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 مادالھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعت
  

  
  قائمة المحتويات

  
  ١ يةاإلعالمالدراسات مقدمة عن

  ٤  المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة لخريج كلية اإلعالم

  ٤ المواصفات العامة للخريج

  ٧ برنامج الصحافة

  ١١ ة والتليفزيونبرنامج اإلذاع

  ١٧ برنامج العالقات العامة واإلعالن

  ٢١ البرامج هيكل

  ٢٢ المصطلحات المستخدمة

  ٢٥  المراجع
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  :يةاإلعالمالدراسات  مقدمة عن 
حين تم إنشاء معهد  ١٩٣٩تعود بداية الدراسات اإلعالمية فى مصر إلى عام 

م افتتح قسم للصحافة بكلية اآلداب الصحافة والتحرير والترجمة كمعهد للدراسات العليا، ث
، وتطورت هذه الدراسات بعد ١٩٥٨تخرجت أول دفعاته عام  ١٩٥٤جامعة القاهرة عام 

  .١٩٧٠ذلك ليتم إنشاء كلية مستقلة لإلعالم بجامعة القاهرة عام 

وقد تطور قطاع الدراسات اإلعالمية فيما بعد تطورًا كبيرًا حيث تم افتتاح أقسام 
افة بكليات اآلداب بالعديد من الجامعات المصرية، إلى جانب إنشاء كليات لإلعالم والصح

  .١٩٩٦اإلعالم بالعديد من الجامعات الخاصة التى بدأت عملها فى مصر منذ العام 

وقد زاد االقبال من الطالب على االلتحاق بكليات اإلعالم وأقسامه خاصة فى ظل 
تكنولوجيا االتصال والمعلومات، والحاجة الثورة الضخمة التى يشهدها العالم فى مجال 

المستمرة إلى إنتاج خريج متميز قادر على تلبية االحتياجات المتغيرة والمتطورة لسوق 
  .العمل، ويستطيع أن يواجه المنافسة الداخلية والخارجية

وتعتبر الدراسات اإلعالمية من بين الدراسات اليبنية التى تستند إلى نتائج 
ة العلمية فى مختلف التخصصات األخرى، حيث يحتاج الطالب ليصبح وخالصات المعرف

  :إعالميًا جيدًا إلى مجموعات من العلوم يمكن تقسيمها إلى
مجموعة العلوم الخاصة بالثقافة العامة مثل علوم السياسة واالقتصاد والقانون  -١

  .رافيا السياسيةواإلدارة وعلم النفس وعلم االجتماع والعالقات الدولية والتاريخ والجغ
  ).اللغة األم، لغة أو أكثر أجنبية(مجموعة العلوم الخاصة باللغات واألدب  -٢
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مجموعة العلوم الخاصة بعلوم اإلعالم واالتصال الجماهيرى مثل اإلعالم الدولى،  -٣
  .الرأى العام، تشريعات اإلعالم وأخالقياته، نشأة وسائل االتصال وتطوره

التخصص فى الصحافة واإلذاعة والتليفزيون والعالقات  مجموعة مواد ومقررات -٤
  .العامة واإلعالن

وهناك حاجة ملحة فى هذا الصدد إلى االهتمام بالتدريب العملى للطالب بأشكاله 
  .المختلفة داخل الجامعة وخارجه فى المؤسسات اإلعالمية أثناء فترة الدراسة

ادة الحاجة إلى خريجية نظرًا ومما يزيد من أهمية قطاع الدراسات اإلعالمية زي
لزيادة عدد الصحف الورقية بعد صدور عشرات الصحف الخاصة مؤخرًا، وكذلك الزيادة 
الرهيبة فى عدد القنوات الفضائية المصرية والعربية، إلى جانب النمو المتزايد فى الصحافة 

الورقية، الصحف المواقع اإلخبارية، الطبعات االليكترونية للصحف (االلكترونية بأنواعها 
  ...).االليكترونية دون نسخ ورقية

فضًال عن االحتياج لخريجى هذا القطاع فى مختلف الهيئات والوزارات والجهات 
  -:العامة والخاصة، ويمكن حصر هذه الجهات فيما يلى

 المؤسسات اإلعالمية الحكومية والخاصة.  
  كافة المؤسسات الحكومية إدارات اإلعالم والصحافة والعالقات العامة واإلعالن فى

 .والخاصة

 وكاالت األنباء.  
 وكاالت اإلعالن. 
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 شركات اإلنتاج اإلعالمى.  
 المؤسسات التعليمية.  
 مؤسسات النشر االلكترونية.  
 شركات االتصال.  
 دور النشر.  
 الفنادق والمؤسسات السياحية وشركات الطيران.  
 منظمات المجتمع المدنى.  
 المنظمات العربية والدولية.  
 سات األنشطة الثقافيةمؤس.  
 القوات المسلحة والشرطة.  
 المراكز البحثية.  
 الهيئة العامة لالستعالمات. 

 شركات بحوث اإلعالم والتسويق. 

 شركات اإلعالن. 

 مكاتب الصحف العربية واألجنبية. 

 محطات اإلذاعة والقنوات التليفزيونية األرضية والفضائية. 
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  :ة القياسية العامة لخريج كلية اإلعالمالمعايير القومية االكاديمي: أوالً 
 :المواصفات العامة لخريج الكلية .١

  :يجب أن يكون الخريج قادرا على 
اإللمام بالمكونات المعرفية والفكرية فى تخصص اإلعالم من حيث . ١,١

 .النشأة والتطور

التعامل مع تكنولوجيات المعلومات واالتصال واستخداماتها فى . ٢,١
 .مية المختلفةالمجاالت اإلعال

 .إجادة فنون االتصال ومهاراته. ٣,١

 ).اللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على األقل(إجادة اللغات . ٤,١

 .استيعاب آداب مهنة اإلعالم ومعاييرها وأخالقياتها. ٥,١

 .اإلبداع واالبتكار فى التخصصات اإلعالمية. ٦,١

ى المؤسسات والجهات االلمام بأسس االتصال والسلوك التنظيمى ف. ٧,١
 .اإلعالمية

 .التواصل االجتماعى من الجرأة والمبادرة. ٨,١

 .امتالك مهارات القيادة والعمل الجماعى واتخاذ القرارات. ٩,١

 .اتخاذ القرار. ١٠,١

الوعى بالمتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية على المستويات .١١,١
  .المحلية واالقليمية والدولية

  .المنافسة فى سوق العمل محليًا واقليميًا ودولياً  .١٢,١
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 :يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف و قادرا على فهم        

مبادئ وقوانين حرية التعبير والصحافة بما فى ذلك الحق فى . ١,٢
  .االختالف

  .وٕادراك التطور التاريخى لعلوم االتصال ونظرياته. ٢,٢
  .لمجتمع العالمى فيما يتعلق بمجال االتصالبدأ التعددية فى ا. ٣,٢
  .المبادئ والعوامل الخاصة بتقديم المعلومات وتكوين الصور الذهنية. ٤,٢
المبادئ األخالقية المهنية والعمل بأسلوب أخالقى من أجل السعى إلى . ٥,٢

  .الحقيقة والدقة والنزاهة وتطبيق مبدأ التعددية
عالم محليًا واقليميًا ودوليًا وبيئة العمل المتغيرات المتصلة بوسائل اإل. ٦,٢

  .اإلعالمى اقتصاديًا وٕاداريًا وفنياً 
 :لمهارات المهنيةا .٢

  :التالية المهنية للمهارات مكتسباً  الخريج يكون أن يجب
إجراء البحوث العلمية وتقييم المعلومات باستخدام األساليب المالئمة . ١,٣

  .االتها المختلفةللتخصصات اإلعالمية التى يعملون فى مج
 الكتابة السليمة والواضحة باستخدام القوالب واألساليب المالئمة. ٢,٣

لتخصصاتهم اإلعالمية وبما يناسب الجماهير المستهدفة ويخدم 
  .األهداف التى يسعون لتحقيقها

استخدام األدوات واالمكانيات التكنولوجية المالئمة للمجاالت اإلعالمية  .٣,٣
  .التى يعملون بها
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 :المهارات الذهنية .٣

  :على قادرا الخريج يكون أن يجب 
تطبيق مبادئ وقوانين حرية التعبير والصحافة بما فى ذلك الحق فى . ١,٤

  .االختالف
  .تطبيق النظريات الخاصة بتقديم المعلومات وتكوين الصور الذهنية. ٢,٤
  .ياتتطبيق المبادئ والمفاهيم األساسية والخاصة باألرقام واإلحصائ. ٣,٤
  .تخطيط اإلنتاج اإلعالمى. ٤,٤
  .تحليل العوامل المؤثرة فى األداء اإلعالمى. ٥,٤
تحليل األحداث الجارية وربطها ببعضها البعض فى إطار تفاعلها مع . ٦,٤

  .القضايا الدولية واالقليمية والعالمية
 :المهارات العامة .٤

  :التالية العامة للمهارات مكتسباً  الخريج يكون أن يجب  
  .التفكير النقدى اإلبداعى والمستقل. ١,٥
  .التعامل مع الحاسب االليكترونى واستخدام شبكة االنترنت. ٢,٥
  .استخدام البرامج االحصائية فى معالجة بيانات البحوث. ٣,٥
  .العمل فى فريق وبأسلوب جماعى. ٤,٥
  .الترجمة من وٕالى لغات أخرى .٥,٥
  .حل المشكالت بأسلوب علمى وواقعى .٦,٥
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  :برنامج الصحافة: ثانياً 
  :المعرفة والفهم  .١

إلى جانب المعارف العامة والفهم التى يجب أن يكتسبها خريج كلية اإلعالم       
  :  يجب أن يكتسب خريج برنامج الصحافة المعارف والمفاهيم التالية

  . يوضح المفاهيم العلمية الخاصة بالصحافة والمنظومة اإلعالمية. ١,١
 . ات إصدار الصحيفة الورقية وااللكترونية وٕانتاجهايصف خطو . ٢,١

 . يتتبع تاريخ الصحافة المصرية والعربية وتطورها ووصفها الراهن. ٣,١

 . يستوعب خطوات تحرير وتصميم وٕانتاج األشكال الصحفية. ٤,١

 . يتعرف علي المتغيرات المتصلة بالصحافة العربية والعالمية. ٥,١   

رات الراهنة والمستقبلية في مجال تكنولوجيا الصحافة يتعرف علي التطو . ٦,١
 .والمعلومات

يوضح العوامل المؤثرة في بيئة العمل الصحفي اقتصاديًا وٕاداريًا . ٧,١
 .ومجتمعيًا وفنيًا 

 .يفهم المقصود بحرية الصحافة والعوامل التي تؤثر فيها. ٨,١

 . يفهم التشريعات والقوانين التي تنظم الصحافة. ٩,١

 .يتعرف علي أخالقيات العمل الصحفي ومواثيق الشرف المهني. ١٠,١

يتعرف علي أساليب قياس الرأي العام والتعرف علي اتجاهاته نحو . ١١,١
 .األحداث والقضايا والمشكالت

 . يصف خطوات إجراء بحث في موضوع له عالقة بالصحافة. ١٢,١
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  : المهارات المهنية والعملية. ٢
المهنية العامة التي يجب أن يكتسبها خريج كلية اإلعالم إلى جانب المهارات  

  :على يجب أن يكون خريج برنامج الصحافة قادرا
  . جمع المادة الصحفية من مختلف مصادرها البشرية وغير البشرية. ١,٢
المواد الصحفية في أشكال )   Edit & Write( كتابة أو تحرير . ٢,٢

  .ترونيةصحفية مختلفة في صحيفة ورقية أو إلك
 .تصميم وتنفيذ ويخرج صفحة من جريدة أو مجلة ورقية أو إلكترونية. ٣,٢

 . استخدام أو التصوير بالكاميرا صورا صحفية. ٤,٢

 . إعداد وتنفيذ بحثا علميا حول مشكلة من مشاكل الصحافة. ٥,٢

 . إعداد و تنفيذ استقصاءًا أو استطالع لقياس الرأي العام. ٦,٢

  . ورقية أو إلكترونيةإنتاج صحيفة . ٧,٢
 .إبتكار أساليب جديدة لمعالجة القضايا والموضوعات المختلفة. ٨,٢

  .تخطيط وتنفيذ استراتيجيات االتصال فى إدارة األزمات. ٩,٢
  :المهارات الذهنية. ٣

خريج برنامج ريجي كلية اإلعالم يجب أن يكون إلى جانب المهارات الذهنية لخ
  : قادرا على الصحافة
   .ليل العوامل المؤثرة في األداء الصحفيتح.١,٣
 .المقارنة بين المراحل المختلفة لتطور الصحافة المصرية والعربية .٢,٣

 .تشخيص الوضع الراهن لتكنولوجيا الصحافة. ٣,٣
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 .    اإللكترونية) أو(التخطيط إلنتاج صحيفة ورقية . ٤,٣

 . نقد التشريعات والقوانين التي تنظم الصحافة. ٥,٣

 . تطبيق أخالقيات العمل الصحفي ومواثيق الشرف المهني. ٦,٣

 . تطبيق الخطوات الفنية لألشكال الصحفية المختلفة. ٧,٣

 . تحليل المتغيرات الخاصة ببيئة العمل الصحفي. ٨,٣

 . تحليل واقع الصحافة المصرية والعربية واألجنبية. ٩,٣

ية والسياسية ربط الواقع الراهن للصحافة بالعوامل التاريخ. ١٠,٣
 . واالقتصادية

 . نقد المفاهيم والنظريات الخاصة بالصحافة. ١١,٣

 . التخطيط إلجراء بحث يتصل بالصحافة. ١٢,٣

تحليل األحداث الجارية ويربطها ببعضها البعض في إطار تفاعلها . ١٣,٣
 . مع القضايا الدولية واإلقليمية والعالمية

ويحلل الحلول أو البدائل المختلفة إختيار مشكالت ترتبط بالمهنة . ١٤,٣
 . لها

 .أقتراح أساليب تحريرية وٕاخراجية جديدة تتالءم مع خصائص القارئ. ١٥,٣

التخطيط الستطالع أو استقصاء لقياس الرأي العام نحو األحداث . ١٦,٣
 . والقضايا والموضوعات المثارة في المجتمع

   .مقارنة المصادر المختلفة للمادة الصحفية. ١٧,٣
  .نقد الممارسات التحريرية واإلخراجية في الصحافة المصرية. ١٨,٣
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  : المهارات العامة. ٤
  :التالية العامة للمهارات مكتسباً  الخريج يكون أن يجب          

  .يتعامل مع الحاسب االلكتروني. ١,٤
 . يستخدم البرامج اإلحصائية في معالجة بيانات البحوث. ٢,٤

 . شبكة اإلنترنتيستطيع استخدام . ٣,٤

 . يستطيع أن يخزن ويسترجع المعلومات إلكترونياً . ٤,٤

 . يعمل في فريق بأسلوب جماعي. ٥,٤

 .يعرض تقريرا صحفيا أو علميِا أو عامًا بأسلوب جذاب. ٦,٤

 . يناقش نتائج معينة. ٧,٤

 . يتعامل بكفاءة مع الوقت. ٨,٤

 . يفكر بأسلوب نقدي. ٩,٤

 . لوب علمي وواقعييحل المشكالت بأس. ١٠,٤

 . يدير حوارًا بأسلوب ديمقراطي. ١١,٤

 . يترجم من وٕالي لغات أخري. ١٢,٤

 . يتعامل بكفاءة مع مصادر المعلومات. ١٣,٤

  .يعلم نفسه بنفسه. ١٤,٤
  . يقدر على االتصال الفعال. ١٥,٤
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١١ 
 

  :برنامج اإلذاعة والتليفزيون: ثالثاً 
 :المعرفة والفهم .١

رف العامة والفهم التى يجب أن يكتسبها خريج كلية اإلعالم يجب إلى جانب المعا      
  :  أن يكتسب خريج برنامج اإلذاعة والتليفزيون المعارف والمفاهيم التالية

 فهم أسس اإلعداد والكتابة والتقديم اإلذاعي والتليفزيوني. ١,١

 معرفة األشكال البرامجية اإلذاعية والتليفزيونية وخصائصها والطرق. ٢,١
 .المثلى إلنتاجها

مع التركيز  ة والثقافية ودورها في المجتمعات،معرفة البرامج التعليمي. ٣,١
على تجارب العديد من الدول والتطبيقات على تنمية المجتمع 

 .المصري

فهم اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني بدءًاً◌ من اختيار الفكرة واإلعداد . ٤,١
ًء بإنتاج األشكال البرامجية والتقديم والتصوير واإلخراج وانتها

 .المختلفة

التعرف على اإلذاعات والقنوات المتخصصة في عصر اإلعالم . ٥,١
 .الفضائي ودور هذه القنوات في تلبية احتياجات الجمهور الخاصة

.. فهم األخبار والبرامج اإلخبارية، أسس صياغتها، تقديمها،إخراجها . ٦,١
 .بتنفيذ نشرات إخبارية قواعد ترتيب وعرض األخبار وانتهاء

 .معرفة نقد األعمال الدرامية وتقييم دورها في المجتمع. ٧,١
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١٢ 
 

أنواع االستماالت التي يتم ، فهم أنواع اإلعالنات وأساليب اإلنتاج. ٨,١
 .التركيز عليها وكيفية مخاطبتها الحتياجات الجمهور المستهدف

تصال وما تبعها من استيعاب التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا اال. ٩,١
وتغيير ، تأثيرات في مجاالت البث اإلذاعي والتليفزيوني، اإلنتاج

 .سمات الجمهور المستهدف

معرفة تاريخ السينما التسجيلية وأهم سمات اإلنتاج التسجيلي وأهدافه . ١٠,١
  .وطرق إعداده وتنفيذه

سح إجراء البحوث اإلذاعية والتليفزيونية بهدف تقييم األثر، م. ١١,١
المضمون أو الكشف عن عالقات ارتباط بين المتغيرات بداية من 
وضع الخطة األساسية وانتهاء بالتحليل اإلحصائي وكتابة التقرير 

  .النهائي
فهم دراسة تطور اإلعالم الدولي باإلذاعة والتليفزيون على المستوى . ١٢,١

  .الدولي وفهم آليات العمل بها
معرفة قواعد الترجمة من اللغة العربية إلى االنجليزية والعكس مع . ١٣,١

 .تطبيق قواعد صياغة األخبار لإلذاعة والتليفزيون

استيعاب موضوعات متخصصة في اإلعالم باللغات األجنبية . ١٤,١
)E,F,G.( 

  .ة واألداء االذاعى والتليفزيونيااللمام بقواعد اللغة العربية في الكتاب. ١٥,١
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١٣ 
 

استيعاب األحداث الجارية على المستوى االقتصادي  والسياسي . ١٦,١
  .والعلمي واالجتماعي والتاريخي والقانوني

فهم األبعاد النفسية واالجتماعية لتأثيرات اإلذاعة والتليفزيون على . ١٧,١
  .الجمهور في ضوء نظريات اإلعالم

القدرة على اإلدارة وتنمية ، معرفة أساليب إدارة المؤسسات اإلذاعية. ١٨,١
  .المعاصرة لمؤسسات اإلذاعة والتليفزيون

  .معرفة أسس التسويق االجتماعي لألفكار المستحدثة وقضايا المجتمع. ١٩,١
  .فهم كيفية توظيف اإلذاعة والتليفزيون لخدمة قضايا المجتمع. ٢٠,١
  .فهم الرأي العام المعاصر وأساليب قياسه. ٢١,١

  : يةالمهارات المهنية والعمل .٢
اإلعالم  إلى جانب المهارات المهنية العامة التى يجب أن يكتسبها خريج كلية

  :على يجب أن يكون خريج برنامج اإلذاعة والتليفزيون قادرا
حديث (إعداد البرامج اإلذاعية والتليفزيونية وفقا ألشكال البرامج المختلفة . ١,٢

أفالم ، بارنشرة أخ، قصة إخبارية، تحقيق، برامج حوارية، مباشر
 ).دراما، إعالنات توعية أو تجارية، برامج منوعات، تسجيلية

استخدام أستوديو اإلذاعة والتليفزيون لتسجيل البرامج أو إذاعتها على . ٢,٢
 ).على الدائرة المغلقة(الهواء مباشرة 

: الكاميرات (استخدام كافة المعدات واألجهزة الالزمة لإلنتاج التليفزيوني . ٣,٢
أجهزة المونتاج  –اإلضاءة  –الكاميرا المحملة / ا االستديو كامير 
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 –معدات الصوت (أو اإلذاعي ) أجهزة الصوت –الخطى والالخطي 
 ).المونتاج

  .إنتاج برنامج إذاعي أو تليفزيوني. ٤,٢
في اإلنتاج االذاعى توظيف الحاسب اآللي وشبكة اإلنترنت . ٥,٢

 .والتليفزيوني

  العربية في الكتابة للبرامج اإلذاعية التليفزيونية  تطبيق قواعد اللغة. ٦,٢
  .تطبيق قواعد اللغة العربية في األداء االذاعى والتليفزيوني . ٧,٢
فهم المعالجة اإلذاعية والتليفزيونية لألحداث الجارية السياسية . ٨,٢

  .واالجتماعية والعلمية واالقتصادية والثقافية
  .المعاصر في اإلذاعات الموجهة تطبيق أدوات اإلعالم الدولي. ٩,٢

إعداد الحمالت اإلذاعية والتليفزيونية ذات األهداف االجتماعية . ١٠,٢
  .والتجارية

ممارسة النقد العلمي لألعمال الدرامية اإلذاعية والتليفزيون، وكذلك . ١١,٢
  .المضمون البرامجي باإلذاعة والتليفزيون

  .فى إدارة األزماتتخطيط وتنفيذ استراتيجيات االتصال . ١٢,٢
  :المهارات الذهنية. ٣

إلى جانب المهارات الذهنية لخريجي كلية اإلعالم يجب أن يكون خريج برنامج 
  : قادرا على اإلذاعة والتليفزيون

 .تحليل العوامل المؤثرة في األداء اإلذاعي والتليفزيوني. ١,٣
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 .تشخيص الوضع الراهن لتكنولوجيا اإلذاعة والتليفزيون. ٢,٣

 .التخطيط إلنتاج البرامج اإلذاعية والتليفزيونية . ٣,٣

 .واألجنبي. مقارنة واقع اإلذاعة والتليفزيون المحلي بنظيريهما العربي. ٤,٣

 .تطبيق المفاهيم والنظريات الخاصة باإلذاعة والتليفزيون. ٥,٣

، التخطيط إلجراء البحوث المسحية على جمهور اإلذاعة والتليفزيون. ٦,٣
  .بحوث الرأي العاموكذلك 

نقد األعمال الدرامية، واإلعالنات اإلذاعية والتليفزيونية، وكذلك األفالم . ٧,٣
 . التسجيلية

 .إجراء البحوث التحليلية لإلذاعة والتليفزيون. ٨,٣

تحليل األحداث الجارية السياسية واالقتصادية والعلمية والقانونية وربطها . ٩,٣
  .ببعضها البعض

األداء البرامجي في اإلذاعة والتليفزيون لكافة األشكال والقوالب تقييم . ١٠,٣
  .الفنية

  .اقتراح أفكار وأشكال برامجية إذاعية وتليفزيونية جديدة. ١١,٣
  : المهارات العامة .٤

  :التالية العامة للمهارات مكتسباً  الخريج يكون أن يجب   
 .يتعامل مع الحاسب االلكتروني. ١,٤

 .امج اإلحصائية في معالجة بيانات البحوثيستخدم البر . ٢,٤

 .يستطيع استخدام شبكة اإلنترنت. ٣,٤
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 .يستطيع أن يخزن ويسترجع المعلومات إلكترونياً . ٤,٤

 .يعمل في فريق عمل بأسلوب جماعي. ٥,٤

 .يناقش نتائج معينة. ٦,٤

 .يتعامل بكفاءة مع الوقت. ٧,٤

 .يفكر بأسلوب نقدي. ٨,٤

 .سلوب علمي وواقعييحل المشكالت بأ. ٩,٤

 .يدير حوارًا بأسلوب ديمقراطي. ١٠,٤

 .يترجم من وٕالى لغات أخرى. ١١,٤

 .يتعامل بكفاءة مع مصادر المعلومات. ١٢,٤

 .يعلم نفسه بنفسه. ١٣,٤

  يجيد توظيف مهارات االتصال المباشر في التعامل مع اآلخرين . ١٤,٤
القتصادي واالجتماعي يجيد تحليل األحداث الجارية على المستوى ا. ١٥,٤

  والسياسي 
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  :برنامج العالقات العامة واإلعالن: رابعاً 
 :المعرفة والفهم  .١

إلى جانب المعارف العامة والفهم التى يجب أن يكتسبها خريج كلية اإلعالم         
يجب أن يكتسب خريج برنامج العالقات العامة واإلعالن المعارف والمفاهيم 

  :  التالية
وضح المفاهيم العلمية الخاصة بالعالقات العامة واإلعالن واإلعالم ي. ١,١

  .والرأي العام
 .يستوعب خطوات إعداد حمالت العالقات العامة والحمالت اإلعالنية. ٢,١

يتتبع التأثيرات المختلفة للحمالت اإلعالمية واإلعالنية التي يتم . ٣,١
 .إعدادها

رامج العالقات العامة واإلعالن يحدد العناصر التي تحتوي عليها ب. ٤,١
 . والتسويق االجتماعي

يتعرف على التطورات الراهنة والمستقبلية في مجال تكنولوجيا االتصال . ٥,١
 .واإلعالم والعالقات العامة واإلعالن

يوضح العوامل المؤثرة على طبيعة عمل العالقات العامة وعلى سوق . ٦,١
 .إلعالم الدولياإلعالن وكذلك العوامل المؤثرة في ا

يعى المهارات االتصالية الالزمة للمشتغلين بالعالقات العامة أو اإلعالن . ٧,١
 .لتحقيق اإلقناع والتأثير
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يدرك المقصود باالتصاالت التنظيمية والتسويقية وٕادارة األزمات والرأي . ٨,١
 .العام واالتصال الدولي

 .سويق االجتماعييلم باللوائح والقوانين التي تنظم حمالت الت. ٩,١

يصف خطوات إجراء بحث كيفي أو ميداني أو تحليلي في أحد . ١٠,١
 .مجاالت العالقات العامة واإلعالن أو الرأي العام

يتعرف على أخالقيات مهنة العالقات العامة واإلعالن والتعامل مع . ١١,١
  .الرأي العام

  :المهارات المهنية والعملية. ٢
ة العامة التي يجب أن يكتسبها خريج كلية   اإلعالم إلى جانب المهارات المهني

  :يجب أن يكون خريج برنامج العالقات العامة واإلعالن قادراعلى
جمع البيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة ويستخدمها بكفاءة في . ١,٢

 .بحوث العالقات العامة واإلعالن واإلعالم

نية في إطار حمالت العالقات كتابه أو تحرير رسائل إعالمية وٕاعال. ٢,٢
 .العامة واإلعالن والرأي العام

تصميم وتنفيذ الوسائل االتصالية كالكتيبات والمطويات وغيرها من . ٣,٢
 .المواد الالزمة لخدمة برامج العالقات العامة

استخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق أحداث وفعاليات العالقات العامة . ٤,٢
 .واإلعالن
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عداد وتنفيذ بحثًا علميًا حول مشكلة من مشكالت العالقات العامة أو إ. ٥,٢
 .اإلعالن أو الرأي العام

إعداد وتنفيذ استقصاًء أو استطالع لقياس الرأي العام حول القضايا . ٦,٢
 .الدولية

  .إنتاج برامج اتصالية أو إعالمية حول المنشأة وتطوراتها المختلفة. ٧,٢
  .يجيات االتصال فى إدارة األزماتتخطيط وينفذ استرات. ٨,٢

  :المهارات الذهنية . ٣
إلى جانب المهارات الذهنية لخريجي كلية اإلعالم يجب أن يكون   خريج 

  : برنامج العالقات العامة واإلعالن قادرا على
 .تحليل العوامل المؤثرة على وسائل وجماهير العالقات العامة واإلعالن. ١,٣

تصالية العالقات العامة والحمالت اإلعالمية تخطيط البرامج اال. ٢,٣
 .اإلعالنية

  .تطبيق أخالقيات العالقات العامة واإلعالن عند ممارسة المهنة. ٣,٣
تحليل المتغيرات الخاصة بالتأثيرات المختلفة لبرامج العالقات العامة . ٤,٣

 .واإلعالن

لعالقات العامة نقد وتقييم اآلراء واالتجاهات المرتبطة بفاعلية برامج ا. ٥,٣
 .واإلعالن

 .التخطيط إلجراء بحوث العالقات العامة واإلعالن والرأي العام. ٦,٣
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تحليل األحداث الجارية المرتبطة بقضايا اإلعالم واالتصال والرأي . ٧,٣
 .العام

  .أقتراح حمالت وبرامج عالقات عامة وٕاعالن مبتكرة ومؤثرة وفعالة. ٨,٣
   :المهارات العامة والمنقولة  .٤

  :التالية العامة للمهارات مكتسباً  الخريج يكون أن يجب        
يتعامل مع الحاسب اآللي ويستخدم البرامج اإلحصائية المختلفة في . ١,٤

 .معالجة البيانات والمعلومات الخاصة بالبحوث العلمية

يتعامل مع وسائل االتصال المستخدمة في اإلعالم والعالقات العامة . ٢,٤
 .واإلعالن

 .يستطيع استخدام شبكة اإلنترنت وتصميم مواقع إلكترونية. ٣,٤

 .يستطيع أن يخزن ويسترجع المعلومات إلكترونياً . ٤,٤

 .يعمل مع الجماعة بأسلوب الفريق الواحد . ٥,٤

يقدم أو يعرض محاضرة أو تقريرًا أو مذكرة عن أنشطة وجهود العالقات . ٦,٤
 .العامة أو األنشطة التسويقية

 .ناقش نتائج معينة بفكر متطور وبروح ديمقراطيةي. ٧,٤

 .يحل المشكالت التي تواجهه بأسلوب عملي وعلمي. ٨,٤

 .يترجم من وٕالى لغات أخرى. ٩,٤

  .يتابع كل جديد من تطورات في مجال التخصص. ١٠,٤
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  :عدد الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة الجامعية األولى

  ).مقررًا دراسياً  ٤٠(ساعة معتمدة  ١٢٠: الحد األدنى

  ).مقررًا دراسياً  ٤٤(ساعة معتمدة  ١٣٢: الحد األقصى
  

  :توزيع نسبة متطلبات البرنامج: خامساً 

  %٥٠               )المهنية(العلوم المتخصصة 

  %١٠  )   االحصاء –اللغة  –اآلداب (العلوم األساسية 

  %٢٠          العلوم اإلنسانية

  %٣          علوم الحاسب اآللى   

    %٢                  مقررات الحرة   ال

    %١٠                 التدريب الميدانى

  %٥                  المشروعات   
  
  
  



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

٢٢ 
 

  :المصطلحات: سادساً 
 مؤسسة التعليم العالي :  

هى الكليات  أو المعاهد العليا التابعة  لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث 
، والتى تقدم برامج تعليمية فى مجال التعليم العلمى، أو الكليات التابعة لجامعة األزهر

  .الزراعى
  

 االعتماد:  
يقصد به اإلعتراف، الذى تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
للمؤسسة التعليمية، إذا تمكنت من إثبات أن لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية 

نة من الهيئة، ولديها من األنظمة المتطورة التى التعليمية، وفقًا للمعايير المعتمدة والمعل
  .تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة

  
  المعايير األكاديمية القومية القياسية)NARS :(  

المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية المختلفة، والتى أعدتها الهيئة باالستعانة 
وتمثل هذه المعايير الحد . ينبخبراء متخصصين، وممثلين لمختلف قطاعات المستفيد

  .األدنى المطلوب تحقيقه لالعتماد
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  المعايير المعتمدة:  
المعايير األكاديمية القياسية، والتى تتبناها المؤسسة، وتعتمد من الهيئة، بشرط أن 

  .يكون مستواها أعلى من الحد األدنى للمعايير األكاديمية القومية القياسية
  

    مواصفات الخريج :  
موعة من الصفات الناتجة من اكتساب المعارف مع المهارات عند دراسته مج

لبرنامج دراسى معين، توضح ما يجب أن يتصف به الخريج عند اإلنتهاء من دراسة 
  .البرنامج

  
   البرنامج التعليمي: 

تتضمن المناهج والمقررات واألنشطة التي تكسب الطالب المعرفة، والمهارات،     
  .لتحقيق أهداف تعليمية مخططة، وفى تخصص دراسى محددوالقيم الالزمة، 

  
 األطراف المجتمعية:  

كافة األفراد والمؤسسات والجهات، التى لها اهتمام مشروع أو مصلحة ما، أو 
ويقصد بهم بالنسبة . تتحمل مخاطر ناتجة عن الموضوع المشار إليه تبعا للسياق 

األمور، وأعضاء هيئة التدريس للمؤسسة التعليمية بصفة عامة الطالب، وأولياء 
ومعاونيهم، والعاملين بالمؤسسة، وممثلى النقابة المهنية المرتبطة ببرامج المؤسسة، وأفراد و 
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مؤسسات المجتمع المدنى التي تتعامل مع المؤسسة سواء كمستهلكين لخدماتها، أو 
  .ياً يقومون بتوفير أماكن للتدريب، أو يشكلون المجتمع المحلي للمؤسسة جغراف

  
 المهارات الذهنية:  

هى المهارات التى يعمل فيها الخريج ذهنه، إعتمادا على المعارف والمفاهيم 
  . والمهارات المهنية، التى اكتسبها أثناء الدراسة لتحقيق هدف معين

  
 المهارات المهنية:  

هى مجموعة المهارات ذات العالقة بالمهنة ، والتى يستطيع معها الخريج أن يمارس 
  .ه  بأقل قدر من المخاطر مهنت

 

  لمهارات العامةا:  
هى المهارات الواجب توافرها فى الخريجين، والتى تتيح لهم االرتقاء بأدائهم أثناء 

وتضم . ممارسة المهنة ، أو تساعدهم على تغيير توجهاتهم، طبقا لمتطلبات سوق العمل
تخدام تكنولوجيا اللغة األجنبية، وٕاس: هذه المهارات أربع مجموعات رئيسية، هى
وتحدد المؤسسة التعليمية الحد األدنى . المعلومات ، والتواصل مع اآلخرين ، واإلدارة

  .     الواجب استيفاؤه أثناء الدراسة من كل من هذه المهارات، طبقا لرسالتها
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    :قائمة المراجع المستخدمة: سابعاً 

رامج الصحافة واإلعالم األمريكية المعايير األكاديمية لمؤسسة االعتماد األكاديمى لب -١
AEJMC  ٢٠٠٦لعام,  

معايير المجلس األمريكى لالعتماد األكاديمى فى مجال الصحافة واالتصال  -٢
  ,١٩٩٦الجماهيرى لعام 

  .٢٠٠٣معايير مقياس اتحاد جامعات الدول العربية لعام  -٣
  

  


