
   
 

 

 جامعة ابن رشـد في هولندا
 

 آليــــة اإلعالم
 

 قسم اإلذاعة والتلفزيون
 

  
قسم اإلذاعة  مقررات( الدراسية الختصاص اإلعالم المتطلبات 

 مرحلة ...) البكالوريوس(مرحلة الليسانس ) والتلفزيون
   البكلوريوس\...الليسانس

  
  
  

  السنة الدراسية األولى 
 

  
  : الفصل الدراسي األول

 
رقم المادة اسم المادة عدد الساعات ت

 3 124100 مدخل فنون سمعية ومرئية
 3 يوهاتاستود 224101
 3 مصطلحات إذاعية وتلفزيونية 324102
 3 علم النفس الفني 424103
 تطبيقات 3 عملية 524104

  
  : الفصل الدراسي الثاني

رقم المادة اسم المادة عدد الساعات ت
 3 عناصر الخطاب السمعي والمرئي  124105
 3الصوت واإللقاء في العمل اإلذاعي والتلفزيوني  224106
 3 تقنيات إعالمية  324107
 3 اللغة اإلعالمية  424108
 تطبيقات 3 عملية 524109



  
 
 

  السنة الدراسية الثانية 
 

  
  : الفصل الدراسي الثالث

 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 فنون الكتابة اإلعالمية 124200
 3 برامج أطفال 224201
 3 تصوير فوتوغرافي 324202
 3 جماليات الصورة 424203
 3 تطبيقات عملية 524204

     

  : الفصل الدراسي الرابع

 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 إعداد برامج 124205
 3 قنوات ومحطات إعالمية 224206
 3   تصوير داخلي 324207
 3 بحوث إعالمية 424208
 3 تطبيقات عملية 524209
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

   نة الدراسية الثالثةالس
  
  
  

  : الفصل الدراسي الخامس    

 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3  إذاعات وقنوات متخصصة 124300
 3 تصوير خارجي 224301
 3 نقد وتحليل برامجي 324302
 3 الموسيقى والمؤثرات الصوتية  424303
 3 تطبيقات عملية 524304

  

  

  : لسادسالفصل الدراسي ا  

 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 بنية الخبر اإلعالمي 124305
 3 برامج وثائقية 224306
 3 تقنيات إعالمية 324307
 3 مناهج بحث 424308
 3 تطبيقات 524309
     
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  السنة الدراسية الرابعة
  
  

  : الفصل الدراسي السابع

 الساعاتعدد  اسم المادةرقم المادةت
 3 قنوات ومحطات دولية 124400
 3 أساليب إنتاج 224401
 3 برامج درامية 324402
 3 أساسيات فن اإلخراج 424403
 3 تطبيقات عملية 524404

       
  

 
 

  : الفصل الدراسي الثامن

 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 أفكار برامجية 124405
 3 شريعات قوانين وت 224406
 3 مونتاج 324407
 3 مشروع التخرج 424408
 3 بحث ومناقشة 524409
    
  

 
 
 
 
 
 



  مرحلة والتلفزيون الختصاص اإلذاعة الدراسية المتطلبات
   الماجستير

  
      :األول الدراسي الفصل الدراسية لمرحلة الماجستير إذاعة وتلفزيون الخطة  
 
 عدد الوحدات                       اسم المادة الكود ت
 3     نظريات إعالمية معاصرة  24535 1
 3     مصطلحات إذاعية وتلفزيونية باللغة االنجليزية  24536 2
 3     نقد وتحليل   24537 3
 3     آتابة وإعداد برامجي  24538 4
   مناهج بحث 24539  

    
  
  
    :لفزيون الفصل الدراسي الثانيالخطة الدراسية لمرحلة الماجستير إذاعة وت  

     
 عدد الوحدات المادة الكود ت
 3     جماليات الخطاب السمعي والمرئي 24540 1
 3     تخطيط ودورات برامجية 24541 2
 3     تقنيات حديثة 24542 3
 3     تطبيقات عملية حرة 24543 4
   سمنار ومناقشة عناوين وخطة البحث 24544  
   
  
  
  
  
  
  
  



  والتلفزيون اإلذاعة الختصاص الدراسية المتطلبات     
    الدآتوراه  مرحلة

 : إذاعة وتلفزيون الفصل الدراسي األول الخطة الدراسية لمرحلة الدآتوراه  
     
 عدد الوحدات                       اسم المادة الكود ت
 3     وسائل اتصال حديثة 24545 1
 3     توىتحليل مح  24546 2
 3     مفاهيم ورؤى برامجية  24547 3
 3     بحوث إعالمية  24548 4
    
 
    :الثاني الفصل الدراسي إذاعة وتلفزيون  الدآتوراه الدراسية لمرحلة الخطة  
  
 عدد الوحدات المادة الكود ت
 3     جماليات الخطاب اإلعالمي 24549 1
 3     الدعاية واإلعالن 24550 2
 3     الكتابة واإلعداد ألبرامجي 24551 3
 3     قضايا إعالمية ومعالجات 24552 4
   

  
    :الثالث إذاعة وتلفزيون الفصل الدراسي  الدآتوراه الدراسية لمرحلة الخطة  
 
 عدد الوحدات المادة الكودت
1 24553       3 
2 24554       3 
 3     بحوث تطبيقية 24555 3
 3     ينارسم 24556 4

     

    

 


