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تعليم المرأة في العصور القديمة،  -1
 الوسطى.والعصور 

 

الدور التربوي لألسرة في العصور  -2
 القديمة، والعصور الوسطى.

استخدام أساليب الثواب والعقاب في  -3
المؤسسات التربوية في العصور 

 القديمة، والعصور الوسطى.
الدور التربوي لبيوت الحكمة في مرحلة  -4

 العصر الذهبي.



 مرحلة البناء. الدور التربوي للمساجد في -5 حمدي  والتعليم
المدارس الخصوصية، والمدارس  -6

 التجهيزية في فترة حكم محمد علي.
االتجاهات التربوية للتربية المسيحية في  -7

 عصر السيد المسيح.
االتجاهات التربوية للتربية المسيحية في  -8

القرون الثالثة االولى)التربية المسيحية 
 المبكرة(.

اآلراء التربوية عند أحد االئمة المسلمين  -9
 في العصور الوسطى.

اآلراء التربوية ألحد الفالسفة  -11
 ارسطو(.-أفالطون-اليونانيين)سقراط
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 أهمية التعلم وشروطه. -أ
 منحنيات التعلم. -ب

 

 نظرية المحاولة والخطأ )ثورنديك(. -أ
 تجربة المتاهة المكشوفة )يونج(. -ب
                          )بافلوف(. البسيط نظرية االشتراط-أ

 هة المغطاه )كالين(.اتجربة المت  -ب



 نظرية االشتراط اإلجرائي )سكنر(. -أ
 تجربة النسر. -ب

 )التعلم باالستبصار(.  نظرية الجشطلت -أ
 تجربة القرص. -ب
 نظرية التعلم االجتماعي )باندورا(. -أ

 تجربة التأذر الحركي لليدين. -ب
 انتقال أثر التعلم ونظرياته. -أ

 التجريب في مجال سيكولوجية التعلم. -ب
 نظرية الحافز في التعلم )هل(. -أ

 المنهج التجريبى في علم النفس. -ب
 التعلم القصدي )تولمان(. نظرية -أ
 تجارب المتاهة. -ب

 نظرية التعلم عند أوزبل. -أ
 أجزاء منحني التعلم.  -ب
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الكتابة 
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 تقنية الراديو والخلق الذهني -1
  للراديوتقنية الكتابة 

 خصائص الكاتب اإلذاعي 

 تصنيفات الكاتب اإلذاعي -

 الحوار كفن اذاعي -2
 نشأته، ومفهومه 

 أنواعه 

 خطوات إجراء حوار ناجح 

 مكوناته



 المجلة االذاعية -3
 المفهوم 

 مراحل انتاج وكتابة المجلة 

 ترتيب فقرات المجلة

 المناقشات والندوات -4
 التخطيط لبرامج المناقشات 

 قواعد المناقشة والحوار 

 أنواعه

 تقنيات الكتابة للتليفزيون -5
 أوجه االختالف بين الراديو والتليفزيون 

 الخطوات الرئيسية لعمل برنامج تليفزيوني 

 القيم التليفزيونية

 عناصر التعبير المرئي -6
 تحديد عناصر التعبير المرئي 

 ارتباط النص بعناصر التعبير المرئي 

 االلكترونية الخاصة بالتليفزيون المؤثرات

البرامج التليفزيونية برامج األطفال كأحد -7
 المتخصصة

 ماهية برامج األطفال 

 خصائص األطفال ومتطلبات الكتابة لألطفال 

 ما تضمنه برامج األطفال من أهداف

البرامج التليفزيونية المتخصصة  -8
 ومواصفات كتابتها

 العلمية البرامج 

 الشباب برامج 

 برامج المرأة 

 البرامج الرياضية -

 غرفة األخبار -9
 ماهية غرفة االخبار 

 إمكانيات غرفة االخبار 

 مصادر الحصول وكتابة االخبار -

االعتبارات الواجب مراعاتها عند كتابة   كتابة االخبار االذاعية -11



 االخبار

  النشرة فيترتيب األخبار 

 التعليقالتعليق االخباري وشروط كتابة  -
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 النماذج المفسرة لعملية االتصال -1

 نموذج شانون وويفر. 

 نموذج ولبور شرام. 

 نموذج السويل 

 نموذج ديفلور 

 نموذج أسجود 

 نموذج وستلى وماكلين

 اإلعالمالنظريات المفسرة لحرية  -2

 نظرية السلطة 

  نظرية الحرية 

 نظرية المسئولية االجتماعية 

 النظرية السوفيتية أو االشتراكية 

 النظرية التنموية 

 نظرية نظرية الديمقراطية

 نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم -3

 مفهوم االعتماد على وسائل اإلعالم 

 أبعاد االعتماد على وسائل اإلعالم 

 تقوم عليها النظرية الفروض التى 

 آثار االعتماد على وسائل اإلعالم 

 أهم االنتقادات التى وجهت للنظرية -

 الثقافيمفهوم الغرس   نظرية الغرس الثقافى -4

 مفاهيم عملية الغرس 



 خطوات تحليل الغرس 

 أهم االنتقادات التى وجهت للنظرية

 نظرية االستخدامات واالشباعات -5
 مفهوم النظرية 

 النظرية فروض 

 عناصر النظرية 

 أهم االنتقادات التى وجهت للنظرية

 التأثير االجتماعي لوسائل االتصال -6

 مفهوم التأثير االجتماعي 

 مستويات التأثير االجتماعي 

 مظاهر التأثير االجتماعي 

 عالقة علم االجتماع باالتصال
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 سمات وتاريخ االلقاء عند العرب  -1

 نشأة اإللقاء عند العرب 

  تأثير الشعر على االلقاء 

 خصائص اإللقاء عند العرب 

 سرد لتاريخ االلقاء عند العرب

 
 

مواضع السكتات واثرها علي عملية  -2
 التواصل مع اآلخر

 ت تاأنواع السك 

 أهمية السكتات في طريقة اإللقاء 

 .دور السكتة القبيحة في تشويه المعنى 

دور الصوتيات وااللقاء في تشكيل وعي  -3
 وثقافة المتلقي

 أهمية التدريب على االلقاء الجيد 

 أنواع الصوت 

دور العوامل المؤثرة في االلقاء في توصيل 



 المعنى مثل جمال الصوت وقوة الصوت وشدتة

واإلحساس  الفهم الثقافة والمعلومات حول 

 الموضوع المراد توصيله إلى المتلقي

دور الصوتيات وااللقاء في نجاح القائم  -4
 بعملية االتصال االذاعي

 أهمية الصوت وأنواعه 

  مقومات الملقي من حيث الفهم واإلحساس

 والصدق والثقافة وجمال صوته 

 إتقان الملقي لمفردات اللغة 

 معرفة الملقي ألنواع السكتات وأهميتها  

دور المشروبات االمنة في عالج بعض  -5
 امراض الصوت

 أثر المشروبات الضارة على الصوت 

 بعض المشروبات التي تفيد الصوت 

بعض المشروبات التي تعالج بعض أمراض 

 الصوت

العالقة بين فن الصوتيات واإللقاء وبين  -6
 فن التمثيل المسرحي

  تعريف الصوت وأنواعه وعيوبه ومسالك

 الصوت 

   تعريف فن المسرح 

 .شرح أهمية االلقاء بالنسبة للممثل المسرحي 

 دور اللغة العربية في تنمية مهارات الملقي -7
  أثر تشكيل الحروف في اللغة وأثره على

 عملية االلقاء
   أحكام النون الساكنة 
 الخبر واإلنشاء 
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من خالل دراستك لفن اإلخراج  -1
الصحفي والعناصر التيبوغرافية وضح 

الفروق بين استخدام العناصر 
 التيبوغرافية في الصحف والمجالت

  الشكل واألرضية لحروف المتن في الصحف

 .والمجالت

 أنواع العناوين. 

  العناوينشكل. 



 شكل الصور 

 األلوان 

المضمون الغالب على الفنون الصحفية المقدمة 

 .في الصحف والمجالت

صفحات وال  8قدم ملخص ال يزيد عن  -2
صفحات عن اإلخراج  6يقل عن 
 الصحفي

 ماهية اإلخراج الصحفي 

 موضوع اإلخراج الصحفي 

 عناصر اإلخراج الصحفي 

 العوامل المؤثرة عليه. 

 .اإلنترنت على اإلخراج الصحفيأثر 

شهد اإلخراج الصحفي قفزة هائلة في  -3
صحافة اليوم بسبب حداثة األجهزة 

الطباعية، واستفادة الصحافة من التقدم 
التكنولوجي الكبير باإلضافة إلى تطور 
علوم االتصال والمعلومات، من خالل 

قدراتك الذهنية قدم ملخص ال يزيد عن 
ورقات عن  6يقل عن ورقات وال  11

الفرق بين اإلخراج الصحفي الورقي 
)التقليدي(، واإلخراج الصحفي 

 اإللكتروني.

 ماهية اإلخراج الصحفي اإللكتروني. 

  استخدام العناصر البنائية األساية والعناصر

 .البنائية المساعدة

  تصميم الصفحة الورقية وتصميم الصفحة

 .اإللكترونية

 .ظل التطور التكنولوجي المخرج الصحفي في

 اإلخراج الصحفي قديًما من خالل دراستك لفن اإلخراج  -4

  البرمجيات وأثرها على النشر الصحفي



 

الصحفي تكلم عن تطور فن اإلخراج 
 الصحفي

 اإللكتروني

نموذج لبرنامج واحد يستعمل في معالجة 

 .النصوص وتصميم الصفحات

البنائية تعد عناصر الفصل من المواد  -5
المساعدة في إبراز المضمون الصحفي 

 اذكر ما تعرفه عن هذه العناصر

 تعريف عناصر الفصل. 

 الجداول 

 الفواصل 

 الزوايا 

 اإلطارات الصور كأداة فصل 

استخدامها على صفحات الجريدة الورقية 

 .وصفحات الجريدة اإللكترونية
 


