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 قسم: اإلعالم التربوي 
 م  2017 / 2016للعام األكاديمي  تقرير عن برنامج دراسي

 معلومات أساسية  -أ
 تخصص صحافة( برنامج الدراسات العليا )دبلومة اعالم   اسم البرنامج: -1
 اإلعالم التربوي    التخصص: -2
 2   نوات الدراسية:عدد الس -3
 ي عمل( 10+ )   نظري (  6)  عدد المقررات: -4
أستاذ المادة باإلضافة إلى ثالثة من أعضاء هيئة التدريس األقرب إلى   أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5

 التخصص 
 غير متوفر نظام الممتحنين الخارجيين:  -6

 معلومات متخصصة  -ب
 إحصائيات:  -7
 32 ين بالبرنامج:عدد الطالب الملتحق -
 %100 ج )%(:مامعدل النجاح في البرن -
االلتحاق بالبرنامج )منسوبة إلى األعداد   هاجات -

 سنوات(: 3الملتحقة بالبرنامج خالل 
 من خالل متابعة السنوات السابقةمتزايد 

 %100 نتائج االمتحان النهائي: -
 %59.37 داجيد ج                %0 امتياز توزيع تقديرات النجاح )%(  -

 %3.12 لبوقم             %37.5ـ يدجـ              
 المعايير األكاديمية: -8
  المعايير األكاديمية المرجعية: -

وكذا  - :المعرفة والفهم التعلم  مجال  في  المتخصصة  والمعارف  واألساسيات  النظريات 
 العلوم ذات العالقة بممارسة المهنة

 ارسة المهنية في مجال التخصص المبادئ األخالقية والقانونية للمم -
 الممارسة المهنية في مجال التخصص ة فيدو لجا تامبادئ وأساسي -
البيئة  - على  الحفاظ  على  والعمل  البيئة  على  المهنية  لممارسة  تأثير 

 وصيانتها 
 تحديد وتحليل المشاكل في مجال التخصص وترتيبها وفقا أللوياتها - :ذهنيةالمهارات ال

 ي مجال مهنتهحل المشاكل المتخصصة ف -
 ص ذات العالقة بالتخص عياض مو لاالقراءة التحليلية لألبحاث و  -
 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية  -
 اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة -
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 تطبيق المهارات المهنية في مجال التخصص  - المهنية  تالمهارا
 كتابة التقارير المهنية -

 التواصل الفعال بأنواعه المختلفة - : ةالمهارات العامة والمنقول
 جيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنيةو لنو كتم اداستخ -
 التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية والشخصية  -
 استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف -
 العمل في فريق ٕوٕادارة الوقت  -
 ة مألوفة قيادة فريق في سياقات مهني -
 التعلم الذاتي والمستمر -

القدرات المحدودة   ذوي ) بطالال م عطرق د -
 والمتميزين(:

 ال يوجد

 - معايير القياس المرجعية للبرنامج -
 متوفر  دليل البرنامج -
 سنوي  نظام المراجعة الدورية للبرنامج -
مدى توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج مع  -

 تعليمالمستهدف من ال
 متوافق

 ات إداريةقو معد جو يال  المعوقات اإلدارية والتنظيمية -
 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
 االمتحان الشفوي  -2         أعمال السنة   -1 أدوات التقويم:  -

 االمتحان التحريري  -4    االمتحان التطبيقي -3
 شهريا  وأعمال السنة الشفوي  االمتحان - المواعيد: -

 المرتبط به ي نظر ال بنالتطبيق العملي بعد انتهاء الجا -
 االمتحان النظري في نهاية السنة الدراسية  -

 ال يوجد مالحظات المراجع الخارجي: -
 اإلمكانات التعليمية: -10

 عدد أعضاء هيئة التدريس مناسب مع عدد الطالب نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب  -
مالئمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس  مدى -

 الحتياجات البرنامج ا  طبقهم يلعوتوزيع األعباء 
 )  ( الي حد ما                     ( مناسب√)

 ) لماذا ؟(               غير مناسب     ) (

أعضاء هيئة  انتدابتتبنى كلية التربية النوعية منهجية لتعيين أو -
 التدريس تعتمد على توفير التخصصات العلمية لألقسام المختلفة  
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 مناسب    غير  - المكتبة: -
 حديثة متخصصة في االعالم  المكتبة على دوريات تحتوي ال  

  غير مناسب   - : المعامل -
نحتاج الى معامل صحفية مزوده باإلنترنت عليها برامج لإلخراج الصحفي  

 بلشر(الب -)االنديزين
 غير مناسب   - الحاسب اآللي:  -

 ةلميالبيانات العا باإلنترنت ومواقعنحتاج الى معامل كمبيوتر متصلة  .1
 Dataمن قاعة( مزودة بأجهزة    أكثرصيص قاعات للمحاضرات )تخ .2

Show.     
مدى التعاون مع جهات األعمال في توفير فرص   -

 التدريب للطالب:
 تعاون ضعيف  -
 .فظةصحف إقليمية بالمحا .1
 .المركز اإلعالمي بالكلية .2

 توفير مراجع علمية حديثة.   - أي متطلبات أخرى للبرنامج: -
 رونية داخلية.الكتة توفير مكتب -

 إدارة الجودة والتطوير: -11
 الى حد ما فعال  نظام المتابعة لجوانب القصور  -
 مناسبة  إجراء تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة:  -
دى فاعلية نظام المراجعة الداخلية في تطوير م -

 البرنامج:
 مناسب 

ص مالحظات المراجعين الخارجيين فيما يخ -
 مج ومعايير القياس:برنامخرجات ال

خاص بالتخصص من المعايير االكاديمية العامة  Ars لم يتم اشتقاق 
 للهيئة

 مقترحات تطوير البرنامج: -12
 الساعات(: هيكل البرنامج )المقررات/ -

 اسم المقرر  م
 عدد الساعات 

 الفرقة
 الوحدات  تطبيقي  نظري 

 مقررات عامة اجبارية
 األولى 2 - 2 االبداع  ةكولوجيسي 1

ظم التعليم المقارن  ن 2
 األولى 2 - 2 مجال التخصص  في

مناهج البحث  3
 واالحصاء 

 األولى 2 - 2

أسس وتطوير  4
 الثانية  2 - 2 المناهج

 الثانية  2 - 2 تكنولوجيا التعليم  5
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 مقررات تخصصية اجبارية

6 
الحاسب االلي  
واستخدامه في  

 التخصص 
 األولى 3 2 2

 األولى 3 2 2 وي لتربالمسرح ا 7

8 
دراسات في علوم 
الصحافة ووسائل 

 االعالم  
 األولى 3 2 2

دراسات في اإلذاعة   9
 التعليمي والتليفزيون 

 األولى 3 2 2

العالقات العامة  10
 األولى 3 2 2 واالعالن

11 
الحاسب االلي  
واستخدامه في  

 التخصص 
 الثانية  3 2 2

التحرير واإلخراج   12
 انية الث 3 2 2 الصحفي 

13 
مسرحة المناهج  
ونظريات اإلخراج  

 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 إعالمي  16
  الثانية  3 2 2 العام  الرأي 17

 لبعض المقررات )حلقة البحث(   مليةزيادة الساعات الع - مقررات جديدة: -
االعالم الجديد(  )اتاحة مقررات جديدة مثل )النشر االلكتروني(  -

عالقات العامة بالمؤسسات )ال )تحرير وإخراج الصحف المدرسية(
 التربوية(

انة بالمتخصصين بمجال باالستععقد ورش عمل ودورات تدريبية للطالب  التدريب والمهارات:  -
ى كيفية االستفادة من قواعد البيانات الخاصة بمجال  ب علالصحافة للتدري

 االعالم. 
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اج في قطاع االعمال لمحاولة سد االحتياج من  تحديد مجاالت االحتي - مقترحات قطاع األعمال لتطوير البرنامج: -
 خريجي البرنامج

ع المدني عن طريق العمل على حل المشكالت التي تواجه المجتم -
 البحث العلمي الدقيق

 الكلية وقطاع االعمال  مسئول عن التنفيذ: ال -
 على مدار العام  توقيت التنفيذ:  -

 
                  هناء السيدد /  م.أ. :مشرف القسم                             دعاء فكرى   /دأ.م. المسئول عن البرنامج: 

 التاريخ:    /   /                                                        التوقيع:         
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 م: اإلعالم التربوي قس
 م  2018 / 2017للعام األكاديمي  تقرير عن برنامج دراسي

 معلومات أساسية  -أ
 تخصص صحافة( برنامج الدراسات العليا )دبلومة اعالم   اسم البرنامج: -1
 اإلعالم التربوي    التخصص: -2
 2   سنوات الدراسية:عدد ال -3
 ( عملي   10+ )   نظري (  6)  عدد المقررات: -4
نعم أستاذ المادة باإلضافة إلى ثالثة من أعضاء هيئة التدريس األقرب  أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5

 إلى التخصص 
 غير متوفر نظام الممتحنين الخارجيين:  -6
 معلومات متخصصة  -ب
 إحصائيات:  -7
 34 ملتحقين بالبرنامج:عدد الطالب ال -
 % 100 البرنامج )%(: معدل النجاح في  -
اتجاه االلتحاق بالبرنامج )منسوبة إلى   -

  3األعداد الملتحقة بالبرنامج خالل  
 سنوات(:

 من خالل متابعة السنوات السابقةمتزايد 

 %  100%                ناجح 34عدد   نتائج االمتحان النهائي: -
 جيد جدا   (%47.05)          امتياز       (%5.88)      ات النجاح )%( توزيع تقدير  -

   مقبول   (% 2.49)                جيد (  44.11%)           
 المعايير األكاديمية: -8
  المعايير األكاديمية المرجعية: -

المتخصصة في مجال التعلم وكذا   النظريات واألساسيات والمعارف -1 والفهم:المعرفة 
 العلوم ذات العالقة بممارسة المهنة

 هنية في مجال التخصص مبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المال -2
مجال   -3 في  المهنية  الممارسة  في  الجودة  وأساسيات  مبادئ 

 التخصص 
تأثير لممارسة المهنية على البيئة والعمل على الحفاظ على البيئة   -4

 وصيانتها 
 أللوياتهاتحديد وتحليل المشاكل في مجال التخصص وترتيبها وفقا  -1 المهارات الذهنية:

 هنتهحل المشاكل المتخصصة في مجال م -2
 القراءة التحليلية لألبحاث والمواضيع ذات العالقة بالتخصص  -3
 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية  -4
 اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة -5
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 تطبيق المهارات المهنية في مجال التخصص  -1 المهنية  تالمهارا
 مهنيةكتابة التقارير ال -2

 الفعال بأنواعه المختلفةاصل التو  -1 العامة والمنقولة:   تالمهارا
 استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية -2
 التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية والشخصية  -3
 استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف -4
 وقت ال وإدارةالعمل في فريق  -5
 قيادة فريق في سياقات مهنية مألوفة  -6
 تعلم الذاتي والمستمرلا -7

القدرات  ذوي طرق دعم الطالب ) -
 المحدودة والمتميزين(: 

 ال يوجد

  - معايير القياس المرجعية للبرنامج -
 متوفر  - دليل البرنامج -

بالمقررات  معرفتهم  لضمان  وذلك  أكاديميا  الطالب  بتوعية  الكلية  تهتم 
هيئة كتيب لتوزيعه   بالكلية؛ حيث يتم إصدار دليل للطالب على  المتاحة

االي خالل  الطلبة  ويتضمن  على  الجدد  للطلبة  الدراسة  لبدء  االولى  ام 
المناهج   الطالب  الدراسية، محتويات  وغياب  المراقبة  ،  حضور 

والدرجات االمتحانات  التخرج  األكاديمية،  االنضباط ،  ومتطلبات 
الطال وسلوك  الطالب  نظامو ب  األكاديمي  دليل    تأديب  تحديث  ويتم 

              جد.الطالب حسب ما يست
 سنوي  نظام المراجعة الدورية للبرنامج -
مدى توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج  -

 مع المستهدف من التعليم
 متوافق

المستهدفة من  والمهاراتال يوجد معوقات إدارية لتحقيق المعارف  − المعوقات اإلدارية والتنظيمية -
يجب أن يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف   والتي العلميالبرنامج 

 للكلية. االستراتيجية
 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
 االمتحان الشفوي  -2          أعمال السنة   -1 أدوات التقويم:  -

 ري االمتحان التحري -4    االمتحان التطبيقي -3
 شهريا  السنةوأعمال   الشفوي  االمتحان - المواعيد: -

 التطبيق العملي بعد انتهاء الجانب النظري المرتبط به -
 االمتحان النظري في نهاية السنة الدراسية  -

 مالحظات المراجع الخارجي: -
 )إن وجدت( 

 ال يوجد
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 اإلمكانات التعليمية: -10
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى  -

 الطالب
 عضاء هيئة التدريس مناسب مع عدد الطالبعدد أ 

مدى مالئمة تخصصات أعضاء هيئة  -
التدريس وتوزيع األعباء عليهم طبقا  

 الحتياجات البرنامج:

 )  ( الي حد ما              ( مناسب     √) 
 ) لماذا ؟(         ( غير مناسب       ) 
أعضاء هيئة  انتدابتتبنى كلية التربية النوعية منهجية لتعيين أو -

       التدريس تعتمد على توفير التخصصات العلمية لألقسام المختلفة 
      مناسب الي حد ما - المكتبة: -

 المكتبة على دوريات حديثة متخصصة في االعالم  تحتوي ال  
   لماذا؟(مناسب )غير  - : المعامل -

نحتاج الى معامل صحفية مزوده باإلنترنت عليها برامج لإلخراج  .1
 الببلشر( -ي )االنديزينالصحف

معامل مزوده  البرامج وكذلكإلنتاج  تستوديوهااكما نحتاج الى  .2
 بتسجيالت وسماعات للتدريب على الترجمة والنطق السليم للغة 

   لماذا؟(مناسب )غير  - الحاسب اآللي:  -
البيانات  باإلنترنت ومواقعنحتاج الى معامل كمبيوتر متصلة  .1

 العالمية
من قاعة( مزودة بأجهزة   أكثرحاضرات )تخصيص قاعات للم .2

Data Show.     
مدى التعاون مع جهات األعمال في   -

 توفير فرص التدريب للطالب:
 تعاون ضعيف  -
 صحف إقليمية بالمحافظة .1
 المركز اإلعالمي بالكلية .2

 توفير مراجع علمية حديثة.   - أي متطلبات أخرى للبرنامج: -
 توفير مكتبة الكترونية داخلية. -

 إدارة الجودة والتطوير: -11
 الى حد ما فعال  نظام المتابعة لجوانب القصور  -
إجراء تطبيق لوائح وقوانين الكلية  -

 والجامعة: 
 مناسبة 

مدى فاعلية نظام المراجعة الداخلية في   -
 تطوير البرنامج: 

 مناسب 

مالحظات المراجعين الخارجيين فيما  -
ايير يخص مخرجات البرنامج ومع

 القياس:

خاص بالتخصص من المعايير االكاديمية العامة  Ars لم يتم اشتقاق 
 للهيئة
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 مقترحات تطوير البرنامج: -12
 هيكل البرنامج )المقررات/ الساعات(: -

 اسم المقرر  م
 عدد الساعات 

 الفرقة
 الوحدات  تطبيقي  نظري 

 مقررات عامة اجبارية

  ةسيكولوجي 1
 األولى 2 - 2 االبداع  

2 

ظم التعليم  ن
  فيالمقارن 

مجال 
 التخصص 

 األولى 2 - 2

3 
مناهج 
البحث 

 واالحصاء 
 األولى 2 - 2

4 
أسس  

وتطوير  
 المناهج

 الثانية  2 - 2

تكنولوجيا   5
 الثانية  2 - 2 التعليم 

 مقررات تخصصية اجبارية

6 

الحاسب 
االلي 

واستخدامه  
في 

 التخصص 

 األولى 3 2 2

ح  المسر  7
 األولى 3 2 2 التربوي 

8 

دراسات في  
علوم 

الصحافة 
ووسائل 
 االعالم  

 األولى 3 2 2

9 

دراسات في  
اإلذاعة  

والتليفزيون  
 التعليمي

 األولى 3 2 2
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10 
العالقات  

العامة  
 واالعالن

 األولى 3 2 2

11 

الحاسب 
االلي 

واستخدامه  
في 

 التخصص 

 الثانية  3 2 2

12 
التحرير 
واإلخراج  

 في الصح
 الثانية  3 2 2

13 

مسرحة  
المناهج 
ونظريات  
اإلخراج  
 والتمثيل 

 الثانية  3 2 2

نظريات  14
 الثانية  3 2 2 االتصال 

 الثانية  2 - 2 حلقة بحث  15
 مقررات اختيارية في مجال التخصص

تحرير  16
 الثانية  3 2 2 إعالمي 

  الثانية  3 2 2 الرأي العام 17
 الساعات العملية لبعض المقررات )حلقة البحث(  زيادة - مقررات جديدة: -

  االعالم الجديد()اتاحة مقررات جديدة مثل )النشر االلكتروني(  -
 )تحرير وإخراج الصحف المدرسية( 

عقد ورش عمل ودورات تدريبية للطالب لتدريهم على كيفية  - التدريب والمهارات:  -
لموجودة في بنك االستفادة من قواعد البيانات العالمية، والمراجع ا

 المعرفة. 
مقترحات قطاع األعمال لتطوير  -

 البرنامج:
عقد بروتوكول لتبادل الخبرات بين مؤسسات القطاع المدني وبين  -

 خريجي البرنامج 
تحديد مجاالت االحتياج في قطاع االعمال لمحاولة سد االحتياج  -

 من خريجي البرنامج
مع المدني عن طريق العمل على حل المشكالت التي تواجه المجت -

 البحث العلمي الدقيق
التربوية وذلك مؤسسات التركيز الضوء على أهمية العالقات العامة ب -

 لزيادة الطلب على الخريج   
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 الكلية وقطاع االعمال  المسئول عن التنفيذ:  -
 على مدار العام  توقيت التنفيذ:  -
 

 يشار أ.د/ حنان  القسم:مشرف                                                 المسئول عن البرنامج: 
   التاريخ:    /   /       / دعاء فكرى                                            دأ.م. 

                                                    التوقيع:       
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 لتربوي اقسم: اإلعالم 
 م  2019 / 2018للعام األكاديمي  تقرير عن برنامج دراسي

 معلومات أساسية  -أ
 تخصص صحافة( برنامج الدراسات العليا )دبلومة اعالم   اسم البرنامج: -1
 اإلعالم التربوي    التخصص: -2
 2   نوات الدراسية:عدد الس -3
 ( عملي 10+ ) نظري ( 6) عدد المقررات: -4
أستاذ المادة باإلضافة إلى ثالثة من أعضاء هيئة التدريس األقرب إلى   أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5

 التخصص 
 غير متوفر نظام الممتحنين الخارجيين:  -6

 معلومات متخصصة  -ب
 إحصائيات:  -7
 31 ين بالبرنامج:عدد الطالب الملتحق -
 %100 رنامج )%(:معدل النجاح في الب -
بالبرنامج )منسوبة إلى   االلتحاقاتجاه  -

 سنوات(:  3األعداد الملتحقة بالبرنامج خالل  
 من خالل متابعة السنوات السابقةمتزايد 

 %100 نتائج االمتحان النهائي: -
 جيد جًدا   % 73.91امتياز            % 8.7 توزيع تقديرات النجاح )%(  -

 ل  مقبو   %4.3         يد  جـ %  13.1              
 المعايير األكاديمية: -8
  المعايير األكاديمية المرجعية: -
وكذا  - المعلومات والمفاهيم: 2/1- التعلم  مجال  في  المتخصصة  والمعارف  واألساسيات  النظريات 

 العلوم ذات العالقة بممارسة المهنة
 انونية للممارسة المهنية في مجال التخصص المبادئ األخالقية والق -
 المهنية في مجال التخصصجودة في الممارسة مبادئ وأساسيات ال -
البيئة  - على  الحفاظ  على  والعمل  البيئة  على  المهنية  لممارسة  تأثير 

 وصيانته
 تحديد وتحليل المشاكل في مجال التخصص وترتيبها وفقا أللوياتها - الذهنية: المهارات  -2/2

 لمشاكل المتخصصة في مجال مهنتهحل ا -
 العالقة بالتخصص لمواضيع ذات ة لألبحاث واالتحليليالقراءة  -
 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية  -
 اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة -
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 المهارات  2/3
 المهنية:المهارات 2/3/1

 تطبيق المهارات المهنية في مجال التخصص  -
التقا - المهنيةكتابة  تأثير  رير  لرصد  علمية  بحوث  وسائل   يطبق 

التربو  باتباالعالم  وعرض ي  وترتيب  لجمع  علمية  منهجية  اع 
 المعلومات. 

التقارير المهنية ويبتكر استراتيجيات ي ظتو  - البحثية في كتابة  ف الخبرة 
 جديدة في مجال االعالم التربوي 

 أنواعه المختلفةالتواصل الفعال ب - والمنقولة: المهارات العامة  -2/3/2
 لممارسة المهنيةالومات بما يخدم تطوير استخدام تكنولوجيا المع -
 التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية والشخصية  -
 استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف -
 العمل في فريق وإدارة الوقت  -
 قيادة فريق في سياقات مهنية مألوفة  -
 والمستمر التعلم الذاتي -

ات المحدودة  القدر  ذوي طرق دعم الطالب ) -
 ن(:والمتميزي

 ال يوجد

) معايير القياس المرجعية للبرنامج - اشتقاق  االعالم    ARSتم  دبلومة  تخصص لبرنامج  صحافة    التربوي 
الدراسات  وإذاعة وتليفزيون(   لبرامج  المعايير األكاديمية  للهيئةمن    العليا 

ا قسم  مجلس  بتاريخ   بموافقة  المنعقد  التربوي  وتم    2019/ 3/2العالم 
 .برنامجتم اعتماد ال اشتقاق البرنامج كما

 : األهداف العامة
االعالم   1/1 علوم  مجال  في  والتطبيقية  العلمية  المعارف  تقديم 

 وتكنولوجيا االتصال التربوي.
العلمي   1/2  البحث  مجال  في  متخصصة  علمية  كوادر  إعداد 

 بمجال االعالم التربوي.  وأخالقياته المتعلقة 
تعليمي والمحلي  المجتمع البوي لخدمة  ل االعالم التر توظيف وسائ  1/3

 وحل مشاكله. 
الصحافة  إ   1/4 بمجال  اتصالية خاصة  إصدار محتويات  الكوادر  عداد 

التعليمية   المؤسسة  لخدمة  الرقمية  الوسائط  باستخدام  التربوية  واإلذاعة 
 والمجتمع المحيط بها. 

 الفهمالمعرفة و 
ن ية مي للقضايا اإلعالمية والتعليميتعرف على كيفية التناول العلم  .1

خالل النظريات والعلوم ذات العالقة بما يعود بالنفع على المجتمع 
 والتعرف على عناصر ومكونات وسائل االعالم التربوي. 
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يحدد أخالقيات وقوانين ومبادئ الممارسة المهنية في مجال االعالم  .2
 لعلمي. والبحث ا

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

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

 المهارات الذهنية 
االع  .1 مجال  في  المشاكل  أللوياتها  يحلل  وفقا  وترتيبها  التربوي  الم 

 وامل تأثيرها والنظريات المناسبة لها وع
مسرح(   –صحافة    –االعالم التربوي )إذاعة تليفزيون  سائل  يصنف   .2

 في حل المشكالت والقضايا التربوية المختلفة. 
االتجاهات  .3 وتحديد  التخصص  مجال  في  السابقة  الدراسات  يلخص 

المست الحديثة  مجال  النظرية  في  الجديد  على  والوقوف  خدمة 
 . التخصص

البح .4 أثناء  تواجهه  التي  والصعوبات  المخاطر  حلول  يبين  عن  ث 
 العالم  للمشكالت المهنية المختلفة في مجال ا

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

 ارات المهنية المه
ت .1 لرصد  علمية  بحوث  التربو يطبق  االعالم  وسائل  باتباع أثير  ي 

 يب وعرض المعلومات.منهجية علمية لجمع وترت
يوظف الخبرة البحثية في كتابة التقارير المهنية ويبتكر استراتيجيات  .2

 جديدة في مجال االعالم التربوي 
 مواصفات الخريج 

التربوي  .1 االعالم  فاعلة مع   توظيف وسائل  المختلفة إلقامة عالقات 
 ت المجتمع المدني. مؤسسا

مم .2 تطوير  يخدم  بما  المعلومات  تكنولوجيا  االعالم يستخدم  ارسة 
 التربوي.

 يستطيع التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية والشخصية.  .3
المعلومات  .4 على  للحصول  المختلفة  العلمية  المصادر  يستخدم 

 والمعارف.
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 يعمل ضمن فريق إلنجاز بحوث علمية.   .5
 أدوات التقييم ويميز بين نظريات التقويم التربوي. حدد ي .6
 لمستمر.عن طريق التعلم الذاتي وا  يطلع على الجديد في التخصص  .7

 متوفر  - دليل البرنامج -
بالمقررات    معرفتهم  لضمان  وذلك  أكاديميا  الطالب  بتوعية  الكلية  تهتم 

ب لتوزيعه حيث يتم إصدار دليل للطالب على هيئة كتيالمتاحة بالكلية؛  
االول االيام  خالل  الطلبة  ويتضمن على  الجدد  للطلبة  الدراسة  لبدء  ى 

الطالب  الدراسية،المناهج    محتويات وغياب  المراقبة ،  حضور 
والدرجات  األكاديمية، التخرج  االمتحانات  االنضباط ،  ومتطلبات 

الطالب   وسلوك  الطالب  نظامو األكاديمي  دليل    تأديب  تحديث  ويتم 
        ب ما يستجد.الطالب حس

 سنوي  نظام المراجعة الدورية للبرنامج -
يمي للبرنامج مع مدى توافق الهيكل األكاد -

 من التعليمالمستهدف 
يتوافق الهيكل األكاديمي للبرنامج )المقررات( مع المستهدف من التعليم  

 التالي: على النحو 
مص .1 المطابقة  ألهداف  المستهدفة  التعلم  مخرجات  برنامج  فوفة 

 التعليمي:
 البرنامج المستهدفة من  التعلم مخرجات تكون  أن  على  الكلية  حرصت -

 البرنامج أهداف المخرجات هذه مقرراته وأن تحقق لخال من محققة
 المعارف من مترابطة مجموعة متكاملة تنمية البرنامج محتوى   ويحقق

 وغيرها. المشكالت وحل لذهنية والعامةوا المهنية والمهارات
المستهدفة مصفوفة إعداد  مت - التعلم   ويتم العلمي للبرنامج مخرجات 

 طريق مصفوفة المقررات عن مع البرنامج أهداف تطابق  من التأكد
 مواصفات البرنامج نموذج استيفاء

المعارف   - المعوقات اإلدارية والتنظيمية - لتحقيق  إدارية  معوقات  يوجد  من   والمهاراتال  المستهدفة 
العلم طبقا    والتيي  البرنامج  الخريجون  يكتسبها  أن  لألهداف  يجب 

للكلية.   مجهو   وتتبنىاالستراتيجية  تدعيم  ضمان الجامعة  وحدة  دات 
بالكلية الجود مخرجات   ة  دورات  التعلم  لتحقيق  طريق  عن  المستهدفة 

 مركز تطوير التعليم
 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
 التقويم الشفوي  .1 أدوات التقويم:  -

 التطبيقات العملية   .2
 مناقشة لنتائج البحث عرض و دراسات بحثية و  .3
 االمتحانات النظرية .4
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 شهريا  وأعمال السنة الشفوي  االمتحان - المواعيد: -
 النظري المرتبط بهالتطبيق العملي بعد انتهاء الجانب  -
 اسية االمتحان النظري في نهاية السنة الدر  -

  يوجدال )إن وجدت( مالحظات المراجع الخارجي: -
 اإلمكانات التعليمية: -10
المنتسبين الى  ء هيئة التدريس مناسب مع عدد الطالبعدد أعضا نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب -

 2019/ 2018الكلية في العام الجامعي 
مدى مالئمة تخصصات أعضاء هيئة  -

عباء عليهم طبقًا الحتياجات  التدريس وتوزيع األ
 البرنامج:

 )  ( الي حد ما               ( مناسب      √) 
 ) لماذا ؟(              )  ( غير مناسب   

أو   - لتعيين  منهجية  النوعية  التربية  كلية  هيئة   انتدابتتبنى  أعضاء 
 ة لألقسام المختلفة  التدريس تعتمد على توفير التخصصات العلمي

يقوم    - بتكليفبحيث  هيئة  القسم  المقررات   عضو  بتدريس  التدريس 
للتخصص   طبقا  رسالة    العلميالدراسية  موضوع  يحدده  الذى  الدقيق 

الل  الدكتوراه  تخصص  الدائمة  و  العلمية  على    التي جنة  منها  حصل 
   درجة أستاذ مساعد أو درجة أستاذ.

 مناسب     - المكتبة: -
 .الجيدة والتهوية واإلضاءة والنظافة بالنظام لكلية مكتبة تتمتعيوجد با .1
على النظام األلى على    MARKتم عمل الفهرسة إلكترونيا ببرنامج   .2

الجامعات   مكتبات  باستخدام    وتقوم  المصرية،اتحاد  المكتبة  أمينة 
 البرنامج لمساعدة الطالب في البحث عن المرجع المطلوب.

 . (QR وتفعيل خدمه القارئ الفوري ) بالمكتبة  Wifiتفعيل خدمة  .3
 لى رفع المجلة العلمية للكلية على موقع بنك المعرفةتمت الموافقة ع .4
المكتبات  .5 اتحاد  موقع  على  العليا  الدراسات  نتيجة  رفع  جارى 

 جامعية.ال
 التخصص  في الحديثةتم توفير العديد من المراجع  .6

 د ما )  ( الي ح          ( مناسب        √)  : المعامل -
 ) لماذا ؟(        )   ( غير مناسب    

ر والورش الفنية طبقا للمعايي  ألمن والسالمة بالمعاملتتوافر إجراءات ا -
 المدني و الحريق. شروط هيئة الدفاع األكاديمية القومية المرجعية و 

 مناسب   - الحاسب اآللي:  -
التعليمية  .1 باالحتياجات  تفي  اآللي  للحاسب  معامل  الكلية  تخصص 

 للطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  يةوالبحث
ل  .2 قاعات  بأجهزة  تخصيص  مزودة  قاعة(  من  )اكثر  لمحاضرات 

Data Show.     
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مدى التعاون مع جهات األعمال في توفير   -
 تدريب للطالب: فرص ال

جين من يعمل للخر  رصلتوفير ف سنوي  ملتقى توظيفتنسق الكلية  
بعض الجهات الخاصة ورجال  خالل برتوكوالت التعاون بين الكلية و 

 األعمال
 توفير مراجع علمية حديثة.   - برنامج:أي متطلبات أخرى لل -

 توفير مكتبة الكترونية داخلية. -
 إدارة الجودة والتطوير: -11
 )  ( الي حد ما                  ( فعال    √) نظام المتابعة لجوانب القصور  -

   ؟() لماذا                )  ( غير فعال 
القصور على تقارير الجودة للفاعلية التعليمية يتم تحديد جوانب بناء 

 اإلجراءات التصحيحية لهذا ومتابعة العملية التعليمية  واتخاذ
 )  ( الي حد ما              ( مناسب     √)  وقوانين الكلية والجامعة: إجراء تطبيق لوائح  -

 ) لماذا ؟(              )  ( غير مناسب 
الجودة  تقارير  على  تم    بناء  التعليمية  لتطبيق   اتخاذللفاعلية  إجراءات 

 الجامعة: الكلية و  وقوانينلوائح 
 غيابو وجود آلية متابعة أسبوعية لرؤساء األقسام لتسجيل حضور   -

 المقررات الدراسية المختلفة. فيالطالب 
بمراجعة   - األقسام  رؤساء  التدريس/الهيئة  التزامتكليف  هيئة   أعضاء 

 عات المكتبية المعلنة للطالب.المعاونة بجداول السا 
بمتا - االقسام  رؤساء  التدريس  تكليف  هيئة  اعضاء  التزام   والهيئةبعة 

 ةالدراسي الخطةالمعاونة بتنفيذ 
لية نظام المراجعة الداخلية في  مدى فاع -

 تطوير البرنامج: 
الجودة   منسقيلجان داخلية من وحدة ضمان الجودة بمشاركة  تقوم   -

بعم العلمية  لتقارير  باألقسام  دورية  مراجعة  المقررات   وملفاتل 
المقررات    ومراجعةالدراسية   فصل    في تقارير  كل   دراسينهاية 

 .األكاديميام  نهاية الع فيالبرامج التعليمية  وتقارير
الواردة   - القصور  أوجهه  مناقشة  الدراسية   فييتم  المقررات  تقارير 

صحيحية إلزالة  وتقارير البرنامج الدراسي بهدف عمل اإلجراءات الت
القصور   لتح  ووضع أسباب  المستقبلية  البرامج  الخطط  ديث وتطوير 

 تتوافق مع أحدث التطورات التكنولوجية. لكيوالمقررات الدراسية  
الحظات المراجعين الخارجيين فيما يخص م -

 مخرجات البرنامج ومعايير القياس:
معايير القياسية تتناسب النواتج التعليمية المستهدفة من البرنامج مع ال

الذي تم  ARsا مناسبة مع الـ العامة لبرامج الدراسات العليا كما أنه
 اشتقاقه واعتماده كمعايير للبرنامج
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 برنامج:مقترحات تطوير ال -12
 هيكل البرنامج )المقررات/ الساعات(: -

 اسم المقرر  م
 عدد الساعات 

 الفرقة
 الوحدات  تطبيقي  نظري 

 اريةمقررات عامة اجب

  ةسيكولوجي 1
 األولى 2 - 2 االبداع  

2 
عليم  ظم التن

  فيالمقارن 
 مجال التخصص 

 األولى 2 - 2

مناهج البحث  3
 األولى 2 - 2 واالحصاء 

وير أسس وتط 4
 الثانية  2 - 2 المناهج

 الثانية  2 - 2 تكنولوجيا التعليم  5
 مقررات تخصصية اجبارية

6 
الحاسب االلي  

ه في  واستخدام
 التخصص 

 األولى 3 2 2

 ولىاأل  3 2 2 المسرح التربوي  7

8 
دراسات في علوم 
الصحافة ووسائل 

 االعالم  
 األولى 3 2 2

9 

دراسات في  
اإلذاعة  

والتليفزيون  
 ليميالتع

 األولى 3 2 2

العالقات العامة  10
 واالعالن

 األولى 3 2 2

11 
الحاسب االلي  
واستخدامه في  

 التخصص 
 الثانية  3 2 2

التحرير واإلخراج   12
 الثانية  3 2 2 الصحفي 
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13 
مسرحة المناهج  
ونظريات اإلخراج  

 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 صحفي  16
  الثانية  3 2 2 الرأي العام 17

 المقررات )حلقة البحث(  زيادة الساعات العملية لبعض - مقررات جديدة: -
االلكتروني(   - )النشر  مثل  جديدة  مقررات  الجديد( )اتاحة  االعالم 

المد الصحف  وإخراج  بالمؤسسات   رسية()تحرير  العامة  )العالقات 
 التربوية(

ب لتدريهم على كيفية االستفادة عقد ورش عمل ودورات تدريبية للطال - التدريب والمهارات:  -
 مية، والمراجع الموجودة في بنك المعرفة. من قواعد البيانات العال

التدريس/ - هيئة  ألعضاء  تدريبية  دورات  عمل  المعاونة    يتم  الهيئة 
 جودة بالجامعة.بمركز ال

لجنة   - طريق  عن  المعاونة  التدريس/الهيئة  هيئة  أعضاء  تدريب  يتم 
 لوحدة ضمان الجودة بالكلية.  التدريب والتوعية التابعة

جال الصحافة والتليفزيون لتنظيم ورشة  االستعانة بالمتخصصين في م -
 الصحافة االلكترونية.ألعضاء هيئة التدريس حول  عمل

بروتوكول - ال لتطوير البرنامج:مقترحات قطاع األعم - بين    عقد  الخبرات  وبين   مؤسساتلتبادل  المدني  القطاع 
 خريجي البرنامج 

ياج من  حديد مجاالت االحتياج في قطاع االعمال لمحاولة سد االحتت -
 خريجي البرنامج

طريق  - عن  المدني  المجتمع  تواجه  التي  المشكالت  حل  على  العمل 
 البحث العلمي الدقيق

 الكلية وقطاع االعمال  عن التنفيذ:  المسئول -
 على مدار العام  توقيت التنفيذ:  -

 يشار حنان  /د.أ القسم: مشرف                         سكرة البريدي  /دأ.م. المسئول عن البرنامج: 
 لتاريخ:    /   / ا                                                     التوقيع:         
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 سم: اإلعالم التربوي ق 
 م  2020 / 2019للعام األكاديمي  تقرير عن برنامج دراسي

 معلومات أساسية  -أ
 تخصص صحافة( برنامج الدراسات العليا )دبلومة اعالم   اسم البرنامج: -1
 اإلعالم التربوي    التخصص: -2
 2   نوات الدراسية:عدد الس -3
 ( عملي 10)+  نظري ( 6) عدد المقررات: -4
أستاذ المادة باإلضافة إلى ثالثة من أعضاء هيئة التدريس األقرب إلى   أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5

 التخصص 
 غير متوفر نظام الممتحنين الخارجيين:  -6

 معلومات متخصصة  -ب
 إحصائيات:  -7
 34 ين بالبرنامج:عدد الطالب الملتحق -
 %96.5 معدل النجاح في البرنامج )%(: -
منسوبة إلى  اق بالبرنامج )اتجاه االلتح -

 سنوات(:  3األعداد الملتحقة بالبرنامج خالل  
 من خالل متابعة السنوات السابقةمتزايد 

  %96.5( ناجح 28عدد ) نتائج االمتحان النهائي: -
   جيد جدا   (% 65.51) امتياز           ( % 17.24)  توزيع تقديرات النجاح )%(  -

  مقبول ( % -)            ـ  يدج (% 10.34)           
 المعايير األكاديمية: -8
 ديمية المرجعية:ير األكاالمعاي -
النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة في مجال التعلم وكذا  - المعلومات والمفاهيم: 2/1-

 العلوم ذات العالقة بممارسة المهنة
 التخصص   المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال -
 تخصصمبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال ال -
على - - الحفاظ  على  والعمل  البيئة  على  المهنية  لممارسة  تأثير 

 البيئة وصيانته
 تحديد وتحليل المشاكل في مجال التخصص وترتيبها وفقا أللوياتها - : الذهنيةالمهارات  -2/2

 حل المشاكل المتخصصة في مجال مهنته -
 لقراءة التحليلية لألبحاث والمواضيع ذات العالقة بالتخصص ا -
 ر في الممارسات المهنية المخاطتقييم  -
 اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة -
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 المهارات  2/3
 المهنية:المهارات 2/3/1

 تطبيق المهارات المهنية في مجال التخصص  -
المهنية - التقارير  لرص  كتابة  علمية  بحوث  وسائل  يطبق  تأثير  د 

وترتيب   لجمع  علمية  منهجية  باتباع  التربوي  وعرض االعالم 
 المعلومات. 

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

 التواصل الفعال بأنواعه المختلفة - : المهارات العامة والمنقولة -2/3/2
 يا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنيةاستخدام تكنولوج -
 ليمية والشخصية ديد احتياجاته التعالتقييم الذاتي وتح -
 استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف -
 العمل في فريق وإدارة الوقت  -
 قيادة فريق في سياقات مهنية مألوفة  -
 التعلم الذاتي والمستمر -

ى القدرات المحدودة  طرق دعم الطالب )ذو  -
 والمتميزين(:

 ال يوجد

) ية للبرنامجمعايير القياس المرجع - اشتقاق  االعالم    ARSتم  دبلومة  تخصصلبرنامج  صحافة    التربوي 
الدراسات    وتليفزيون( منوإذاعة   لبرامج  للهيئةالمعايير األكاديمية   العليا 

بتاريخ    المنعقد  التربوي  االعالم  قسم  مجلس  وتم    3/2/2019بموافقة 
 اشتقاق البرنامج كما تم اعتماد البرنامج

   األهداف العامة
االعالم   1/1 علوم  مجال  في  والتطبيقية  العلمية  المعارف  تقديم 

 وتكنولوجيا االتصال التربوي.
العلمي   1/2  البحث  مجال  في  متخصصة  علمية  كوادر  إعداد 

 وأخالقياته المتعلقة بمجال االعالم التربوي.  
التعليمي والمحلي  تو   1/3 ظيف وسائل االعالم التربوي لخدمة المجتمع 

 . وحل مشاكله
الصحافة    1/4 بمجال  اتصالية خاصة  إصدار محتويات  الكوادر  إعداد 

التعليمية   المؤسسة  لخدمة  الرقمية  الوسائط  باستخدام  التربوية  واإلذاعة 
 والمجتمع المحيط بها. 

 المعرفة والفهم
ول العلمي للقضايا اإلعالمية والتعليمية من يتعرف على كيفية التنا .1

القة بما يعود بالنفع على المجتمع خالل النظريات والعلوم ذات الع 
 م التربوي. والتعرف على عناصر ومكونات وسائل االعال
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يحدد أخالقيات وقوانين ومبادئ الممارسة المهنية في مجال االعالم  .2
 والبحث العلمي. 

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

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

 المهارات الذهنية 
أللو  .1 وفقا  وترتيبها  التربوي  االعالم  مجال  في  المشاكل  ياتها  يحلل 

 وعوامل تأثيرها والنظريات المناسبة لها 
مسرح(   –صحافة    –ون  سائل االعالم التربوي )إذاعة تليفزيو يصنف   .2

 والقضايا التربوية المختلفة. في حل المشكالت 
االتجاهات  .3 وتحديد  التخصص  مجال  في  السابقة  الدراسات  يلخص 

مج في  الجديد  على  والوقوف  المستخدمة  الحديثة  ال  النظرية 
 التخصص. 

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

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

 المهارات المهنية 
علم .1 بحوث  باتباع يطبق  التربوي  االعالم  وسائل  تأثير  لرصد  ية 

 منهجية علمية لجمع وترتيب وعرض المعلومات.
لتقارير المهنية ويبتكر استراتيجيات حثية في كتابة ايوظف الخبرة الب .2

 جديدة في مجال االعالم التربوي 
 مواصفات الخريج 

فاعلة .1 المختلفة إلقامة عالقات  التربوي  االعالم  مع   توظيف وسائل 
 مؤسسات المجتمع المدني. 

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

 حديد احتياجاته التعليمية والشخصية. يم الذاتي وتيستطيع التقي .3
المعلومات  .4 على  للحصول  المختلفة  العلمية  المصادر  يستخدم 

 والمعارف.
 ية.  يعمل ضمن فريق إلنجاز بحوث علم .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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 متوفر  - دليل البرنامج -
بالمقررات    معرفتهم  لضمان  وذلك  أكاديميا  الطالب  بتوعية  الكلية  تهتم 

هيئة كتيب لتوزيعه   المتاحة بالكلية؛ حيث يتم إصدار دليل للطالب على
ويتضمن  الجدد  للطلبة  الدراسة  لبدء  االولى  االيام  خالل  الطلبة  على 

المناهج   الطال  الدراسية، محتويات  وغياب  المراقبة  ،  بحضور 
والدرجات االمتحانات  التخرج  األكاديمية،  االنضباط  ،  ومتطلبات 

الطالب   وسلوك  الطالب  نظامو األكاديمي  دليل    تأديب  تحديث  ويتم 
        الطالب حسب ما يستجد.

 سنوي  نظام المراجعة الدورية للبرنامج -
مدى توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج مع  -

 مالمستهدف من التعلي
يتوافق الهيكل األكاديمي للبرنامج )المقررات( مع المستهدف من التعليم 

 : على النحو التالي
المستهدفة   - التعلم  مخرجات  مصفوفة  البرنامج  مطابقة  ألهداف 

 التعليمي:
من التعلم مخرجات تكون  أن على  الكلية حرصت -  المستهدفة 

 دافهأ  المخرجات هذه مقرراته وأن تحقق خالل من محققة البرنامج
 من مترابطة مجموعة متكاملة تنمية البرنامج محتوى   ويحقق البرنامج
والعامة المهنية والمهارات المعارف  المشكالت  وحل  والذهنية 

 غيرها.و 
 ويتم العلمي للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة مصفوفة  تم إعداد -

 طريق مصفوفة المقررات عن  مع البرنامج أهداف تطابق من التأكد
 مواصفات البرنامج نموذج ءاستيفا

المعارف   - المعوقات اإلدارية والتنظيمية - لتحقيق  إدارية  يوجد معوقات  المستهدفة من   والمهاراتال 
العلمي  البرن طبقا    والتيامج  الخريجون  يكتسبها  أن  لألهداف يجب 

للكلية.   الجامعة تدعيم مجهودات وحدة ضمان    وتتبنىاالستراتيجية 
المستهدفة عن طريق دورات  التعلم اتق مخرجلتحقي  الجودة بالكلية 

 مركز تطوير التعليم
 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
 التقويم الشفوي  - التقويم:  أدوات -

 التطبيقات العملية   -
 لنتائج البحث  ومناقشة وعرضدراسات بحثية  -
النظرية - للتقييم  االمتحانات  العلمية  البحوث  استخدام   النهائي  مع 

كورونا أزمة  ظروف  تطلبته  لما  وفقا  النقل   لقرارات وفقا    لسنوات 
 للجامعات األعلى المجلس 
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 شهريا  وأعمال السنة الشفوي  االمتحان - المواعيد: -

 التطبيق العملي بعد انتهاء الجانب النظري المرتبط به -

 االمتحان النظري في نهاية السنة الدراسية  -

 ال يوجد )إن وجدت(مالحظات المراجع الخارجي: -
 اإلمكانات التعليمية: -10
المنتسبين الى الكلية   س مناسب مع عدد الطالبعدد أعضاء هيئة التدري نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب -

 2020/ 2019في العام الجامعي 
مدى مالئمة تخصصات أعضاء هيئة  -

التدريس وتوزيع األعباء عليهم طبقًا الحتياجات  
 مج:البرنا

 )  ( الي حد ما               ( مناسب    √) 
 ) لماذا ؟(            )  ( غير مناسب  

منهجية - النوعية  التربية  كلية  أو    تتبنى  هيئة   انتدابلتعيين  أعضاء 
 التدريس تعتمد على توفير التخصصات العلمية لألقسام المختلفة  

يقوم    - بتكليفبحيث  الم  القسم  بتدريس  التدريس  هيئة  قررات عضو 
يحدده موضوع رسالة    الذيالدقيق    العلمي الدراسية طبقا للتخصص  

الدائمة    وتخصص  الدكتوراه  العلمية  منه  التياللجنة  على حصل  ا 
   درجة أستاذ مساعد أو درجة أستاذ.

 مناسب     - المكتبة: -
 .الجيدة والتهوية واإلضاءة والنظافة بالنظام يوجد بالكلية مكتبة تتمتع .1
على النظام األلى على    MARKرسة إلكترونيا ببرنامج  تم عمل الفه .2

الجامعات   مكتبات  باستخدام    وتقوم  المصرية،اتحاد  المكتبة  أمينة 
 مج لمساعدة الطالب في البحث عن المرجع المطلوب.البرنا

 ( . QR بالمكتبة وتفعيل خدمه القارئ الفوري )  Wifiتفعيل خدمة  .3
 للكلية على موقع بنك المعرفة تمت الموافقة على رفع المجلة العلمية .4
المكتبات  .5 اتحاد  موقع  على  العليا  الدراسات  نتيجة  رفع  جارى 

 الجامعية.
 التخصص  في الحديثةالمراجع تم توفير العديد من  .6

 )  ( الي حد ما        ( مناسب        √)  : المعامل -
 ) لماذا ؟(         ( غير مناسب    )  

والسالمة  األمن  إجراءات  للمعايي   بالمعامل  تتوافر  طبقا  الفنية  ر  والورش 
 . والحريقشروط هيئة الدفاع المدني  األكاديمية القومية المرجعية و 
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 اسب  من - الحاسب اآللي:  -
التعليمية  .1 باالحتياجات  تفي  اآللي  للحاسب  معامل  الكلية  تخصص 

 للطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  والبحثية
2. ( للمحاضرات  قاعات  مزودة    أكثرتخصيص  قاعة(    بأجهزة من 

Data Show.     
مدى التعاون مع جهات األعمال في توفير   -

 فرص التدريب للطالب: 
الكلية    توظيفتنسق  ف  سنوي   ملتقى  للخر   رصلتوفير  من  يعمل  جين 

ورجال  الخاصة  الجهات  وبعض  الكلية  بين  التعاون  برتوكوالت  خالل 
 األعمال

 ر مراجع علمية حديثة.  توفي - أي متطلبات أخرى للبرنامج: -
 توفير مكتبة الكترونية داخلية. -

 إدارة الجودة والتطوير: -11
 )  ( الي حد ما                 ( فعال     √) نظام المتابعة لجوانب القصور  -

 ؟( ) لماذا              )  ( غير فعال    
ا  جوانب  تحديد  يتم  التعليمية  للفاعلية  الجودة  تقارير  على  لقصور  بناء 

 اإلجراءات التصحيحية لهذا ومتابعة العملية التعليمية  واتخاذ
 )  ( الي حد ما              ( مناسب        √)  إجراء تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة:  -

 ) لماذا ؟(              )  ( غير مناسب   
تم   التعليمية  للفاعلية  الجودة  تقارير  على  لتط  اتخاذبناء  بيق  إجراءات 

 : والجامعةالكلية  وقوانينلوائح 
 وغياب وجود آلية متابعة أسبوعية لرؤساء األقسام لتسجيل حضور   -

 المقررات الدراسية المختلفة. فيالطالب 
ا - رؤساء  بمراجعة  تكليف  التدريس/الهيئة   التزامألقسام  هيئة   أعضاء 

 المعاونة بجداول الساعات المكتبية المعلنة للطالب.
اال - رؤساء  التدريس  تكليف  هيئة  اعضاء  التزام  بمتابعة   والهيئةقسام 

 ةالدراسي الخطةالمعاونة بتنفيذ 
مدى فاعلية نظام المراجعة الداخلية في   -

 تطوير البرنامج: 
الجودة   منسقيداخلية من وحدة ضمان الجودة بمشاركة  لجان  تقوم   -

لتقارير   دورية  مراجعة  بعمل  العلمية  المقررات   وملفاتباألقسام 
فصل    ومراجعةسية  الدرا كل  نهاية  فى  المقررات   دراسيتقارير 

 .األكاديميالبرامج التعليمية فى نهاية العام   وتقارير
الواردة   - القصور  أوجهه  مناقشة  الدراسية تقار   فييتم  المقررات  ير 

وتقارير البرنامج الدراسي بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية إلزالة  
القصور   المستقبلي  ووضعأسباب  البرامج الخطط  لتحديث وتطوير  ة 

 تتوافق مع أحدث التطورات التكنولوجية. لكيوالمقررات الدراسية  
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مالحظات المراجعين الخارجيين فيما يخص  -
 ومعايير القياس:مخرجات البرنامج 

القياسية  المعايير  مع  البرنامج  من  المستهدفة  التعليمية  النواتج  تتناسب 
كم العليا  الدراسات  لبرامج  الـ  العامة  مع  مناسبة  أنها  تم   ARsا  الذي 

 كمعايير للبرنامج اشتقاقه واعتماده
 مقترحات تطوير البرنامج: -12
 هيكل البرنامج )المقررات/ الساعات(: -

 الوحدات  تطبيقي  نظري  الفرقة عدد الساعات  المقرر اسم  م
 مقررات عامة اجبارية

 األولى 2 - 2 االبداع  ةسيكولوجي 1

2 
عليم المقارن  ظم التن

مجال  في
 التخصص 

 األولى 2 - 2

مناهج البحث  3
 األولى 2 - 2 واالحصاء 

أسس وتطوير  4
 الثانية  2 - 2 المناهج

 الثانية  2 - 2 ليم تكنولوجيا التع  5
 مقررات تخصصية اجبارية

6 
الحاسب االلي  
واستخدامه في  

 التخصص 
 األولى 3 2 2

 األولى 3 2 2 المسرح التربوي  7

8 
راسات في علوم د

الصحافة ووسائل 
 االعالم  

 األولى 3 2 2

9 
دراسات في اإلذاعة  

والتليفزيون  
 التعليمي

 األولى 3 2 2

ة العالقات العام 10
 األولى 3 2 2 واالعالن

11 
الحاسب االلي  
واستخدامه في  

 التخصص 
 الثانية  3 2 2

التحرير واإلخراج   12
 الثانية  3 2 2 الصحفي 

13 
هج  مسرحة المنا

ونظريات اإلخراج  
 والتمثيل 

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

 ي مجال التخصصمقررات اختيارية ف 
 الثانية  3 2 2 تحرير صحفي  16
  الثانية  3 2 2 الرأي العام 17

 بحث( لبعض المقررات )حلقة ال  العمليةزيادة الساعات  - مقررات جديدة: -
االلكتروني(   - )النشر  مثل  جديدة  مقررات  الجديد( )اتاحة  االعالم 

المدرسية( الصحف  وإخراج  بالمؤس  )تحرير  العامة  سات )العالقات 
 التربوية(

كيفية  - التدريب والمهارات:  - على  لتدريهم  للطالب  تدريبية  ودورات  عمل  ورش  عقد 
المو  والمراجع  العالمية،  البيانات  قواعد  من  بنك االستفادة  في  جودة 

 . المعرفة
تدريبية   - دورات  التعليم    للطالبعمل  على  وتفعيلللتدريب    المدمج 

 ات التعليمية المختلفةالبريد االلكتروني والتعامل مع المنص
التدريس/يتم   - هيئة  ألعضاء  تدريبية  دورات  المعاونة   عمل  الهيئة 

 بمركز الجودة بالجامعة.
ا - التدريس/الهيئة  هيئة  أعضاء  تدريب  لجنة يتم  طريق  عن  لمعاونة 

 التدريب والتوعية التابعة لوحدة ضمان الجودة بالكلية. 
والتل - الصحافة  مجال  في  بالمتخصصين  لتنظيم االستعانة  يفزيون 

 الصحافة االلكترونية.ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس حول 
هيئة   - ألعضاء  تدريبية  دورات  التعليم عمل  على  للتدريب  التدريس 

وتفعيل التعليمية ا  المدمج  المنصات  مع  والتعامل  االلكتروني  لبريد 
 المختلفة

بروتوكول - مقترحات قطاع األعمال لتطوير البرنامج: - بين  لتب  عقد  الخبرات  وبين    مؤسساتادل  المدني  القطاع 
 خريجي البرنامج 

االحتياج  - سد  لمحاولة  االعمال  قطاع  في  االحتياج  مجاالت  تحديد 
 من خريجي البرنامج

المدني عن طريق   العمل على - المجتمع  التي تواجه  المشكالت  حل 
 البحث العلمي الدقيق

 الكلية وقطاع االعمال  المسئول عن التنفيذ:  -
 على مدار العام  توقيت التنفيذ:  -

 هناء السيد /دأ.م. : القسم مشرف                         سكرة البريدي  /دأ.م. المسئول عن البرنامج: 
 لتاريخ:    /   / ا                                                     التوقيع:       

 


