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 :المعايير القومية األكاديمية القياسية العامة لخريج كلية اإلعالم: أوال
 :المواصفات العامة لخريج الكلية -1

 :يجب أن يكون الخريج قادرًا على
 اإللمام بالمكونات المعرفية والفكرية في تخصص اإلعالم من حيث النشأة والتطور 1-1
امل مع تكنولوجيات المعلومات واالتصال واستخداماتها في المجاالت اإلعالمية التع 1-9

 .المختلفة

 .إجادة فنون االتصال ومهاراته 1-3

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

 .استيعاب آداب مهنة اإلعالم ومعاييرها وأخالقياتها 1-5

 اإلبداع واالبتكار في التخصصات اإلعالمية 1-6

 .اإللمام بأسس االتصال والسلوك التنظيمي في المؤسسات والجهات اإلعالمية 1-7

 .التواصل االجتماعي من الجرأة والمبادرة 1-8

 امتالك مهارات القيادة والعمل الجماعي واتخاذ القرارات 1-2

الوعي بالمتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية على المستويات المحلية  1-10
 .واإلقليمية والدولية

قليميًا ودولياً ا 1-11  .لمنافسة في سوق العمل محليًا وا 

 المعارف والمفاهيم -9
 :يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف وقادرًا على فهم

 .مبادئ وقوانين حرية التعبر والصحافة بما في ذلك الحق في االختالف 9-1
 إدراك التطور التاريخي لعلوم االتصال ونظرياته 9-9
 لمجتمع العالمي فيما يتعلق بمجال االتصالبدأ التعددية في ا 9-3
 .المبادئ والعوامل الخاصة بتقديم المعلومات وتكويت الصور الذهنية 9-4
 .المابدئ األخالقية المهنية والسعي إلى الحقيقة والدقة والنزاهة وتطبيق مبدأ التعددية 9-5
قليميًا ودوليًا  9-6 وبيئة العمل اإلعالمي اقتصاديًا المتغيرات المتصلة بوسائل اإلعالم محليًا وا 

داريًا وفنياً   .وا 
 :المهارات المهنية -3

 :يجب أن يكون الخريج مكتسبًا للمهارات المهنية التالي
إجراء البحوث العلمية وتققيم المعلومات باستخدام األساليب المالئمة للتخصصات  3-1

 .اإلعالمية



ساليب المالئمة لتخصصاتهم اإلعالمية الكتابة السليمة والواضحة باستخدام القوالب واأل 3-9
 .وبما يناسب الجماهير المستهدفة ويخدم األهداف التي يسعون لتحقيقها

 .استخدام األدوات واإلمكانيات التكنولوجية المالئمة للمجاالت اإلعالمية التي يعملون بها 3-3
 .االختالفتطبيق مبادئ وقوانين حرية التعبير والصحافة بما في ذللك الحق في  3-4

 :المهارات الذهينة -4

 :يجب أن يكو الخريج قادرا على 
 .التفكير النقدي اإلبداعي والمستقل 4-1
 .تطبيق النظريات الخاصة بتقديم المعلومات وتكوين الصور الذهنية 4-9
 .تطبيق المبادئ والمفاهيم األساسية والخاصة باألرقام واإلحصائيات 4-3
 .تحيل العوامل المؤثرة في األداء اإلعالميتخطيط االنتاج اإلعالمي و  4-4
تحليل األحداث الجارية وربطها ببعضها البعض في إطار تفاعلها مع القضايا الدولية  4-5

 .واإلقليمية والعالمية
 :المهارات العامة -5

 :يجب أن يكون الخريج مكتسبًا للمهارات العامة التالية
 بكة اإلنترنتالتعامل مع الحاسب اإللكتروني واستخدام ش 5-1
 .استخدام البرامج اإلحصائية في معالجة بيانات البحوث 5-9
 العمل في فريق وبأسلوب جماعي 5-3
لى لغات أخرى 5-4  الترجمة من وا 
 .حل المشكالت وبأسلوب علمي وواقعي 5-5
 

 :برنامج الصحافة: ثانياً 
 المعرفة والفهم -1

ا خريج كلية اإلعالم يجب أن يكتسب إلى جانب المعارف العامة والفهم التي يجب أن يكتسبه
 :خريج برنامج الصحافة المعارف والمفاهيم التالي

 المفاهيم العلمية الخاصة بالصحافة والمنظومة اإلعالمية 1-1
 خطوت إصدار الصحيفة الورقية وااللكترونية إنتاجها 1-9

 .تاريخ الصحافة المصريفة والعربية وتطورها ووصفها الراهن 1-3

 .نتاج األشكال الصحفيةخطوات تحرير وتصميم وا   1-4

 المتغيرات المتصلة بالصحافة العربية والعالمية 1-5



 التطورات الراهنة والمستقبلية في مجال تكنولوجيا الصحافة والمعلومات 1-6

داريًا ومجتمعيًا وفنياً  1-7  .العوامل المؤثرة في بيئة العمل الصحفي اقتصاديًا وا 

 المقصود بحرية الصحافة والعوامل التي تؤثر فيها 1-8

 .شريعات والقوانين التي تنظم الصحافةالت 1-2

 أخالقيات العمل الصحفي ومواثيق الشرف المهني 1-10

 .أساليب قياس الرأي العام والتعرف على اتجاهاته نحو األحداث القضايا والمشكالت 1-11

 .خطوات إجراء بحث في موضوع له عالقة بالصحافة 1-19

 :المهارات المهنية العملية -9

ة التي يجب أن يكتسبها خريج كلية اإلعالم يجب بأن يكون إلى جانب المهارات المهنية العام
 :خريج برنامج الصحافة قادرًا على

 جمع المادة الصحفية من مختلف مصادرها 9-1
كتابة وتحرير المواد الصحفية في أشكال صحفية مختلفة في صحيفة ورقية أو  1-9

 .إلكترونية
خراج صفحة من جريدة أو مجلة ور  1-3  .قية أو إلكترونيةتصميم وتنفيذ وا 

 استخدام التصوير بالكاميرا في مجال العمل الصحفي
عداد استقصاءًا أو استطالع لقياس الرأي العام 1-5  .إعداد وتنفيذ البحوث وا 
 .إنتاج صحيفة ورقية أو إلكترونية 1-6

 ابتكار أساليب جديدة لمعالجة القضايا والموضوعات المختلفة
 االتصال في إدارة األزمات تخطيط وتنفيذ استراتيجيات 1-8

 :المهارات الذهنية -3

إلي جانب المهارات الذهينة لخريجي كلية اإلعالم يجب أن يكون خريج برنامج الصحافة قادرُا 
 :على
 تحليل العوامل المؤثرة في األداء الصحفي 3-1
 .المقارنة بين المراحل المختلفة لتطور الصحافة المصرية والعربية 3-9
 ضع الراهن لتكنولوجيا الصحافةتشخيص الو  3-3
 .اإللكترونية( أو)التخطيط إلنتاج صحيفة ورقية  3-4
 تطبيق أخالقيات العمل الصحفي وموثيق الشرف المهني 3-5
 تحليل المتغيرات الخاصة ببيئة العمل الصحفي 3-6
 .تحيلي واقع الصحافة المصرية والعربية واألجنبية 3-7



 خاصة بالصحافةنقد المفاهيم والنظريات ال 3-8
 .التخطيط إلجراء بحث يتصل بالصحافة 3-2
تحليل األحداث الجارية وربطها ببعضها فيث إطار تفاعلها مع القضايا الدولية  3-10

 .واإلقليمية والعالمية
خراجية جديدة تتالءم مع خصائص القارئ 3-11  .اقتراح أساليب تحريرة وا 
 فيةمقارنة المصادر المختلفة للمادة الصح 3-19
 نقد الممارسات التحريرية واإلخراجية في مجال الصحافة 3-13

 :برنامج اإلذاعة والتليفزيون: ثالثاً 
 :المعرفة والفهم -1

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

 .اإلعداد والكتابة والتقديم اإلذاعي والتليفزيوني أسس 1-1
 .األشكال البرامجية اإلذاعية والتليفزيونية وخصائصها وطرق إنتاجها 1-9

 .البرامج التعليمية والثقافة ودورها في المجتمعات 1-3

 .اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني من حيث الفكرة واإلعداد والتقديمك والتصوير واإلخراج 1-4

ات المتخصصة في عصر اإلعالم الفضائي ودور هذه الفنوات في تلبية اإلذاعة والقنو  1-5
 .احتياجات الجهور الخاصة

 .البرامج اإلخبارية، أسس صياغتها، تقديمها، إخراجها، وقواعد ترتيب وعرض االخبار 1-6

 .نقد األعمال الدرامية وتقييم دورها في المجتمع 1-7

ت التي يتم التركيز عليها وكيفية أنواع اإلعالنات وأساليب اإلنتاج، أنواع االستماال 1-8
 .مخاطبتها الحتياجات الجمهور المستهدف

التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا االتصال وتأثيراتها على مجاالت البث اإلذاعي  1-2
 .والتليفزيوني، وتغيير سمات الجمهور المستهدف

 .يذهتاريخ السينما وأهم سمات اإلنتاج التسجيلي وأهدافه وطرق إعداده وتنف 1-10

 .ماهية البحوث اإلذاعية والتليفزيونية 1-11

 .إذاعة والتليفزيون وفهم آليات العمل بها|دراسة تطور اإلعالم الدولي بال 1-19

قواعد الترجمة من اللغة العربية إلى االنجليزية والعكس وتطبيق قواعد صياغة األخبار  1-13
 .لإلذاعة والتليفزيون

 .داء اإلذاعي والتليفزيونياإللمام بقواعد اللغة العربية في الكتابة وأل 1-14



األحداث الجارية على المستوى االقتصادي والسياسي والعلمي واالجتماعي والتاريجي  1-15
 .والقانوني

األبعاد النفسية واالجتماعية لتأثيرات اإلذاعة والتليفزيون على الجمهور في ضوء  1-16
 .نظريات اإلعالم

 .أساليب إدارة المؤسسات اإلذاعية 1-17

 .عي لألفكار المستحدثة وقضايا المجتمعأسس التسويق االجتما 1-18

 .توظيف اإلذاعة والتليفزيون لخدمة قضايا المجتمع 1-12

 .الرأي العام المعاصر وأساليب قياسه 1-90

 :المهارات المهنية والعملية -9

إلى جانب المهارات المهنية العامة التي يجب أن يكتسبها خريج كلية اإلعالم يجب أن يكون 
 :تليفزيون قادرًا علىخريجي أن برنامج اإلذاعة وال

 .إعداد البرامج اإلذاعية والتليفزيونية وفقًا ألشكال البرامج المختلفة 9-1
استخدام أستوديو اإلذاعة والتليفزيون لتسجيل البرامج أو إذاعتها على الهواء مباشرة  9-9
 (على الدائرة المغلقة)
 .الالزمة لإلنتاج التليفزيونياستخدام المعدات واألجهزة  9-3
 .إنتاج برنامج إذاعي أو تليفزيوني 9-4
السياسية واالجتماعية والعلمية )المعالجة اإلذاعية والتليفزيونية لألحداث الجارية  9-5

 (واالقتصادية والثقافية
 .تطبيق أدوات اإلعالم الدولي المعاصر في اإلذاعات الموجهة 9-6
 .االجتماعية والتجارية إعداد الحمالت اإلذاعية والتليفزيونية ذات األهداف 9-7
 .ممارسة النقد العلمي لألعمال الدرامية اإلذاعية والتليفزيون 9-8

 المهارات الذهنية -3

إلى جانب المهارات الذهنية لخريجي كلية اإلعالم يجب أن يكن خريج برنامج اإلذاعة 
 :والتليفزيون قادرًا على

 .يونيتحليل العوامل المؤثرة في األداء اإلذاعي والتليفز  3-1
 .شخص الوضع الراهن لتكنولوجيا اإلاعة والتليفزيون 3-9
 .التخطيط إلنتاج البرامج اإلذاعية والتليفزيونية 3-3
 .مقارنة واقع اإلذاعة والتليفزيون المحلي بنظيريهما العربي واألجنبي 3-4
 .تطبيق المفاهيم والنظريات الخاصة باإلذاعة والتليفزيون 3-5



البحوث المسحية على جمهور اإلذاعة والتليفزيون، وكذلك بحوث الرأي التخطيط إلجراء  3-6
 .العام
 .نقد األعمال الدرامية، واإلعالنات اإلذاعية والتليفزيونية، وكذلك األفالم التسجيلية 3-7
 .إجراء البحوث التحليلية لإلذاعة والتليفزيون 3-8
مية والقانونية وربطها ببعضها تحليل األحداث الجارية السياسية واالقتصادية والعل 3-2

 .البعض
 .تقييم األداء البرامجي في اإلذاعة والتليفزيون لكافة األشكال والقوالب الفنية 3-10
 .اقتراح أفكار وأشكال برامجية إذاعية وتليفزيونية جديدة 3-11

 :برنامج العالقات العامة واإلعالن: رابعاً 
 :المعرفة والفهم -1

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

 .المفاهيم العلمية الخاصة بالعالقات العامة واإلعالن واإلعالن والرأي العام 1-1
 .خطوات إعداد حمالت العالقات العامة والحمالت اإلعالنية 1-9

 .رات المختلفة للحمالت اإلعالمية واإلعالنية التي يتم إعدادهاالتأثي 1-3

 .العناصر التي تحتوي عليها برامج العالقات العامة واإلعالن والتسويق االجتماعي 1-4

التطورات الراهنة والمستقبلية في مجال تكنولوجيا االتصال واإلعالم والعالقات العامة  1-5
 .واإلعالن

العالقات العامة وعلى سوق اإلعالن وكذلك العوامل  العوامل المؤثرة على طبيعة عمل 1-6
 .المؤثرة في اإلعالن الدولي

الوعي بالمهارات االتصالية الالزمة للمشتغلين بالعالقات العامة أو اإلعالن لتحقيق  1-7
 .اإلقناع والتأثير

دارة األزمات والرأي العام واالتصال  1-8 إدراك المقصود بالتصاالت التنظيمية والتسويقية وا 
 .دوليال

 .اللوائح والقوانين التي تنظم حمالت التسويق االجتماعي 1-2

خطوات إجراء بحث كيفي أو ميداني أو تحليلي في أحد مجاالت العالقات العامة  1-10
 .واإلعالن أو الرأي العام

 .يتعرف على أخالقيات مهنة العالقات العامة واإلعالن والتعامل مع الرأي العام 1-11

 :المهارات المهنية والعملية -9



إلى جانب المهارات المهنية العامة التي يجب أن يكتسبها خريج كلية اإلعالم يجب أن يكون 
 :خريج العالقات العامة واإلعالن قادرًا على

جمع البيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة واستخدامها بكاءة في بحوث العالقات  9-1
 .العامة واإلعالن

عالنية في إطار حمالت العالقات العامة واإلعالن  كتابة أو تحرير رسائل إعالمية 9-9 وا 
 .والرأي العام

تصميم وتنفيذ الوسائل االتصالية كالكتيبات والمطويات وغيرها من المواد الالزمة لخدمة  9-3
 .برامج العالقات العامة

 .استخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق أحدث وفعاليات العالقات العامة واإلعالن 9-4
إعداد وتنفيذ بحثًا علميًا حول مشكلة من مشكالت العالقات العامة أو اإلعالن أو الرأي  9-5

 .العام
 .إعداد وتنفيذ استقصاء أو استطالع لقياس الرأي العام حول القضايا الدولية 9-6
 .إنتاج برامج اتصالية او إعالمية حول المنشأة وتطوراتها المختلفة 9-7
 .يات االتصال في إدارة األزماتيجتخطيط وينفذ استرات 9-8

 :المهارات الذهنية -3

إلى جانب المهارات الذهنية لخريجي كلية اإلعالم يجب أن يكون خريج برنامج العالقات العامة 
 :واإلعالن قادرًا على

 .تحليل العوامل المؤثرة على وسائل وجماهير العالقات العامة واإلعالن 3-1
 .القات العامة والحمالت اإلعالمية واإلعالنيةتخطيط البرامج االتصالية الع 3-9
 .تطبيق أخالقيات العالقات العامة واإلعالن عند ممارسة المهنة 3-3
 .تحليل المتغيرات الخاصة بالتأثيرات المختلفة لبرامج العالقات العامة واإلعالن 3-4
 .مة واإلعالننقد وتقييم اآلراء واالتجاهات المرتبطة بفاعلية برامج العالقات العا 3-5
 .التخطيط إلدجراء بحوث العالقات العامة واإلعالن والرأي العام 3-6
 .تحليل األحداث الجارية المرتبطة بقضايا اإلعالم واالتصال والرأي العام 3-7
عالن مبتكرة ومؤثرة وفعالة 3-8  .اقتراح حمالت وبرامج عالقات عامة وا 

 :جامعية األوليعدد الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة ال
 (مقررًا دراسياً  40)ساعة معتمدة  190: الحد األدني
 (مقررًا دراسياً  44)ساعة معتمدة  139: الحد األقصي

 :توزيع نسبة متطلبات البرامج: خامساً 



 %50 (المهنية)العلوم المتخصصة 
 %10 (الحصاء –اللغة  –األداب )العلوم األساسية 
 %90 العلوم اإلنسانية

 %3 حاسب األليعلوم ال
 %9 المقررات الحرة

 %10 التدريب الميداني
 %5 المشروعات

 :سادساُ 
 مؤسسة التعليم العالي: 

هي الكليات أو المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العاغلي والدولة للبحث العلمي، أو الكليات 
 .الزراعي التابعة لجامعة األزهر، والتي تقدم برامج تعليمية في مجال التعليم

 االعتماد: 

يقصد به االعتراف، الذي تمنحة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد للمؤسسة 
التعليمية، وفقًا للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من األنظمة المتطورة التي 

 .تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة
 قياسيةالمعايير القومية األكاديمية ال: 

المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية المختلفة، والتي أعدتها الهيئة باالستعانة بخبراء 
وتمثل هذه المعايير الحد األدني المطلوب . متخصصين، وممثلين لمختلف قطاعات المستفيدين

 .تحقيقة لالعتماد
 المعايير المعتمدة: 

لمؤسسة، وتعتمد من الهيئة، بشرط ان يكون المعايير األكاديمية القياسية، التي تتبناها ا
 .مستواها أعلي من الحد األدني للمعايير األكاديمية القومية القياسية

 مواصفات الخريج: 

مجموعة من الصفات الناتجة من اكتساب المعارف مع المهارات عند دراسته لبرنامج دراسي 
 .سة البرامجمعين، توضح ما يجب أن يتصف به الخريج عند االنتهاء من درا

 البرنامج المجتمعية: 

كافة األفراد والمؤسسات والجهات، التي لها اهتمام مشروع أو مصلحة ما، أو تتحمل مخاطر 
ويقصد بهم بالنسبة للمؤسسة التعليمية بصفة . ناتجة عن الموضوع المشار إليه تبعًا للسياق

، والعاملين بالمؤسسة، عامة الطالب، وأولياء األمور، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم



وممثلي النقابة المهنية المرتبطة ببرامج المؤسسة، وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي 
بتوفير أماكن للتدريب، أو تتعامل مع المؤسسة سواء كمستهلكين لخدماتها، أو يقومون 

 .يشكلون المجتمع المحلي للمؤسسة جغرافياً 
  المهارات الذهينة: 

تي يعمل فيها الخريج ذهنه، اعتمادًا على المعارف والمفاهيم والمهارات هي المهارات ال
 .المهينة، التي اكسبها أثناء الدراسة لتحقيق هدف معين

 المهارات المهنية: 

هي مجموعة المهارات ذات العالقة بالمهنة، والتي يستطيع معها الخريج أن يمارس مهنته 
 .بأقل قدر من المخاطر

 المهارات العامة: 

ي المهارات الواجب توافرها في الخريجين، والتي تتيح لهم اإلرتقاء بأدائهم أثناء ممارسة ه
وتضم هذه المهارات . المهنة، أو تساعدهم على تغيير توجهاتهم، طبقًا لمتطلبات سوق العمل

اللغة األجنبية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتواصل مع : أربع مجموعات رئيسية، هي
وتحدد المؤسسة التعليمية الحد األدني الواجب استيفاؤه أثناء الدراسة من . ن، واإلدارةاآلخري

 .كل من هذه المهارات، طبقًا لرسالتها
 :قائمة المراجع المستخدمة: سابعاً 
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 رؤية الهيئة
الهيئة كيانًا لالعتماد معترفًا به عالميًا معروفًا بقراراته العادلة والموضوعية وبريادته وتميزه في 

على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي مع الحفاظ على هويته عليم مجال ضمان جودة الت
 .المصرية

 رسالة الهيئة
المساهمة في اإلرتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر لكسب ثقة المجتمع في مخرجاته، 

جراءات  عتماد المؤسسات التعليمية وفقًا لرساالتها وأهدافها المعلنة، وذلك من خالل نظم وا  وا 
 .باإلستقاللية والعدالة والشفافيةتتسم 


