
 وصف مساقات برنامج البكالوريوس في العالقات العامة واالعالن

 وصف مساقات التعميم العام لبرنامج البكالوريوس في العالقات العامة واالعالن -

  CISA 101 تطبيقات في تقنية المعمومات    

فيم فكرة عمل الحاسوب و ارتباط ذلك يتم التركيز في ىذا المساق عمى  ،ىذا المساق ىو مقدمة لعموم الحاسوب
بمكوناتو المادية والبرمجية . كما يتناول ىذا المساق استخدام البرمجيات في معالجة النصوص وبناء البيانات 
المجدولة وتصميم قواعد البيانات والعروض التقديمية. يبدأ المساق بالتعريف بالحاسوب وأىميتو ويتناول أىم 

دخال واإلخراج والمعالجة والتخزين، كما ينتاول العالقة بين تكنولوجيا المعمومات المعدات المستخدمة لإل
والمجتمع، والمشكالت المقترنة باستعمال الحاسوب والتدابير الوقائية عند استخدامو وتوخي سرية المعمومات 

فيروسات الحاسوب  وأمنيا، كما سيتم التعرف عمى مسائل الخصوصية المقترنة باستعمال الحاسوب والتعرف إلى
وأخالقيات الحاسوب ثم يستعرض المساق وكيفية الوقاية منيا وتأمين البرامج والبيانات وعرض مفاىيم قضايا 

 البرمجيات العامة وتطبيقاتيا، حسب أحدث البرمجيات األلكترونية
 
 

  I ENGA 101لغة إنجميزية

This course addresses a wide range of topics and interests. Adopting the slogan 

nothing in life is more important than the ability to communicate effectively, the 

course aims to promote students’ communicativecompetence in English. In so doing, 

focus is on enhancing socio-linguistic competence, strategic competence, discourse 

competence, and linguistic competence whilst reflecting the latest trends in today’s 

world. This course is for students studying in the Arabic programs. 
 

  II ENGA 102لغة إنجميزية   

This course prepares and familiarizes students with the principles of clear, concise 

writing in a technical environment for specific discourse communities. Technical 

writing conventions such as headings, illustrations, style, and tone in the writing of a 

variety of letters, emails and reports will be considered. This course is for students 

studying in the Arabic programs. 
 

  SRMA 101 مناهج البحث العممي لمقانون

 
العام بمناىج البحث العممي ومراحل يتناول ىذا المساق محورين اساسين، المحور االول يتضمن التعريف 

 .وخطوات إعداد البحث وسياستو وتعريف الطالب عمى استخدام المصادروالمراجع في الصفحات االلكترونية



اما المحور الثاني فيتناول بشكل متخصص تعميم الطالب طرق ومصادر البحث القانوني  وكيفية استعماليا في 
يط الضوء عمى الجوانب الشكمية والموضوعية في الكتابة القانونية باسموب من كتابة األوراق البحثية وأيضاً  تسم

شانو تنمية ميارات الطالب في الصياغة والتحميل واعداد البحوث والدراسات المستقبمية. كما يتضمن المساق 
تاذ جانب تطبيقي يتمثل في توجيو الطالب الى إعداد بحث في أحد الموضوعات القانونية تحت إشراف اس

 متخصص في موضوع البحث حيث تتم مناقشة الطالب في بحثو من ِقبل المشرف.
 

  SOCA 101 مقدمه في عمم االجتماع

يتطرق ىذا المساق الى مفيوم عمم االجتماع والمنيج العممي ويقارن ما بين عمم االجتماع والعموم االجتماعية 
وكذلك الى مفيوم الثقافة والجماعات االنسانية  ويصف الشخصية االجتماعية والنظم االجتماعية االخرى 

 المختمفة واخيرا يتطرق الى المشكالت االجتماعية والسموك المنحرف. 
 

  ENVA 201 مبادئ عمم البيئه

البيئة وعالقتيا مع العموم االخرى ومصادر الطاقة ودوراتيا، ومحددات البيئة يتناول ىذا المساق مجال عمم 
وتشكيل التجمعات ومبدأ االتصال بين المجتمعات وتنوع المجتمعات الحيوية والبيئات المائية والمحيطات وجداول 

 األنيار والحفاظ عمى البيئة وأىميتيا اإلقتصادية.
 

  ISLA 201 ثقافة إسالمية

يتضمن ىذا المساق : معنى الثقافة في المغة واالصطالح ومفيوم الثقافة االسالمية وعالقتيا بالمصطمحات 
المقارنة :الدين ,العمم ,الفكر ,الحضارة , المدنية وعالقة الثقافة االسالمية بالثقافات االخرى ودورىا في التقدم مع 

فدىا االضافية )السيرة النبوية, االجماع, القياس,العرف( مع بيان بيان مصادرىا االساسية )القرآن والسنة( وروا
شرح خصائصيا التي تميزىا )الربانية ,الشمول,الوسطية والتوازن ,االنسانية ,الواقعية االيجابية ومجاالتيا الرئيسية 

يبو المختمفة )التبشير )االيماني,العبادي,الخمقي( وبيان اىم التيارات الفكرية المعاصرة مثل الغزو الثقافي باسال
 ,االستشراق,التغريب( وبيان موقف الثقافةاالسالمية من )العممانية,العولمة(.

 
  HUMA 201 التفكير الناقد

يتناول ىذا المساق مدخل إلى أنواع التفكير، التفكير الناقد واإلبتكاري والكشف عن الطمبة الذين يمتمكون القدرات 
 النقدية وتنمية التفكير واستراتيجيات التفكيرالناقد واإلبتكاري.

 
  SSSA 101 مهارات التعمم



يتناول ىذا المساق رسالة الى التربويين وأولياء األمور في كيفية االستذكار والمذاكرة واالمتحانات والصعوبات 
 التي تواجو الطمبة في الجامعة

 

  UAEA 201 مجتمع اإلمارات العربية المتحدةدراسة  

يتناول ىذا المساق دراسة المجتمعات االنسانية عموما ويتناول عمى وجو الخصوص السمات العامةوالمقومات 
المتحدة والموقع الجغرافي والسكان ونموىم والتركيب النوعي والعمومي الرئيسية لمجتمع دولة  االمارات العربية 

لمسكان، وكذلك يتطرق الى الجانب االقتصادي والجغرافي لمسكان . ويتناول الجوانب االسرية والنظام االسري 
بل مرحمة والقبمي وطبيعة الحكم في المجتمع القبمي، كما ان المساق يتناول طبيعة الخدمات المقدمة لممجتمع ق

النفط وبعدىا اضافة الى دراسة دور المؤسسات الثقافية والتربوية واالعالمية وما تقدمو من خدمات لممجتمع 
 االماراتي.

 

 

 

 

 

 

 في العالقات العامة واالعالنس ووصف مساقات التخصص في برنامج البكالوري

 

٠زؼّٓ ٘زا اٌّغبق ِٛاػ١غ ِّٙخ ٚؽ٠ٛ١خ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ االلزظبد ٚاٌّشىٍخ االلزظبد٠خ ٚوزٌه فُٙ ا١ٌخ 

اٌغٛق ِٓ خالي دساعخ ٚرؾ١ًٍ ٔظش٠خ اٌطٍت ٚاٌؼشع ٚدساعخ اٌّشٚٔخ ثبٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ ٚرٌه ػٍٝ اٌّغزٜٛ 

اٌّغزٜٛ اٌىٍٟ ِضً اٌذخً اٌمِٟٛ ,اٌجطبٌخ ,اٌزؼخُ , اٌغ١بعخ اٌغضئٟ، ٚوزٌه دساعخ ٚرؾ١ًٍ ِٛاػ١غ  ِّٙخ ػٍٝ 

 اٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خ ,اٌزغبسح اٌخبسع١خ ١ِٚضاْ اٌّذفٛػبد ٚوزٌه دساعخ إٌظُ االلزظبد٠خ اٌّخزٍفخ.

 

201 ECOA  إلى االقتصاد  مدخل 



 

اٌزبس٠خٟ ِٚٛػٛػبرٙب ٚػاللبرٙب ثغبئش اٌؼٍَٛ اٌزؼش٠ف ثّفَٙٛ ػٍُ اٌغ١بعخ ٚرطٛس٘ب ٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق 

االعزّبػ١خ األخشٜ ، فؼالً ػٓ رؾذ٠ذ ِفَٙٛ ٔظش٠خ اٌذٌٚخ ٚاٌغٍطخ اٌغ١بع١خ ٚأعجبة خؼٛع اٌغٍطخ اٌغ١بع١خ 

ٌٍمبْٔٛ .ػالٚح ػٍٝ ششػ ِفَٙٛ األؽضاة اٌغ١بع١خ ٚػاللبرٙب ثبألٔظّخ اٌغ١بع١خ ، صُ ث١بْ دٚس اٌشأٞ اٌؼبَ 

 ١بعٗ ، ِغ ا٠ؼبػ ٌّفَٙٛ عّبػبد اٌّظٍؾخ ٚٚظبئفٙب ٚٚعبئٍٙب .ٚأ١ّ٘زٗ ٚؽشق ل

 

 

ػ١ٍّخ عّغ ٚ رٕظ١ُ ٚ رٍخ١ض اٌج١بٔبد ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ  ٚأ١ّ٘زٗ فٟ,اٌزؼش٠ف ثؼٍُ االؽظبء ٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق 

لشاساد ع١ٍّخ فٟ ِغبي ػٍُّٙ .٠ٚٙذف ٘زا اٌّغبق اٌٝ ر١ّٕخ ِؼٍِٛبد سل١ّخ  رّىٓ ِغزخذ١ِٙب ِٓ ارخبر 

رٛط١ف اٌج١بٔبد ٚػشػٙب ٚ ؽغبة اٌزٛص٠غ اٌزىشاسٞ ِٚمب١٠ظ إٌضػخ اٌّشوض٠خ لذساد اٌطبٌت اٌّؼشف١خ فٟ 

ٚاٌزشزذ، ٚرؾ١ًٍ االٔؾذاس ٚاٌزجب٠ٓ ٚ االسرجبؽ ث١ٓ ػذح ِزغ١شاد اؽظبئ١خ ٚرفغ١ش٘ب. ٚوزٌه رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ 

١ك اٌفؼبي ٌٍّمب١٠ظ االؽظبئ١خ فٟ ِغبي اداسح األػّبي ِٓ خالي اخزجبس اٌؼ١ٕبد ٚؽذٚد اٌضمخ ٚرطج١مبد زطجاٌ

 ِشثغ وبٞ ٚغ١ش٘ب.

 

 

والمنيج العممي ويقارن ما بين عمم االجتماع والعموم االجتماعية يتطرق ىذا المساق الى مفيوم عمم االجتماع  

االخرى وكذلك الى مفيوم الثقافة والجماعات االنسانية  ويصف الشخصية االجتماعية والنظم االجتماعية المختمفة 

 واخيرا يتطرق الى المشكالت االجتماعية والسموك المنحرف. 

 

CIS 101         ًتطبٌقات الحاسب اآلل   (E) 

202 POL   مدخل إلى العلوم السٌاسٌة 

301 STA   ًإحصاء تطبٌق 

101 SOCA  مدخل إلى علم االجتماع 



This course offers students exposure to basic personal computer operation and 

commonly-used programs. Included is familiarization with and practical use of 

word processing, spreadsheet, database, presentation, database, network and 

internet software.  

 

RES  201       ًمناهج البحث العلم 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اداسح األػّبي ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد ٚٔظش٠زٗ، ٚأ٠ؼب اعزشار١غ١خ ٚػ١ٍّخ ِٚشىٍخ 

 اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّمزشؽخ ِٓ خالي عّغ اٌج١بٔبد ٚرؾ١ٍٍٙب ٚاٌزش١ِض ٚوزبثخ رمش٠ش اٌجؾش اٌمطبع اٌخبص ٚاٌؼبَ.

 

 

 

 

 

COM  102   اللغة العربٌة لإلعالم 

رؼش٠ف اٌٍغخ ٚٚظ١فزٙب ٚأطٍٙب ٚأ١ّ٘خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚخظبئظٙب ٚو١ف١خ ؽّب٠زٙب، ٠ٚزٕبٚي ث١بْ  رٕبٚي ٘زا اٌّغبق

ِفَٙٛ اإلػالَ ٚٚظبئفٗ ٚأ٘ذافٗ ٚػٕبطش اٌؼ١ٍّخ اإلػال١ِخ ٚطٍخ ٚعبئً اإلػالَ ثبٌٍغخ ٚاٌٛالغ اٌٍغٛٞ فٟ 

 ٚعبئً اإلػالَ. ٠ٚج١ٓ دٚس اإلػالَ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ. 

٠ٚزٕبٚي اٌزؼش٠ف ثبٌٍغخ اإلػال١ِخ، ِٓ ؽ١ش ِغز٠ٛبد اٌزؼج١ش اٌٍغٛٞ ٚأُ٘ عّبد اٌٍغخ اإلػال١ِخ. ٠ٚذسط 

 ِشىٍخ اٌٍٙغبد اٌؼب١ِخ فٟ اإلػالَ، ٠ٚؼشة ٌٙب أِضٍخ، ٠ٚمزشػ ٌٙب ؽٍٛالً. 

 ثج١بْ ِفَٙٛ اإلػالَ ٚأ١ّ٘زٗ ٚعّبد ٌغزٗ ِٚشىالرٗ ِٚمزشؽبد ٌٍؼالط. صُ ٠زٕبٚي اٌؼاللخ ث١ٓ اإلػالَ ٚاإلػالْ

ٚأخ١شاً ٠جؾش فٟ األخطبء اٌٍغ٠ٛخ اٌشبئؼخ، ف١ج١ٓ األعجبة ٚإٌّبرط ٠ٚؼغ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ، ٚوزٌه ػؼف األداء 

 اٌٍغٛٞ فٟ ٚعبئً اإلػالَ ِٓ ؽ١ش ِظب٘ش ٘زا اٌؼؼف ٚأعجبثٗ ِٚمزشؽبد ػالعٗ.  

 COM 206    ترجمةال 

اٌٝ ر١ٙئخ اٌطبٌت ثؾ١ش ٠ىْٛ ِزّىٕبً ِٓ اػذاد اٌّؾشس اٌّزشعُ ثغّغ ِب ث١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌزشعّخ  ٠ٙذف ٘زا اٌّغبق

ٚاٌزؾش٠ش فٟ ٚلذ ٚاؽذ.٠ٚؼ١ف ٘زا اٌّغبق اٌّؼشفخ اٌىج١شح ٌٍطبٌت فٟ ِغبي اٌشئْٚ اٌخبسع١خ ٠ٚؼضص ِٙبسارٗ 



زشعّخ ٚاٌزؾش٠ش ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ األخجبس ػجش اٌٛوبالد ٚلذسارٗ ٚأدٚارٗ فٟ اعزؼشاع اٌمٛاػذ إٌظش٠خ ٌٍ

اٌؼب١ٌّخ ٚاإلل١ّ١ٍخ. ٚوزٌه ٠ّىٕٗ ِٓ رى١ف األخجبس اٌّزشعّخ اٌٝ اٌٍغخ اٌّؾ١ٍخ ٚٔشش٘ب ثطش٠مخ ِفِٙٛخ ثؼذ ادخبي 

 اٌزؼذ٠الد اٌّطٍٛثخ ػ١ٍٙب.

ADV 207ًالتصوٌر الرقم 

اٌفٛرٛغشافٟ ( ٚا٢عظ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ ٌٍزظ٠ٛش ، وّب ٠ششػ (ٟ  ٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق فٓ اٌزظ٠ٛش اٌؼٛئٟ ٚاٌظؾف

فىشح ػًّ اٌىب١ِشا ٚأعضاء اٌىب١ِشا اٌف١ٍّ١خ ٚأٔٛاػٙب ٚأٔٛاع اٌؼذعبد أ٠ؼآ ، وّب ٠ٛػؼ أ١ٌخ اٌزظ٠ٛش اٌؼٛئٟ 

 ٚأزبط اٌظٛس ٚدلخ اٌظٛسح ٚٚعبئؾ اٌزخض٠ٓ ٚٔظُ اٌزظ٠ٛش اٌشلّٟ .

 

 

 

 PRA  401  الرأي العام 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق اٌزؼش٠ف ثظب٘شح اٌشأٞ اٌؼبَ ثبػزجبس٘ب ِٓ ِظب٘ش اٌغٍٛن اٌغّؼٟ اٌزٟ ٔشؤد ِغ ٔشٛء اٌّذْ 

ٚ رطٛسد ِٓ خالي ِب أطبة اٌؾ١بح اٌّؼبطشح ِٓ ِزغ١شاد ػذ٠ذٖ ؽجؼذ ِالِؼ اٌؾؼبسح االٔغب١ٔخ اٌغبئذٖ، ٚ 

بة اال٘زّبَ ثٗ ٚ األٔٛاع اٌزٟ ٠ظٕف ٌٙب اٌشأٞ ٠ٙذف ٘زا اٌّغبق اٌٝ رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ اٌشأٞ اٌؼبَ ٚ أعج

اٌؼبَ ٚفك ِؼب١٠ش ِؾذدٖ رزؼٍك ثؼٕبطش اٌضِٓ ٚؽغُ اٌغّٙٛس اٌّشبسن ف١ٗ ٚلٛح اٌزؤص١ش ٚاٌزؤصش ٚاٌٛلٛف ػٍٝ 

ػٛاًِ رى٠ٛٓ اٌشأٞ اٌؼبَ اٌّخزٍفٗ ٚ ثخبطخ ِٕٙب ٚعبئً االػالَ ؽ١ش ٠ّىٓ ٌٍطبٌت ِٓ خالي رٌه أْ ٠ىْٛ 

ٔظش٠بد رفغ١ش اٌغٍٛن اٌزٟ رزٕبٚي ظب٘شح اٌشأٞ اٌؼبَ ٚثبٌزبٌٟ اٌمذسح ػٍٝ ل١بط اٌشأٞ اٌؼبَ ِٓ لبدساَ ػٍٝ فُٙ 

 خالي أدٚاد ِٛػٛػ١خ ِضً االعزفزبء أٚ اٌّغؼ أٚ رؾ١ًٍ اٌّؼّْٛ ٚاعزطالػبد اٌشأٞ اٌؼبَ.

 

COM 101    مهارات االتصال 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق ِٛػٛع االرظبي اٌجششٞ ٚػٛائمٗ ٚث١بْ أّٔبؽ اٌشخظ١بد اٌّخزٍفخ ِٚٙبساد االرظبي 

اٌّزٕٛػخ ٚاٌّّٙخ ٌفُٙ االٔغبْ ٚاٌزؼبًِ ِؼٗ ثٕغبػ؛ ثبػزجبس االٔغبْ أّٔبؽ ِزؼذدح ِٓ اٌشخظ١بد ٚاألؽجبع 

ة اٌطبٌت ٠ٚىغت ِٙبساد ٚفْٕٛ رّىٕٗ ِٓ ارمبْ اٌزٛاطً ِغ ا٢خش٠ٓ ثٕغبػ فٟ  ٚاألِضعخ ٚا١ٌّٛي، ٌٚزٌه ٠ُذسَّ

ث١ئبد اٌؾ١بح اٌّخزٍفخ وّفبر١ؼ ٌزؾم١ك اٌز١ّض ٚاٌش٠بدح، ؽ١ش ٠ج١ٓ ٌٗ ظٛا٘ش اٌشعبئً االرظب١ٌخ اٌزٟ رظذس ِٓ 



االٔغبْ ٚث١بْ ِذٌٛالرٙب ٚخفب٠ب ٘زٖ اٌشعبئً اٌزٟ ٠ؾزبط اٌٝ اٌزٕجٗ ٌٙب وٍغخ اٌغغُ ٚاٌظٛد ِٚب شبثٙٙب ٚؽشق 

 .لٕبع اٌّخزٍفخ ِغ ثٕٟ اٌجششاٌزؾبٚس ٚاال

PRA  208 مقدمة فً العالقات العامة 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق ٚطف اٌؼاللبد اٌؼبِخ ِٚفِٙٛٙب اػبفخ اٌٝ رض٠ٚذ اٌطبٌت ثّشاؽً ٘زا اٌّفَٙٛ ٚأ٘ذافٗ ٚٔشؤرٗ 

٘زا اٌّغبق ػٍٝ  وّب ٠ٛػؼ ٘زا اٌّغبق األ١ّ٘خ ٚاألعجبة اٌّٛعجٗ ٌٍزؼشف ثؼّك ػٍٝ ٚظبئف اإلداسح اٌؼبِخ. ٠ٚشوض

اٌشأٞ اٌؼبَ ٚرمغ١ّٗ ٚاِىب١ٔخ اٌزٛطً اٌٝ اٌطشق إٌّبعجخ ٌم١بط اٌشأٞ اٌؼبَ ٚرؾذ٠ذ دٚس اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ ِغبي 

اإلرظبي ِٚىٛٔبرٗ ٚاٌٛعبئً اٌّغزخذِخ فٟ ِغبي اإلرظبي اٌغّب١٘شٞ ِغ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌّغب١ّ٘ٓ ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ، 

 ٔشبؽ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚٚػغ األٔظّخ اٌخبطخ ألعٙضح اٌؼاللبد اٌؼبِخ.٠ٚٛػؼ ٘زا اٌّغبق و١ف١خ ِّبسعخ 

ADV 209مقدمة فً اإلعالن 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق اٌزؼش٠ف ثبإلػالْ ثبػزجبسٖ شىً ِٓ أشىبي اإلرظبي ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ عبػذد فٟ اإل٘زّبَ ثٙزا 

بسٖ اٌٙذف األعبعٟ ٌإلػالْ ٚػاللخ ثؾٛس إٌشبؽ اإلرظبٌٟ ٚاٌّشاؽً اٌزٟ ٠ّش ثٙب ٚػاللخ رٌه ثبٌّغزٍٙه ثبػزج

اٌزغ٠ٛك اٌزٟ رغشٜ ػٍٝ ػ١ٕبد ِٓ اٌّغزّغ  وٛٔٙب ِؾشن أعبعٟ ٌٕغبػ اإلػالْ فٟ رٛعٙبرٗ اٌّخزٍفخ، وّب ٠ٛػؼ 

ٚعبئً اإلػالْ اٌّغزخذِخ ٚط١غ رؾش٠ش اإلػالٔبد ٚأٔٛاع اٌشعبئً اإلػال١ٔخ ِّب ٠ز١ؼ ٌٍطبٌت اٌزؼشف ػٍٝ ٘زا 

ِغّٛػخ ّٔبرط ٚٔظش٠بد ٚرفغشٖ ثؾٛس رغش٠ج١خ ١ِذا١ٔخ ِّب ٠غبػذ ػٍٝ فُٙ ٚرٕغ١ك ؽج١ؼخ  اٌؼٍُ اٌزٞ رؾذدٖ

اٌؾّالد اإلػال١ٔخ ِٚغزٍضِبد ٔغبؽٙب ٚاٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ف١ٙب ٚ٘زا ٠ؼط١ٗ اٌمذسح ػٍٝ ط١بغخ ٚرظ١ُّ اٌشعبئً 

ٌّزخظظخ ٚؽج١ؼخ اٌؾّالد اإلػال١ٔخ اإلػال١ٔخ ِٚؼشفخ األعضاء األعبع١خ اٌّىٛٔخ ٌٙب ٚو١ف١خ ػًّ ٚوبالد اإلػالْ ا

ٚششٚؽ ٔغبؽٙب، وّب أْ اٌطبٌت ٠زؼشف ثشىً ٚاػؼ ػٍٝ اٌّجبدة األخالل١خ اٌزٟ رؾىُ إٌشبؽ اإلػالٟٔ ٚاٌؼٛاثؾ 

 ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ ٠زؾشن فٟ ػٛئٙب فٟ ػذد ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ.

PRA 301تنظٌم وإدارة العالقات العامة 

ٚي ٘زا اٌّغبق رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚسعبٌزٙب  ٚأ٘ذافٙب ٚٔمً طٛسح إٌّظّخ اٌٝ ب٠زٕ

عّب١٘ش٘ب ١ٌىْٛ د١ًٌ ػًّ ٌٍمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٠ّٚىٓ ٘زا اٌّغبق ِٓ اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزخط١ط١خ 

اػبفخ اٌٝ ارخبر لشاساد فبػٍخ. ٠ٚٛػؼ ٘زا فٟ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚسثؾ اٌزٕظ١ُ ثبٌزخط١ؾ ِٓ إٌبؽ١خ اٌزطج١م١خ، 

اٌّغبق ػ١ٍّخ رظ١ُّ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚأعب١ٌت رم١١ّٗ ّٚٔبرعٗ اٌّخزٍفٗ ٠ٚؼشف ٘زا اٌّغبق ِبٟ٘ اٌؼاللبد 

 اٌؼبِخ اٌفبػٍخ اػبفخ اٌٝ رؾذ٠ذ ٚششػ ػ١ٍّخ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد فٟ اٌٛظبئف اإلدسا٠خ اٌّخزٍفخ.



PRA 402اصة فً العالقات العامةتنظٌم األحداث الخ 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق  أ١ّ٘خ طٕبػخ األؽذاس اٌخبطخ ٚرٕظ١ّٙب وؤداح   ٠زُ ِٓ خالٌٙب عٕٟ األسثبػ ٌٍّٕظّخ  وّب ٠زٕبٚي 

ٚوزٌه ٠ج١ٓ أ١ّ٘خ رٕظ١ُ األؽذاس اٌخبطخ ألعً رغ٠ٛك ’ أ١ّ٘خ ٘زٖ اٌظٕبػخ فٟ اٌزش٠ٚظ اٌغ١بؽٟ ٚعزة اٌغ١بػ 

عٛاء وبٔذ رٍه إٌّبعجبد س٠بػ١خ آٚ ع١بع١خ  أٚ صمبف١خ ٠ٚزٕبٚي أ١ّ٘خ اِزالن ’ عٟ اٌذٌٚخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌخبس

ششوبد اٌؼاللبد اٌؼبِخ اٌّزخظظخ فٟ رٕظ١ُ األؽذاس اٌخبطخ  اٌخجشح ٚاٌذسا٠خ اٌؼ١ّمخ فٟ  اٌغٛق ِٚزطٍجبرٗ 

ِغبي اداسح إٌّبعجبد  ٚاؽز١بعبرٗ ٚلبدسح ػٍٝ رٕظ١ُ األؽذاس اٌخبطخ ٚرمذ٠ُ اٌؾٍٛي اٌشبٍِخ ٚاٌّزىبٍِخ فٟ

 ٌٍّئعغبد ٚاٌششوبد ٚاٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ .

 

PRA  302الكتابة للعالقات العامة 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق اٌخطٛاد اٌزٕف١ز٠خ ٌىزبثخ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚأ١ّ٘زٙب ٚخطٛارٙب ٚأعظ اٌىزبثخ ِٚزطٍجبد األعٍٛة 

اٌىزبثخ اٌظؾ١ؾخ ٚأٔٛاع اٌّمذِبد ٚاٌؼٕب٠ٚٓ فٟ إٌظٛص اٌّىزٛثخ ٚاٌمٛاٌت اٌف١ٕخ اٌزٟ رىزت ِٓ اٌغ١ٍُ ٌٙب ٚلٛاػذ 

 خالٌٙب.

وّب ٠ٛػؼ ِضا٠ب اٌج١بٔبد اإلخجبس٠خ ٚأ١ّ٘زٙب ٚأٔٛاػٙب ٚؽشق وزبثزٙب ٚاٌخظبئض اٌشى١ٍخ ٚلٛاػذ اعزخذاَ اٌظٛس 

 ٚاٌشعَٛ ٚو١ف١خ رم١١ُ وفبءح اٌج١بٔبد ٚاعزخذاِٙب  .

غؼٝ اٌٝ  رؼش٠ف  اػالٔبد اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚأ١ّ٘زٙب ٚأ٘ذافٙب ٚٚظبئفٙب ٚػٕبطش٘ب األعبع١خ ٚؽشق ل١بط وّب ٠

 فؼب١ٌزٙب ، ٠ٚٛػؼ اإلعزشار١غ١خ اإلثذاػ١خ فٟ اػالْ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚث١بْ اٌغٛأت اٌمب١ٔٛٔخ  ٌٍىزبثخ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ .

 

PRA 403العالقات العامة وإدارة األزمات 

زا اٌّغبق عٙذا ثبرغبٖ اٌزؼش٠ف ثبعب١ٌت ِٛاعٙخ االصِبد ِٓ لجً عٙبص اٌؼاللبد اٌؼبِخ ِٚٓ رٌه اٌؾفبظ ػٍٝ ٠ّضً ٘

عّؼخ إٌّظّخ  ٚاٌؼًّ ػٍٝ ػّبْ ثمبئٙب  ٚثبٌزبٌٟ اٌزؾٛؽ ٌالصِبد ِٚؾبٌٚخ اؽزٛائٙب اٚ اٌزم١ًٍ ِٓ اصبس٘ب اٌغٍج١خ 

ٌطبٌت اٌّؼشف١خ فٟ فُٙ االصِخ ٚرذاػ١برٙب ٚاٌّؼب١ِٓ اٌخبطخ ػٍٝ إٌّظّخ ، ٠ٚٙذف ٘زا اٌّغبق اٌٝ ر١ّٕخ لذساد ا

ثبالصِخ رارٙب ٚاالعب١ٌت اٌّئد٠خ اٌٝ ٔشٛء االصِبد ِضً االعجبة االٔغب١ٔخ ٚاالعجبة االداس٠خ ٚث١بْ عّبد االصِخ 

بد ٚخظبئظٙب ِٚزطٍجبد اؽزٛائٙب ، ٠ٚغؼٝ اٌّغبق اٌٝ اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ػٍٝ اٌزخط١ؾ ٌّٛاعٙخ االصِ

 ٚاعب١ٌت ؽٍٙب ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب ثشىً فؼبي وزٌه ِزطٍجبد ِٚجبدة ٔغبؽٗ. 



PRA 303 إنتاج المواد اإلعالمٌة فى مجال العالقات العامة 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق رؼش٠ف اٌّفب١ُ٘ اٌّزؼٍمخ ثبػذاد ٚأزبط اٌّٛاد اإلػال١ِخ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ وبٌّشاعُ ٚاٌفؼب١ٌبد 

ٕبء ٚرظ١ُّ ِطجٛػبد اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاالعظ اٌف١ٕخ ٌٙب، ٠ٚغؼٝ اٌٝ ششػ خطٛاد ٚاٌجشٚرٛوٛالد، ٚػٕبطش ث

اػذاد ٚأزبط اٌّٛاد اٌّغّٛػخ )اإلراػ١خ(، اػبفخ اٌٝ اػذاد ٚأزبط اٌّٛاد اٌّشئ١خ )اٌزٍفض١ٔٛ٠خ(، ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ، 

َ اٌزفبػٍٟ ٚؽشق رٛظ١فٗ ِٓ خالي ٚػاللخ االٔزشٔذ ثبٌؼاللبد اٌؼبِخ ِٚغبالد اعزخذاَ اإلػالَ اٌغذ٠ذ ٚاإلػال

 رىٌٕٛٛع١ب االرظبي ٌزؾم١ك ا٘ذاف اٌؼاللبد اٌؼبِخ.

PRA 401 حمالت العالقات العامة 

ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼبسف إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ  راد اٌظٍخ ثؾّالد اٌؼاللبد اٌؼبِخ، ِٚٓ ٠غؼٝ ٘زا اٌّغبق اٌٝ رمذ٠ُ 

١ٙب ؽّالد اٌؼاللبد اٌؼبِخ: وبٌزخط١ؾ، ٚاٌزٕظ١ُ، ٚاعزخذاَ رٌه ششػ ٚرطج١ك اٌخطٛاد إٌّٙغ١خ اٌزٟ رؼزّذ ػٍ

فٟ ييدف ىذا المساق إلى تنمية قدرات الطالب المعرفية في ميارات االتصال المتعمقة و ٚعبئً اإلػالَ ٚاٌزش٠ٚظ، 

المستوى الذي واالرتقاء بو إلى  رؾذ٠ذ اٌغّٙٛس اٌّغزٙذف، ٚعذٌٚخ اٌؾٍّخ، ٚاٌزم١١ُ، ٚوزبثخ اٌزمبس٠ش اٌخبطخ ثبٌؾٍّخ

اٌىبًِ الػذاد ٚرظ١ُّ ٚرٕف١ز ؽٍّخ وبٍِخ ِٚؼشفخ ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف ِضً أٞ  يكون فيو قادرا عمى االستيعاب

اٌٛعبئً اوضش فؼب١ٌخ فٟ اٌؾٍّخ فٟ ٚعبئً االرظبي اٌغّب١٘ش٠خ اَ اٌخبطخ . وّب ٠غؼٝ ٘زا اٌّغبق اٌٝ رّى١ٓ اٌطبٌت 

د اٌؼبِخ ٔظش٠ب ٚرطج١م١ب ٚرٕبٚي ثؼغ االخطبء اٌغبثمخ ٌّٕبرط ِٓ ؽّالد ِٓ رخط١ؾ ٚرظ١ُّ ٚأغبص ؽّالد اٌؼاللب

 ِٓ ِٕظّبد ِخزٍفخ .

PRA 304البروتوكول واالتٌكٌت 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق رؼش٠ف ِفَٙٛ اٌجشٚرٛوٛي اٌشعّٟ ٚاٌذثٍِٛبعٟ ٚٔشؤرٗ ٚرطٛسٖ ٚاٌغٙبد اٌزٟ رزٌٛٝ شٛإْ 

ش ٚثطبلبد اٌض٠بسح .٠ٚغؼٝ اٌٝ ر١ّٕخ ِٙبساد أداة اٌزؾذس اٌجشٚرٛوٛي اٌشعّٟ ٚاٌذثٍِٛبعٟ اٌمذ٠ُ ٚاٌّؼبط

ٚاإلٔظبد ٚاٌزؼبًِ ٚاٌّغبِالد فٟ اٌّغبي اٌشعّٟ ٚاٌذثٍِٛبعٟ، ٠ٚششػ أ٠ؼآ األعجم١بد فٟ ِغبي اٌجؼضبد 

 اٌذثٍِٛبع١خ اٌمٕظ١ٍخ ٚاالعجم١خ ث١ٓ اٌذٚي ٚا٘ذاء األٚعّخ ِٕٚؾٙب ٚأٔٛاع ٚؽشق أػذاد اٌّؤدة ٚلٛاػذ سفغ األػالَ

ٚرٕى١غٙب.وّب ٠زٕبٚي رظ١ٕفبد اٌّالثظ اٌشع١ّخ ٌىال اٌغٕغ١ٓ ٔغبء ٚسعبي فٟ اٌّؾبفً اٌذ١ٌٚخ ٠ٚششػ اِز١بصاد 

 اٌٛفٛد فٟ اٌّئرّشاد اٌذ١ٌٚخ ٚ ؽظبٔزٙب ٠ٚٛػؼ أعب١ٌت ٚلٛاػذ اإلرى١ذ اٌّزجؼخ فٟ رٕظ١ّٙب  .

 

 



PRA 305  ( العالقات العامة عبر اإلنترنتE  ) 

The objective of this course is to provide an overview of how people in the Public 

Relations (PR) field use visual communications to meet various organizational 

objectives. Students explore how memorable visual messages with text have the 

greatest effect to inform, educate and persuade individuals. The course will help 

students navigate through the vast amount of visual stimulation by introducing 

them to the principles of visual literacy. It also involves discovering why some 

images are remembered while most are not through the critical examination of 

visual communications in newspapers, magazines, television, film, and new 

media. Students learn how to interpret visual representations from these 

theoretical perspectives and how to apply these theories strategically in the work 

they produce.  

They will actively apply these principles while getting hands-on experience in the 

techniques and contemporary applications in visual media---specifically print and 

electronic publication production as they apply to the PR profession. Practical 

coursework involves learning to use some of the standardized industry software, 

including Adobe InDesign CS6, Adobe Photoshop CS6, and the WordPress to 

produce fliers, logos, brochures, and portions of websites.   

 

PRA 404درٌب مٌدانً فً العالقات العامةت 

اٌخبطخ ثبٌؼاللبد اٌؼبِخ، ٚاالششاف اٌششوبد ٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق رذس٠ت اٌطٍجخ ػ١ٍّب فٟ اٌّئعغبد اٌؼبِخ ٚ

ثٙب خالي فزشح اٌزذس٠ت، االوبد٠ّٟ ٚاٌؼٍّٟ اصٕبء اٌزذس٠ت، وّب ٠مَٛ اٌطبٌت ثزمذ٠ُ رمبس٠ش ػٓ ؽج١ؼخ اٌّٙبَ اٌزٟ لبَ 

ثبالػبفخ اٌٝ اٌّٙبساد اٌزٟ اوزغجٙب ٚاٌظؼٛثبد اٌزٟ ٚاعٙٙب اصٕبء فزشح اٌزذس٠ت، ِٕٚبلشخ ٘زٖ اٌزمبس٠ش ِٓ لجً 

 اٌّششف االوبد٠ّٟ.

 

 



PRA 405 مشروع تخرج فً العالقات العامة 

خ،  ٠ٚىْٛ ٘زا اٌّششٚع دساعخ اٌطالة ِٓ خالي ٘زا اٌّغبق ثزمذ٠ُ ِششٚع رخشط فٟ ِغبي اٌؼاللبد اٌؼبِ ٠مَٛ 

اٌؼاللبد اٌؼبِخ فٟ ِٕظّخ ِؼ١ٕخ ِٓ إٌّظّبد اٌؼبِخ اٚ اٌخبطخ فٟ دٌٚخ االِبساد اٌؼشث١خ  اٌّزؾذح أٚ رظ١ُّ ِٛلغ 

ػٍٝ االٔزشٔذ ٌّئعغخ ِب، أٚ أزبط ِغّٛػخ ِٓ اٌّطجٛػبد اٌذاخ١ٍخ ِضً اٌّغٍخ ٚإٌششح ٚاألدٌخ اإلسشبد٠خ، ٚلذ 

 ١ُ ِؼشػب أٚ ؽذصب خبطب.٠مَٛ اٌطالة ثزٕظ

 

 

 

دراسة كيفية إعداد المادة التحريرية لرسائل اإلعالن من أجل تكوين رأى عام مستيدف وأيضا إعداد المادة 

المضمون ومحتوياتو وآثار الكتابة التحريرية المستيدفة لوسائل اإلعالن المختمفة مع تحديد أبعاد صياغة 

والصياغة و فعاليتيا عمى مراحل التأثير النفسي واالتصالي لمجميور المستيدف ومراعاة اختالف الجميور 

 والوسائل مع تطبيقات عممية يعدىا الطالب .

 

 

 

لوحدات اإلدخال والتشغيل واإلخراج   Hardwareيتناول ىذا المساق أىمية استخدامات الحاسب بمكوناتو المادية 

والتخزين والنقل الخارجية وعالقة ذلك بعمميات اإلنتاج لإلعالن كما يدرس الطالب ويتدرب عمميا عمى برامج الحاسب 

Software ، المستخدمة فى التخصص وخصوصا برامج النشر  Adobe-Photoshop ،  Adobe in design  

 وبعض برامج الرسوم المتحركة وثالثي األبعاد.

 

 

103 ADV كتابة النصوص اإلعالنٌة 

103 ADV  تطبٌقات الحاسب اآللً فً اإلعالن 



 

االبتكارية يدرس الطالب في ىذا المساق معنى اإلبداع والتفكير االبتكاري من حيث المراحل التي تمر بيا العممية 

عدادىا مع استخدام االوتار اإلقناعية  ومكوناتيا واالستراتيجيات االبداعية فى مجال اإلعالن وكيفية تصميميا وا 

المؤثرة من خالل خطوات عممية وبحثية تتضمن مراحل تطبيقية ليصبح الطالب قادرا عمى إعداد وتحميل رسائل 

 إعالنية ابتكارية من خالل مجموعات عمل .

ADV 302اإلعالن المطبوع 

إلعالن المطبوع بعد التعرف عمى مقدمة تاريخية لمطباعة وتطورىا اييدف ىذا المساق أن يدرس الطالب كل أشكال 

وتقنياتيا وصوال إلى التطبيقات الحديثة فى مجال اإلعالن المطبوع ويشمل ذلك اإلعالن الصحفي )جرائد ومجالت(، 

كة، اإلعالنات الترويجية المطبوعة في مراكز الخدمة الذاتية ودراسة عناصر اإلعالنات الخارجية الثابتة والمتحر 

التصميم في كل منيا وأساسيات التصميم ليا بما في ذلك عممية فصل األلوان والطرق الطباعية وانواع الورق 

 موعات عمل .واالحبار اوالخامات والتقنيات الطباعية وتدريب الطمبة عمى ذلك عمى نماذج تطبيقية من خالل مج

ADV  403ًاإلعالن اإلذاعً والتلٌفزٌون 

مقدمة لدراسة تطور اإلذاعة والتميفزيون وخصائصيما ومكونات اإلعالن فى كل منيما والتعرف عمى مميزات كل 

منيم كوسائل إعالنيو جماىيرية والتطرق الى تقنياتيم الحديثة وأثرىا عمى اإلعالن كما تتعرض الدراسة لطرق إعداد 

ميم اإلعالن اإلذاعي والتميفزيوني بأنواعيم المختمفة والوسائل الفنية المرتبطة بذلك مع تدريب الطمبة عمميا عمى وتص

 ذلك من خالل مجموعات عمل في أماكن اإلعداد.

 

 

201 ADV ًاستراتٌجٌات اإلبداع اإلعالن 



ADV  401 ( ًاإلعالن اإللكترونE ) 

This course introduces students to use of the Internet by different organizations 

to achieve goals for advertising purposes to communicate with buyers directly, 

raise visibility, and increase sales. It shows students how they can leverage 

Web-based content to get the right information to the right people at the right 

time for a fraction of the cost of big-budget campaigns. Students learn to 

evaluate, develop, and execute Internet-based advertising and promotional 

campaigns with an exploration of Internet advertising and marketing issues and 

ideas. Most weekly classes will consist of a discussion of Internet advertising and 

marketing issues along with hands-on lab and multimedia sessions. 

 

ADV 303إدارة اإلعالن 

يتعرف الطالب من خالل ىذا المساق عمى المفيوم العام لعمم اإلدارة وبخاصة إدارة اإلعالن من خالل دراسة عممية 

رية متكاممة لما يجرى داخل المنشآت المتخصصة فى المجال مع دراسة إدارة خطط النشاط االعالني وعالقة إدا

اإلدارة بتحقيق االىداف واالستراتيجيات لمرسائل والوسائل المستخدمة وادارة القرارات والمعايير التى حددتيا الميزانيات 

 .واالعالمية ودراسة الجدوى االقتصادية داخل المنشآت االعالنية

ADV 404تخطٌط الحمالت اإلعالنٌة 

يقوم ىذا المساق بتعريف الحمالت اإلعالنية ودراسة مكوناتيا ونماذج اتجاىات الجميور وتحميل استراتيجيات 

الحمالت اإلعالنية وعممية التخطيط ودراسة المزج بين الوسائل فى ضوء عالقتيا بالجميور المستيدف وكيفية إعداد 

 المالية والجدولة الزمنية ودراسة االختبارات القبمية والبعدية وتقويم الحمالت لضمان نجاحيا.المخصصات 

 



ADV  405تدرٌب مٌدانً فً اإلعالن 

ٚاٌٛوبالد فٟ اٌّئعغبد اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ يتم اكتساب الطالب ميارات عممية من خالل مجموعات عمل تتدرب 

تقوم بتطبيق ما درستو فى مساق إنتاج اإلعالن المطبوع ومساق اإلعالن المسموع والمرئي وذلك بالػالْ، اٌخبطخ ث

من خالل ورشة عمل لمتدريب عمى التصميم والتصوير لألعمال والتدريب عمى األسس الفنية واكتساب الميارات 

 التنفيذية واختيار الخامات المناسبة وعمل بروفات طباعية.

ُ رمبس٠ش ػٓ ؽج١ؼخ اٌّٙبَ اٌزٟ لبِٛا ثٙب خالي فزشح اٌزذس٠ت، ثبالػبفخ اٌٝ اٌّٙبساد اٌزٟ ٠ٚمَٛ اٌطالة ثزمذ٠

 اوزغجٛ٘ب ٚاٌظؼٛثبد اٌزٟ ٚاعٙٛ٘ب اصٕبء فزشح اٌزذس٠ت، ِٕٚبلشخ ٘زٖ اٌزمبس٠ش ِٓ لجً اٌّششف االوبد٠ّٟ.

ADV 406مشروع تخرج فً اإلعالن 

ط والتصميم والتنفيذ لحممة إعالنية متكاممة من خالل مجموعات عمل يتناول ىذا المساق قيام الطالب بتجربة التخطي

تحاكى ما يحدث في سوق االعالن عمميا حيث العمل جماعي من خالل فريق عمل متكامل يمر بو الطالب باختيار 

عنوان مشروع التخرج والمرور بالتحضير والبحوث وجمع المعمومات واستطالعات الرأى وتحميميا والوصول إلى 

مؤشرات ودالالت وتحدد استراتيجية إعالنية وتصميمات تتضمن أفكار ابتكارية مدروسة تقوم المجموعة بتطبيقيا ثم 

 عرضيا امام لجنة التقييم  .

 

PRA 406ًالتسوٌق االجتماع 

، ؽ١ش ٠غبػذ ٘زا ٠ٙذف ٘زا اٌّغبق  اٌٝ رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفَٙٛ اٌزغ٠ٛك االعزّبػٟ ِٚمبسٔزٗ ثّفب١ُ٘ رغ٠ٛم١خ اخشٜ 

اٌّغبق ػٍٝ ر١ّٕخ لذساد اٌطبٌت اٌّؼشف١خ فٟ ٘زا اٌّغبي .ٚرزؼّٓ ٘زٖ اٌّبدح اٌّٛاػ١غ اٌزب١ٌخ: ِفَٙٛ اٌزغ٠ٛك 

االعزّبػٟ ،ػاللخ اٌزغ٠ٛك االعزّبػٟ ثبٌزغ٠ٛك اٌزغبسٞ، ٔظش٠بد ّٚٔبرط اٌزغ٠ٛك االعزّبػٟ، اعزشار١غبد 

١ٌت االلٕبع ٚثٕبء اٌشعبٌخ فٟ ؽّالد اٌزغ٠ٛك االعزّبػٟ، اٌزغ٠ٛك اٌزخط١ؾ فٟ ؽّالد اٌزغ٠ٛك االعزّبػٟ، اعب

 االعزّبػٟ فٟ إٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ غ١ش اٌشثؾ١خ ، ٚاٌزغ٠ٛك اٌغ١بعٟ.

 



PRA  306 أخالقٌات العالقات العامة 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق ِفَٙٛ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚأخالل١برٙب , ٚأ١ّ٘خ األخالل١بد فٟ ِئعغبد اٌؼاللبد 

ؼبِخ،ٚاٌزشش٠ؼبد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّزؼٍمخ إٌّظّخ ٌٙزٖ إٌّٙخ وّب ٠زٕبٚي األعظ اٌغ١ٍّخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌّشىالد اٌ

ٚاٌؾبالد اٌّخزٍفخ اٌزٟ رٛاعٗ اٌّئعغبد , ٠ٚفغش ِٛاص١ك اٌششف إٌّظّخ ٌّٕٙخ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚٔشؤرٙب 

اَ ثبألخالل١بد ا١ٌّٕٙخ ٚػٛاٍِٙب اػبفخ اٌٝ ٚرطٛس٘ب ٚفٛائذ٘ب ٚخظبئظٙب , ٚاٌّزغ١شاد اٌزٟ رئصش ػٍٝ االٌزض

 اٌّٛاص١ك األخالل١خ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ ٚاسرجبؽٙب ثبٌزٕظ١ّبد ا١ٌّٕٙخ .

PRA 307االتصاالت التسوٌقٌة المتكاملة 

تعتمد الدراسة ليذا المساق عمى المفيوم الحديث لعممية االتصاالت التسويقية المتكاممة والتي تتضمن التنسيق المبنى 

ى التكامل بين كل أنشطة اإلعالن والنشر والبيع الشخصي واإلعالن والتسويق المباشر ووسائل تنشيط المبيعات عم

كما تشمل عالقة كل ىذه األنشطة بالتخطيط والتنظيم وقياس الفعالية والتقييم القابل لتطوير تمك األنشطة لضمان 

 تكامميا.

PRA 407  ادارة سمعة المنظمات 

غبق و١ف١خ اداسح اٌغّؼخ االعزشار١غ١خ ٌٍّٕظّبد ِٓ ؽ١ش االرظبالد ٚاٌزى١ٕىبد إلداسح اٌغّؼخ ، وّب ٠زٕبٚي ٘زا اٌّ

٠ٚغؼٝ اٌٝ اوغبة اٌطبٌت ِٙبساد اداسح اٌمؼب٠ب ٚاٌّخبؽش ٚاألصِبد ٚاٌطشق اٌغ١ٍّخ ٚاٌؾذ٠ضخ فٟ  ؽٍٙب ٚاٌزخط١ؾ 

 إٌبعؼ  ٌٍزؼبًِ ِؼٙب 

 PRA 308التسوٌق المباشر 

ّغبق اٌزؼش٠ف ثّفَٙٛ اٌزغ٠ٛك اٌّجبشش ِٓ ؽ١ش خظبئظٗ ٚ ػ١ٛثٗ ٚ أعب١ٌجٗ اػبفخ اٌٝ األ٘ذاف ٠زٕبٚي ٘زا اٌ

فٟ ٘زا اٌّغبي ١ٌىْٛ  ّؼشف١خاٌشئ١غ١خ ٌٍزغ٠ٛك اٌّجبشش ؽ١ش ٠ٙذف ٘زا اٌّغبق أ٠ؼبً اٌٝ ر١ّٕخ لذساد اٌطبٌت اٌ

ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ ّٔٛ  لبدساً ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌزغ٠ٛك اٌّجبشش ٚ اإلػالْ اٌؼبَ ٚ وزٌه ٠زؼشف

اٌزغ٠ٛك اٌّجبشش ٚ رطٛسٖ ثبإلػبفخ اٌٝ ِؼشفخ ِشاؽً اعزخذاَ اٌزغ٠ٛك اٌّجبشش فٟ اإلعزشار١غ١خ اٌزغ٠ٛم١خ. ٚ 

 .ٍزّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ادسان أ١ّ٘خ ٚو١ف١خ اعزخذاَ لبػذح اٌج١بٔبد فٟ ِغبي اٌزغ٠ٛك اٌّجبشش ٠ٙذفأخ١شاً 

 



PRA 309   العالقات العامة الدولٌة 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق رؼش٠ف اٌطبٌت ثّفب١ُ٘ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ فٟ ِغبي ِخبؽجخ اٌغّٙٛس اٌذاخٍٟ ٌٍّٕظّخ اٌذ١ٌٚخ 

اٌؼاللبد اٌؼبِخ ِٚغبالرٙب ٚششػ اٌؼٕبطش ٚوزٌه رؼش٠ف اٌطبٌت ثخظٛط١بد .اػبفخ اٌٝ عّٙٛس٘ب اٌخبسعٟ

األعبع١خ اٌزٟ رشرىض ػ١ٍٙب إٌّظّبد فٟ ا٠ظبي سعبٌزٙب فٟ اٌزؤص١ش ثبٌغّب١٘ش ٚاٌزٛاطً ِؼُٙ ٌىٟ ٠ىٛٔٛا لبدس٠ٓ 

 ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ إٌّظّخ ثشىً ا٠غبثٟ.

 ٍفخ ٌٍغّب١٘ش .٠ؼ١ف ٘زا اٌّغبق ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ ِٓ خالي رؼ١ّك ِفَٙٛ اٌضمبفبد اٌّخز

٠ّٚىٓ ٘زا اٌّغبق اٌٝ فُٙ ٚاعغ فٟ ِغبي اعزخذاَ األعب١ٌت اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚدٚس ػ١ٍّبد 

 اإلرظبي فٟ دػُ ٚرؼض٠ض اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚرؾذ٠ذ أٔٛاع االرظبي اٌغّب١٘شٞ.

PRA 408   فن اإلقناع 

ِٙبساد االرظبي اٌٙبِخ ٌّخزٍف ٚظبئف اٌؾ١بح ٚاٌزؼبِالد اإللٕبع وّٙبسح ِٓ  اٌزؼش٠ف ثّف٠َٛٙزٕبٚي ٘زا اٌّغبق 

االٔغب١ٔخ ٚوّٙبسح ل١بد٠خ ٚاداس٠خ ٚرغ٠ٛم١خ ال غٕٝ ػٕٙب ٚوزن ث١بْ اٌمذسح ػٍٝ اٌزؤص١ش ِٓ خالي رٛػ١ؼ األدٚاد 

ِؾشوبد اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ الٕبع ا٢خش٠ٓ ثبٌؾغخ ٚاٌج١بْ ٚرشع١خ ِفَٙٛ اٌّظذال١خ ٚصسع صمزُٙ ٚلشاءح أفىبسُ٘ ٚفُٙ 

 االلٕبع ٚاٌزؤص١ش ٚؽشق اعزخذاِٙب ٌزؾم١ك فؼب١ٌخ اٌؾٛاس ٚوفبءرٗ ٚاوغبة اٌطبٌت ِٙبساد االلٕبع اٌّزؼذدح . 

PRA 409  ًاالتصال التنظٌم 

٠غؼٝ ٘زا اٌّغبق ٌششػ ٚرؾ١ًٍ أشىبي ٚأّٔبؽ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ فٟ ِٕظّبد األػّبي. وّب ٠شوض ػٍٝ ششػ ِخزٍف 

اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١بد  ج١م١خ اٌّزؼٍمخ ثبالرظبي اٌزٕظ١ّٟ. ِٚٓ رٌه ِضال: اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ،اٌّؼبسف إٌظش٠خ ٚاٌزط

ّٔبرط ِٚغز٠ٛبد االرظبي اٌزٕظ١ّٟ، ِظبدس اٌّؼٍِٛبد فٟ إٌّظّخ، ؽشق االرظبي اٌؾذ٠ضخ فٟ االرظبي اٌزٕظ١ّٟ،

 داخً إٌّظّخ، ؽشق اداسح اٌخالفبد .

PRA 410   بحوث التسوٌق 

ا اٌّغبق اٌزؼش٠ف ثّفَٙٛ ثؾٛس اٌزغ٠ٛك ِٓ ؽ١ش ا١ّ٘زٗ , ا٘ذافٗ ؽ١ش ٠ٙذف ٘زا اٌّغبق اٌٝ ر١ّٕخ ٠زٕبٚي ٘ز

رٕف١ز خطٛارٗ ِٓ خالي ٚلذساد اٌطبٌت اٌّؼشف١خ فٟ ٘زا اٌّغبي ثؾ١ش ٠ىْٛ لبدسا ػٍٝ رظ١ُّ اٌجؾش اٌزغ٠ٛمٟ 

ػٍٝ اٌؼ١ٕبد ٚرؼ١ّّٙب ػٍٝ ِغزّغ عّؼٗ ٌٍج١بٔبد اال١ٌٚخ ٚاٌضب٠ٛٔخ ػٓ ؽش٠ك اعزخذاَ االعزج١بْ ٚاػزّبدٖ 

 اٌذساعخ . ٚاخ١شا ١ٌىْٛ لبدسا ػٍٝ وزبثخ اٌجؾش اٌزغ٠ٛمٟ ثشىً ِٕظُ ِٕٚغك .

 



ADV 304    التسوٌق اإللكترونى 

بالتطبيقات العممية من يسعى ىذا المساق إلى إكساب الطالب أحدث الميارات لمتعامل مع شبكة اإلنترنت والقيام 

خالل تصميم وتنفيذ أشكال لخدمة اإلعالن لصالح مؤسسات أو منتجات أو عالقات تجارية محددة مع التطرق إلى 

دراسة أنواع ىذه التطبيقات والبرامج الجرافيكية المتعمقة بتصميميا وتنفيذىا مع تعريف الطالب بأخالقيات التعامل فى 

 ىذا المجال.

ADV  305   اج اإلعالن التلٌفزٌونىإنت 

فى ىذا المساق يدرس الطالب األسس المرتبطة بتصوير اإلعالن التميفزيوني بكافة أشكالو وقوالبو الفنية بعد دراسة 

أنواع الكاميرات ووحدات اإلضاءة وعالقة تقنيات التصوير سواء التصوير الداخمي أو الخارجي ودراسة اإلخراج وعمل 

 ف االتصالية لإلعالن والتدريب عمييا.المونتاج لتحقيق األىدا

ADV 407   سلوك المستهلك 

ييدف ىذا المساق إلى اإللمام التام بالدراسات السيكولوجية لممستيمكين والمتمقين قبل اإلعداد لمعمميات االتصالية 

المؤثرة فييا وانواع اإلدراك ودراسة االتجاىات حيث يتم دراسة كل الجوانب المختمفة لسموك المستيمكين والعوامل 

والدوافع واالحتياجات وعالقتيا بالغرائز من خالل دراسة ىذه النظريات وارتباطيا باإلعالن وعمميات اتخاذ القرارات 

 وكيفية استخدام األوتار اإلقناعية لمتأثير اإليجابي مع دراسة وتحرير نماذج .

 

 

 

ADV  408    التقدٌممهارات العرض و 

٠ٙذف ٘زا اٌّغبق اٌٝ اوغبة اٌطالة ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبساد االرظب١ٌخ اٌّشرجطخ ثٕغبؽٗ فٟ اٌؼًّ اإلػالِٟ 

ٚخظٛطب فٝ ِغبي اإلػالْ ؽ١ش رزطشق اٌذساعخ اٌٝ ٌغخ اٌؾذ٠ش ٚاإلٌمبء ٚاإلٔظبد ٚاٌزؼج١ش ٚأعب١ٌت 

الرظبي ٚرم١ٕبرٙب فٝ ِغبي اٌؼشع ٚاٌزمذ٠ُ ٚٔظش٠بد اٌزؤص١ش ٚاإللٕبع وّب ٠زذسة اٌطالة ػٍٝ اعزخذاَ ٚعبئً ا

 ٌؼّبْ اؽذاس االلٕبع ٚرؾم١ك أ٘ذاف االرظبي.

 

 



ADV  306   التروٌج اإلعالنى والمعارض 

يتعرف الطالب من خالل ىذا المساق عمى الدراسات الترويجية وما يتعمق بالمزيج الترويجي والعوامل المؤثرة في 

ألنشطة االتصالية لإلعالن والنشر والبيع الشخصي وتنشيط المبيعات من صياغة ىذه االستراتيجيات وعالقتيا با

قامة المعارض والميرجانات وكل الوسائل الداعمة لمعارض البيع بمحالت  خالل عمميات تخص إدارة نوافذ العرض وا 

 الخدمة الذاتية.

ADV  409      إقتصادٌات اإلعالن 

لزظبد٠خ اٌّشرجطخ ثؼ١ٍّبد اإلػالْ ٚرٌه ِٓ خالي دساعخ األعظ ٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق وً ِب ٠زؼٍك ثبٌؼٛاًِ اال

إٌظش٠خ االلزظبد٠خ ٚرطج١مبرٙب لجً اخز١بس اٌٛعبئً ٚرخط١ؾ اٌؾّالد ِٓ خالٌٙب ؽ١ش ٕ٘بن ػاللخ اسرجبؽ١خ ث١ٓ 

ذساعخ اٌزىٍفخ ٚاٌؼبئذ ِٓ اٌؼ١ٍّبد االػال١ٔخ ٠غت دساعزٙب ٚرؾذ٠ذ٘ب لجً ارخبر اٌمشاساد ٚاٌزطج١مبد رزؼٍك ث

 اٌغذٜٚ اٌف١ٕخ ٚاٌزٟ ٠زُ رشعّزٙب فٟ إٌٙب٠خ اٌٝ دساعبد  عذٜٚ الزظبد٠خ.

ADV  307      إعالنات الطرق 

يتم في ىذا المساق تناول كل ما يتعمق بوسيمة اإلعالنات الخارجية سواء الثابتة أو تمك الموجودة عمى وسائل النقل 

بما في ذلك دراسة القوانين والتشريعات المنظمة ليا كما يعالج  المتحركة وطرق تصميميا وتنفيذىا وكيفية إدارتيا

المقرر دراسة لكل أنواع اإلعالنات الخارجية بمسمياتيا المختمفة مع دراسة وتحميل لنماذج عالمية ومحمية مع دراسة 

 الخامات والطرق الطباعية المتبعة فى تنفيذىا.

 

ADV  410     الحمالت اإلعالنٌة الدولٌة 

الحمالت الدولية االػالْ اٌذٌٟٚ ِٓ ِٕظٛس ِفب١ّٟ٘ رطج١مٟ ٠ٕٚبلش االػالْ اٌذٌٟٚ ٚيدرس الطالب فى ىذا المساق 

لإلعالن بمفاىيميا الواسعة والقابمة لنشر األفكار دوليا مع تطبيقيا محميا )لكل دولة طبقا لممتغيرات المتعمقة بنوعية 

افية واجتماعية وعالقتيا بسموك المستيمكين المحميين مع دراسة وتحميل المتمقين( بعد دراسة تسويقية وترويجية وثق

 ألمثمة من تمك الحمالت الدولية  

 



 

ADV 308   االتصاالت التسوٌقٌة المتكاملة 

تعتمد الدراسة ليذا المساق عمى المفيوم الحديث لعممية االتصاالت التسويقية المتكاممة والتي تتضمن التنسيق المبنى 

مل بين كل أنشطة اإلعالن والنشر والبيع الشخصي واإلعالن والتسويق المباشر ووسائل تنشيط المبيعات عمى التكا

كما تشمل عالقة كل ىذه األنشطة بالتخطيط والتنظيم وقياس الفعالية والتقييم القابل لتطوير تمك األنشطة لضمان 

 تكامميا.

 LAW  101     مدخل الى القانون 

إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ ِٓ ؽ١ش رؼش٠ف اٌمبْٔٛ ٚ خظبئض اٌمبػذح اٌمب١ٔٛٔخ ٚ فشٚع اٌمبْٔٛ  ٠زٕبٚي اٌّغبق دساعخ

اٌّخزٍفخ ٚ ِظبدسٖ اٌشع١ّخ ٚ اٌزفغ١ش٠خ، ٚ ٔطبق رطج١ك اٌمبْٔٛ ِٓ ؽ١ش اٌّىبْ ٚ اٌضِبْ، صُ دساعخ رفغ١ش اٌمبػذح 

أ١ّ٘زٙب ٚ أٔٛاػٙب ٚ االصبس اٌّزشرجخ ػٍٝ  اٌمب١ٔٛٔخ. وّب ٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق دساعخ اٌشخظ١خ اٌمب١ٔٛٔخ ِٓ ؽ١ش

اوزغبثٙب. وّب ٠زؼّٓ دساعخ إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍؾك ِٓ ؽ١ش اٌزؼش٠ف ثبٌؾك ٚ أسوبٔٗ ٚ أٔٛاػٗ ٚأؽشافٗ ٚٚ عبئً 

 ؽّب٠زٗ ٚ اصجبرٗ.

HIS  210    ًتارٌخ دول الخلٌج العرب 

ظ خالي اٌؼظش اٌؾغشٞ ٚاٌؼٙذ ا١ٍ١ٌٕٟٙ ٠ٛ٘خ اٌغىبْ اٌمذِبء فٟ اٌخ٠١ٍٙذف ٘زا اٌّغبق اٌٝ رؼش٠ف اٌطٍجخ 

ٚاٌفشص١ٟٛٔ ٚربس٠خ اٌؼشة فٟ اٌخ١ٍظ خالي فزشح اإلعالَ ٚاٌفزٛؽبد اإلعال١ِخ، ٚ ٠ٛػؼ ِفب١ُ٘ رى٠ٕٛبد اٌمشاِطخ 

ٚاإلِبسح اٌؼ١ٔٛ١خ فٟ اٌخ١ٍظ. وّب ٠ز١ؼ اٌّغبق ٌٍطبٌت رفغ١ش اٌظشاع ػٍٝ اٌخ١ٍظ خالي فزشح اٌجشرغب١ٌْٛ ٚاٌظف١ْٛ 

ْٛ ٚدٚس أغٍزشا فٟ اٌخ١ٍظ ٚرؾ١ًٍ ؽج١ؼخ اإلٔغبْ ٚثذا٠خ اٌزى٠ٛٓ اٌغ١بعٟ فٟ اٌخ١ٍظ. وّب ٠ئً٘ اٌّغبق ٚاٌؼضّب١ٔ

ؽزٝ االعزمالي ِٕٚبلشخ  0281اٌطبٌت ٌىغت اٌّٙبسح اٌىبف١خ ٌٛطف ربس٠خ اٌخ١ٍظ )اٌغبؽً اٌّزظبٌؼ( ِٓ ػبَ 

 اٌزطٛساد اٌغ١بع١خ ٚالزظبد إٌفؾ فٟ اٌخ١ٍظ فٟ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ.

 

 

 

 



LAW 304      المنظمات االقلٌمٌة والدولٌة 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق دساعخ ثبٌّٕظّبد اٌذ١ٌٚخ ِٓ ؽ١ش رؼش٠فٙب ٚٔشؤرٙب ٚرطٛس٘ب، ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ دساعخ اٌمٛاػذ 

اٌؼبِخ ٌٍزٕظ١ُ اٌذٌٟٚ ٚاٌشخظ١خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّٕظّخ اٌذ١ٌٚخ ٚأٔٛاع إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ٚدٚس إٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ٚعٍطبرٙب، 

غ دساعخ ٚاعؼخ ١ٌٙئخ األُِ اٌّزؾذح ٚثؼغ إٌّظّبد االل١ّ١ٍخ خبطخ عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٚغٍظ اٌزؼبْٚ ٌذٚي ِ

 اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ.

ENV  303        صادر الطاقة المتجددةم 

ؽ١ش ؽشق ٠ٚج١ٓ ِٛاسد ٚرؾٛالد  اٌطبلخ  ِٓ  ّظبدس اٌطبلخ اٌّزغذدح ٚأ١ّ٘زٙب .٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق اٌزؼش٠ف ث

رم١ٍذ٠خ ٌزؾ٠ًٛ اٌطبلخ ٚاٌطٍت ػٍٝ اٌطبلخ. ٠ٚزٕبٚي اٌطبلخ االؽفٛس٠خ ، ٚاٌطبلخ اٌشّغ١خ  ٚؽبلخ اٌش٠بػ ٚا١ٌّبٖ 

، ٚدساعخ اٌطبلخ ٚااللزظبد ٚاٌج١ئخ ٠ٚزٕبٚي اٌطبلخ اٌّزغذدح فٟ دٌٚخ اإلِبساد ٚاٌطبلخ اٌؾ٠ٛ١خ.ٚاٌطبلخ ا٠ٌٕٚٛخ 

 تيا، واىميتيا.، وتاريخياووتطبيقااٌؼشث١خ اٌّزؾذح .

 PRA  403     مجتمع المعلومات 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق فىشح شبٍِخ ػٓ ِفَٙٛ ِغزّغ اٌّؼٍِٛبد ٚٔشؤرٗ ٚأُ٘ ٔظش٠برٗ. ٠ٚج١ٓ ٘زا اٌّغبق ٌٍطبٌت 

خظبئض ِٚئششاد ِغزّغ اٌّؼٍِٛبد.وّب ٠ز١ؼ اٌّغبق ٌٍطبٌت اٌفشطخ ٌزؾ١ًٍ أ١ّ٘خ رمغ١ّبد طٕبػخ اٌّؼٍِٛبد 

ِبرٙب ٚرم١١ُ أُ٘ اٌزٛعٙبد اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ٌّغزّغ اٌّؼٍِٛبد. وّب ٠ؼذ اٌّغبق اٌطبٌجٍز١١ّض رؤص١ش ِٚزطٍجبرٙب ِٚمٛ

عٛدح ثشاِظ اٌّىزجبد اٌشل١ّخ ثٕظبَ اٌزؼ١ٍُ ٚدٚساٌّىزجبد فٟ ِغزّغ اٌّؼٍِٛبد. وّب ٠ز١ؼ اٌّغبق ٌٍطبٌت أخزجبس 

 ؼٍِٛبداٌّفزٛػ ٚعٛدح األداء فٟ األلغبَ األوبد١ّ٠خ ٌٍّىزجبد ٚاٌّ

ADV  405   تنظٌم المعارض والمهرجانات 

ٕشؤح ٚرطٛس ِفَٙٛ اٌّؼبسع ٚرٕٛع دالالد أعُ اٌّؼشع ٚربس٠خ ٚخظبئض األعٛاق اٌزؼش٠ف ث٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق 

أٔٛاع اٌّؼبسع ٚأعجبة ٚاٌّؼبسع اٌؼشث١خ ٚاالعٕج١خ. ٠ٚٙذف اٌّغبق اٌٝ ر١ّٕخ لذساد اٌطبٌت اٌّؼشف١خ فٟ 

ب ٚأُ٘ اٌؼٛائك ٚاألخطبء اٌزٟ ٠غت رغٕجٙب ػٕذ ألبِخ اٌّؼبسع ٚاٌّٙشعبٔبد. ٠ٚغؼٝ اٌّغبق اٌٝ أخزالف رظ١ٕفبرٙ

ً و١ف١خ اداسح ١رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رؾذ٠ذ ِجشساد ٚأ١ّ٘خ اٌّؼبسع ثبٌٕغجخ ٌٍّٕظ١ّٓ ٚاٌششوبد ٌٍٚضٚاس ٌٍٚذٚي ٚرؾٍ

ش٠ٓ ٚو١ف١خ ِشبسوخ اٌّغزّؼبد صمبفزٙب ِٓ اٌّٙشعبٔبد ٚاألؽذاس فٟ ٔظبَ اٌغ١بؽخ ٚػاللخ اٌّغزّغ اٌّؼ١ف ثبٌضائ

خالي اٌّٙشعبٔبد ٚاأل١ّ٘خ اإللزظبد٠خ ٌٍّؼبسع ٚاٌّٙشعبٔبد ٚؽج١ؼخ اٌغؼخ اٌّىب١ٔخ ٚاٌطبلخ اإلٔزبع١خ ٌٍّٙشعبْ 

 ٚاالسرمبء ثبٌطبٌت اٌٝ اْ ٠ىْٛ لبدسا ػٍٝ رم١١ُ اٌفىشح ٚاالعزشار١غ١بد اٌشئ١غ١خ ٚٔزبئظ اٌّشبسوخ ثبٌّؼبسع.



COM  304    الشبكات االجتماعٌة 

٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق ؽشق اإلرظبي اٌؾذ٠ش فٟ اٌّغزّؼبد ٚرؤص١ش خظبئض اٌشجىبد اإلعزّبػ١خ فٟ رم٠ٛخ سٚاثؾ 

اٌغ١بع١خ ٚاإلعزّبػ١خ ٚاأللزظبد٠خ ٌإلػالَ اٌغذ٠ذ ٚرفبػٍٙب ِغ اٌّغزّغ اٌّغزّغ ٚرٛاطً أع١بٌٗ. وّب ٠ٛػؼ اٌغٛأت 

ٌزٍه اٌغٛأت. ٠ٚؼشف ِضا٠ب شجىبد اٌزٛاطً اإلعزّبػ١خ اٌّخزٍفخ ٚا٠غبث١بد ٚعٍج١بد ٠ٚزطشق ا٠ؼبً ٌألدٚاس اٌغٍج١خ 

وً ِٕٙب ٚعّبد اٌظؾبفخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٚؽشق اٌشلبثخ ػ١ٍٙب ٠ٚٛػؼ ا٠ؼبً خظبئض اإلػالَ اٌغذ٠ذ اٌزٟ ر١ّضٖ ػٓ 

 اإلػالَ اٌزم١ٍذٞ.

ADV  305   أساسٌات التصمٌم 

ؤ١ّ٘خ ٚٚظ١فخ ٚاٌؼٛاًِ اٌّئصشح ٚاٌخبِبد ٚاألدٚاد اٌّغزخذِخ ٚاٌز١بس اٌؾذ٠ش اٌزؼش٠ف ث٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق 

ٌٍزظ١ُّ. وّب ٠ز١ؼ اٌّغبق ٌٍطبٌت اعزخذاَ أٔٛاع ِٚغبؽخ ٚؽشوخ ٚؽج١ؼخ اٌخؾ ١ّ٠ٚض ث١ٓ اٌم١ّخ اٌؼٛئ١خ ٚا١ٌٍٔٛخ ٌٗ 

اٌىزبثخ اٌؼشث١خ ٚاٌضخشفخ اإلعال١ِخ. ٚل١بط أثؼبد اٌخطٛؽ ٚل١ّزٙب ا١ٌٍٔٛخ ٚاٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌخؾ اٌّغزم١ُ ٚإٌّىغش فٟ 

وّب ٠ؼذ اٌّغبق اٌطبٌت ٌّٕبلشخ ع١ىٌٛٛع١خ ادسان اٌٍْٛ ٚاٌّؼبٟٔ اٌّشرجطخ ثبألٌْٛ ٚرؤص١شارٙب ػٍٝ اٌزظ١ُّ، ٚرٛافك 

ٚرجب٠ٓ األٌٛاْ ٚػاللزٙب ثفٓ اٌغشاف١ه )فٓ اٌذػب٠خ ٚاإلػالْ(. وّب ٠ئً٘ اٌّغبق اٌطبٌت ١ٌم١ُ أٔٛاع رى٠ٕٛبد اٌشىً 

اللزٙب ثبٌفؼبء )اٌغبٌت ٚاٌّٛعت( ٚػاللخ اٌخؾ ِٚجبدة رى٠ٛٓ اٌشىً ٚاٌّظُّ اٌطجبػٟ ٚاٌّغزّغ ٠ٚضّٓ ػاللخ ٚػ

ٚ٘زا اٌّغبق ٠ز١ؼ ٌٍطبٌت ٚؽذح اٌشىً ِغ اٌز٠ٕٛغ ٚأّٔبؽ اٌزٛاصْ ث١ٓ أشىبي اٌؼًّ اٌفٕٟ ٚأٔٛاع اإل٠مبع فٟ اٌزظ١ُّ. 

زٕٛػخ ثظٛسح رّىُٕٙ ِٓ رؾم١ك أ٘ذافُٙ اٌشخظ١خ ٚأفىبسُ٘ اٌفشطخ ٌّّبسعخ ٘زح اٌّٙبساد ٚرطج١مٙب ثؤعب١ٌت ِ

 ظ١ُّ ّٔٛرط ٠شاػٟ ف١ٗ ػٕبطش اٌزظ١ُّ ٚاٌضِٓ ثٛطفٗ ٚؽذح أعبع١خ ٌجٕبء ػٕبطش اٌزظ١ُّ. اٌف١ٕخ ثز

ADV  405   الوسائط المتعددة 

خالي اٌخظبئض اٌّخزٍفخ ٌؼٕبطش٘ب ٚأٔٛاػٙب، اػبفخ اٌٝ اٌزؼش٠ف ثّفَٙٛ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح ِٓ ٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق 

ِغبالد اعزخذاَ ٚؽشق رمذ٠ُ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح. ٠ٚٙذف ٘زا اٌّغبق اٌٝ ر١ّٕخ لذساد اٌطبٌت اٌّؼشف١خ فٟ و١ف١خ 

رٛظ١ف اٌّىٛٔبد اٌّبد٠خ الٔزبط اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح ٚوّب ٠غؼٝ اٌّغبق اٌٝ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌز١ّض ث١ٓ خظبئض 

ؼب١٠ش ثشاِظ اإلٔزبط ٚاٌزؤ١ٌف ٌزى٠ٛٓ اٌزطج١مبد اٌّخزٍفخ، وّب ٠ئٍ٘ٗ ٌزظ١ُّ ٚرم١١ُ خطٛاد ِٚشاؽً ِٚؼب١٠ش أزبط ِٚ

 ٚأخز١بس ثشاِظ اٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح.

 

 

 



ADV  306    فن الجرافٌك 

. وّب غبؽِٗٚغبالد رطج١مٗ ٚأعظ ٔاٌزظ١ُّ اٌغشاف١ىٟ ٚأ١ّ٘زٗ ٚربس٠خ ٔشؤرٗ اٌزؼش٠ف ثّفَٙٛ ٠زٕبٚي ٘زا اٌّغبق 

١ّض ِب ث١ٓ أٔٛاع اٌّطجٛػبد ٚأٔٛاع اٌزظ١ُّ اٌغشاف١ىٟ، ِٚب ث١ٓ اٌؼٕبطش اٌزظ٠ٛش٠خ ٠ز١ؼ اٌّغبق ٌٍطبٌت اٌز

ٚاٌّشئ١خ ٚاٌؼالئم١خ ٚاٌزطج١م١خ ٚث١ٓ اٌّجبدة االعبع١خ ٚاٌّغبٔذح فٟ اٌزظ١ُّ اٌغشاف١ىٟ. وّب ٠ئً٘ اٌّغبق اٌطبٌت 

ذ اٌّغبق اٌطبٌت ٌزخط١ؾ اٌشجىخ إٌّبعجخ ٠ٚؾذد أ١ّ٘خ ٚػاللخ اٌشجىبد ١ٌم١ُ رمغ١ُ عجٕغش ٌٍؼًّ اٌفٕٟ. وّب ٠ؼ

 ثبٌزٛاصْ ٠ٚز١ؼ ٘زا اٌّغبق ٌٍطالة رظ١ُّ شؼبس أٚ شبسح ثؤعزخذاَ اٌزظ١ُّ اٌغشاف١ىٟ.

MGT  101    أسس االدارة 

 .ٔظشح ػبِخ ػٍٝ اٌٛظبئف اإلداس٠خ األعبع١خ، اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزخط١ؾ، اٌزٕظ١ُ،اٌم١بدح ٚاٌشلبثخ

 

 


