلى تعريف الطالب بمفهوم التحرير 

وضح فيالصحفي ويخص الكتابة اإلبداعية ودورها بالتحرير الصحفي. 

له طريقة كتابة كافة أنواع املقاالت وهي املقال الصحفي، فن املقال 

االفتتاحي، مقال التعليق الصحفي، العمود الصحفي، مقال اليوميات 

الصحفية، املقال التحليلي، املقال الكاريكاتوري، الريبورتاج الصحفي، 

ة يالفيلتون، البروفيل. كما يهدف إلى تعريف الطالب بالحملة الصحف

وكيفية استخدام الصورة الصحفية، ويقدم له فكرة واضحة عن فن 

 الكاريكاتير.

6 
مشروع 

 تخرج

Graduation 

Project_JO 
G799 

IJ13, IME121, 

JOA529,NWE527, APP531, 

NWE527-2, LS649, 

WBN752, NPD755, SP871, 

PT751  

5 6 

 في مجال اختصاصه يظهر فيه 
ً
 تطبيقيا

ً
 فهمهينفذ الطالب عمال

واستيعابه ملا تعلمه في البرنامج، ويعكس من خالله املهارات التي اكتسبها 

من دراسته في السنوات السابقة، وذلك وفق اآلليات التي تحددها إدارة 

 البرنامج.

 

 Public Relations العالقات العامة / 

 

 السنة الثالثة/الفصل األول 

 رمز اسم املقرر 

 املقرر 

 املتطلب

 السابق

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 
كتابة وتحرير 

 1األخبار

News Writing 

and Editing I 
NWE527 IME121 5 6 

طرق األخبار. كذلك يتيهدف املقرر إلى تقديم صورة واضحة عن مفهوم الخبر وفاعليته ووظائفه، وعن دور األنظمة السياسية في تشكيل قيم 

لعرض مصادر األخبار وتحديد صفات ومهارات املخبر الصحفي. ومن ثم يشرح كيفية صياغة الخبر الصحفي من خالل تقديم شرح مفصل عن 

 لتقديم طرق جمع األخبار وشرح العالقة بين األخبار ووسائل اإلعال 
ً
 م.عناصره أي العنوان واملقدمة وجسم الخبر. ويهدف املقرر أيضا
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2 

العالقات 

العامة 

 واألزمات

Public 

Relations and 

Crises 

PRC543 PR13 5 6 

جهتها. كما ايهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم األزمة وكيفية إدارة األزمات، حيث يبين األسس التي تقوم عليها إدارة األزمات واستراتيجيات مو 

العامة وإدارة األزمات من جهة وبينها وبين اتصال األزمة من جهة أخرى. كما يقدم الفريق الذي يدير يعرف الطالب بماهية العالقة بين العالقات 

 يقدم شرح عن اإلدارة باألزمات.
ً
 األزمة، وكيفية تكوينه وإعداده، واملراحل التي يتبعها في عمله. وأخيرا

3 
سلوك 

 املستهلك

Consumer 

Behavior 
CB539 APM13 5 6 

لى تقديم فكرة واضحة عن  سلوك ملستهلك والعوامل املؤثرة في السلوك االستهالكي سواء كانت الطبقة االجتماعية أو الجماعات يهدف املقرر إ

لى تعريف الطالب إتجاهات في هذا السلوك. كما يهدف املرجعية أو العوامل الفردية، ودور كل من الدوافع واإلدراك والتعليم والشخصية واال

 قرار الشراء وبسلوك املستهلك حيال املنتجات الجديدة من خالل تقديم نماذج عن هذا السلوك.بعملية اتخاذ 

4 
مبادئ 

 التسويق

Principles of 

Marketing 
PM541 APM13 5 5 

ويق واملجاالت التسيهدف املقرر تعريف الطالب بعالم التسويق والبيئة التسويقية حيث يشرح املزيج التسويقي. كما يقدم نظرة واضحة عن بحوث 

م هالتي تقوم فيها بحوث التسويق. كما يهدف إلى تعريف الطالب بتسويق الخدمات والتسويق املصرفي والتسويق اإللكتروني وكيفية إجراء كل من

 إضافة إلى أنه يقدم مجموعة من املصطلحات العامة في إدارة العملية التسويقية.

5 

العالقات 

اإلعالمية 

 واإلعالنية

Publicity and 

Media 

Relations 

MP544 MME13 5 5 

سهب ييهدف هذا املقرر لتقديم فكرة واضحة عن مفهوم الدعاية وتعريفها وأنواعها وأساليبها، حيث يتطرق لنشأة الدعاية وتطورها التاريخي، ثم 

 نماذج دعائية ويشرح الفرق بي
ً
 ن الدعاية والشائعات والعالقة بينهما. يهدف املقرر أيضفي تحديد بعض األساسيات في الدعاية. يقدم الكتاب أيضا

ً
ا

 للح
ً
 كل من االتصال السياس ي والتنشئة السياسية، لينتقل أخيرا

ً
يث دإلى التفصيل في االتصال الجماهيري، وعالقته بالعملية السياسية شارحا

 عن الدعاية والوعي السياس ي.

6 
حقوق امللكية 

 الفكرية

Intellectual 

Property Rights 
IPR532 LEMC131 5 4 

يهدف املقرر إلى التعريف بماهية حق امللكية الفكرية وكيف تطورت هذه الحقوق، حيث وضعت قوانين دولية ناظمة لهذه الحقوق، وتم إنشاء 

الحقوق املجاورة في القانون كذلك يقدم املقرر فكرة واضحة عن امللكية األدبية والفنية وحقوق املؤلف و   .WIPOمنظمة عاملية للملكية الفكرية 

 السوري، ويعرف ما هو املصنف محل حق املؤلف الفكري. كما يتطرق لعرض االستثناءات على هذه الحقوق وكيفية إدارتها واإلجراءات التحفظية

 والعقوبات املفروضة على مخالفة هذه القوانين إضافة إلى نطاق تطبيق هذه الحماية.

 

 الثانيالسنة الثالثة/الفصل 

 اسم املقرر 
 املتطلب السابق رمز املقرر 

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

 العالقات العامة الدولية 1
International 

Public Relations 
IPR649 MCI242 5 5 

الدولية وعالقته بالعلوم األخرى والعوامل املؤثرة يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بعلم العالقات العامة 

في العالقات العامة الدولية، وبأشخاص العالقات العامة الدولية وأطرافها. كما يهدف إلى توضيح 

نظريات العالقات الدولية سواء النظريات الجزئية أو النظريات الكلية. ويتطرق إلى املبادئ العامة في 

 مع ذكر لعدد من املصطلحات واملفاهيم في العالقات العامة الدولية.العالقات العامة الدولية 

 سيكولوجيا اإلعالن 2
Advertising 

Psychology 
PA534 APM13 5 6 

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم علم النفس اإلعالمي من خالل عرض األسس النفسية لإلعالن 

 على سيكولوجية األلوان ودورها في 
ً
اإلعالن واستخداماتها إضافة إلى سيكولوجية اإلقناع ودورها مركزا

 أهم 
ً
فـي اإلعالن وطرق االستفادة منها. كما يهدف إلى تعريفه بالنظــريـات النفسية لإلعالن ليشرح أخيرا
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 أســس تصميم اإلعالن.

 السلوك التنظيمي 3
Organizational 

Behavior 
CB535 AL242 5 6 

التنظيمي إلى تعريف الطالب بعالم املنظمات وخاصة بما يطرأ على السلوك يهدف مقرر السلوك 

اإلنساني والسلوك التنظيمي وعلى ثقافة املنظمة. كما يعرفه باالنتماء الوظيفي ودوره إضافة إلى 

الصراع التنظيمي ودور السلوك الفردي في املنظمات. ويشرح مهارات العمل الجماعي ودور فرق العمل 

 ات.في املنظم

 Economics E649 MKE241 5 5 علم االقتصاد 4

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم علم االقتصاد واملصطلحات االقتصادية إضافة إلى توضيح 

القوانين االقتصادية الناظمة. كما يعرفه بعوامل اإلنتاج وأساليبه، ويقدم فكرة واضحة عن أهم 

 إلى
ً
تعريف الطالب باالقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي والفرق بينهما  املدارس االقتصادية. ويهدف أيضا

إضافة إلى عالقة النقود بالتضخم والبطالة بالتشغيل. ناهيك عن تعريفه باملنظمات االقتصادية  

 الدولية ودورها في توضيح العالقات االقتصادية الدولية.

 مهارات العالقات العامة 5
Public Relations 

Skills 
PRS650 PR13 5 6 

 مهارات إدارة الوقت 
ً
يهدف مقرر مهارات العالقات العامة إلى تعريف الطالب باملهارات اإلدارية وتحديدا

وكيفية إدارة االجتماعات. إضافة إلى مهارات إدارة املؤتمرات وتنظيم املعارض في املؤتمرات. وتعريفه 

 مهارات التعامل بمهارات التفكير اإلبداعي ومهارات حل املشكالت ومهارات االتصال الش
ً
خص ي وأخيرا

 مع وسائل اإلعالم.

 أساليب تحليل الصورة 6
Photos' Analysis  

Techniques 
IAT650 IIC13 5 6 

يهدف مقرر أساليب تحليل الصورة إلى تعريف الطالب بمفهوم الصورة من حيث التعريف واالستخدام 

 لنظريات نشوء هذا املفهوم، 
ً
 العالقة بين الصورة واألشكال البالغية ودالالت املصطلح متطرقا

ً
وموضحا

 عن بنية الصورة وعن دور الصورة في بناء املعنى من خالل تقديم مناهج 
ً
التقليدية. كما يقدم شرحا

 الفكرة بعدد من النماذج والتدريبات على تحليل الصور.
ً
 دراسة الصورة ومناهج تحليلها مدعما

 

 السنة الرابعة/الفصل األول 

 املقرر اسم 
 رمز املقرر 

املتطلب 

 السابق

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

1 
مجتمع 

 املعلومات

Information 

Society 
IS872 MKE241 5 5 

قياس مجتمع املعلومات املعتمدة، ويعرفه يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم مجتمع املعلومات ونشأته، وخصائصه، إضافة إلى مؤشرات 

رح شبنظريات مجتمع املعلومات املختلفة إضافة إلى نظرية علماء االتصال واإلعالم. كما يوضح البنية التحتية ملجتمع املعلومات بالتفصيل وي

 على مؤسسات املعلومات.
ً
 سياسة املعلومات، والوعي املعلوماتي ليركز أخيرا

2 

العالقات 

العامة 

 والتفاوض

Public Relations 

and Negotiation 
PRN766 PRC543 5 5 

يهدف مقرر العالقات العامة والتفاوض إلى شرح مفهوم التفاوض وخصائصه وتحديد أنواعه وأساليبه ومساعدة الطالب على معرفة طرق 

 التفاوض وأهدافه.التفاوض ومهاراته وباألخص ما يتعلق بخصائص املفاوض ومهاراته واملهام التي يؤديها 

 أهداف ومهام العالقات العامة من خالل تقديم سياق التطور التاريخي 
ً
كما يهدف إلى شرح العالقة بين التفاوض والعالقات العامة موضحا
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 للت
ً
 الدور األساس ي الذي تقوم به العالقإل فاوض ومجاالته الرئيسة متطرقا

ً
لعامة في ات اى خصائص التفاوض ومهارات التفاوض الفعال موضحا

 فن التفاوض.

3 
تسويق 

 الخدمات

Services 

Marketing 
SM791 PM541 5 6 

يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بمفهوم تسويق الخدمات من خالل شرح مفهوم الخدمة وتحليل عرض الخدمة واملزيج التسويقي للخدمات، 

الذهنية لها وذلك من خالل طريقة تصميمها ووضع معايير لها حتى يستطيع وكذلك تعريفه بطريقة تحديد جودة الخدمة وكيفية بناء املكانة 

 بالتالي تسعيرها. كما يهدف إلى تعريف مزيج االتصاالت التسويقية املتكاملة للخدمة وكيفية توزيع الخدمات وماهية اللقاء الخدمي متطرق
ً
 إلى ا

 تم ذلك بالتوجه للعميل وخلق الصورة الذهنية املناسبة للمنشآت الخدمية لديه.البيئة والدالئل املادية وكيفية بناء العالقات مع العمالء وي

4 
التسويق 

 اإللكتروني

Electronic 

Marketing 
EM790 CB539 5 6 

وخاصة فيما  لكترونيوني، وبعناصر استخدام التسويق اإللكترنترنت للتسويق اإللكتروني لتعريف الطالب بأهمية اإل يهدف مقرر التسويق اإل

إلنترنت أو كيف يجري الكتروني وكيف يتم التسعير عبر إلى تعريفه باملزيج التسويقي اإل لكترونية. كما يهدفوالتجارة اإليتعلق بالتسويق املباشر 

 لكتروني، إضافة إلى شرح مفصل عن املزيج الترويجي عبر اإلنترنت وكيفية اإلعالن عبر اإلنترنت.التوزيع اإل

5 
نترنت اإل 

 واملجتمع

Internet and 

Society 
IS769 CS122 5 5 

نترنت على بنية املجتمع حيث يقدم شرح عن شبكة اإلنترنت وعن الخدمات التي تقدمها جتمع إلى تعريف الطالب بتأثير اإل نترنت وامليهدف مقرر اإل 

 اإلعالم االجتماعي. هذا حتى أصبحنا في مجتمع أقل ما نقول عنه أنه مجتمع املعلومات ظهر فيه اإلع
ً
الم الجديد والذي قد نطلق عليه أيضا

ة حيث شكل نوع جديد من اإلعال   ماإلعالم يعتمد بشكل كلي على شبكات التواصل االجتماعي بأنواعها املختلفة وباألخص املدونات اإللكترونيب

ديد والرأي العام حيث أصبح عنصر أساس ي في تشكيل الرأي يمكن تسميته بصحافة املواطن. كما يهدف إلى توضيح العالقة بين اإلعالم الج

 العام.

6 
السيناريو 

 والدراما

Scenario and 

Drama 
SD756 

IME121, 

IRT122 
5 6 

 
ً
زيون، ذاعة والتلفلتعريف الطالب بخصائص دراما اإل  يهدف املقرر لتقديم فكرة واضحة عن ماهية الدراما وأنواعها املختلفة حيث يتطرق أيضا

ي يجب أن يتحلى بها الكاتب )املؤلف(، وعناصر العمل الدرامي التي يجب أن تؤخذ بالحسبان وقت كتابة السيناريو بعد تويشرح املواصفات ال

وتمارين بات ويهدف املقرر لتقديم تدري معرفة املفاهيم األساسية في كتابة السيناريو، إضافة إلى املراحل التي يجب اتباعها بعد كتابة السيناريو.

 مختلف املصطلحات في مجال العمل الدرامي
ً
 .عملية ونماذج تطبيقية من دراما تلفزيونية وإذاعية تساعد الطالب على كتابة السيناريو موضحا

 

 السنة الرابعة/الفصل الثاني 

 رمز اسم املقرر 

 املقرر 

 املتطلب

 السابق

الوحدات 

 التوصيف املختصر السوية املعتمدة
 باللغة اإلنكليزية العربيةباللغة 

1 

أساليب 

وأصول 

وتقنيات 

 النشر

Methods, 

Principles and 

Techniques of 

Publication 

PMPT870 IJ13 5 5 

يهدف مقرر أساليب وأصول وتقنيات النشر إلى مساعدة الطالب على تأسيس صحيفة أو مجلة قادرة على التطور 

الضوء على جوانب مهمة في التأسيس للصحيفة، لئال يفاجأ من يبدؤون العمل واالستمرار. وذلك من خالل تسليط 

بدونها بأنها تظهر لهم دون سابق إنذار. مثل النشر الصحفي والتكنولوجيا الحديثة وأهميته في الصحافة، واالتجاهات 

طبيعة مقر املؤسسة اإلجراءات الالزمة إلصدار الصحيفة املطبوعة، و ة في اإلنتاج الصحفي، إضافة إلى الحديث

الصحفية وتصميمه الهندس ي. إضافة إلى تقديم مهارات العمل الصحفي وآليات بناء أجندة األفكار في الصحيفة 

خراجها وإدارتها. إضافة إلى ذلك، يقدم املقرر األمثلة العملية كلما أمكن ذلك، إملطبوعة، وكيفية تصميم الصحيفة و ا

 عقل الطالب. حتى تقترب املفاهيم والنظريات إلى
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2 

حمالت 

العالقات 

 العامة

Public Relations 

Campaigns 
PRC768 PRS650 5 6 

يهدف املقرر إلى شرح مفهوم حملة العالقات العامة وتحديد الفرق بينها وبين الحمالت اإلعالمية من خالل توضيح 

الطالب على التخطيط لهذه الحمالت، أنواعها سواء أكانت الحمالت املخططة أم الحمالت املفاجئة. كما يساعد 

وكيفية تنظيمها، وإدارتها، ومن ثم تقييمها. كما يهدف إلى توضيح العالقة بين حمالت العالقات العامة وبناء الوعي، 

 كيفية إجراء التغطية اإلعالمية لهذه الحمالت.
ً
 شارحا

3 
التحليل 

 االقتصادي

Economic 

Analysis 
EA763 E649 5 6 

 السوق، وشرح املدخل وتوازن  والعرض الطلب التحليل االقتصادي إلى تقديم فكرة واضحة عن أساسياتيهدف مقرر 

والعرض. كما  الطلب املستهلك من خالل شرح مرونة طلب املستهلك، وفي تحليل سلوك في تحليل والحديث التقليدي

السواء. لينتقل  منحنيات و باستخدامالحدية، أ املنفعة أسلوب باستخدام كل من املستهلك يهدف إلى تحليل سلوك

 الطويل. القصير واألجل األجل وتكاليفه في كل من بعدها إلى الحديث عن اإلنتاج

4 
إدارة العالمة 

 التجارية

Trade Mark 

Management 
BM764 PA534 5 6 

العالمات التجارية،  الهدف الرئيس ي من مقرر إدارة العالمة التجارية هو تقديم معالجة شاملة ومعاصرة ملوضوعات:

وقيمة العالمة التجارية، واإلدارة االستراتيجية للعالمة التجارية، تصميم وتنفيذ البرامج واألنشطة التسويقية لبناء 

وقياس وإدارة العالمة التجارية. وأحد أهم أهداف املقرر أهمية هو تزويد الطالب باملفاهيم والتقنيات لتحسين ربحية 

 ة التجارية.استراتيجيات العالم

5 

الكتابة 

للعالقات 

 العامة

Writing for Public 

Relations 
EPRM767 IME121 5 6 

يهدف مقرر تحرير مواد العالقات العامة إلى تعريف الطالب بمفهوم العالقات العامة وبرامجها، إضافة إلى ربط 

الكتابة للعالقات العامة إضافة إلى وسائل العالقات العامة بالجمهور واألحداث الخاصة بها. ويهدف إلى توضيح طرق 

االتصال التي تنتجها العالقات العامة بالتركيز علة كتابة وإعداد النشرة الصحفية، والكتابة للنشر اإللكتروني 

 وللمؤتمرات الصحفية. مع كيفية إجراء الحمالت اإلعالمية والكتابة للحقائب اإلعالمية في وسائل اإلعالم.

6 
مشروع 

 تخرج

Graduation 

Project_PR 
G798 

PR13, IME121, OC132, 

TPSM241, MPA241, 

PRC543, PRS650, PRC768, 

EPRM767  

5 6 

 في مجال اختصاصه يظهر فيه فهمه واستيعابه ملا تعلمه في البرنامج، ويعكس من خالله 
ً
 تطبيقيا

ً
ينفذ الطالب عمال

 قة، وذلك وفق اآلليات التي تحددها إدارة البرنامج.املهارات التي اكتسبها  من دراسته في السنوات الساب

 طريقة التدريس في البرنامج -21املادة 

ر، ويمكن تعديل العدد واملدة  14مدة الجلسة املتزامنة الواحدة في البرنامج هي ساعة ونصف، وعددها في كل فصل دراس ي  -1 جلسة متزامنة لكل مقرب

 الجامعة.وفق ما تقرره املجالس املختصة في 

يمنح من خاللها درجة أعمال الطالب في  -ما عدا مشروع التخرج–ينفذ الطالب أثناء الفصل الدراس ي واجبات ووظائف واحدة أو أكإر في كل مقرر  -2

 من الدرجة النهائية للمقرر، وتتحدد هذه النسبة وفق طبيعة كل مقرر بقرارات من املجالس املختصة. %40الفصل بما ال يتجاوز 

 للمواعيد والشروط التي تحددها الجامعة في كل فصل، ويمنح  -ما عدا مقرر مشروع التخرج–دم الطالب إلى امتحان نهائي في كل مقرر يتق -3
ً
طبقا
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 من الدرجة النهائية للمقرر، وتتحدد وفق طبيعة كل مقرر بقرارات من املجالس املختصة. %60عليه درجة ال تقل عن 

 عندما يحقق متطلباته -املطروح في الفصل الثاني من السنة الرابعة في الخطة اإلرشادية لكل اختصاص-ج يسجل الطالب على مشروع التخر  -4

درجة كاملة دون تخصيص أي جزء ألعمال  100السابقة أو املتزامنة الالزمة، وذلك وفق اآلليات التي تحددها إدارة البرنامج، وتكون عالمته من 

 الطالب الفصلية.

 ة القصوى للدراسة والترفعدامل -22املادة 

 إذا تجاوز هذه املدة. دستنفاملدة القصوى للدراسة في البرنامج هي ثمان سنوات، ويعدب الطالب بحكم امل -1

 إذا لم ينتقل من سنة دراسية إلى سنة دراسية أعلى في سنتين دراسيتين متتاليتين.  ديعدب الطالب بحكم املستنف -2

 إلى سنة أخرى وفق اآلتي:تحدد شروط الترفع من سنة دراسية  -3

 وحدة معتمدة. 40النتقال الطالب إلى السنة الثانية يتوجب عليه النجاح في  -أ

 وحدة معتمدة. 100النتقال الطالب إلى السنة الثالثة يتوجب عليه النجاح في  -ب

 وحدة معتمدة. 165النتقال الطالب إلى السنة الرابعة يتوجب عليه النجاح في  -ت

 والتخرجنجاح ال -23املادة 

 في املقرر إذا حصل على درجة مقدارها  -1
ً
على األقل في كل جزء من  %40على األقل من الدرجة النهائية القصوى، وعلى  %50ُيعد الطالب ناجحا

درجة كاملة بعد إنجازه ومناقشته من لجنة  100والذي ينال الطالب عليه  ماعدا مشروع التخرججزأي املقرر )أعمال الفصل واالمتحان النهائي(، 

ُيَعدب و  مختصة تمنحه العالمة املستحقة وفق اآللية التي تحددها إدارة البرنامج، دون أن يكون له أية درجة ألعمال الفصل أو لالمتحان النهائي،

 في مقرر مشروع التخرج إذا لم ينجزه في الفص
ً
 ل الذي سجل عليه فيه.الطالب راسبا

 على شهادة اإلجازة في اإلعالم واالتصال، إذا  -2
ً
 من البرنامج، وحاصال

ً
عبر دراسته للمقررات املحددة  وحدة معتمدة 260نجح في يعتبر الطالب متخرجا

 في البرنامج وفق اآلليات املنصوص عليها في اللوائح والقرارات الجامعية، وضمن املدة الزمنية املعتمدة.

 صدر قرار التخرج من رئاسة الجامعة.ي -3
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 أحكام ختامية -24املادة 

 كل ما لم يرد به نص في هذه الالئحة تطبق عليه األحكام الواردة في الالئحة الداخلية للجامعة االفتراضية السورية. -1

 –يجوز تعديل هذه الالئحة   -2
ً
 أو جزءا

ً
لجامعة، وباتباع اإلجراءات األصولية املعتمدة إذا استدعت الحاجة، باقتراح من املجالس املختصة في ا -كال

 لتعديل اللوائح الداخلية في الجامعة واعتمادها وتطبيقها.

 من املجالس املختصة، واملصادقة عليها من  -3
ً
لسيد ا تطبق هذه الالئحة على كافة الطالب املسجلين في البرنامج في الفصل التالي العتمادها أصوال

 وزير التعليم العالي.

 

 
 الفصل السادس

 دبلوم التأهيل التربوي 

 أهداف البرنامج -25املادة 

تقاء بهذا ر يهدف البرنامج إلى إعداد املوارد البشرية للعمل في ميادين التربية والتعليم واإلرشاد النفس ي والتربوي والبحث التربوي والنفس ي واال 

  اإلعداد إلى مستوى الكفاية والجودة وإتقان املعارف واملهارات،
ً
واإلسهام في إنتاج املعارف التربوية والنفسية عن طريق البحث العلمي. إضافة

ملستمر ا لتطوير مهارات املدرس ومعارفه في مجال التدريس، وإعداد املدرسين واملوجهين واإلداريين التربويين، وتمكين الخريجين من النمو املنهي

في تطوير التعليم بمختلف مراحله وأنواعه وفروعه، وبناء منظومة تعليمية وتعلمية عن طريق التدريب الدوري والتعلم الذاتي، واإلسهام 

طالب لإلكترونية تواكب املنظومات العاملية وتبني نهج التعلم النشط الفعال ملا له من أهمية في تكوين الشخصية العلمية والعملية املبادرة ل

 . والقدرة على العمل الجماعي

 التعلممحصالت  -26املادة 
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 :بعد االنتهاء من الدراسة في البرنامج، يتوقع من الطالب أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، وعلى وجه الخصوص ما يأتي

:Knowledge & Understanding على صعيد املعرفة والفهم -أ  

يتحدث عن  النظريات األساسية واملفاهيم التربوية والنفسية.  -1  

 التدريس املناسبة الختصاصهيميز طرائق  -2

 يحدد دور التقانات التربوية الحديثة في التدريس. -3

 يشرح املعارف النظرية واألساليب العملية في تدريس مادة االختصاص والقدرة على الربط بينها. -4

 يوضح أساليب القياس والتقويم التربوي الحديثة.  -5

 يحدد القيم التربوية واملهنية الالزمة ملهنة التدريس واالتجاهات والسلوك الجيد للمواطنة الصالحة.  -6

 يشرح أساليب التعلم النشط والفعال. -7

 يقارن بين أساليب التربية القديمة والحديثة وتكنولوجياتها. -8

 Intellectual Abilities:  على صعيد المقدرات الذهنية -ب

 التربوية والنفسية ويطور الحلول املناسبة لها. يحلل املشكالت -1

 يوازن بين النظريات التربوية. -2

 يوضح دور ثورة االتصاالت واملعلومات في املجال التربوي. -3

 يمارس التفكير النقدي، ويخلق بدائل جديدة. -4

 يطبق املهارات الفكرية املناسبة لتطوير األداء التدريس ي.  -5

 ويم في تطوير العملية التعليمية التعلمية .يوظف نتائج التق -6

 يواجه املشكالت باألساليب العلمية . -7

 يقترح أساليب مبتكرة في تطوير تدريس اختصاصه. -8



63  /87 

 

 Practical Skills: على صعيد املهارات العملية  -ج

 يستخدم أساليب البحث واالستقصاء واملهارات الحاسوبية. -1

 حديثة في مجال اختصاصه.يستخدم أساليب وطرائق تدريس -2

 يوظف تقنيات التعليم في تطوير العملية التعليمية. -3

 التعلم الذاتي واملستمر مدى الحياة. يطبقأساليب -4

 يزود املتعلمين باملهارات الحياتية التي تعزز نموهم الشخص ي واالجتماعي-5

 .التعزيز في التعامل مع املتعلمينيستعمل أساليب التشجيع و -6

 .تربية االبداع لدى املتعلمين يطبق أساليب -7

 يطبق أساليب التعلم النشط. -8

 General Transferable Skills: على صعيد املهارات العامة القابلة لالنتقال  -د

 يمارس مهارات التواصل. -1

 .استثارة الدافعية لدى املتعلمين يطبق -2

 .Systemن املنهج نظام أاملنظومي الشمولي املتكامل على  يتمثل املنهج التربوي بمفهومه -3

 .ربط املعارف النظرية بالعمليةي -4

 .ركز على الجوانب التطبيقيةي-5
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 .الطالب كيف يتعلموتعليم  ،لى التعلمإواالنتقال من التعليم  ،ركز على كيفية التعلمي-6

 .يلتزم بمعايير وأخالقيات مهنة التدريس-7

 

 شروط القبول والتسجيل في البرنامج -27املادة 

 :يشترط في قبول الطالب للحصول على درجة دبلوم التأهيل التربوي ما يأتي

 على درجة اإلجازة الجامعية من إحدى الجامعات، أو املعاهد العليا في -أ
ً
دها الجمهورية العربية السورية، أو أي درجة علمية يعب  أن يكون حاصال

 .معادلة لهامجلس الشؤون العلمية 

املؤهلة للقبول في هذا البرنامج فقط، واليعد  يختص مجلس الشؤون العلمية بمعادلة الدرجات العلمية واملجاالت االختصاصية غير السورية، -ب

 
ً
 لبرامج أخرى داخل الجامعة أو خارجها، ولهذا املجلس أن يطلب تعديال

ً
املختصة في وزارة لدرجة العلمية من الجهات ل هذا التعادل صالحا

 .واملعلومات الضرورية التي يتطلبها التعادل التعليم العالي، وعلى الطالب تقديم جميع الوثائق

 املقررات الدراسية -28املادة 

، )أربعة عشر منها إلزامية، وثمانية اختيارية ( تتوزع املقررات اإللزامية إلى سبعة مقررات
ً
را  سبعةو ول في الفصل األ  يحتوي البرنامج على اثنين وعشرين مقرب

 :كما هو مبين في الجدول  ، وأربعة مقررات اختيارية في كل فصلمقررات في الفصل الثاني

الوحدات  األسبقيات ر نوع املقرّ  الرمز اسم املقّرر  
 املعتمدة

ساعات 
 تواصل

ساعات تعلم 
 اضافية

 55 45 4 - إلزامي CET تكنولوجيا التعليم 

 55 45 4 - إلزامي CEC املناهج التربوية

القياس والتقويم في التربية 

 الحديثة

CME إلزامي - 
4 45 

55 
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 55 45 4 - إلزامي CMT طرائق التدريس العامة

 55 45 4 - إلزامي - طرائق التدريس الخاصة 

 55 45 4 - إلزامي GBS لكترونيمقدمة في التعلم اإل

 55 45 4 - الزامي ICDL مهارات قيادة الحاسوب 

 55 45 4 - اختياري  ESC اإلرشاد املدرس ي

 55 45 4 - اختياري  ETT تعليم مهارات التفكير

 55 45 4 - اختياري  EEL لكترونيالتعليم اإل

 55 45 4 - اختياري  CCL نترنتالتعلم بالحاسوب واإل  

 55 45 4 - إلزامي CCE التربية املقارنة 

 55 45 4 - إلزامي CDP علم نفس النمو

 55 45 4 - إلزامي CMH الصحة النفسية

 55 45 4 - إلزامي CEP علم النفس التربوي 

 55 45 4 - إلزامي CGE التربية العامة وفلسفة التربية

 55 45 4 - اختياري  CSM اإلدارة الصفية واملدرسية

تربية ذوي االحتياجات 

 الخاصة

ESE  55 45 4 - اختياري 

 55 45 4 - اختياري  ECS التربية العلمية

 55 45 4 - اختياري  EME االتجاهات التربوية املعاصرة



66  /87 

 

)متطلب سابق:  إلزامي CTP التربية العملية 

التدريس طرائق 

الخاصة و طرائق 

 التدريس العامة(

4 45 55 

)متطلب سابق  إلزامي PRO املشروع 

اجتياز أو 

التسجيل على 

مقررات الفصل 

 اإللزامية(األول 

4 45 55 

 

 

 
 الحدود الدنيا والعليا للتسجيل على املقررات -29املادة 

الواحد إال إذا كان شــــرط األســــبقية ال يســــمح للطالب بذلك أو إذا كان املتبقي له ( وحدة في الفصــــل 16أال يقل عدد الوحدات عن )الحدود الدنيا:  -

 للتخرج أقل من ذلك.

 .معتمدة/ وحدة 32ال يجوز أن يزيد عدد الوحدات في الفصل الواحد على /الحدود العليا:  -

 

 النجاح في املقرر  -30املادة 
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من العالمــة النهــائيــة للمقرر، %30األعمــال وال تزيــد على  ودرجــة ،%70للمقرر من جزأين: درجــة االمتحــان الكتــابي وال تقــل عن  تتــألف العالمــة النهــائيــة -أ

 .البرنــــــامج على اقتراح مــــــدرس املقرر ومجلس بنــــــاءً  ، بمــــــا ينســـــــــــــجم مع طبيعــــــة كــــــل مقرر الشـــــــــــــؤون العلميــــــة وتحــــــدد هــــــذه النســـــــــــــــــــب بقرار من مجلس

 في 
ً
 تقل %50املقرر إذا كانت عالمته النهائية فيه ال تقل عن ب_ يعد الطالب ناجحا

ب
)االمتحان ودرجة األعمال(  %40درجة أي من الجزأين عن  بشـــــــــرط أال

 .من العالمة العظمى لكل منهما

 تربية العمليةال -31املادة 

 يكون مقرر التربية العملية على الشكل اآلتي:

جانب نظري يعتمد على إيراد أمثلة عن تطبيق مهارات التدريس في غرفة الصف وجانب عملي تطبيقي في املدارس  ،تتألف التربية العملية من جانبين -1

 حيث يقوم املدرس بالتدريس الفعلي.

لية للمقرر من الدرجة الك % 40يتم اعتماد اختبار نظري للجانب النظري من التربية العملية ويكون توزيع الدرجة الكلية للمقرر على النحو اآلتي:  -2

درجة من درجة االختبار النظري  20من الدرجة الكلية للمقرر للجانب التطبيقي. على أال تقل درجة الطالب املدرس على  %60لالختبار النظري، و

 .)خمسون( درجة 50درجة من درجة الجانب التطبيقي وتكون درجة نجاح الطالب في مقرر التربية العملية  30و

 

 عاملشرو  -32املادة 

ت واملهارات هايحتوي املشروع على مجموعة منظمة من الوثائق التي تقدم بعض الدالئل والبراهين على كفاية الطالب املدرس في الجوانب املعرفية واالتجا

 نجازاته وإسهاماته تجاهاملوجودة في إطار مهنة التعليم. أي أنها عبارة عن مجموعة من أشكال عمل الطالب املدرس التي تبين جهوده ومهاراته وقدراته وإ

 :التاليدرجة( على الشكل  100تالميذه وزمالئه واملؤسسة التي يعمل بها والنظام األكاديمي. ويتم توزيع الدرجة النهائية للمشروع )

 توزيع درجات املشروع في دبلوم التأهيل التربوي 

 الدرجة املحتوى 
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 20 وإعداد خطة املشروعاملشروع وأهميته وأهدافه مشكلة 

 15 وأدواته منهج البحث املستخدم في املشروع

 
ً
 15 جمع املعلومات والبيانات وتطبيق املشروع عمليا

 
ً
 15 تحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا

 15 لكترونيةوطريقة عرضه اإلالتصميم الخارجي للمشروع و كتابة تقرير املشروع 

في املشروع ودرجة اإلبداع واالبتكارية في توظيف املقررات النظرية والخبرات العملية للطالب 

 املشروع

20 

 درجة 100 درجة املشروع الكلية

 

 

 

 :ما يأتي دبلوم التأهيل التربوي لحصول الطالب على درجة يشترط  -33املادة 

 وفي مقررين اختياريين. ،املقررات اإللزامية أن ينجح في جميع -أ

بة عليه أن  -ب
ب
 للنظام املالييسدد الرسوم واألقساط املالية املترت

ً
 .وفقا

 الخطة الدراسية االسترشادية للبرنامج -34املادة 

 مقررات دبلوم التأهيل التربوي 
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 مقررات أساسية )إلزامية( -أ

 الفصل الدراس ي الثاني الفصل الدراس ي األول 

 األسبقيات تصنيف املقرر  اسم املقرر  األسبقيات تصنيف املقرر  اسم املقرر 

 تكنولوجيا التعليم

CET 

  الزامي

- 

 التربية املقارنة

CCE 

 - الزامي

 املناهج التربوية

CEC 

 علم النفس التربوي  - الزامي

CEP 

 - الزامي

القياس والتقويم في 

 CME التربية الحديثة

 علم نفس النمو - الزامي

CDP 

 - الزامي

  طرائق التدريس العامة

CMT 

التربية العامة وفلسفة  - الزامي

 CGE يةبالتر 

 - الزامي

 الصحة النفسية - الزامي طرائق التدريس الخاصة

CMH 

 - الزامي

مهارات قيادة الحاسوب 

- ICDL 

 التربية العملية - الزامي

CTP 

طرائق التدريس  الزامي

الخاصة و طرائق 

 التدريس العامة

مقدمة في التعلم 

 GBS103لكتروني اإل

 املشروع - الزامي

PRO 

اجتياز أو التسجيل  الزامي

مقررات على 

الفصل األول 

 االلزامية(
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 اإلرشاد املدرس ي

ESC 

تربية ذوي االحتياجات  - اختياري 

 الخاصة

ESE 

 - اختياري 

 تعليم مهارات التفكير

ETT 

االتجاهات التربوية  - اختياري 

 EME املعاصرة

 - اختياري 

 لكترونيالتعليم اإل

EEL 

 التربية العلمية - اختياري 

ECS 

 - اختياري 

بالحاسوب التعلم 

 CCL  نترنتواإل 

اإلدارة الصفية  - اختياري 

 CSM واملدرسية

 - اختياري 

ر اختياري واحد في كل فصل. رات االلزامية، ومقرب رات على فصلين في السنة، حيث يتوجب على الطالب دراسة املقرب  ويتم تدريس هذه املقرب

 تـــــــــطـــــــــبـــــــــق األنـــــــــظـــــــــمـــــــــة الـــــــــنـــــــــافـــــــــذة فـــــــــي الـــــــــجـــــــــامـــــــــعـــــــــة، واألحـــــــــكـــــــــام الـــــــــواردة م يـــــــــرد عـــــــــلـــــــــيـــــــــه نـــــــــص فـــــــــي هـــــــــذا الـــــــــنـــــــــظـــــــــام،مـــــــــا لـــــــــ كـــــــــل فـــــــــي -35املـــــــــادة 

 .للجامعة وتعديالته والالئحتين التنفيذية والداخلية٢٠٠٢/ لعام 25في قانون إحداث الجامعة رقم /

 
 

 السابعالفصل 

 أحكام مشتركة لبرامج ماجستير التأهيل والتخصص

 التأهيل والتخصص ما يأتي:ُيشترط في قبول املرشح لتحضير درجة ماجستير  -36املادة 

 على درجة اإلجازة الجامعية من إحدى الجامعات، أو املعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية، أو أي درجة علمية   -أ
ً
أن يكون حاصال

ها مجلس الشؤون العلمية ُمعادلة لها.  يعدب
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ية غير السورية املؤهلة للقبول في البرنامج فقط، وال يعد يختص مجلس الشؤون العلمية بمعادلة الدرجة العلمية واملجاالت االختصاص -ب

 لبرامج أخرى داخل الجامعة أو خارجها، ولهذا املجلس أن يطلب تعديل الدرجة العلمية من الجهات املختصة في 
ً
هذا التعادل صالحا

 الوزارة، وعلى الطالب تقديم جميع الوثائق واملعلومات الضرورية التي يتطلبها التعادل.

، أو TOEFLن يجتاز اختبار اللغة اإلنكليزية الذي تجريه الجامعة،أو ما يعادله من درجات االختبارات املعيارية العاملية، مثل امتحان أ -ج

، أو أي اختبار عالمي يقبله مجلس الشؤون العلمية، وتحدد شروطه من قبل مجلس الشؤون العلمية بشرط أال يكون قد IELTS امتحان

 ين على تاريخ حصول الطالب على وثيقة االختبار املعياري.مض ى أكإر من سنت

 .أن يتقدم الختبار القبول الخاص بالبرنامج -د

 االنتقال إلى السنة األعلى: -37املادة 

 إلى السنة الثانية في حال نجح في مقررات فصلين دراسيين بما يتوافق مع شروط الحد األدنى للتسجيل على الوحدات
ً
 ُيعد الطالب مترفعا

 املعتمدة في البرنامج.

 النجاح في املقرر: -38املادة 

ر من جزأين: درجة االمتحان الكتابي ال تقل عن  -أ ة للمقرب من العالمة النهائية  ٪40، ودرجة األعمال ال تزيد على ٪60تتألف العالمة النهائيب

ر بناًء على اقتراح مدرس املقرر ومجلس ي  للمقرر، وتحدد هذه النسب بقرار من مجلس الشؤون العلمية، بما ينسجم مع طبيعة كل مقرب

 في مطلع كل فصل دراس ي. القسم والكلية

 في املقرر إذا كانت عالمته النهائية فيه ال تقل عن  -ب
ً
 تقل درجة أي من الجزأين عن ٪60ُيعد الطالب ناجحا

ب
)االمتحان ودرجة  ٪40، بشرط أال

 األعمال( من العالمة العظمى لكل منهما.

 مشروع املاجستير: -39املادة 

 تجري مناقشته أمام لجنة ح  -ج
ً
م بنتيجة عمله في هذا املشروع تقريرا ة، ويقدب ه مجلس الشؤون العلميب  في موضوع يقرب

ً
م كُيِعدب الطالب مشروعا

لها مجلس الشؤون العلمية لهذا الغرض.
ب
 يشك
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أحد املختصين ممن يوافق عليه مجلس الشؤون العلمية من حملة ُينجز املشروع بإشراف أحد أعضاء الهيئة التعليمية، أو من في حكمهم، أو  -د

 شهادة الدكتوراه.

 تؤلف لجنة حكم من املختصين في املجال لكل مشروع من ثالثة أعضاء على األقل أحدهم املشرف.  -ه

   -و
ً
 للقواعد التي يحددها مجلس الشؤون العلمية، ويعد الطالب ناجحا

ً
في املشروع إذا حصل على  تقوم لجنة الحكم بتقويم املشروع وفقا

 .100من  60درجة ال تقل عن 

 ملناقشة.ايجوز للجنة الحكم إعطاء مهلة ال تتجاوز الشهر من تاريخ املناقشة إلجراء التعديالت )في حال الضرورة(، وال يتم في هذه الحالة إعادة  -ه

 في املشروع في حال عدم حصوله على عالمة  -و
ً
أو في حال عدم موافقة اللجنة على التعديالت التي تطلب منه  على األقل 60يعد الطالب راسبا

 خالل أقل من شهر بعد املناقشة، ويعيد الطالب التسجيل على املشروع من جديد وملرة واحدة.

 للمعادلة اآلتية:معدل التخرج:  -40املادة 
ً
  يحسب معدل التخرج وفقا

 معدل التخرج = 

 

iw عدد الوحدات املعتمدة للمقرر :i 

ia عالمة املقرر :i 

n.عدد املقررات الناجحة، بما فيها مشروع التخرج أو األطروحة : 

 

 الثامنالفصل 

 دمج التكنولوجيا بالتعليمفي  التربوي  ماجستير التأهيل والتخصص

 أهداف البرنامج: -41املادة 
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ك وتكوين وتطوير القدرات والطاقات البشرية الالزمة لبناء منظومة تمتل ،بالتعليميهدف البرنامج إلى إعداد الكفاءات التربوية في مجال دمج التكنولوجيا 

 
ً
 وإقليميا

ً
 .الكفاءات املتطورة في قطاع التربية والتعليم بما يخدم خطط التنمية التعليمية والتدريبية محليا

 محصالت التعلم: -42املادة 

 :Knowledge & Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم  -أ

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

 ؛يعد نماذج تعليمية ابتكارية من أجل تقديم حلول مناسبة للمشكالت املطروحة في املجال التربوي  -1

 ؛يضع خطط تدريس قائمة على استخدام التكنولوجيا في التعليم -2

 التكنولوجيا بالتعليم؛يعربف اآلليات املتنوعة لدمج  -3

 ؛واملعارف الالزمة في هذا املجالدمج التكنولوجيا بالتعليم  يوضح آليات وأساليب -4

 ؛يعربف أشكال ووسائط تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات الحديثة ودورها في تطوير العملية التعليمية -5

 :Intellectual Abilities على صعيد املقدرات الذهنية -ب

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

 ؛يحلل مشكالت البيئة التربوية ويطور الحلول املناسبة لها باستخدام تكنولوجيا التعليم -1

 ؛التعليم املناسبة لكل موقف تعليمي، ويخلق بدائل جديدةتكنولوجيا يقترح استخدام  -2

 ؛التربوية بثورة االتصاالت واملعلومات يوضح عالقة املنظومة -3

 ؛يواجه مشكالت العملية التعليمية باألساليب العلمية من خالل توظيف التكنولوجيا املناسبة -4

 ؛يقترح أساليب مبتكرة لتوظيف الحاسوب واالنترنت في العملية التربوية -5

 :Practical Skills على صعيد املهارات العملية -ج

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

 ؛يستخدم أساليب البحث العلمي بشكل سليم -1
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 ؛لتعليملكتروني في مدارس ومؤسسات التربية وام اإليستخدم التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية بما يتفق مع أولويات ومبادرات التعلي -2

 ؛والتعليم من بعد ،أنماط  التعليم الحديثة، مثل: التعليم اإللكتروني, والتعليم االفتراض ييستخدم  -3

 ؛يطبق املهارات املناسبة لتطوير البيئة التعليمية باستخدام تكنولوجيا التعليم -4

 ؛في تطوير العملية التعليمية التعلمية التعليميوظف مستحدثات تكنولوجيا  -5

  .املجال التربوي مناهج البحث في يستخدم  -6

 :General Transferable Skills على صعيد املهارات العامة القابلة لالنتقال -د

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب           

 ؛بالتعليم ي مجال مستحدثات دمج التكنولوجيايسهم في إعداد وتأهيل العاملين في القطاع التعليمي ف -1

 ؛Systemن املنهج نظام أاملنظومي الشمولي املتكامل على  يتمثل املنهج التربوي بمفهومه -2

 ؛يقترح أساليب تعليمية قائمة على التكنولوجيا من أجل التعلم الذاتي والتعليم املستمر -3

 ؛يكتسب مهارات التواصل -4

 يستخدم األسلوب العلمي في مواجهة املشكالت التي تواجهه في حياته العامة. -5

 ُيشترط في قبول املرشح لتحضير درجة املاجستير  -43املادة 

 على أي من الشهادات التالية من إحدى الجامعات، أو املعاهد العليا في -أ
ً
دها الجمهورية العربية السورية، أو أي درجة عل أن يكون حاصال مية يعب

 معادلة لها:مجلس الشؤون العلمية 

  ي أو أ –إدارة وتخطيط تربوي  –مناهج وتقنيات تعليم  –تربية خاصــــــة  –رياض أطفال  –)معلم صــــــف اإلجازة في التربية جميع التخصــــــصــــــات

 اختصاص تربوي آخر(.

 .دبلوم التأهيل التربوي 

  أو أي اختصاص نفس ي آخر(. –إرشاد نفس ي  –اإلجازة في علم النفس جميع التخصصات )علم نفس 
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 .الدكتوراه في التربية أو علم النفس 

 من مديرية التربية. 7ميع التخصصات(، ولديه شهادة خبرة في التدريس مدة ال تقل عن اإلجازة )ج 
ً
 سنوات مصدقة أصوال

بول في هذا قيختص مجلس الشؤون العلمية بمعادلة الدرجة العلمية واملجاالت االختصاصية غير السورية، املشار إليها في الفقرة أعاله )أ( املؤهلة لل -ب

 لبرامج أخرى داخل الجامعة أو خارجها، ولهذا املجلس أن يطلب تعديل الدرجة العلمية من الجهات املختصة البرنامج فقط، وال ي
ً
عد هذا التعادل صالحا

 .في وزارة التعليم العالي، وعلى الطالب تقديم جميع الوثائق واملعلومات الضرورية التي يتطلبها التعادل

ير اختبار اللغة اإلنكليزية الذي تجريه الجامعة، أو ما يعادله من درجات االختبارات املعيارية العاملية، مثل أن يجتاز الطالب قبل االلتحاق باملاجست -ج

لس الجامعة بشرط أال يكون قد مض ى أو أي اختبار عالمي يقبله مجلس الشؤون العلمية، وتحدد شروطه من قبل مج IELTSأو امتحان  TOEFLامتحان 

 .حصول الطالب على وثيقة االختبار املعياري أكإر من سنتين على تاريخ 

 أن يتقدم الختبار القبول الخاص بالبرنامج الذي يقرره مجلس الشؤون العلمية ومجلس الجامعة. -د

 

 :معايير املفاضلة -44املادة 

 مـــــــــــن هـــــــــــذا الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام وفـــــــــــق /43تـــــــــــجـــــــــــري املـــــــــــفـــــــــــاضـــــــــــــــــــــــلـــــــــــة بـــــــــــيـــــــــــن املـــــــــــرشـــــــــــــــــــــــحـــــــــــيـــــــــــن املـــــــــــحـــــــــــقـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــن لـــــــــــلشـــــــــــــــــــــــروط الـــــــــــواردة فـــــــــــي املـــــــــــادة / -أ

 .معدل القبول 

 :مــــــــــــــعــــــــــــــدل الــــــــــــــقــــــــــــــبــــــــــــــول بــــــــــــــأخــــــــــــــذ املــــــــــــــتــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــط الــــــــــــــحســـــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــي املــــــــــــــثــــــــــــــقــــــــــــــل لــــــــــــــثــــــــــــــالث مــــــــــــــكــــــــــــــونــــــــــــــات وهــــــــــــــي يــــــــــــــجــــــــــــــري حســـــــــــــــــــــــــــاب -ب

 عـــــــــلـــــــــى األقـــــــــل %45مـــــــــعـــــــــدل الـــــــــتـــــــــخـــــــــرج فـــــــــي الـــــــــدرجـــــــــة الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــة املـــــــــقـــــــــبـــــــــول عـــــــــلـــــــــى أســــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــهـــــــــا املـــــــــرشــــــــــــــــــــــح، ويـــــــــثـــــــــقـــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  -1

 .من معدل القبول 

على األكإر %45الشؤون العلمية ومجلس الجامعة(، ويثقل بـِ قراره من مجلس إ)عند  ( من املادة السابقة)داختبار القبول املشار إليه في الفقرة  -2    

 .من معدل القبول 



76  /87 

 

 %5من معدل القبول لخريجي الجامعات الحكومية و %١٠ويثقل بـ من معدل القبول ملصدر الدرجة العلمية التي يقبل على أساسها املرشح:  10% -3

 أو التعليم املفتوح أو الشهادات األجنبية.  لخريجي الجامعات الخاصة

 

 الدراسية: املقررات-45املادة 

 رمز املقرر  اسم املقّرر 

 

تصنيف 

 املقرر 

 

 األسبقيات
الوحدات 

 املعتمدة

ساعات 

 تواصل

ساعات تعلم 

 إضافية

 105 45 6 - الزامي IET مدخل إلى تكنولوجيا التعليم

اتجاهات حديثة في املناهج وطرائق 

 التدريس
TCM 

 الزامي
- 6 45 105 

 105 45 6 - الزامي EDC االتصال التربوي 

 105 45 6 - الزامي ISL تفريد التعليم والتعلم الذاتي

 105 45 6 - الزامي LRC مراكز مصادر التعلم وإدارتها

استراتيجيات التدريس الفعال 

 والتعلم النشط
SET 

 الزامي
TCM 6 45 105 

 IET 6 45 105 الزامي BLL التعليم املتمازج

تطبيقات دمج التكنولوجيا في 

 التعليم
ITA 

 الزامي
IET 6 45 105 

تصميم البرمجيات التعليمية الحاسوبية 

 وإنتاجها وتقويمها
CPD 

 الزامي
- 6 45 105 

 105 45 6 - الزامي IAE نترنت في التعليمتطبيقات اإل 

 EDL لكتروني والتعليم من بعدالتعلم اإل
 + CPD الزامي

ITA 
6 45 105 
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 105 45 6 _ الزامي ERM مناهج البحث في التربية

 TCM 6 45 105 الزامي IND التصميم التعليمي

موضوعات معاصرة في تكنولوجيا 

 التعليم
CIE 

 الزامي
IET+ LRC 6 45 105 

تكنولوجيا التعليم لذوي الحاجات 

 الخاصة
ETS 

 الزامي
- 6 45 105 

 املاجستيرمشروع 
GRD 

 

وحدة معتمدة على  90دراسة  الزامي

وحدة منها  78األقل، وانجاز 

 على األقل.

30 30 720 

 
 :الخطة الدراسية االسترشادية للبرنامج -46 املادة

ر  الفصل  األسبقيات الرمز اسم املقرب

 األول 

 - IET مدخل إلى تكنولوجيا التعليم

 - TCM التدريساتجاهات حديثة في املناهج وطرائق 

 - EDC االتصال التربوي 

 - ISL تفريد التعليم والتعلم الذاتي

 - LRC مراكز مصادر التعلم وإدارتها

 الثاني

 SET TCM استراتيجيات التدريس الفعال والتعلم النشط

 BLL IET التعليم املتمازج

 ITA IET تطبيقات دمج التكنولوجيا في التعليم

البرمجيات التعليمية الحاسوبية وإنتاجها تصميم 

 وتقويمها
CPD - 

 - IAE نترنت في التعليمتطبيقات اإل 

 
 الثالث

 
 EDL لكتروني والتعليم من بعدالتعلم اإل

CPD + 

ITA 
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 _ ERM مناهج البحث في التربية

 IND TCM التصميم التعليمي

موضوعات معاصرة في تكنولوجيا 

 التعليم
CIE IET+ LRC 

تكنولوجيا التعليم لذوي الحاجات 

 الخاصة
ETS - 

 مشروع املاجستير الرابع
GRD 

 

وحدة معتمدة على  90دراسة 

وحدة منها على  78األقل، وانجاز 

 األقل.

 
 التسجيل على الوحدات املعتمدة للبرنامج: -47 املادة

 وحدة. 18الفصل الواحد الحد األدنى لعدد الوحدات التي يحق للطالب التسجيل عليها في  -أ

 وحدة. 38الحد األعلى لعدد الوحدات التي يحق للطالب التسجيل عليها في الفصل الواحد  -ب

 

 النجاح في املقرر  -48 املادة

 :التالي النحو على موزعة مقرر  كل أمثال تكون  1.

a  املقرر  أمثال من: % 30  الطالب . أعمال. 

. b املقرر  أمثال من: % 70  النهائي االمتحان. 

  الطالب . يعد2
ً
 من ل(األعما ودرجة االمتحان)  %40عن  من الجزأين أي درجة تقل أال بشرط % 60 عن تقل ال فيه النهائية عالمته كانت إذا املقرر  في ناجحا

 . منهما لكل العظمى العالمة

 .االختصاص ضمن والعملية املهنية املهارات امتالك في الطالب تساعد األقل على واحدة وظيفة مقرر  كل في الطالب أعمال تتضمن أن يجب 3.
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 واملشاركة الحضور  عالمة تضمين خيار لألستاذ العلمية، ويترك املحصالت وتحقيق واملشاركة بالحضور  خاصة عالمة الطالب، أعمال عالمة تتضمن أن يمكن 4.

 منذ املعايير للطالب هذه إعالن يتم وبحيث توصيله، وطريقة وطبيعته باملقرر  خاصة معايير وفق بوضعها حيث يقوم األعمال عالمة ضمن املحصالت وتحقيق

 .األعمال عالمة من % 30 نسبتها تتجاوز  أال على الفصل، بداية

 

 مشروع املاجستير -49 املادة

  
ً
 وحدة على األقل. 78وحدة معتمدة على األقل، وأنجز منها  90ُيشترط لتسجيل مشروع املاجستير أن يكون الطالب قد درس سابقا

 ُيشترط لحصول الطالب على درجة املاجستير ما يأتي: -50املادة 

رات. -أ  أن ينجح في جميع املقرب

 أن ينجح في مشروع املاجستير. -ب

 للنظام املالي -ج
ً
بة عليه وفقا

ب
د الرسوم واألقساط املالية املترت  .أن ُيسدب

 

 

 
 
 

 
 تاسعالفصل ال

 الدولي اإلنسانيماجستير التأهيل والتخصص في القانون 

 أهداف البرنامج: -51املادة 

ك من ، وذليهدف البرنامج إلى تأهيل خريجي اإلجازة الجامعية من عدة اختصاصات في مجال القانون الدولي اإلنساني، والعاملين في امليدان اإلنساني
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حقوق اإلنسان خالل النزاعات املسلحة، التي توفرها قواعد القانون خالل تزويدهم باملعارف واملهارات التي تمكنهم من تعزيز قدراتهم في مجال حماية 

، وتطوير مهاراتهم ف
ً
 ودوليا

ً
امل مع الفئات ي التعالدولي اإلنساني، وفهم آليات تطبيق قواعد هذا القانون، وأساليب مواجهة االنتهاكات الواقعة عليه وطنيا

 .لدراسات النظرية، واملمارسة العملية ألحكام هذا القانون وتمكين الخريجين من الربط بين املفاهيم وا املحمية،

 محصالت التعلم: -52املادة 

 :Knowledge & Understandingعلى صعيد املعرفة والفهم  -أ

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

ِف ماهية القانون الدولي اإلنساني، ونشأته، .1
 وتطوره، ومبادئه األساسية، ومصادره الرئيسة . ُيعرب

ِف نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني واألشخاص املحميين بموجبه، وأوجه الحماية املقررة لهم. .2
 ُيعرب

 الجنائي. ُيقارن بين القانون الدولي اإلنساني، والقوانين األخرى املشابهة، وبخاصة القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي .3

 أم غير دولية ( واألحكام املرتبطة بكل منها. ُيميز أنواع النزاعات املسلحة ) دولية كانت .4

 ُيحدد انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، وتكيفها القانوني، وأساليب تجريمها، واملسؤولية الجزائية عنها. .5

ر آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيدين  .6
ب
الدولي والوطني، والتدابير الواجب اتخاذها، الحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني، يتذك

 وكفالة احترامه.

جهزة األمم ر أُيوضح املفاهيم األساسية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والحقوق املحمية بموجبه، وآليات الحماية الدولية واإلقليمية والوطنية، ودو  .7

 املتحدة املعنية بها.

ر القواعد القانونية التي تحكم النزاعات املسلحة الدولية: ) البرية والبحرية والجوية (، واملفاهيم املرتبطة بالنزاعات املسلح .8
ب
 الدولية. ة غير يتذك

ِف .9
 لقواعد القانون الدولي اإلنسا ُيعرب

ً
فها وفقا  لها.ني واستشراف مستقبأهم القضايا واملشكالت الدولية املعاصرة، والتحديات املرتبطة بها، وتكيب

صصة في املتخ ُيحدد املشكالت القانونية على املستوى الدولي والوطني، وتحديد أدوار األطراف املعنية، ودور أجهزة األمم املتحدة واملنظمات الدولية .10

 معالجة املسائل املطروحة.

 :Intellectual Abilities على صعيد املقدرات الذهنية -ب
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 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

ل قواعد القانون الدولي اإلنساني االتفاقية والعرفية، وربطها بالنزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية، ومواءمتها القوانين ال .1
ب
 وطنية.ُيحل

ف انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، والت .2 ِ
كييف القانوني لها، وربطها بقواعد املسؤولية الجزائية في القانون الدولي الجزائي، وإجراءات املساَءلة ُيوصب

 واملالحقة الجزائية والقضائية على الصعيدين الوطني والدولي.

القانون الدولي اإلنساني (، ويميزها عن ُيدرك القواعد القانونية الدولية لحماية حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق على النزاعات املسلحة الدولية: )  .3

 القواعد القانونية التي تطبق في زمن السلم ) القانون الدولي لحقوق اإلنسان (.

 ُيصنف النزاعات املسلحة ) دولية أو غير دولية (، ويدرك الفوارق بين التصنيفات والقواعد القانونية املنطبقة عليها. .4

ل التحديات املعاصرة للقانون  .5
ب
فها ومناقشة الحجج القانونية املؤيدة للنتائج ُيحل الدولي اإلنساني، والقدرة على االستخالص واالستنتاج والتعمق، وتكيب

 التي توصل إليها.

سة ر املما ُيقيم القوانين الوطنية والقواعد القانونية الدولية، وتطويرها بما يتوافق مع النزاعات الدولية املعاصرة، ومواجهة التحديات من خالل .6

 العملية، وتطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني.

م دور أجهزة األمم املتحدة واملنظمات الدولية اإلنسانية في حماية حقوق اإلنسان في زمن السلم، وخالل النزاعات املسلحة وآ  عملها لياتيحلل ويقيب

 :Practical Skills على صعيد املهارات العملية -ج

 أن يمتلك مجموعة من املعارف واملهارات والقيم، منها:يتوقع من الطالب            

 لنطاق تطبيق كلب منها. .1
ً
 َيستخدم قواعد القانون الدولي اإلنساني، وقواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وفقا

 ُيطبق آليات القانون الدولي اإلنساني على اختالف أنواعها. .2

 املسلحة سواء أكانت الدولية أم غير الدولية، واألحكام املنطبقة عليها.ُيصنف النزاعات  .3

ف الجرائم الدولية، وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني، واملحاكم املختصة للنظر فيها. .4 ِ
 ُيكيب

 ُيقيم القضايا واملشكالت الدولية املعاصرة املتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني. .5

 وطنية واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان.ُيوائم بين التشريعات ال .6

ق انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، ويدعمها باألدلة والقواعد القانونية املناسبة. .7
ب
 ُيوث
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 :General Transferable Skills على صعيد املهارات العامة القابلة لالنتقال-د

 املعارف واملهارات والقيم، منها:أن يمتلك مجموعة من يتوقع من الطالب           

 يقود فرق العمل في مجال العمل اإلنساني، وفي إطار املنظمات الدولية املعنية بالشؤون اإلنسانية. .1

 نشر مفاهيم القانون الدولي اإلنساني في أوساط العمل الذي يمارسه. .2

 ولي اإلنساني.ُيدرب العاملين معه في مجال العمل اإلنساني على تطبيق قواعد القانون الد .3

 َيستخدم آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني املناسبة بحسب طبيعة النزاع وآثاره. .4

َمها في مراجعه وتطوير التشريعات الوطنية، ومراعاتها االتفاقيات الدولية. .5
َّ
 َيستخدم القواعد التي تعل

رها.ُيعد الدراسات واملذكرات القانونية والقضائية املتعلقة بالقانون الدو  .6
ب
 لي اإلنساني وأوجه الحماية التي يوف

ي والدو  .7
ب
 ي.لُيتابع البحث عن أفضل املمارسات والتجارب املتعلقة بااللتزام بقواعد القانون الدولي اإلنساني وتطبيقها على الصعيدين املحل

 ُيشترط في قبول املرشح لتحضير درجة املاجستير  -53املادة 

 على درجة اإلجازة أن -أ
ً
أو املعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية في الحقوق أو اإلعالم أو العلوم  الجامعية من إحدى الجامعات يكون حاصال

ها مجلس الشؤون العلمية معادلة لها . أو  السياسية  أي من املجاالت االختصاصية التي يعدب

غير السورية املؤهلة للقبول في البرنامج فقط، وال يعد هذا التعادل  يختص مجلس الشؤون العلمية بمعادلة الدرجة العلمية واملجاالت االختصاصية -ب

 لبرامج أخرى داخل الجامعة أو خارجها، ولهذا املجلس أن يطلب تعديل الدرجة العلمية من الجهات املختصة في الوزارة، وعلى الطال
ً
ب صالحا

 تقديم جميع الوثائق واملعلومات الضرورية التي يتطلبها التعادل.

، IELTS ، أو امتحانTOEFLالذي تجريه الجامعة،أو ما يعادله من درجات االختبارات املعيارية العاملية، مثل امتحان  يجتاز اختبار اللغة اإلنكليزيةأن  -ج

لى ع أو أي اختبار عالمي يقبله مجلس الشؤون العلمية، وتحدد شروطه من قبل مجلس الشؤون العلمية بشرط أال يكون قد مض ى أكإر من سنتين

 تاريخ حصول الطالب على وثيقة االختبار املعياري.

 .أن يتقدم الختبار القبول الخاص بالبرنامج -د
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 :معايير املفاضلة -54املادة 

 تجري املفاضلة بين املرشحين املحققين للشروط الواردة في املادة السابقة من هذا النظام وفق معدل القبول. -أ

 يجري حساب معدل القبول بأخذ املتوسط الحسابي املثقل لثالثة مكونات هي:  -ب

 من معدل القبول. ٪45معدل التخرج في الدرجة العلمية املقبول على أساسها املرشح، ويثقل بـِ  -1

 من معدل القبول. % 45اختبار القبول املشار إليه في الفقرة )د( من املادة السابقة، ويثقل بـِ  -2

لخريجي الجامعات الخاصة والتعليم املفتوح والشهادات  %5لخريجي الجامعات الحكومية و  %10ل القبول ملصدر الشهادة:  يعطى من معد %10 -ه

 األجنبية.

 

 الدراسية: الخطة-55املادة 

 اسم املقرر 

 

تصنيف  رمز املقرر 

 املقرر 

الوحدات  األسبقيات

 املعتمدة

ساعات 

 التواصل

ساعات تعليم 

 إضافية

 الدولي العامالقانون 

Public international law 
PIL إلزامي - 

7 50 125 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان

International human rights law 
IHRL إلزامي - 

 
7 50 125 

 النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني

General Theory of International 

Humanitarian Law 

GTIHL إلزامي  

PIL 

 

7 50 125 

 دراسات معمقة في القانون الدولي اإلنساني

In-depth studies in international 

humanitarian law 

ISIHL إلزامي GTIHL, 

LAC 
7 50 125 
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 قانون النزاعات املسلحة

Law of Armed Conflict 
LAC إلزامي - 

7 50 125 

 القانون الدولي للجوء إلى القوة

JUS AD BELLUM 
JAB إلزامي PIL 

 
7 50 125 

 القانون الدولي الجزائي

International criminal law 
ICL إلزامي IHRL, GTIHL, 

LAC 
7 50 125 

 املنظمات الدولية واإلنسانية

International and humanitarian 

organizations 

IHO إلزامي PIL, 

IHRL, 

GTIHL 

7 50 125 

 قضايا دولية معاصرة

Contemporary international issues 
CII إلزامي PIL, IHRL 

7 50 125 

 القانون الدولي لالجئين

International refugee law 
IRL إلزامي PIL, IHRL 

7 50 125 

 GTIHL إلزامي RLM نهجية القانونيةالبحث وامل
6 50 100 

 مصطلحات ودراسات باللغة األجنبية

Terms and studies in foreign language 
TSFL إلزامي - 

6 50 100 

 مشروع التخرج
MGP 82دراسة  إلزامي 

وحدة معتمدة 

على األقل 
 68وانجاز 

 وحدة منها

38 50 900 
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 :الخطة الدراسية االسترشادية للبرنامج -56 املادة

 األسبقيات الرمز اسم املقرر بالعربية الفصل

 - PIL القانون الدولي العام 

 

 األول 

 - IHRL لحقوق اإلنسانالقانون الدولي 

 - LAC قانون النزاعات املسلحة

 - TSFL مصطلحات ودراسات باللغة األجنبية

 

 

 الثاني

  GTIHL PIL النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني

 JAB PIL القانون الدولي للجوء إلى القوة

 CII PIL, IHRL قضايا دولية معاصرة

 IRL PIL, IHRL القانون الدولي لالجئين

 

 

 الثالث

 ISIHL GTIHL, LAC دراسات معمقة في القانون الدولي اإلنساني

  ICL IHRL, GTIHL, LAC القانون الدولي الجزائي

 IHO PIL, IHRL, GTIHL املنظمات الدولية واإلنسانية

 RLM GTIHL البحث واملنهجية القانونية
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معتمدة على األقل وحدة  82دراسة  MGP مشروع التخرج الرابع

 وحدة منها 68وانجاز

 

 

 التسجيل على الوحدات املعتمدة للبرنامج: -57 املادة

 وحدة. 19الحد األدنى لعدد الوحدات التي يحق للطالب التسجيل عليها في الفصل الواحد  -ج

 وحدة. 38الحد األعلى لعدد الوحدات التي يحق للطالب التسجيل عليها في الفصل الواحد  -د

 

 (تحديد نسب العملي واالمتحان) النجاح في املقرر  -58 املادة

 ، من العالمة النهائية للمقرر.%40، ودرجة األعمال ال تزيد على %60تتألف العالمة النهائية للمقرر من جزءين: درجة االمتحان الكتابي أال تقل عن  -أ

 في املقرر إذا كانت عالمته النهائية فيه ال تقل عن  -ب
ً
)االمتحان، ودرجة   %40، بشرط أال تقل درجة أي من الجزءين عن %60ُيعد الطالب ناجحا

 .األعمال( من العالمة العظمى لكل منهما

 مشروع املاجستير -59 املادة

 / 
ً
 ./ وحدة على األقل  68/ وحدة معتمدة على األقل، وأنجز منها /  82ُيشترط لتسجيل مشروع املاجستير أن يكون الطالب قد درس سابقا

 ُيشترط لحصول الطالب على درجة املاجستير ما يأتي: -60املادة 

رات. -د  أن ينجح في جميع املقرب

 أن ينجح في مشروع املاجستير. -ه

 للنظام املالي -و
ً
بة عليه وفقا

ب
د الرسوم واألقساط املالية املترت  .أن ُيسدب

 
 العاشرالفصل 



87  /87 

 

 أحكام عامة

 

ق أحكام املرسوم التشريعي رقم /في كلب ما لم يرد عليه نصب في هذا   -61املادة  وتعديالته املتضمن إحداث الجامعة واألنظمة  2002/ لعام 25النظام، تطبب

 النافذة في الجامعة.

 
 

 


