
 

د"نظام الدراسة عن بعـ "بدراسة الصحافة الحرة من ألمانيا  فيدبلومة   

عن بدء التسجيل فى ” برلين“يعلن المركز الديمقراطي األلماني ومقره جمهورية ألمانيا االتحادية 
حسب الشروط وطبيعة الدراسة ” بنظام الدراسة عن بعد ألمانيامن “الدبلومة لدراسة الصحافة الحرة 

أوربا، ويرجى اإلطالع على كافة التفاصيل من خالل المعلومات المذكورة أدناه،  فيعليها المتعارف 
حيث شروط القبول، وطبيعة الدراسة عن بعد، والنماذج اإللزامية واالختيارية المزمع دراستها من 

 .خالل هذه الدبلومة، وتكاليف الدبلومة
المركز “غة العربية، قمنا بعمل شراكة وتعاون مع هذه الدبلومة والناطقين بالل فيومن أجل المشاركين 
في القاهرة، لكي نتيح للمشاركين في هذه الدبلومة فرصة الدراسة باللغة العربية، ” الديمقراطي العربي

من خالل نخبة من أساتذة األعالم ، مع الحصول في نفس الوقت على شهادة معتمدة من المركز 
 .الديمقراطي األلماني

لكل مشارك وفقا الختياركم لطبيعة  عالماإل فيلمركز بتخصيص أستاذ دكتور وسوف يقوم ا
التخصص الذي تريدونه، حيث سيقوم الدكتور المشرف بتدريس المقرر المتفق عليه معكم، مع 

 االستمرار في المتابعة خالل فترة الدراسة، سواء كانت شهرا أو ثالثة أشهر وفقًا الختياركم

 حرة عن بعد:طابع دراسة الصحافة ال

عن بعد،  هذا النوع من الدراسات الصحفية جمهورية ألمانيا االتحادية تتصدر أنمن الجدير بالذكر 
 وتحتل الدبلومات التي تمنحها في هذا المجال المركز األول على مستوى العالم.

ل امج بهدف إيصالهم إلى درجة االحتراف في في الدبلومة على رفع كفاءة المشاركين المركز يعمل
تخصصاتهم المهنية فى ل احترافهم جانبب احتراف العمل الصحفي إلىبذلك  ليصل العمل الصحفي؛

 إلى ورشه 3 تتراوح ما بين مدة هذه الدبلومة خالل ن فىو المشارك يتمكنحيث  المجاالت األخرى.
 أدوات ، حيث يتعرف علىومنسق ومنهجيالدراسة الصحفية عن بعد بشكل مضغوط من  أشهر 6
 االختصاصيةجانب المواد  ، هذا إلى(اختياري عالم والعالقات العامة )إللحرفة الصحفية واا

، مما يجعلها أكثر تالؤمًا مع االختياريةمن المواد  ًا عديدة وبهذا تقدم الدبلومة عروض .األساسية
  ظروف المشاركين وحاجاتهم الشخصية.

 مما يجعل الفرصة متاحة أمام المشاركين ،متخصصينوالخبراء نخبة من الهذه الدبلومة توفر  -
 مجال العمل الصحفي.من النجاح فى  التي تمكنهمكتساب الكفاءة الصحفية ال



 التعليم: 

، مما يجعل المشاركين أكثر حرية، على اعتبار أنهم الدراسة عن بعد أسلوبتعتمد هذه الدبلومة على 
يناسبهم من  االمشاركين حق اختيار م غير مقيدين بزمان أو مكان محددين، بل تمنح الدبلومة

  أوقات.

 :المجموعات المستهدفة

تستهدف هذه الدبلومة األشخاص الذين لديهم الرغبة في امتهان العمل الصحفي لكن لم تتح لهم 
الفرصة للدراسة المنتظمة، كما أنها تستهدف متوسطي المستوى ممن يريدون رفع كفاءتهم الصحفية 

المية، حيث تمنحهم هذه الدبلومة معرفة عميقة من خالل نخبة من لتواكب المتغيرات الع
المتخصصين، ومن خالل تقديم مناهج تتواكب مع أحدث المقررات العالمية في مجال اإلعالم 

 لهذه الدبلومة: االنتسابويشترط 

 .اإلعالمكلية  الضروري الكليات الجامعية وليس من  إحدىلشهادة من  يكون حامالً  أن -
 .الدراسة المتوسطة ولديه خبرة مهنية أوالمعاهد المهنية  إحدىلشهادة من  كون حامالً ي أن -
 .على الشهادة الثانوية ولديه خبرة مهنية يكون حاصالً  أن -

 مدة الدراسة:

أشهر ) لكل نموذجين شهر واحد(. وبعد أن  6يرى المركز أنه من المستحسن أن تكون مدة الدراسة 
ل في الدبلومة ويشغل مكانه في الدراسة عن بعد فإنه يحصل على النماذج يقوم المشارك بالتسجي

أشهر أو إلى حد  3التي يستطيع من خاللها أن يحدد بنفسه مدة الدراسة وفقا لتقصير المدة إلى 
 أشهر. 6أقصى يمتد حتى 

 اسة الصحفيين فى الدراسة عن بعد:استكمال در 

 الديمقراطيدرجاته وشهادة دبلومة من المركز على شهادة مع  ياً المشارك بصفته صحفيحصل 
 على بطاقة صحفية من أيضاكما يحصل  ،برلين ( بدون ذكر الدرجات- ألمانيا)ومقره فى  األلماني

شريك فى الالقاهرة ( -)ومقره مصر  العربي الديمقراطيالمركز  إصدارات إحدى ي"المرصد الديمقراط"
 .الديمقراطيضمن مجلة المرصد  العملييب حيث يتلقى المشارك التدر  ،هذه الدبلومة



 الدراسة الصحفية عن بعد: عننبذة 

 محتويات الدراسة: -

تسعة نماذج أخرى من  وأكثر من ، الدراسة مع ثالثة نماذج أساسية أثناءن و يتعامل المشارك
 اختيارهم:

 :النماذج األساسية -

 .أشكال العرض الصحفية -1
 .بحث -2
 .بوعاتقانون الصحافة والمط -3

 :االختياريةالنماذج  -

 .النصوص الصحفية -4
 .المقابالت الصحفية -5
 .فروع وشعب الصحافة -6
 .مجال المهنة الصحفية -7
 .االنترنتصحافة  -8
 .اإلذاعةصحافة  -9

 .الذاتيالتسويق  -10
 .صحافة التلفزيون  -11
 .الصحفيالتصوير -12
 .نشر الكتب المتخصصة والمعنية -13
 .عالم المطبوعةاإلوسائل  -14
 .اإلذاعة -15
 .عالمنظام وسائل اإل -16
 .االقتصاديةالصحافة  -17
 .عالموسائل اإل إدارة -18



 .عالممدخالت علوم وسائل اإل -19
 .األسس النظرية للعالقات العامة -20
 .وسائل العالقات العامةو  أدوات -21
 ي.عالماإلالصحافة والعمل  -22
 .شركات النشر -23

 :تباراتاالخ -

 .(نموذج 12)على األقل  نموذجمنزلية لكل  أعمال -1
 .(نماذج )كتابة واختبار البحوث أربعةممارسة  -2
 .مشروع التخرج أوكتابة بحث  -3

 خدمة الدراسة: -

 .واالختياريةالنماذج األساسية  -
 منزلية(قبل المشاركين )األعمال الالمرفقة من  أوللدراسات المصاحبة  االختباراتتصحيح  -

 ".نقد بناء مفصل من خالل المدرسين"من قبيل  يوالتطبيق العمل
 .والتقييم لمشروع التخرج االعتناء -
 .الفترة الدراسية أثناءرعاية بشكل شامل فى  -
 شهرا 24 إجماليوتستمر الرعاية مجانا على  تمدد الدراسة –عند الحاجة  -
 – اإلنترنتالمدرسين ) دردشة على  إشرافبل فى مساهمات ومشاركة المواضيع المرتبطة من ق -

 .(االفتراضيةأوقات الدوام فى غرفة الصف 
 .آخرينمنتديات للتبادل مع مشاركين  -
 .ضافية وحضور ورش عملإ: مراجع ختياري ا -

 رسوم الدراسة: -

 يورو. ″1500“أشهر  6يورو ولمدة  250بمعدل شهري  -
 يورو.″1200“أشهر  3يورو لمدة  400بمعدل شهري  -



يورو وتكون رسوم الدراسة المذكورة أعاله بشكل ″200“رسوم االمتحان النهائي ولمرة واحدة  -
 مستقل عن رسوم االمتحان.

وقت الحق شغل نماذج  فينماذج اختيارية، ويمكنهم أيضا  9يستطيع المشاركون عمل أكثر من  -
 يورو لكل نموذج. 96ما يعادل  أيأخرى، ولكن تكون تكلفة مضافة، 

 ؟ الصحافة هي ما

الّصحافة هي المهنة اّلتي تقوم على جمع وتحليل األخبار، والتحّقق من مصداقّيتها، وتقديمها 
للجمهور. وغالبًا ما تكون هذه األخبار متعّلقة بمستجّدات األحداث على الّساحة الّسياسّية، أو 

وترجع أهمية الصحافة إلى كونها مسئولة  .ة، أو االجتماعّية، وغيرهاالمحلّية، أو الثقافّية، أو الرياضيّ 
العام  الرأيتركيز انتباه  ،نقل المعلومات، منها: عام والوفاء بمهام اجتماعية هامةال الرأيشكيل ت عن

دارةقيادة  ،االجتماعيةالتنشئة  ،تعليم ،تسلية وترفيه، ( نقد ومراقبة) وضع جدول أعمال من قبيل  وا 
 ."فى الحياة العالمية الندماجا"

 ؟الناجح  يفمؤهالت الصح هي ما -

، لمهنية، الحس الصحفيهناك مؤهالت البد أن تتوافر في الصحفي الناجح، ومن أهم هذه الصفات: 
 .، الدقة وسرعة البديهةالمسؤولية، األمانة والنزاهة، العالقات العامة

 أهم أقسام التخصص : -

 .الصحافة الثقافية -
 اإلعالمية.الصحافة  -
 .صحافة السفر -
 .الصحافة الرياضية -
 .الصحافة التقنية -
 .صحافة البيئة -
 .االقتصاديةالصحافة  -

 الدراسة عن بعد:تفاصيل حول 



، من خالل تزويد إلى منح الخبرة في مرحلة ما بعد التعليم األوليتهدف الدراسة الصحفية عن بعد 
 حتراف العمل الصحفي، ولذا تستهدف فئتين من الدارسين هما:المشاركين بالخبرات الالزمة ال

 من حصلوا على شهادة جامعية وليست لديهم خبرة في مجال الدراسة الصحفية. -1
الذين لديهم خبرة ولكنهم يريدون الحصول على تأصيل أكاديمي يجعلهم أكثر عمقًا في التعاطي  -2

 مع العمل الصحفي.
في انتفاء حاجزي الزمان والمكان من العملية التعليمية، بمعنى أنك بعد ميزات الدراسة عن تكمن و  -

يمكنكم ف حر في اختيار الوقت الذي يناسبك للدراسة، وأن التعليم عن بعد يلغي مشكلة المكان تماما،
وبهذه التسهيالت يمكنكم أن تكتسبوا مؤهالت صحفية عالية  ،تتعلمون  وأينتحددوا بأنفسكم متى  أن

 .األساسيةمهنتكم  إلى جانب
، فإنه يمكن للمشاركين أن يتمتعوا بفوائدها أيا كان ن بعدعالتعليم ما تتيحه أساليب من خالل  -

تساعد على رفع مستواهم، وتساعدهم تلك الدراسة  رح صيغة أسئلة متخصصةمكان إقامتهم، فيتم ط
ي الحصول على حياة على رفع مؤهالتهم في المجال الصحفي وغيره من المجاالت، وتساعدهم ف

 . مهنية أكثر نجاحًا.
عروضه ومن أجل تحقيق هذه الفوائد السابق اإلشارة إليها، فإن المركز الديمقراطي األلماني يقدم  -

، التدريس والتعليم أساليب فيكفاءة يتمتع المركز بأعلى درجات المهنية والحيث  ،من أحل الصحفيين
  فع كفاءاتهم في مجال العمل الصحفي.يجعلها ذات فائدة قصوى للدارسين وتر 

 ختم الجودة :

عن بعد بموجب رخصة وسماح الدولة األلمانية من خالل  الصحافةهذه الدبلومة فى دراسة 
دارة الجودة التعليمية من اتحاد الجمعيات حاملة إبمقتضى معيار  وأيضا ،برلين في المركزي الجهاز 

 : االتحادية ألمانياجمهورية  فيابة التعليمية تشهد عليها النق تيوال ،عالمة الشهادة المهنية التعليمية
.bildungsverband “e. v ” 

 عن بعد: الصحافة دراسة حول تفاصيل

 (: Matrixمفهوم خطة تعليم منظومة )  -
 ةثالثو اختصاصات  ةمن ثالث تتكون  والتيدبلومة الدراسة عن بعد بفهم المنظومة  فيالتعليم يسمح 
 :مهنية مجاالت



كفاءة  ،الكفاءة الصحفية ،الجودة دراسة الصحافة عن بعد:( لدبلومة Matrixمفهوم منظومة )
ساليب ، أاالختصاصمعرفة  ،نظامي: اختصاص األولى التعليمي= تأهيلك  االختصاص
 .االختصاص

 :دبلومة الصحافة للدراسة عن بعد في المهنيالمزيد من تأهيلكم 
 عالم.اإل ،الصحافة ،العالقات العامة
 مجاالت الخبرة:
 .الذاتيفلسفة التأمل  ،معرفة المنهاج ،معرفة عملية

 : والنماذج االختياريةالنماذج األساسية 

من بين هذه النماذج .  ًا على األقلنموذج 12 يجمالإدبلومة دراسة الصحافة عن بعد على تشتمل 
وكذلك ن الصحافة والمطبوعات. قانو  ،الصحفيعرض النموذج  ،: البحثوهي أساسيةنماذج ثالثة 
باإلضافة إلى  .آخر اً نموذج 19من بين  ايمكنكم اختياره  -على األقل – نماذج اختياريةتسعة 

 أربعة نماذج تطبيقية تكون بمثابة الجانب العملي.

 ممارسة النموذج: 

 الكتساب ختبار، وتكون بمثابة االحرفة الصحفية أدواتعمق تالتدريب و عملية الممارسة العملية  تخدم
وطويلة من قبيل صياغة  ةتدريبات كتابية قصير وتشتمل الممارسة العملية للنموذج على  .المهارات

 .التكليف أووتحرير المهمة 

 نماذج الممارسات:

 1( الكتابة الصحفية 1نموذج ) 
 11( الكتابة الصحفية  2نموذج )
 111( الكتابة الصحفية  3نموذج )
 1111صحفية ( الكتابة ال 4نموذج )

 النماذج الصحفية : -

 .أساسي –( البحث  1 النموذج ) –



 .أساسي – الصحفية( النصوص  2النموذج ) -

 .ساسيأ –( عرض النماذج الصحفية  3النموذج )  -

 ي.اختيار  –( المقابالت الصحفية  4النموذج )  -

 .ي ر اختيا –( الشعب او الفروع الصحفية  5النموذج ) -

 ي.اختيار  –االت المهنة الصحفية مج ( 6النموذج )  -

 .ختياري ا – اإلنترنت( صحافة  7النموذج )  -

 .ختياري ا –الصوتية  اإلذاعة( صحافة  8النموذج )  -

 اختياري. – الذاتي( التسويق  9النموذج )  -

 اختياري. –( صحافة التلفزيون  10النموذج )  -

 اختياري. – الصحفي( التصوير  11النموذج ) 

 اختياري. –( نشر الكتب المتخصصة والكتب المعنية  12نموذج ) ال -

 اختياري. –( مطبوعات وسائل األعالم  13النموذج )  -

 اختياري. – اإلذاعة(  14النموذج )  -

 اختياري. –عالم ( تنظيم وسائل اإل 15النموذج ) -

 اختياري. –( قانون الصحافة والمطبوعات  16النموذج ) 

 اختياري. – االقتصادية( الصحافة  17النموذج )  -

 اختياري. –عالم وسائل اإل إدارة(  18النموذج )  -



 اختياري. –عالم ( مدخالت فى علوم وسائل اإل 19)  النموذج -

 اختياري. –( األسس النظرية فى العالقات العامة  20النموذج ) 

 اختياري. –العالقات العامة  أدوات(  21النموذج ) 

 اختياري. – اإلعالمي( الصحافة والعمل  22النموذج ) 

 اختياري. –( شركات النشر  23النموذج )  -


