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 الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم الفني
 في

 

 تصميم الميديا الرقميةتخصص 
 6790/ 6792/ 9071تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم )

 (6790/6798وتطبق اعتبارًا من مطلع العام الجامعي  (00الجلسة )م 07/8/6790تاريخ 
 

سياةة ( 66)مين  تصيميم المييديا الريميية  تخصي لبرنامج الدبلوم الفنيي ييي  تتكون الخطة الدراسية 
 : التاليموزةة ةلى النحو ،معتمدة 

 ساعة معتمدة المتطلب الرقم
 6 المهارات العامة .1
 9 دام والتوظيفاالستخمهارات  .2
 9 العلوم المساندة .3
 42 المهارات المتخصصة .4

 66 المجموع
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 :وصف مخرجات التخصص

بمتطلبيات سيوا العمي  و  لي  مين خيا  الميامهم ميهللين لليييام  مصيممينخص  إلى إةداد يهدف الت
صييحفي و حيييوا الطبيي  و اساسيييات العميي  ال التصييميم المطبعييي، بييالمواد المتعلييية بالتصييميم اليراييكييي

 . الصورة و الفيديو، و اسس انتاج الصوت تخزين المعلومات
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فنيال خطة الدراسية لدرجة الدبلوم  
 تصميم الميديا الرقميةفي تخصص 

===================================================== 
 :زةة ةلى النحو اآلتيساةات معتمدة مو ( 6)مهارات العامة، لا: أوالا 

 المتطلب السابق عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 المواطنة اإلييابية ومهارات الحياة 10000111
  0 3 3 مهارات يي اللغة اإلنيليزية 10000112

  7 2 2 (م.س) المجموع

 
 :حو اآلتيساةات معتمدة موزةة ةلى الن( 9)،  مهارات االستخدام والتوظيف: ثانيا

 المتطلب السابق عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
 10000112 0 3 3 مهارات التواص  باللغة اإلنيليزية 10000121
  0 3 3 إدارة المهسسات اإلنتايية الصغيرة 10000122
  0 3 3 اإلشراف والتنظيم الصناةي 10000123

  7 9 9 (م.س) المجموع

 
 :ساةات معتمدة موزةة ةلى النحو اآلتي( 9)ة، المساند العلوم: ثاثال

 المتطلب السابق عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  3 2 3 ميدمة يي تينيات الصوت 12100111
  3 2 3 ميدمة يي الفيديو والمونتاج 12100112
  3 2 3 التصميم مبادئ 12100113

  3 6 1 (م.س) المجموع
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 " تصميم الميديا الرقمية " لتخصصالخطة الدراسية 

================================================== 

 ساعة معتمدة، وهي كاآلتي( 42) تصميم الميديا الرقمية تخصصمتطلبات : رابعاا 

 
 المتطلب السابق عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة

 11200103 3 2 3 تطوير التفكير اإلبداةي يي التصميم 11208131
 11200103 6 1 3 أساسيات الرسم لايكار اإلبداةية 11208132
 11200103 3 2 3 مبادئ التصميم المطبعي 11208141
 11208141 6 1 3 مهارات تيهيز التصاميم للطباةة 11208242
 11200103 3 2 3 تينيات انتاج وتصوير الفيديو 11208251
 11200103 3 1 2 1العم  الصحفي  11200111
 11208251 3 2 3 تينيات متيدمة يي انتاج وتصوير الفيديو 11208252
 11200103 3 1 2 السرد الفني لليص  11208121
 11200111 3 1 2 2العم  الصحفي  11208212
 11208131 3 2 3 تصميم العامات التيارية 11208233
 11200103 3 1 2 الصحاية وحيوا الطب  والنشر 11208214
 11208252 6 1 3 التصوير الريمي واالضاءة 11208253
 11208212 3 1 2 3العم  الصحفي  11208213
ات وطرا ماساسيات إةداد مواي  تخزين المعلو  11208262

 إدارتها
2 1 3 11208261 

 11200103 3 2 3 النشر ةبر االنترانت 11208261
   0 3 الميداني التدريب* 11200291

  21 21 42 (م.س) المجموع

 .أسابيع( 8)تدريب عملي متواصل لمدة  -*
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 الخطة االسترشادية
 

 السنة األولى

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

المواطنة اإلييابية ومهارات  10000111
 الحياة

 هارات التواص  باللغة اإلنيليزيةم 10000121 3
3 

 3 اإلشراف والتنظيم الصناةي 10000123 3 مهارات يي اللغة اإلنيليزية 10000112

إدارة المهسسات اإلنتايية  10000122
 الصغيرة

3 
11200121   

 2 السرد الفني لليص 

 3 تصميمتطوير التفكير اإلبداةي يي ال 11200131 3 ميدمة يي تينيات الصوت 12100111
 3 أساسيات الرسم لايكار اإلبداةية 11200132 3 التصميم مبادئ 12100113
 3 مبادئ التصميم المطبعي 11200141 2 1العم  الصحفي  11208111

 17 المجموع 17 المجموع

 
 السنة الثانية

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 ةالمعتمد

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 مهارات تيهيز التصاميم للطباةة 11200242
 3 تينيات متيدمة يي انتاج وتصوير الفيديو 11200252 3

 3 التصوير الريمي واالضاءة 11200253 3 تينيات انتاج وتصوير الفيديو 11200251

12100112 
 ميدمة يي الفيديو والمونتاج

 3لعم  الصحفي ا 11208213 3
2 

 2العم  الصحفي  11208212
 النشر ةبر االنترانت 11200261 2

3 

 3 تصميم العامات التيارية 11200233
 3 التدريب الميداني 11200291

ات مساسيات إةداد مواي  تخزين المعلو ا  11200262 2 الصحاية وحيوا الطب  والنشر 11200214
 وطرا إدارتها

2 

 16  وعالمجم 16  المجموع
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 العامة المهارات: أوالً 
 (7-0: 0) 97777999المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

يوضح المساا مفهوم المواطنة ومهارات الحياة وألميتهما ييي اكتسياب مهيارات ييميا، والعمي  ةليى اسيتخدام لي ا المهيارات ييي 
سيياا يراةييي بنيياء المعريييا يييي الموضييوةات التييي سييعيهم للحصييو  ةلييى تعليييم ايضيي  ونتييايج اييابيييا يييي العميي ، حييي  ان الم

يتضييمنها البرنييامج كمييا ويبنييي المهييارة ةنييد الشييباب السييتخدامها يييي تطبيييا المعريييا كمييا ويبنييي الثيييا يييي يييدرات الشييباب ةلييى 
اطنيية اسييتخدام ليي ا المعريييا والمهييارة باالضييايا الييى تييويير الييدةم الشخصييي والبييييي لتغيييير السييلو  ميين خييا  تعزيييز ييييم المو 

 .االييابية والثياية الميتمعية البناءة والعم  الميتمعي التطوةي
Skills in English Language 10000112 (3: 3-0) 

This is a General English Language course which aims at developing the four English 

Language receptive and productive Skills; Listening, Reading, Writing and Speaking, as well as 

providing practice for the basics of grammar and vocabulary for effective and meaningful 

communication inside and outside the classroom. 
 

 مهارات التشغيل واالستخدام : ثانياً 
Communication Skills in English Language 10000121 (3: 3-0)  
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

 (0-3: 3) 00000011نتاجية الصغيرة إل إدارة المنشآت ا

يوضح المساا مفهوم ريادة األةما ، تأثيرلا يي اإليتصاد الوطني ودورلا يي اليضاء ةلى البطالة، وكيفية استحدا  أيكار 
ها من خا  دراسة ريادية ومبتكرة لتوايم احتيايات الميتم  و موايهة المخاطر والتحديات التي تعترضها، وتيييم ير  نياح

دارة شههونها المالية، وكيفية ةم  تسويا لها، والطبيعة اليانونية لها وخطة العم   اليدوى، وكيفية حساب كلفتها وتمويلها وا 
 .الازمة للبدء بها م  التركيز ةلى التيربة األردنية يي ل ا الميا 

 (0-3: 3)  10000123 اإلشراف والتنظيم الصناعي
ةية انواةها ومواصفاتها واشكالها ، اشكا  التنظيم االداري وميزاتها، دور الفني يي تطوير الصناةة ودورة يي المنشآت الصنا

التعرف ةلى المخاطر وطرا . التسلس  الهرمي يي المهسسة الصناةية و ادارة ظروف العم  يي المنشآت الصناةية 
مواصفات المعتمدة ة، اصناف الحريا معدات المكايحة، التعرف ةلى أيهزة ومعدات الحماية حسب ال. السيطرة ةليها 

الكهرباء مخاطرلا تأثيراتها ةلى االنسان الحماية من الكهرباء والمعالية من الصدمة الكهربايية، التعام  م  المواد الكيماوية 
 .مخاطرلا وشروط التخزين،اليوانين المحلية والضمان االينماةيو آثارلا و 
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 اندةالمس العلوم: ثالثاً 
 (3-2: 3) 01000000مقدمة في تقنيات الصوت 

ميدمة يي ميا  تينيات الصوت، حي  يتعرف الطالب ةلى المياالت المختلفة للتخص  و تفرةاتها، و الهيكلية و 
يتعرف . المنظومة العامة و الوظايفية للميا ، و يتعرف الطالب ةلى الوظايف المختلفة لايراد العاملين يي الميا 

ب ايضا بصورة ةامة ةلى المعدات و البرامج المستخدمة يي الميا  و يطلعون ةلى االيكار االساسية يي ةمليات االلطا
 .االنتاج الصوتي

 (3-2: 3) 01000001مقدمة في الفيديو والمونتاج 
سييييوم . اج يييديو يصيير، إلنتمونتاج، سيتعلم الطاب  العناصر األساسية لإلنتاج السينمايي مث  اإلخراج وال ا المساايي ل 

 .المساا ل ا ةند االنتهاء منالطالب باخراج و مونتاج الفيلم وةرض الفيديو 

 (3-2: 3) 01000003مبادئ التصميم 
يهدف ل ا المساا الى تعريف الطاب ةلى مفاليم ومبادىء التصميم االساسية، والم التينيات التي يتعام  معها المصمم م  

 كار الّخايةيية والمفردات الفنية واستخدام تينيات ريمية تسالم يي ابتكار االادرا  العناصر البصر 

 

 
 :المهارات المتخصصة: رابعا

 (3-2: 3) 00100030 تطوير التفكير اإلبداعي في التصميم

ييد . رليا باسيتمرارييوم ل ا المساا بتيديم ةدد من تينيات تولييد يكيرة إلثبيات أن التفكيير اإلبيداةي ليو المهيارة التيي يمكين تطوي
وسييتم تشييي  . الخيرايط ال لنيية "والبصيري اللفظيي " مفتوحية"ةلى شيك  صيفايح يكيرة " التفكير ةلى الورا"يستغرا دلي  ةلى 

وسوف يحتياج األمير المتعلميين ةليى اسيتخدام تينييات صين  . المتعلمين أن تنشأ األيكار التي تفي ألداف االتصاالت البصرية
. كيارلم ةليى اليورا وأنهيا ينبغيي أن تكيون ييادرة ةليى التعيرف ةليى السييايات الثياييية التيي تعمي  أيكيارلمةامة للتعبير ةين أي

 .المفهومحات، الصور المصغرة أو ورية ينبغي أن تثبت االختيار، ومرايعة وتطوير األيكار يي كراسات الرسم، تصميم صف
 :الكتب والمصادر

 
Sketching from the Imagination: An Insight into Creative Drawing - 3dtotal Publishing 

Sketchnote Handbook Video Edition, The: the illustrated guide to visual note taking - By Mike Rohde 
Sketch Your World: Essential Techniques for Drawing on Location – By James Hobbs 

Just Draw It!: The Dynamic Drawing Course for Anyone with a Pencil and 

 (6-1: 3) 00100031أساسيات الرسم لالفكار اإلبداعية 

ل ا المساا يعلم الطالب كيفية الرسم وكيفيية اسيتخدام طرييية تسياةد المصيمم بتحويي  التصيميم مين مييرد يكيرا اليى تصيميم يسياةدنا ييي  
بداةيية باسيتخدام ادوات الرسيم االساسيية يي ل ا المساا سيوف نييوم بنيي  ايكارنيا االبداةيية و تحويلهيا اليى رسيومات ا. ةمليتنا التصميمية
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مث  ايام الرصا  و مختلف انواع الورا، باالضاية الى ان الطاليب سيوف يييوم بيتعلم كيفيية تحضيير تصيميما و تحويليا مين يكيرا اليى 
ايكيارا االبداةيية مين  ةند االنتهاء من ل ا المساا سوف يستطي  الطالب استخدام االدوات االساسية بك  ثية والتعبير ةن. رسما ابداةية

 خا  استخدام اساسيات الرسم االبداةي
 :الكتب والمصادر

Sketching from the Imagination: An Insight into Creative Drawing - 3dtotal Publishing 

Sketchnote Handbook Video Edition, The: the illustrated guide to visual note taking - By Mike 

Rohde 

Sketch Your World: Essential Techniques for Drawing on Location – By James Hobbs 

Just Draw It!: The Dynamic Drawing Course for Anyone with a Pencil and Paper - By Sam 

Piyasena 
 (3-2: 3) 00100010  مبادئ التصميم المطبعي

وف اإلنيليزية وأنواةها وةايلتها ونسبها التشريحية والتصيميمية مين حيي  ماءمتهيا للتصيميمات يهدف ل ا المساا الى التعرف ةلى الحر 
ستحدا  أشكا  وأنماط  ستخدام برامج اليرايي  إلنتاج وا  المختلفة وما لي شروط إنتياء الحروف بما يتاءم م  طبيعة المنتج التصميمي وا 

تعتمد ةلى الحروف يي التشكي  و سيواء كيان ييي الميواد المطبوةية او التينيية الريميية  تايبوغراييا مختلفة يتم إستخدامها يي ةم  تصاميم
من خا  تحليلا واكتساب المزيد من الفهم للمصطلحات التينيات المستخدمة يي التصيميم الطبياةي مميا ييعليا ييادرا ةليى إنتياج تصياميم 

 .باستخدام درية واةية من الدية والتعييد
 :الكتب والمصادر

Adobe InDesign CC Classroom in a Book                                                

 (6-1: 3)  00100111  مهارات تجهيز التصاميم للطباعة
يطييور الطيياب نظييرة ثايبيية . ييييدم ليي ا المسيياا للطيياب المراحيي  والطييرا الازميية إلةييداد األةمييا  الفنييية المفاليمييية لاسييتخدام التييياري

راءات اإلنتاج واليضايا، مث  التصميم المستدام، وتعزيز مهارات االتصا  الازمة للعم  م  العماء واأليران والميوردين المشياركين ييي إي
 .الطباةة

 :الكتب والمصادر
A Guide to Graphic Print Production 3rd Edition by Kaj Johansson  

Real World Print Production with Adobe Creative Cloud (Graphic Design & Visual 

Communication Courses) 1st Edition By Claudia McCue  

Production for the Graphic Designer by James Macguire 

 (3-2: 3)  00100110 تقنيات انتاج وتصوير الفيديو
 لفيديو وييا لمواصفات العمي يهدف ل ا المساا إلى تطوير مهارات المتعلمين ومدى يهمهم إلنتاج ا

client-led ‘live’ or ‘client simulated’  ،ويتم تطوير المنتج ابتداءا من الفكرة وحتى المنتج النهايي 
 :الكتب والمصادر

Adobe Premiere Pro CC Classroom in a Book (Paperback) 
by Adobe Creative Team 
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   (3-1: 2) 00100000 1 العمل الصحفي 

يهييدف ليي ا المسيياا الييى تعريييف الطالييب بمبييادئ الصييحاية و ممارسييتها ميي  التركيييز ةلييى إةييداد التيييارير و كتابيية االخبييار و الميييابات و 
 .    تحريرلا و كيفية تطبييها يي الصحاية اليومية

      :الكتب والمصادر
  The Elements of Journalism, Revised and Updated 3rd Edition: What Newspeople Should Know and 

the Public Should Expect 3 Rev Upd Edition - Bill Kovach 

Journalism: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) 2nd Edition - Ian Hargreaves 

The New New Journalism: Conversations with America's Best Nonfiction Writers on Their Craft  - 

Robert S. Boynton  

Journalistic Writing: Building the Skills, Honing the Craft 3rd Edition - Robert M. Knight                                                                                                                                                                                    

 (3-2: 3) 00100111 تقنيات متقدمة في انتاج وتصوير الفيديو
سيعطي ل ا المساا ير  للطالب ةلى تطيوير العمي  االنتيايي بيدءا مين الفكيرة المبدييية وحتيى المراحي  االنتاييية انتهياءا بتصيدير المنيتج 

يتويب ةليى الطاليب تصيميم العمي  . وايعية، خيالية، السرد، وةدم السرد، بناء ةلى الفن وتويا العمي : تتنوعاالةما  االنتايية . النهايي
االنتايي الستخدامات مختلفة يدا، ةلى سبي  المثا  ةلى األيهزة المحمولة الصغيرة، وصوال إلى شاشات السينما أو غيرلا من اإلسياط 

 . ةلى نطاا واس 
 :الكتب والمصادر

Adobe Premiere Pro CC Classroom in a Book  (Paperback) 

by Adobe Creative Team   

 (3-1: 2) 00100010 السرد الفني للقصص

سييدرس الطياب ييي ليي ا المسياا الموضيوةات العالميية ميين سيرد اليصي  التيليييدي باإلضياية إليى تطبيياتهيا ميين تصيميم السيرد البصييري 
وسييوم الطاب بتحلي  أمثلة تاريخية لروايات البصرية ومن ثيم نيي  األيكيار . ة اليديدة من وساي  اإلةامواألشكا  الغير خطية والتفاةلي

والعواطف من خا  استخدام  الصور وتينيات سرد اليص  التيليدية من أي  تصميم روايات يديدة متنوةة ومختلفة مين أشيكا  وسياي  
 .اإلةام والترييا

 :الكتب والمصادر
Working Methods: Comic Creators Detail Their Storytelling And Artistic Processes - John Lowe  

The Art of Storytelling: Easy Steps to Presenting an Unforgettable Story - John Walsh 

 (3-1: 2) 11208212  1العمل الصحفي 

. وساي  اإلةام التيليدية أو أكثر حداثية، يننيا يتطيور ويتطيور ييي كي  وييت الصحاية لي نشاط أساسي، وما إ ا كانت تمارس من خا 
ويهكيييد برنيييامج الصيييحاية ةليييى تيييدريب الكتييياب والصيييحفيين والمحيييررين ةليييى وسييياي  اإلةيييام اإلخباريييية التيييي تشيييم  الصيييحف والمييييات 

ميين ييي متابعية المهين ييي ميموةية واسيعة مين بيييات ويسعى البرنامج أيضا إلى إةداد وتويييا الطياب المهت. واإل اةة والوسايط الريمية
ك ل ، سيوف يكتسيب الطياب معريية ةمليية بالمهيارات والمفياليم واليييم واألخياا الازمية للنييا  . الوسايط المتعددة اإلةامية والتفسيرية

التركييز ةليى تطيوير ةمليية االتصيا  تم تصيميم دورة الصيحاية لتزوييد الطياب مي  خلفيية الصيحاية األساسيية، مي  . كما التواص  المهني
وسييتم . ويتوي  من الطاب تطوير المهارات  ات الصلة الازمة لوصف، شير ، ييياد ، ييروي، ينظير وتحليي ، بديية وبوضيو . األساسية

ت إيييراء ويييد تشييم  وحييدات الدراسيية ميدميية للصييحاية، ومهييارات كتابيية الصييحاية، ومهييارا. تطييوير مهييارات الكتابيية الحاسييوبية وتشييييعها
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المييييابات، وتكنولويييييا الصيييحاية، والتصيييوير الريميييي، ومهيييارات البحييي  ييييي الصيييحاية، ووسييياي  اإلةيييام المطبوةييية، ووسييياي  اإلةيييام 
 .اإللكترونية، وأخاييات الصحاية

   :   الكتب والمصادر
 The Elements of Journalism, Revised and Updated 3rd Edition: What Newspeople Should Know and 

the Public Should Expect 3 Rev Upd Edition - Bill Kovach 
Journalism: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) 2nd Edition - Ian Hargreaves 

The New New Journalism: Conversations with America's Best Nonfiction Writers on Their Craft   - 
Robert S .Boynton  

Journalistic Writing: Building the Skills, Honing the Craft 3rd Edition  -  

   (3-2: 3) 00100133تصميم العالمات التجارية 

رة من خا  تيديم الهدف من ل االمساا لوالمعرية التاريخية والثيايية  يي تطور الهوية التيارية واكتساب الخبرة العملية يي تطوير حلو  مبتك
 منهييات بصرية وتطوير ويهم رمزيات وطرا تصميم الشعارات

 :الكتب والمصادر
Adobe Illustrator CC Classroom in a Book  (Paperback) 

 (3-1: 2) 11208214 الصحافة وحقوق الطبع والنشر
وانيب حييوا الطبي  والنشير مي  التركييز ةليى المبيادئ األساسيية وكيفيية تعتبر حيوا النشر شك  من أشكا  الملكية الفكرية و يبح  ل ا المساا يميي  ي

ويشم  المساا مساي  تتناو  كيفية الحصيو  ةليى حييوا الطبي  والنشير وحييوا مالي  لي ا حييوا الطبي  والنشير وميدة . تطبييها ةلى التكنولوييا اليديدة
 .ا والدياع ةن أي تعدي يطرأالحماية واإلةفاءات من الحيوا  الحصرية للمال  وترخيصها وانتهاكه

 مثي  ويشيم  لي ا المسياا دراسية تياري  نميو وتوسي  حييوا الطبي  والنشير مي  تطيور التكنولويييا ييي العيالم واختيراع الطباةية مين خيا  أحيد  التينييات 

MP3الصوت والفيديو وملفات   
 وتينيات تديا وتباد  الملفات

: رلكتب والمصادا   
Copy(write): Intellectual Property in the Writing Classroom (Perspectives on Writing) - 

Martine Courant Rife (Editor), Shaun Slattery (Editor), D .Nielle Nicole Devoss (Editor ) 
How to Write Great Copy: Learn the Unwritten Rules of Copywriting Paperback  – May 1, 

2006 - Dominic Gettins 

 (6-1: 3) 00100113  التصوير الرقمي واالضاءة 
وسيييتم . يشييم  ليي ا المسيياا حصيي  اسييتوديو ةملييية تيييوم ةلييى دراسيية المبييادئ األساسييية وتطبييييات الضييوء خييا  ةملييية التييياط الصييور

 التركيز ةلى األسلوب الحريي والتيني باإلضاية إلى المفاليم المتعلية بالضوء والتصوير الفوتوغراف
:تب والمصادرالك  

Lighting for Digital Photography: From Snapshots to Great Shots (Using Flash and Natural 

Light for Portrait, Still Life, Action, and Product Photography) 1st Edition - Syl Arena   

The Complete Guide to Light & Lighting in Digital Photography (A Lark Photography Book) - 
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Michael Freeman    

Creative Lighting: Digital Photography Tips and Techniques - Harold Davis. 
 (3-1: 2)11208213  3العمل الصحفي 

ريتهم باليضيايا وتوسيي  معي 1 لي ا بيالطب  ليو مختبير صيحيفة المتيدمية التيي الطياب سيوف تعتميد ةليى المهيارات المكتسيبة ييي الصيحاية
المنشيورة، أيكيار  وباإلضاية إليى  لي ، سيوف الطياب ةليى تطيوير محفظية مين األةميا . اليانونية واألخايية التي توايا الصحفيين اليوم

 االيترا  وخطابات االستعام للصحف والميات المستهدية
 :الكتب والمصادر

The Elements of Journalism, Revised and Updated 3rd Edition: What Newspeople Should Know and the 

Public Should Expect 3 Rev Upd Edition - Bill Kovach 

Journalism: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) 2nd Edition - Ian Hargreaves 

The New New Journalism: Conversations with America's Best Nonfiction Writers on Their Craft  - 

Robert S. Boynton  

Journalistic Writing: Building the Skills, Honing the Craft 3rd Edition - Robert M. Knight.                       

   (3-1: 2) 00100111 ات وطرق إدارتهاماساسيات إعداد مواقع تخزين المعلو 

ساا ةلى أساسيات  دور مواي  تخزين المعلومات يي تطوير المواي  االلكترونية باإلضاية إلى التعرف ةلى سيتم التعرف يي ل ا الم
والتعرف ةلى مصطلحات مواي  تخزين المعلومات وأيض  استخداماتها  Joomla و Drupal و WordPress المواي  المتاحة منها

 .وطرا تطوير استراتييية إدارة المحتوى
ادئ التوييهية لتيييم نظام إدارة الموي  سواء كان مستضاف من شركة ما أم  اتيا أو مفتو  المصدر أو مل  خا  كما يتضمن المب

.باإلضاية إلى اختيار موي  يايم احتيايات المستخدم  
: الكتب والمصادر  

Web Content Management: Systems, Features, and Best Practices 1st Edition  - Deane Barker  
CMS Made Simple 1.9 Beginner’s Guide: LITE Edition - Sofia Hauschildt 

 (3-2: 3)  11208261 النشر عبر االنترانت

ل ا المساا يي النشر ةبر االنترنت ييم  بين الناحية النظرية و . ل ا البرنامج يوير نظرة شاملة و متكاملة ةن النشر ةبر االنترنت
 17سوف ييوم الطالب بفهم و تعلم المشاك  االساسية التي توايا النشر ةبر االنترنت يي اليرن . لية ويطورلاالعملية ليضيف خبرة ةم

 .و امثلة كثيرة ةن النشر و كيفية ادارتها التي بدورلا سوف تضيف الكثير من الخبرة التي سوف تميز الطالب يي سوا العم 
رة المعريية و العملية التي بدورلا تيع  الطالب يادرا ةلى انشاء مشروةا يي النشر ل ا المساا تحديدا يضيف للطالب الكثير من الخب

 .ةبر االنترنت و تطوير المستوى الوظيفي
 : الكتب والمصادر

JOURNALISM IN THE AGE OF SOCIAL MEDIA By JENNIFER ALEJANDRO 

 (3) 11208291   الميداني التدريب 
سياةة  107ميميوع  وليو ةبيارة ةين. ركز ةليى تكثييف معريية وخبيرة الطاليب ليطياع التصيميم اليراييكييالتدريب الفردي  للطالب وال ي ي

يعمي  الطياب ييي الشيركة مي  المهنييين المختصيين ييي .  من التدريب الميداني وةادة يتم التدريب خا  الفصي  الدراسيي األخيير للطاليب
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 .متفا ةليها من يب  صاحب العم  والمدربالميا  ويتم تيييمهم اةتمادا ةلى األلداف المحددة وال
ليي ا بييالطب  يييوير للطالييب خبييرة ييميية ميين سييوا العميي ، والتفاةيي  ميي  المتخصصييين يييي ليي ا اليطيياع، ممييا يهييييا لاسييتعداد  لييدخو  سييوا 

 .ييب ةلى الطاب ميابلة الشركات المختصة والحصو  ةلى موايية لتدريبا. العم 

 


