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 :مقدمة
اإلعالم المفتوح وحرية التعبير والرأي تزايد االهتمام ب ما يسمى في ظل عصر

الذي يتسم بالتفاعلية والالتزامنية وما يقوم به من دور  ةالجديد بمجال الصحافة
افية واالجتماعية واالقتصادية في جميع مجاالت وميادين الحياة السياسية والثق

استجابة للتوسع الكبير  يةالرقم الصحافةوغيره ، كانت الفكرة فتح تخصص 
ليس فقط  يةواإلليكترون يةالرقم الصحافةوالتطور المتسارع الذي يحدث في مجال 

كافة المؤسسات التي تعكف على استثمار هذا فى بل  الصحفيةالمؤسسات فى 
حقيق متطلباتها والتعريف بإنجازاتها واالتصال والتواصل في ت االتصالالنوع من 

 وفقاً ألحدث التكنولوجيا اإلعالمية التي تجذب انتباه وتثير اهتمام جمهورها
 في من جانب المتخصصين عالية مهارات الحديثة الرقمية الصحافة تتطلب

 تخداماس فى دبلوم الصحافة الرقمية ستتعلم طالب وبصفتك. ..األخبارواالتصاالت
 وذات والمتاحة الواضحة لألخبار المستمر العالم طلب لتلبية الناشئة التكنولوجيا

 .الصلة
 لتقاطا إلىيسعى  فيديو ىكصحفالفردى  والعملفريق  مع العمل على تدريبك تميس

 .مكان أي من ومشاركتها القصص
 لىإ باإلضافة الجديدة للصحافة والعملية النظرية المناهج البرنامج يستكشف
 .واألخالقية المصاحبة لها القانونية التداعيات

ويهدف الدبلوم الى تزويد الطالب بنطاق متماسك من األدوات والمهارات 
األساسية فيما يتعلق بالتعامل مع األخبار الرقمية وادارة العمل بالمنصات الرقمية 

مع التركيز فى الوقت ذاته على توفير فرص فاعلة للتدريب .. بشكل عام 
 ....العملى

 :أوال مرجعية الالئحة
فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة  2491لسنة  94القانون رقم  -

 0له
باصدار الالئحة التنفيذية  2491لسنة  904قرار رئيس الجمهورية رقم  -

 0لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له
ئحة الداخلية لكلية بإصدار الال 9/1/2441بتاريخ ( 224)القرار الوزارى  -

 0االعالم والقرارات المعدلة له
 19/3/1009موافقة مجلس جامعة القاهرة على الالئحة بجلسته بتاريخ  -
ما كشفت عنه الممارسة من حاجة المجتمع إلى وجود هذا باالضافة إلى  -

صحفى مؤهل للعمل فى مجال البيئة الرقمية يجمع بين المهارات الصحفية 
 0تية المناسبة للعمل فى هذا المجالوالخلفية المعلوما
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 يةالرقم الصحافة دبلومرسالة : ثانيا
المختلفة قادرين على  يةالتفاعل يةالرقم الصحافةإعداد خريجين في مجاالت 

التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصال ملتزمين بأخالقيات مهنة 
إلقليمي، ، وقادرين على المنافسة على المستوى المحلي واالصحافة

 . الصحفيةوالمساهمة في تطوير المؤسسات 

 
 :أهداف برنامج الدبلوم: ثالثا

 يةالرقم الصحافةيسعى البرنامج إلى تعزيز استخدام التقنية الحديثة في مجال 
من خالل تزويد الخريج بالمعارف والمهارات الالزمة لتلبية احتياجات سوق 

 يةالرقم الصحافةمجاالت  والمستقبلية من محترفين في الحاليةالعمل 
التحرير والتصميم والتصوير والمونتاج واإلخراج والصوت الرقمي )

 ....( والجرافيك 
 :على قادرينبنهاية هذا البرنامج يكون الخريجون 

  تعلم كيفية اختيار أفضل الوسائط لرواية القصص على منصات رقمية

 .متعددة

 يفية إنتاج قصص تعلم كيفية تطوير القصة في قصتك الرقمية وك

 .بصرية إبداعية

  تعلم أفضل الممارسات إلجراء المقابالت وكيفية إعداد موضوع

 .للمقابلة

  أفضل الممارسات لتصوير وتحرير وإنتاج مقاطع الفيديوالتدرب على. 

 تعلم كيفية إنتاج محتوى جذاب لجميع المنصات الرقمية. 

  تعلم أساسيات إنتاجpodcastفاعلية كيفية إنشاء تصورات تو

 .وخرائط إلخبار القصص ..ورسوم بيانية  ..ومخططات  ..للبيانات

  فهم مفاتيح تفاعل الجمهور وكيفية تطبيق ذلك على المحتوى الخاص

 .بك

 تعلم كيفية استخدام منصات النشر لعرض عملك. 

  إنتاج مشروع نهائي لتكوين وسائل اإلعالم الرقمية باستخدام تقنيات

 .الجديدةوأدوات وسائل اإلعالم 

 مجموعة جديدة من المهارات التي ستجعلك منتج محتوى وسائط  بناء

 0متميزرقمية 
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 :فرص العمل: رابعا
للعمل في  بنجاح سيكون الخريج مؤهال الدبلومعند إتمام جميع متطلبات 

في جميع القطاعات ونذكر على سبيل المثال  يةالرقم الصحافةمجاالت 
 :الوظائف المحتملة التالية

 والعربية واألجنبية المصريةنوات الفضائية الق. 

  والعربية واألجنبية المصريةوكاالت األنباء. 

 المحطات االذاعية المختلفة. 

 والحمالت اإلعالنية اتاإلعالن وانتاج شركات تصميم. 

 العالقات العامة في المؤسسات الحكومية والخاصة . 

  صةالحكومية والخامؤسسات وشركات اإلنتاج التليفزيوني . 

  اإلعالميةالصحفية ومراكز البحوث والدراسات . 

 التخصص مجالحرة في العمال األ . 

 
 :شروط القيد بالدبلوم : خامسا

يشتترط لقبتول الطالتب بتدبلوم الصتتحافة الرقميتة أن يكتون حاصتال علتى درجتتة 
البكتتالوريوس أو الليستتانس فتتى اإلعتتالم متتن إحتتدى جامعتتات جمهوريتتة مصتتر 

العربية أو علتى درجتة معادلتة لهتا متن معهتد علمتى أختر  العربية أو الجامعات
 0معترف به 

ويجتتوز قبتتول الطتتالب الحاصتتلين علتتى درجتتة الليستتانس أو البكتتالوريوس متتن 
كليات أخترى فتى التدبلوم بنتاء علتى اقتتراح مجلتس القستم المختتص وموافقتة 

 .مجلس الكلية
فتترض ولمجلتتس الكليتتة بنتتاء علتتى اقتتتراح مجلتتس القستتم المختتتص أن يقتترر 

 0على هؤالء الطالب ( تكميلية)مقررات إضافية 
وفتتى كتتل األحتتوال ال يؤهتتل دبلتتوم الصتتحافة الرقميتتة المهنتتى حاملتته لاللتحتتاق 
بدرجات جامعية أعلى ، وإنما يؤهله إلى االحتتراف فتى مجتال العمتل الصتحفى 

 0الرقمى 
 

 :مدة الدبلوم : سادسا
احتتدة مقستتمة إلتتى فصتتلين متتدة الدراستتة لنيتتل دبلتتوم الصتتحافة الرقميتتة ستتنة و

ستتاعات ( 3)دراستتيين وتتتتم الدراستتة بنظتتام الستتاعات المعتمتتدة ولكتتل مقتترر 
 0معتمدة 
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 :ضوابط االمتحانات : سابعا
يتعتتين علتتى ( الصتتحافة الرقميتتة)للحصتتول علتتى التتدبلوم المهنتتى فتتى  -2

علتتى األقتتل متتن المحاضتترات، وأن يحضتتر %( 90)التتدارس حضتتور 
 0بات العمليةعلى األقل من التدري%( 90)

فيمتتا عتتدا .. جميتتع المقتتررات الدراستتية يكتتون االمتحتتان فيهتتا تحريتترا  -1
 0المقررات التى تتطلب طبيعة الدراسة فيها اجراء االمتحان الكترونيا

 0مدة االمتحان التحريرى ألى مقرر دراسى ساعتان  -3
 0درجة  مائةالنهاية العظمى لكل مقرر تحريرى  -9
 :ية كما يلى تقديرات فى المقررات الدراسال -1

 
 

معدل النقاط 
GPA 

التقدير 
 التراكمى

التقدير التقليدى 
 المناظر

 النسبة المئوية

4.0 A 
 ممتاز

41-200% 

3.7-3.9 A- 40- 41أقل من% 

3.3-3.6 B+ 40أقل من -90 جيد جدا% 

3.0-3.2 B 
 جيد

 %90أقل من -91

2.7-2.9 B- 51- 91أقل من% 

2.3-2.6 C+ 
 مقبول

 %51أقل من -50

2.0-2.2 C 10- 50أقل من% 

1.7-1.9 C- 
 ضعيف

 D 1.6-1.0 %10أقل من 

0-0.9 F ضعيف جدا 
 

اذا رسب الطالب فى مقرر واحد فقط يعيد االمتحان فيه مرة أخترى فتى  -5
 0( مع مقررات الفصل التالى)الفصل التالى 

الحد األقصتى للحصتول علتى درجتة التدبلوم أربعتة فصتول دراستية بمتا  -9
 0ترات االنقطاع عن الدراسة بعذر مقبول فيها ف

 

 :خطة الدراسة : ثامنا
تتمثل مقررات الدبلوم المهنى فى ثمانية مقررات يتم تدريسها على متدار عتام 

أستتبوع، ومتتدة ( 21)دراستتى واحتتد مقستتم علتتى فصتتلين دراستتيين، كتتل فصتتل 
 0ساعة( 19)المقررات 
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قمية موزعتة علتى فصتلى فيما يلى المقررات التى تدرس لدبلوم الصحافة الرو
 ...الدراسة وعدد الساعات المعتمدة لكل مقرر 

 

 :مقررات الفصل الدراسى األول  (2)
 :وتشتمل هذه المقررات على ما يلى 

 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر

مجموع  الساعات النظرى والعملى
الساعات 
 عملى نظرى المعتمدة

DJ101  3 1 1 الرقميةمدخل إلى الصحافة 
DJ102 3 1 1 كتابة للمنصات الرقميةال 
DJ103 3 1 1 تشريعات وأخالقيات االعالم الجديد 

DJ104 
انتاج وسائط ) النشر على االنترنت

 (مادة اختيارية) (متعددة
1 1 3 

DJ105 3 1 1 (مادة اختيارية) صحافة البيانات 

 21   اجمالى عدد الساعات المعتمدة

 

 :مقررات الفصل الدراسى الثانى  (1)
 :وتشتمل هذه المقررات على ما يلى 

كود 
 المقرر

 اسم المقرر

مجموع  الساعات النظرى والعملى
الساعات 
 عملى نظرى المعتمدة

DJ106 3 1 1 صحافة الهواتف الذكية 

DJ107 
االستخدامات االجتماعية للصحافة 

 (مادة اختيارية) الرقمية
1 1 3 

DJ108 3 1 1 (مادة اختيارية) تسويق االخبار 

DJ109 3 1 1 التغطية االستقصائية 
DJ110 3 5  مشروع التخرج 

 21   اجمالى عدد الساعات المعتمدة
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 :نظام الدراسة: تاسعا
تعتمد الدراسة أساسا على المحاضرات المكتوبة على االنترنت وكذلك المحاضترات 

ل التتتى تعقتتد متتع الطتتالب وفقتتا لجتتدول زمنتتى يتستتلمه الطتتالب قبتتل بدايتتة كتتل فصتت
 0والكتب التى يضعها السادة المحاضرون فى مقرراتهم .. دراسى

 

 :المقترحة المصروفات الدراسيةقيمة : عاشرا
عشرة " 20000تبلغ قيمة المصروفات المستحقة عن دبلوم الصحافة الرقمية 

، يتم تقسيطها بواقع قسطين على العام الدراسى الخاص  "آالف جنيه مصرى
 0لكل فصل دراسى" خمسة آالف جنيه"ه جني 1000بالدبلوم بقيمة 

باالضافة إلى ذلك يقوم الدارس بسداد الرسوم االدارية المقررة من الجامعة           
 0وما قد تقضيه اللوائح المالية للجامعة من تعديالت)                      ( 

رارات وبالنسبة للطالب الوافدين، الرسوم المقررة على الطالب الوافدين طبقا لق

 الجامعة

 

 توصيف مقررات برنامج دبلوم الصحافة الرقمية
 

 :مقررات الفصل الدراسى األول: أوال

DJ101  الرقميةمدخل إلى الصحافة 
 اجتماعية دراسة ..اإلعالمية الرقمية الدراسات في األساسية المفاهيم دراسة

 على وآثارها االتصال في الحديثة والتقنيات الرقمية اإلعالم لوسائل وتاريخية
 .والمجتمع األفراد

والتطورات التى .. يستهدف المقرر تقديم تعريفات أساسية عن الصحافة الرقمية 
صاحبت استخدام الصحف للمنصات الرقمية خالل أكثر من عشرين عاما وأثر ذلك 

 ..على صناعة الصحافة 
غرف ويتضمن المقرر معلومات عن بيئة األخبار الرقمية والمنصات الرقمية و

ومداخل عن استخدامات الهواتف الذكية وانتاج األخبار وتوزيعها .. األخبار الذكية 
 ...الواقع االفتراضى والمحتوى.. واستهالكها

 التوجهات الجديدة فى االعالم بشكل عام والصحافة بشكل خاص  
 

DJ102 الكتابة للمنصات الرقمية 
والعوامل التى .. لوسائل الرقمية يتيح المقرر دراسة ما يتصل بنقل األخبار عبر ا

رواية .. العناصر البصرية .. تجعل الشكل الخبرى مناسبا للمنصات الرقمية 
األحداث والوقائع عبر منصات متعددة وتخصيص المحتوى المناسب لكل 

 ....منصة
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واختيار المنصات األنسب لشرائح الجمهور .. التعرف على قواعد الكتابة لالنترنت 
 ...تطوير وادارة المحتوى الرقمى ..المتعددة
 النصوص ذلك في بما) الويب مثل الجديدة اإلعالم لوسائل المهنية الكتابة تقنيات

 الرسائل الصغيرة، المدونات االجتماعية، اإلعالم وسائل( التفاعلية التشعبية
 ... المنصات من وغيرها الفورية،

 

DJ103 تشريعات وأخالقيات االعالم الجديد 
ف المقرر دراسة االجراءات المتصلة بخطوات جمع األخبار عبر الشبكات يستهد

وما يتعلق بذلك من مهارات .. الرقمية وعالقتها بمراحل التحقق من المحتوى 
 .. المعوقات القانونية واألخالقية .. أليات سير العمل .. وخطط وأدوات 

 المشكالت حل ..ميةللصحافة الرق األخالقية والمعايير األخالقية القيم دراسة
 الذاتي التنظيم وآليات. .للصحف الرقمية  المسؤولة الحرية مع المشتركة األخالقية
 (.إلخ الصحافة، مجالس) للصحافة

 مجتمع" عن الناشئة األخالقية والقضايا االجتماعية العواقب على عامة نظرة
 وتشمل(. ICT) واالتصاالت المعلومات لتقنيات الواسع واالستخدام" المعلومات

 والخصوصية الفكرية والملكية النشر وحقوق الوصول الموضوعات
 .وحريةالتعبير

 

 : المواد االختيارية 
 (يختار الطالب إحدى هاتين المادتين)

DJ104 (انتاج وسائط متعددة) النشر على االنترنت 

يتضمن المقرر ما يتعلق باعداد وانتاج ونشر الفيديو المناسب لمنصات الصحافة 
 ...الرقمية بما فيها شبكات التواصل االجتماعى

البث الصوتى المباشر ..استخدام البودكاست .. وانتاج وتطوير المنتج الصوتى 
 الى أخره.. على الفيسبوك 

 

DJ105 صحافة البيانات 
العناصر التى تساعد على نقل المحتوى .. نقل القصص االخبارية بطرق تفاعلية 

 ..المهارات واألدوات. .االخبارى بشكل تفاعلى 
أساليب .. جمع البيانات ومعالجتها وآليات عرضها بصورة بصرية مشوقة وجذابة 

وضع البيانات فى وسائل مرئية بشكل فعال من خالل تطبيقات مثل االنفوجرافيك 
 الى أخره.. وخارطة القصة والخط الزمنى 
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 الثانى الدراسى مقررات الفصل: ثانيا
 

DJ106 تف الذكيةصحافة الهوا 
.. يدور المقرر حول المفاهيم المتعلقة بصحافة الموبايل والهواتف الذكية 

صحفى ناسبة لصناعة محتوى اخبارى أواألدوات الم.. التطبيقات المستخدمة 
 ...باستخدام الهاتف المحمول 

اتقان انتاج .. لفة المحيطة بانتاج محتوى عبر الموبايل تدراسة الظروف المخ
وطرق نقل واستقبال البيانات .. لصوت من خالل الهواتف الذكية الفيديو وا

 ...والمعلومات عبر الهواتف الذكية

 

 

DJ109 التغطية االستقصائية 
البحث .. البحث والتغطية المتعمقة .. التعرف على االسلوب المنهجى فى التحقيق 

اقتفاء أثر .. البحث الوثائقى واستخدام السجالت ومتابعتها .. عن المعلومات 
جمع .. استخدام أدوات وتقنيات البحث .. اجراء المقابالت .. المستندات 

الكشف عن معلومات يتعمد اخفاؤها ..المعلومات المتباينة فى تقرير متماسك 
 .. التغطية االبداعية التى تضيف للمتلقى ..

 

DJ110 مشروع التخرج 
حيث يقدم .. افى ويستهدف انتاج محتوى رقمى مكتوب مسموع مرئى احتر

المشاركون فى الدبلوم أفكارا لمشروعات التخرج ويشكلون فرقا للعمل بعد 
ثم .. ويتم تعيين مدرب للمتابعة واالشراف على المشروع حتى ينتهى .. الموافقة 

 ...يعرض على لجان تحكيم للتقييم

 : المواد االختيارية 
 (يختار الطالب إحدى هاتين المادتين)
 

DJ107 تخدامات االجتماعية للصحافة الرقميةاالس 
دراسة اآلثار االجتماعية والثقافية والتنظيمية واالقتصادية لتكنولوجيات 

دراسة نقدية لالبتكارات التكنولوجية والخطابات . .المعلومات واالتصاالت الجديدة 
 ...التي تسهم في تعريف مجتمع المعلومات ودور الصحافة الرقمية وتأثيرها فيه

اسة ظروف عمل الصحفيين فى البيئة الرقمية والعوامل والقيم التي تؤثر على در
.. والتصورات العامة.. فهم الدراسات التجريبية حول المهنة. ممارساتهم اليومية
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ومعرفة استراتيجيات .. وتأثيرات ذلك على جودة المعلومات وتنوعها ونزاهتها
 .الى أخره..مصادر المعلومات

 

DJ108 خبارتسويق اال 

. .دراسة االبتكارات المتعلقة بالتوثيق واالتصال في مجاالت الصحافة الرقمية
 ...التسويق والخدمات اللوجستية وطرق التنفيذ واالستخدام

تتبع اتجاهات واهتمامات الجمهور على االنترنت مع دراسة كيفية تحديد واستخدام 
 ..السوق المستهدف المثالي للصحافة الرقمية

وتصدر  ..اج إلى معرفته حول محتوى التسويق لألخبار االلكترونيةكل ماتحت
تصفح أحدث القصص اإلخبارية وأعمدة الخبراء حول اتجاهات وأدوات .. التريند 

الرسائل اإلخبارية الشهرية و قائمة البريد . .وأساليب التسويق األكثر شعبية
 اإللكتروني

ت السلبية لألخبار عبراإلنترنت وتحويل االستعراضا: قياس العائد على المحتوى
 إلى استعراضات أكثر ايجابية وتفاعلية

 

 

 


