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 : اإلنتاج اإلخبارىمقدمة عن برنامج 

 

إلى تأهيل الطالب لفنون العمل الصحفى فى الصحف المطبوعة   البرنامج يسعى  

واإللكترونية والصحافة التليفزيونية واإلذاعية متمثلة فى القنوات والشبكات اإلخبارية  

 ومواقعها على شبكة اإلنترنت. 

تدريب الطالب على أحدث أساليب الكتابة الصحفية فى    البرنامجويستهدف 

ة ، وأحدث أساليب التصميم للجرائد والمجالت والمواقع  الصحف المطبوعة واإللكتروني

 ، عالوة على توعيتهم بمعايير السلوك المهنى وأخالقيات مهنة الصحافة.

هذا باإلضافة إلى اإللمام بأحدث نظريات اإلعالم وتطبيقاتها وتدريبهم على التفكير  

ية إلجراء البحوث  معرفة القواعد العلم، والمشكالت والقضايا بعض النقدى فى معالجة 

 العلمية. 
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 ( لخريج كليات قطاع اإلعالمNARSلقياسية )المعايير األكاديمية ا

 

 :المواصفات العامة لخريج كليات قطاع اإلعالم  .1

 يجب أن يكون الخريج قادراً على:      

. اإللمام بالمكونات المعرفية والفكرية فى تخصص اإلعالم من حيث النشأة 1/1

 والتطور.

. التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وإستخداماتها فى المجاالت اإلعالمية 1/2

 المختلفة.

 . إجادة فنون اإلتصال ومهاراته.1/3

 . إجادة اللغات ) اللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على األقل (.1/4

 وأخالقياتها.. إستيعاب أداب مهنة اإلعالم ومعاييرها 1/5

 . اإلبداع واإلبتكار فى التخصصات اإلعالمية.1/6

 . اإللمام بأسس اإلتصال والسلوك التنظيمى فى المؤسسات والجهات اإلعالمية.1/7

 . التواصل اإلجتماعى مع الجرأة والمبادرة.1/8

 . إمتالك مهارات القيادة والعمل الجماعى وإتخاذ القرارات.1/9

ات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية على المستويات المحلية . الوعى بالمتغير1/10

 واإلقليمية والدولية.

 . المنافسة فى سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.1/11
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 : المعارف والمفاهيم .2

 :وقادراً على فهميجب أن يكون الخريج قد إكتسب المعارف 

 اإلختالف.فى . مبادئ وقوانين حرية التعبير والصحافة بما فى ذلك الحق 2/1

 . وإدراك التطور التاريخى لعلوم اإلتصال ونظرياته.2/2

 . بدأ التعددية فى المجتمع العالمى فيما يتعلق بمجال اإلتصال.2/3

 . المبادئ والعوامل الخاصة بتقديم المعلومات وتكوين الصورة الذهنية.2/4

. المبادئ األخالقية المهنية والعمل بأسلوب أخالقى من أجل السعى إلى الحقيقة والدقة 2/5

 والنزاهة وتطبيق مبدأ التعددية.

. المتغيرات المتصلة بوسائل اإلعالم محلياً وإقليمياً ودولياً وبيئة العمل اإلعالمى 2/6

 إقتصادياً وإدارياً وفنياً.

 

 : المهارات المهنية .3

 يكون الخريج مكتسباً المهارات المهنية التالية:يجب أن 

. إجراء البحوث العلمية وتقييم المعلومات بإستخدام األساليب المالئمة للتخصصات 3/1

 اإلعالمية التى يعملون فى مجاالتها المختلفة.

. الكتابة السليمة والواضحة بإستخدام القوالب واألساليب المالئمة لتخصصاتهم 3/2

 بما يناسب الجماهير المستهدفة ويخدم األهداف التى يسعون لتحقيقها.اإلعالمية و

. إستخدام األدوات واإلمكانات التكنولوجية المالئمة للمجاالت اإلعالمية التى يعملون 3/3

 بها.
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 : المهارات الذهنية .4

 يجب أن يكون الخريج قادراً على:

 ذلك الحق فى اإلختالف. . تطبيق مبادئ وقوانين حرية التعبير والصحافة بما فى4/1

 . تطبيق النظريات الخاصة بتقديم المعلومات وتكوين الصور الذهنية.4/2

 . تطبيق المبادئ والمفاهيم األساسية والخاصة باألرقام واإلحصائيات.4/3

 . تخطيط اإلنتاج اإلعالمى.4/4

 . تحليل العوامل المؤثرة فى األداء اإلعالمى.4/5

األحداث الجارية وربطها ببعضها البعض فى إطار تفاعلها مع القضايا الدولية . تحليل 4/6

 واإلقليمية والعالمية.

 

 : المهارات العامة .5

 . التفكير النقدى اإلبداعى والمستقل.5/1

 . التعامل مع الحاسب اإللكترونى وإستخدام شبكة اإلنترنت.5/2

 معالجة بيانات البحوث.. إستخدام البرامج اإلحصائية فى 5/3

 . العمل فى فريق وبأسلوب جماعى.5/4

 . الترجمة من وإلى لغات أخرى.5/5

 . حل المشكالت بأسلوب علمى وواقعى.5/6
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   برنامج اإلنتاج اإلخبارى هيكل 

 

 النسبة من البرنامج نوعية العلوم

  % 52.4 ) المهنية ( العلوم المتخصصة

 % 10.7 اإلحصاء( –اللغة  –)اآلداب  االساسيةالعلوم 

  % 19 العلوم االنسانية

 % 3.6 لياآلحاسب العلوم 

 - المقررات الحرة

 % 9.5 التدريب الميداني

 % 4.8 المشروعات
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 ( ARSالمعايير األكاديمية المرجعية ) 

 اإلنتاج اإلخبارىلبرنامج 

 

 :اإلخبارىمواصفات خريج برنامج اإلنتاج 

إلى جانب المواصفات العامة لخريج كليات قطاع اإلعالم، يجب أن يكون خريج برنامج اإلنتاج        

 :أن قادراً علىاإلخبارى 

الكتابه والتحرير وإعداد التقارير والمواد اإلخبارية للصحف المطبوعة  جيدي   .1

 .واإللكترونية

 التصميم واإلنتاج لصحيفة مطبوعة أو إلكترونية. جيدي   .2

 التفكير النقدى والتحليل الموضوعى وحل المشكالت.األزمة من خالل  ديري   .3

 .وتعديالتها المهنى والقوانين والتشريعات الخاصة بها بمواثيق الشرف يلتزم .4

 .وتوجهاته تأثير العمل الصحفى على الرأى العام وتنوع أساليب قياسه دركي   .5

 بطبيعة العمل الصحفى ومهاراته والعوامل المؤثرة فيه . لمي   .6

 

 المعرفة والفهم: (1

قد إكتسب  اإلخبارى اإلنتاجيجب أن يكون خريج برنامج إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة، 

 :ما يلى على فهم وقادراً رف االمع

 . والمنظومة اإلعالمية المصطلحات الخاصة باإلنتاج اإلخبارىالمفاهيم و -1/ 1

واالجتماعية لتأثيرات وسائل اإلعالم على األبعاد النفسية لتطور التاريخى لنظريات اإلعالم وا -2/ 1

 .، وأساليب قياس الرأى العام وإتجاهاتهالجمهور

 . أنواع وخصائص كٍل من االتصال الشخصى والجماهيرى -3/ 1

    .التحرير والتصميم واإلنتاج لمختلف األشكال الصحفيةأسس  -4/ 1
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 .المعاصرة  المجتمعسس التسويق االجتماعى لألفكار المستحدثة وقضايا أ -5/ 1

 . أنواع التفكير العلمى وخصائصه والعمليات األساسية للتفكيرمفهوم و  -6/ 1

 .األشكال والتكوينات المختلفة للتصميمومبادئ ونظريات التصميم وأسسه   -7/ 1

 . دورة حياة األزمة وتشكيل فريق األزمة ويحددإعالم األزمات  مفهوم  -8/ 1

 . اإلنتاج اإلخبارىصها واستخداماتها في  خصائ والوسائط المتعددة  -9/ 1

 .أساليب إدارة المؤسسات الصحفية -10/ 1

وأنواعها حسب اإلنتاج ومصادر   وتطورها نشأة وتاريخ القنوات اإلخبارية العربية والدولية -11/ 1

 . التمويل

مجال اإلنتاج  التطورات المختلفة المتصلة بالصحافة العربية والعالمية والعوامل المؤثرة على  -12/ 1

 اإلخبارى.

 

 المهارات الذهنية: (2

قادراً يجب أن يكون خريج برنامج اإلنتاج اإلخبارى لى جانب المهارات الذهنية العامة، إ

 :على

فاعلية االتصال على مستوى الفرد   ومناقشةاالتصال،  وفنونبين مستويات وأنواع  التمييز -1/ 2

 . والمجتمع

 . المقارنة بين المراحل المختلفة لتطور الصحافة المصرية والعربية والدولية -2/ 2

 . الممارسات التحريرية واإلخراجية في الصحافة المصرية نقد -3/ 2

تطبيق مبادئ بالمشكالت المرتبطة بالمهنة ويطرح الحلول أو البدائل المختلفة  تشخيص -4/ 2

 التفكير    العلمى.

 . إلكترونية وصحيفةالتخطيط إلنتاج صحيفة مطبوعة  بين  قي فر    -5/ 2
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واقعها   وتقييم ؤسسات الصحفية واإلعالميةبين أشكال الهياكل التنظيمية بالم  المقارنة -6/ 2

 . اإلدارى

 .النتائج التى توصل إليها في بحوث الصحافة ويقارن بينها وبين نتائج البحوث األخرى تقييم -7/ 2

ً  ل أساليب إعداد وصياغة فنون التحرير الصحفىيحلت -8/ 2  .ورقياً وإلكترونيا

 . المضامين الخبرية بالصحف والقنوات اإلخبارية المتخصصة ويفسر ممارساتها تحليل -9/ 2

  العوامل المؤثرة على األداء اإلعالمى في القنوات اإلخبارية المتخصصةبعض  تحديد -10/ 2

 . وتحليلها

 .وتأثيرها على الرأى العام الرأى العام وغيرها من القضايا إستطالعات تحليل -11/ 2

 . فى ضوء المتغيرات المحيطه الممارسة الصحفية واقع نقد -12/ 2

 

 المهارات المهنية والعملية:  (3

يجب أن يكون خريج برنامج اإلنتاج اإلخبارى العامة،  إلى جانب المهارات المهنية والعملية  

 قادراً على:

تحرير المواد اإلخبارية بمختلف أشكالها للقنوات اإلخبارية والصحف الورقية واإللكترونية   -1/ 3

 . والمواقع

معالجة األزمات والصراعات اإلقليمية  إلعالم الدولى المعاصر في التقنيات الجديدة ل تطبيق -2/ 3

 .والدولية

 . قواعد اللغة العربية السليمة في الكتابة الصحفية  تطبيق -3/ 3

 .خبارية لحدث مااإلتغطية والخطوات التغطية الصحفية ومستوياتها،  تطبيق -4/ 3

، وتنفيذ أحد أنشطة العالقات عناصر العمل اإلدارى على مؤسسة إعالميةبعض  تطبيق -5/ 3

  .العامة
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ملصق )بروشور أو بوستر أو غالف( باستخدام صحيفة ورقية أو إلكترونية أو   تصميم -6/ 3

 ات الحديثة.البرامج والتطبيق

 .نجاز التطبيقات الفنيةإلمهارات التكوين والتطبيقات والمعالجات التشكيلية  إستخدام -7/ 3

 .إبتكار أساليب علمية جديدة لمعالجة المشكالت المرتبطه بالعمل الصحفى -8/ 3

 التى تم دراستها.  األطر المنهجيةالبحوث العلمية باستخدام  تنفيذ -9/ 3

 . الحاسب اآللى وشبكة اإلنترنت في اإلنتاج اإلخبارى توظيف -10/ 3

 . الحصول على المادة الصحفية من مصادر مختلفة ومقارنتها والتحقق من مصداقيتها -11/ 3
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 المصطلحات 

 

 المؤسسة التعليمية: (1

جامعة أو كلية أو معهد عاٍل، يقدم برامج تعليمية تؤدى إلى منح مؤهل علمى جامعى 

 )بكالوريوس أو ليسانس( أو درجة أعلى )ماجستير ، دكتوراة(. 

 مواصفات الخريج:  (2

جدارات )كفاءات / قدرات( الخريج المتوقعة والناتجة عن إكتساب المعارف والمهارات 

 رنامج تعليمى معين. بعد )مجرد( اإلنتهاء من دراسة ب 

 المعايير القومية األكاديمية المرجعية:  (3

نقاط مرجعية تحددها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد، وتمثل الحد األدنى 

 من المعارف والمفاهيم والمهارات المطلوبة إلستيفاء متطلبات برنامج تعليمى معين. 

 المعايير األكاديمية:  (4

تتبناها المؤسسة التعليمية، بعد إعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة نقاط مرجعية 

التعليم واإلعتماد، تحدد فيها المعارف والمهارات المفترض أن يكون الخريج قد إكتسبها، 

 ويشترط أن تفوق المعايير األكاديمية القومية التى حددتها الهيئة.

 النقاط المرجعية:  (5

ة التى تصف القدرات والمهارات المتوقعة إلستكمال مجموعة من العبارات المرشد

الجدارات المطلوبة من خريج مقرر ما، وتساعد النقاط المرجعية المؤسسة فى مقارنة 

 ومراجعة وتقييم المخرجات التعليمية فى ضوء النقاط المرجعية. 

 البرنامج التعليمى:  (6

سة لتحقيق جدارات مجموعة من المقررات واألنشطة التعليمية التى تحددها المؤس

  الخريج المطلوبة لحصول الطالب على درجة علمية فى تخصص معين.
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 النتائج التعليمية المستهدفة: (7

مجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات التى تضعها مؤسسة تعليمية لبرنامج/مقرر، 

 والتى تصف األداء المتوقع للمتعلم نتيجة إلنتهائه من دراسة األنشطة التعليمية.  

 المعارف والمفاهيم:  (8

المعلومات المتوقع أن يكتسبها الطالب نتيجة دراسته لمحتوى دراسى، والتى تتضمن: 

 يم األساسية، والمصطلحات، والنظريات، والحقائق.المفاه

 المهارات الذهنية:  (9

قدرات: تعليمية، وإدراكية تتضمن التفكير: النقدى واإلبداعى، ويشمل القدرة على تطبيق 

 وتحليل وإعادة بناء وتقييم المعلومات.

 المهارات المهنية:  (10

بهدف التطوير الناجح فى تطبيق المعلومات والتدريبات العملية المتخصصة فى مجال ما 

 المهنة أو التطوير الذاتى.

 المهارات العامة أو اإلنتقالية:  (11

يحتاجها الطالب فى التعليم  –وغالباً ما  –تلك المهارات التى ال ترتبط بموضوع معين 

والتوظيف المستمر وتنمية القدرات الذاتية، ومن هذه المهارات القدرة على اإلتصال 

تعامل مع األرقام، والتعلم الذاتى، والتواصل مع األخرين، والقدرة والعمل فى فريق، وال

 على حل المشكالت.. إلخ.

 

 

 



 وزارة التعليم العالى      

 المعهد الدولى العالى لإلعالم   

 مدينة الشروق –ضاحية النخيل 
 

 المراجع 

 

( الصادرة عن الهيئة القومية لضمان  NARS)  القياسيةالمعايير القومية االكاديمية  (1

 (. 2009جودة التعليم واإلعتماد لقطاع اإلعالم ) إصدار يناير 

 المعايير األكاديمية لمجلس اإلعتماد البرامجى للصحافة وبرامج اإلتصال الجماهيرى : (2

     (ACEJMCI   إصدار سبتمبر )2012. 

3) A Guide to assessment of learning outcomes for ACEJMC 

Accreditation. 

 المعايير األكاديمية لمؤسسة اإلعتماد األكاديمى لبرامج الصحافة و اإلعالم األمريكية :   (4

 (AEJMC  لعام )2006 . 

 . 2003معايير مقياس إتحاد جامعات الدول العربية لعام  (5

 .2019معايير لجنة قطاع الدراسات اإلعالمية بالمجلس األعلى للجامعات  (6
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 المحتويات 

 الصفحة  الموضوع  م

 3 مقدمة 1

 4 المعايير األكاديمية القياسية لخريج كليات قطاع اإلعالم.  2

 7 اإلنتاج اإلعالمى.هيكل برنامج  3

 8 المعايير األكاديمية المرجعية لبرنامج اإلنتاج اإلعالمى.  4

 11 . المصطلحات 5

 13 . المراجع 6
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 :اإلعالمىاإلنتاج  مقدمة عن برنامج 

 

اإلذاعى والتليفزيونى فى الراديو  يسعى القسم إلى تأهيل الطالب لفنون العمل 

 القنوات التليفزيونية والشبكات اإلذاعية. والتليفزيون ومواقع 

مهارات اإلعداد والتقديم والتصوير والمونتاج  الطالب  إكسابيستهدف القسم كما 

واإلخراج وإنتاج األخبار والبرامج واألفالم الروائية القصيرة، واألفالم الوثائقية  

 . لى لقواعد النقد اإلذاعى والتليفزيونى والتطبيق العم

والتوعية بمعايير  هذا باإلضافة إلى اإللمام بأحدث نظريات اإلعالم وتطبيقاتها 

السلوك المهنى وأخالقيات العمل اإلعالمى والتدريب على التفكير النقدى فى معالجة  

 . المشكالت والقضايا ومعرفة القواعد العلمية إلجراء البحوث اإلعالمية

 

 ( لخريج كليات قطاع اإلعالمNARSلقياسية )المعايير األكاديمية ا

 

 :المواصفات العامة لخريج كليات قطاع اإلعالم .6

 :قادراً علىيجب أن يكون الخريج       

. اإللمام بالمكونات المعرفية والفكرية فى تخصص اإلعالم من حيث النشأة 1/1

 والتطور.

تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وإستخداماتها فى المجاالت اإلعالمية . التعامل مع 1/2

 المختلفة.

 . إجادة فنون اإلتصال ومهاراته.1/3
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 . إجادة اللغات ) اللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على األقل (.1/4

 . إستيعاب أداب مهنة اإلعالم ومعاييرها وأخالقياتها.1/5

 خصصات اإلعالمية.. اإلبداع واإلبتكار فى الت1/6

 . اإللمام بأسس اإلتصال والسلوك التنظيمى فى المؤسسات والجهات اإلعالمية.1/7

 . التواصل اإلجتماعى مع الجرأة والمبادرة.1/8

 . إمتالك مهارات القيادة والعمل الجماعى وإتخاذ القرارات.1/9

مستويات المحلية . الوعى بالمتغيرات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية على ال1/10

 واإلقليمية والدولية.

 . المنافسة فى سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.1/11

 

 :المعارف والمفاهيم .7

 :وقادراً على فهميجب أن يكون الخريج قد إكتسب المعارف 

 اإلختالف.تعبير والصحافة بما فى ذلك الحق فى . مبادئ وقوانين حرية ال2/1

 التطور التاريخى لعلوم اإلتصال ونظرياته.. وإدراك 2/2

 التعددية فى المجتمع العالمى فيما يتعلق بمجال اإلتصال. التنوع و. 2/3

 . المبادئ والعوامل الخاصة بتقديم المعلومات وتكوين الصورة الذهنية.2/4

لدقة . المبادئ األخالقية المهنية والعمل بأسلوب أخالقى من أجل السعى إلى الحقيقة وا2/5

 والنزاهة وتطبيق مبدأ التعددية.

. المتغيرات المتصلة بوسائل اإلعالم محلياً وإقليمياً ودولياً وبيئة العمل اإلعالمى 2/6

 إقتصادياً وإدارياً وفنياً.

 

 :المهارات المهنية .8



 وزارة التعليم العالى      

 المعهد الدولى العالى لإلعالم   

 مدينة الشروق –ضاحية النخيل 
 

 :المهنية التاليةيجب أن يكون الخريج مكتسباً المهارات 

وتقييم المعلومات بإستخدام األساليب المالئمة للتخصصات . إجراء البحوث العلمية 3/1

 اإلعالمية التى يعملون فى مجاالتها المختلفة.

. الكتابة السليمة والواضحة بإستخدام القوالب واألساليب المالئمة لتخصصاتهم 3/2

 اإلعالمية وبما يناسب الجماهير المستهدفة ويخدم األهداف التى يسعون لتحقيقها.

خدام األدوات واإلمكانات التكنولوجية المالئمة للمجاالت اإلعالمية التى يعملون . إست3/3

 بها.

 

 :المهارات الذهنية .9

 :قادراً علىيجب أن يكون الخريج 

 . تطبيق مبادئ وقوانين حرية التعبير والصحافة بما فى ذلك الحق فى اإلختالف.4/1

 ن الصور الذهنية.. تطبيق النظريات الخاصة بتقديم المعلومات وتكوي4/2

 . تطبيق المبادئ والمفاهيم األساسية والخاصة باألرقام واإلحصائيات.4/3

 . تخطيط اإلنتاج اإلعالمى.4/4

 . تحليل العوامل المؤثرة فى األداء اإلعالمى.4/5

. تحليل األحداث الجارية وربطها ببعضها البعض فى إطار تفاعلها مع القضايا الدولية 4/6

 واإلقليمية والعالمية.

 

 

 

 

 :المهارات العامة .10



 وزارة التعليم العالى      

 المعهد الدولى العالى لإلعالم   

 مدينة الشروق –ضاحية النخيل 
 

 . التفكير النقدى اإلبداعى والمستقل.5/1

 . التعامل مع الحاسب اإللكترونى وإستخدام شبكة اإلنترنت.5/2

 . إستخدام البرامج اإلحصائية فى معالجة بيانات البحوث.5/3

 . العمل فى فريق وبأسلوب جماعى.5/4

 أخرى.. الترجمة من وإلى لغات 5/5

 . حل المشكالت بأسلوب علمى وواقعى.5/6
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  برنامج اإلنتاج اإلعالمىهيكل 

 

 النسبة من البرنامج نوعية العلوم

  % 50 ) المهنية ( العلوم المتخصصة

 % 10 اإلحصاء( –اللغة  –)اآلداب  العلوم االساسية

  % 19 العلوم االنسانية

 % 6 لياآلحاسب العلوم 

 - المقررات الحرة

 % 10 التدريب الميداني

 % 5 المشروعات
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 ( ARSالمعايير األكاديمية المرجعية ) 

 اإلعالمىاإلنتاج لبرنامج 

 

 :مواصفات خريج برنامج اإلنتاج اإلعالمى

اإلنتاج خريج برنامج أن يكون  يجب ،إلى جانب المواصفات العامة لخريج كليات قطاع اإلعالم       

 :أن قادراً على اإلعالمى

 .التخصص لخدمة المجتمع بشكل إيجابىفى مجال   يوظف المعارف والمفاهيم المكتسبة .7

 . بإيجابية لإلرتقاء باألداء المهنى  المختلفة وتطبيقاتها التكنولوجيةيواكب المستجدات  .8

 البناء فى مجال العمل اإلعالمى باإلذاعة والتليفزيون.  بمستوى الحوار يوظف مهاراته لإلرتقاء .9

 يطبق المنهجيات والتقنيات واألدوات الالزمة لتطوير العمل اإلعالمى من خالل بحوث متميزة.  .10

 يدرك تطورات أدوات اإلعالم الدولى المعاصر فى مجال اإلنتاج اإلعالمى.  .11

 يجابى.لتحقيق التفاعل اإل الفعالمهارات العرض واإلتصال  يجيد .12

 

 المعرفة والفهم: (4

اإلعالمى قد إكتسب  اإلنتاجيجب أن يكون خريج برنامج المعارف والمفاهيم العامة،  جانبإلى  

 :ما يلى وقادراً على فهمرف االمع
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أشكال البرامج اإلذاعية والتليفزيونية والصحفية واإلعالنية  خطوات اإلنتاج اإلعالمى و -1/ 1

 نتاجها.إل والطرق المثلى وخصائصها 

 .وسائل اإلعالموأساليب توعية الجمهور بالتأثيرات السلبية لنظم اإلعالم  -2/ 1

والدرامي  التقديم والتصوير واإلخراج اإلذاعي والتليفزيوني واإلعالني اإلعداد والكتابة و -3/ 1

 .والصحفي

 .المونتير ومهاراته الفنيةمواصفات و ، وتقنياته أسس المونتاج وبرامجه -4/ 1 

  سمات اإلنتاج وأهدافه وطرق إعداده.أهم تاريخ األشكال الدرامية والسينما التسجيلية و -5/ 1

، وتوظيف ابرامج  المجتمعاتتأثيرات وسائل اإلعالم المختلفة والبرامج التعليمية والثقافية فى  -6/ 1

 .اإلنتاج اإلعالمى لخدمة قضايا المجتمع

 . وتقنياتها وأنماط البث اإلذاعى والتليفزيونىمكونات اإلستوديوهات  -7/ 1

 تطور اإلعالم السياسى باإلذاعة والتليفزيون على المستوى الدولى . -8/ 1

 وسائل تنمية قدرات المؤسسات اإلعالمية لمواجهة األزمات وإدارتها بأسلوب معاصر.  -9/ 1

توظيف اإلذاعة والتليفزيون لخدمة   وطرقأسس التسويق اإلجتماعى لألفكار المستحدثة،  -10/ 1

 . قضايا المجتمع

  يفية مواكبتهاوكأنواع اإلعالنات وأساليب اإلنتاج وأنواع اإلستماالت التى يتم التركيز عليها -11/ 1

 . إلحتياجات الجمهور المستهدف

 . اإلتصال الشخصى والمواجهى  وخصائص مهارات -12/ 1

قواعد تصميم وإنتاج الوسائط المتعددة والصور المتحركة وأساليب دمجها مع وسائل اإلعالم   -13/ 1

 التقليدية. 

 . قواعد اللغة العربية واإلنجليزية فى الكتابة واألداء اإلذاعى والتليفزيونى وقواعد الترجمة -14/ 1
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المعاصر واألساليب اإلحصائية  لرأى العاماوإستطالعات  اإلعالميةالبحوث  إجراء خطوات -15/ 1

 . المستخدمة

 اإلستفادة منها.ع اإللكترونية التى يمكن ائف الحاسب األلى وأنواعه والمواقوظ -16/ 1

 

 المهارات الذهنية: (5

 :قادراً علىاإلعالمى  اإلنتاجيجب أن يكون خريج برنامج إلى جانب المهارات الذهنية العامة، 

 .ملتزماً بمبادئ وأخالقيات العمل اإلعالمى التحليل والتفسير والمقارنةو النقدمهارة  ممارسة -1/ 2

 في أوقات األزمات. األداء اإلعالمى العوامل المؤثرة على تحليل -2/ 2

في   إختالل التوازنرأيه في   إبداءمناقشة الوضع الراهن لتكنولوجيا اإلذاعة والتليفزيون و -3/ 2

 اإلعالم الدولي.

 خراج. اإلو مونتاجالتصوير والو يبتكتابة اإلسكرل وإبتكار أفكارالتخطيط إلنتاج برامج متنوعة  -4/ 2

 على األفراد ودورها في المجتمع.  تأثير األعمال الدرامية واإلعالنية والبرامج المختلفة تقييم -5/ 2

 الربط بين القضايا المختلفة المعاصرة فى ضوء أخالقيات وتشريعات العمل اإلعالمى.  -6/ 2

 التمييز بين السمات الشخصية واإلقناعية فى التعامل مع األزمات. -7/ 2

 . اإلتصال الشخصى والجماهيرى و الشفوى والمكتوب  التمييز بين  -8/ 2

القضايا األشكال الفنية و لبعضالنقد والتحليل واإلستنتاج للعناصر اإليجابية والسلبية   -9/ 2

 المطروحة.  

  بأسلوب علمى وموضوعى. وعرض األفكار ووجهات النظر بوضوح   -10/ 2

للمحتوى اإلذاعى التحليلية  الدراساتالجمهور المستهدف وكذلك إجراء البحوث المسحية على  -11/ 2

 . والتليفزيونى

 قوالب وأشكال الكتابة الصحفية وأساليب تصميم كل من الجريدة والمجلة.التمييز بين   -12/ 2
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 التخطيط إلنتاج المواد الصحفية والرقمية واإلعالنات. -13/ 2

 

 

 

 المهارات المهنية والعملية:  (6

االعالمى  اإلنتاجيجب أن يكون خريج برنامج إلى جانب المهارات المهنية والعملية العامة،  

 :قادراً على

 . اإلنجليزية وقواعد اللغة العربية  بإستخدامموضوعات متخصصة في اإلذاعة والتليفزيون  كتابة -1/ 3

 . وتصميم المواقع اإللكترونية على شبكة المعلوماتوالبيانات جمع المعلومات  -2/ 3

 .إعداد وإنتاج برامج إذاعية وتليفزيونية وأفالم وثائقية ودرامية قصيرة واعالنات -3/ 3

 .تطبيق قواعد اللغة العربية واإلنجليزية في األداء واإللقاء اإلذاعي والتليفزيوني -4/ 3

واألدوات لتسجيل البرامج اإلذاعية والتليفزيونية واألفالم القصيرة  إستخدام كافة اإلمكانات  -5/ 3

 والوثائقية أو يقوم بإذاعتها على الهواء مباشرة )على الدائرة المغلقة(.

 .  نماطها وقوالبها الفنيةإعداد برامج وفقاً أل -6/ 3

 .  كتابة األخبار والتقارير واألحاديث والتحقيقات الصحفية . -7/ 3

 .للنتائجتقارير مبسطة  وكتابةلرأي العام لاستطالعات إجراء  -8/ 3

 .تقييم المعالجة اإلذاعية والتليفزيونية والصحفية لألحداث الجارية   -9/ 3

 يستخدم تطبيقات الحاسب وتكنولوجيا المعلومات فى مجال عمله.   -10/ 3

 .تصميم لجريدة أو مجلة، وتطبيق قواعد إنتاج اإلعالن الصحفى  -11/ 3
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 المصطلحات 

 

 المؤسسة التعليمية: (12

جامعة أو كلية أو معهد عاٍل، يقدم برامج تعليمية تؤدى إلى منح مؤهل علمى جامعى 

 )بكالوريوس أو ليسانس( أو درجة أعلى )ماجستير ، دكتوراة(. 

 مواصفات الخريج:  (13

جدارات )كفاءات / قدرات( الخريج المتوقعة والناتجة عن إكتساب المعارف والمهارات 

 رنامج تعليمى معين. بعد )مجرد( اإلنتهاء من دراسة ب 

 المعايير القومية األكاديمية المرجعية:  (14



 وزارة التعليم العالى      

 المعهد الدولى العالى لإلعالم   

 مدينة الشروق –ضاحية النخيل 
 

نقاط مرجعية تحددها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد، وتمثل الحد األدنى 

 من المعارف والمفاهيم والمهارات المطلوبة إلستيفاء متطلبات برنامج تعليمى معين. 

 المعايير األكاديمية:  (15

ها المؤسسة التعليمية، بعد إعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة نقاط مرجعية تتبنا

التعليم واإلعتماد، تحدد فيها المعارف والمهارات المفترض أن يكون الخريج قد إكتسبها، 

 ويشترط أن تفوق المعايير األكاديمية القومية التى حددتها الهيئة.

 النقاط المرجعية:  (16

ى تصف القدرات والمهارات المتوقعة إلستكمال مجموعة من العبارات المرشدة الت 

الجدارات المطلوبة من خريج مقرر ما، وتساعد النقاط المرجعية المؤسسة فى مقارنة 

 ومراجعة وتقييم المخرجات التعليمية فى ضوء النقاط المرجعية. 

 البرنامج التعليمى:  (17

حقيق جدارات مجموعة من المقررات واألنشطة التعليمية التى تحددها المؤسسة لت

 الخريج المطلوبة لحصول الطالب على درجة علمية فى تخصص معين. 

 

 

 

 النتائج التعليمية المستهدفة: (18

مجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات التى تضعها مؤسسة تعليمية لبرنامج/مقرر، 

  والتى تصف األداء المتوقع للمتعلم نتيجة إلنتهائه من دراسة األنشطة التعليمية. 

 المعارف والمفاهيم:  (19

المعلومات المتوقع أن يكتسبها الطالب نتيجة دراسته لمحتوى دراسى، والتى تتضمن: 

 المفاهيم األساسية، والمصطلحات، والنظريات، والحقائق.
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 المهارات الذهنية:  (20

قدرات: تعليمية، وإدراكية تتضمن التفكير: النقدى واإلبداعى، ويشمل القدرة على تطبيق 

 إعادة بناء وتقييم المعلومات.وتحليل و 

 المهارات المهنية:  (21

تطبيق المعلومات والتدريبات العملية المتخصصة فى مجال ما بهدف التطوير الناجح فى 

 المهنة أو التطوير الذاتى.

 المهارات العامة أو اإلنتقالية:  (22

يحتاجها الطالب فى التعليم  –وغالباً ما  –تلك المهارات التى ال ترتبط بموضوع معين 

والتوظيف المستمر وتنمية القدرات الذاتية، ومن هذه المهارات القدرة على اإلتصال 

والعمل فى فريق، والتعامل مع األرقام، والتعلم الذاتى، والتواصل مع األخرين، والقدرة 

 إلخ. على حل المشكالت..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالى      

 المعهد الدولى العالى لإلعالم   

 مدينة الشروق –ضاحية النخيل 
 

 

 المراجع 

 

( الصادرة عن الهيئة القومية لضمان  NARS)  المعايير القومية االكاديمية القياسية (1

 (. 2009جودة التعليم واإلعتماد لقطاع اإلعالم ) إصدار يناير 

 المعايير األكاديمية لمجلس اإلعتماد البرامجى للصحافة وبرامج اإلتصال الجماهيرى : (2

     (ACEJMCI   إصدار سبتمبر )2012. 

3) A Guide to assessment of learning outcomes for ACEJMC 

Accreditation. 

 المعايير األكاديمية لمؤسسة اإلعتماد األكاديمى لبرامج الصحافة و اإلعالم األمريكية :   (4

 (AEJMC  لعام )2006 . 

 . 2003معايير مقياس إتحاد جامعات الدول العربية لعام  (5

 .2019معايير لجنة قطاع الدراسات اإلعالمية بالمجلس األعلى للجامعات  (6
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 ( ARSالمعايير األكاديمية المرجعية ) 

 لبرنامج التسويق اإلعالمى

 المعهد الدولى العالى لإلعالم

 أكاديمية الشروق
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 المحتويات 

 الصفحة  الموضوع  م

 3 مقدمة 1

 4 المعايير األكاديمية القياسية لخريج كليات قطاع اإلعالم.  2

 7 التسويق اإلعالمى. هيكل برنامج  3

 8 المعايير األكاديمية المرجعية لبرنامج التسويق اإلعالمى.  4

 13 المصطلحات.  5

 15 المراجع.  6
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 مقدمة عن برنامج التسويق اإلعالمى: 

 

التسويق اإلعالمى إكساب الطالب مهارات العمل فى   برنامجيستهدف  

العالقات العامة واإلعالن   مجاالت التسويق اإلجتماعى والتجارى والسياسى و

بما يواكب التطورات المتسارعة فى والدعاية واإلتصال التسويقى المتكامل 

 .تكنولوجيا اإلتصال والمعلومات

اإلعالمية  ط وتنفيذ الحمالت إلى تدريب الطالب على تخطي  البرنامجويسعى  

، وتنظيم المؤتمرات والمعارض والبيع الشخصى وترويج المبيعات،  واإلعالنية

هات الرأى العام والتطبيق العملى للقواعد العلمية لتشكيل  اباإلضافة إلى تحليل إتج

باإلضافة إلى توعيتهم بمعايير السلوك  ، الصورة الذهنية لألفراد والمؤسسات

قيات العمل بالعالقات العامة واإلعالن واإللمام بأحدث نظريات اإلعالم  المهنى وأخال

 وتطبيقاتها، وقواعد إجراء بحوث الجمهور والرأى العام والسوق. 
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 ( لخريج كليات قطاع اإلعالمNARSلقياسية )المعايير األكاديمية ا

 

 :المواصفات العامة لخريج كليات قطاع اإلعالم  .11

 يجب أن يكون الخريج قادراً على:      

. اإللمام بالمكونات المعرفية والفكرية فى تخصص اإلعالم من حيث النشأة 1/1

 والتطور.

. التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وإستخداماتها فى المجاالت اإلعالمية 1/2

 المختلفة.

 . إجادة فنون اإلتصال ومهاراته.1/3

 اللغات ) اللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على األقل (.. إجادة 1/4

 . إستيعاب أداب مهنة اإلعالم ومعاييرها وأخالقياتها.1/5

 . اإلبداع واإلبتكار فى التخصصات اإلعالمية.1/6

 . اإللمام بأسس اإلتصال والسلوك التنظيمى فى المؤسسات والجهات اإلعالمية.1/7

 اإلجتماعى مع الجرأة والمبادرة.. التواصل 1/8

 . إمتالك مهارات القيادة والعمل الجماعى وإتخاذ القرارات.1/9

. الوعى بالمتغيرات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية على المستويات المحلية 1/10

 واإلقليمية والدولية.



 وزارة التعليم العالى      

 المعهد الدولى العالى لإلعالم   

 مدينة الشروق –ضاحية النخيل 
 

 . المنافسة فى سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.1/11

 

 : فاهيمالمعارف والم .12

 يجب أن يكون الخريج قد إكتسب المعارف وقادراً على فهم:

 . مبادئ وقوانين حرية التعبير والصحافة بما فى ذلك الحق فى اإلختالف.2/1

 . وإدراك التطور التاريخى لعلوم اإلتصال ونظرياته.2/2

 . بدأ التعددية فى المجتمع العالمى فيما يتعلق بمجال اإلتصال.2/3

 ئ والعوامل الخاصة بتقديم المعلومات وتكوين الصورة الذهنية.. المباد2/4

. المبادئ األخالقية المهنية والعمل بأسلوب أخالقى من أجل السعى إلى الحقيقة والدقة 2/5

 والنزاهة وتطبيق مبدأ التعددية.

 . المتغيرات المتصلة بوسائل اإلعالم محلياً وإقليمياً ودولياً وبيئة العمل اإلعالمى2/6

 إقتصادياً وإدارياً وفنياً.

 

 : المهارات المهنية .13

 يجب أن يكون الخريج مكتسباً المهارات المهنية التالية:

. إجراء البحوث العلمية وتقييم المعلومات بإستخدام األساليب المالئمة للتخصصات 3/1

 اإلعالمية التى يعملون فى مجاالتها المختلفة.

والواضحة بإستخدام القوالب واألساليب المالئمة لتخصصاتهم . الكتابة السليمة 3/2

 اإلعالمية وبما يناسب الجماهير المستهدفة ويخدم األهداف التى يسعون لتحقيقها.

. إستخدام األدوات واإلمكانات التكنولوجية المالئمة للمجاالت اإلعالمية التى يعملون 3/3

 بها.

 

 : المهارات الذهنية .14
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 الخريج قادراً على:يجب أن يكون 

 . تطبيق مبادئ وقوانين حرية التعبير والصحافة بما فى ذلك الحق فى اإلختالف.4/1

 . تطبيق النظريات الخاصة بتقديم المعلومات وتكوين الصور الذهنية.4/2

 . تطبيق المبادئ والمفاهيم األساسية والخاصة باألرقام واإلحصائيات.4/3

 .. تخطيط اإلنتاج اإلعالمى4/4

 . تحليل العوامل المؤثرة فى األداء اإلعالمى.4/5

. تحليل األحداث الجارية وربطها ببعضها البعض فى إطار تفاعلها مع القضايا الدولية 4/6

 واإلقليمية والعالمية.

 

 

 

 

 

 : المهارات العامة .15

 . التفكير النقدى اإلبداعى والمستقل.5/1

 اإللكترونى وإستخدام شبكة اإلنترنت.. التعامل مع الحاسب 5/2

 . إستخدام البرامج اإلحصائية فى معالجة بيانات البحوث.5/3

 . العمل فى فريق وبأسلوب جماعى.5/4

 . الترجمة من وإلى لغات أخرى.5/5

 . حل المشكالت بأسلوب علمى وواقعى.5/6
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 برنامج التسويق اإلعالمىهيكل 

 

 من البرنامج النسبة العلومنوعية 
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 % 51.5 ) المهنية ( العلوم المتخصصة

 % 10.9 اإلحصاء( –اللغة  –)اآلداب  العلوم االساسية

 % 19.4 العلوم االنسانية

 % 4.85 لياآلحاسب العلوم 

 - المقررات الحرة

 % 8.5 التدريب الميداني

 % 4.85 المشروعات

 

 

 

 

 

 

 ( ARSالمعايير األكاديمية المرجعية ) 

 لبرنامج التسويق اإلعالمى
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 :مواصفات خريج برنامج التسويق اإلعالمى

خريج برنامج يجب أن يكون  إلى جانب المواصفات العامة لخريج كليات قطاع اإلعالم،

 :أن قادراً على التسويق اإلعالمى

 المنهج العلمى فى التفكير وحل المشكالت.  يستخدم .13

 . واإللكترونى المعارف والمهارات المكتسبة فى مجال التسويق اإلعالمى يوظف .14

 المهارات المرتبطة بإعداد البرامج والحمالت التسويقية واإلعالنية.  يطبق .15

 .لألزمات اإلدارة اإلعالميةوسائل اإلعالم وجمهور والالتعامل مع بمهارات  يلم .16

 . واإللكترونى  فى مجال التسويق اإلعالمىالمختلفة المستجدات والمتغيرات  يواكب .17

 

 المعرفة والفهم: (7

اإلعالمى قد إكتسب  التسويقيجب أن يكون خريج برنامج إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة، 

 :ما يلى وقادراً على فهمرف االمع

  الخاصة بالعالقات العامة واالعالن والرأى العام و التسويق و البحث العلمي المصطلحات-1/ 1

 والحمالت اإلعالمية 

 االعالنية وخصائصها وطرق صياغتها.وخطوات اعداد حمالت العالقات العامة  -2/ 1

تلفة للحمالت االعالمية واالعالنية ومصادر جمع  خالمزيج التسويقي والتأثيرات المنشأة وتطور  -3/ 1

 المعلومات 

الوظائف واألهداف والعناصر التى تحتوى عليها برامج العالقات العامة واالعالن والتسويق   -4/ 1

 تها المختلفة. ااالجتماعي واستراتيجي

ت العامة واإلعالن القاوالمستقبلية فى مجال تكنولوجيا اإلتصال واإلعالم والع الحاليةالتطورات  -5/ 1

 والتسويق. 

 . االعالن ووالتسويق على طبيعة عمل العالقات العامة  العوامل المؤثرة -6/ 1



 وزارة التعليم العالى      

 المعهد الدولى العالى لإلعالم   

 مدينة الشروق –ضاحية النخيل 
 

 . والتسويق االعالن ولين بالعالقات العامة المهارات االتصالية الالزمة للمشتغ -7/ 1

 آلياته. واإلجتماعى والتجارى وأدوات التسويق االتصاالت التنظيمية والتسويقية  -8/ 1

 اللوائح والقوانين و الطرق التى تنظم حمالت التسويق االجتماعى و االلكتروني. -9/ 1

فى احد مجاالت العالقات العامة واالعالن او الرأى   وتحليلى وكيفىخطوات اجراء بحث ميدانى  -10/ 1

  .العام

، ومراحل التخطيط ومزاياه  الن والمراحل االتصالية التطور التاريخى للعالقات العامة واالع -11/ 1

 ومجاالته. 

 ها.والتنظيم لالحداث الخاصة وانواعالمفاهيم الخاصة بالمؤتمرات  -12/ 1

 التخطيط االعالمى وخصائصه واهدافه. والتعامل مع وسائل اإلعالم  -13/ 1

للمواد  نتاج اإلتصميم والقواعد ، والوسائط المتعددة وخصائصها وكيفية توظيف عناصرها -14/ 1

 . اإلعالمية والتسويقية واإلعالنية 

أبرز ، وااللكتروني والمداخل النظرية المستخدمة فيهوالمفاهيم الخاصة بالتسويق االجتماعى  -15/ 1

 .المشكالت التي تواجه أنشطة العالقات العامة والتسويق 

لجمهور فى ضوء  نظريات  لاالبعاد النفسية واالجتماعية  والتطور التاريخى لنظريات االعالم  -16/ 1

 االعالم.

التصال الشخصى ومفهومه ووسائله  ، وامستوياته وانواعهو خصائص االتصال الجماهيري  -17/ 1

 وأنماطه. 

وأبعاده ووظائفه ووسائله ودوره فى تحديد الهوية الثقافية وتشكيل نشأة اإلعالم الدولي  -18/ 1

   .الصورة القومية

 .المجتمعأسس التسويق االجتماعي لألفكار المستحدثة وقضايا  -19/ 1

 ساليب قياسه ونشأته وعوامل تكوينه وتقسيماته. أوالرأي العام المعاصر  -20/ 1
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 .وعناصره وأهداف االتصال التفاعلي ،للعالقات العامة مراحل التخطيطوخصائص  -21/ 1

 قواعد وأصول التعامل مع اآلخر.   ومفهوم اإلتيكيت والبروتوكول  -22/ 1

مكونات االستوديو و ىاإلذاعي والتلفزيون  احل انتاج البرنامجمرووصفات المذيع  اإلذاعةنشأة  -23/ 1

 .وقواعد كتابة النص اإلذاعي والتلفزيوني

 . اإلعالمية واإلعالنية وقطاعات التسويق والعالقات العامةأساليب إدارة المؤسسات  -24/ 1

وسيكولوجيه   األشكال والتكوينات المختلفة للتصميمومبادئ التصميم ونظرياته وأسسه  -25/ 1

 الخطوط واأللوان.

 .وكاالت اإلعالن ومعايير اختيار المؤسسات اإلعالنية  وظائف -26/ 1

كيفية مخاطبتها   ووأنواع االستماالت التي يتم التركيز عليها  ،نتاج اإلأساليب وأنواع اإلعالنات  -27/ 1

 وفقا لالستراتيجيات التسويقية.  الحتياجات الجمهور المستهدف

 . قبل وأثناء وبعد األزمةدورة حياة األزمة   ومفهوم إعالم األزمات  -28/ 1

 خطوات إجراء البحوث فى التسويق و العالقات العامة وأنواعها وأهدافها. -29/ 1

 ،في اإلعالم وتطبيقاته ه توظيف برامجو ه،ووظائف هأنواعو ومفاهيمهتقنيات الحاسب اآللي  -30/ 1

 .بإستخدام الحاسب األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل نتائج البحوثو

 . التفكير الناقد واألبداعي وعملياته األساسية، ومفهوم العلم وأنواع التفكير وخصائصه  -31/ 1

والتعامل الرشيد مع وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة  مفاهيم التربية اإلعالمية وأهدافها  -32/ 1

 والتوعية بتأثيراتها السلبية.

الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية والعكس والمصطلحات فى الكتابة واألداء و اللغة قواعد -33/ 1

 اإلعالمية األجنبية . 

 . وعناصره وتوظيفه فى الحمالت التسويقية واإلعالنيةم أساسيات الفنون والتصمي -34/ 1
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 المهارات الذهنية: (8

 :قادراً علىاإلعالمى  التسويقيجب أن يكون خريج برنامج إلى جانب المهارات الذهنية العامة، 

 العوامل المؤثرة على وسائل وجماهير العالقات العامة واالعالن . تحليل-1/ 2

  وتوظيفبينها  والتمييزالبرامج االتصالية للعالقات العامة والحمالت االعالمية واالعالنية  تحليل-2/ 2

 االستراتيجيات المختلفة في الحمالت .

 اخالقيات العالقات العامة واالعالن و التسويق.  تطبيق -3/ 2

 .  والتسويق المتغيرات الخاصة بالتأثيرات المختلفة لبرامج العالقات العامة واالعالن حليلت -4/ 2

 . التسويقلعامة واإلعالن  واالراء واالتجاهات المرتبطة بفاعلية برامج العالقات ا نقد وتقييم -5/ 2

النتائج  وتفسير والتسويقت العامة واالعالن والرأى العام جراء بحوث العالقاال التخطيط -6/ 2

 . وتحليلها

االتجاهات الحديثة في  واالحداث الجارية المرتبطة بقضايا االعالم واالتصال والرأى العام  تحليل -7/ 2

 التسويق. 

وتقنياتها   بين أنواع اإلعالن والتمييز، حمالت وبرامج عالقات عامة واعالن مبتكرة  إقتراح -8/ 2

 . ومجاالتها

 . إدارة اإلعالن وإنتاجه، وإدارة اإلتصال التسويقى المتكاملبين مستويات   التفرقة-9/ 2

 أشكاله الفنية. ومقارنةبين مصادر الخبر والقيم الخبرية  التمييز -10/ 2

 .يرات المؤثرة فى السلوك االستهالكى واالثار االقتصادية لالعالنالمتغ  تحليل -11/ 2

االبعاد و االعالميين وجرائم وسائل اإلعالمنماذج من القضايا التى يتعرض لها  تحليل -12/ 2

 والمتغيرات النفسية للمراحل المختلفة لعملية التعرض لوسائل االعالم.

السمات والمكتوب،   واالتصال الشفهي و والتفاعلى ىبين االتصال الشخصي والجماهير التفرقة -13/ 2

 .صوتية واإلقناعية للمتحدث الجيدالشخصية وال
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ذاعات والقنوات المحلية دور اإل، وإبداء الرأى فى جوانب التعامل مع وسائل االعالم كافة إدراك-14/ 2

 .التأثيرات المباشرة لوسائل االعالم وإستنتاجفي المجتمع 

على والعالقات العامة ثير وسائل اإلعالم أت وتحديد، ي العام وغيرهاأبين قضايا الر التمييز -15/ 2

 .ي العامأالر

،  االقليمية والدوليةوالقنوات والوكاالت ذاعات اإل  وواالتصال الدولي الدولى التمييز بين االعالم -16/ 2

 وتأثيرات ملكية وسائل اإلعالم الدولى على طريقة معالجة القضايا المختلفة.

 المعتدل القوي وأسس تجزئة السوق.  وبين نظريات التأثير االنتقائي  التفرقة-17/ 2

فى الحمالت  والمرئيةالمسموعة و اإلعالن المطبوعةخصائص استخدام وسائل  تحديد -18/ 2

 التسويقية واإلعالنية.

ونية والتقليدية وإعالنات  الرسائل و الخطط اإلعالنية في وسائل اإلعالم اإللكتر تحليل ونقد -19/ 2

 .الطرق

 .  واإلعالنيةالواقع اإلداري للمؤسسات اإلعالمية  تقييم -20/ 2

 . وكيفية االدارة االعالمية لألزمة شابهة توالمصطلحات المالمختلفة  بين أنواع التفكير  المقارنة -21/ 2

والتركيب اللغوية  النصوص  وتحليلأنواع الجمل ومكونات السؤال  وبين الصور البيانية  التمييز-22/ 2

. 

تطوير المحتوى اإلعالمى  ودورها في  ،والتطبيقات الجديدة األلى الحاسببين برامج  التمييز-23/ 2

 . واإلعالنى

 . وسائل اإلعالم التقليديةلحاسب على مستقبل اتكنولوجيا انعكاسات تطور  إدراك -24/ 2

 .وتركيبات االلوان واستخداماتها العنصر المرئي في تصميم اإلعالنتحليل  -25/ 2

، وإقتراح ألساليب  درسه من قواعد التصميم ونظرياته تصميمات فنية وفقا لما  إبداء الرأى فى -26/ 2

 م خصائص الجمهور. تصميم جديدة تالئ
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 المهارات المهنية والعملية:  (9

االعالمى  التسويقيجب أن يكون خريج برنامج إلى جانب المهارات المهنية والعملية العامة،      

 :قادراً على

بكفاءة فى بحوث العالقات العامة  وإستخدامهاالبيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة  جمع -1/ 3

 .علومات في تقييم النظم السياسية الم وتوظيفالتخطيط  وإتقانالتسويق والصحافة وواالعالن 

والتجارية  والحمالت اإلعالنية امة رسائل اعالمية واعالنية فى اطار حمالت العالقات الع كتابة -2/ 3

 . وأنشطة التسويق المختلفة

وغيرها من المواد الالزمة لخدمة برامج  والملصقاتالوسائل االتصالية  كالكتيبات  وتنفيذتصميم  -3/ 3

 .  اإلعالمى العالقات العامة و التسويق

 . ليات العالقات العامة واإلعالن والتسويقاعلوجيا الحديثة في توثيق أحداث وف التكنو إستخدام -4/ 3

 .االعالن  أومشكالت التسويق  إحدىحول  علمي بحث إعداد وتنفيذ -5/ 3

المحلية واإلقليمية  القضايا بعض لقياس الرأى العام حول أو إستطالع ستقصاء إ إعداد وتنفيذ -6/ 3

 .الدوليةو

 لدعم الصورة اإليجابية للمؤسسة. برامج اتصالية او اعالمية  إنتاج -7/ 3

  وإستخدامهاالمؤتمرات او المعارض الدولية او االقليمية او المحلية  بتنظيمالبيانات الخاصة  جمع -8/ 3

 .بكفاءة 

 . مكونات العملية االتصالية واستراتيجيات االتصال في إدارة األزمات   توظيف -9/ 3

 .  وإعداد التقارير اإلعالمية المختلفةالمعالجة اإلعالمية لألحداث الجارية  تقييم -10/ 3

 . الحمالت اإلعالمية الموجهه للخارجأدوات اإلعالم الدولي المعاصر في  تطبيق -11/ 3

 .   لتقديم صياغة إعالمية سليمةقواعد الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية  تطبيق -13/ 3
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تقرير حول نتائج قياس الرأي العام ال، وكتابة  اإلعالني فى اإلنتاجالحاسب اآللي تطبيقات  إستخدام -14/ 3

. 

 .مختلفةية ذات أهداف حملة إذاعية أو تليفزيون  إعداد -15/ 3

تطبيقات   بإستخدامللملصقات  أفكاراً  وتصميممن مختلف التوجهات  إعالميةلبرامج  اً أفكار تطبيق -16/ 3

 .الحاسب

 بعض المطبوعات.فى تصميم   تطبيقات الحاسبإستخدام  -17/ 3

المتعلقة بأنشطة التسويق والعالقات  المواد اإلعالميةتصميم الحاسب اآللي في  إستخدام تقنيات -18/ 3

 .العامة

  .فى المؤتمرات و الفعاليات الدوليةالبروتوكول الدولي قواعد  تطبيق -20/ 3

 المصطلحات 

 

 المؤسسة التعليمية: (23

جامعة أو كلية أو معهد عاٍل، يقدم برامج تعليمية تؤدى إلى منح مؤهل علمى جامعى 

 )بكالوريوس أو ليسانس( أو درجة أعلى )ماجستير ، دكتوراة(. 

 مواصفات الخريج:  (24

جدارات )كفاءات / قدرات( الخريج المتوقعة والناتجة عن إكتساب المعارف والمهارات 

 رنامج تعليمى معين. بعد )مجرد( اإلنتهاء من دراسة ب 

 المعايير القومية األكاديمية المرجعية:  (25

نقاط مرجعية تحددها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد، وتمثل الحد األدنى 

 من المعارف والمفاهيم والمهارات المطلوبة إلستيفاء متطلبات برنامج تعليمى معين. 

 المعايير األكاديمية:  (26
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جودة  نقاط مرجعية تتبناها المؤسسة التعليمية، بعد إعتمادها من الهيئة القومية لضمان

التعليم واإلعتماد، تحدد فيها المعارف والمهارات المفترض أن يكون الخريج قد إكتسبها، 

 ويشترط أن تفوق المعايير األكاديمية القومية التى حددتها الهيئة.

 النقاط المرجعية:  (27

مجموعة من العبارات المرشدة التى تصف القدرات والمهارات المتوقعة إلستكمال 

ة من خريج مقرر ما، وتساعد النقاط المرجعية المؤسسة فى مقارنة الجدارات المطلوب 

 ومراجعة وتقييم المخرجات التعليمية فى ضوء النقاط المرجعية. 

 البرنامج التعليمى:  (28

مجموعة من المقررات واألنشطة التعليمية التى تحددها المؤسسة لتحقيق جدارات 

 تخصص معين.  الخريج المطلوبة لحصول الطالب على درجة علمية فى

 

 

 النتائج التعليمية المستهدفة: (29

مجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات التى تضعها مؤسسة تعليمية لبرنامج/مقرر، 

 والتى تصف األداء المتوقع للمتعلم نتيجة إلنتهائه من دراسة األنشطة التعليمية.  

 المعارف والمفاهيم:  (30

يجة دراسته لمحتوى دراسى، والتى تتضمن: المعلومات المتوقع أن يكتسبها الطالب نت 

 المفاهيم األساسية، والمصطلحات، والنظريات، والحقائق.

 المهارات الذهنية:  (31

قدرات: تعليمية، وإدراكية تتضمن التفكير: النقدى واإلبداعى، ويشمل القدرة على تطبيق 

 وتحليل وإعادة بناء وتقييم المعلومات.

 المهارات المهنية:  (32
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مات والتدريبات العملية المتخصصة فى مجال ما بهدف التطوير الناجح فى تطبيق المعلو 

 المهنة أو التطوير الذاتى.

 المهارات العامة أو اإلنتقالية:  (33

يحتاجها الطالب فى التعليم  –وغالباً ما  –تلك المهارات التى ال ترتبط بموضوع معين 

والتوظيف المستمر وتنمية القدرات الذاتية، ومن هذه المهارات القدرة على اإلتصال 

والعمل فى فريق، والتعامل مع األرقام، والتعلم الذاتى، والتواصل مع األخرين، والقدرة 

 على حل المشكالت.. إلخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع 
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( الصادرة عن الهيئة القومية لضمان  NARS)  القياسية المعايير القومية االكاديمية (7

 (. 2009جودة التعليم واإلعتماد لقطاع اإلعالم ) إصدار يناير 

 المعايير األكاديمية لمجلس اإلعتماد البرامجى للصحافة وبرامج اإلتصال الجماهيرى : (8

     (ACEJMCI   إصدار سبتمبر )2012. 

9) A Guide to assessment of learning outcomes for ACEJMC 

Accreditation. 

المعايير األكاديمية لمؤسسة اإلعتماد األكاديمى لبرامج الصحافة و اإلعالم  (10

 األمريكية :  

 (AEJMC  لعام )2006 . 

 . 2003معايير مقياس إتحاد جامعات الدول العربية لعام  (11

 .2019 امعاتمعايير لجنة قطاع الدراسات اإلعالمية بالمجلس األعلى للج (12

 

 

 

 

 

 


