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 : االعالم التربوي قسم
   م 2017 / 2016 ياألكاديمللعام  تقرير عن برنامج دراسي

 معلومات اساسية  -أ

 دبلوم خاص في التربية النوعية _ فنون مسرحية اسم البرنامج:  -1
 اإلعالم التربوي  التخصص:  -2
 عامان دراسيان متصالن  عدد السنوات الدراسية:  -3
 ( عملي 10) +    نظري (   6) عدد المقررات  -4
 أستاذ المادة باإلضافة إلى ثالثة من أعضاء هيئة التدريس األقرب إلى التخصص  أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5
 ( غير متاح√)  (   متاح )  نظام الممتحنين الخارجيين --6

 ب  معلومات متخصصة 

 إحصائيات:  -7
 32 نامج: عد الطالب الملتحقين بالبر  -
 % 100 معدل النجاح في البرنامج ) %( : -
الي األعداد   )منسوبةاتجاه االلتحاق بالبرنامج  -

 سنوات:  3الملتحقة بالبرنامج خالل أخر  
 )  ( متناقص       ( متزايد   )  ( ثابت√)

 % 100 نتائج االمتحان النهائي: -
 د جدا ( جي%59.37)              امتياز (  %0) النجاح  )%( تقديراتتوزيع  -

 ( مقبول  %3.12)            ( جيد   37%)               
 المعايير االكاديمية: -8
 المعايير االكاديمية المرجعية: -

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

 ص مجال التخصالمبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في  -
 مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص -
البيئة  - على  الحفاظ  على  والعمل  البيئة  على  المهنية  لممارسة  تأثير 

 وصيانتها 
 تحديد وتحليل المشاكل في مجال التخصص وترتيبها وفقا أللوياتها - الذهنية:المهارات 

 حل المشاكل المتخصصة في مجال مهنته -
 حاث والمواضيع ذات العالقة بالتخصص ليلية لألبقراءة التحال -
 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية  -
 اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة -
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 تطبيق المهارات المهنية في مجال التخصص  - المهنية: المهارات 
 كتابة التقارير المهنية -

 فةاعه المختللفعال بأنو التواصل ا - والمنقولة: المهارات العامة 
 استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية -
 التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية والشخصية  -
 استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف -
 العمل في فريق وإدارة الوقت  -
 قيادة فريق في سياقات مهنية مألوفة  -
 لمستمرالذاتي وا  التعلم -

القدرات المحدودة   ذوي طرق دعم الطالب ) -
 يوجد ال والمتميزين(:

 - معايير القياس المرجعية للبرنامج -
 )  ( غير متوافر  ( متوافر      √ ) دليل البرنامج  -
 )  ( غير متوافر    )  ( متوافر      نظام المراجعة الدورية للبرنامج -

 ةمن سن رثأك)  (    ( سنوي       √)   
مدى توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج مع  -

 المستهدف من التعليم
 متوافق

 ال يوجد معوقات إدارية المعوقات اإلدارية والتنظيمية -
  تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
 أعمال السنة  .1 أدوات التقويم:  -

 االمتحان الشفوي  .2
 قي   تحان التطبياالم .3
 متحان التحريري اال .4

 الشفوي شهريا التقويم  .1 المواعيد: -
 التطبيق العملي بعد انتهاء الجانب النظري   .2
 االمتحان النظري في نهاية السنة الدراسية  .3

 ال يوجد وجدت( )إن  :مالحظات المراجع الخارجي

 االمكانات التعليمية: -10

 عدد أعضاء هيئة التدريس مناسب مع عدد الطالب تدريس الي الطالب  اء هيئة النسبة أعض -
هيئة    - أعضاء  تخصصات  مالءمة  مدى 

الحتياجات   طبقا  عليهم  االعباء  وتوزيع  التدريس 
 البرنامج: 

 )  ( الي حد ما        ( مناسب    √)      
 ) لماذا ؟(         غير مناسب )  (                        
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 حد ما لي ( ا √ )              )  ( مناسب   المكتبة: -
 ) لماذا ؟(      )  ( غير مناسب    

 المكتبة على الكتب والدوريات الحديثة في التخصص  تحتوي ال 
 )  ( الي حد ما         )  ( مناسب        عامل: الم -

 ) لماذا ؟(      ( غير مناسب     √) 
 المعامل على اجهزة حديثه وال تتضمن برامج مناسبه للتخصص  تحتوي ال 

 )  ( الي حد ما                )  ( مناسب   : اآلليالحاسب  -
 ) لماذا ؟(         ( غير مناسب    √)  
 البيانات العالمية باإلنترنت ومواقعنحتاج الى معامل كمبيوتر متصلة  .1
 Dataمن قاعة( مزودة بأجهزة  أكثر) للمحاضراتتخصيص قاعات  .2

Show.  
توفير    - في  األعمال  جهات  مع  التعاون  مدى 

 ب: فرص التدريب للطال
 ن ضعيف تعاو 

حديثة   - متطلبات أخرى للبرنامج:  أي - علمية  مراجع  المسرحية   في توفير  المجالت  وتوفير  التخصص 
 . المتخصصة بشكل دوري لالطالع على كل ما هو جديد

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

 ( ) لماذا            )  ( غير فعال    
 )  ( الي حد ما           ( مناسب        √)  تطبيق لوائح وقوانين الكلية والجامعة:   إجراءات -

 ) لماذا ؟(          )  ( غير مناسب    
تطوير  في  الداخلية  المراجعة  نظام  فاعلية  مدى 

 البرنامج:
 فعال

يخص   - فيما  الخارجيين  المراجعين  مالحظات 
    القياس:  لبرنامج ومعايير خرجات ام

 خاص بالتخصص من المعايير االكاديمية العامة للهيئة Ars لم يتم اشتقاق 

 مقترحات تطوير البرنامج: -12
    (عاتاالسهيكل البرنامج )المقررات /  -

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

 األولى 2 - 2 االبداع  ةسيكولوجي 1

ظم التعليم المقارن  ن 2
 األولى 2 - 2 مجال التخصص  في
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مناهج البحث  3
 األولى 2 - 2 واالحصاء 

 الثانية  2 - 2 أسس وتطوير المناهج 4
 الثانية  2 - 2 تكنولوجيا التعليم  5

 مقررات تخصصية اجبارية

6 
الحاسب االلي  
واستخدامه في  

 تخصص ال
 األولى 3 2 2

 األولى 3 2 2 المسرح التربوي  7

8 
دراسات في علوم 
الصحافة ووسائل 

 االعالم  
 األولى 3 2 2

9 
دراسات في اإلذاعة  

 التعليمي والتليفزيون 
 األولى 3 2 2

10 
العالقات العامة 

 واالعالن
 األولى 3 2 2

11 
الحاسب االلي  
واستخدامه في  

 التخصص 
 الثانية  3 2 2

12 
التحرير واإلخراج  

 صحفي ال
 الثانية  3 2 2

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 نظريات تمثيل وإخراج 16

   (المسرح الرقمي) ثلم اتاحة مقررات اختيارية جديدة - مقررات جديدة: -
 زيادة الساعات العملية لبعض المقررات مثل )نظريات التمثيل واإلخراج( -
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المس - التدريب والمهارات:  - مجال  في  بمتخصصين  قدرة االستعانة  لتنمية  عمل  بورش  للقيام  رح 
 على التعامل مع الجمهور  طالب المسرح

الخبرات بين مؤسسات  عقد - ألعمال لتطوير البرنامج:  مقترحات قطاع ا - لتبادل  المدني وبين خريجي   بروتوكول  القطاع 
 البرنامج 

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

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

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

     

 يدهناء الس  /دأ.م. : القسم مشرف                               دعاء فكرى    /دأ.م. : المسئول عن البرنامج

 التاريخ   /      /                                                                التوقيع:              
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 : االعالم التربوي قسم
    م 2018 / 2017 ياألكاديمللعام  تقرير عن برنامج دراسي

 معلومات اساسية  -أ 

 دبلوم خاص اإلعالم التربوي _ فنون مسرحية  اسم البرنامج:  -1
 الفنون المسرحية التخصص:  -2
 عامان دراسيان متصالن  عدد السنوات الدراسية:  -3
 ( عملي 10)   + نظري (   6) عدد المقررات  -4
 أستاذ المادة باإلضافة إلى ثالثة من أعضاء هيئة التدريس األقرب إلى التخصص  أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5
 ( غير متاح√)  (   متاح )  نظام الممتحنين الخارجيين --6

 متخصصة  ب معلومات

 إحصائيات:  -7
 34 عد الطالب الملتحقين بالبرنامج:  -
 % 100 ( :)% مج لبرناا في ل النجاح معد -
الي   )منسوبةاتجاه االلتحاق بالبرنامج  -

  3األعداد الملتحقة بالبرنامج خالل أخر 
 سنوات:

 )  ( متناقص        )  ( ثابت   ( متزايد    √)

 % 100       ناجح 34عدد    نتائج االمتحان النهائي: -
 د جدا ( جي %47.05)                  امتياز  ( %5.88) %( النجاح ) تقديراتتوزيع  -

 ( مقبول  %2.94)                  ( جيد 44.11%)              
 المعايير االكاديمية: -8
 المعايير االكاديمية المرجعية: -

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

 تخصص في مجال الة المهنية األخالقية والقانونية للممارسادئ المب -
 مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص -
 تأثير لممارسة المهنية على البيئة والعمل على الحفاظ على البيئة وصيانتها  -

 أللوياتهاتحديد وتحليل المشاكل في مجال التخصص وترتيبها وفقا  - : المهارات الذهنية -
 همجال مهنت حل المشاكل المتخصصة في -
 القراءة التحليلية لألبحاث والمواضيع ذات العالقة بالتخصص  -
 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية  -
  اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة -



 

 

2 

 

 تطبيق المهارات المهنية في مجال التخصص  - المهارات المهنية: 
 المهنيةكتابة التقارير  -

 ال بأنواعه المختلفةل الفعالتواص  - لة: المهارات العامة والمنقو 
 استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية -
 التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية والشخصية  -
 استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف -
 لوقت العمل في فريق وإدارة ا -
 مألوفة قيادة فريق في سياقات مهنية  -
 الذاتي والمستمر علمالت -

-  ( الطالب  دعم  القدرات   ذوي طرق 
 المحدودة والمتميزين(: 

 ال يوجد

 - معايير القياس المرجعية للبرنامج -
 )  ( غير متوافر           ( متوافر   √) دليل البرنامج  -

وذلك   أكاديميا  الطالب  بتوعية  الكلية  المتاحة تهتم  بالمقررات  معرفتهم  لضمان 
 .كليةبال

 )  ( غير متوافر         ( متوافر   √)                       لمراجعة الدورية للبرنامجام انظ -
 من سنة  رث)  ( أك           ( سنوي  √)                      

مدى توافق الهيكل األكاديمي للبرنامج  -
 مع المستهدف من التعليم

 التعليم. الهيكل األكاديمي للبرنامج )المقررات( مع المستهدف من  افقيتو 

 ال يوجد معوقات إدارية يميةارية والتنظالمعوقات اإلد -
  تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
 التقويم الشفوي  - أدوات التقويم:  -

 التطبيقات العملية   -
 بحث ئج اللنتا ومناقشة وعرضدراسات بحثية  -
 االمتحانات النظرية -

 الشفوي شهريا التقويم  - المواعيد: -
 نب النظري  بعد انتهاء الجاالتطبيق العملي  -
 االمتحان النظري في نهاية السنة الدراسية  -

            :مالحظات المراجع الخارجي
 ) إن وجدت(

 ال يوجد

 االمكانات التعليمية: -10
الي    - التدريس  هيئة  أعضاء  نسبة 
 لطالب ا

التدريس إلجمالي   األنسبة أعضاء هيئة  في  الكلية  في  المقيدين  الطالب  قسام  عدد 
   2017/2018األكاديمية للعام األكاديمي
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مدى مالءمة تخصصات أعضاء هيئة   -
طبقا  عليهم  االعباء  وتوزيع  التدريس 

 الحتياجات البرنامج: 

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

ريس  يئة التدأعضاء ه  انتدابتعيين أو فق منهجية في  و   التربية النوعية كلية  تعمل   -
 صصات العلمية لألقسام المختلفة تبعا للتخصص. تعتمد على توفير التخ

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

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

 المعامل  في المخصصة لكل طالب  والمساحةتيعابية ال تناسب الطاقة االس -
 ال يتوافر برامج تخصصيه للمسرح  -

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

 المرتبطة باألنترنت  نحن في حاجه الى المزيد من اجهزة الحاسب األلى 
في  اون مع جهات األعمال مدى التع -

 توفير فرص التدريب للطالب:
 ال يوجد تعاون كافي مع الجهات المختصة لتدريب الطالب 

الطالب   متطلبات أخرى للبرنامج:  أي - بالفنون الموضوعات ذات    فيتنظيم ورش عمل/مؤتمرات بمشاركة    الصلة 
المجتمع م التعاون بين شعبة المسرح والمالمسرحية وخدمة  التربوية في  ثل  ؤسسات 

  بالكليةمع المحيط المجت

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

 ( ) لماذا      )  ( غير فعال                         
تحد يتم  التعليمية  للفاعلية  الجودة  تقارير  على  القصور  بناء  جوانب    اذ واتخيد 

 التصحيحية لهذا ومتابعة العملية التعليمية اإلجراءات
الكلية    إجراءات  - وقوانين  لوائح  تطبيق 

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

في   الداخلية  المراجعة  نظام  فاعلية  مدى 
 البرنامج:  تطوير

أوج مناقشة  الواردةيتم  القصور  الدراسية    هه  المقررات  تقارير  البرنامج   وتقاريرفي 
 الدراسي بهدف عمل اإلجراءات التصحيحية

فيما   - الخارجيين  المراجعين  مالحظات 
ومعايير   البرنامج  مخرجات  يخص 

      القياس:  
 العامة للهيئة خاص بالتخصص من المعايير االكاديمية Ars لم يتم اشتقاق 
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 مج:ترحات تطوير البرنامق -12
 :  (عاتا الس /المقرراتهيكل البرنامج ) -

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

 األولى 2 - 2 االبداع  ةسيكولوجي 1

 فيظم التعليم المقارن ن 2
 األولى 2 - 2 مجال التخصص 

 األولى 2 - 2 صاءلبحث واالحمناهج ا 3
 الثانية  2 - 2 المناهج أسس وتطوير 4
 الثانية  2 - 2 تكنولوجيا التعليم  5

 مقررات تخصصية اجبارية

الحاسب االلي واستخدامه  6
 األولى 3 2 2 في التخصص 

 األولى 3 2 2 المسرح التربوي  7

دراسات في علوم الصحافة   8
 األولى 3 2 2 ووسائل االعالم  

دراسات في اإلذاعة   9
 األولى 3 2 2 ي التعليموالتليفزيون 

 األولى 3 2 2 العالقات العامة واالعالن 10

11 
الحاسب االلي واستخدامه 

 الثانية  3 2 2 في التخصص 

 الثانية  3 2 2 التحرير واإلخراج الصحفي 12

مسرحة المناهج ونظريات  13
 الثانية  3 2 2 اإلخراج والتمثيل

 الثانية  3 2 2 ت االتصال نظريا 14
 الثانية  2 - 2 حلقة بحث  15

 مقررات اختيارية في مجال التخصص
  الثانية  3 2 2 نظريات تمثيل وإخراج 16

 )المسرحنعمل على اضافة بعض المقررات الجديدة التي تواكب التطور منها مادة    مقررات جديدة: -
 ئحة وذلك يحتاج الى تغيير الال العالجي(

تدريبي − لتدريب والمهارات: ا - الجودة يتم عمل دورات  المعاونة بمركز  التدريس/الهيئة  ة ألعضاء هيئة 
 بالجامعة.

هيئة  − لتنظيم ورشة عمل ألعضاء  المسرح  في مجال  بالمتخصصين  االستعانة 
 التدريس حول اهمية المسرح العالجي في المجتمع 



 

 

5 

 

لتطوير   - األعمال  قطاع  مقترحات 
 : البرنامج

برو  − مؤسساتعقد  بين  الخبرات  لتبادل  خريجي  القط  توكول  وبين  المدني  اع 
 البرنامج 

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

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

 لكلية ا المسئول عن التنفيذ:  -
 2019/ 2018العام  يت التنفيذ: توق -

     يشارحنان  /أ.د: مشرف القسم                        دعاء فكرى        /دأ.م. : ئول عن البرنامجالمس
 التاريخ   /      /                                                               التوقيع:   
            

               

                              

     

 



 

 

 اإلعالم التربوي  قسم:
    م 2019 / 2018 ياألكاديمللعام  تقرير عن برنامج دراسي

 معلومات اساسية  -أ

 االعالم التربوي _ شعبة الفنون المسرحية  اسم البرنامج:  -1
 االعالم التربوي _ فنون مسرحية  التخصص:  -2
 عامان دراسيان متصالن  عدد السنوات الدراسية:  -3
 ( عملي  10+   ) نظري (   6) مدة/ عدد المقررات لمعتات اعاعدد الس -4
 أستاذ المادة باإلضافة إلى ثالثة من أعضاء هيئة التدريس األقرب إلى التخصص  أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5
 ( غير متاح√)        متاح   ) (   نظام الممتحنين الخارجيين --6

 متخصصة  ب معلومات

 إحصائيات :  -7
 31 حقين بالبرنامج: ب الملتد الطالع -
 % 100 ( :)% معدل النجاح في البرنامج  -
الي األعداد   )منسوبةاتجاه االلتحاق بالبرنامج  -

 سنوات:  3الملتحقة بالبرنامج خالل أخر  
 )  ( متناقص      )  ( ثابت   ( متزايد  √)

         % 100بنسبة   ناجح  23  عدد  نتائج االمتحان النهائي: -
 ( جيد جدا %73.91)               امتياز (%8.69)            %( النجاح ) تقديراتتوزيع  -

 ( مقبول%4.34)             ( جيد   13.1%)           
 المعايير االكاديمية: -8
 المعايير االكاديمية المرجعية: -

وكذا  -   والفهم:المعرفة  التعلم  مجال  في  المتخصصة  والمعارف  واألساسيات  النظريات 
 سة المهنةالعلوم ذات العالقة بممار 

 المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص  -
 مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص -
البيئة  - على  الحفاظ  على  والعمل  البيئة  على  المهنية  لممارسة  تأثير 

 وصيانتها 
 تهافقا أللويا وترتيبها و تحديد وتحليل المشاكل في مجال التخصص  - المهارات الذهنية:  -

 حل المشاكل المتخصصة في مجال مهنته -
 القراءة التحليلية لألبحاث والمواضيع ذات العالقة بالتخصص  -
 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية  -
 اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة  -



 

 

 تطبيق المهارات المهنية في مجال التخصص  - المهارات المهنية: 
 ةرير المهنيتابة التقاك -

 التواصل الفعال بأنواعه المختلفة - المهارات العامة والمنقولة: 
 استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية -
 التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية والشخصية  -
 استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف -
 رة الوقت فريق وإدا العمل في -
 قيادة فريق في سياقات مهنية مألوفة  -
 التعلم الذاتي والمستمر -

القدرات المحدودة   ذوي طرق دعم الطالب ) -
 والمتميزين(:

 ال يوجد

) معايير القياس المرجعية للبرنامج - اشتقاق  االعالم    ARSتم  دبلومه  تخصصلبرنامج  فنون    التربوي 
األك(  مسرحية المعايير  لبرامج  من  للهيئةالدراسات  اديمية  بموافقة    العليا 

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

 األهداف العامة للبرنامج:
تقديم المعارف العلمية والتطبيقية في مجال علووم االعوالم وتكنولوجيوا   1/1

 االتصال التربوي 
ي وأخالقياتوه جوال البحوا العلمومية متخصصوة فوي مإعداد كوادر عل  1/2 

 بمجال االعالم التربوي  المتعلقة
والمحلوووي توظيووو وسوووائل االعوووالم التربووووي لخدمووة المجتموووع التعليموووي  1/3

 مشاكله. وحل
إصووووودار محتويووووات اتصووووالية خاصوووووة بمجووووال الفنوووووون إعووووداد الكوووووادر  1/4

جتموووع التعليميوووة والم المسووورحية اسوووتخدام الوسوووائ  الرقميوووة لخدموووة الم سسوووة
 .المحي  بها

من   .1 المعلومات والمفاهيم: - والتعليمية  اإلعالمية  للقضايا  العلمي  التناول  كيفية  على  يتعرف 
المجتمع  على  بالنفع  يعود  بما  العالقة  ذات  والعلوم  النظريات  خالل 
والفنون  التربوي  االعالم  وسائل  ومكونات  عناصر  على  والتعرف 

 المسرحية.
الممد أخالقيات وقوايحد .2 المهنية في مجال االعالم نين ومبادئ  ارسة 

 والبحا العلمي. 
المهنية  .3 والممارسة  التخصص  مجال  في  الحديثة  التكنولوجيا  يحدد 

 وتحقيق اساسيات الجودة.
يختار بيئة العمل المناسبة بما يحقق األمن والسالمة البيئية والمهنية  .4

 يمية والمجتمع وبما يعود بالنفع على الم سسة التعل



 

 

 المهارات المهنية: 
 

والفنون   .1 التربوي  االعالم  وسائل  تأثير  لرصد  علمية  بحوث  يطبق 
 المسرحية باتباع منهجية علمية لجمع وترتيب وعرض المعلومات.

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

إلقامة  .1 والمنقولة: العامة  المهارات المختلفة  المسرحية  والفنون  التربوي  االعالم  وسائل  توظيو 
 عالقات فاعلة مع م سسات المجتمع المدني.

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

 مية والشخصية. احتياجاته التعلييستطيع التقييم الذاتي وتحديد  .3
المعلومات  .4 على  للحصول  المختلفة  العلمية  المصادر  يستخدم 

 والمعارف.
 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

 ال يوجد دت(إن وج: )الخارجيمالحظات المراجع 
 االمكانات التعليمية: -10
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلجمالي عدد الطالب المقيدين في الكلية في   نسبة أعضاء هيئة التدريس الي الطالب   -

   2019/  2018 األقسام األكاديمية للعام األكاديمي
التدريس   - هيئة  أعضاء  تخصصات  مالءمة  مدى 

 ج: حتياجات البرنامباء عليهم طبقا الوتوزيع االع
 )  ( الي حد ما         ( مناسب      √)              

 ) لماذا ؟(      غير مناسب       ) (              
هيئة  - أعضاء  انتداب  أو  لتعيين  منهجية  النوعية  التربية  كلية  تتبنى 

تبعا  المختلفة  لألقسام  العلمية  التخصصات  توفير  على  تعتمد  التدريس 
 للتخصص. 

ررات الدراسية دريس بتدريس المقليو عضو هيئة التيعمل القسم على تك -
الدقيق   العلمي  للتخصص  الدكتوراه   الذيطبقا  رسالة  موضوع  يحدده 

أستاذ   وتخصص درجة  على  منها  حصل  التي  الدائمة  العلمية  اللجنة 
 مساعد أو درجة أستاذ. 

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

 الجيدة. والتهوية واإلضاءة والنظافة بالنظام مكتبة تتمتع يوجد بالكلية -
ببرنامج   - إلكترونيا  الفهرسة  األلى على    MARKتم عمل  النظام  على 

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

 ( . QR القارئ الفوري )بالمكتبة وتفعيل خدمه    Wifiتفعيل خدمة  -
 تمت الموافقة على رفع المجلة العلمية للكلية على موقع بنك المعرفة -
 جارى رفع نتيجة الدراسات العليا على موقع اتحاد المكتبات الجامعية. -
 تم توفير العديد من المراجع الحديثة في التخصص  -



 

 

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

التخصصية    تتوافر - المعامل  الالزمة  والورشبالكلية  والمسرح   الفنية 
التي   و  العلمي  البرنامج  من  المستهدفة  المهارات  و  المعارف  لتحقيق 

 يجب أن يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف االستراتيجية للكلية. 
 )  ( الي حد ما              ( مناسب √)                الحاسب اآللي:  -

 ) لماذا ؟(      غير مناسب      ) (                
التعليمية    تخصص - باالحتياجات  تفي  اآللي  للحاسب  معامل  الكلية 

   للطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والبحثية
مدى التعاون مع جهات األعمال في توفير فرص    -

 التدريب للطالب:
خريجين من خالل  مل للتنسق الكلية ملتقى توظيو سنوي لتوفير فرص ع

 برتوكوالت التعاون بين الكلية وبعض الجهات الخاصة ورجال األعمال
عمل/ متطلبات أخرى للبرنامج:  أي - ورش  ذات   تنظيم  الموضوعات  في  الطالب  بمشاركة  م تمرات 

في   المسرحية  الفنون  تخصص  توظيو  وكيفية  المجتمع  بمشاكل  الصلة 
 خدمة مشكالت المجتمع المحي . 

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

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

 اإلجراءات التصحيحية نحو المقصرين واتخاذ
 )  ( الي حد ما        ( مناسب       √)               والجامعة:   لكليةإجراءات تطبيق لوائح وقوانين ا -

 ) لماذا ؟(   )  ( غير مناسب                     
بناء على تقارير الجودة للفاعلية التعليمية تم اتخاذ إجراءات لتطبيق لوائح  

 على النحو التالي:  والجامعةالكلية   وقوانين
حضور   - لتسجيل  األقسام  لرؤساء  أسبوعية  متابعة  آلية   وغياب وجود 

 في المقررات الدراسية المختلفة. لطالبا
التدريس/الهيئة  - هيئة  أعضاء  التزام  بمراجعة  األقسام  رؤساء  تكليو 

 المعاونة بجداول الساعات المكتبية المعلنة للطالب.
والهيئة  - التدريس  هيئة  اعضاء  التزام  بمتابعة  االقسام  رؤساء  تكليو 

 المعاونة بتنفيذ الخطة الدراسية
اجعة الداخلية في تطوير المر  مدى فاعلية نظام

 البرنامج:
الجودة تقوم   - منسقي  بمشاركة  الجودة  ضمان  وحدة  من  داخلية  لجان 

المقررات الدراسية  وملفاتدورية لتقارير  مراجعةباألقسام العلمية بعمل 
الدراسية  المقررات  تقارير  في  الواردة  القصور  أوجهه  مناقشة  يتم 

بهدف   وتقارير الدراسي  إلزالة عمل    البرنامج  التصحيحية  اإلجراءات 
أسباب القصور و وضع الخط  المستقبلية لتحديا و تطوير البرامج 

 و المقررات الدراسية لكى تتوافق مع أحدث التطورات التكنولوجية.



 

 

مالحظات المراجعين الخارجيين فيما يخص  -
      القياس:  مخرجات البرنامج ومعايير 

التعليمية   النواتج  القياسية المستتتناسب  المعايير  مع  البرنامج  من  هدفة 
الو   مع  مناسبة  أنها  كما  العليا  الدراسات  لبرامج  تم   ARsالعامة  الذي 

 اشتقاقه واعتماده كمعايير للبرنامج
 مقترحات تطوير البرنامج: -12

 ( :   الساعات/  )المقرراتهيكل البرنامج  -
 الوحدات  تطبيقي  نظري  الفرقة عدد الساعات  اسم المقرر  م

 مقررات عامة اجبارية
 األولى 2 - 2 االبداع  ةسيكولوجي 1

ظم التعليم المقارن  ن 2
 مجال التخصص  في

 األولى 2 - 2

لبحث مناهج ا 3
 األولى 2 - 2 صاء واالح

 الثانية  2 - 2 المناهج أسس وتطوير 4
 الثانية  2 - 2 تكنولوجيا التعليم  5

 مقررات تخصصية اجبارية

6 
الحاسب االلي  
واستخدامه في  

 التخصص 
 األولى 3 2 2

 األولى 3 2 2 المسرح التربوي  7

8 
دراسات في علوم 
الصحافة ووسائل 

 االعالم  
 األولى 3 2 2

دراسات في اإلذاعة   9
 األولى 3 2 2 ي التعليموالتليفزيون 

العالقات العامة  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 
مسرحة المناهج  
ونظريات اإلخراج  

 والتمثيل 
 الثانية  3 2 2



 

 

 الثانية  3 2 2 ت االتصال نظريا 14
 الثانية  2 - 2 حلقة بحث  15

 مقررات اختيارية في مجال التخصص
  الثانية  3 2 2 نظريات تمثيل وإخراج 16

للجامعات − مقررات جديدة: - االعلى  المجلس  اعتماده من  ، ال يمكن اضافة مقرر دون 
 ان كنا نعمل على تغيير الالئحة واضافه بعد المقررات الخاصة مثل و 

 (العالجي، والمسرح  مسرح العرائس) مقرر
الهيئة المعاونة بمركز /تدريسيتم عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة ال - التدريب والمهارات:  -

 الجودة بالجامعة. 
لجنة   - طريق  عن  المعاونة  التدريس/الهيئة  هيئة  أعضاء  تدريب  يتم 

 التدريب والتوعية التابعة لوحدة ضمان الجودة بالكلية. 
اعضاء   تم - من  عدد  للطالب وحضرها  العمل  من ورش  العديد  اقامة 

انتاج   كيفية  في  المعاونة  والهيئة  التدريس  الستخدامها  العراهيئة  ئس 
 في خدمة المجتمع

مهاريا  - الطالب  مستوى  لرفع  الميداني  البحا  موضوع  إضافة  تم 
 خبرات التعامل مع المجتمع.  واكسباهم

م سسات - مقترحات قطاع األعمال لتطوير البرنامج:   - بين  الخبرات  لتبادل  بروتوكول  وبين   عقد  المدني  القطاع 
 خريجي البرنامج 

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

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

 الكلية ورجال االعمال  المسئول عن التنفيذ:  -

 2019/2020 توقيت التنفيذ:  -
 

                                                                                يشار حنان /أ. دمشرف القسم:                                  أ.م. د/ سكرة البريدي  :المسئول عن البرنامج
 التاريخ   /      /                                                                   التوقيع:   

 

 



 

 

 

 اإلعالم التربوي  قسم:
     م 2020 / 2019 ياألكاديمللعام  تقرير عن برنامج دراسي

 معلومات اساسية  -أ

 شعبة الفنون المسرحية -االعالم التربوي  اسم البرنامج:  -1
 فنون مسرحية  -ي االعالم التربو  التخصص:  -2
 عامان دراسيان متصالن  عدد السنوات الدراسية:  -3
 ( عملي  10)   + نظري (   6) عتمدة/ عدد المقررات المات عاعدد الس -4
 أستاذ المادة باإلضافة إلى ثالثة من أعضاء هيئة التدريس األقرب إلى التخصص  أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5
 ( غير متاح √)           )  (   متاح   نظام الممتحنين الخارجيين --6

 ب  معلومات متخصصة 

 إحصائيات:  -7
 31 نامج: لتحقين بالبر ب الملطالد اع -
 % 100 (:)% معدل النجاح في البرنامج  -
الي األعداد   )منسوبةاتجاه االلتحاق بالبرنامج  -

 سنوات:  3الملتحقة بالبرنامج خالل أخر  
 )  ( متناقص       )  ( ثابت      ( متزايد √)

 % 100ناجح  26عدد   نتائج االمتحان النهائي: -
                جيد جدا %65.38ممتاز                  %15.38 %( ) جاحالن راتديتقتوزيع  -

 % مقبول -                   جيد   15.38%           
 اديمية:يير االكالمعا -8
 المعايير االكاديمية المرجعية: -

وكذ -   والفهم:المعرفة  التعلم  مجال  في  المتخصصة  والمعارف  واألساسيات  ا النظريات 
 ذات العالقة بممارسة المهنةالعلوم 

 المبادئ األخالقية والقانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص  -
 صمجال التخص  المهنية في مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة -
البيئة  - على  الحفاظ  على  والعمل  البيئة  على  المهنية  لممارسة  تأثير 

 وصيانتها 
 رتيبها وفقا أللوياتهال في مجال التخصص وتيل المشاكتحديد وتحل - المهارات الذهنية:  -

 حل المشاكل المتخصصة في مجال مهنته -
 ة بالتخصص القراءة التحليلية لألبحاث والمواضيع ذات العالق -
 ييم المخاطر في الممارسات المهنية قت -
 اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة  -



 

 

 

 في مجال التخصص  ت المهنيةتطبيق المهارا - المهارات المهنية: 
 كتابة التقارير المهنية -

 التواصل الفعال بأنواعه المختلفة - المهارات العامة والمنقولة: 
 لممارسة المهنيةخدم تطوير الومات بما ياستخدام تكنولوجيا المع -
 التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية والشخصية  -
 والمعارفلمعلومات استخدام المصادر المختلفة للحصول على ا  -
 العمل في فريق وإدارة الوقت  -
 قيادة فريق في سياقات مهنية مألوفة  -
 التعلم الذاتي والمستمر -

  ات المحدودةالقدر  ذوي طرق دعم الطالب ) -
 (:والمتميزين

 ال يوجد 

 معايير القياس المرجعية للبرنامج -
 

اشتقاق   االعالم    ARS)تم  دبلومه  تخصص لبرنامج  فنون    التربوي 
(م األك   سرحية  المعايير  للهيئة من  العليا   الدراسات  لبرامج  اديمية 

كما تم   3/2/2019بموافقة مجلس قسم االعالم التربوي المنعقد بتاريخ   
 مجعتماد البرناا 

 األهداف العامة للبرنامج:
تقديم المعارف العلمية والتطبيقية في مجال علووم االعوالم وتكنولوجيوا   1/1

 االتصال التربوي 
علمية متخصصوة فوي مجوال البحوع العلموي وأخالقياتوه كوادر  إعداد    1/2 

 بمجال االعالم التربوي  المتعلقة
والمحلوووي عليموووي بووووي لخدمووة المجتموووع التتوظيووو وسوووائل االعوووالم التر  1/3

 مشاكله. وحل
إصووووودار محتويووووات اتصووووالية خاصوووووة بمجووووال الفنوووووون إعووووداد الكوووووادر  1/4

لمؤسسوووة التعليميوووة والمجتموووع ة لخدموووة االمسووورحية اسوووتخدام الوسوووائ  الرقميووو
 .المحي  بها

 المعلومات والمفاهيم: -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كيفية .1 على  م  يتعرف  والتعليمية  اإلعالمية  للقضايا  العلمي  ن  التناول 
ب يعود  بما  العالقة  ذات  والعلوم  النظريات  المجتمع خالل  على  النفع 

وال  التربوي  االعالم  وسائل  ومكونات  عناصر  على  فنون والتعرف 
 .رحيةالمس

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

والممارسةيح .3 التخصص  مجال  في  الحديثة  التكنولوجيا  المهنية   دد 
 وتحقيق اساسيات الجودة.

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



 

 

 

أللوي  .1 المهارات الذهنية وفقا  وترتيبها  التربوي  االعالم  مجال  في  المشاكل  اتها يحلل 
 اسبة لها وعوامل تأثيرها والنظريات المن

مسرح(   –صحافة    –سائل االعالم التربوي )إذاعة تليفزيون  و يصنف   .2
 في حل المشكالت والقضايا التربوية المختلفة. 

م   راساتالد  يلخص .3 في  االتجاهات السابقة  وتحديد  التخصص  جال 
مجا في  الجديد  على  والوقوف  المستخدمة  الحديثة  ل  النظرية 

 التخصص. 
تو  .4 التي  والصعوبات  المخاطر  حلول  يبين  عن  البحع  أثناء  اجهه 

 الت المهنية المختلفة في مجال االعالم  للمشك
لمشكالت ومات عن ايستخدم التكنولوجيا الحديثة لجمع البيانات والمعل .5

 العلمية في مجال االعالم واقتراح الحلول لها. 
 المهارات المهنية: 

 
علم .1 بحوث  والفنون  يطبق  التربوي  االعالم  وسائل  تأثير  لرصد  ية 

 لومات.سرحية باتباع منهجية علمية لجمع وترتيب وعرض المعالم
استراتيج  .2 المهنية ويبتكر  التقارير  في كتابة  البحثية  الخبرة  يات يوظف 

 المسرحية. في مجال االعالم التربوي والفنون  جديدة
ا .1 المهارات العامة والمنقولة:  وسائل  إلقامة توظيو  المختلفة  المسرحية  والفنون  التربوي  العالم 

 عالقات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني.
االعالم   .2 ممارسة  تطوير  يخدم  بما  المعلومات  تكنولوجيا  يستخدم 

 ختلفة. سرحية المالتربوي والفنون الم
 يستطيع التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية والشخصية.  .3
الع .4 المصادر  المعلومات يستخدم  على  للحصول  المختلفة  لمية 

 والمعارف.
 من فريق إلنجاز بحوث علمية.  ل ضيعم .5
 يحدد أدوات التقييم ويميز بين نظريات التقويم التربوي.  .6
 الذاتي والمستمر.  يق التعلميطلع على الجديد في التخصص عن طر  .7

 ال يوجد ) إن وجدت(  الخارجي:مالحظات المراجع 
 س مدى اكتساب المستهدف من التعليم:تقويم طالب لقيا -9
 التقويم الشفوي  - : أدوات التقويم -

 التطبيقات العملية   -
 لنتائج البحع  ومناقشة وعرضدراسات بحثية  -
لسنوات   تقييم النهائيلعلمية للمع استخدام البحوث ا  االمتحانات النظرية -

  األعلى المجلس    لقراراتوفقا    النقل وفقا لما تطلبته ظروف أزمة كورونا
 للجامعات

 شهريا  السنةوأعمال   الشفوي  االمتحان - المواعيد: -
 التطبيق العملي بعد انتهاء الجانب النظري المرتب  به -
 االمتحان النظري في نهاية السنة الدراسية  -



 

 

 

 ميةات التعلياالمكان -10
مالي عدد الطالب المقيدين في الكلية في  نسبة أعضاء هيئة التدريس إلج نسبة أعضاء هيئة التدريس الي الطالب   -

   2020/  2019األكاديمي األقسام األكاديمية للعام
التدريس   - هيئة  أعضاء  تخصصات  مالءمة  مدى 

 وتوزيع االعباء عليهم طبقا الحتياجات البرنامج: 
 )  ( الي حد ما          اسب ( من√)
 غير مناسب      ) لماذا ؟(   ) (                  

ا - التربية  كلية  هيئة تتبنى  أعضاء  انتداب  أو  لتعيين  منهجية  لنوعية 
تبعا دريالت المختلفة  لألقسام  العلمية  التخصصات  توفير  على  تعتمد  س 

 للتخصص. 
دراسية مقررات الليو عضو هيئة التدريس بتدريس اليعمل القسم على تك -

الذى ي الدقيق  العلمي  للتخصص  و   حدده موضوع رسالة الدكتوراه طبقا 
أستاذ  درجة  على  منها  حصل  التي  الدائمة  العلمية  اللجنة  تخصص 

 مساعد أو درجة أستاذ. 
 )  ( الي حد ما        ( مناسب    √) المكتبة: -

 ؟(  ) لماذا      )  ( غير مناسب                     
 الجيدة. والتهوية واإلضاءة والنظافة بالنظام ية مكتبة تتمتعيوجد بالكل -
الفه - عمل  ببرنامج  تم  إلكترونيا  على    MARKرسة  األلى  النظام  على 

الجامعات   مكتبات  باستخدام    المصرية،اتحاد  المكتبة  أمينة  تقوم  و 
 البرنامج لمساعدة الطالب في البحع عن المرجع المطلوب.

 ( . QR بالمكتبة وتفعيل خدمه القارئ الفوري )  Wifiتفعيل خدمة  -
 للكلية على موقع بنك المعرفة تمت الموافقة على رفع المجلة العلمية -
 جارى رفع نتيجة الدراسات العليا على موقع اتحاد المكتبات الجامعية. -
 العديد من المراجع الحديثة في التخصص  تم توفير -

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

المعامل  تتوافر - الالزمة   والورشالتخصصية    بالكلية  والمسرح    الفنية 
يجب   والتي المستهدفة من البرنامج العلمي    والمهاراتلتحقيق المعارف  

 أن يكتسبها الخريجون طبقا لألهداف االستراتيجية للكلية.
 )  ( الي حد ما          ( مناسب √) الحاسب اآللي:  -

 ( )  ( غير مناسب      ) لماذا ؟                  
التعليمية    تخصص - باالحتياجات  تفي  اآللي  للحاسب  معامل  الكلية 

 للطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  والبحثية
مدى التعاون مع جهات األعمال في توفير فرص    -

 التدريب للطالب:
مل للخريجين من خالل  ملتقى توظيو سنوي لتوفير فرص ع تنسق الكلية

 وبعض الجهات الخاصة ورجال األعمالبرتوكوالت التعاون بين الكلية 
ورش أى متطلبات أخرى للبرنامج:   - ذات   عمل/  تنظيم  الموضوعات  في  الطالب  بمشاركة  مؤتمرات 

في   المسرحية  الفنون  تخصص  توظيو  وكيفية  المجتمع  بمشاكل  الصلة 
 دمة مشكالت المجتمع المحي . خ



 

 

 

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

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

 يحية نحو المقصريناإلجراءات التصح واتخاذ
 )  ( الي حد ما         ( مناسب   √) لكلية والجامعة:  إجراءات تطبيق لوائح وقوانين ا -

 )  ( غير مناسب      ) لماذا ؟(                   
بناء على تقارير الجودة للفاعلية التعليمية تم اتخاذ إجراءات لتطبيق لوائح  

 التالي:  على النحو والجامعةالكلية   وقوانين
 وغياب وجود آلية متابعة أسبوعية لرؤساء األقسام لتسجيل حضور   -

 مقررات الدراسية المختلفة.لطالب في الا
التدريس/الهيئة  - هيئة  أعضاء  التزام  بمراجعة  األقسام  رؤساء  تكليو 

 المعاونة بجداول الساعات المكتبية المعلنة للطالب.
اعضاء   - التزام  بمتابعة  االقسام  رؤساء  والهيئة تكليو  التدريس  هيئة 

 المعاونة بتنفيذ الخطة الدراسية
لداخلية في تطوير المراجعة ا  مدى فاعلية نظام

 البرنامج:
الجودة  تقوم   منسقي  بمشاركة  الجودة  ضمان  وحدة  من  داخلية  لجان 

لتقارير   دورية  مراجعة  بعمل  العلمية  الدراسية   وملفاتباألقسام  المقررات 
الواردة في تقارير المقررات الدراسية و تقارير  يتم مناقشة أوجهه القصور  
بهدف الدراسي  اإلجراءا  البرنامج  أسباب عمل  إلزالة  التصحيحية  ت 

و  البرامج  تطوير  و  لتحديع  المستقبلية  الخط   وضع  و  القصور 
 المقررات الدراسية لكى تتوافق مع أحدث التطورات التكنولوجية.

ص مالحظات المراجعين الخارجيين فيما يخ -
     القياس:  مخرجات البرنامج ومعايير 

التعليمية   النواتج  التتناسب  من  القياسية المستهدفة  المعايير  مع  برنامج 
الو   مع  مناسبة  أنها  كما  العليا  الدراسات  لبرامج  تم   ARsالعامة  الذي 

 اشتقاقه واعتماده كمعايير للبرنامج
 مقترحات تطوير البرنامج: -12

 :   الساعات( / قررات)المهيكل البرنامج  -
 اسم المقرر  م

 عدد الساعات 
 الوحدات  تطبيقي  نظري  الفرقة

 ررات عامة اجباريةمق
 األولى 2 - 2 االبداع  ةجيسيكولو  1

2 
ظم التعليم المقارن  ن

 مجال التخصص  في
 األولى 2 - 2



 

 

 

3 
لبحث مناهج ا

 صاء واالح
 األولى 2 - 2

 الثانية  2 - 2 المناهج أسس وتطوير 4
 الثانية  2 - 2 تكنولوجيا التعليم  5

 مقررات تخصصية اجبارية

6 
الحاسب االلي  

دامه في  واستخ
 التخصص 

 األولى 3 2 2

 األولى 3 2 2 المسرح التربوي  7

8 
دراسات في علوم 
الصحافة ووسائل 

 االعالم  
 األولى 3 2 2

9 
دراسات في اإلذاعة  

 ي التعليموالتليفزيون 
 األولى 3 2 2

10 
قات العامة العال

 واالعالن
 األولى 3 2 2

11 
الحاسب االلي  
واستخدامه في  

 التخصص 
 ثانية ال 3 2 2

12 
التحرير واإلخراج  

 الصحفي 
 الثانية  3 2 2

13 
مسرحة المناهج  
ونظريات اإلخراج  

 والتمثيل 
 الثانية  3 2 2

 الثانية  3 2 2 ت االتصال نظريا 14
 الثانية  2 - 2 حلقة بحث  15

 ارية في مجال التخصصمقررات اختي
  الثانية  3 2 2 نظريات تمثيل وإخراج 16

للجامعات  ال − مقررات جديدة: - االعلى  المجلس  اعتماده من  ، يمكن اضافة مقرر دون 
 وان كنا نعمل على تغيير الالئحة واضافه بعد المقررات الخاصة مثل 

 والمسرح العالجى( العرائس، )مسرح مقرر



 

 

 

تدريس/الهيئة المعاونة بمركز يتم عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة ال − التدريب والمهارات:  -
 . الجودة بالجامعة

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

التعليم  − على  للتدريب  التدريس  هيئة  ألعضاء  تدريبية  دورات  عمل 
م  وتفعيلالمدمج   والتعامل  االلكتروني  التعليمية البريد  المنصات  ع 
 المختلفة

العديد  تم − للطالب وحضرها عدد من اعضاء   اقامة  العمل  من ورش 
هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كيفية انتاج العرائس الستخدامها في  

المجتمع تدريبية    خدمة  دورات  التعليم   للطالبعمل  على  للتدريب 
وتفع ا  يلالمدمج  مع  والتعامل  االلكتروني  التعليمية البريد  لمنصات 

 المختلفة
البح − موضوع  إضافة  مهاريا تم  الطالب  مستوى  لرفع  الميداني  ع 

 خبرات التعامل مع المجتمع.  واكسباهم
مؤسسات − مقترحات قطاع األعمال لتطوير البرنامج:   - بين  الخبرات  لتبادل  بروتوكول  وبين   عقد  المدني  القطاع 

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

 برنامجخريجي ال
طريق  − عن  المدني  المجتمع  تواجه  التي  المشكالت  حل  على  العمل 

 البحع العلمي الدقيق

 الكلية ورجال االعمال  المسئول عن التنفيذ:  -

 2019/2020 توقيت التنفيذ:  -

 سيدهناء ال /دم.أ.  مشرف القسم:                                  أ.م. د/ سكرة البريدي  :المسئول عن البرنامج
 التاريخ   /      /                                                                    التوقيع:   

 

    

 


