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 الصحافة واالعالمامج نلتخصصات برتعليمات ومعايير االعتماد الخاص 
 ( 7دة )الفقرتين )أ( و)ك( من الما صادر بموجب 

 وتعديالته. 2227لسنة ( 22لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )

 
 
 (الصحافة واالعالمعايير االعتماد الخاص لتخصصات برنامج تعليمات وم)التعليمات تسمى هذه  :(1)المادة 

 .اويعمل بها من تاريخ إصداره
تخصصات اإلنسانية لل الخاصر االعتماد يمات ومعاييتعلل اإلطار العام إضافة لما ورد في مواد :(2المادة )

، تكون المجاالت 01/3/3202( تاريخ 23/5/3202رة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )الصاد والعلمية
 كاآلتي: الصحافة واالعالمامج نية لتخصصات برالمعرف
 
دراسوووية لنيووول درجوووة يكوووون الحووود اعدنوووى لعووودد السووواعات المعتمووودة للخطوووة ال :الصححححافة واإلعحححالم: أوالا 

 ( ساعة معتمدة على النحو اآلتي:023البكالوريوس في التخصص )
 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية:  .أ

 المجال المعرفي
الحد األدنى للساعات 

 المعتمدة

 01 الصحافة

 05 اإلذاعة والتلفزيون

 9 العالقات العامة واإلعالن

 01 االتصال

 
 المجاالت المساندة: .ب

الحد األدنى للساعات   جال المعرفيالم 
 المعتمدة

اللغوووة العربيوووة، واللغوووة االنجليزيوووة، واالقتصووواد، واإلحصوووا ، والعلوووووم 
 .السياسية
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( من مجموع سواعات %32تغطي مجاالت المواد النظرية، ويجب أن ال تقل عن ) :المواد العمليةج. 

 مواد التخصص.
 مدة للتدريب العملي في المؤسسات اإلعالمية.ساعات معت (2): تخصص التدريب العمليد. 

 هـ. المعاجم والموسوعات والمصادر األخرى:
مثل معجم المصطلحات االعالمية ومعجم مصطلحات يجب توفير العدد الكافي من المعاجم 

 :A Dictionary of Mass Communication Termsالحرب النفسية و
English/Arabic, McMillan Dictionary of Information 

Technology,  والموسوعات العامة والمتخصصة، مثلConcise Encyclopedia 
of Information Technology ،  .والمراجع الالزمة  للتخصص 

 و. المختبرات والمشاغل: يجب توفير المختبرات اآلتية:
 مختبر حاسوب لالستخدامات اإلعالمية وموصول بشوبكة االنترنوت، ال يقول عودد أجهوزة -0

 ( جهازاً. 30الحاسوب فيه عن ) 
 مختبر للتصوير الفوتوغرافي مجهّز للتحميض. -3
جهوازاً  ( 30مختبر للتحرير واإلخراج الصحفي تتوفر فيه أجهزة حاسوب ال تقل عن )  -2

 مع ما تتطلبه من البرامج المطلوبة لمعالجة الصور والنشر الصحفي.
 
 التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية: ز. 
 ب توفير التجهيزات واعدوات والوسائل التعليمية التالية:يج
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يتوافر فيه األجهزة  (Audio Studio) ستوديو لإلذاعة الصوتية معزول ومعالج صوتياا  أ.
 والمعدات اآلتية:

 (DAW Digital Audio Workstation)وحدة صوتية رقمية للتسجيل الصوتي  - 
 (Computer Workstation)كمبيوتر عالي السرعة  -          

 (External Storage) خزين خارجيت -           
 ( Recording Software up to 24 Track) برنامج صوتي متعدد المسارات -          

  Editing Software with real time effects)برنامج معالجة الصوت والمؤثرات الصوتية) -          
 (Audio Interface 81\0 Digital and 81\0 Analogue)مداخل ومخارج صوتية  -    
  (External Control - 8 Channels) وحدة تحكم خارجي بالبرامج -    

 (Audio Monitoring) سماعات + مضخم صوت -    
 (Mastering Device CDR, DVD) جهاز تسجيل المادة النهائية -    
 (Sound Effect Generator) جهاز مؤثرات صوتية -    
 (Audio Patch Panel) لوحة توزيع وإعادة توزيع المداخل والمخارج -    
 (in the Studio Room Mic Patch Panel) لوحة الميكروفونات -   
 ( Headphone Distribution Amplifier) جهاز توزيع هدفونات -   

 أستوديو تلفزيوني معزول ومعالج صوتياا ومجهز بما يلي : –ب 
 (AB Roll Video Editing Unit) وحدة مونتاج تقليدية. 1    

 (Players 2)جهازا عرض فيديو  -    
 (I Recorder) جهاز تسجيل فيديو -    
 (Vision Mixer) مازج صورة -         

 (Editor Controller) وحدة تحكم -    
 Monitors or 3 Monitors with Plasma Screen 4)) شاشات عرض -    

    (DVD Recorder) مسجل أقراص -               
 (Camera System) الكاميرات. 3               

 or 3 cameras to be connected to the control room 2كاميرات  -  
 (Intercom System) وحدة اتصال بين المراقبة واعستوديو -      
 (Teleprompter System) وحدة عرض الكتابة للمذيع - 
 (CCU Camera Control Unit) وحدة تحكم بالكاميرات -
                                              (Wireless Mic System) مايكروفون السلكي خاص بالفيديو -    
 (Lighting System) نظام اإلضاءة. 3

 ( Bar Cans with Ceiling Grid 10) كشافات إضا ة + شبكة سقفية -  
 (Lighting Controller) وحدة تحكم باإلضا ة -     
 (NLE Nonlinear Editing Workstation) وحدة مونتاج كمبيوتر. 4   
 (Computer Workstation) كمبيوتر عالي السرعة -
 (Video Software) برنامج مونتاج صورة وفيديو -
 ((Video Storage-external وحدة تخزين فيديو -
 (Interface) ومداخل ومخارج فيدي -
 (Video Monitoring) شاشات عرض -
 (Audio Monitoring) سماعات + مضخم صوت -
 (Tape Recorder) مسجل -
 Mastering Device - CD recorder, DVD مسجالت رقمية -

recorder)) 
 (External Control) وحدة التحكم الخارجي -
 (Colored Coded Keyboard) لوحة مفاتيح خاصة بالوحدة بألوان مختلفة -

 :األدوات والوسائل التعليمية المساندةح. 
 ساعة يمكن التسجيل منه. 32االشتراك في بث فضائي  -  
 صورة على اعقل ( . 522توفر مكتبة صور على الكمبيوتر الستخدام الطلبة والتدريب ) -  
 توفر مكتبة موسيقية متكاملة للمؤثرات الصوتية. - 
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 دراما وأفالم وثائقية. توفر مكتبة فيديو )أرشيف( - 
 احتوا  مكتبة الجامعة على أرشفة للجرائد المحلية الرئيسة إلمكانية رجوع الطالب إليها للبحث. - 
 إصدار القسم لدورية واحدة على اعقل على شكل جريدة أو مجلة من إنتاج الطلبة. - 
فيهووا جهوواز فيووديو وجهوواز ( طالبوواً يتووفر 35وجوود قاعووة للعوورض التلفزيوووني تتسوع لمووا يقوول عوون ) - 

DVD  وجهاز عرضData Show . 
 االشتراك في وكالة عالمية لألنبا  . -
 وجود موقع للقسم على الشبكة اإللكترونية مع إمكانية التواصل مع أساتذة القسم من خالله . -
 إقامة وحدة للبحوث وقياس الرأي العام  -
 في الجامعات اعردنية أساتذة وطالباً. إقامة تواصل دوري بين أقسام الصحافة واإلعالم -
 .أجهزة عرض وأجهزة مساندة للتدريس إلكترونية وتقليديةتوفير  -
 توفير جهاز حاسوب لكل عضو هيئة تدريس. -
 
 
يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطحة الدراسحية لنيحل درجحة البكحالوريو   :: الصحافةثانياا 

 مدة على النحو اآلتي:( ساعة معت132في التخصص )
 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية:  .أ

الحد األدنى  المجال المعرفي
 للساعات المعتمدة

 11 التحرير الصحفي
 9 اإلخراج والتصوير الصحفي

 11 الصحافة المتخصصة، تطبيقات صحفية ،المهارات الصحفية باللغة االنجليزية
 11 االتصال واإلعالم 

 ساندة:المجاالت الم .ب

الحد األدنى   المجال المعرفي 
 للساعات المعتمدة

 9 اللغة العربية، واالقتصاد، التصميم الجرافيكي

 :المواد العمليةج.    
 .( من مجموع ساعات مواد التخصص%32تغطي مجاالت المواد النظرية، ويجب أن ال تقل عن )

 
 : التدريب العمليد. 

 عملي في المؤسسات الصحفية اإلعالمية.ساعات معتمدة للتدريب ال (2)تخصص 
 

 هـ. المعاجم والموسوعات والمصادر األخرى:
مثل معجم المصطلحات اإلعالمية ومعجم مصطلحات يجب توفير العدد الكافي من المعاجم 

 :A Dictionary of Mass Communication Termsالحرب النفسية و
English/Arabic, McMillan Dictionary of Information 

Technology,  والموسوعات العامة والمتخصصة، مثلConcise Encyclopedia 
of Information Technology،  .والمراجع الالزمة  للتخصص 

 
 و. المختبرات: يجب توفير المختبرات اآلتية:

مختبر حاسوب لالستخدامات اإلعالمية وموصول بشبكة االنترنت، ال يقل عدد أجهزة الحاسوب  - 
 ( جهازاً. 30ه عن ) في
( جهوازاً موع موا  30مختبر للتحرير واإلخوراج الصوحفي تتووفر فيوه أجهوزة حاسووب ال تقول عون )  -

 تتطلبه من البرامج المطلوبة لمعالجة الصور والنشر الصحفي.
 

 توفير الوسائل التعليمية المساندة التالية:ز. التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية المساندة: 
 إصدار القسم لدورية واحدة على اعقل على شكل جريدة أو مجلة من إنتاج الطلبة. -           

 وجود موقع للقسم على الشبكة اإللكترونية مع إمكانية التواصل مع أساتذة القسم من خالله. -           



5 

 نية أساتذة وطالباً.إقامة تواصل دوري بين أقسام الصحافة واإلعالم في الجامعات اعرد -           
 .أجهزة عرض وأجهزة مساندة للتدريس إلكترونية وتقليديةتوفير  -           
 توفير جهاز حاسوب لكل عضو هيئة تدريس. -           
 
يكووون الحوود اعدنووى لعوودد السوواعات المعتموودة للخطووة الدراسووية لنيوول درجووة  عالقححات العامححة واإلعححالن:: الثالثححاا 

 :( ساعة معتمدة على النحو اآلتي023لتخصص )البكالوريوس في ا
 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: .أ

الحد األدنى  المجال المعرفي

 للساعات المعتمدة

نظريووات االتصووال، االعووالم والتنميووة، اإلعووالم اعردنووي، اإلعووالم االتصححال واإلعححالم: 

 الدولي، الدعاية والراي العام
03 

خل إلى العالقات العاموة، مودخل الوى اإلعوالن، الدعايوة، مدعالقات عامة/ تخصصية: 

 العالقات العامة واعزمات، اإلعالن في الراديو والتلفزيون.
03 

: ادارة العالقات العامة، تخطيط حمالت العالقات العامة، عالقات عامة/ادراة وتخطيط

 تخطيط الحمالت االعالنية
03 

القووات العامووة، التحريوور الصووحفي،  تصووميم : الكتابووة للععالقححات عامححة تطبيقيححة/ فنيححة

االعووالن، اسووتخدام االنترنووت فووي العالقووات العامووة واالعووالن، موونهج بحووث، مشووروع 

 تخرج، تدريب ميداني.

32 

 
 

 ب. المجاالت المساندة:

الحد األدنى للساعات  المجال المعرفي

 المعتمدة

 9 تصميم جرافيكي، تسويق، لغة انجليزية.

 :ة. المواد العمليج
موون مجموووع سوواعات  %22أن تغطووي مجوواالت العالقووات العامووة التطبيقيووة ويجووب أن ال تقوول عوون 

 التخصص.
 : التدريب العمليد.  

( سوواعات معتموودة تعووادل شووهرين موون التوودريب )الفصوول 6يووتم برشووراف عضووو هيئووة توودريس بواقووع )
 ( ساعة معتمدة.92الصيفي( بحيث يكون أنهى الطالب )

 :المختبراتو. 
وفير مختبر يحتوي على أجهزة حاسوب ضمن المواصفات المعتمودة لغايوات التصوميم )عالقوات يجب ت

 (.in-design, photoshopعامة وإعالن( مع برمجياتها الالزمة )
 

يكوووولحد األوووولد دلاووووادااووووللد الووووالارد اةالةوووولجدا   وووو د ال  لووووي داايوووو دل  وووو د:ًاإلذاعااااتًازيون: اااا  :ًرابعاااا ً 
 :لال دةالةلجدأللً دألاادل اد ااأللد آلليد(132 ابكاال يلسدفيد ال صصد)

د:دازمج التًازنظر تًاألس س ت .أ
 ازمجااا لًازمعرفاي

ازحدًاألدنىً
 زوس ع تًازمعيمدة

ني جًازبرامجًاإلذاع تً ازيون:  ن ت: الاجد اب  ةجددإعدادً ا   ا ب د إلذ ليدل ال فزيلاي،دإلل لدل  
الاجد اب  ةجد ال فزيلاي ،د اف  ةش لعد ال  ج.ددً مد الثائقي، إلذ لي ،دإلل لدل  

15 
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 إل   جد إلذ لي،د إل   جد ال فزيلاي،د إللالحد إلذ ليدل ال فزيلاي،داإلخراجًاإلذاعيً ازيون:  ني:
  إللالمد اةل صصداإلذ ل دل ال فزيلح.ددد

15 

دار تًفيًاإلذاعتً ازيون:   : ل دةبالئد إلذ ل دل ال فزيلح،دةها  ردفاي داإلذ دمه راتًفن تً ا 
 ل ال فزيلح،دلل يبدةيل اي،دإل  جد اةؤللارد إلذ لي دل ال فزيلاي ،دل  ة دإلالةي دباا غ د إلا  يزي .دد

11 

:دةبالئد الأل ي د اصألفي،دةبالئد ااالقارد اااة دل إللالح،دأ القياردااليص لً اإلعالم
  إللالم، ااالقارد اااة د اللاي .ددد

12 

ً
ًبًازمج التًازمس ندة:ً

 ا لًازمعرفااايازمجاا
ًازحدًاألدنى

 زوس ع تًازمعيمدةً

 ا غ د اا بي ،دةها  رد ا غ د إلا  يزي ،دةل  دإاادل مد ال لةاع،دةل  دإااد الللجدل إللالمد
  إللالةي،دةل  دإاادل مد القلصال.

9 

د

ًج.ًازمع جمً ازم س ع تً ازمص درًاألخرى:ً
ةصووو  ألارد إللالةيووو دلةا ووومدةصووو  ألاردةثووو دةا ووومد اي وووبدلووولفي د ااوووللد اكوووافيدةوووحد اةاوووا مد

 :A Dictionary of Mass Communication Terms األووو بد اافلوووي دل

English/Arabic, McMillan Dictionary of Information Technology,د
 Concise Encyclopedia of Informationل اةللوللارد اااةو دل اةل صصو ،دةثو د

Technology،ل اة   عد االزة دا ل صصد.ً
ً

ً ًد. ًازيعو م ت: ً از س ئل ً األد ات د الا يةي دازيجه :ات دل اللائ  دل دلل ر د ال هيز ر دللفي  ي ب
د الااي :

ًص ي  ً 1 ً مع زج ًمع: ل ًازص ي ت ًزإلذاعت ًاسي د   .ً(Audio Studio)ًًًاألجه:ة ًف ه  ي افر
ً ازمعداتًاآلي ت:

د(DAW Digital Audio Workstation)لأللجدصللي د قةي دا لل ي د اصلليد -
د(Computer Workstation)كةبيلل دلاايد ال ل د -
د(External Storage)د زيحد ا  يل -
د( Recording Software up to 24 Track)دب ااةجدصلليدةلاللد اةلا  ر -
 Editing Software with real time effects) ب ااةجدةااا  د اصلردل اةؤث  رد اصللي  -

د(
د(Audio Interface 81\0 Digital and 81\0 Analogue)ةل   دلة ا جدصللي د -
د(دExternal Control - 8 Channels)دلأللجدلألكمد ا  يدبااب  ةج -
د(Audio Monitoring)دلةالارد+دةض مدصلر -
د(Mastering Device CDR, DVD)د هازدلل ي د اةالجد ااهائي  -
د(Sound Effect Generator)د هازدةؤث  ردصللي  -
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لالجدللزيعد - د(Audio Patch Panel)د اةل   دل اة ا جالأل دللزيعدل  
د(Mic Patch Panelدin the Studio Room)دالأل د اةيك لفلاار -
د( Headphone Distribution Amplifier)د هازدللزيعدهلفلاار -

ً.ًاسي د  ًيون:  نيًمع: لً مع زجًص ي  ً  مجه:ًبم ً ويً:2
ً(AB Roll Video Editing Unit)ً حدةًم ني جًيقو د تأ.ًًًًً

د(Players 2) هاز دل ضدفيليلد -
د(I Recorder)د هازدلل ي دفيليل -
د(Vision Mixer)دةازجدصل ج -
د(Editor Controller)دلأللجدلألكم -
دMonitors or 3 Monitors with Plasma Screen 4))دشاشاردل ض -
دددد(DVD Recorder)دةل  دأق  ص -

 

ً(Camera System)ًازك م راتب.ً     
د((or 3 cameras to be connected to the control room 2كاةي  رد -
د(Intercom System)دلأللجد لصا دبيحد اة  قب دل دلللليل -
د(Teleprompter System)دلأللجدل ضد اكلاب دا ةذيع -
د(CCU Camera Control Unit)دلأللجدلألكمدبااكاةي  ر -
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد(Wireless Mic System)دةايك لفلحدالل كيد اصدباافيليل -
 (Lighting System)داظامد إلضاءجج.د

د( Bar Cans with Ceiling Grid 10)دكشافاردإضاءجد+دشبك دلقفي  -
د(Lighting Controller)دلأللجدلألكمدباإلضاءج -

ً(NLE Nonlinear Editing Workstation)ً حدةًم ني جًكمب  يرد.ًًًًًًً
 (Computer Workstation)دكةبيلل دلاايد ال ل  -

د(Video Software)دب ااةجدةلالاجدصل جدلفيليل -
د((Video Storage-externalدلأللجدل زيحدفيليل -
د(Interface)دةل   دلة ا جدفيليل -
د(Video Monitoring)دشاشاردل ض -
د(Audio Monitoring)دلةالارد+دةض مدصلر -
د(Tape Recorder)دةل   -
د((Mastering Device - CD recorder, DVD recorderدةل الرد قةي  -
د(External Control)دلأللجد الألكمد ا ا  ي -
 (Colored Coded Keyboa)دالأل دةفاليحد اص دباالأللجدبأال حدة ل ف  -

دً
 


