تعليوبد وهعبيير االعتوبد الخبص
لتخصصبد ثرًبهج الصحبفخ واالعالم
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الصحبفخ واإلعالم
الصحبفخ
العالقبد العبهخ واالعالى
االراعخ والتلفسيىى
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تعليوبد وهعبيير االعتوبد الخبص لتخصصبد ثرًبهج الصحبفخ واالعالم
صبدر ثوىجت الفقرتيي (أ) و(ك) هي الوبدح ()7
لقبًىى هيئخ اعتوبد هؤسسبد التعلين العبلي رقن ( )22لسٌخ  2227وتعذيالته.
الوبدح ( :)1رغًى ْزِ انزؼهًٍبد (تعليوبد وهعبيير االعتوبد الخبص لتخصصبد ثرًبهج الصحبفخ واالعالم)
ٌٔؼًم ثٓب يٍ ربسٌخ إطذاسْب.
الوبدح ( :)2إػبفخ نًب ٔسد فً يٕاد اإلطبس انؼبو نزؼهًٍبد ٔيؼبٌٍش االػزًبد انخبص نهزخظظبد اإلَغبٍَخ
ٔانؼهًٍخ انظبدسح ثًٕعت قشاس يغهظ انٍٓئخ سقى ( )2010/5/32ربسٌخ  ،2010/2/11ركٌٕ انًغبالد
انًؼشفٍخ نزخظظبد ثشَبيظ انظؾبفخ ٔاالػالو كبَرً:
أوالً :الصححححبفخ واإلعحححالمٌ :كوووٌٕ انؾوووذ اعدَوووى نؼوووذد انغوووبػبد انًؼزًوووذح نهخ وووخ انذساعوووٍخ نٍُوووم دسعوووخ
انجكبنٕسٌٕط فً انزخظض ( )132عبػخ يؼزًذح ػهى انُؾٕ اَرً:
أ .الوجبالد الٌظريخ األسبسيخ اإلججبريخ:
الحذ األدًً للسبعبد
الوجبل الوعرفي
الوعتوذح
11
انظؾبفخ
15
اإلراػخ ٔانزهفضٌٌٕ
9
انؼالقبد انؼبيخ ٔاإلػالٌ
11
االرظبل
ة .الوجبالد الوسبًذح:
الحذ األدًً للسبعبد
الوعتوذح

الوجبل الوعرفي
انهغوووخ انؼشثٍوووخٔ ،انهغوووخ االَغهٍضٌوووخٔ ،االقزظوووبدٔ ،اإلؽظوووب ٔ ،انؼهووووٕو
انغٍبعٍخ.
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ج .الوىاد العوليخ :رغ ً يغبالد انًٕاد انُظشٌخٌٔ ،غت أٌ ال رقم ػٍ ( )%20يٍ يغًٕع عوبػبد
يٕاد انزخظض.
د .التذريت العولي :رخظض ( )3عبػبد يؼزًذح نهزذسٌت انؼًهً فً انًؤعغبد اإلػاليٍخ.
هـ .الوعبجن والوىسىعبد والوصبدر األخري:
ٌغت رٕفٍش انؼذد انكبفً يٍ انًؼبعى يضم يؼغى انًظ هؾبد االػاليٍخ ٔيؼغى يظ هؾبد
انؾشة انُفغٍخ ٔ A Dictionary of Mass Communication Terms:
English/Arabic,
McMillan
Dictionary
of
Information
ٔ Technology,انًٕعٕػبد انؼبيخ ٔانًزخظظخ ،يضم Concise Encyclopedia
ٔ ، of Information Technologyانًشاعغ انالصيخ نهزخظض.
و .الوختجراد والوشبغل :يجت تىفير الوختجراد اآلتيخ:
 -1يخزجش ؽبعٕة نالعزخذايبد اإلػاليٍخ ٔيٕطٕل ثشوجكخ االَزشَوذ ،ال ٌقوم ػوذد أعٓوضح
انؾبعٕة فٍّ ػٍ (  ) 21عٓبصاً.
 -2يخزجش نهزظٌٕش انفٕرٕغشافً يغٓضّ نهزؾًٍغ.
 -3يخزجش نهزؾشٌش ٔاإلخشاط انظؾفً رزٕفش فٍّ أعٓضح ؽبعٕة ال رقم ػٍ (  ) 21عٓوبصاً
يغ يب رز هجّ يٍ انجشايظ انً هٕثخ نًؼبنغخ انظٕس ٔانُشش انظؾفً.
ز .التجهيساد واألدواد والىسبئل التعليويخ:
ٌغت رٕفٍش انزغٍٓضاد ٔاعدٔاد ٔانٕعبئم انزؼهًٍٍخ انزبنٍخ:
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) يتىافر فيه األجهسحAudio Studio( ً ستىديى لإلراعخ الصىتيخ هعسول وهعبلج صىتيب.أ
:والوعذاد اآلتيخ
)DAW Digital Audio Workstation( ً ٔؽذح طٕرٍخ سقًٍخ نهزغغٍم انظٕر)Computer Workstation(  كًجٍٕرش ػبنً انغشػخ)External Storage( ً رخضٌٍ خبسع)Recording Software up to 24 Track (  ثشَبيظ طٕرً يزؼذد انًغبساد(Editing Software with real time effects ( ثشَبيظ يؼبنغخ انظٕد ٔانًؤصشاد انظٕرٍخ)Audio Interface 81\0 Digital and 81\0 Analogue(  يذاخم ٔيخبسط طٕرٍخ)External Control - 8 Channels(  ٔؽذح رؾكى خبسعً ثبنجشايظ)Audio Monitoring(  يؼخى طٕد+  عًبػبد)Mastering Device CDR, DVD(  عٓبص رغغٍم انًبدح انُٓبئٍخ)Sound Effect Generator(  عٓبص يؤصشاد طٕرٍخ)Audio Patch Panel(  نٕؽخ رٕصٌغ ٔإػبدح رٕصٌغ انًذاخم ٔانًخبسط)Mic Patch Panel in the Studio Room(  نٕؽخ انًٍكشٔفَٕبد)Headphone Distribution Amplifier (  عٓبص رٕصٌغ ْذفَٕبد: ة – أستىديى تلفسيىًي هعسول وهعبلج صىتيبً وهجهس ثوب يلي
)AB Roll Video Editing Unit(  وحذح هىًتبج تقليذيخ.1
)2 Players( ٌٕ عٓبصا ػشع فٍذ)I Recorder( ٌٕ عٓبص رغغٍم فٍذ)Vision Mixer(  يبصط طٕسح)Editor Controller(  ٔؽذح رؾكى(4 Monitors or 3 Monitors with Plasma Screen(  شبشبد ػشع)DVD Recorder(  يغغم أقشاص)Camera System(  انكبيٍشاد.2
2 or 3 cameras to be connected to the control room  كبيٍشاد)Intercom System( ٌٕ ٔؽذح ارظبل ثٍٍ انًشاقجخ ٔاععزٕد)Teleprompter System(  ٔؽذح ػشع انكزبثخ نهًزٌغ)CCU Camera Control Unit(  ٔؽذح رؾكى ثبنكبيٍشاد)Wireless Mic System( ٌٕ يبٌكشٔفٌٕ العهكً خبص ثبنفٍذ)Lighting System(  ًظبم اإلضبءح.3
)10 Bar Cans with Ceiling Grid (  شجكخ عقفٍخ+  كشبفبد إػب ح)Lighting Controller(  ٔؽذح رؾكى ثبإلػب ح)NLE Nonlinear Editing Workstation(  وحذح هىًتبج كوجيىتر.4
)Computer Workstation( كًجٍٕرش ػبنً انغشػخ
)Video Software( ٌٕثشَبيظ يَٕزبط طٕسح ٔفٍذ
)Video Storage-external) ٌٕٔؽذح رخضٌٍ فٍذ
)Interface( ٌٕيذاخم ٔيخبسط فٍذ
)Video Monitoring( شبشبد ػشع
)Audio Monitoring(  يؼخى طٕد+ عًبػبد
)Tape Recorder( يغغم
Mastering Device - CD recorder, DVD يغغالد سقًٍخ
)recorder)
)External Control( ًٔؽذح انزؾكى انخبسع
)Colored Coded Keyboard( نٕؽخ يفبرٍؼ خبطخ ثبنٕؽذح ثأنٕاٌ يخزهفخ
: األدواد والىسبئل التعليويخ الوسبًذح.ػ
.ُّ عبػخ ًٌكٍ انزغغٍم ي24 ً االشزشاك فً ثش فؼبئ. )  طٕسح ػهى اعقم500(  رٕفش يكزجخ طٕس ػهى انكًجٍٕرش العزخذاو ان هجخ ٔانزذسٌت. رٕفش يكزجخ يٕعٍقٍخ يزكبيهخ نهًؤصشاد انظٕرٍخ3

 رٕفش يكزجخ فٍذٌٕ (أسشٍف) دسايب ٔأفالو ٔصبئقٍخ. اؽزٕا يكزجخ انغبيؼخ ػهى أسشفخ نهغشائذ انًؾهٍخ انشئٍغخ إليكبٍَخ سعٕع ان بنت إنٍٓب نهجؾش. إطذاس انقغى نذٔسٌخ ٔاؽذح ػهى اعقم ػهى شكم عشٌذح أٔ يغهخ يٍ إَزبط ان هجخ. ٔعوٕد قبػووخ نهؼووشع انزهفضٌووًَٕ رزغوغ نًووب ٌقووم ػووٍ ( )25طبنجوبً ٌزوٕفش فٍٓووب عٓووبص فٍووذٌٕ ٔعٓووبصٔ DVDعٓبص ػشع . Data Show
 االشزشاك فً ٔكبنخ ػبنًٍخ نألَجب . ٔعٕد يٕقغ نهقغى ػهى انشجكخ اإلنكزشٍَٔخ يغ إيكبٍَخ انزٕاطم يغ أعبرزح انقغى يٍ خالنّ . إقبيخ ٔؽذح نهجؾٕس ٔقٍبط انشأي انؼبو إقبيخ رٕاطم دٔسي ثٍٍ أقغبو انظؾبفخ ٔاإلػالو فً انغبيؼبد اعسدٍَخ أعبرزح ٔطالثبً. رٕفٍش أعٓضح ػشع ٔأعٓضح يغبَذح نهزذسٌظ إنكزشٍَٔخ ٔرقهٍذٌخ. -رٕفٍش عٓبص ؽبعٕة نكم ػؼٕ ٍْئخ رذسٌظ.

تخصص انصحافت:
يكىى انحذ األدَى نعذد انساعاث انًعتًذة نهخطت انذراسيت لٌيل دسخح الثكالىسيىط في الرخصص
( )231ساػح هؼروذج حذاً أدًى هىصػح ػلى الٌحى اآلذي :

أ .الوجبالد الٌظريخ األسبسيخ اإلججبريخ:
الحذ األدًى
للساػاخ الوؼروذج

انًجال انًعرفي
انتحرير انصحفي ،انخبر ،انًقال ،انتحقيق ،انتقرير ،صحافت استقصائيت
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اإلخراج وانتصىير انصحفي

9

انًهاراث انصحفيت بانهغت اإلَجهيزيت ،انصحافت انًتخصصت ،تطبيقاث صحفيت

9

اإلعالو انرقًي

6

االتصال واإلعالو ،اإلعالو األردَي ،األخالقياث وانتشريعاث اإلعالييت

21

ة .الوجبالد الوسبًذح:

انًجال انًعرفي
انهغت انعربيت ،االقتصاد ،انتصًيى انجرافيكي،
عهى االجتًاع ،اإلصحصا نإلعالو

الحذ األدًى
للساػاخ
الوؼروذج
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ط .الوىاد العوليخ:
ذغطي هداالخ الوىاد الٌظشيح ،ويدة أى ال ذقل ػي ( )%20هي هدوىع ساػاخ هىاد الرخصص.
د .التذريت العولي:
ذخصص ( )6ساػاخ هؼروذج للرذسية الؼولي في الوؤسسااخ اعػمهياح فاي ال صال الصاي ي
ػلى أى يكىى الطالة قذ أًهى ( )80ساػح هؼروذج هي الخطح الذساسيح.
أ -الوعبجن والوىسىعبد والوصبدر األخري:
4

يدة ذىفيش الؼذد الكافي هي الوؼاخن والوىسىػاخ الؼاهح والورخصصح والوشاخغ وقىاػذ الثياًاخ
المصهح للرخصص تاعضافح إلى صحف ودوسياخ وسقيح و/أو سقويح.
هـ .انًختبراث وانًشاغم واألجهزة:
يدة ذىفيش ها يلي :
 .1يختبررر نهتحريررر واإلخررراج انصررحفي هىصااىب تكااثكح االًرشًااد يحرااىع ػلااى أخهااضج
حاسىب ال ذقل ػي (  ) 21خهاصاً هغ ها ذرطلثَ هي الثشاهح الحذيثح المصهح لإلخشاج
الصح ي وهؼالدح الصىس وخوغ األخثاس.
 .2يستهزياث انتصىير انصحفي :





ػذد كاف هي كاهيشاخ الرصىيش ال ىذىغشافي الشقويح
ػذساخ هٌاسثح
حاهل كاهيشا
طاتؼح للصىس ال ىذىغشافيح

DSLR

 .3هسجالد رقويخ Digital Audio Recorders

ٔ .الوتطلجبد التعليويخ الوسبًذح:
 إطذاس انقغى نذٔسٌخ ٔاؽذح ػهى اعقم ػهى شكم عشٌذح أٔ يغهخ ٔسقٍخ أٔ سقًٍخ يٍ
إَزبط ان هجخ.
ٔ عٕد يٕقغ نهقغى ػهى شجكخ االَزشَذ يغ إيكبٍَخ انزٕاطم يغ أعبرزح انقغى يٍ خالنّ.
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رابعاً :تخصص اإلراعت وانتهفزيىٌ
يكىى انحذ األدَى نعذد انساعاث انًعتًذة نهخطت انذراسيت لٌيل دسخح الثكالىسيىط في الرخصص
( )231ساػح هؼروذج حذاً أدًى هىصػح ػلى الٌحى اآلذي :

أ .انًجاالث انُظريت األساسيت اإلجباريت

ب .انًجاالث انًساَذة

ج .يصادر انًعهىياث:
 ذخصيص يكتبت إعالييت ذىفش للطلثح إهكاًيح االطمع ػلى الصحف والذوسياخ
الؼاهح والورخصصح الىسقيح و/أو الشقويح و قىاػذ الثياًاخ المصهح للرخصص
تاعضافح إلى الوىادالسوؼيح والثصشيح هي تشاهح إراػيح وذل ضيىًيح وأفمم وهىاد
هىسيقيح.
 ذىفيش إهكاًيح الرسديل الوثاشش هي القٌىاخ الرل ضيىًيح.
 ستط الوخرثشاخ الوحىسثح تخذهح االًرشًد.
د .الوختجراد:
ذىفيش هخرثش هحىسة يضن  21خهاصًا هضودًا تثشاهح صىخ وصىسج هٌاسثح.
هـ .انًىاد انعًهيت:
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ذغطي هداالخ الوىاد الٌظشيح ،ويدة أى ال ذقل ػي ( )%20هي هدوىع ساػاخ هىاد
الرخصص.
و.التذريت العولي:
ذخصص ( )6ساػاخ هؼروذج للرذسية الؼولي في الوؤسساخ اعػمهيح في ال صل الصي ي ػلى
أى يكىى الطالة قذ أًهى ( )80ساػح هؼروذج هي الخطح الذساسيح.
ع .التجهيساد واألدواد الخبصخ ثبلورافق اإلراعيخ والتلفسيىًيخ :
 .2أجهسح التصىير الويذاًي
 كاهيشا هحوىلح سقويح للرصىيش الويذاًي
 وحذج إضاءج هحوىلح
 لىاقط صىخ Microphones
 .2عذد كاف يٍ وصحذاث انصىث انرقًيت انًتكايهت نهًىَتاج
Non linear Audio Editing Workstations

 .3عذد كاف يٍ وصحذاث انفيذيى انرقًيت انًتكايهت نهًىَتاج
Non linear Video Editing Workstations

 .4استىديى تسجيم إراعي يعزول ويعانج صىتياً وهجهس ثوب يلي :
 .1وحذج سقويح هركاهلح للوىًراج والرسديل الصىذي هضودج تثشاهح الصىخ الوٌاسثح
(Digital Audio Workstation (DAW

.2
.3
.4
.5
.6
.7

خهاص هضج صىذي هرؼذد الوصادس تحذ أدًى  12هصذساً
ًظام اذصاب داخلي تيي السرىديى وغشفح الرحكن Intercom System
سواػاخ  + Monitor Speakersهضخن صىخ Amplifier
خهاص ذسديل الوادج الٌهائيح Mastering Device
سواػاخ سأط Headphones
ػذد هٌاسة هي لىاقط الصىخ الذيٌاهيكيح والوكث ح أحاديح وهرؼذدج االذداٍ
)Unidirectional and Multidirectional Microphones (Dynamic & Condenser

.8
 .9يغغالد سقًٍخ Digital Audio Recorders
CD players

 .5استىديى تسجيم تهفزيىَي يعزول ويعانج صىتيًا ويجهز بًا يهي :

أوالً  :غرفت انتحكى

 خهاص هضج وذحكن تالصىسج Vision Mixer or Video Switcher
 خهاص هضج صىذي هرؼذد الوصادس تحذ أدًى  12هصذساً Audio Mixer









شاشح أو شاشاخ ػشض وفقاً لؼذد هصادس الصىسج
هسدل أقشاص DVD Recorder
خهاص ذسديل الوادج الٌهائيح Mastering Device
وحذج ذخضيي فيذيى Video Storage
وحذج ذحكن تاعضاءج Lighting Controller
ًظام اذصاب داخلي تيي السرىديى وغشفح الرحكن Intercom System
ًظام Tally System
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(هرطلثاى اخرياسياى) :
 وحذج ذحكن تالكاهيشاخ ( CCU Camera Control Unitاخرياسع)
 خهاص حاسىب Workstation

ثاًياً  :انستىديى








Floor

شثكح إضاءج ثاترح هرٌاسثح هغ هساحح السرىديى
كاهيشاخ ػذد 3
أخهضج ػشض الٌصىص نهكبيٍشاد Teleprompters
شاشح  /شاشاخ لؼشض الصىسج Display screen
لىاقط صىخ سلكيح والسلكيح Wireless & Wired Microphones
سواػاخ سأط لل ٌييي Headphones
سواػاخ أرى للوزيؼيي Ear Pieces
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