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 قسم: اإلعالم التربوي        
 
 
 

 مواصفات البرنامج
 
 

 (فنون مسرحيةعالم تخصص االبرنامج الدراسات العليا )دبلومة  البرنامج: أسم (1
 مشترك                 ثنائي             أحادي البرنامج:طبيعة  (2
 االعالم التربوي  :المسئول عن البرنامج القسم (3
 سكرة البريدي /أ.م.د المنسق العام للبرنامج: (4

 
  

 

 للبرنامج: العامةاألهداف -1
م تصددا  معةويدد ط ع  دد غ معددومافعم عددم معرادد  عددم يتكن ع جاددا تقددم ا معارددالع معر ااددط يمعة فا اددط عددم االددا    دد   م  دد    1/1

 .معبحث معر ام يعى االا  معةر اا
باالدا   تحميدم معاكدت ا معاينادط معاةر قدط   دى قدادلنميأخ قااته اةخصصط عم االا  معبحث معر ام ك مدل   ااط     ممدإ   1/2

 .م     معةوي ط يقادلنم   ى معاناعسط عم س ق معرا  اح اا يديعاا
ف معر قدداا اددل ق ا دداا ين ظدد  ددى خددوني   دداا   قدداا عا  ددط اددل معان ادداا معاحا ددط باعا سسددط معةر اااددط  معحصدد   1/3

خماددط معاالةاددل معةر ااددم ي دد  بة ظاددو يسدداال  م  دد   معةويدد ط ع معةر اااددط اكددت ا معا سسدداامعاالةاددل معاددميم د الدداد   دد   
 .اكاك ه

اسدو ااا  - االد ا  اد ا د االادط - معةم تةاتم ام إصممل احة ناا متصاعاط اخة فدط صصدحفمعك مدل معر ااط  إ ممد  1/4
( باسددةخمم  مع سدداالت معةكن ع جاددط عخمادط معا سسددط معةر اااددط يمعاالةاددل معاحددات اسددو ط انداتي تر اااددط - بددوماي تر اااددط - توي ندط

 .عم تحميم أساععب معةق نا معةوي نط عم معا سسط معةر اااط يمعاالةالبيا ع سةفادة ام لجل معصمى 
 التعليمية المستهدفة من البرنامج المخرجات-2

  والفهم:المعرفة  2/1
 على: بانتهاء برنامج دبلومة الدراسات العليا يجب ان يكون الخريج قادر 

 ةروع   ى معةناي  معر ام ع قضا ا مد  ااط يمعةر اااط يمعةوي نط معاخة فط ام خ   ي وناا معةأثعو معاخة فط.ي 2/1-1
 . سةوجل معر    ذما معر قط بااالسط معاينط 2/1-2
 .معاسو اط( –معة فزن ياط  –مدذمعاط   – ناصو يات ياا معفن ن معةحونونط ع  ساالت مد  ااط صمعصحفاط    صف 2/1-3
 مألثو(.  –مع ظافط  – مديةاج –أي مع يأشتا  معاسوح معةوي ط صمعات ن   صنف 2/1-4

 (فنون مسرحية-االعالم ةف برانمج الدراسات العليا )دبلومتوصي

 ساسية أ  معلومات (أ)

   √   

 معلومات متخصصة  ( ب)
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 تالسعم  ا ا معر قاا معرااط. يمد  ااط، ي عم معا سساا م تصاعاط  مد  ن يمعر قاا معرااطي ضح ديل  2/1-5
 .  كوح معابادئ مألخ قاط يمعقاي ياط ع ااالسط معايناط عم االا  معةخصص  2/1-6
 .يةروع   ى مخ قااا معبحث معر ام عم االا  معةخصص 2/1-7
  صف كافاط م عةزم  مألخ قم عم معااالسط معايناط. 2/1-8
 معااالسط معايناط عم معةخصص.ي ضح أساسااا معال دة عم  2/1-9
 ي خص ديل معةكن ع جاا معحميثط عم خماط أتممع معةخصص.    2/1-10
 يذكو ديل معرا  م   ام باعا سساا معةوي نط. 2/1-11
  رمد معقضا ا معخاصط باعاالةال معاح ى ينةنايعيا بكت  انيالم  سا م عم يضل      ع قضا ا. 2/1-12
 . تحقق مألام يمعس اط معايناط يمعفعئاط  صف بعئط معرا  معةم  2/1-13
 . يةروع   ى أتا ليمد مدخومج معاسو م ياناتاليا معفناط عم أيلييا ياصو 2/1-14
 .   ى أساسااا مدخومج يمعةاثع  يت  لتا يةروع 2/1-15

 :المهارات الذهنية 2/2 
 بانتهاء برنامج دبلومة الدراسات العليا يجب ان يكون الخريج قادر على  
 . يناقش اكت ط بحثاط عم االا  م تصا  يمد    1-/2/2
  قالن بعم معاكاك  يمعقضا ا مد  ااط يعقا أليع ناا متةاا  معالاي ل. 2/2-2
 يمعا مقف سةخم  معار  ااا ع ةراا  بتفاءة ال معاكت ا  2/2-3
 .تالسعم  ا ا معر قاا معرااط، ي عم معا سساا م تصاعاط يمد  ااط يمعةوي نط ي ظف مد  ن يمعر قاا معرااط 2/2-4
  سةخم  معاسوح معةوي ط يمدذم ط يمعة افزن ن معةر اام عم    معاكت ا يمعقضا ا معةوي نط معاخة فط. 2/2-5
 معحميثط عم جال معار  ااا ي   معاكت ا عم االا  معةخصص.  سةخم  معةكن ع جاا  2/2-6
 .االا  تكن ع جاا معةر اا يم تصا  معةوي ط  ح   معملمساا معحميثط   2/2-7
  قالن بعم ي وناا معةأثعو يامط ملتباطيا باكت ط معبحث 2/2-8
  ح   معار  ااا يمعفااياا معبحثاط معاخة فط. 2/2/9
 االساا معايناط عم االا  م     معةوي ط.  اا معاخاطو عم معا 2/2-10
 يوتب ار  ااته معبحثاط عم ض ء معار  ااا معاةا ط.2/2-11
 م خومجاط معاخة فط يي وناتيا معاسو اط مألساععب  بعمبفوق  2/2-12

 : المهارات2/3
 المهنية   تالمهارا2/3/1

   :على اقادر  بانتهاء برنامج دبلومة الدراسات العليا يجب ان يكون الخريج 
 ينةي احة ناا متصاعاط يإ  ااط بة ظاو معفواالااا معاخة فط. 2/3/1-1
معا ض ع   2/3/1-2 باخةاال  مبةممء  يم      م تصا   عم  ا مضال  ياراعالط  ع وح  انيالاط   ااط  باتباع  بح ث   ااط  ي دط 

 ييص   معى م سةنةاجاا يمعخ صاا.
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 . ام خ   معبح ث معر ااطمعن وناا مد  ااط عم لصم تأثعوما يساال  مد      ى معالاي ل   فق مسةخمم   2/3/1-3
 .أكثو ام مسةومتاالاط تملنس يعق اة  باا معايا  معةر اااط يفةكو 2/3/1-4
 ي ظف معخفوة معبحثاط عم كةابط معةقالنو معايناط عم االا  م    .  2/3/1-5
 عم معاكت ط معبحثاط. روض معفااياا يمعار  ااا بكت    ام  2/3/1-6
   فق مألساععب م خومجاط عم يلش  ا  ديةاج اسو ااا تر د باعنفل   ى معاالةال معةر اام  2/3/1-7

 عامة:  مهارات 2/3/2
 علي: ابانتهاء برنامج دبلومة يجب ان يكون الخريج قادر  

   اا   قاا عا  ط ال معان ااا معاحا ط باعا سسط معةر اااط  2/3/2-1
 –عن ن دلمااط- صحف - زنالما اعممياط –ارالض -اسو ااا  –اناظوما  – سةخم  مألساععب م تصاعاط صيميما  2/3/2-2

 ع ة مص  معفرا  ال معاالةال. يكوما( 
 يميو معا مقف معاخة فط عم معاالا  معاينم بفا  اط. 2/3/2-3
 ي ظف بواالااا معنكو ديةاج احة ناا متصاعاط. 2/3/2-4
    ل   ى معالميم عم االا  م    .  2/3/2-5
  سةخم  معةكن ع جاا كأدمة ع  ص   ع ار  ااا يتن اايا. 2/3/2-6
  سةخم  خفوته عم ت اا أ ااعه معبحثاط. 2/3/2-7
  سةخم  أديما معةقعاا معالعم.  2/3/2-8
 ي وناا معةق نا معةوي ط. اعز بعم  2/3/2-9
 قط عراعط.عكةويياط ب و يبحث عم معا مقل م  2/3/2-10
  سةخم  معميلناا معر ااط ع  ص   معى م تالاتاا معن ونط عم االا  بحثه.  2/3/2-11
  قمل معرا  معالاا م ينميو مع قت بتفاءة.  2/3/2-12

 مواصفات خريج البرنامج
 علي:خريج برنامج دبلومة االعالم يجب أن يكون قادرا 

 عم االا  معةخصص يمعر    ذما معر قط معارالع معاةخصصط معةم مكةسفيا عم ااالسةه معايناط   فق .1
 .  سة ال تحميم معاكت ا معاوتب ط باالا  تخصصه ينقةوح معح    معاناسبط .2
 معةوي ط. يةقم معايالما معايناط عم االا  م      .3
  سةخم  خصاالص يإاتايااا معحاس غ عم معنا  معاينم يمعةر ا معاسةاو.  .4
 .كفا اا معةخ ات ع ةملنسيةروع   ى  .5
 . يملك متااط م تصا  معفرا  يمعةأثعو عم م خونم .6
  سة ال معرا  ضام عونق.   .7
 م عةزم  مألخ قم عم معااالسط معايناط.  فق  .8
 .معفن ن معاسو اط معخاصط باعاالا  معةوي ط سةاو االا  معةنااط معذمتاط يمعةر ا معا   سةخم  .9
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 :للبرنامج المعايير األكاديمية-3
معق ااط   ▪ معاوجعاط  معارايعو مألكاد ااط  با معقط اال س قسا م      معةوي ط عم   /   /     ع فويااي   ARSتا تفنم 

ياال س ك اط معةوياط معن عاط عم   /   /     يا ضح عم هات  ياحة ناا معفويااي جممي  مسةافاء ت ك معارايعو 
 يمأليك ط باعاقولما معملمساط 

ص   ▪ مشةقاق  معةوي ط    ARSتا  م      دب  اط  اسو اط  تخصص    عفويااي  عفوماي عن ن  مألكاد ااط  معارايعو  ام    )
 كاا تا م ةااد معفويااي 2019/ 3/2با معقط اال س قسا م     معةوي ط معانرقم بةالنخ  ع يعئط  معملمساا معر اا 

 العامة للبرنامج: األهداف-1
 تقم ا معارالع معر ااط يمعة فا اط عم االا       م     يتكن ع جاا م تصا  معةوي ط  1/1

 باالا  م     معةوي ط  معاةر قطإ ممد ك مدل   ااط اةخصصط عم االا  معبحث معر ام يأخ قااته  1/2 

 اكاك ه. يمعاح م ي  ت ظاو يساال  م     معةوي ط عخماط معاالةال معةر اام  1/3

اادط عخمادط معا سسدط معةر ااادط إصممل احة ناا متصاعاط خاصط باالا  معفن ن معاسو اط مسةخمم  مع ساالت معوقإ ممد معك مدل    1/4
 .يمعاالةال معاحات بيا

 النواتج التعليمية المستهدفة -2
 المعرفة والفهم  2/1

معر قط باا  .1 معن وناا يمعر    ذما  ع قضا ا مد  ااط يمعةر اااط ام خ    معر ام  معةناي   يةروع   ى كافاط 
 .يمعفن ن معاسو اط  يات ياا يساال  م     معةوي ط  ر د باعنفل   ى معاالةال يمعةروع   ى  ناصو 

  حمد أخ قااا يق ميعم يابادئ معااالسط معايناط عم االا  م     يمعبحث معر ام. .2
  حمد معةكن ع جاا معحميثط عم االا  معةخصص يمعااالسط معايناط يتحقعق مساسااا معال دة. .3
معفعئاط يمعايناط يياا  ر د باعنفل   ى معا سسط معةر اااط    خةال بعئط معرا  معاناسبط باا  حقق مألام يمعس اط .4

 يمعاالةال 
 المهارات الذهنية-2/2

  ح   معاكاك  عم االا  م     معةوي ط يتوتعفيا يعقا ألع ناتيا ي  ما  تأثعوتا يمعن وناا معاناسبط عيا .1
عم    معاكت ا   اناتي(اسو ط    -توي ط   اسوح  –صحاعط    – صنف ساال  م     معةوي ط صإذم ط ت افزن ن   .2

 يمعقضا ا معةوي نط معاخة فط.
معاسةخماط يمع ق ع   ى   .3 معحميثط  معن ونط  معةخصص يتحميم م تالاتاا  معسابقط عم االا   معملمساا  ي خص 

 معالميم عم االا  معةخصص. 
  فط عم االا  م      يفعم معاخاطو يمعصر ياا معةم ت مجيه أثناء معبحث  م      ع اكت ا معايناط معاخة .4
م       .5 االا   عم  معر ااط  معاكت ا  يمعار  ااا  م  معفااياا  عالال  معحميثط  معةكن ع جاا  يمعفن ن  سةخم  

 يمقةومح معح    عيا. معاسو اط 
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 2/3المهارات 
 المهارات المهنية  2/3-1

باتباع انيالاط   ااط عالال يتوتعب   يمعفن ن معاسو اط    فق بح ث   ااط عوصم تأثعو يساال  م     معةوي ط  .1
 ي وض معار  ااا.

معفن ن ي عم االا  م     معةوي ط    مسةومتاالااا جميمةي ظف معخفوة معبحثاط عم كةابط معةقالنو معايناط ينفةكو   .2
 معاسو اط.

 المهارات العامة والمنقولة2/3-2
 قاا عا  ط ال ا سساا معاالةال معاميم.معاخة فط دقااط   يمعفن ن معاسو اط ت ظاو يساال  م     معةوي ط  .1
 . يمعفن ن معاسو اط معاخة فط  سةخم  تكن ع جاا معار  ااا باا  خم  ت  نو ااالسط م     معةوي ط  .2
  سة ال معةقعاا معذمتم يتحميم م ةااجاته معةر اااط يمعكخصاط.  .3
  سةخم  معاصادل معر ااط معاخة فط ع حص     ى معار  ااا يمعارالع. .4
 ضام عونق ديالاز بح ث   ااط.   را   .5
 معةوي ط.  حمد أديما معةقعاا يناعز بعم ي وناا معةق نا  .6
 طونق معةر ا معذمتم يمعاسةاو. معةخصص  ممعالميم عم    ى   ل  .7

 المواصفات العامة للخريج  
 خريج برنامج دبلومة االعالم يجب أن يكون قادرا علي:

 مكةسفيا عم ااالسةه معايناط عم االا  معةخصص يمعر    ذما معر قط.  فق معارالع معاةخصصط معةم  .1
  سة ال تحميم معاكت ا معاوتب ط باالا  تخصصه ينقةوح معح    معاناسبط.  .2
 . يمعفن ن معاسو اط معاخة فط يةقم معايالما معايناط عم االا  م     معةوي ط  .3
 ا معاسةاو.  سةخم  خصاالص يإاتايااا معحاس غ عم معنا  معاينم يمعةر  .4
   ى كفا اا معةخ ات ع ةملنس. يةروع .5
 يملك متااط م تصا  معفرا  يمعةأثعو عم م خونم.  .6
  سة ال معرا  ضام عونق.   .7
   فق م عةزم  مألخ قم عم معااالسط معايناط. .8
 معخاصط باعاالا  معةوي ط.يمعفن ن معاسو اط  سةخم  معةنااط معذمتاط يمعةر ا معاسةاو االا  م      .9

 العالمات المرجعية -4

 الخاصة بالبرنامجالالئحة -
 قانون تنظيم الجامعات  -
 قرارات المجلس األعلى للجامعات-
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 فنون مسرحية( هيكل ومحتويات برنامج دبلومة االعالم ) -5
 :هيكل ومكونات البرنامج-

 عامان دراسيان متصالن البرنامـــج:مـدة  -أ 

 عدد الساعات/عدد الوحدات
 42 إجمالي 10 عملي 32 نظري 
 2 اختياري  - انتقالي  30 الزامي 

 %31.25 النسبة 5 عدد  مقررات عامة 
 %62.5 النسبة 10 عدد  مقررات تخصصية

مجال  في  اختيارية  مقررات 
 التخصص 

 %6.25 النسبة 1 عدد 

 :مستويات البرنامج

ي/ اختيار   - يوجد ال/  انتقائي  –( 21ي )إلزام ي / كالتال موزعة، وحدة( 21) يلزم اجتياز : السنة األولى
 ال يوجد 

 (3ي )اختيار  – يوجد الي/ انتقائ –( 18)  إلزامىي / موزعة كالتال، وحدة( 21)يلزم اجتياز الثانية:السنة 

 هيكل البرنامج  -ب
   األولىالسنة  - (فنون مسرحية) تخصص اإلعالم التربوي  - خطة الدراسة للدبلوم الخاص في التربية النوعية-1

 المقرر م
 النهاية العظمى للدرجات  عدد الساعات 

أعمال سنة   تحريري  مجموع تطبيقي  نظري 
 مجموع تطبيقي  وشفوي 

 مواد عامة الزامية  
 50 - 10 40 2 - 2 سيكولوجية اإلبداع 1
 50 - 10 40 2 - 2 نظم التعليم المقارنة في مجال التخصص  2
 50 - 10 40 2 - 2 مناهج البحث واإلحصاء 3
 مواد تخصصية الزامية  
 100 20 20 60 4 2 2 الحاسب األلى واستخدامه في التخصص  4
 100 20 20 60 4 2 2 المسرح التربوي  5
دراسات في علوم الصحافة ووسائل  6

 اإلعالم
2 2 4 60 20 20 100 

 100 20 20 60 4 2 2 دراسات في اإلذاعة والتليفزيون التعليمي 7
 100 20 20 60 4 2 2 العالقات العامة واإلعالن 8

 650 - - - 26 10 16 اإلجمالي
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 السنة الثانية - (فنون مسرحية) اإلعالم التربوي  - خطة الدراسة للدبلوم الخاص في التربية النوعية-2

 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 

 المقرر م
 النهاية العظمى للدرجات  عدد الساعات 

أعمال سنة   تحريري  مجموع تطبيقي  نظري 
 مجموع تطبيقي  وشفوي 

 مواد عامة الزامية  

 50 - 10 40 2 - 2 أسس وتطوير المناهج 1

 50 - 10 40 2 - 2 تكنولوجيا التعليم  2

 مواد الزامية تخصصية   

 50 - 10 40 2 - 2 حلقة بحث  3

 100 20 20 60 4 2 2 الحاسب اآللي واستخدامه في التخصص  4

 100 20 20 60 4 2 2 التحرير واإلخراج الصحفي 5

 100 20 20 60 4 2 2 مسرحة المناهج ونظريات اإلخراج المسرحي  6

 100 20 20 60 4 2 2 نظريات االتصال  7

 مواد اختيارية  

 100 20 20 60 4 2 2  نظريات تمثيل وإخراج 8

 650 - - - 26 10 16 اإلجمالي
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 (فنون مسرحية)تخصص  مقررات برنامج دبلومة االعالم التربوي -3

 اسم المقرر  م
 عدد الساعات 

 الفرقة
 الوحدات  تطبيقي  نظري 

 مقررات عامة اجبارية
 األولى 2 - 2 سيكولوجية االبداع  1

التعليم المقارن في مجال  نظم  2
 األولى 2 - 2 التخصص 

 األولى 2 - 2 مناهج البحث واالحصاء 3
 الثانية  2 - 2 أسس وتطوير المناهج 4
 الثانية  2 - 2 تكنولوجيا التعليم  5

 مقررات تخصصية اجبارية

الحاسب االلي واستخدامه في  6
 التخصص 

 األولى 3 2 2

 األولى 3 2 2 المسرح التربوي  7

8 
دراسات في علوم الصحافة  

 األولى 3 2 2 ووسائل االعالم  

دراسات في اإلذاعة والتليفزيون   9
 األولى 3 2 2 التعليمي

 األولى 3 2 2 العالقات العامة واالعالن 10

الحاسب االلي واستخدامه في  11
 الثانية  3 2 2 التخصص 

 الثانية  3 2 2 التحرير واإلخراج الصحفي 12

مسرحة المناهج ونظريات اإلخراج   13
 والتمثيل 

 الثانية  3 2 2

 الثانية  3 2 2 نظريات االتصال  14
 الثانية  2 - 2 حلقة بحث  15

 مقررات اختيارية في مجال التخصص
 الثانية  3 2 2 نظريات تمثيل وإخراج 16
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 ت: محتويات المقررا -6

 المحتوى  المقرر الفرقة م

 سيكولوجية اإلبداع االولي 1
يم كةكاع   يم خةومع  م بةكال  ييعم  بعنه  يمعفوق  مدبممع  بافي    بعم    -معةرونو  معر قط 

يمعذكاء يمعا هبط  -  مدبممع  عإلبممع  يم جةاا م  معنفسم  مدبممعاط    -  معسااق    -معقملما 
 يتناعةيا أساععب مكةكاع مدبممع يمعا هبط  -مديةاج مدبمم م  -اوم   مدبممع 

 االولي 2
نظم التعليم المقارنة 
 في مجال التخصص 

  مع طم   عم  معةر اا  ي ا:  معناام  معمي   عم   معةر اا  ي ا  -معاةقماط  معمي   عم   معةر اا  ي ا
أخوى   -معرويم يدي   عم اصو  معن  م  معار ا  عم اصو  -إ ممد  معةر اا  إص ح   -ي ا  

معروياط  -معةر اا عم اصو معمي   عم  معر ام  معبحث  ع الااراا    -يمقل  معراعااط  معةصنافاا 
 معروياط

 االولي 3
مناهج البحث 

 واالحصاء 

معر ااط   معاكت ط  اصادل  معر ام،  يمعانيي  معر ا  معر ام  -ترونو  معفوض    -  صاااط 
معاسحاط  -مع صفاط:صمعا   ط  معاناتي   م لتباطاط(-معبح ث  معبح ث   -  معبح ث 

معفود ط   معحاعط  صبح ث  معةالونفاط  -معة فا اط:  شبه  معةالونفاط(-معةصااااا   –  معاناتي 
معحص     عيا  معرعناا معر ام    -مألديما.    –ا مصفاتيا(.  -صطونقط  معبحث    -أخ قااا 

 حث معر اممعةملنب   ى كافاط معب -ت ثعق معاومجل 

 االولي 4
 اآلليالحاسب 

واستخدامه في  
 التخصص 

مألعى   معحاسب  معاخة فط  عم مسةخممااا  عم -معةخصصاا  مألعى  معحاسب  مسةخممااا 
معةوي ط م يمع ساال  -      معفوماي  يميةاج  تصااا  عم  يمسةخمماه  م عم  معحاسب  ت ظاو 

معاخة فط معةر اااط  م عم  -يمعة فاقاا  معحاسب  يميةاجت ظاو  تصااا  عم   يمسةخمماه 
ميةاج  -معاسو ااا ت ظاو معحاسب م عم يمسةخمماه عم تصااا يميةاج-معصحف يمعاال ا

  -بوماي تر اااط باسةخمم  معحاسب مألعى عح  معاكت ا معةر اااط عم معةخصصاا معاخة فط 
ب م عم  ت ظاو معحاس  .مسةخمم  معحاسب مألعى عم تح ن  بوماي معفعمي  معى ععمي  تفا  م

تفا  م ععمي   يميةاج  عم  ميةاج  -يمسةخمماه  عم  يمسةخمماه  م عم  معحاسب  مدذم ط  ت ظاو 
معةر اام ت ظاو    -  ععمي  لقام.  ت ظاو معحاسب م عم يمسةخمماه عم ميةاج-يمعة افزن ن 

 عم معفن ن معةحونونط ت ظاو معحاسب  -معفواالااا ديةاج اسو ااا توي نط

 التربوي المسرح  االولي 5

معةر اااط  معا سساا  عم  معةوي ط  معاسوح  يأتااط  يأتممعه  ييكأته  معةوي ط  معاسوح  افي   
معةوي ط   معاسوح  عم  معملمام  معفناء  ي ناصو  معةوي ط  معاسوح   اياس يعااديل  –ياالا ا 

معةوي ط  معاسوح  معةوي ط -أخصاالم  معاسوح  عم  معاسوح    -معة قم  عم  معراعااط  معةالالغ 
 معاسوح معةوي ط يقضا ا معاالةال  -رومالس ميةاجا يتنفعذماسوح مع-معةوي ط 
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 االولي 6

دراسات في علوم 

الصحافة ووسائل 

 االعالم

مد  ااط معملمساا  عم  معبحث  ياناتي  يمد     معصحاعط  افاهاا  عم  تايعمط  -امخ  
يمد     معصحاعط  االا   عم  يمعبح ث  معملمساا  بأي مع  ألتا    --معةرونو  تالنخم   وض 

معصحفاط معملمساا  معر ام-االا ا يي وناا  معبحث  عبرض   -  أخ قااا  تح ع م   وض 
معصحفاط معصحفاط   -معملمساا  معملمساا  عبرض  يقمط  معقضا ا  - وض  بأتا  معةرونو 

معملمس تسةحق  معةم  معاثالة  ياناقكةيا  -معصحفاط  دلمساا صحفاط  أعكال  إجومء    - وض 
تقعاا ياناقكط    -ااط اصغوة عم االا  مد    يمد    معةوي ط دلمساا صحفاط انيالاط   

 اا تا ت فاقه ام دلمساا صحفاط

 االولي 7

دراسات في اإلذاعة  

والتليفزيون  

 التعليمي

 معاكت ا معةر اااط  -عن ن م ذم ط معة افزن ن يمعةر اام  -بنكأة م ذم ط معة افزن ن يمعةر اام
معاخة فط مدذم    -يمعثقافاط  معةر اااطديل  معاكت ا  اراعالط  عم  معةر اام  يمعة افزن ن   -ط 

معةر اااط معاكت ا  معةر اام عم اراعالط  معاخة فط عم االا     -مدذم ط يمعة افزن ن  معقضا ا 
أليع ناتيا يعقا  يتوتعفيا  معةر اام  عخماط    -معة افزن ن  يمعميعاط  معاح اط  م      يساال   ديل 
معةر اااط يمعفعئط  معاحات  معاح ى  معر ام  -معاالةال  م قةباس  ق م م  م عةزم     -معةروع   ى 

معسابقط معملمساا  اومجل  ت ثعق  عم  يم ط ع   ى   -مألخ قم  معاسةاو  معةر ا  ايالما 

معةر اام م      عم  معحميثط  يمألب  -م تالاتاا  معوأط  معملمساا  قضا ا  تنايعت  معةم  حاث 
 . -يااذج ع فوماي معةر اااط يتح ع  احة متا -معرا  معةر اام

 االولي 8
العالقات العامة 

 واالعالن

  -يظاالف معر قاا معرااط    -أتاعةيا    –أتممعيا    -افي   معر قاا معرااط ييكأتيا يت  لتا
اقاليط بعم   -أخصاالم معر قاا معرااط  –ابادئ معر قاا معرااط معاةر قط بااالسط معنكاط  

مألخوى  يمعنكاطاا  معرااط  معرااط  -معر قاا  معر قاا  عم  ييساال ه  تن اا   -م تصا  

م   ن    -يظاالف م   ن  -أي مع مد  ن  -افي   مد  ن   --يتخ ات معر قاا معرااط
م تصاعاط  إ  ن  -يم يك ط  م جةااعاط  أسس  معةس نق  -معاسئ عاط   -معاباشو  افي   

معاباشو   معةس نق  اوم اتيا    -أساععب  مع مجب  معاباشو  فو   عم م  ةبالما  معةس نق 
إ  ن    -معة افزن ن  تقم ا  يمعس فاط    -معة افزن يممعاباشو    معةس نقمصاغ  م  الاباط  مآلثال 

  -أثو إ  ياا معةس نق معاباشو   ى اوم   متخاذ قومل معكومء  -د  ياا معةس نق معاباشو

 ناصو  ا اط  –أتممعه    –أتاعةه    -معسااسمترونو معةس نق    -أي مع م سةاا ا مد  ياط.
أيااط معةس نق   -سمق م م معةس نق معساا  -معةس نق معسااسم  معسااس يإسةومتاالااامعةس نق  

 معر قاا معرااط يمد  ن االا  عمبح ث ت فا اط  معسااسم يأديمته 
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 الثانية  9
أسس وتطوير 

 المناهج

معانيي معانيي    -  افي    معانيي    -ات ياا  عم  ت ثو  معةم  معاروفاط -معر ما   مألسس 
معاروعط   ع انيي  –يات ياا  م جةااعاط  معف سفاط  –مألسس  معنفساط -ع انييمألسس  مألسس 

معملمسم  -ع انيي معانيي  به  –تخ ات  معا ثوة  معملمسم يمعر ما   معانيي   -خ  ما تخ ات 
أتااط ت  نو -يقم ط عااعزما ي ع غ أي اط دلمسط معاناتي معاخة فط   -تن اا معانيي يأي م ه

معانيي  -معانيي ت  نو  يخ  ما  مدق اام -أسس  معاسة ى  معاخة فط   ى  معمي     تالالغ 
 عم بناء يت  نو معاناتي   يمعراعام

 تكنولوجيا التعليم  الثانية  10

ي مكب   كاسةحمث  مآلعم  يمعحاسب  معةر اا  عةكن ع جاا  معاخة فط  معا ض  اا  اقماط  م 
م تالاتاا معاسةقف اط االا  معةخصص. كافاط مسةخمم  ايالما تكن ع جاا معةر اا يمعحاسب  

معةخصص.   االا   يت ظافيا  معمآلعم  معرا اط تنااط  يمعايالما  يم بممعاط  معذتناط  قملما 
ع نق    مآلعم  يمعقاب ط  يمعحاسب  معةر اا  تكن ع جاا  ط غ  انةالااعمط  يتس نق  ميةاج    عم 

معافودما معة فا اط عةصااا  قعبط تر اااط االا  -دمخ  معرا اط معةر اااط    تكن ع جاا معةر اا
مع ساال-معةخصص بوماي  باسةخمم   يااذج  ميثط  معقملة  احاكاة  تاال ط  معةفا  اط  معاةرمدة  ت 
   م معنق   

 حلقة البحث  الثانية  11
اناتي يأساععب معبحث معر ام مخةاال اكت ط   -  اناقكط أبحاث عم االا  مد    معةوي ط 

مألساععب مد صاالاط عم مألبحاث   -  تصااا معرعنط  -  أديما يطوق جال معفااياا  -  معبحث
 تقعاا يياالم ع خ ت معبحثاط - معبحثاط معاقماط ام مع  غاناقكط معخ ت  - مد  ااط

 الثانية  12
 اآلليالحاسب 

واستخدامه في  
 التخصص 

معكافع تو معةر اام يمسةخمماه عم معرا اط معةر اااط، معحاسب مألعى يإيةاج مع ساالت معاةرمدة 
صمعافي     معةفا  م  يمعااعزما    –معفعمي   معحاس  –معخصاالص  مسةخمم   مآلعم  معرع غ(  ب 

يت ظافه عم تصااا يميةاج معفوماي يمع ساال  يمعة فاقاا معةر اااط معاخة فط مسةخمم  معحاسب  
معاخة فط معةخصصاا  عم  معةر اااط  معاكت ا  عح   معةر اااط،  معفوماي  ميةاج  عم    -مآلعم 

معةر اا   عم  مسةخممايا  يأتااط  معةر اا  تكن ع جاا  مأل–اسةحمثاا  معحاسب  عم  عت ظاو  ى 
ت ظاو معحاسب عم ميةاج بوماي م   ااط. ت ظاو معحاسب    -معاقولما م عكةويياط  ميةاج
برم  مألعى معةر اا  م  بوماي  ميةاج  معصحف  -عم  ميةاج  عم  مآلعم  معحاسب  مسةخمم  

 عم ميةاج معفعمي  معةفا  م.  مسةخمم  معحاسب مآلعم-يمعاال ا

التحرير واإلخراج   الثانية  13
 الصحفي 

معر ما  معايناط ياعو معايناط معا ثوة عم معةحونو    -معكةابط يمعةحونو معصحفم.  معفوق بعم  
معةحونونط-معصحفم مألساععب  يكةابط  ع صحافط  معةحونونط  معةحونونط -معكخصاط  مألتااط 
يمعص ل-ع رناينم معار  ااا  معذتناط-تحونو  يمعص ل  معارايم  بناء  عم  معةحونو  -يظافط 

معكةابط ع صحاعط معا ف ع ا مقل مدعكةويياط.-  طخصاالص  معكةابط  م سةخممااا   خصاالص 
 دلمسط يااذج تحونونط عصحف  اعااط  م طونق م يةويت.-معةحونونط ع حاس غ يمديةويت

اوم   -دلمسط أقسا  معصحافط معع ااط يمألسف عاط ي  قط معالياز معةحونوط بقسا مدخومج  -
 يااذج مخومجاط-إ ممد معصحافط 
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 الثانية  14
مسرحة المناهج  
ونظريات اإلخراج  

 الصحفي 

  -أسس يأساععب عم معكةابط معاسو اط ع  ف   -ايالة معكةابط ع اسوح  -تالنخ ت  ل معاسوح
معةاثع  معاسو م  -أسس يق م م مدخومج معاسو م   -خ  ما إخومج معاسو اط  -ق م م عم 

معةر اااط معاسو اط  معرويض  عم  معاسو اط  يمعا بس  معاسوح -معم ت ل  يي وناا  متالاتاا 
معاكت ا-معاخة فط يا مجيط  معةر اام  معرا اط    -معاسوح  االا   عم  معاخة فط  معقضا ا 

أليع ناتيا يعقًا  يتوتعفيا  يمعفعئط    -معةر اااط  معاحات  معاح ى  معاالةال  عخماط  معاسوح  ديل 
معراعام.    ايالما معةر ا معاسةاو يم ط ع   ى م تالاتاا معحميثط عم معاسوح  -معةر اااط

معاسوح عم  معحميثط  معن وناا  م ةاما   م  معةم  ع اسو ااا  ع اسو ااا    -يااذج  يااذج 
 .دلمسط بحثاط افةكوه عم االا  اسو ط معاناتي معةر اااط -معةر اااط يتح ع  احة متا

 نظريات االتصال  الثانية  15

 -افي   معةأثعو م جةاا م    -معةأثعو م جةاا م ع ساال  م تصا     -أتا معنااذج م تصاعاط
  قط   ا م جةااع با تصا    -ا اتو معةأثعو م جةاا م    -اسة ناا معةأثعو م جةاا م

معةأثعو م جةاا م ب ساال  م تصا   -معالااتعوط  معةأثعو   ى    -  قط  أشتا  مد    عم 
يمعالاا ط معاةر ق  -مألسوة  مد    معن وناا  يساال   تحمثه  معذط  مد  ام  معةأثعو  بن ع  ط 

  قط ي وناا مد    بف سفط    -معن وناا معافسوة عحونط مد       -باعنسبط إعى معالاي ل
  -ي ونط معاسئ عاط م جةااعاط ع ساال  مد       -ي ونط معحونط  -ي ونط معس  ط   -مد   

ي ونط معاكالكط معم اقومطاط. معن وناا   -نا نطمعن ونط معة  -معن ونط معس ععةاط أي م شةومكاط
مد      ي وناا  مأليع ناا،  توتعب  م  ةااد،  معثقاعم،  معغوس  مد  ام،  ع ةأثعو  معافسوة 

خ  ما ت فعق معن وناا مد  ااط عم معبح ث معر ااط يقااس معةومضاتيا ي ونط -معحميثط  
معار  ااا   معاروعم  -تاثع   معربء  ت ف  -ي ونط  إ  ااط طبقت  يااذج  عن وناا    عم ا اط 

 معبح ث يمعملمساا مد  ااط 

 الثانية  16
نظريات التمثيل 

 واإلخراج 

أساععب مألدمء    -يظاالف معاخوج معاسو م معاراصو  -أساسااا مدخومج يمعةاثع  يت  لتا
معاخة فط  -معاسو م معةاثع  يمدخومج  معاخة فط  -امملس  معاسوح  أتا    -متالاتاا يي وناا 
أتا ليمد مدخومج معاسو م ياناتاليا   -خومج معاسو م ياناتاليا معفناط عم أيليياليمد مد

ينةقم   -مع وق معةم يةفناتا معاخوج معاسو م عم إخومجه ع را  معفنم  -معفناط عم ياصو  
معاسوح اخوجم  بعم  مدخومجاط  معاالةال  -مألساععب  باا  فعم  معاسو ااا  يااذج   -ت ظف 

معةم م ةاما   ى معاسوح  ع اسو ااا  معحميثط عم  معاوتب ط    -معن وناا  معاكت ا  تحميم 
معاسو م مدخومج  عم    -باالا   معاسو م  مدخومج  ت  لما  ال  تةااشم  اسو اط  إيةاج 

 مدخومج معاسو م. دلمسط بحثاط افةكوه عم االا   -معراعا
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   البرنامج ومنح الدرجةااللتحاق بمتطلبات  -5
باصددممل 21/8/2004بةددالنخ  1708لقددا  معدد زملط معممخ اددط ع ملمسدداا معر اددا باعك اددط معصددادلة بدداعقومل   مع الحددط عددمانصدد ع   عيددا 

ي  دى ا معقدط اال دس جااردط معان فادط بال سدةم  مع الحط معممخ اط عك اط معةوياط معن عاط بأشا ن جاارط معان فاط يمعقوملما معارمعدط عده ي
ع النددط معاكددت ط عملمسددط أيضدداع معملمسدداا معر اددا بت ادداا معةوياددط معن عاددط ي  ددى ي  ددى ا معقددط م 24/7/2005،  27/3/2005بةددالنخ 

ي  ددى قددومل معاال ددس مأل  ددى ع الااردداا بال سددةه بةددالنخ  27/10/2005ا معقدط عالنددط ق دداع دلمسدداا معةوياددط معن عاددط بال سددةيا بةددالنخ 
 ددد مالح معممخ ادددط ع ك اددداا يمعاراتدددم معالااعادددط د/ يزندددو معةر ددداا معرددداعم عدددم معا معقدددط   دددى إصدددممل مع0بةفددد نض معسدددعم أ 9/10/1998

 يترمي تيا برم ا معقط عالان معق اع معاخةصط.
 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج -6

 :يما يليشترط لقيد الطالب لنيل الدبلوم الخاص في التربية النوعية  

 إ دمىام معملجاا معر ااط معاان  ط ادم  اا  رادعيادلجط معبتاع لن س عم معةوياط معن عاط أي   ت ن  اصً    م  أن ▪
 معالااراا أي اريم   ام ارةوع به بكوط معحص     م تقميو  ا  جعم   م مألق .

 رقددم ع ددومافعم عددم م عةحدداق باعددمب    معخدداع ماةحددان قفدد   تحونددوط أي شددف ط عددم االددا  معةخصددص ينحددمد اال ددس  ▪
ام االا ع معملجاا ينر م مع اعب عوصط  %50   ىينرةفو مع اعب ياجحًا إذم  ص   م اةحان، اط ا  م تذم  معك

 أخوط عاوة يم مة ككوط ع قعم عم  اعط لس يه.
 (3* مادة )

 امة معملمسط باعمب    معخاع عم معةوياط معن عاط  ااان دلمساان اةص ن. ✓
 (4* مادة )

إذ تغعب مع اعب عم ماةحدان أي لسدب عدم بردض أيكد  اقدولما معملمسدط عدم معدمب    معخداع عدم معةويادط معن عادط  ✓
 ساح عه باعةقم  ع اةحدان عدم معدميل معثدايم عدم  اعدط لسد غ مع اعدب عدم ادادة أي ادادتعم يعدم  اعدط لسد يه عدم 

لسدب ادوة أخدوط  اقفد   عداذمتدذه معاد مد  أكثو ام اادتعم فارعدم معسدنط معملمسداط فاادا لسدب فاده ينتد ن تقدميوه عدم
 أعغم قعمه يياالاًا.

 (5* مادة )

  رقم ماةحان معميل مألي  عم ي عع  يمعثايم عم سفةافو ام ك   ا .   ✓
 (6*مادة )

 عاال س معك اط أن ي قف قعم مع اعب إذم تقم  برذل اقف    انره ام ا مص ط دلمسةه. ✓

 (29*مادة )
معك اط بناء   ✓ معةقم  ع اةحان عم اقولما معقسا ك يا أي     ىعاال س  معقسا معاخةص أن  قول  واان مع اعب ام  ط ب 

تق   م   يمعة فا اط  معن ونط  يمعمليس  معاحاضوما  عم  ا مظفةه  كايت  إذم  تذه  %75برضيا  يعم  معفر م  االا  يا  ام 
 قم  ع اةحان ععيا.معحاعط  رةفو مع اعب لمسبًا عم معاقولما معةم  و  ام معة
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بناء   م  ✓ يمعبح ث  معر اا  معملمساا  اال س  معذط  قوله  ع ن ا   يعقأ  يمعكف نط  يمعة فا اط  معةحونونط  م اةحاياا  تك ن  أن 
 سا اا. 3مقةومح اال س معك اط ياال س معقسا معاخةص يتك ن امة م اةحان معةحونوط عم ك  اقول

اء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي للمواد الدراسية بالنسبة لدرجة  يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات التالية سو 
 . الماجستير والدبلوم الخاص

 ام االا ع معملجاا. عأكثو %90ااةاز      ام  ✓
 ام االا ع معملجاا.  % 90مق  ام   إعى  %80جعم جمًم   ام  ✓
 ام االا ع معملجاا.%80 أق  ام   إعى  %70جعم       ام  ✓

 ام االا ع معملجاا. %70أق  ام   إعى %60اقف      ام  ✓

 :يقدر رسوم الطالب بأحد التقديرين اآلتيين
 االا ع معملجاا.  ام %60أق  ام   إعى  %50ضعاو ام  ✓
 ام معملجط %50ام جمم أق  ضعاو  ✓

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج -7
 التعلم المستهدفة من البرنامج: وسائل تقييم مخرجات  -

 مخرجات التعلم المستهدفة الوسيلة
 معرفة وفهم   -المهارات الذهنية  االمتحان التحريري 
 معرفة وفهم   -المهارات الذهنية  االمتحان الشفوي 
 مهارات مهنية  -معرفة وفهم   -المهارات الذهنية  االمتحان التطبيقي 

 مهنية   -الذهنية  –معرفة وفهم  أعمال السنة 

 تقويم البرنامج  طرق  -8

 العينة الوسيلة المقيم

اختبارات ومشروعات وتدريب   طالب السنة النهائية 
 التقديرات الدراسية  ميداني 

 مقابالت  - استبيانات المتابعة الخريجــون 
 مقابالت  - استبيانات التجريب والعائد والكفاءة   المستفيدون )جهات التوظيف( 

 ال ينطبق ال ينطبق المراجعون الخارجيين
 

 الفنون المسرحيةالمنسق عن شعبة دبلومة                                       عام البرنامجالمنسق  ال           
   مي طعيمةد/                                                        سكرة البريدي  /أ.م.د           

 د/نهلة حمدي                                                                                      



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 ية مسرحفنون برنامج دبلومة  األهداف العامة للبرنامجمع  ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (1دول رقم )ج

 )المعرفة والفهم(   ARSالمعايير األكاديمية
 لبرنامجاألهداف العامة ل

1 2 3 4 
يتعرف على كيفية التناول العلمي للقضايا اإلعالمية والتعليمية من خالل  .1

النظريات والعلوم ذات العالقة بما يعود بالنفع على المجتمع والتعرف على  
   والفنون المسرحية   عناصر ومكونات وسائل االعالم التربوي 

    

يحدد أخالقيات وقوانين ومبادئ الممارسة المهنية في مجال االعالم والبحث   .2
 العلمي

    

يحدد التكنولوجيا الحديثة في مجال التخصص والممارسة المهنية وتحقيق   .3
 اساسيات الجودة  

    

يختار بيئة العمل المناسبة بما يحقق األمن والسالمة البيئية والمهنية وبما   .4
 يعود بالنفع على المؤسسة التعليمية والمجتمع  

    

 ية مسرحفنون برنامج دبلومة  األهداف العامة للبرنامجمع  ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (2دول رقم )ج

 ( ذهنيةالمهارات ال) ARS األكاديمية المعايير
 لبرنامجاألهداف العامة ل

1 2 3 4 
وترتيبها وفقا  المسرحية  والفنون التربوي  يحلل المشاكل في مجال االعالم  .1

 والنظريات المناسبة لهاأللوياتها وعوامل تأثيرها 
    

تربوي   مسرح –صحافة  –تليفزيون  )إذاعةيصنف وسائل االعالم التربوي  .2
 في حل المشكالت والقضايا التربوية المختلفة  مناهج(مسرحة  –

    

يلخص الدراسات السابقة في مجال التخصص وتحديد االتجاهات النظرية   .3
 الجديد في مجال التخصص الحديثة المستخدمة والوقوف على 

    

يبين المخاطر والصعوبات التي تواجهه أثناء البحث عن حلول للمشكالت   .4
 المهنية المختلفة في مجال االعالم 

    

يستخدم التكنولوجيا الحديثة لجمع البيانات والمعلومات عن المشكالت  .5
 العلمية في مجال االعالم واقتراح الحلول لها 

    

 
 
 
 



 

 

 

 ية مسرحفنون برنامج دبلومة  األهداف العامة للبرنامجمع  ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (3دول رقم )ج

 ( المهارات المهنية) ARS األكاديمية المعايير
 األهداف العامة للبرنامج

1 2 3 4 
المسرحية  والفنون   التربوي يطبق بحوث علمية لرصد تأثير وسائل االعالم  .1

 منهجية علمية لجمع وترتيب وعرض المعلومات باتباع
    

  جديده يوظف الخبرة البحثية في كتابة التقارير المهنية ويبتكر استراتيجيات .2
 والفنون المسرحية  في مجال االعالم التربوي 

    

 

 ية مسرحفنون برنامج دبلومة  األهداف العامة للبرنامجمع  ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (4دول رقم )ج

 (نقولةمالعامة وال)المهارات  ARS المعايير األكاديمية
 العامة للبرنامجاألهداف  

1 2 3 4 
المختلفة إلقامة عالقات والفنون المسرحية    توظيف وسائل االعالم التربوي  .1

 المجتمع المدنيفاعلة مع مؤسسات 
    

التربوي  .2 االعالم  ممارسة  تطوير  يخدم  بما  المعلومات  تكنولوجيا    يستخدم 
 والفنون المسرحية 

    

     يستطيع التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية والشخصية   .3
     يستخدم المصادر العلمية المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف  .4
     يعمل ضمن فريق إلنجاز بحوث علمية   .5
     يحدد أدوات التقييم ويميز بين نظريات التقويم التربوي   .6
     يطلع على الجديد في التخصص عن طريق التعلم الذاتي والمستمر  .7
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 قسم: اإلعالم التربوي              
 

 يةمسرح فنون  لدبلومةنواتج التعلم و مصفوفة توافق األهداف العامة للبرنامج  (1جدول رقم )
 

  

األهداف  

 العامة

 المعرفة والفهم2/1

2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/1/4 2/1/5 2/1/6 2/1/7 2/1/8 2/1/9 2/1/10 2/1/11 2/1/12 2/1/13 2/1/14 2/1/15 

1/1                

1/2                

1/3                

1/4                
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 ية مسرح فنون  لدبلومةنواتج التعلم و مصفوفة توافق األهداف العامة للبرنامج  (2جدول )
 

 األهداف العامة للبرنامج
 المهارات الذهنية  2/2

2/2/1 2/2/2 2/2/3 2/2/4 2/2/5 2/2/6 2/2/7 2/2/8 2/2/9 2/2/10 2/2/11 2/2/12 

1/1 
 
            

1/2  
 

           

1/3  
            

1/4  
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 يةمسرح فنون  لدبلومةنواتج التعلم و مصفوفة توافق األهداف العامة للبرنامج  (3جدول رقم )
 

 األهداف العامة للبرنامج
 المهارات المهنية   2/3/1

2/3/1/1 2/3/1/2 2/3/1/3 2/3/1/4 2/3/1/5 2/3/1/6 2/3/1/7 

1/1        
1/2        
1/3        
1/4        
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 يةمسرح فنون  لدبلومةنواتج التعلم و مصفوفة توافق األهداف العامة للبرنامج  (4جدول رقم )
 

األهداف  
العامة  
 للبرنامج 

 المهارات العامة والمنقولة 2/3/2

2/3/2/1 2/3/2/2 2/3/2/3 2/3/2/4 2/3/2/5 2/3/2/6 2/3/2/7 2/3/2/8 2/3/2/9 2/3/2/10 2/3/2/11 2/3/2/12 

1/1 
 
 
 

        
 

   

1/2 
 
 
 

           

1/3 
 
 
 

           

1/4 
 
 
 

           

 
 



 

 

 

             
 عالم التربوي قسم: اإل                    

 ( فنون مسرحيةاالعالم التربوي ) دبلومة( مصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم ونواتج تعلم برنامج 1جدول رقم )
 نواتج التعلم                   

 
 

 أساليب التعليم 
 والتعلم 

 المعرفة والفهم2/1

2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/1/4 2/1/5 2/1/6 2/1/7 2/1/8 2/1/9 2/1/10 2/1/11 2/1/12 2/1/13 2/1/14 2/1/15 

المحاضرة  
 المطورة

 
 

         
 

     

حل   استراتيجية
 المشكالت. 

 
 

              

  استراتيجية
التعلم القائم 

على 
 المشروعات.   

 
 

              

  العصف الذهني
 

              

  استراتيجية
 التعلم التعاوني 

 
 

              

  استراتيجية
المناقشة 

 وحلقات البحث 

               

  استراتيجية
 البيان العملي 

 
 

              



 

 

 

إستراتيجيات 
 التعلم الذاتي

 
 

              

  االكتشاف
 

              

  لعب األدوار
 

              

العروض 
 التعليمية

 
 

              

  جلسات مناقشة 
 

              

 
 حاله دراسة 

               

   واجبات منزلية
 

             

            أوراق بحثية 
 

    

 
منصات 

تعليمية)واتس  
-تليجرام–فيس 

-كالس روم
 ويبكس(

 

  
 

             

 
 
 



 

 

 

 ( فنون مسرحيةاالعالم التربوي ) دبلومة( مصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم ونواتج تعلم برنامج 2جدول رقم )

 أساليب التعليم 
 المهارات الذهنية 2/2 

2/2/1 2/2/2 2/2/3 2/2/4 2/2/5 2/2/6 2/2/7 2/2/8 2/2/9 2/2/10 2/2/11 2/2/12 
  المحاضرة المطورة 

 
           

             حل المشكالت.  استراتيجية
التعلم القائم على   استراتيجية

 المشروعات. 
            

             العصف الذهني
             التعلم التعاوني استراتيجية

             المناقشة وحلقات البحث استراتيجية
             البيان العملي  استراتيجية

             التعلم الذاتي استراتيجيات
             االكتشاف

             لعب األدوار
             العروض التعليمية

             أوراق بحثية 

             واجبات منزلية
             دراسة حالة 

–منصات تعليمية)واتس  فيس 
 ويبكس( -كالس روم-تليجرام

            



 

 

 

 
 

 ( فنون مسرحيةاالعالم التربوي ) دبلومة( مصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم ونواتج تعلم برنامج 3جدول رقم )
 

 أساليب التعلم 
 المهارات المهنية  2/3/1

2/3/1  /1 2/3/1  /2 2/3/1  /3 2/3/1/4 2/3/1/5 2/3/1/6 2/3/1/7 
        المحاضرة المطورة 

        حل المشكالت.  استراتيجية
        المشروعات.  التعلم القائم على  استراتيجية

        العصف الذهني
        التعلم التعاوني استراتيجية

        المناقشة وحلقات البحث استراتيجية
        البيان العملي  استراتيجية

        إستراتيجيات التعلم الذاتي
        االكتشاف
        لعب األدوار

        العروض التعليمية
        أنشطة فصلية

        واجبات منزلية 
        ويبكس( -كالس روم-تليجرام–منصات تعليمية)واتس  فيس 

 
  



 

 

 

 ( فنون مسرحيةاالعالم التربوي ) دبلومة( مصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم ونواتج تعلم برنامج 4جدول رقم )

 المهارات العامة والمنقولة2/3/2 أساليب التعليم 
2/3/2/1 2/3/2/2 2/3/2/3 2/3/2/4 2/3/2/5 2/3/2/6 2/3/2/7 2/3/2/8 2/3/2/9 2/3/2/10 2/3/2/11 2/3/2/12 

             المحاضرة المطورة 
             حل المشكالت.  استراتيجية

التعلم القائم  استراتيجية
 المشروعات.  على 

            

             العصف الذهني
             التعلم التعاوني استراتيجية

المناقشة   استراتيجية
 وحلقات البحث 

            

             البيان العملي  استراتيجية
             الذاتيإستراتيجيات التعلم 
             االكتشاف
             لعب األدوار

             العروض التعليمية
            واجبات منزلية
             أوراق بحثية 
             دراسة حالة  

             أنشطة في الفصل
             جلسات مناقشة 

منصات تعليمية)واتس  
كالس -تليجرام–فيس 

 ويبكس(-روم

            



 

 

 

 



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي                        
 

 فنون مسرحية  االعالم التربوي دبلومة  نواتج تعلم برنامج أساليب التقييم و ( مصفوفة توافق 1جدول رقم )
 

 نواتج التعلم                   
 

 
   التقييمأساليب 

 المعرفة والفهم2/1

2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/1/4 2/1/5 2/1/6 2/1/7 2/1/8 2/1/9 2/1/10 2/1/11 2/1/12 2/1/13 2/1/14 2/1/15 

االمتحان 
 التحريري 

 
 

              

االمتحان 
 التطبيقي 

 
 

              

  االمتحان الشفوي 
 

              

  أعمال السنة 
 

              

 
  



 

 

 ( فنون مسرحية) االعالم التربوي دبلومة نواتج تعلم برنامج أساليب التقييم و ( مصفوفة توافق 2جدول رقم )

 أساليب التقييم 
 المهارات الذهنية 

2/2/1 2/2/2 2/2/3 2/2/4 2/2/5 2/2/6 2/2/7 2/2/8 2/2/9 2/2/10 2/2/11 2/2/12 
  التحريري االمتحان 

 
           

  االمتحان التطبيقي 
 

           

  االمتحان الشفوي 
 

           

  أعمال السنة 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ( فنون مسرحية) االعالم التربوي  دبلومة نواتج تعلم برنامجأساليب التقييم و ( مصفوفة توافق 3جدول رقم )
 

 المهارات المهنية  2/3/1 أساليب التقييم 
2/3/1  /1 2/3/1  /2 2/3/1  /3 2/3/1/4 2/3/1/5 2/3/1/6 2/3/1/7 

  االمتحان التحريري 
 

      

   االمتحان التطبيقي 
 

     

   االمتحان الشفوي 
 

     

   أعمال السنة 
 

     

 
 

  



 

 

 ( فنون مسرحية) برنامج االعالم التربوي دبلومة  تعلم نواتج أساليب التقييم و ( مصفوفة توافق 4جدول رقم )
 المهارات العامة والمنقولة 2/3/2 ساليب التقييم 

2/3/2/1 2/3/2/2 2/3/2/3 2/3/2/4 2/3/2/5 2/3/2/6 2/3/2/7 2/3/2/8 2/3/2/9 2/3/2/10 2/3/2/11 2/3/2/12 
  االمتحان التحريري 

 
           

  التطبيقي االمتحان 
 

           

  االمتحان الشفوي 
 

           

 أعمال السنة 
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 قسم: اإلعالم التربوي                     
 ية مسرح فنون  دبلومةمواصفات خريج مع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق  (1جدول رقم )

العامة  مواصفات ال
 لخريج ل

 المعرفة والفهم2/1
2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/1/4 2/1/5 2/1/6 2/1/7 2/1/8 2/1/9 2/1/10 2/1/11 2/1/12 2/1/13 2/1/14 2/1/14 

المعارف  طبقي .1
المتخصصة التي  

اكتسبها في 
  ممارسته المهنية

 ص التخصفي مجال 

    
 

           

يستطيع تحديد   .2
المشكالت المرتبطة  

بمجال تخصصه 
ويقترح الحلول  

 المناسبة

               

يتقن المهارات  .3
المهنية في مجال  

 االعالم التربوي 

    
 

           

يستخدم خصائص   .4
وإمكانيات الحاسوب  

في النمو المهني  
 والتعلم المستمر

               

كفايات  يتعرف على  .5
 التخطيط للتدريس
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يدرك اهمية   .6
االتصال الفعال  

 والتأثير في االخرين

               

يستطيع العمل  .7
 ضمن فريق

    
 
 

           

االلتزام يطبق  .8
األخالقي في 

 الممارسة المهنية 

    
 
 

           

يستخدم التنمية  .9
الذاتية والتعلم  
المستمر مجال  

الفنون المسرحية  
الخاصة بالمجال 

 التربوي 
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 ية مسرح فنون  دبلومةمواصفات خريج  بالبرنامج معنواتج التعلم مصفوفة توافق  (2جدول رقم )

 

 العامة للخريج  مواصفات ال
 المهارات الذهنية   2/2

2/2/1 2/2/2 2/2/3 2/2/4 2/2/5 2/2/6 2/2/7 2/2/8 2/2/9 2/2/10 2/2/11 2/2/12 
طبيق المعارف المتخصصصصصصة التي اكتسصصبها ي-1

 صالتخصفي مجال  في ممارسته المهنية
            

المشصصصكالت المرتبطة بمجال يسصصصتطيع تحديد  -2
 تخصصه ويقترح الحلول المناسبة

 
 

           

يتقن المهصصارات المهنيصصة في مجصصال االعالم -3
 التربوي 

            

يسصتخدم خصصائص وإمكانيات الحاسصوب في -4
 النمو المهني والتعلم المستمر

 
 

           

 كفايات التخطيط للتدريسيتعرف على -5
 
 

           

يصدرك اهميصة االتصصصصصصصصصصال الفعصال والتصأثير في -6
 االخرين

            

             يستطيع العمل ضمن فريق -7
الممصصصصارسصصصصصصصصصصصصة يطبق  -8 في  األخالقي  االلتزام 

 المهنية
            

التنمية الذاتية والتعلم المسصصصصتمر    يسصصصصتخدم -9
مجصال الفنون المسصصصصصصصصصرحيصة الخصاصصصصصصصصصصة بالمجصال  

   التربوي 
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 ية مسرح دبلومة فنون مواصفات خريج  بالبرنامج معنواتج التعلم مصفوفة توافق  (3جدول رقم )

 
 
 

 خريج لل العامة مواصفاتال
 المهارات المهنية   2/3/1

2/3/1 /1 2/3/1 /2 2/3/1 /3 2/3/1 /4 2/3/1 /5 2/3/1/6 2/3/1/7 
في مجال   طبيق المعارف المتخصصصصصصة التي اكتسصصبها في ممارسصصته المهنيةي-1

 صالتخص
       

يسصصصصصصتطيع تحديد المشصصصصصصكالت المرتبطة بمجال تخصصصصصصصصصصصصصصه ويقترح الحلول  -2
 المناسبة

       

        يتقن المهارات المهنية في مجال االعالم التربوي -3
        خصائص وإمكانيات الحاسوب في النمو المهني والتعلم المستمر  يستخدم -4

  كفايات التخطيط للتدريس يتعرف على  -5
 

      

 يدرك اهمية االتصال الفعال والتأثير في االخرين -6
 
 

      

  يستطيع العمل ضمن فريق  -7
 

      

  المهنيةااللتزام األخالقي في الممارسة يطبق   -8
 

      

يسصصتخدم التنمية الذاتية والتعلم المسصصتمر مجال الفنون المسصصرحية الخاصصصة   -9
 بالمجال التربوي 
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 ية مسرح دبلومة فنون مواصفات خريج  بالبرنامج معنواتج التعلم مصفوفة توافق  (4جدول رقم )

 مواصفات الخريج 
 والمنقولةالمهارات العامة  2/3/2

2/3/2/1 2/3/2/2 2/3/2/3 2/3/2/4 2/3/2/5 2/3/2/6 2/3/2/7 2/3/2/8 2/3/2/9 2/3/2/10 2/3/2/11 2/3/2/12 
الصصصصمصصصصعصصصصصارف  طصصصصبصصصصيصصصصيصصصص-1 ق 

المتخصصصصصصصصة التي اكتسصصصبها  
في  في ممصارسصصصصصصصصصتصه المهنيصة

 صالتخصمجال 

            

تصصصحصصصصصديصصصصصد -2 يسصصصصصصصصصصصتصصصطصصصيصصصع 
المشصصصصصصكالت المرتبطة بمجال 
تخصصصصصصصصصصصصصصه ويقترح الحلول  

 المناسبة

            

المهصصصارات المهنيصصصة  -3 يتقن 
 في مجال االعالم التربوي 

            

يسصصصصصصصصصتخصدم خصصصصصصصصصصصائص  -4
الحصصاسصصصصصصصصصوب في وإمكصصانيصصات  

والصصتصصعصصلصصم   الصصمصصهصصنصصي  الصصنصصمصصو 
 المستمر

            

عصلصى  -5 كصفصصصصصايصصصصصات يصتصعصرف 
 التخطيط للتدريس

     
 

       

يصدرك اهميصة االتصصصصصصصصصصصال -6
 الفعال والتأثير في االخرين
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يسصصصصصصتطيع العمل ضصصصصصصمن -7
 فريق 

            

األخصالقصي يصطصبصق  -8 االلصتصزام 
 في الممارسة المهنية

            

التنميصصصصة    --9 يسصصصصصصصصصتخصصصصدم 
المسصصصصصصصصصتمر   الصصصذاتيصصصة والتعلم 
المسصصصصصصصصصرحيصصة   مجصصصال الفنون 

 الخاصة بالمجال التربوي 
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 قسم: اإلعالم التربوي                      
 الدراسية  المقررات و  ( يةمسرح )فنون  االعالم التربوي  دبلومةنواتج تعلم برنامج توافق ( مصفوفة 1جدول )

 المقررات 
 المعرفة والفهم2/1

2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/1/4 2/1/5 2/1/6 2/1/7 2/1/8 2/1/9 2/1/10 2/1/11 2/1/12 2/1/13 2/1/14 2/1/15 
                سيكولوجية اإلبداع

نظم التعليم المقارنة في 
 مجال التخصص 

 
 

              

                واالحصاءمناهج البحث 
الحاسب األلي  

 واستخدامه في التخصص
               

                المسرح التربوي 

دراسات في علوم 
 الصحافة ووسائل االعالم 

               

دراسات في اإلذاعة  
 والتليفزيون التعليمي 

               

  واالعالنالعالقات العامة 
 

              

                أسس وتطوير المناهج
                تكنولوجيا التعليم 

                حلقة البحث 
 اآلليالحاسب 

 واستخدامه في التخصص 
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التحرير واإلخراج  
 الصحفي 

               

مسرحة المناهج  
ونظريات اإلخراج  

 الصحفي  

               

                نظريات االتصال 
                 نظريات تمثيل واخراج
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 والمقررات الدراسية   (يةمسرحفنون ) االعالم التربوي دبلومة ( مصفوفة نواتج تعلم برنامج 2جدول رقم )

 المقررات 
 المهارات الذهنية    2/2

2/2/1 2/2/2 2/2/3 2/2/4 2/2/5 2/2/6 2/2/7 2/2/8 2/2/9 2/2/10 2/2/11 2/2/12 
             سيكولوجية اإلبداع

             مجال التخصص نظم التعليم المقارنة في 

 مناهج البحث واالحصاء
 
 

           

             الحاسب األلي واستخدامه في التخصص 

   المسرح التربوي 
 

          

             دراسات في علوم الصحافة ووسائل االعالم
             دراسات في اإلذاعة والتليفزيون التعليمي 

   العالقات العامة واالعالن
 

          

   أسس وتطوير المناهج
 

          

             تكنولوجيا التعليم 
             حلقة البحث 

             الحاسب األلي واستخدامه في التخصص  
             الصحفيالتحرير واإلخراج 

             مسرحة المناهج ونظريات اإلخراج الصحفي 
             نظريات االتصال 

              نظريات تمثيل واخراج
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 والمقررات الدراسية    (يةمسرحفنون )  االعالم التربوي دبلومة ( مصفوفة نواتج تعلم برنامج 3جدول رقم )

 المقررات 
 المهارات المهنية   2/3/1

2/3/1 /1 2/3/1 /2 2/3/1/3 2/3/1/4 2/3/1/5  2/3/1/6  2/3/1/7  
        سيكولوجية اإلبداع

نظم التعليم المقارنة في مجال  
 التخصص 

 
 

      

        مناهج البحث واالحصاء
الحاسب األلي واستخدامه في 

 التخصص 
       

        المسرح التربوي 
دراسات في علوم الصحافة ووسائل 

 االعالم
       

دراسات في اإلذاعة والتليفزيون  
 التعليمي 

 
 

      

        العالقات العامة واالعالن
        أسس وتطوير المناهج

        تكنولوجيا التعليم 
        حلقة البحث 

واستخدامه في   اآلليالحاسب 
 التخصص  
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        التحرير واإلخراج الصحفي
مسرحة المناهج ونظريات اإلخراج  

 الصحفي  
       

        نظريات االتصال 
         نظريات تمثيل واخراج
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 والمقررات الدراسية   (يةمسرحفنون ) نواتج تعلم برنامج دبلومة االعالم التربوي  مصفوفة (4جدول رقم)
 

 المقررات 
 المهارات العامة والمنقولة2/3/2

2/3/2/1 2/3/2/2 2/3/2/3 2/3/2/4 2/3/2/5 2/3/2/6 2/3/2/7 2/3/2/8 2/3/2/9 2/3/2/10 2/3/2/11 2/3/2/12 

             سيكولوجية اإلبداع
نظم التعليم المقارنة في 

 مجال التخصص 
            

             مناهج البحث واالحصاء
واستخدامه   اآلليالحاسب 

 في التخصص 
            

             المسرح التربوي 
دراسات في علوم الصحافة  

 ووسائل االعالم
            

دراسات في اإلذاعة  
 والتليفزيون التعليمي 

            

             العالقات العامة واالعالن
             أسس وتطوير المناهج

             تكنولوجيا التعليم 
             حلقة البحث 

واستخدامه   اآلليالحاسب 
 في التخصص  
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  الصحفيالتحرير واإلخراج 
 

           

مسرحة المناهج ونظريات 
 اإلخراج الصحفي 

            

             نظريات االتصال 
             نظريات تمثيل واخراج
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 قسم: اإلعالم التربوي                  
 يةمسرح فنون  برنامج دبلومة تعلممع نواتج  ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (1جدول رقم )

 المعايير االكاديمية 
ARS)المعرفة والفهم( 

 المعرفة والفهم2/1
2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/1/4 2/1/5 2/1/6 2/1/7 2/1/8 2/1/9 2/1/10 2/1/11 2/1/12 2/1/13 2/1/14 2/1/15 

يتعرف على كيفية  
التناول العلمي للقضايا  

اإلعالمية والتعليمية من  
خالل النظريات والعلوم  
ذات العالقة بما يعود 
بالنفع على المجتمع 

والتعرف على عناصر  
ومكونات وسائل االعالم 

 التربوي 

               

يحدد أخالقيات وقوانين  
ومبادئ الممارسة  
االعالم  المهنية في مجال 

 والبحث العلمي 

               

يحدد التكنولوجيا الحديثة 
في مجال التخصص  
والممارسة المهنية  

 وتحقيق اساسيات الجودة  

               

يختار بيئة العمل بما  
يحقق األمن والسالمة  

 البيئية والمهنية
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 (مسرحاالعالم)برنامج دبلومة  تعلمنواتج  مع ARSتوافق المعايير االكاديمية ( مصفوفة2جدول رقم)
 المعايير االكاديمية 

ARS )المهارات الذهنية( 
 المهارات الذهنية   2/2

2/2/1 2/2/2 2/2/3 2/2/4 2/2/5 2/2/6 2/2/7 2/2/8 2/2/9 2/2/10 2/2/11 2/2/12 
يحلل المشاكل في مجال االعالم 

والفنون المسرحية   التربوي 
وترتيبها وفقا أللوياتها وعوامل 
 تأثيرها والنظريات المناسبة لها 

            

يصنف وسائل االعالم التربوي ) 
 –صحافة  –إذاعة تليفزيون 

 تربوي  ومسرحة مناهج ( مسرح(
في حل المشكالت والقضايا 

 التربوية المختلفة 

 
 

           

يلخص الدراسات السابقة في 
مجال التخصص وتحديد  

االتجاهات النظرية الحديثة 
المستخدمة والوقوف على الجديد 

 في مجال التخصص 

            

يبين المخاطر والصعوبات التي 
تواجهه أثناء البحث عن حلول  
للمشكالت المهنية المختلفة في 

 مجال االعالم  
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يستخدم التكنولوجيا الحديثة 
لجمع البيانات والمعلومات عن 

المشكالت العلمية في مجال 
والفنون المسرحية   االعالم 

 واقتراح الحلول لها 

            

 
 (مسرحمع نواتج تعلم برنامج دبلومة االعالم) ARSمصفوفة توافق المعايير االكاديمية (3جدول رقم )

 
 المعايير االكاديمية 

ARS( )المهارات المهنية 
 المهارات المهنية  2/3/1

2/3/1 /1 2/3/1 /2 2/3/1/3 2/3/1/4 2/3/1/5  2/3/1/6  2/3/1/7  
يطبق بحوث علمية لرصد تأثير وسائل االعالم 

وترتيب وعرض  التربوي باتباع منهجية علمية لجمع 
 المعلومات

 
 

      

يوظف الخبرة البحثية في كتابة التقارير المهنية 
 ويبتكر استراتيجيات جديدة في مجال االعالم التربوي 

 والفنون المسرحية 
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 ( مسرح)  مع نواتج تعلم برنامج دبلومة االعالم ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (4جدول رقم )
 لمعايير األكاديمية ا

ARS 
 )العامة والمنقولة(

 المهارات العامة والمنقولة2/3/2

2/3/2/1 2/3/2/2 2/3/2/3 2/3/2/4 2/3/2/5 2/3/2/6 2/3/2/7 2/3/2/8 2/3/2/9 2/3/2/10 2/3/2/11 2/3/2/12 

توظيف وسائل االعالم 
المختلفة إلقامة التربوي 

عالقات فاعلة مع مؤسسات  
 المجتمع المدني 

            

يستخدم تكنولوجيا 
المعلومات بما يخدم تطوير  

  ممارسة االعالم التربوي 
 والفنون المسرحية 

            

يستطيع التقييم الذاتي  
وتحديد احتياجاته التعليمية 

 والشخصية 

            

يستخدم المصادر العلمية 
المختلفة للحصول على  

 المعلومات والمعارف

            

يعمل ضمن فريق إلنجاز  
 بحوث علمية 

     
 

       

يحدد أدوات التقييم ويميز 
 بين نظريات التقويم التربوي  

 
 

           

يطلع على الجديد في  
التخصص عن طريق التعلم 

 الذاتي والمستمر
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