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 قسم: اإلعالم التربوي         
 

 
 

 معلومات أساسية: -أ

 (وإذاعة وتليفزيون  تخصص صحافة -التربوي  عالماالالدراسات العليا )دبلومة  اسم البرنامج: -1

 )أحادي(   طبيعة البرنامج: -2

 التربوي  اإلعالم البرنامج:القسم المسئول عن  - 3

   ريدىأ.م.د/سكرة حسن البمنسق عام البرنامج:  -5

 حشيش فيالمراجع الداخلي: أ. د/ مصط-6

 المراجع الخارجي: أ.د/ محمد معوض-7

 م4/9/2019المنعقد بتاريخ  اإلعالم التربوي قسمبمجلس  تاريخ أخر اعتماد توصيف البرنامج:  -8

 
 

 للبرنامج: العامة األهداف -1
االتصال التربوي للطالال  الالرايب ف فالي العمال  فالي ال  ال  ولوجيا كنوتتقديم المعارف العلمية والتطبيقية في مجال علوم االعالم   1/1

 .العلمي وفى مجال التعليم
بمجالالال  ت ديالالد المالالالاالم الم نيالالة المتعلقالالة علالالىف قالالا ر وأخالقياتالال  متخصصالالة فالالي مجالالال ال  الال  العلمالالي كالالوا ر علميالالة  إعالالدا  1/2

 .وقا ر ف على المنافسة في سوق العم  م ليا و وليا التربوي االعالم 
ف العالقالام مالع قطاعالام المجتمالع و وظالعلى خر ج يقيم عالقام فاعلة مع المنظمام الم يطة بالمؤسسة التعليميالة   ال صول  1/3

 .بتوظيف وسائ  االعالم التربوي لخدمة المجتمع التعليمي وح  مالاكل  التعليمية مالاالم المؤسسامالمدني إليجا  حلول 
مسالالالرحيام -حمالالالالم  عائيالالالة -مجالالالالم-إصالالالدار م تو الالالام اتصالالالالية مختل الالالة  صالالال فف مالالالف التالالالي تالالالتماالكالالالوا ر العلميالالالة  إعالالالدا  1/4

بالالرامج تعليميالالةس باسالالتخدام الوسالالائل التكنولوجيالالة لخدمالالة المؤسسالالة التعليميالالة والمجتمالالع الم الاليل ب الالا لالسالالت ا   مالالف رجالالع -تربو الالة
 .التربو ة في المؤسسة التعليمية والمجتمع التقو م ت ديد أسال بالصدى في 

 التعليمية المستهدفة من البرنامج  جاتالمخر -2
 والفهم:المعرفة  2/1

 : أن على ابانتهاء برنامج دبلومة الدراسات العليا يجب ان يكون الخريج قادر  
للقضايا  على  يتعرف  2/1-1 العلمي  التأث ر والموضوعام    التناول  نظر ام  خالل  مف  المختل ة  والتربو ة  والتعليمية  اإلعالمية 

 المختل ة.
 .العلوم ذام العالقة بممارسة الم نة يسترجع 2/1-2
 .المسرحيةس –التل ز ونية  –اإلذاعية   –عناصر وماونام ال نون الت ر ر ة للوسائل اإلعالمية  الص فية   يصف 2/1-3

 (صحافة وإذاعة وتليفزيون - ماالعال توصيف برانمج الدراسات العليا )دبلومة

 متخصصة معلومات  ( ب)
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 األثرس.  –الوظي ة  –-اإلنتاج–أنواع وأشاال المسرح التربوي  الماون  يصنف 2/1-4
 . تجس د حمالم العالقام العامةفي المؤسسام االتصالية واإلعالمية، و  م العامةاإلعالن والعالقا ور   يوضح 2/1-5
 . التخصص الم ا ئ األخالقية والقانونية للممارسة الم نية في مجال  يالرح 2/1-6
 .يتعرف على اخالقيام ال    العلمي في مجال التخصص 2/1-7
 .كيفية االلتزام األخالقي في الممارسة الم نية فيص 2/1-8
 .أساسيام الجو   في الممارسة الم نية في التخصص  ضحيو  2/1-9
 التخصص. التكنولوجيا ال ديثة في خدمة أهداف    ور يلخص  2/1-10
 . ور العم  االعالمي بالمؤسسام التربو ة ذكري 2/1-11
 .و تناول ا بالا  من جي يساعد في وضع حلول للقضايا القضايا الخاصة بالمجتمع الم لى  يعد  2/1-12
 . ب ئة العم  التي ت قق األمف والسالمة الم نية والب ئية يصف 2/1-13

 : المهارات الذهنية 2/2
 أنبانتهاء برنامج دبلومة الدراسات العليا يجب ان يكون الخريج قادر على  
 . مالالة ب ثية في مجال االتصال واإلعالم يناقش 1-/2/2
 .ألولو ام اهتمام الجم ورالمالاك  والقضايا اإلعالمية وفقا  قارن ب في 2/2-2
 فام  با اء  مع المالاالم والمواق المعلومام للتع يستخدم 2/2-3
 .عالقام العامةللتجس د حمالم ، و في المؤسسام االتصالية واإلعالمية والتربو ة ف اإلعالن والعالقام العامةيوظ 2/2-4
 .  المالاالم والقضايا التربو ة المختل ةالمسرح التربوي واإلذاعة والتلي ز ون التعليمي في ح يستخدم 2/2-5
 التخصص. مجال  في   المالاالمجمع المعلومام وح ال ديثة فيالتكنولوجيا  يوظف 2/2-6
 .التربوي التعليم واالتصال مجال تكنولوجيا ي ل  الدراسام ال ديثة في  2/2-7
 .م التأث ر ومدي ارت اط ا بمالالة ال   نظر ا يقارن ب ف 2/2-8
 ال  ثية المختل ة. البيانامو المعلومام    ي ل 2/2-9
 .الم نية في مجال االعالم التربوي يقيم المخاطر في الممارسام  2/2-10
 . يرتب معلومات  ال  ثية في ضوء المعلومام المتاحة 2/2-11
 : المهارات2/3
 المهنية   تالمهارا2/3/1

 : أن على ادر  برنامج دبلومة الدراسات العليا يجب ان يكون الخريج قا بانتهاء 
 .م تو ام اتصالية وإعالمية بتوظيف البرمجيام المختل ة ينتج 2/3/1-1
في    يؤ ي  2/3/1-2 مواضيع  ومعالجة  لطرح  علمية  من جية  بات اع  علمية  باختيارب وث  ابتداء  واالعالم   الموضوع   االتصال 

 .االستنتاجام والخالصامووصوال الى  
 . مف خالل ال  وث العلميةم وسائ  اإلعالم على الجم ور ية في رصد تأث راالنظر ام اإلعالماستخدام  يطبق 2/3/1-3
 .مف استراتيجية تدر س وفق متطل ام الم ام التعليمية رأكث يبتكر 2/3/1-4
 . في مجال االعالم يوظف الخبر  ال  ثية في كتابة التقار ر الم نية 2/3/1-5
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 .ال  ثية  مالالة في ال البيانام والمعلومام بالا  علمي يعرض 2/3/1-6
 عامة:  مهارات2/3/2

 :أن علي ابانتهاء برنامج دبلومة يجب ان يكون الخريج قادر  
 يقيم عالقام فاعلة مع المنظمام الم يطة بالمؤسسة التعليمية  2/3/2-1
  فنون  رامية-ص ف -–ز ارام م دانية  –معارض -مسرحيام  –مناظرام  –األسال ب االتصالية  ندوام  ستخدمي 2/3/2-2

 المجتمع. نالرامس للتواص  ال عال مع 

 .في المجال الم ني ب اعلية المواقف المختل ة يدير 2/3/2-3

 .وظف برمجيام النالر إلنتاج م تو ام اتصاليةي 2/3/2-4

 . االعالمعلى الجديد في مجال  يطلع 2/3/2-5

 .التكنولوجيا كأ ا  للوصول للمعلومام وتنظيم ا  يستخدم 2/3/2-6

 .أعمال  ال  ثية في تقيمت  يستخدم خبر  2/3/2-7

 . أ وام التق يم الج د يستخدم 2/3/2-8

 .ب ف نظر ام التقو م التربوي  يم ز 2/3/2-9

 . في المواقع االلكترونية بطر قة فعالة ي    2/3/2-10

 . ب ث الدور ام العلمية للوصول الى االتجاهام النظر ة في مجال  ستخدمي 2/3/2-11

 . الوقت با اء ير و د يقدر العم  الجماعي 2/3/2-12

 :البرنامجمواصفات خريج 
 : أن خريج برنامج دبلومة االعالم يجب أن يكون قادرا علي

 في مجال التخصص والعلوم ذام العالقة يطبق المعارف المتخصصة التي اكتسب ا في ممارست  الم نية .1
 .يستطيع ت ديد المالاالم المرت طة بمجال تخصص  و قترح ال لول المناس ة .2
 االعالم التربوي.الم نية في مجال م ارام  يتقف ال .3
 يستخدم خصائص وإماانيام ال اسو  في النمو الم ني والتعلم المستمر. .4
 .يتعرف على ك ايام التخطيل للتدر س .5
 .يدرك اهمية االتصال ال عال والتأث ر في االخر ف .6
 ق.يستطيع العم  ضمف فر  .7
 يطبق االلتزام األخالقي في الممارسة الم نية. .8
 علم المستمر بمجال الص افة والتلي ز ون التربوي.لتنمية الذاتية والتدم ايستخ .9

3   
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 :للبرنامج المعايير األكاديمية-3
( بتاريخ 2من مجلس الكلية رقم )  والمتبناهللبرنامج بموافقة مجلس كلية التربية النوعية  تم تبني المعاي ر األكا يمية المرجعية القومية

ثمم 8/10/2017 اشتق  ،  تخصص    لبرنامج  بلومةس  ARSاق  تم  التربوي  وتلي ز ون  االعالم  وإذاعة  المعاي ر ص افة  مف  س 

  كما تم اعتما  البرنامج،  2/2019/ 3األكا يمية العامة لبرامج الدراسام العليا بموافقة مجلس قسم االعالم التربوي المنعقد بتار خ  

 م.4/9/2019ومقررات  بمجلس قسم اإلعالم التربوي المنعقد بتار خ 

 األهداف العامة للبرنامج:-1
 .تقديم المعارف العلمية والتطبيقية في مجال علوم االعالم وتكنولوجيا االتصال التربوي  1/1
 .بمجال االعالم التربوي  لمتعلقةاإعدا  كوا ر علمية متخصصة في مجال ال    العلمي وأخالقيات   1/2
 مالاكل .  والم لي وح مجتمع التعليمي وسائ  االعالم التربوي لخدمة ال توظيف 1/3
الكوا ر    1/4 اتصاليةإعدا   م تو ام  ا  إصدار  باستخدام  التربو ة  واإلذاعة  الص افة  بمجال  الرقمية  خاصة  لخدمة  لوسائل 

 التعليمية والمجتمع الم يل ب ا.  المؤسسة

 النواتج التعليمية المستهدفة -2
 والفهم  المعرفة-2/1

مف خالل النظر ام والعلوم ذام  و    والتربو ةوالتعليمية  اإلعالمية    والموضوعام  العلمي للقضايا  يتعرف على كيفية التناول .1
 . المجتمعالعالقة بما يعو  بالن ع على 

 .ي د  أخالقيام وقوان ف وم ا ئ الممارسة الم نية في مجال االعالم وال    العلمي .2
 ة وت ق ق اساسيام الجو  .م نية الي د  التكنولوجيا ال ديثة في مجال التخصص والممارس .3
 والمجتمع.وبما يعو  بالن ع على المؤسسة التعليمية  بما ي قق األمف والسالمة الب ئية والم نيةالعم  المناس ة يختار ب ئة  .4

 المهارات الذهنية-2/2
 اس ة ل اي ل  المالاك  في مجال االعالم التربوي وترت ب ا وفقا أللو ات ا وعوام  تأث رها والنظر ام المن .1
 والمجتمعية. مسرحس في ح  المالاالم والقضايا التربو ة  –ص افة  –تلي ز ون   إذاعةيصنف سائ  االعالم التربوي  .2
في   .3 الجديد  على  والوقوف  المستخدمة  ال ديثة  النظر ة  االتجاهام  وت ديد  التخصص  مجال  في  السابقة  الدراسام  يلخص 

 . مجال التخصص
 ة المختل ة في مجال االعالم  الاالم الم نيواج   أثناء ال    عف حلول للم يب ف المخاطر والصعوبام التي ت .4
 . يستخدم التكنولوجيا ال ديثة لجمع البيانام والمعلومام عف المالاالم العلمية في مجال االعالم واقتراح ال لول ل ا .5
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 2/3المهارات 
 ت المهنية االمهار  2/3-1

 .وترت ب وعرض المعلومامالتربوي بات اع من جية علمية لجمع يطبق ب وث علمية لرصد تأث ر وسائ  االعالم  .1
 .في مجال االعالم التربوي  استراتيجيام جديد يوظف الخبر  ال  ثية في كتابة التقار ر الم نية و بتكر  .2

 المهارات العامة والمنقولة2/3-2
 . المدني توظيف وسائ  االعالم التربوي المختل ة إلقامة عالقام فاعلة مع مؤسسام المجتمع .1
 .تكنولوجيا المعلومام بما يخدم تطو ر ممارسة االعالم التربوي يستخدم  .2
 . يستطيع التق يم الذاتي وت ديد احتياجات  التعليمية والالخصية .3
 .يستخدم المصا ر العلمية المختل ة لل صول على المعلومام والمعارف .4
 .يعم  ضمف فر ق إلنجاز ب وث علمية .5
 التربوي. م  ف نظر ام التقو ي د  أ وام التق يم و م ز ب  .6
 .طر ق التعلم الذاتي والمستمر التخصص عفالجديد في  علىيطلع  .7

 مة للخريج  االمواصفات الع
 خريج برنامج دبلومة االعالم يجب أن يكون قادرا علي:

 .ق المعارف المتخصصة التي اكتسب ا في ممارست  الم نية في مجال التخصص والعلوم ذام العالقةيطب .1
 المالاالم المرت طة بمجال تخصص  و قترح ال لول المناس ة.  ت ديد يستطيع .2
 يتقف الم ارام الم نية في مجال االعالم التربوي.  .3
 يستخدم خصائص وإماانيام ال اسو  في النمو الم ني والتعلم المستمر.  .4
 على ك ايام التخطيل للتدر س. يتعرف .5
 يدرك اهمية االتصال ال عال والتأث ر في االخر ف.  .6
 م  ضمف فر ق.  الع طيعيست .7
 يطبق االلتزام األخالقي في الممارسة الم نية. .8
 الخاصة بالمجال التربوي. يستخدم التنمية الذاتية والتعلم المستمر مجال االعالم .9

 العالمات المرجعية -4

 الالئحة الخاصة بالبرنامج-
 قانون تنظيم الجامعات  -
 قرارات المجلس األعلى للجامعات-
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 )تخصص صحافة وإذاعة وتليفزيون(  التربوي  االعالم  مةت برنامج دبلو هيكل ومحتويا-5
 البرنامج: مكونات  -أ
 عامان دراسيان متصالن البرنامـــج:مـدة -أ 

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

 % 31.2 النسبة  5 عدد  مقررات عامة 
 % 62.5 بة النس 10 عدد  تخصصية مقررات 

 % 6.25 النسبة  1 عدد  مقررات اختيارية في مجال التخصص 
 :مستويات البرنامج

 ال يوجد ي/ اختيار -  يوجد ال /  انتقائي–( 21ي )إلزامي / كالتال موزعة، وحدة(  21) يلزم اجتياز :السنة األولى
 ( 3) ي اختيار –يوجد ال /يانتقائ–( 18) إلزامىي / موزعة كالتال، وحدة(  21) يلزم اجتياز الثانية:السنة 

 هيكل البرنامج  -ب
 السنة األولى  - )صحافة( 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 اإلبداعوجية سيكول 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 واستخدامه في التخصص  األلىالحاسب  4
 100 20 20 60 4 2 2 المسرح التربوي  5
وسائل وم الصحافة و دراسات في عل 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 - (التربوي)صحافةاإلعالم  - الدراسة للدبلوم الخاص في التربية النوعية خطة-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 رأي عام  8

 100 20 20 60 4 2 2 تحرير اعالمي  9

 650 - - - 26 10 16 اإلجمالي
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 تخصص صحافة وإذاعة وتليفزيون( ) التربوي مقررات برنامج دبلومة االعالم -3

 اسم المقرر  م
 عدد الساعات 

 الفرقة
 الوحدات  تطبيقي  نظري 

 مقررات عامة اجبارية
 األولى 2 - 2 سيكولوجية االبداع  1

تعليم المقارن في مجال  ال 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 ووسائل 

 األولى 3 2 2 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

ونظريات اإلخراج  لمناهج مسرحة ا 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 تحرير اعالمي  16
 الثانية  3 2 2 رأي عام  17
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 ت: محتويات المقررا -4

 المحتوى  المقرر الفرقة م

 لوجية اإلبداعكو سي االولي 1
واالكتالاف   واالختراع  االبتكار  وب ف  ب ن   وال رق  اإلبداع  بم  وم  ب ف    -التعر ف  العالقة 

مراح     -القدرام اإلبداعية    -واالجتماعي لإلبداع والموه ةالسياق الن سي    -اإلبداع والذكاء
 أسال ب اكتالاف اإلبداع والموه ة وتنم ت ا  -اإلنتاج اإلبداعي  -اإلبداع 

 االولي 2
نظم التعليم المقارنة 
 في مجال التخصص 

  الوطف   في  التعليم  نظم:  ةالنامي  الدول  في  التعليم  نظم  –  المتقدمة  الدول  في  التعليم  نظم
أخرى   -العربي و ول  في مصر  النوعي  المعلم  في مصر  -إعدا   التعليم  إصالح   -نظام 

العربية  -التعليم في مصر الدول  في  العلمي  ال     العالمية    -واقع  للجامعام  التصني ام 
 العربية

 االولي 3
مناهج البحث 

 واالحصاء 

المناهج    -صياية ال رض العلمي  -المالالة العلمية  تعر ف العلم والمن ج العلمي، مصا ر  
ال  وث التطبيقية:  ب وث  -  ال  وث االرت اطيةس-ال  وث المس ية  -الوصفية: المالحظة  

ال ر ية   التجر بية  -ال الة  ال صول    –التجر بيةسالمناهج  -التصميمام ش    الع نام طر قة 
الع  -األ وام.    –مواص ات اس.  -عل  ا ال     المراجع    -لمي  أخالقيام  التدر ب -توث ق 

 على كيفية ال    العلمي 

 االولي 4
 اآلليالحاسب 

واستخدامه في  
 التخصص 

األلى   ال اسب  المختل ة  في استخدامام  في -التخصصام  األلى  ال اسب  استخدامام 
التربوي ا والوسائ  -العالم  البرامج  وانتاج  تصميم  في  واستخدام   االلي  ال اسب  توظيف 

المختل ة التعليمية  وانتاج-والتطبيقام  تصميم  في  واستخدام   االلي  ال اسب   توظيف 
انتاج  -المسرحيام توظيف ال اسب االلي واستخدام  في تصميم وانتاج-الص ف والمجالم

  -ب األلى ل   المالاالم التعليمية في التخصصام المختل ة برامج تعليمية باستخدام ال اس
توظيف ال اسب االلي    .استخدام ال اسب األلى في ت و   برامج ال  ديو الى ف ديو ت اعلي

ت اعلي ف ديو  وانتاج  في  انتاج  -واستخدام   في  واستخدام   االلي  ال اسب  اإلذاعة  توظيف 
التعليمي توظيف    -  ف ديو رقمي.  تخدام  في انتاجتوظيف ال اسب االلي واس-والتلي ز ون 

 في ال نون الت ر ر ة توظيف ال اسب  -مسرحيام تربو ة البرمجيام إلنتاج

 المسرح التربوي  االولي 5

التعليمية  المؤسسام  في  التربوي  المسرح  وأهمية  وأهداف   ونالأت   التربوي  المسرح  م  وم 
ا  في  الدرامي  البناء  وعناصر  التربوي  المسرح  التربوي  ومجاالم   مومسؤوليا ور  –لمسرح 

التربوي  المسرح  التربوي -أخصائي  المسرح  في  المسرح    -التلقي  في  العالمية  التجار  
 المسرح التربوي وقضايا المجتمع -تاجا وتن  ذامسرح العرائس ان-التربوي 
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 االولي 6

دراسات في علوم 

الصحافة ووسائل 

 االعالم

واإلعالم الص افة  م اهيم  في  تم  دي  اإلعالمية  مدخ   الدراسام  في  ال     -ومناهج 
واإلعالم  الص افة  مجال  في  وال  وث  الدراسام  بأنواع  ألهم    --التعر ف  تار خي  عرض 

الص فية الدراسام  ونظر ام  العلمي-مجاالم  ال     ل عض    -أخالقيام  ت ل لي  عرض 
الص فية الص فية   -الدراسام  الدراسام  ل عض  نقدي  القضايا  -عرض  بأهم  التعر ف 

الدراسالص  تست ق  التي  المثار   ومناقالت ا  -فية  أفكار  راسام ص فية  إجراء    -عرض 
تق يم ومناقالة    -ية مصغر  في مجال اإلعالم واإلعالم التربوي  راسام ص فية من جية علم

 ما تم تطبيق  مف  راسام ص فية

 االولي 7

دراسات في اإلذاعة  

والتليفزيون  

 التعليمي

التعليمية المالاالم    -فنون االذاعة التلي ز ون والتعليمي  -لتعليميبنالأ  االذاعة التلي ز ون وا
التعليمية  -المختل ة  ةوالثقافي المالاالم  معالجة  في  التعليمي  والتلي ز ون  اإلذاعة   - ور 

التعليمية المالاالم  التعليمي في معالجة  المختل ة في مجال    -اإلذاعة والتلي ز ون  القضايا 
وترت ب  التعليمي  ألولو ات االتلي ز ون  وفقا  لخدمة    -ا  والدولية  الم لية  االعالم  وسائ    ور 

الم يل الم لى  التعليمية  المجتمع  العلمي  -والب ئة  االقت اس  قواعد  على  االلتزام    -التعرف 
السابقة الدراسام  مراجع  توث ق  في  على   -األخالقي  واالطالع  المستمر  التعلم  م ارام 

التعلي االعالم  في  ال ديثة  الرأي    -مياالتجاهام  قضايا  تناولت  التي  واألب اث  الدراسام 
 . -يمية وت ل   م تواهانماذج للبرامج التعل -العام التعليمي

 االولي 8
العالقات العامة 

 واالعالن

  -وظائف العالقام العامة    -أهم ت ا    –أهداف ا    -م  وم العالقام العامة ونالأت ا وتطورها
مقارنة ب ف   -أخصائي العالقام العامة  –رسة النالاط  م ا ئ العالقام العامة المتعلقة بمما

العامة   األخرى العالقام  العامة  -والنالاطام  العالقام  في  ووسائل   تنظيم   -االتصال 

االعالن    -وظائف االعالن  -أنواع اإلعالن  -م  وم اإلعالن   --وتخطيل العالقام العامة
االتصالية  المسئوليأسس    -واالنالطة  الم اشرم  -االجتماعية  ةإعالن  التسو ق   -  وم 

الم اشر   التسو ق  مراعات ا    -أسال ب  الواجب  عبر   في االعت ارام  الم اشر  التسو ق 
إعالن    -التلي ز ون  تقديم  والسلبية    -التلي ز ونيالم اشر    التسو قيصيغ  االيجابية  اآلثار 

  -الالراءر  أثر إعالنام التسو ق الم اشر على مراح  اتخاذ قرا  -إلعالنام التسو ق الم اشر

عناصر عملية  –أهداف     –أهم ت     -السياسيتعر ف التسو ق    -أنواع االستماالم اإلعالنية.
أنماط التسو ق   -قواعد التسو ق السياسي  -التسو ق السياسي  السياس وإستراتيجيامالتسو ق  

 العامة واإلعالن ممجال العالقا فيب وث تطبيقية  السياسي وأ وات  
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 الثانية  9
أسس وتطوير 

 مناهجال

األسس المعرفية وماونام -العوام  التي تؤثر في المن ج -ماونام المن ج    -م  وم المن ج
للمن ج  –المعرفة   االجتماعية  للمن ج–األسس  ال لسفية  للمن ج-األسس  الن سية  -األسس 

الدراسي   المن ج  ب   –تخطيل  المؤثر   والعوام   الدراسي  المن ج  تخطيل  تنظيم   -خطوام 
وأنواع ال المختل ة    -من ج  المناهج  أنظمة  راسة  وع و   لمم زام  تطو ر -نقدية  أهمية 

المن ج  -المن ج تطو ر  وخطوام  اإلقليمي -أسس  المستوى  على  المختل ة  الدول    تجار  
 في بناء وتطو ر المناهج   والعالمي

 تكنولوجيا التعليم  الثانية  10

اآل وال اسب  التعليم  لتكنولوجيا  المختل ة  الموضوعام  عف  يواكب  مقدمة  كمست دث  لي 
االتجاهام المستقبلية مجال التخصص. كيفية استخدام م ارام تكنولوجيا التعليم وال اسب  

التخصص.   مجال  وتوظي  ا  العملية اآللي  والم ارام  واالبداعية  الذهنية  القدرام  تنمية 
للنق    طالوالقابلة  اآللي  لدي  وال اسب  التعليم  تكنولوجيا  منتجام   وتسو ق  انتاج    في 

الم ر ام التطبيقية لتصميم حق  ة تعليمية مجال - اخ  العملية التعليمية    تكنولوجيا التعليم
القدر   -التخصص هائلة  الت اعلية  المتعد    الوسائل  برامج  باستخدام  حديثة  نماذج  م اكا  
 علي النق   

 حلقة البحث  الثانية  11
التربوي  اإلعالم  مجال  في  أب اث  ال -مناقالة  وأسال ب  مالالة  مناهج  اختيار  العلمي     

البيانام-ال    جمع  وطرق  الع نة-أ وام  األب اث -تصميم  في  اإلحصائية  األسال ب 
 تق يم ن ائي للخطل ال  ثية-مناقالة الخطل ال  ثية المقدمة مف الطال -اإلعالمية

 الثانية  12
 آللياالحاسب 

واستخدامه في  
 التخصص 

التعليمية، ال اسب األلى وإنتاج الوسائل المتعد   الكمب وتر التعليمي واستخدام  في العملية  
الت اعلي  الم  وم   والمم زام    –ال  ديو  اآللي    –الخصائص  ال اسب  استخدام  الع و س 

تل ة استخدام ال اسب  وتوظي   في تصميم وانتاج البرامج والوسائ  والتطبيقام التعليمية المخ
المالاال ل    التعليمية،  البرامج  انتاج  في  المختل ةاآللي  التخصصام  في  التعليمية    -م 

التعليم   في  استخدام ا  وأهمية  التعليم  تكنولوجيا  األ–مست دثام  ال اسب  في  لتوظيف  ى 
  توظيف ال اسب في انتاج برامج االعالمية. توظيف ال اسب   -انتاج المقررام االلكترونية

بعد  األلى عف  التعليم  برامج  انتاج  انتاج-في  في  اآللي  ال اسب  الص ف    استخدام 
 في انتاج ال  ديو الت اعلي.  استخدام ال اسب اآللي-والمجالم

التحرير واإلخراج   الثانية  13
 الصحفي 

العوام  الم نية وي ر الم نية المؤثر  في الت ر ر    -ال رق ب ف الكتابة والت ر ر الص  ي.  
الت ر ر ة-الص  ي األسال ب  وكتابة  للص ي ة  الت ر ر ة  الت ر -الالخصية   ر ة األهمية 
والصور-للعناو ف المعلومام  الذهنية-ت ر ر  والصور  المعاني  بناء  في  الت ر ر  -وظي ة 

الكتابة للص افة المطبوعة للمواقع اإللكترونية.-خصائص  الكتابة  االستخدامام   خصائص 
  راسة نماذج ت ر ر ة لص ف عالمية عف طر ق االنترنت.-رنتالت ر ر ة لل اسو  واإلنت

مراح  -ي ة ال ومية واألسبوعية وعالقة الج از الت ر ري بقسم اإلخراج راسة أقسام الص   -
 نماذج اخراجية-إعدا  الص ي ة 
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 الثانية  14
مسرحة المناهج  
ونظريات اإلخراج  

 الصحفي 

  -أسس وأسال ب فف الكتابة المسرحية للط    -م ار  الكتابة للمسرح  -تار خ تطور المسرح
التمث   المسرحيقواعد    -أسس وقواعد اإلخراج المسرحي   -خطوام إخراج المسرحية  -فف 

التعليمية المسرحية  العروض  في  المسرحية  والمالبس  المسرح -الدياور  ونظر ام  اتجاهام 
المالاال-المختل ة ومواج ة  التعليمي  العملية    -مالمسرح  مجال  في  المختل ة  القضايا 

ألولو ات ا وفقًا  وترت ب ا  المجتم  -التعليمية  لخدمة  المسرح  والب ئة   ور  الم يل  الم لى  ع 
م ارام التعلم المستمر واالطالع على االتجاهام ال ديثة في المسرح العالمي.    -التعليمية

ا  في  ال ديثة  النظر ام  علي  اعتمدم  التي  للمسرحيام  للمسرحيام    -لمسرحنماذج  نماذج 
 .مية راسة ب ثية مبتكره في مجال مسرحة المناهج التعلي -التعليمية وت ل   م تواها

 نظريات االتصال  الثانية  15

 -م  وم التأث ر االجتماعي    -التأث ر االجتماعي لوسائ  االتصال    -أهم النماذج االتصالية
عالقة علم االجتماع باالتصال   -مظاهر التأث ر االجتماعي    -مستو ام التأث ر االجتماعي

التأث ر االجتماعي بوسائ  االتصال  -الجماه ري  التأث ر على  أشاال اإل  -عالقة  عالم في 
والجماعة المتعلق  -األسر   اإلعالم النظر ام  وسائ   ت دث   الذي  اإلعالمي  التأث ر  بنوع  ة 

عالقة نظر ام اإلعالم ب لس ة    -النظر ام الم سر  ل ر ة اإلعالم    -بالنس ة إلى الجم ور
  -اإلعالم  نظر ة المسئولية االجتماعية لوسائ     -نظر ة ال ر ة  -نظر ة السلطة   -اإلعالم

نظر ة المالاركة الديمقراطية. النظر ام   -نمو ةالنظر ة الت  -النظر ة السوف تية أو االشتراكية
اإلعالم   نظر ام  األولو ام،  ترت ب  االعتما ،  الثقافي،  الغرس  اإلعالمي،  للتأث ر  الم سر  

نظر ة خطوام تطب ق النظر ام اإلعالمية في ال  وث العلمية وقياس افتراضات ا  -ال ديثة  
المعلومام   المعرفي  -تمث    العبء  تطب  -نظر ة  إعالمية ط قت  نماذج  لنظر ام    في يقية 

 ال  وث والدراسام اإلعالمية 

 رأي عام الثانية  16

العام الرأي  العام -م  وم  الرأي  في  المؤثر   العام    –  أنواع -العوام   الرأي  –مقومام 
الرأي العام ومالاالم -اس الرأي العامأهمية قي-الرأي العام واالعالم -خصائص الرأي العام

االعالم  -قياس  ب وث  في  واستخدام ا  الع نام  الجماه ري -أنواع  االستق ال  الرأي -وسائ  
 العام تطبيقام متصلة بقضايا ومالاالم الرأي  -الدراسة الم دانية– والدعايةالعام 

 التحرير اإلعالمي  الثانية  17

العوام  الم نيالة وي الر الم نيالة المالؤثر  فالي -ة والتل ز ون ال رق ب ف الكتابة والت ر ر في اإلذاع
الالخصالية الت ر ر الة للصال ي ة وكتابالة األسالال ب فالي اإلذاعالة -الت ر ر في اإلذاعالة والتل ز الون 

القالالالاليم ال نيالالالالة للت ر الالالالر فالالالالي اإلذاعالالالالة -والتل ز الالالالون أخالقيالالالالام الت ر الالالالر فالالالالي اإلذاعالالالالة -والتل ز الالالالون 
ت ر الر المعلومالام -األهمية الت ر ر ة للعناو ف-اقيةأثر الت ر ر في بناء المصد -  والتل ز ون 

الكتابالة -وظي الة الت ر الر فالي بنالاء المعالاني والصالور الذهنيالة-والتعل ق على الصور التل ز ونيالة
: تطبيقالالام -لكتابالالة لإلذاعالالة والتل ز الالون خصالالائص ا -مالالف أجالال  اإلف الالام:  راسالالام المقروئيالالة. 

والتل ز الون يختارهالا األسالتاذ  ت الت إشالراف قضايا ووقالائع وقتيالة متصاللة بالالت ر ر فالي اإلذاعالة 
 القسمس و ناقال ا في القاعة، و اتب الطال  أوراقا ب ثية حول ا.
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 البرنامج ومنح الدرجة االلتحاق ب متطلبات -6
باصالالدار 21/8/2004بتالالار خ  1708رقالالم  الالالوزاري  الداخليالالة للدراسالالام العليالالا بالكليالالة الصالالا ر  بالالالقرار الالئ الالة فالاليمنصالالوع عل  الالا 

وعلالى موافقالة مجلالس جامعالة المنوفيالة بجلسالتي   ة الداخلية لكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية والقرارام المعدلالة لال  والالئ
نالالة المالالالالة لدراسالالة أوضالالاع الدراسالالام العليالالا باليالالام التربيالالة النوعيالالة وعلالالى وعلالالى موافقالالة اللج 24/7/2005 ،27/3/2005بتالالار خ 

وعلالالى قالالرار المجلالالس األعلالالى للجامعالالام بجلسالالت  بتالالار خ  27/10/2005تربيالالة النوعيالالة بجلسالالت ا بتالالار خ موافقالة لجنالالة قطالالاع  راسالالام ال
ئح الداخليالالالة للكليالالالام والمعاهالالالد الجامعيالالالة  / وز الالالر التعلالالاليم العالالالالي فالالالي الموافقالالالة علالالالى إصالالالدار اللالالالوا0بت الالالو ض السالالال د أ 9/10/1998

 وتعديالت ا بعد موافقة لجان القطاع المختصة.
 منظمة الستكمال البرنامجالقواعد ال -7

 :يشترط لقيد الطالب لنيل الدبلوم الخاص في التربية النوعية مايلي

 إحالالالدىمالالالف الالالالدرجام العلميالالالة الممنوحالالالة مالالالف  مالالالا يعا ل الالالا رجالالالة ال االالالالور وس فالالالي التربيالالالة النوعيالالالة أو  علالالالىياالالالون حاصالالالاًل  أن ▪
 األق . الجامعام أو مع د علمي معترف ب  بالرط ال صول علي تقدير عام ج د علي

ليالة موعالد يعقد للرايب ف في االلت اق بالدبلوم الخاع امت ان قبول ت ر ري أو ش وي في مجال التخصص و  د  مجلالس الك ▪
مالف مجمالوع الالدرجام و عطالي الطالالب فرصالة أخالري لمالر  واحالد   %50 علالىو عتبر الطالب ناج الًا إذا حصال    االمت ان،هذا  

 كالرط للق د في حالة رسوب .
 (3* مادة )

 الدراسة بالدبلوم الخاع في التربية النوعية عامان  راسيان متصالن. مد  ✓
 (4* مادة )

سالب فالي بعالض أوكال  مقالررام الدراسالة فالي الالدبلوم الخالاع فالي التربيالة النوعيالة يسالمح لال  إذ تغ ب الطالب في امت الان أو ر  ✓
لة رسوب  في أكثر مف ما ت ف فيع د بالتقدم لالمت ان في الدور الثاني في حالة رسو  الطالب في ما   أو ما ت ف وفي حا

   أخري ألغي ق ده ن ائيًا.رسب مر  مقبول فإذاالسنة الدراسية فيما رسب في  و اون تقديره في هذه الموا  
 (5* مادة )

 يعقد امت ان الدور األول في يول و والثاني في سبتمبر مف ك  عام. ✓

 (6*مادة )

 عذر مقبول يمنع  مف مواصلة  راست .لمجلس الكلية أن يوقف ق د الطالب إذا تقدم ب ✓
 (29*مادة )
الكلية بناء   ✓ التقدم لالمت ان في مقررام القسم كل ا أو   علىلمجلس  القسم المختص أن يقرر حرمان الطالب مف  طلب 

عف   تق   والتطبيقية  النظر ة  والدروس  الم اضرام  في  مواظبت   كانت  إذا  هذه  %75بعض ا  وفي  ال علي  مجموع ا  مف 
 تبر الطالب راس ًا في المقررام التي حرم مف التقدم لالمت ان ف  ا.ال الة يع

علي   أن ✓ بناء  وال  وث  العليا  الدراسام  مجلس  يقرره  الذي  للنظام  وفقأ  والال و ة  والتطبيقية  الت ر ر ة  االمت انام  تكون 
 م.ساعا 3اقتراح مجلس الكلية ومجلس القسم المختص وتكون مد  االمت ان الت ر ري في ك  مقرر
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المادة   في  سواء  التالية  التقديرات  بأحد  الطالب  نجاح  لدرجة  يقدر  بالنسبة  الدراسية  للمواد  الكلي  المجموع  في  أو  الواحدة 
 . الماجستير والدبلوم الخاص

 فأكثر مف مجموع الدرجام. %90مف  ممتاز ✓
 مف مجموع الدرجام.  %90اق  مف   إلى% 80مف   ج د جداً  ✓
 الدرجام.مف مجموع %80أقلمف  إلى %70ج د مف  ✓
 مف مجموع الدرجام.  %70أق  مف   إلى%60مف  مقبول ✓

 الطالب بأحد التقديرين اآلتيين. برسو  ويقدر
 مف مجموع الدرجام. %60إلي أق  مف   %50ضعيف مف  ✓
 مف الدرجة %50أق  مف ضعيف جدا ✓

 : استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة في البرنامج -8
 سسالكتروني  أون اليف - م اشرالم اضر   −
 استراتيجية ح  المالاالم −
 على المالروعام. استراتيجية التعلم القائم   −
 العصف الذهني  −
 استراتيجية التعلم التعاوني −
 استراتيجية المناقالة وحلقام ال    −
 استراتيجية البيان العملي  −
 إستراتيجيام التعلم الذاتي  −
 االكتالاف  −
 ر لعب األ وا −
 العروض التعليمية −
 جلسام مناقالة −
 راسة حال    −
 واج ام منزلية −
 أوراق ب ثية −
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 : البرنامجوسائل تقييم مخرجات التعلم المستهدفة من  -9

 مخرجات التعلم المستهدفة ةالوسيل
 معرفة وفهم   -المهارات الذهنية  االمتحان التحريري 
 معرفة وفهم   -المهارات الذهنية  االمتحان الشفوي 

 مهارات مهنية  -معرفة وفهم   -هنية المهارات الذ االمتحان التطبيقي 
 مهنية   -الذهنية  –معرفة وفهم  السنة أعمال 

 طرق تقويم البرنامج -10

 العينة الوسيلة المقيم

اختبارات ومشروعات وتدريب   طالب السنة النهائية
 ميداني. 

 التقديرات الدراسية. 

 مقابالت.  - استبيانات المتابعة. الخريجــون 
 مقابالت.  - استبيانات والكفاءة. التجريب والعائد  لتوظيف( المستفيدون )جهات ا
 ال ينطبق ال ينطبق المراجعون الخارجيين

 
 المنسق عن شعبة دبلومة الصحافة                                            عام البرنامجالمنسق  ال           

 كامل د/مروة                                  ي                          سكرة البريد /أ.م.د             
 د/ نهلة حمدي                                                                                          

 م.م/ آية شرف                                                                  
 



 
 
 

 قسم: اإلعالم التربوي            
 مصفوفة نواتج التعلم مع مقررات دبلومة )االعالم التربوي( الصحافة واإلذاعة والتليفزيون  (1جدول رقم )

 المعرفة والفهم 2/1 المقررات 
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 

              سيكولوجية اإلبداع .1
              نظم التعليم المقارنة في مجال التخصص  .2
              مناهج البحث واالحصاء .3
              واستخدامه في التخصص  اآلليالحاسب  .4
              المسرح التربوي  .5
              دراسات في علوم الصحافة ووسائل االعالم .6
              دراسات في اإلذاعة والتليفزيون التعليمي  .7
              العالقات العامة واالعالن .8
              أسس وتطوير المناهج .9

              تكنولوجيا التعليم  .10
              حلقة البحث  .11
              الحاسب اآللي واستخدامه في التخصص   .12
              الصحفيالتحرير واإلخراج  .13
              مسرحة المناهج ونظريات اإلخراج الصحفي  .14
              نظريات االتصال  .15
              رأي عام  .16
              تحرير اعالمي  .17

 



 
 
 

 والتليفزيون مصفوفة نواتج التعلم مع مقررات دبلومة )االعالم التربوي( الصحافة واإلذاعة  (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 
            سيكولوجية اإلبداع .1
            نظم التعليم المقارنة في مجال التخصص  .2
            مناهج البحث واالحصاء .3
            واستخدامه في التخصص  اآلليالحاسب  .4
            المسرح التربوي  .5
            دراسات في علوم الصحافة ووسائل االعالم .6
            دراسات في اإلذاعة والتليفزيون التعليمي  .7
            العالقات العامة واالعالن .8
            أسس وتطوير المناهج .9

            تكنولوجيا التعليم  .10
            حلقة البحث  .11
            واستخدامه في التخصص   اآلليالحاسب  .12
            التحرير واإلخراج الصحفي .13
            مسرحة المناهج ونظريات اإلخراج الصحفي  .14
            نظريات االتصال  .15
            رأي عام  .16
            تحرير اعالمي  .17

  



 
 
 

 المهارات( 2/3)مصفوفة نواتج التعلم مع مقررات دبلومة )االعالم التربوي( الصحافة واإلذاعة والتليفزيون  (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 
       سيكولوجية اإلبداع .1
       نظم التعليم المقارنة في مجال التخصص  .2
       مناهج البحث واالحصاء .3
       واستخدامه في التخصص  اآلليالحاسب  .4
       المسرح التربوي  .5
       دراسات في علوم الصحافة ووسائل االعالم .6
       دراسات في اإلذاعة والتليفزيون التعليمي  .7
       العالقات العامة واالعالن .8
       أسس وتطوير المناهج .9

       تكنولوجيا التعليم  .10
       حلقة البحث  .11
       الحاسب األلي واستخدامه في التخصص   .12
       التحرير واإلخراج الصحفي .13
       مسرحة المناهج ونظريات اإلخراج الصحفي  .14
       نظريات االتصال  .15
       رأي عام  .16
       تحرير اعالمي  .17
 



 
 
 

 مقررات دبلومة )االعالم التربوي( الصحافة واإلذاعة والتليفزيون مصفوفة نواتج التعلم مع  (4جدول رقم )

 المهارات العامة والمنقولة 2/3/2 المقررات 
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 .1
             المقارنة في مجال التخصص نظم التعليم  .2
             مناهج البحث واالحصاء .3
             واستخدامه في التخصص  اآلليالحاسب  .4
             المسرح التربوي  .5
             دراسات في علوم الصحافة ووسائل االعالم .6
             دراسات في اإلذاعة والتليفزيون التعليمي  .7
             العالقات العامة واالعالن .8
             أسس وتطوير المناهج .9

             تكنولوجيا التعليم  .10
             حلقة البحث  .11
             واستخدامه في التخصص   اآلليالحاسب  .12
             التحرير واإلخراج الصحفي .13
اإلخراج   .14 ونظريات  المناهج  مسرحة 

             الصحفي  
             نظريات االتصال  .15
             رأي عام  .16
             تحرير اعالمي  .17

 



 
 
 

 قسم: اإلعالم التربوي            

 وتليفزيون( وإذاعة صحافة) برنامج دبلومة االعالم التربوي  مع نواتج تعلم ARS مصفوفة توافق المعايير األكاديمية (1جدول رقم )

 المعرفة والفهم 2/1 )المعرفة والفهم(ARS المعايير االكاديمية
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 

العلمي   .1 التناول  كيفية  على  للقضايا  يتعرف 
والتعليمية  والموضوعات  منوالتربوية    اإلعالمية 

يعود  بما  العالقة  ذات  والعلوم  النظريات  خالل 
 بالنفع على المجتمع 

             

الممارسة   .2 ومبادئ  وقوانين  أخالقيات  يحدد 
 العلميالمهنية في مجال االعالم والبحث 

             

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

والسالمة   .4 األمن  يحقق  بما  العمل  بيئة  يختار 
              البيئية والمهنية

 

  



 
 
 

 وتليفزيون( وإذاعة صحافة) برنامج دبلومة االعالم التربوي  مع نواتج تعلم ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (2جدول رقم )

 )المهارات الذهنية( ARSالمعايير االكاديمية 
 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 

يحلل المشاكل في مجال االعالم التربوي وترتيبها   .1
تأثيرها والنظريات المناسبة وفقا أللوياتها وعوامل  

 لها 
           

  –تليفزيون    )إذاعةيصنف وسائل االعالم التربوي   .2
والقضايا   –صحافة   المشكالت  حل  في  مسرح( 
 والمجتمعيةالتربوية 

           

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

 الجديد في مجال التخصص والوقوف على 
           

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

 مجال االعالم  
           

البيانات  .5 لجمع  الحديثة  التكنولوجيا  يستخدم 
مجال   في  العلمية  المشكالت  عن  والمعلومات 

 االعالم واقتراح الحلول لها 
           

  



 
 
 

 المهارات(  2/3) وتليفزيون( وإذاعة صحافة) برنامج دبلومة االعالم التربوي  مع نواتج تعلم ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (3جدول رقم )

 )المهارات المهنية( ARSالمعايير االكاديمية 
 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 

علمية   .1 بحوث  علمية  يطبق  منهجية  باتباع  التربوي  االعالم  وسائل  تأثير  لرصد 

 لجمع وترتيب وعرض المعلومات
      

في  .2 جديدة  استراتيجيات  ويبتكر  المهنية  التقارير  كتابة  في  البحثية  الخبرة  يوظف 

 مجال االعالم التربوي 
      

  



 
 
 

 وتليفزيون( وإذاعة صحافة) برنامج دبلومة االعالم التربوي  مع نواتج تعلم ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (4جدول رقم )
 ARSالمعايير األكاديمية

 )العامة والمنقولة(
 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 
التربوي المختلفة  يوظف وسائل االعالم   .1

مؤسسات  مع  فاعلة  عالقات  إلقامة 
 المجتمع المدني 

            

يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم  .2
             تطوير ممارسة االعالم التربوي 

وتحديد    .3 الذاتي  التقييم  يستطيع 
             احتياجاته التعليمية والشخصية

المختلفة   .4 العلمية  المصادر  يستخدم 
             للحصول على المعلومات والمعارف

  يعمل ضمن فريق إلنجاز بحوث علمية   .5
 

           

نظريات  .6 بين  ويميز  التقييم  أدوات  يحدد 
             التقويم التربوي 

عن   .7 التخصص  في  الجديد  على  يطلع 
             طريق التعلم الذاتي والمستمر

 



 

 
 

 قسم: اإلعالم التربوي 

  اإلعالم التربوي   لبرنامج دبلومة Narsالمعايير األكاديمية  ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (1دول رقم )ج
 وإذاعة وتليفزيون(  صحافة)

 )المعرفة والفهم(  ARS األكاديمية المعايير
 Narsالمعايير األكاديمية 

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  

 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  

    

 
  



 

 

 التربوي  اإلعالملبرنامج دبلومة  Narsالمعايير األكاديمية مع  ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (2دول رقم )ج

 وإذاعة وتليفزيون(  صحافة)

 )المهارات الذهنية(  ARS المعايير األكاديمية
 Narsالمعايير األكاديمية 

1 2 3 4 5 
يحلل المشاكل في مجال االعالم التربوي وترتيبها   .5

وفقا أللوياتها وعوامل تأثيرها والنظريات المناسبة 
 لها 

     

 –يصنف وسائل االعالم التربوي )إذاعة تليفزيون  .6
مسرح( في حل المشكالت والقضايا   –صحافة 

 التربوية المختلفة 

     

يلخص الدراسات السابقة في مجال التخصص   .7
وتحديد االتجاهات النظرية الحديثة المستخدمة  

 والوقوف على الجديد في مجال التخصص 

     

يبين المخاطر والصعوبات التي تواجهه أثناء  .8
البحث عن حلول للمشكالت المهنية المختلفة في 

 مجال االعالم  

     

يستخدم التكنولوجيا الحديثة لجمع البيانات   .9
والمعلومات عن المشكالت العلمية في مجال  

 االعالم واقتراح الحلول لها 

     

 

 التربوي  اإلعالملبرنامج دبلومة  Narsالمعايير األكاديمية مع  ARSالمعايير األكاديميةمصفوفة توافق  (3دول رقم )ج

 وإذاعة وتليفزيون(  صحافة)

 ( المهارات المهنية) ARS األكاديمية المعايير
 Narsالمعايير األكاديمية 

1 2 
يطبق بحوث علمية لرصد تأثير وسائل االعالم التربوي باتباع منهجية  .1

 علمية لجمع وترتيب وعرض المعلومات
  

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

  

 

 

 



 

 

 التربوي  اإلعالملبرنامج دبلومة  Narsالمعايير األكاديمية مع  ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (4دول رقم )ج

 وإذاعة وتليفزيون(  صحافة)

العامة  )المهارات  ARSالمعايير األكاديمية
 ( والمنقولة

 Narsالمعايير األكاديمية 

1 2 3 4 5 6 7 
توظيف وسائل االعالم التربوي المختلفة   .1

إلقامة عالقات فاعلة مع مؤسسات المجتمع  

 المدني

       

يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم   .2

 تطوير ممارسة االعالم التربوي 

       

يستطيع التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته   .3

 التعليمية والشخصية

       

يستخدم المصادر العلمية المختلفة للحصول   .4

 على المعلومات والمعارف

       

        يعمل ضمن فريق إلنجاز بحوث علمية   .5

يحدد أدوات التقييم ويميز بين نظريات  .6

 التقويم التربوي 

       

يطلع على الجديد في التخصص عن طريق   .7

 التعلم الذاتي والمستمر

       

 
 



 
 
 

 قسم: اإلعالم التربوي            
  دبلومة االعالم شعبة الصحافة واإلذاعة والتليفزيون نواتج التعلم و مصفوفة توافق األهداف العامة للبرنامج  (1جدول رقم )

 األهداف العامة للبرنامج
 المعرفة والفهم 2/1

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 
علوم    1/1 مجال  في  والتطبيقية  العلمية  المعارف  تقديم 

في  الراغبين  للطالب  التربوي  االتصال  وتكنولوجيا  االعالم 
 . العمل في البحث العلمي وفى مجال التعليم

             

البحث    1/2 مجال  في  متخصصة  علمية  كوادر  إعداد 
وأخالقياته   المهنية  العلمي  المشكالت  تحديد  على  قادرين 

بمجال االعالم التربوي وقادرين على المنافسة في    المتعلقة
 سوق العمل محليا ودوليا.

             

مع   الحصول  1/3 فاعلة  عالقات  يقيم  خريج  على 
العالقات   ويوظف  التعليمية  بالمؤسسة  المحيطة  المنظمات 
مشكالت   حلول  إليجاد  المدني  المجتمع  قطاعات  مع 

التعليمية التربوي    المؤسسات  االعالم  وسائل  بتوظيف 
 لخدمة المجتمع التعليمي وحل مشاكله.

             

العلمية    1/4 الكوادر  إصدار  إعداد  من  تتمكن  التي 
)صحف مختلفة  اتصالية  حمالت    -مجالت-محتويات 

تربوية -دعائية باستخدام  -مسرحيات  تعليمية(  برامج 
التعليمية والمجتمع   التكنولوجية لخدمة المؤسسة  الوسائط 
المحيط بها لالستفادة من رجع الصدى في تحديد أساليب  

 .سسة التعليمية والمجتمعالتقويم التربوية في المؤ 

             

 



 
 
 

 دبلومة االعالم شعبة الصحافة واإلذاعة والتليفزيون نواتج التعلم و مصفوفة توافق األهداف العامة للبرنامج  (2جدول رقم )

 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 
علوم    1/1 مجال  في  والتطبيقية  العلمية  المعارف  تقديم 

في  الراغبين  للطالب  التربوي  االتصال  وتكنولوجيا  االعالم 
 . العمل في البحث العلمي وفى مجال التعليم

           

البحث    1/2 مجال  في  متخصصة  علمية  كوادر  إعداد 
وأخالقياته   المهنية  العلمي  المشكالت  تحديد  على  قادرين 

بمجال االعالم التربوي وقادرين على المنافسة في    المتعلقة
 سوق العمل محليا ودوليا.

           

مع   الحصول  1/3 فاعلة  عالقات  يقيم  خريج  على 
العالقات   ويوظف  التعليمية  بالمؤسسة  المحيطة  المنظمات 
مشكالت   حلول  إليجاد  المدني  المجتمع  قطاعات  مع 

التعليمية التربوي    المؤسسات  االعالم  وسائل  بتوظيف 
 لخدمة المجتمع التعليمي وحل مشاكله.

           

العلمية    1/4 الكوادر  إصدار  إعداد  من  تتمكن  التي 
)صحف مختلفة  اتصالية  حمالت    -مجالت-محتويات 

تربوية -دعائية باستخدام  -مسرحيات  تعليمية(  برامج 
التعليمية والمجتمع   التكنولوجية لخدمة المؤسسة  الوسائط 
المحيط بها لالستفادة من رجع الصدى في تحديد أساليب  

 .سسة التعليمية والمجتمعالتقويم التربوية في المؤ 

           



 
 
 

 المهارات(  2/3)  دبلومة االعالم شعبة الصحافة واإلذاعة والتليفزيون نواتج 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 
تقديم المعارف العلمية والتطبيقية في مجال علوم االعالم وتكنولوجيا االتصال التربوي    1/1

 .للطالب الراغبين في العمل في البحث العلمي وفى مجال التعليم
      

العلمي وأخالقياته    1/2 قادرين على تحديد  إعداد كوادر علمية متخصصة في مجال البحث 
المتعلقة المهنية  العمل    المشكالت  المنافسة في سوق  التربوي وقادرين على  بمجال االعالم 

 محليا ودوليا. 
      

التعليمية    الحصول  1/3 بالمؤسسة  المحيطة  المنظمات  فاعلة مع  يقيم عالقات  على خريج 
التعليمية  المؤسسات  حلول مشكالت  إليجاد  المدني  المجتمع  قطاعات  مع  العالقات    ويوظف 

 بتوظيف وسائل االعالم التربوي لخدمة المجتمع التعليمي وحل مشاكله.
      

العلمية    1/4 الكوادر  )صحفإعداد  مختلفة  اتصالية  محتويات  إصدار  من  تتمكن  -التي 
دعائية  -مجالت تربوية-حمالت  التكنولوجية  -مسرحيات  الوسائط  باستخدام  تعليمية(  برامج 

تحديد   في  الصدى  رجع  من  لالستفادة  بها  المحيط  والمجتمع  التعليمية  المؤسسة  لخدمة 
 . سسة التعليمية والمجتمعأساليب التقويم التربوية في المؤ 

      

 

 



 
 
 

 دبلومة االعالم شعبة الصحافة واإلذاعة والتليفزيون نواتج التعلم و مصفوفة توافق األهداف العامة للبرنامج  (4جدول رقم )

 المهارات العامة والمنقولة 2/3/2 األهداف العامة للبرنامج
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 

في    1/1 والتطبيقية  العلمية  المعارف  تقديم 
مجال علوم االعالم وتكنولوجيا االتصال التربوي  
العلمي   البحث  في  العمل  في  الراغبين  للطالب 

 . وفى مجال التعليم
            

مجال    1/2 في  متخصصة  علمية  كوادر  إعداد 
وأخالقياته   العلمي  تحديد البحث  على  قادرين 

المتعلقة  المهنية  االعالم    المشكالت  بمجال 
التربوي وقادرين على المنافسة في سوق العمل  

 محليا ودوليا. 

            

فاعلة   الحصول  1/3 يقيم عالقات  على خريج 
التعليمية   بالمؤسسة  المحيطة  المنظمات  مع 
المدني   المجتمع  قطاعات  مع  العالقات  ويوظف 
التعليمية  المؤسسات  مشكالت  حلول   إليجاد 
بتوظيف وسائل االعالم التربوي لخدمة المجتمع  

 التعليمي وحل مشاكله.

            

العلمية    1/4 الكوادر  من  إعداد  تتمكن  التي 
)صحف مختلفة  اتصالية  محتويات  -إصدار 

دعائية  -مجالت تربوية-حمالت  -مسرحيات 
التكنولوجية   الوسائط  باستخدام  تعليمية(  برامج 
المحيط   والمجتمع  التعليمية  المؤسسة  لخدمة 
تحديد   في  الصدى  رجع  من  لالستفادة  بها 

سسة التعليمية أساليب التقويم التربوية في المؤ 
 . والمجتمع

            

 



 
 
 

 قسم: اإلعالم التربوي            
 االعالم التربوي )صحافة وإذاعة وتليفزيون(  مصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم ونواتج تعلم برنامج دبلومة (1جدول رقم )

 أساليب التعليم والتعلم 
 المعرفة والفهم 2/1

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 
              المحاضرة المطورة  .1
              استراتيجية حل المشكالت.  .2
              استراتيجية التعلم القائم على المشروعات.   .3
              العصف الذهني .4
              استراتيجية التعلم التعاوني .5
              البحثاستراتيجية المناقشة وحلقات  .6
              استراتيجية البيان العملي  .7
              إستراتيجيات التعلم الذاتي .8
              االكتشاف .9

              لعب األدوار .10
              العروض التعليمية .11
              جلسات مناقشة  .12
              دراسة حاله  .13
              واجبات منزلية .14
              أوراق بحثية  .15
تعليمية  .16  تليجرام  –فيس    -)واتس    منصات 

              ويبكس( - كالس روم-



 
 
 

 االعالم التربوي )صحافة وإذاعة وتليفزيون(  مصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم ونواتج تعلم برنامج دبلومة (2جدول رقم )

 أساليب التعليم والتعلم 
 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 
            المحاضرة المطورة  .1
            استراتيجية حل المشكالت.  .2
            استراتيجية التعلم القائم على المشروعات.  .3
            العصف الذهني .4
            التعاونياستراتيجية التعلم  .5
            استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .6
            استراتيجية البيان العملي  .7
            استراتيجيات التعلم الذاتي .8
            االكتشاف .9

            لعب األدوار .10
            العروض التعليمية .11
            أوراق بحثية  .12
            منزليةواجبات  .13
            دراسة حالة  .14
 تليجرام –فيس  -)واتس  منصات تعليمية .15

 ويبكس( - كالس روم-
           



 
 
 

 المهارات(  2/3) االعالم التربوي )صحافة وإذاعة وتليفزيون( مصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم ونواتج تعلم برنامج دبلومة (3جدول رقم )

 التعليم والتعلم أساليب 
 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 

       المحاضرة المطورة  .1
       استراتيجية حل المشكالت.  .2
       استراتيجية التعلم القائم على المشروعات.   .3
       العصف الذهني .4
       استراتيجية التعلم التعاوني .5
       استراتيجية المناقشة وحلقات البحث .6
       استراتيجية البيان العملي  .7
       إستراتيجيات التعلم الذاتي .8
       االكتشاف .9

       لعب األدوار .10
       العروض التعليمية .11
       أنشطة فصلية .12
       واجبات منزلية .13
       ويبكس( -كالس روم  -تليجرام  –فيس  -منصات تعليمية )واتس  .14

 



 
 
 

 االعالم التربوي )صحافة وإذاعة وتليفزيون(  مصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم ونواتج تعلم برنامج دبلومة (4جدول رقم )

 المهارات العامة والمنقولة 2/3/2 أساليب التعليم والتعلم 
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  .1
             استراتيجية حل المشكالت.  .2
على  .3 القائم  التعلم  استراتيجية 

             المشروعات.   

             العصف الذهني .4
             استراتيجية التعلم التعاوني .5
             المناقشة وحلقات البحثاستراتيجية  .6
             استراتيجية البيان العملي  .7
             إستراتيجيات التعلم الذاتي .8
             االكتشاف .9

             لعب األدوار .10
             العروض التعليمية .11
             واجبات منزلية .12
             أوراق بحثية  .13
             دراسة حالة   .14
             أنشطة في الفصل .15
             جلسات مناقشة  .16
تعليمية .17 فيس    منصات  –)واتس  

             ويبكس( -كالس روم-تليجرام

 



 

 
 

 قسم: اإلعالم التربوي 

 دبلومة صحافة  لبرنامجاألهداف العامة مع   ARS مصفوفة توافق المعايير األكاديمية (1دول رقم )ج

 )المعرفة والفهم(  ARS األكاديمية المعايير
 األهداف العامة للبرنامج

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

النظرايت والعلوم ذات العالقة مبا يعود ابلنفع على اجملتمع والتعرف على  
 عناصر ومكوانت وسائل االعالم الرتبوي  

    

حيدد أخالقيات وقوانني ومبادئ املمارسة املهنية يف جمال االعالم والبحث   .2
 العلمي 

    

حيدد التكنولوجيا احلديثة يف جمال التخصص واملمارسة املهنية وحتقيق   .3
 اساسيات اجلودة  

    

خيتار بيئة العمل املناسبة مبا حيقق األمن والسالمة البيئية واملهنية ومبا يعود   .4
 ابلنفع على املؤسسة التعليمية واجملتمع  

    

 دبلومة صحافة  لبرنامجاألهداف العامة مع   ARS مصفوفة توافق المعايير األكاديمية (2دول رقم )ج

 )المهارات الذهنية(  ARS المعايير األكاديمية
 األهداف العامة للبرنامج

1 2 3 4 
يحلل المشاكل في مجال االعالم التربوي وترتيبها وفقا أللوياتها وعوامل  .1

 تأثيرها والنظريات المناسبة لها 
    

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

    

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

    

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 

    

 
 
 



 

 

 
 دبلومة صحافة  لبرنامجاألهداف العامة مع   ARS مصفوفة توافق المعايير األكاديمية (3دول رقم )ج

 ( المهارات المهنية) ARS األكاديمية المعايير
 األهداف العامة للبرنامج

1 2 3 4 
يطبق حبوث علمية لرصد أتثري وسائل االعالم الرتبوي ابتباع منهجية علمية   .1

 وترتيب وعرض املعلومات جلمع 
    

يف    جديده  يوظف اخلربة البحثية يف كتابة التقارير املهنية ويبتكر اسرتاتيجيات .2
 جمال االعالم الرتبوي 

    

 

 دبلومة صحافة  لبرنامجاألهداف العامة مع   ARS مصفوفة توافق المعايير األكاديمية (4دول رقم )ج

 (قولةنمالعامة وال)المهارات  ARS المعايير األكاديمية
 األهداف العامة للبرنامج

1 2 3 4 
توظيف وسائل االعالم التربوي المختلفة إلقامة عالقات فاعلة مع مؤسسات   .1

 المجتمع المدني 

    

     يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير ممارسة االعالم التربوي  .2

     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

 
 



 
 
 

 قسم: اإلعالم التربوي            
 مصفوفة توافق أساليب التقييم ونواتج تعلم برنامج دبلومة االعالم التربوي )صحافة وإذاعة وتليفزيون( (1جدول رقم )

 أساليب التقييم 
 المعرفة والفهم 2/1

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 
              االمتحان التحريري  .1
              االمتحان التطبيقي  .2
              االمتحان الشفوي  .3
              أعمال السنة  .4

 مصفوفة توافق أساليب التقييم ونواتج تعلم برنامج دبلومة االعالم التربوي )صحافة وإذاعة وتليفزيون( (2جدول رقم )

 التقييم أساليب 
 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 

            االمتحان التحريري  .1
            االمتحان التطبيقي  .2
            االمتحان الشفوي  .3
            أعمال السنة  .4

  



 
 
 

 المهارات( 2/3) التقييم ونواتج تعلم برنامج دبلومة االعالم التربوي )صحافة وإذاعة وتليفزيون(مصفوفة توافق أساليب  (3جدول رقم )

 أساليب التقييم 
 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 

       االمتحان التحريري  .1
       االمتحان التطبيقي  .2
       االمتحان الشفوي  .3
       أعمال السنة  .4

 مصفوفة توافق أساليب التقييم ونواتج تعلم برنامج دبلومة االعالم التربوي )صحافة وإذاعة وتليفزيون( (4جدول رقم )

 أساليب التقييم 
 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 

             االمتحان التحريري  .1
             االمتحان التطبيقي  .2
             االمتحان الشفوي  .3
             أعمال السنة  .4

 



 
 
 

 قسم: اإلعالم التربوي            

   واإلذاعة والتليفزيون  دبلومة صحافةمواصفات خريج مع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق  (1جدول رقم )

 مواصفات الخريج 
 المعرفة والفهم 2/1

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 
في    طبقي .1 اكتسبها  التي  المتخصصة  المعارف 

 صالتخصفي مجال  ممارسته المهنية
             

بمجال   .2 المرتبطة  المشكالت  تحديد  يستطيع 
 تخصصه ويقترح الحلول المناسبة

             

              قن المهارات المهنية في مجال االعالم التربوي يت .3
يستخدم خصائص وإمكانيات الحاسوب في النمو   .4

              المهني والتعلم المستمر

              كفايات التخطيط للتدريسعرف على يت .5
              رك اهمية االتصال الفعال والتأثير في االخرينيد .6
              يستطيع العمل ضمن فريق .7
              االلتزام األخالقي في الممارسة المهنية بق يط .8
المستمر    التنميةتخدم  يس .9 والتعلم  مجال بالذاتية 

              االعالم التربوي 

 



 
 
 

   واإلذاعة والتليفزيون  دبلومة صحافةمواصفات خريج مع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق  (2جدول رقم )

 مواصفات الخريج 
 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 

في  بطي .1 اكتسبها  التي  المتخصصة  المعارف  ق 
 صالتخصفي مجال  ممارسته المهنية

           

بمجال  .2 المرتبطة  المشكالت  تحديد  يستطيع 
 المناسبةتخصصه ويقترح الحلول 

           

            يتقن المهارات المهنية في مجال االعالم التربوي  .3
النمو   .4 في  الحاسوب  وإمكانيات  يستخدم خصائص 

 المهني والتعلم المستمر
           

            كفايات التخطيط للتدريسيتعرف على  .5
            االخرينيدرك اهمية االتصال الفعال والتأثير في  .6
            يستطيع العمل ضمن فريق  .7
            االلتزام األخالقي في الممارسة المهنية يطبق  .8
المستمر    التنميةيستخدم   .9 والتعلم  مجال بالذاتية 

 االعالم التربوي  
           

  



 
 
 

 (تالمهارا 2/3) واإلذاعة والتليفزيون  دبلومة صحافةمواصفات خريج مع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق  (3جدول رقم )

 مواصفات الخريج 
 المهنية المهارات  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 

المهنيةبطي .1 ممارسته  في  اكتسبها  التي  المتخصصة  المعارف  مجال   ق  في 
 ص التخص

      

       المناسبةيستطيع تحديد المشكالت المرتبطة بمجال تخصصه ويقترح الحلول  .2
       يتقن المهارات المهنية في مجال االعالم التربوي  .3
       يستخدم خصائص وإمكانيات الحاسوب في النمو المهني والتعلم المستمر  .4
       كفايات التخطيط للتدريسيتعرف على  .5
       االخرينيدرك اهمية االتصال الفعال والتأثير في  .6
       يستطيع العمل ضمن فريق  .7
       االلتزام األخالقي في الممارسة المهنية يطبق  .8
       مجال االعالم التربوي  بالذاتية والتعلم المستمر  التنميةيستخدم  .9

 

 

 



 
 
 

   واإلذاعة والتليفزيون  دبلومة صحافةمواصفات خريج مع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق  (4جدول رقم )

 المهارات العامة والمنقولة 2/3/2 مواصفات الخريج 
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 

التي    طبقي .1 المتخصصة  المعارف 
في مجال    اكتسبها في ممارسته المهنية 

 ص التخص
            

المرتبطة   .2 المشكالت  تحديد  يستطيع 
الحلول   ويقترح  تخصصه  بمجال 

 المناسبة
            

مجال يت .3 في  المهنية  المهارات  قن 
             االعالم التربوي 

الحاسوب  .4 وإمكانيات  خصائص  يستخدم 
             في النمو المهني والتعلم المستمر

             كفايات التخطيط للتدريسعرف على يت .5
رك اهمية االتصال الفعال والتأثير في يد .6

             االخرين

             يستطيع العمل ضمن فريق .7
الممارسة  بق  يط .8 في  األخالقي  االلتزام 

             المهنية

الذاتية والتعلم المستمر    التنميةتخدم  يس .9
             مجال االعالم التربوي ب

 


