
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 توصيف برنامج دراسي
 (2222/2222عام ) 

  



 

 معلومات أساسية

 إذاعة وتليفزيون : اسم البرنامج  -1

 (مشترك(             )ثنائي(          )  أحادي:                  ) طبيعة البرنامج  -2

 قسم اإلذاعة والتليفزيون : القسم المسئول عن البرنامج    

 2002: تاريخ إقرار البرنامج   

 2020/  9/  00تاريخ اعتماد البرنامج 

 

 : معلومات متخصصة  –ب 

 :األهداف العامة للبرنامج  -1

 .والتليفزيونىإعداد وتأهيل الكوادر اإلعالمية والفنية المتخصصة فى مجال العمل اإلذاعى  1/1

 

التركيز على إعداد المؤهلين للعمل فى التخصصات النادرة التى يحتاجها سوق العمل اإلذاعي  1/2    

 .والتيفزيوني  فى مصر والعالم العربى

 

االهتمام بالجانب التطبيقى والعملى فى تدريس المقررات اإلعالمية اعتماداً على المعامل واالستوديوهات  1/0

 .تى توفرها الجامعة لطالبهاالمتطورة ال

 

األخذ بأحدث نظم تدريس المقررات اإلعالمية المعمول بها فى أرقى الجامعات العالمية إلتاحة فرص أكبر 1/4

 . أمام الدارسين إلتقان فنون العمل اإلذاعي والتليفزيوني 

 

صر والعالم العربى بما يدعم المشاركة بدور فاعل فى مجال تطوير البحث العلمى للدراسات اإلعالمية فى م 1/5

 .إرساء قواعد مدرسة إعالمية عربية متميزة

 

اإلسهام فى تنمية قدرات ومهارات العاملين فى مجال اإلذاعة والتليفزيون فى مصر والعالم العربى، من 1/6

 .خالل تقديم خدمات واستشارات تعليمية وتدريبية رفيعة المستوى للجهات والمؤسسات اإلعالمية

 

السعى إلى تحقيق معايير الجودة فى اختيار وتدريس المقررات قسم اإلذاعة والتليفزيون مع التركيز على  1/2

الكيف وليس الكم عند اختيار الطالب المتقدمين للدراسة بالقسم ممن تنطبق عليهم مواصفات اإلعالمى المعاصر 

 . القادر على المنافسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  -2

 :المعرفة والفهم .   2/1

 .فهم أسس اإلعداد والكتابة والتقديم اإلذاعي والتليفزيوني .1

 .التعرف على أشكال التخصص اإلذاعي والتليفزيوني على مستوى الجمهور والمضمون .2

 .والقنوات المتخصصةفهم تقنيات البث اإلذاعي والتليفزيوني على مستوى اإلذاعات  .0

 .تناول أشكال اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني .4

 .تحديد مراحل اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني .5

التعرف على أشكال الخبر اإلذاعي والتليفزيوني على مستوى األحداث وطرق التحرير والصياغة  .6

 .والعرض

 .تحديد قواعد نقد األعمال الدرامية و دورها فى المجتمع .2

 .ل وأساليب اإلعالنات التليفزيونية واالستماالت اإلقناعية المستخدمةتحديد أشكا .8

 .التعرف على أسس وطرق إعداد وتنفيذ الفيلم التسجيلى .9

 .شرح خطوات البحوث العلمية فى مجال اإلذاعة والتليفزيون .10

 .اإللمام بقواعد اللغة العربية وعلم الصوتيات واإللقاء .11

بية إلى اإلنجليزية والعكس مع التطبيق فى مجال اإلذاعة معرفة قواعد الترجمة من اللغة العر .12

 .والتليفزيون

 .فهم الموضوعات المتخصصة فى اإلعالم باللغات األجنبية .10

معرفة أساليب إدارة المؤسسات اإلذاعية وتنمية القدرة على اإلدارة المعاصرة لمؤسسات اإلذاعة  .14

 .والتليفزيون

 .فى تطوير المجتمعفهم دور البرامج التعليمية والثقافية  .15

 .فهم آليات تطور اإلعالم الدولى باإلذاعة والتليفزيون .16

 .فهم األبعاد والتأثيرات الفنية لإلذاعة والتليفزيون فى ضوء نظريات اإلعالم .12

 .معرفة أسس التسويق اإلجتماعي األفكار المستحدثة وقضايا المجتمع .18



 .توظيف اإلذاعة والتليفزيون لخدمة قضايا المجتمع .19

 .تحديد مفهوم الرأي العام ومعرفة أساليب القيادة .20

 

 : القدرات الذهنية.  2/2

 

 .تحليل العوامل المؤثرة في األداء اإلذاعى والتليفزيونى .1

االختيار والمفاضلة بين أساليب اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني المختلفة بما يتالءم مع طبيعة البرامج  .2

 . اإلذاعية والتلفزيونية

 .طورات التكنولوجية المعاصرة في البث اإلذاعي والتليفزيونيتحليل الت .0

 .  تفسير تأثيرات استخدام الوسائل التكنولوجية التفاعلية في اإلذاعة والتليفزيون .4

 .تحليل أنواع البحوث اإلعالمية ومراحلها المختلفة .5

يم والنقد بما يتالءم مع طبيعة المقارنة بين الراديو والتليفزيون من حيث األداة والتقنيات والممارسة والتقي .6

 .الدراسات اإلعالمية

 .تقويم البرامج اإلذاعية والتلفزيونية .2

 . التفريق بين األصوات العربية ومخارجها المختلفة .8

 .نقد األعمال الدرامية واإلعالنات اإلذاعية و التليفزيونية واألفالم التسجيلية .9

 .ومراحلها المختلفة إجراء البحوث التحليلية فى اإلذاعة والتليفزيون .10

 .ابتكار أفكار القوالب البرامجية فى اإلذاعة والتليفزيون .11

 .التخطيط إلجراء البحوث المسحية على جمهور اإلذاعة والتليفزيون وبحوث الرأى العام .12

 .تطبيق المفاهيم والنظريات الخاصة باإلذاعة والتليفزيون .10

 

 :المهارات .  2/0

 :مهارات مهنية وعملية  – 2/0/1       

 .استخدام استديو اإلذاعة والتليفزيون لتسجيل البرامج وإذاعاتها .1

 .إنتاج مختلف القوالب الفنية اإلذاعية والتليفزيونية .2

 .إجراء بحوث متخصصة في اإلذاعة والتليفزيون .0

 .الميةتطبيق قواعد اللغة العربية في الكتابة والقراءة الصحيحة للنصوص اإلع .4

 .توظيف أدوات المونتاج والتصوير والتسجيل فى اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني .5

 .فهم المعالجة اإلذاعية والتليفزيونية لألحداث الجارية .6

 .تطبيق أدوات اإلعالم الدولي فى اإلذاعات الموجهة .2

 .إنتاج األشكال المختلفة للحمالت اإلعالمية فى اإلذاعة والتليفزيون .8

ً  التدريب على .9  .نقد األعمال الدرامية اإلذاعية والتليفزيونية شكالً ومضمونا



 

 :مهارات عامة  – 2/0/2      

 إكساب الطالب القدرة علي التعلم الذاتي في مجال العمل اإلذاعي والتليفزيوني .1

 . إكساب الطالب معرفة ثقافية بمجال اإلذاعة والتليفزيون .2

 .بأسلوب ديمقراطيالقدرة علي العمل في فريق عمل جماعي  .0

4.  ً  .القدرة على التعامل مع الحاسب اإللكتروني وشبكة اإلنترنت وتخزين المعلومات والبيانات إلكترونيا

 .اكتساب مهارة عرض النتائج .5

 .اكتساب مهارة فن إدارة الوقت .6

 .القدرة على التفكير النقدي .2

 .التعامل مع المشكالت بإسلوب علمي وواقعي .8

 .إلى اللغات األخرىالقدرة على الترجمة من و .9

 .القدرة على اإلتصال المباشر في التعامل مع األخرين .10

 .القدرة على تحليل االحداث الجارية اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية .11

 

 :المعايير األكاديمية للبرنامج -0

لقطاع اإلعالم الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة ( NARS)المعايير القومية األكاديمية المرجعية  0/1

 .  التعليم واالعتماد

 

 :العالمات المرجعية  -4

 .الألئحة الداخلية  لكلية اإلعالم جامعة سيناء 4/1

               

 :هيكل ومكونات البرنامج  -5

فصول دراسية كمتطلب تخرج ثمانية فصول دراسية ويجوز أن يستكمل الطالب سبع : مدة البرنامج  -أ   

 .ويمتد كل فصل دراسي إلي خمسة عشر أسبوعاً دراسيا باإلضافة ألسبوع يخصص لالمتحانات. للبرنامج

ساعة معتمدة كمتطلب إجباري لمواد التخصص بالبرنامج ( 54)يتطلب اكتساب الطالب :هيكل البرنامج  –ب 

 .اريساعة معتمدة كمتطلب اختي( 18)إضافة إلي اكتساب عدد 

 : مقررات البرنامج . ج

 :إلزامى - أ

 رقم أو كود

 المقرر
 المقرر إسم

 عدد

 الوحدات

 و الفرقة اإلسبوعية الساعات عدد

 المستوى
 الدراسى الفصل

 عملى تمارين نظرى

RTv. 201 أول الثانى -  3 3 مادة إعالمية بلغة أجنبية 

RTv. 202 ثان الثانى 4  1 3 الترجمة اإلعالمية 

RTv. 203 أول الثانى 2  2 3 الكتابة واإلعداد البرامجى 



RTv. 204 أول الثانى -  3 3 تكنولوجيا االتصال اإلذاعى 

RTv. 301 أول الثالث -  3 3 البرامج التعليمية والثقافية 

RTv. 302 
الدراما فى اإلذاعة 

 والتليفزيون
 أول الثالث -  3 3

RTv. 303 
األخبار فى اإلذاعة 

 والتليفزيون
 أول الثالث 2  2 3

RTv. 304 
اإلعالن اإلذاعى 

 والتليفزيونى
 ثان الثالث 2  2 3

RTv. 305 
اإلذاعات والقنوات 

 المتخصصة
 ثان الثالث -  3 3

RTv. 306 
اإلنتاج اإلذاعى 

 (1)والتليفزيونى 
 ثان الثالث 4  1 3

RTv. 401 أول الرابع 4  1 3 اإلذاعات عبر االنترنت 

RTv. 402 أول الرابع -  3 3 األفالم التسجيلية والوثائقية 

RTv. 403 أول الرابع -  3 3 إدارة المؤسسات اإلذاعية 

RTv. 404 
الحمالت اإلعالمية فى 

 األذاعة والتليفزيون
 أول الرابع -  3 3

RTv. 405 
اإلنتاج اإلذاعى 

 (2)والتليفزيونى 
 ثان الرابع 4  1 3

RTv. 406  ثان الرابع 2  2 3 اإلذاعة والتليفزيونبحوث 

RTv. 407 ثان الرابع 2  2 3 االلقاء والصوتيات 

RTv. 408 ثان الرابع 6  - 3 مشروع التخرج 



 إختيارى  –ب 

 

 رقم أو كود

 المقرر
 المقرر إسم

 عدد

 الوحدات

 و الفرقة اإلسبوعية الساعات عدد

 المستوى

 الفصل

 عملى تمارين نظرى الدراسى

RTv. 

205 
 أول الثانى -  3 3 اإلذاعات االقليمية

RTv. 

206 
 أول الثانى -  3 3 البرامج المتخصصة

RTv. 

307 
 ثان الثالث 4  1 3 التصوير التليفزيونى

RTv. 

308 

أسس التصميم 

 الجرافيكى
 أول الثالث 2  2 3

RTv. 

309 
 أول الثالث 2  2 3 الرسوم المتحركة

RTv. 

409 

المونتاج اإلذاعى 

 والتليفزيونى
 ثان الرابع 4  1 3

RTv. 

410 

اإلخراج اإلذاعى 

 والتليفزيونى
 أول الرابع 2  2 3

RTv. 

411 
 أول الرابع 2  2 3 بحث متخصص

 

 :  محتويات المقررات -5

 :   كود أو رقم المقرر

 :اسم المقرر

 :المحتويات

 (طبقا لما هو مذكور في الالئحة)

 :القواعد المنظمة الستكمال البرنامج -6

أن ينسحب من مقرر أو أكثر خالل فترة  –بعد تسجيل المقررات التى اختارها  –يجوز للطالب  •

 9)زمنية محددة تعلنها إدارة الكلية مع االلتزام بالحد األدنى للتسجيل فى الفصل الدراسى الواحد 

ً فى المقررات التى انسحب منها ولكن (. ساعات معتمدة وفى هذه الحالة ال يعد الطالب راسبا

 .فقط" منسحب"يحتسب له تقدير 

فى حالة انسحاب الطالب من مقرر أو أكثر بعد الفترة المحددة لذلك دون عذر قهرى يقبله  •

، أما إذا قبل مجلس الكلية عذر مجلس الكلية، يعتبر الطالب راسباً فى المقررات التى انسحب منها

 ".منسحب"الطالب يحتسب له تقدير 

 

 :طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج -2



 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

 (العملية –الذهنية  –المعرفة والفهم )االمتحانات الفصلية المهارات  -1

 ية والعامةالمهارات العملية والمهن التكليفات -2

 (العملية –الذهنية  –المعرفة والفهم )المهارات  االمتحانات النهائية -0

 (العملية –الذهنية  –المعرفة والفهم )المهارات  الشفهية -4

 –الذهنية  –المعرفة والفهم )المهارات  مناقشة المشاريع -5

 (العامة –العملية والمهنية  

 

 :طرق تقويم البرنامج -8

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

 طالب الفرقة النهائية -1 استبيان عمدية

 الخريجون -2 استبيان الكترونى عمدية

 أصحاب األعمال -0 دليل مقابلة عشوائية

 مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -4 استبيان الكترونى عشوائية

 طرق أخري -5  

 

 مدير البرنامج                                                                         عميد الكلية      

 فرج درويش: د.م.أ                                                                       السيد دمحم أبوشعيشع: د 


