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 االعالمكلية 

 كليت:الوبذة عه 

، بعد اعتُادٖا َٔ اهل١٦ٝ 4102تأضطت ن١ًٝ اإلعالّ ظاَع١ ايكدع املفتٛس١ يف أًٍٜٛ 

ايٛط١ٝٓ يالعتُاد ٚادتٛد٠ يف ايتعًِٝ ايعايٞ. تٛفس ايه١ًٝ ب١ٝٓ حتت١ٝ تهٓٛيٛد١ٝ َتُٝص٠ تػٌُ 

تًفصٜٕٛ ٚناَريات زق١ُٝ. ٜتِ  شتترب ساضٛب، ٚشتترب ٚضا٥ط َتعدد٠، ٚشتترب إذاع١، ٚشتترب

ٚفطا١ٝ٥  (MPCتسنٝص املٗازات ايع١ًُٝ َٔ خالٍ ايتدزٜب يف َسنص إْتاز ايٛضا٥ط املتعدد٠ )

  ايكدع ايتع١ًُٝٝ ايتابع١ يًذاَع١.

األٍٚ َٔ ْٛع٘ يف فًططني، ٚبًؼ عدد ايطًب١ املًتشكني  اإلعالّ ادتدٜدٚتطسح ايه١ًٝ بسْاَر 

ب، ٚعدد أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املتفسغني ٚغري املتفسغني اثٓا عػس بايربْاَر ١٦َ ٚعػس٠ طال

 عطٛا.

 زؤيت:ال

، َٚسنص عجٞ َتُٝص يف زتاٍ اإلعالّ ايسقُٞ ٚتأثريات٘ ادتدٜديف تعًِٝ اإلعالّ ن١ًٝ زا٥د٠ 

 ايدٚيٞ.  تطٛزات٘ ع٢ً املطت٣ٛ ع٢ً املطت٣ٛ احملًٞ ٚ

 زسالت:ال
ٚتأًِٖٝٗ تأأٖٝال  عًُٝأا  َٚٗٓٝأا  ٚتهٓٛيٛدٝأا      ادتدٜد ّ إعداد خسجيني َتُٝصٜٔ يف زتاٍ اإلعال "

، ٚاإلضٗاّ ايفاعٌ يف زتاٍ ايبشأح  ًٜب٢ استٝادات ضٛم ايعٌُ َٚتطًبات املٓافط١ ستًٝا  ٚعسبٝا 
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ٙ، َأٔ خأالٍ   جتأاٙ ايأٛطٔ ٚقطأاٜا   جملتُعٝأ١  طت٣ٛ املطألٚي١ٝ ا االزتكا٤ مبخد١َ اجملتُع ٚايعًُٞ ٚ

فتأأٛح ٚايتعًأأِٝ املأأدَر ، ٚايتعأأإٚ ٚايػأأسان١ ٚتبأأادٍ ارتأأربات َأأع  أَجأأٌ املُازضأأات يف ايتعًأأِٝ امل

 ايهًٝات ايٓعري٠، ضُٔ أسدخ َعاٜري ادتٛد٠ ٚايتُٝص. 
 

 دهذا::األ

ْعسٜا  ٚعًُٝا  ٜهطبِٗ َٗازات ايعٌُ يف زتاالت  إعدادا ًب١ تٗدف ايه١ًٝ إىل إعداد ايط

 اإلعالّ َٔ خالٍ:

  ٞصصصص١ٝ، تتٝ  ي٘ ايكدز٠ ع٢ً ْػس َعًَٛات َٗازات إعال١َٝ َسنص٠ ٚختذٟ إعداد صشف

 ستدث١ ٚدقٝك١ َٚتٛاش١ْ.
  تعصٜص اذتطٛز ايفًططٝين يف زتتُع املعسف١ ايعاملٞ، ٚايسٚا١ٜ ايٛط١ٝٓ ايفًطط١ٝٓٝ يف

 اإلعالّ ايدٚيٞ.
  إعالَٝني َلًٖني َٗٓٝا  ٚفهسٜا ، ٚقادزٜٔ ع٢ً غاًَني ٚبصصشفٝني زفد اإلعالّ ايفًططٝين

اإلعال١َٝ، ٚيف تطدري أدٚات اإلعالّ ايسقُٞ َٚٗازات٘ ملُازض١ ايعٌُ  ايعٌُ يف امللضطات

 اإلعالَٞ.
 .تعصٜص َٗازات ايبشح ايعًُٞ ٚتطدريٖا يف خد١َ اجملتُع 
 تأثري يٓعسٜات اذتدٜج١ ايٚفل  تأثريات اإلعالّ ايسقُٞ ٚأدٚات٘ ضًبا  ٚإجيابا ، ايتعاٌَ َع

 اإلعالّ.ٚالتصصاٍ ا اتطٛز تهٓٛيٛدٝٚ
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  الممىوحتالذرجاث 

( 321بعد إٔ ٜٓٗٞ دزاض١ ) اإلعالّ ادتدٜدمتٓ  ايه١ًٝ ارتسٜر غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع يف 

 ضاع١ َعتُد٠، َٛشع١ ع٢ً َكسزات ختصصصص١ٝ إدباز١ٜ، َٚكسزات اختٝاز١ٜ.

 توسيع الساعاث المعتمذة على البزامج

 

 

 الربنامج 

 االكادميي

 
 نوع املقرر

 )املتطلبات(  

 م ادجيدياإلعالختصص 

 الساعات املعتمية

 فرعيرئيسي/  مهفرد

 - 12 متطلبات ادجامعة 

 املتطلبات اإلجباردة أ.

 

 ب. املتطلبات االختياردة

18 
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 - 21 متطلبات الكلية

 - 17  متطلبات التخصص

 املتطلبات اإلجباردة أ.

 

 ب. املتطلبات االختياردة

73 
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- 

 - 6 املقررات احلرة

 - - ت الفرعيمتطلبا

 - 211 اجملموع
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  متطلباث الجامعت

 ( ساعت معتمذة:32متطلباث الجامعت االجباريت )

رقم 

 املقرر

 عهوان املقرر

الساعات 

 املعتمية

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 2 2 تعًِ نٝف تتعًِ 1313

 - 3 2 1 اذتاضٛب 1312

 - - 1 1 تازٜذ ايكدع 1310

 - - 2 2 (3ايًػ١ ايعسب١ٝ ) 1333

 - - 2 2 (3ايًػ١ االصتًٝص١ٜ ) 1331

 - - 1 1 فًططني ٚايكط١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ 1210

 - - 1 1 ايجكاف١ االضال١َٝ 1210

 - 3 31 32 اجملنوع

 

 متطلباث الجامعت االختياريت

 ( ضاعات َعتُد٠ َٔ املكسزات االت١ٝ : 1ٜدزع ايطايب )

رقم 

 املقرر

 ن املقررعهوا

الساعات 

 املعتمية

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 1 1 (3ايًػ١ ايفسْط١ٝ ) 1233

 - - 1 1 اذتطازات ايبػس١ٜ َٚٓذصاتٗا 1111

 - - 1 1 املطلٚي١ٝ اجملتُع١ٝ 1110
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 : متطلباث الكليت

 دٍٚ اتآتٞ:ضاع١ َعتُد٠  َب١ٓٝ يف ادت 31تتهٕٛ ٖرٙ املكسزات َٔ 

رقم 

 املقرر

 عهوان املقرر

الساعات 

 املعتمية

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 1 1 عًِ ايٓفظ االدتُاعٞ 1310

 - - 1 1 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ 0111

 - - 1 1 املدخٌ اىل عًِ االتصصاٍ 1311

 - - 1 1 قٛاعد يػ١ االعالّ 1310

 1311 - 1 1 قات ايعا١ََدخٌ اىل ايعال 1210

 - - 2 2 قٛاعد ايهتاب١ ايعسب١ٝ ٚايرتقِٝ 2202

  - 31 31 اجملنوع

 

 البزامج االكاديميت:

 :اإلعالم الجذيذتخصص  .3

 :تعله املقصودةخمرجات الاوال : 

إٔ ٜأأتُهٔ َأأٔ املعسفأأ١ ٚايتطبٝأأل ايعًُأأٞ عأأرب     اإلعأأالّ ادتدٜأأد ٜتٛقأأع َأأٔ خأأسٜر بسْأأاَر   

 املٗازات اتآت١ٝ:

 : عسف١ ٚايفِٗامل

 ع٢ً ارتسٜر إٔ ٜتُهٔ َٔ املعازف ٚاملفاِٖٝ اتآت١ٝ:

 أضاضٝات ايعٌُ اإلعالَٞ يف مجٝع زتاالت٘. .3

 ايدٚز ايرٟ ًٜعب٘ اإلعالّ يف زتاالت اذتٝا٠ املتعدد٠. .2

 .املدتًف١ أثٓا٤ ايعٌُ املٝداْٞاملعًَٛات طسم ايتعاٌَ َع َصصادز  .1

 .٘ٚايتًفصْٜٛٞ يف طسح قطاٜا اجملتُع َُٖٚٛ يهرتْٚٞ ٚاإلذاعٞيإلعالّ اإلِ ٗايدٚز امل .0

 :املٗازات اير١ٖٝٓ )اإلدزان١ٝ(

 حتًٌٝ َا ٜٓػس ع٢ً ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚايتعبري عٔ ٚد١ٗ ْعسٙ فٝٗا. .3

 املفاِٖٝ ايٓعس١ٜ بػهٌ َتٛاش َع ايتطٛز ايتكين. تطٜٛع .2




