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 قسم: اإلعالم التربوي       
 
 
 
 

 سية: معلومات أسا

 في التربية النوعية تخصص إعالم تربوي )صحافة وإذاعة وتلفزيون(   كتوراة برنامج الداسم البرنامج:  -1

 طبيعة البرنامج: )أحادي( -2

 القسم المسؤول عن البرنامج: اإلعالم التربوي  -3

 م.  2005المعدلة  1993تاريخ إقرار البرنامج: الئحة  -4

 د/ شيماء متولي   -منسق عام البرنامج: أ.م.د/سكرة حسن البريدى  -5

 المراجع الداخلي: أ. د/ مصطفي حشيش  -6

 المراجع الخارجي: أ.د / محمد معوض  -7

 م   4/9/2019تاريخ أخر اعتماد توصيف البرنامج: بمجلس قسم اإلعالم التربوي المنعقد بتاريخ  -8

 علومات متخصصة م ( ب)
 نامج  :  األهـداف العامة للبر  -1

واإلذاعة    1/1 الصحافة  مجال  في  جديد  كل  علي  ويتعرف  التربوى  اإلعالم  مجال  في  العلمي  البحث  ومنهجيات  أساسيات  يتقن 
 والتلفزيون. 

ال اإلعالم التربوى وينمي المعارف العلمية والثقافية والمهارية في مجال الصحافة واإلذاعة  يطبق المنهج التحليلي الناقد في مج   1/2
 لفزيون. والت

يلخص أهم النظريات الحديثة وتطبيقاتها في مجال الصحافة واإلذاعة والتلفزيون مع تحديد المشكالت المهنية وإيجاد حلول مبتكرة   1/3
 لها.

 ية وكيفية استخدامها في مجال الصحافة واإلذاعة والتلفزيون يتعرف علي الوسائل التكنولوج 1/4
 معلومات المتاحة ع اتخاذ القرارات المناسبة في ظل اليتواصل بفاعلية مع فريق العمل م 1/5
 ة مع وعيه بدوره في تنمية المجتمع و الحفاظ علي البيئة.ء ر مع توظيف الموارد المتاحة بكفايكتب خطة بحث بأسلوب مبتك 1/6
 والتشريعات المنظمة لها. عالميلم بأخالقيات مهنة اإل 1/7

 يف الرتبية النوعية ختصص اإلعالم الرتبوي  الدكتوراة برانمج  توصيف
 2020 -  2019عام   يون()جمال صحافة وإذاعة وتليفز 
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 نامج  :  المخرجات التعليمية المستهدفة من البر  -2
 المعرفـة والفهم : 2/1

 يتعرف على أساسيات ومستجدات ونظريات اإلعالم الجديد .  2/1/1
 ذاعة والتلفزيون(. يلم باالتجاهات الحديثة فى مجال نظريات اإلعالم الجماهيري )الصحافة واإل 2/1/2
 يتعرف على أساسيات البحث العلمي. 2/1/3
 يلم بأخالقيات البحث العلمي . 2/1/4
 يلم بأحدث األساليب اإلحصائية المستخدمة فى تحليل بيانات البحث العلمي 2/1/5
 .spssرنامج يتعرف على أحدث البرامج اإلحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات استخالص المعلومات مثل ب 2/1/6
 يعدد مناهج البحث العلمي المختلفة وما طرأ عليها من مستجدات. 2/1/7
 مجال اإلعالم)الصحافة واإلذاعة والتلفزيون(. البحث العلمي فى يلم بأدوات 2/1/8
 يتعرف على مواثيق الشرف اإلعالمي. 2/1/9
 )الصحافة واإلذاعة والتلفزيون(.. يلم بأهم التشريعات اإلعالمية المنظمة للعمل بمجال اإلعالم  2/1/10
 مالئمةيحدد أسس اختيار المضامين والمواد اإلعالمية المختلفة ال 2/1/11
 يعدد القواعد الحاكمة والضابطة لجودة المضامين اإلعالمية واألداء اإلعالمي. 2/1/12
 والتلفزيون(.يحدد أهم المستجدات التي تصاحب انتشار وسائل اإلعالم )الصحافة واإلذاعة  2/1/13
 يحدد دور اإلعالم الجماهيري واإلعالم الجديد فى تناول القضايا المجتمعية . 2/1/14
 المساعدة فى حلها.  يوضح القضايا المجتمعية ويتناولها بشكل علمي مفسر محاوال تقديم 2/1/15
 علي البيئة.     يعي دور اإلعالم )الصحافة واإلذاعة والتلفزيون( في تنمية المجتمع والحفاظ 2/1/16
 القدرات الذهنيـة : 2/2

 يات اإلعالمية فى مجال البحث العلمىيتقن المهارات األساسية التى تمكنه من تطبيق النظر    2/2/1
 )الصحافة واإلذاعة والتلفزيون(. ميطبق مهارات االتصال فى مجال اإلعال 2/2/2
 ذاعة والتلفزيون(.)الصحافة واإل يعد خطة بحث علمي فى مجال اإلعالم 2/2/3
 ي تمكنه من صياغة الفروض العلميةيمتلك المهارات الت 2/2/4
 العلمى وصحة فروضه.  يقيم نتائج البحث 2/2/5
 م)الصحافة واإلذاعة والتلفزيون(. يكتب فكرة وعنوان لبحث علمي فى مجال اإلعال 2/2/6
 التلفزيون(.يقيم مستوى األداء اإلعالمي فى تخصص )الصحافة واإلذاعة و  2/2/7
 يكتسب مهارات جمع وترتيب وعرض المعلومات في ورقة البحث.  2/2/8
 يد.عالم الجماهيري واإلعالم الجد ة في مجال  اإلقيم األبحاث العلميي 2/2/9
 م)الصحافة واإلذاعة والتلفزيون(.يقيم األدوات الحديثة  في مجال اإلعال 2/2/10
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والوسائل   2/2/11 المعلومات  شبكة  مجال  يستخدم  فى  األبحاث  إليه  توصلت  ما  أحدث  على  الحصول  فى  الحديثة  التكنولوجية 
 تلفزيون(.م)الصحافة واإلذاعة والاإلعال

 م)الصحافة واإلذاعة والتلفزيون(. يستخدم البرامج الحديثة لتيسير الحصول على المعلومات من األبحاث فى مجال اإلعال 2/2/12
 من خبرات فى مجال اإلعالم بما يطور من أدائهم اإلعالمي  يقدم لآلخرين جملة ما اكتسبه 2/2/13
 ء اإلعالمى. يتابع  المستجدات التى تطرأ على األدا 2/2/14

 :  المهنية والعملية المهـارات 2/3
 . المختلفة اإلعالمية  والمضامين المواد يقيم 2/3/1
 . المختلفة اإلحصائية األساليب يقيم 2/3/2
 البحثية المشكالت ألبعاد واضحة وبحثية إعالمية رؤية يقدم 2/3/3
 علمي بحث  لنتائج استنادا    التوصيات من مجموعة  يقترح 2/3/4
 (. والتلفزيون   واإلذاعة الصحافة )اإلعالم يتناولها التي المجتمعية والقضايا للمشكالت عملية  حلول يضع 2/3/5
 المختلفة المجتمعية  والقضايا المشكالت حل  فى  الجديد اإلعالم يوظف 2/3/6
 الجديد واإلعالم الجماهيري  اإلعالم مجال  فى البحثية الدراسات يجرى  2/3/7
 (.والتلفزيون   واإلذاعة الصحافة ) اإلعالم مجال فى  علمية أوراق صياغة  فى العلمي ثبحال مناهج يوظف 2/3/8
 (. يون والتلفز   واإلذاعة الصحافة) تخصص فى اإلعالمي األداء  تعيق التي الصعوبات يقيم 2/3/9
  العلمي البحث في تواجهه التي الصعوبات يقيم2/3/10
 والجماهيري  ديدالج بشقيه اإلعالمي األداء لتطوير  يخطط2/3/11
 المناسبة. القرار متخذا اإلعالمي األداء تعيق التي الصعوبات يواجه2/3/12

 عامــة : المهارات ال 2/4
 هو جديد فى مجال اإلعالم)الصحافة واإلذاعة والتلفزيون( يتواصل بفاعلية مع اآلخرين لمعرفة كل ما  2/4/1
 جديد فى مجال األبحاث اإلعالمية يتواصل بفاعلية مع اآلخرين  لمعرفة كل ما هو  2/4/2
واإلذاعة   2/4/3 )الصحافة  اإلعالم  مجال  فى  جديد  هو  ما  كل  على  الحصول  فى  واالنترنت  المعلومات  تكنولوجيا  يستخدم 

 والتلفزيون(. 
 حصاءول على كل ما هو جديد فى مجال اإليستخدم تكنولوجيا المعلومات واالنترنت فى الحص 2/4/4
 نت فى الحصول على كل ما هو جديد فى مجال األبحاث العلمية يا المعلومات واالنتر يستخدم تكنولوج 2/4/5
 علم المتخصص فى مجال اإلعالم أساسيات األداء اإلعالمي تي 2/4/6
 المجال بخبراته فى مجال األبحاث العلمية يشارك زمالء 2/4/7
 يقيم مستوى األداء اإلعالمي لآلخرين 2/4/8
 دائه اإلعالمي والعلمي لطرق المختلفة لتقييم أيحدد اآلليات  وا 2/4/9
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صحافة واإلذاعة  يستخدم الوسائط التكنولوجيا الحديثة فى البحث عن أحدث ما توصلت إلية األبحاث فى مختلف تطبيقات اإلعالم )ال 2/4/10
 والتلفزيون(. 

 يعمل بكفاءة ضمن فريق فى مجال اإلعالم  2/4/11
 مجال األبحاث العلمية يعمل بكفاءة ضمن فريق فى 2/4/12
 . ءةيدير اللقاءات العلمية فى مجال اإلعالم بكفا 2/4/13

 تخصص صحافة  دكتوراهخريج برنامج مواصفات   -3

 رف في مجال التخصص المستمر علي اإلضافة للمعا العمل .1
 قة ذات العالوالمجاالت  المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال التخصص تطبيق .2
 للعالقات البينية بينها  ا ومطوراع المعارف ذات العالقة مستنبطمتخصصة مالمعارف ال دمج .3
 التخصص   وعيا عميقا بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال إظهار .4
 المشكالت المهنية و إيجاد حلوال مبتكرة لحلها تحديد .5
 نطاقا واسعا من المها ا رت المهنية في مجال التخصص إتقان  .6
 ات و أساليب جديدة للم ا زولة المهنيةطرق و أدو  نحو تطوير التوجه .7
 الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية  استخدام .8
 بفاعلية و قيادة فريق عمل في سياقات مهنية مختلفة  التواصل .9

 في ظل المعلومات المتاحة ارر الق تخاذا .10
 أساسيات ومنهجيات البحث العلمي إتقان .11
 جديدة.  ا والعمل على إيجاد موارداحة بكفاءة وتنميتهتوظيف الموارد المت .12
 . الوعي بدوره في تنمية المجتمع و الحفاظ على البيئة .13
 هة والمصداقية وقواعد المهنة. زا النزام باصرف بما يعكس االلتالت .14
 بالتنمية الذاتية المستمرة ونقل علمه و خب ا رته لآلخرين تزام االل .15

 : المعايير األكاديمية للبرنامج -4
القومية المرجعية  المعايير األكاديمية  النوعي  تم تبني  التربية  الكلية رقم ) للبرنامج بموافقة مجلس كلية   ( بتاريخ2ة والمتبناه من مجلس 

( من المعايير األكاديمية وتليفزيون )صحافة وإذاعة  االعالم التربوي تخصص  دكتوراة  لبرنامج  (  ARSتم اشتقاق )  ، ثمم2017/ 8/10
ومقرراته بمجلس   مجماد البرناكما تم اعت،  2/2019/ 3قسم االعالم التربوي المنعقد بتاريخ  رامج الدراسات العليا بموافقة مجلس  العامة لب

 م. 9/2019/ 4قسم اإلعالم التربوي المنعقد بتاريخ 
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 للبرنامج:األهداف العامة 
ويتعر   1/1 التربوى  اإلعالم  مجال  في  العلمي  البحث  ومنهجيات  أساسيات  واإلذاعة  يتقن  الصحافة  مجال  في  جديد  كل  علي  ف 

 والتلفزيون. 
ية والثقافية والمهارية في مجال الصحافة واإلذاعة  ال اإلعالم التربوى وينمي المعارف العلميطبق المنهج التحليلي الناقد في مج   1/2
 تلفزيون. وال
تلفزيون مع تحديد المشكالت المهنية وإيجاد حلول مبتكرة يلخص أهم النظريات الحديثة وتطبيقاتها في مجال الصحافة واإلذاعة وال  1/3

 لها.
 حافة واإلذاعة والتلفزيون ية وكيفية استخدامها في مجال الصيتعرف علي الوسائل التكنولوج 1/4
 مع اتخاذ القرارات المناسبة في ظل المعلومات المتاحة يتواصل بفاعلية مع فريق العمل  1/5
 ة مع وعيه بدوره في تنمية المجتمع و الحفاظ علي البيئة.ء حة بكفاتكر مع توظيف الموارد المتايكتب خطة بحث بأسلوب مب 1/6
 والتشريعات المنظمة لها. عالميلم بأخالقيات مهنة اإل 1/7
 النواتج التعليمية المستهدفة -2

 المعرفة والفهم 2/1
 ساسيات ونظريات اإلعالم بوسائله المختلفةأ .1
 م والعلوم األخرى عالقة بين علم اإلعال ال .2
 لتطورات واالتجاهات الحديثة في مجال اإلعالم. ا .3
 مي.ظيمية للعمل اإلعالألسس والقواعد التنا .4
 ساليب الجودة في الممارسات اإلعالميةأ .5
 .إلعالميخالقيات البحث في المجال اأ .6

 المهارات الذهنية  2/2
 سليمةحليل وتقييم  الدراسات اإلعالمية ونقدها بناءا علي أسس علمية  ت .1
 لبحث عن المشاكل اإلعالمية ودراستها بناءا علي منهجية علمية سليمةا .2
  لربط بين اإلعالم والعلوم االجتماعية األخري ومشاكل وقضايا المجتمعا .3
 ةمصغرة لدراسة المشكالت اإلعالمي ميةدراسات إعال إجراء .4
 .اللتزام بقواعد العمل اإلعالمي لتالفي العقوباتا .5
 اإلعالمي ي عمليات اإلنتاج التطوير المستمر ف .6
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 لمهارات المهنية ا 2/3
 البحث في المجاالت اإلعالميةرات مها إتقان .1
 تابة وتقييم خطط بحثية في مجاالت اإلعالم.ك .2
 التحرير واالنتاج اإلعالمي. قييم عناصرت .3
 المهارات العامة  2/4
 لمشاركة مع اآلخرين في بحث ودراسة المشكالت والقضايا اإلعالمية.ا .1
 مية.ستخدام تكنولوجيا االتصال في البحوث والدراسات اإلعالا2 .2
 م البرامج واألدوات المساعدة في البحوث اإلعالمية.يقي ت .3
 للحصول علي المعلومات في المجال اإلعالمي.  ستخدام مصادر البحث العلميا .4
 هيكل ومكونات البرنامج : -5

 دراسي كاملمـدة البرنامـــج: عام  -أ 
 امجهيكل البرن  -ب

 عدد الساعات/عدد الوحدات 
 12 إجمالي  1 عملي  11 نظري 
 - اختياري  - انتقالي  4 الزامي 

 % 25 النسبة  1 عدد  مقررات عامة  
 % 75 النسبة  3 عدد  مقررات تخصصية 

   :يات البرنامج ) فى نظام الساعات المعتمدة ( مستو   -ج
 إلزامي -أ  . مقررات البرنامــج : د

 
 المقرر

 للدرجات  النهاية العظمي عدد الساعات 

أعمال سنة   مجموع تطبيقي  نظري 
 مجموع تحريري  تطبيقي  وشفوي 

 100 40 40 20 3 2 1 في مجال التخصص  اإلحصاء وتطبيقات الحاسب
 100 40 40 20 3 2 1 )نظريات االتصال الحديثة( مقرر عربي

 100 80 - 20 3 - 3 مقرر أجنبي  )دراسات فى اإلعالم الجديد( 
 100 ---- --- 100 3 -- 3 حث الب حلقة
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 محتويات المقررات  :   -5
 المحتوى  المقرر الفرقة م

 هدكتورا 1

اإلحصاء 
طبيقات وت

الحاسب في 
مجال 

 التخصص 

تبويب البيانات وجدولتها،   -   SPSSالبرنامج اإلحصائي    -  اإلحصاء وظائفها وأهميتها ومزاياها  -
 المتجمع الصاعد والمتجمع الهابط(.النسبي، المئوي، التكرار)اع أنو  - وتحديد أنواع الجداول التكرارية

التكرارية  - للتوزيعات  البياني  والمنوال(   -  التمثيل  الوسيط،  المركزية)المتوسط،  النزعة    -  مقاييس 
التشتت  تحليل   -  مقاييس  المختلفة،  وحاالته  "ت"  البارامترية)اختبار  اإلحصائية  الداللة  مقاييس 

والالب )ارامتريةالتباين(،  ويتني  مان  )U)اختبار  ويلكوكسون  اختبار   ،  )W ))  -    الرتب ارتباط  معامل 
 السالسل الزمنية.    - التحليل العاملي - تحليل االنحدار - لتوافق، وفايلسبيرمان، وبيرسون، وا

 هدكتورا 2

مقرر أجنبي  

)دراسات في  

 االعالم الجديد(

الجديد - اإلعالم  الجدي-  مفهوم  اإلعالم  و تطورات  الجديد -  أشكاله د  اإلعالم  وأهمية -  نظريات  دور 

خصائص -  تصنيفات وسائل اإلعالم الجديد-  يداتجاهات اإلعالم الجد-  اإلعالم الجديد في المجتمع

الجديد اإلعالم  وسائل  الجديد-  وسمات  اإلعالم  وسائل  لعمل  المنظمة  والقواعد   -  األخالقيات 

الترب المجال  في  الجديد  اإلعالم  الجديد-  وي استخدامات  اإلعالم  الجديد -  أهداف  اإلعالم  -  قضايا 

 معوسائل التواصل االجتماعي وتأثيراتها علي المجت

3 
` 

 هدكتورا
 

مقرر عربي 
)نظريات 
االتصال  
 (الحديثة

مجاالته- و  االتصال  ووسائله-  مفاهيم  االتصال  مكوناته-  أنواع  و  االتصال  خصائص -  نماذج 
نظريات التأثير -  لثالثةستجدات التى تصاحب انتشارها في األلفية الموسائل االعالم الجماهيرية وأهم ا

التأثير ا-  االنتقائي الموحدة-  لمعتدل لوسائل اإلعالم نظريات  نظرية تحليل اإلطار -  نظريات اآلثار 
 نظرية الشخص الثالث- نظرية ثراء الوسيلة اإلعالمية- نظرية التوحد- نظرية النموذج- اإلعالمي

 قة البحث لح هدكتورا 4

كيفية اختيار     -  مناهج وأساليب البحث العلمي ) المنهج المقارن, منهج المسح, المنهج التجريبي(   -

البحث   البحث   -مشكلة  وتساؤالت  فروض  صياغة  أداة    -  كيفية  البيانات:  جمع  وأدوات  طرق 

المضمون  تحليل  العينة:     -  االستبانة )استمارة االستقصاء( واستمارة  يار العينة اخت  ريف)تعتصميم 

وع البحث ومتغيراته والحدود  يد موضد تكليف الطالب بتح -  العينة, أنواع العينات, تحديد حجم العينة(

اعداد خطة بحث مستوفاة علميا لما     -  الدراسات السابقة وكيفية تحديدها وصياغتها   -  لمناقشتها

 لطالب.ة ومناقشتها مع اتمت دراسته من خطوات اعداد الخطة البحثي
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 متطلبات االلتحاق بالبرنامج  :   -6
توراه الفلسفة في التربية النوعية أن يكون حاصال  علي درجة الماجستير في التربية النوعية في نفس يشترط في قيد الطالب لدرجة دك 

د معادلة لها من معه  لعربية أو علي درجةالتخصص الذي يرغب استكمال دراسته للدكتوراه فيه من أحدي جامعات جمهورية مصر ا
ع الحاالت يجب أال يقل تقديره العام عن )جيد( علي األقل في درجة علمي أخر معترف به من المجلس العالي للجامعات وفي جمي

 االلتزام بما يلي: الماجستير في التربية النوعية أو ما يعادلها، ويحدد مجلس الكلية نظم ومواعيد التقدم والقيد والتسجيل كما يجب 
 جهة العمل. موافقة أن يقدم  -
 ض الطلبات علي مجالس األقسام العلمية للبت فيها.للكلية بطلب قيد عند اإلعالن وتعر  يتقدمأن  -

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج:  -7
 مي المنظم.أن يجتاز الطالب امتحان ا تاهيليا  تحريريا بغرض الكشف عن قدراته علي التفكير العل -
 ة:بعد قيده لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية المقررات اآلتيالطالب يدرس  -

الساعات   عدد المقرر
 زمن االمتحان األسبوعية

 ساعات  3 3 اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في التعليم في مجال التخصص) مستوي متقدم( 
 ساعات  3 3 مقرر في مجال التخصص بلغة أجنبية

 ساعات  3 3 لغة أجنبيةفي مجال التخصص ب ررمق
 ساعات  3 3 حلقة بحث  

العليا والبحوث بناء علي اقتراح   3يؤدي الطالب امتحان مدته    - الدراسات  الدراسة ويحدد مجلس  ساعات في كل مقرر من مقررات 
هذه المقررات أكثر االمتحان في أي من  مجلس الكلية ومجالس األقسام المختصة مواعيد هذه االمتحانات وال يجوز للطالب أن يؤدي

 رجات.من مجموع الد % 65ن مرتين ويكون النجاح فيها بحد أدني م
 ويشترط نجاح الطالب في هذه المقررات قبل تشكيل لجنة الحكم والمناقشة علي الرسالة.  -
العلي  - الدراسات  القسم ولجنة  السيمنار ومجلس  الطالب بإجراء بحث في موضوع يقره  الكلية تحت  يكلف  إشراف أستاذ أو ا ومجلس 

ضي عامين ميالديين علي األقل من تاريخ تسجيل الموضوع في الب بعد مذ مساعد علي األقل في مجال التخصص ويقدم الطأستا
 مجلس الكلية رسالة علمية تقر لجنة اإلشراف صالحيتها للمناقشة قبل عرضها على لجنة المناقشة والحكم، ويعتبر الطالب مسجال  

 قة مجلس الكلية علي موضوع البحث. فلسفة من تاريخ موافلدرجة دكتوراه ال
علي األقل   % 75الة للمناقشة أن يكون الطالب قد حضر حلقة البحث )السيمنار( في القسم المسجل فيه بنسبة  يشترط لقبول الرس  -

 لتسجيل.ة مجلس الكلية علي اوخالل المدة القانونية الالزمة للحصول علي الدرجة العلمية من تاريخ موافق
  -جيد جدا    -جيد  -لة التي تقدم بها والتقدير المستحق" مقبوليذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان يتخصص فيه وموضوع الرسا  -

 ممتاز". 
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 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :   -7
 دا المناهج وطرق التدريسوية والنفسية فيما عتخصصات العلوم التربيتم التسجيل لدرجة الدكتوراه لخريجي كلية التربية النوعية في    -

 مراعاة اآلتي:  في التخصص بكليات التربية مع 

أن يكون حاصال  علي درجة الماجستير في التربية النوعية في نفس التخصص الذي يرغب استكمال دراسته فيه من إحدي جامعات   -

معادلة   درجة  علي  أو  العربية  مصر  آخجمهورية  علمي  معهد  من  المجللها  من  به  معترف  جميع ر  وفي  للجامعات  األعلى  س 

ره عن ) جيد( علي األقل في درجة الماجستير في التربية النوعية أو ما يعادلها، ويحدد مجلس الكلية نظم الحاالت يجب أال يقل تقدي

 ومواعيد التقدم والقيد والتسجيل.  

التسجيل ع  - التربية    من الكلية التي يتمضو هيئة تدريس واحد  أن تتضمن هيئة اإلشراف علي  التسجيل ومشرف آخر من كلية  بها 

كليات التربية  في فرع التخصص   إحدىلب هذا أن تكون درجة الماجستير التي تسبق التسجيل لدرجة الدكتوراه من  النوعية، ويتط

 المطلوب الحصول عليه في درجة الدكتوراه. 

صص بكلية التربية النوعية للحاصلين علي درجة الماجستير في تخصص  ريس التخاه في مناهج وطرق تديتم التسجيل لدرجة الدكتور   -

 لمناهج وطرق التدريس في تخصص المناهج وطرق التدريس في التخصص من كلية التربية النوعية. ا

 يقدم المشرف أو المشرفون علي الدارس تقريرا  علميا  سنويا  عن مدي تقدم الطالب. -

شة إلقرارها من مجلس القسم العلمي ة للمناقشة ويقترح المشرف أو المشرفون لجنة الحكم والمناق بصالحية الرسال  لمشرفون تقريرا  دم ايق  -

من المشرف أو المشرفين "بصوت واحد" وعضوين أحدهما   الكلية علي أن تتكون هذه اللجنة  المختص ولجنة الدراسات العليا ومجلس

 نية.س في بحثة مناقشة عل قش لجنة الحكم الدار من خارج الجامعة وتنا

 نامج  : وسائل تقييم مخرجات التعلم المستهدفة من البر  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة  الطريقة
 .المهارات العامة -القدرات الذهنية -المهارات المعرفية والفهم  أعمال سنة وشفوي  -1
 .ةالعلميمهارات المهنية و ال امتحان تطبيقي   -2
 القدرات الذهنية.  -المهارات المعرفية والفهم امتحان تحريري  -3
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 طرق  تقويم البرنامج  :-9

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم 
 % من عدد طالب الفرقة الثانية 50 مقابالت  –استبيانات  طالب الفرقة النهائية -1
 ين الدبلوم % من خريج 20 استبيانات  الخريجون  -2

مقابالت   –استبيانات  مال أصحاب األع -3
 شخصية

 تعليممديري المدارس وموجهي التربية وال

 تقارير  مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -4

 د /محمد معوض إبراهيم 0أ

  –أستاذ اإلعالم بمعهد الدراسات العليا للطفولة 
 جامعة عين شمس 

 مجال صحافة وإذاعة وتليفزيون  دكتوراةعن برنامج المنسق      المنسق العام البرنامج                                                 
 أ.م.د/ سكرة البريدي                                                                          أ.م.د/ سكرة البريدي            

 شيماء متوليد/                                                                                     
 م.م/ آية شرف                                                                                       
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 األكاديمية من المعايير ى الدكتوراة في اإلعالم التربو  شتقاق نواتج التعلم المستهدفة لبرنامجا
 المعرفة والفهم -2/1

 : يتعرف علي  أن يكون الخريج قادرا على أن يجب هبانتهاء دراسة برنامج الدكتورا

ARS ILOs program ILOs COURSE  المقررات 

بالعلوم    نظريات وعالقته  اإلعالم  وأساسيات 
 األخرى 

على  -2-1-1 يتعرف 
ومستجدات   أساسيات 

 الجديد .  ونظريات اإلعالم

 

 

 

 

 

 

 

باالتجاهات -2-1-2 يلم 
نظريات  مجال  فى  الحديثة 
الجماهيري  اإلعالم 

واإلذاعة  )ا لصحافة 
 والتلفزيون(. 

2/1/1/1 

ماهية  ي على  تعرف 
اإلعالم   وأساسيات 

 . واالتصال

 

2/1/1/2 

ونظريات   بمستجدات  يلم 
 اإلعالم الجديد . 

2/1/2/1 

الحديثة ي باالتجاهات  لم 
نظريات   مجال  فى 

 عالم  اإل

2/1/2/2 

المستجدات ي أهم  حدد 
ا تصاحب  نتشار التي 

اإلعالم  وسائل 
 الجماهيرية.

عربى )نظريات   مقرر 
الحديثة مقرر    -.االتصال 

فى  )دراسات    أجنبى 
 اإلعالم الجديد(. 

 

عربى)نظريات   مقرر 
 االتصال الحديثة 

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

عربي)نظر  يات  مقرر 
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2/1/2/3 

 تعرف على  نماذج ي 

الم وما االتصال  ختلفة 
من  عليها  طرأ 

 مستجدات. 

عالقة  ي  2/1/2/4 شرح 
بفلسفة   اإلعالم  نظريات 

 اإلعالم. 

 وسائل االتصال(

 

 

 

عربي)نظريات   مقرر 
 وسائل االتصال(

على  --3-1-2 المختلفة البحث اإلعالمي ومناهجه  أساسيات يتعرف 
 أساسيات البحث العلمي.

بأخالقيات -  2-1-4 يلم 
 البحث العلمي . 

بأحدث    2-1-5 يلم 
اإلحصائية  األساليب 
تحليل   فى  المستخدمة 

 بيانات البحث العلمي  

 

 

على  يت--2-1-6 عرف 
اإلحصائية  البرامج  أحدث 
تحليل   فى  المستخدمة 
استخالص   البيانات 

يذكر    2/1/3/1
 البحث العلمي. خطوات 

2/1/4/1 

البحث  بأخالقيات  يلم 
 العلمي . 

2/1/5/1 

األساليب ي  عدد 
ال مالئمة اإلحصائية 

تحليل   فى  المستخدمة 
 بيانات البحث العلمي.  

بأحدث    2/1/6/1 يلم 
اإلحصائية  األساليب 

تحليل  المس فى  تخدمة 
 بيانات البحث العلمي  

 حلقة بحث

 

 

 حلقة بحث

 

 

مجال   فى  اإلحصاء 
 التخصص 

 

 

 

 حلقة بحث
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برنام مثل  ج المعلومات 
spss. 

مناهج    2-1-7 يعدد 
البحث العلمي المختلفة وما 

 طرأ عليها من مستجدات.

 

 

ات البحث يلم بأدو   2-1-8
مجال   فى  العلمي 
واإلذاعة   اإلعالم)الصحافة 

 والتلفزيون(. 

على    2/1/7/1 يتعرف 
البرامج  أحدث 

المس تخدمة اإلحصائية 
البيانات  تحليل  فى 
المعلومات   استخالص 

 . spssمثل برنامج 

2/1/8/1 

البحث  ي  مناهج  عدد 
وما  ا المختلفة  لعلمي 

من   عليها  طرأ 
 مستجدات. 

مجال   فى  اإلحصاء 
 التخصص 

 

 حلقة بحث

مجال   في  اإلحصاء 
 التخصص 

 

 

 

 حلقة بحث

على  —9-1-2 أخالقيات العمل اإلعالمي والقواعد المنظمة له  يتعرف 
 مواثيق الشرف اإلعالمي. 

بأهم     2-1-10 يلم 
اإلعالمية  التشريعات 
بمجال   للعمل  المنظمة 
)الصحافة واإلذاعة   اإلعالم 

 ن(.. والتلفزيو 

 

على    2/1/9/1 يتعرف 
الشرف   مواثيق 

 اإلعالمي.

بأهم  2/1/10/1 يلم 
اإلعالم  ية التشريعات 

لل المنظمة  عمل والقوانين 
 بمجال اإلعالم  

يتعرف على    2/1/10/2
اقتباس   ضوابط 

مختلف المعلومات   من 
 المراجع 

 حلقة بحث

 

 

عربى)نظريات   مقرر 
 االتصال الحديثة( 

)دراسات   أجنبى  مقرر 
مقرر  (  عالم الجديدفى اإل

االتصال  عربى)نظريات 
    (الحديثة
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أسس  -11-1-2 لية اإلعالميةأساليب الجودة وتطبيقاتها في العم يحدد 
والمواد   المضامين  اختيار 
اإلعالمية المختلفة المالئمة 

. 

 

 

 

 

 

 

القواعد    2-1-12 يعدد 
لجودة   والضابطة  الحاكمة 
اإلعالمية   المضامين 

 واألداء اإلعالمي. 

 

 

 

 

عوامل  2/1/11/1 يعدد 
اإلعالمية   المواد  اختيار 

 الصالحة للنشر.

 

 

على  2/1/11/2 يتعرف 
المضامين  أنوا  ع 

 .اإلعالمية

 

 

بمعايير  2/1/12/1 يلم 
األداء   جودة  على  الحكم 

 اإلعالمي.

يعدد  2/1/12/2
الواجب   االعتبارات 
األداء  لتحسين  مراعاتها 

 اإلعالمي.

عربى)نظريات   مقرر 
الحديثة( مقرر    -االتصال 

فى  أجنب )دراسات  ى 
 اإلعالم الجديد(. 

عربى)نظريات   مقرر 
الحديثة( مقرر    -االتصال 

فى  أج )دراسات  نبى 
 . اإلعالم الجديد(

 

في   أجنبي)دراسات  مقرر 
 اإلعالم الجديد( 

 



 

 
 

 
 

15 

أهم  -  13-1-2 ل اإلعالم علي المجتمع تأثيرات وسائ يحدد 
تصاحب  التي  المستجدات 
اإلعالم   وسائل  انتشار 

واإلذاعة    )الصحافة 
 والتلفزيون(. 

دور  -2-1-14 يحدد 
الجماهيري  اإلعالم 
تناول   فى  الجديد  واإلعالم 

 لقضايا المجتمعية .ا

القضايا  -2-1-15 يوضح 
بشكل  ويتناولها  المجتمعية 

تقد محاوال  مفسر  يم   علمي 
 المساعدة فى حلها. 

دور    2-1-16 يعي 
)الصحافة واإلذاعة   اإلعالم 
تنمية  في  والتلفزيون( 

علي  المجت والحفاظ  مع 
 البيئة.

 

علي  2/1/13/1 يتعرف 
الناجمة   واالثار  الظواهر 
وسائل   انتشار  عن 

االعالم  ا السيما  العالم 
 الجديد. 

يحدد    2/1/14/1
القضايا   ويوضح  

 المجتمعية المختلفة

 

 

على  2/1/15/1 يتعرف 
اإل وسائل  فى  دور  عالم 

القضايا  تناول 
 . المجتمعية

 

 

دور    2/1/16/1 يحدد 
عالم في تنمية وسائل اال

 المجتمع 

عربى)نظريات   مقرر 
 االتصال الحديثة( 

 

 

مقرر أجنبى )دراسات فى  
 عالم الجديد(. اإل

 

 

عربى)نظريات   مقرر 
الحديثة( مقرر    -االتصال 

فى   )دراسات  أجنبى 
 ديد. اإلعالم الج 

عربى)نظريات   مقرر 
الحديثة( مقرر    -االتصال 

فى   )دراسات  أجنبى 
الجديد(  حلقة    -اإلعالم 

 بحث. 
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 المهارات الذهنية: -2/2
 ى أن:يجب أن يكون الخريج قادرا عله بانتهاء دراسة برنامج الدكتورا

ARS ILOs program ILOs COURSE  المقررات 

المضامين  وتقييم  تحليل 
 اإلعالمية 

المواد    2-2-1 يقيم 
اإلعالمية   والمضامين 

 المختلفة.

 

 

األساليب    2-2-2 يقيم 
 اإلحصائية المختلفة. 

 

 

 

 

 

 

 

رؤية    -2-2-3 يقدم 
واضحة   وبحثية  إعالمية 

 ألبعاد المشكالت البحثية 

المواد 2/2/1/1   يقيم 
ف المختلفة  ى  والمضامين 

واإلعالم   اإلعالم  مجال 
 الجديد. 

 

أهمية 2/2/2/1 بين  يميز 
 العلمي وأهدافه. البحث 

بين   2/2/2/2 يميز 
العلمي   البحث  فروض 

 المختلفة

بين 2/2/2/3 يميز 
اإلح صائية األساليب 

 المختلفة.

بين  2/2/3/1 يقارن 
واإلعالم   الجديد  اإلعالم 

 الجماهيري. 

بين  2/2/3/2 يقارن 
واالتجاهات   النظريات 
اإلعالم   فى  المختلفة 

 اهيرى والجديد مالج

اإلعال نظريات  عربي  الحديثةمقرر  مقرر    -م 
 م الجديد(أجنبي )دراسات فى اإلعال

 

 حلقة بحث

 

 حلقة بحث

 

 

 تخصص. اإلحصاء فى مجال ال

 

 

 

 

 

مقرر أجنبي)    -مقرر عربي) نظريات اإلعالم(
 اإلعالم الجديد( 



 

 
 

 
 

17 

المرتب المشاكل  طة بحث 
علميا  اإلعالمي  بالمجال 

 وعمليا

مجموعة  -2-2-4 يقترح 
استنادا    التوصيات   من 

 بحث علمي لنتائج 

حلول  -2-2-5 يضع 
والقضايا   للمشكالت  عملية 
يتناولها   التي  المجتمعية 

واإلذاعة  اإلعالم)الصحافة  
 والتلفزيون(. 

 

 

اإلعالم    -2-2-6 يوظف 
المشكالت  حل  فى  الجديد 

المجتمعية   والقضايا
 المختلفة

مجموعة 2/2/4/1 يقترح 
استنادا   التوصيات   من 

 لنتائج  بحث علمي

حل2/2/5/1 ول  يضع 
عملية للمشكالت والقضايا  
يتناولها   التي  المجتمعية 

 اإلعالم

 

 

 

اإلعالم  2/2/6/1 يوظف 
المشكالت الجديد   حل  فى 

المجتمعية   والقضايا
 المختلفة

أشكال  2/2/6/2 يصمم 
تناقش   جديدة  إعالمية 

 كالت المجتمعيةالمش

 حلقة بحث

 

 

 

الحديثة اإلعالم  نظريات  عربي  مقرر    -مقرر 
 ى اإلعالم الجديد(أجنبي )دراسات ف

 

 

 

 

 

 

 

الحديثة اإلعالم  نظريات  عربي  مقرر    -مقرر 
 الجديد(أجنبي )دراسات فى اإلعالم  

 

 

إعالمية  دراسات  إجراء 
 مصغرة  

الدراسات  -2-2-7 يجرى 
اإلعالم      البحثية مجال  فى 

أفكار 2/2/7/1 يقترح 
ضوء   فى  العلمي  للبحث 

الحديثة للبحث   االتجاهات 
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 جماهيري واإلعالم الجديد ال

 

 العلمي فى مجال اإلعالم 

دراسات 2/2/7/2 يجرى 
اإلعالم   مجال  فى  بحثية 

والجديد   وما الجماهيري 
 يطرأ عليه من مستجدات

 

 

 حلقة بحث

 

في   بحثية  أوراق  صياغة 
 مجال اإلعالم 

مناهج    يوظف  2-2-8
صياغة   فى  العلمي  البحث 
مجال   فى  علمية  أوراق 
واإلذاعة   )الصحافة  اإلعالم 

 زيون(. والتلف

مناهج   2/2/8/1 يوظف 
البحث العلمي فى صياغة  
مجال   فى  علمية  أوراق 
الجماهيرى  اإلعالم 

 جديد وال

أوراق  2/2/8/2 يصوغ 
بالقضايا   تتصل  علمية  

 والمشكالت المجتمعية 

 

 

 

 حلقة بحث

صع الممارسات  تقييم  وبات 
 اإلعالمية

الصعوبات -2-2-9 يقيم 
التي تعيق األداء اإلعالمي 

تخص صحافة  ص)ال فى 
 واإلذاعة والتلفزيون(.

الصعوبات -2-2-10 يقيم 
البحث   في  تواجهه  التي 

 العلمي

الصعوبات يقيم  2/2/9/1
األداء   تعيق  التي 

مجال   فى  اإلعالمي
الجماهيرى  اإلعالم 

 والجديد 

يقيم  2/2/10/1
تواجهه  و الصع التي  بات 

 في البحث العلمي 

 

الحديثة اإلعالم  نظريات  عربي  مقرر    -مقرر 
 .راسات فى اإلعالم الجديد(جنبي )دأ
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األداء  لتطوير  التخطيط 
 اإلعالمي

يخطط  لتطوير -2-2-11
اإل بشقيه األداء  عالمي 

 الجديد والجماهيري 

يخطط    2/2/11/1
اإلعالمي   األداء  لتطوير 

المستجدات   على بمتابعة 
المهني  الصعيدين  

 والعلمي 

الدورات  2/2/11/2 يتابع  
المجال  فى  تدريبية 

وا ذات  اإلعالمى  لمجاالت 
 العالقة 

 

 

الحديثة اإلعالم  نظريات  عربي  مقرر    -مقرر 
 ديد(أجنبي )دراسات فى اإلعالم الج

 

 

التي  الصعوبات  مواجهة 
والعمل  البحث  تعيق 

 اإلعالمي

الصعوبات 2-2-12 يواجه 
األداء اإلعالمي   التي تعيق

 متخذا القرار المناسب

 

يواجه  2/2/12/1
تعيق  التي  الصعوبات 

اإل يتخذ و   عالمياألداء 
لطبيعة  مالئمة  قرارات 

تواحهه    التى  المواقف 
 خالل األداء اإلعالمى 

نظر  عربي  الحديثةمقرر  اإلعالم  مقرر    -يات 
 أجنبي )دراسات فى اإلعالم الجديد(
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 المهارات المهنية -2/3

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:ه انتهاء دراسة برنامج الدكتوراب

ARS ILOs program ILOs COURSE  المقررات 

إتقان المهارات المرتبطة 
بالدراسات والممارسات 

 اإلعالمية

ا -2-3-1 لمهارات يتقن 
من  تمكنه  التى  األساسية 

النظريات   اإلعالمية تطبيق 
 فى مجال البحث العلمى  

مهارات يطب-2-3-2 ق 
مجال   فى  االتصال 

واإلذاعة  اإلعال م)الصحافة 
 والتلفزيون(. 

بحث-2-3-3 خطة    يعد 
مجال   فى  علمي 
واإلذاعة   اإلعالم)الصحافة 

 والتلفزيون(. 

 

المهارات 4  -2-3 يمتلك 
ص من  تمكنه  ياغة  التي 

 الفروض العلمية

النظريات  2/3/1/1 يطبق 
مجال   فى  الحديثة  اإلعالمية 

 البحث العلمى

 

 

مهارات  2/3/2/1 يتقن 
األداء   لجودة  الالزمة  االتصال 

 اإلعالمي

 

فروض 2/3/3/1 بين  يربط 
المعالجة  الدراس وأساليب  ة 

 .اإلحصائية 

 

إعداد  2/3/4/1 مراحل  ينفذ 
مجال  فى  علمي  بحث  خطة 

 اإلعالم

الحديثة(  مقرر اإلعالم  )نظريات  مقرر  -عربي 
)دراس الجديد(أجنبي  اإلعالم  فى  حلقة  -ات 

 بحث. 

ي )نظريات اإلعالم الحديثة(. مقرر مقرر عرب
 نبي )دراسات فى اإلعالم الجديد(.أج

ريات اإلعالم الحديثة(. مقرر مقرر عربي )نظ
 أجنبي )دراسات فى اإلعالم الجديد(. 

 

 

 حلقة بحث.

 

 

نتائج البحوث   تقييم 
امكانية  وتقرير  اإلعالمية 

البحث  -2-3-5 نتائج  يقيم 
 فروضه.  العلمى وصحة 

النتائج 2/3/5/1 يقيم 
وفق   لطبيعة  اإلحصائية  ا 

 بحث. حلقة  -اإلحصاء فى مجال التخصص
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  تطبيقها علي المجتمع

 

 

وعنوان  2-3-6 فكرة  يكتب 
مجال   فى  علمي  لبحث 

واإلذاعة  اإلعال م)الصحافة 
 لفزيون(. والت

األداء    2-3-7 مستوى  يقيم 
تخصص   فى  اإلعالمي 
واإلذاعة   )الصحافة 

 والتلفزيون(.  

مهارات ي-2-3-8 كتسب 
وعرض   وترتيب  جمع 

 المعلومات في ورقة البحث.

 البيانات وطبيعة العينة.

األسلوب 2/3/5/2 عن  يكشف 
 ة االمثل لصياغة مشكلة بحثي

وعنوا2/3/6/1 فكرة  ن  يختار 
مجال   فى  علمي  بحث  لخطة 

 اإلعالم

عن 2/3/7/1 تقرير  يكتب 
 اء اإلعالمي. مستوى األد

 

خطوات    2/3/8/1 يرتب 
 البحث العلمي ترتيبا صحيحا 

 

 حلقة بحث.

 

 

 حلقة بحث

 

مقرر عربي )نظريات اإلعالم الحديثة(. مقرر 
 دراسات فى اإلعالم الجديد(.أجنبي )

 

 حلقة بحث.

واألدوات   الطرق  تقييم 
المجال  يتطلبها  التي 

  اإلعالمي

األبحاث يقت-2-3-9 يم 
اإلعالم    مجال  في  العلمية

 .الجماهيري واإلعالم الجديد

األ2-3-10 دوات  يقيم 
مجال   في  الحديثة  
واإلذاعة   اإلعالم)الصحافة 

 والتلفزيون(. 

األ2/3/9/1 دوات  يستخدم 
 الحديثة في مجال اإلعالم. 

 

األدوات  2/3/10/1 يقيم 
مجال   في  الحديثة   والطرق 

 اإلعالم  

الحديثة(. مقر  اإلعالم  )نظريات  عربي    -ر 
)دراسات أجنبي  الجديد(.   مقرر  اإلعالم    -فى 

 حلقة بحث.

 

عربي )نظريات اإلعالم الحديثة(. مقرر مقرر  
)دراسا الجديد(أجنبي  اإلعالم  فى  حلقة    -ت 

 حث. ب

تكنولوجيا  شبكة  يس 11-3-2استخدام  برنامج   2/3/11/1تخدم   اإلحصاء في مجال التخصص يستخدم 
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تحقيق  في  االتصال 
اإلعالمية   األهداف 

 وتطبيق البحوث العلمية

والوسائل   المعلومات
الحديثة فى   التكنولوجية 

ما   أحدث  على  الحصول 
ف األبحاث  إليه  ى  توصلت 

اإلعالم)الصحافة   مجال
 واإلذاعة والتلفزيون(.

البرامج   2-3-12 يستخدم 
الحصول  ل الحديثة تيسير 

على المعلومات من األبحاث  
مجال اإلعالم)الصحافة   فى 

 واإلذاعة والتلفزيون(.

 

SPSS  تلخي البيانات  في  ص 
 في صورة رسوم بيانية.

 

 

 

شبكة  2/3/12/1 يستخدم 
والوسائل  وماتالمعل

الحديثة  فى   التكنولوجية 
ما   أحدث  على  الحصول 

األبحاث   إليه  وتبادل توصلت 
 اإلعالم.  المعلومات فى مجال

 

عر  الحدبمقرر  اإلعالم  )نظريات    -يثة(. ي 
)دراسا أجنبي  الجديد(مقرر  اإلعالم  فى    -ت 

 حلقة بحث.

التخصص  مجال  فى  عربي   -اإلحصاء  مقرر 
الحديثة(.)نظ اإلعالم  أجنبي   -ريات  مقرر 

 حلقة بحث. -ت فى اإلعالم الجديد( )دراسا

في   المستجدات  متابعة 
اإلعالمي   المجال 
لالستفادة منها في تطوير 

 األداء اإلعالمي

لآل2-3-13 خرين  يقدم 
خبرات   من  اكتسبه  ما  جملة 
فى مجال اإلعالم بما يطور  

 .من أدائهم اإلعالمي

 

يتابع    2-3-14
على  الم تطرأ  التى  ستجدات 

 األداء اإلعالمى

اآلخرين  2/3/13/1 يساعد 
 هم اإلعالميعلى تحسين أدائ

 

 

 

في 2/3/14/1 جديد  كل  يتابع 
 مجال تخصصه االعالمي

مقرر    -لحديثة(مقرر عربي )نظريات اإلعالم ا
 أجنبي )دراسات فى اإلعالم الجديد(.

 

 

 

مقرر    -مقرر عربي )نظريات اإلعالم الحديثة(
 ي )دراسات فى اإلعالم الجديد(.نبأج
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 المهارات العامة والمنقولة:-2/4
 :أنيجب أن يكون الخريج قادرا على ه بانتهاء دراسة برنامج الدكتورا

ARS ILOs program ILOs COURSE  المقررات 

اآلخرين  مع  التواصل 
المعلومات  لتبادل 
وتطبيق   والمعارف 

 البحوث اإلعالمية

يتواصل    2-4-1
م اآلخرين بفاعلية  ع 

هو   ما  كل  لمعرفة 
ف مجال  جديد  ى 

)الصحافة   اإلعالم 
 واإلذاعة والتلفزيون(.

 

 

 

 

 

يتواصل    2-4-2
اآلخرين    مع  بفاعلية 

هو  لمعرف ما  كل  ة 
مجال   فى  جديد 

 األبحاث اإلعالمية 

المراجع 2/4/1/1 يتبادل 
الزمالء   مع  والمعلومات 
العروض   مناقشة  عند 

 التقديمية 

بفاعلية 2/4/1/2   يتواصل 
كل  لمعرفة  اآلخرين  مع 

جديد هو  البرامج   ما  فى 
 واألساليب اإلحصائية.

بفاعلية  2/4/1/3 يتواصل 
كل  لمعرفة  اآلخرين  مع 

اتجاهات   ما هو جديد فى
 ونظريات اإلعالم 

 

بفاعلية  2/4/2/1 يتواصل 
كل  لمعرفة  اآلخرين  مع 
االبحاث  اليه  توصلت  ما 
نتائج  من  الحديثة  العلمية 

 فى مجال اإلعالم 

 

الحديثةمق اإلعالم  نظريات  عربي  مقرر    -رر 
 أجنبي  دراسات في اإلعالم الجديد

 

 

الحديثة(  اإلعالم  عربى)نظريات  حلقة  -مقرر 
 . بحث

 

 

الحديثة(مقر  اإلعالم  عربى)نظريات  حلقة  -ر 
 بحث 

 

وسائل   استخدام 
واالتصال  المعلومات 
في   الجديد  عن  للبحث 

يستخدم  -2-4-3
ال معلومات  تكنولوجيا 

فى   واالنترنت 

خدم  يست3/1/ 2/4 
المعلومات   تكنولوجيا 
لمعرفة  واالنترنت 

الحديثة   مقرر   -مقرر عربي نظريات اإلعالم 
 أجنبي  دراسات في اإلعالم الجديد
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على   المجال اإلعالمي  ما  الحصول  كل 
مجال   فى  جديد  هو 

)الصحافة    اإلعالم
 واإلذاعة والتلفزيون(.

يستخدم  -2-4-4
المعل ومات  تكنولوجيا 

فى   واالنترنت 
ما   كل  على  الحصول 
مجال   فى  جديد  هو 

 حصاءاإل

يستخدم  -2-4-5
المعلومات   تكنولوجيا 
فى   واالنترنت 
ما   كل  على  الحصول 

مجه فى  جديد  ال  و 
 .األبحاث العلمية 

مجال   فى  المستجدات 
 اإلعالم الجديد

 

 

 

شبكة يستخد2/4/4/1 م 
التعرف  في  المعلومات 
اإلحصائية   البرامج  على 

 الجديدة. 

 

 

شبكة 2/4/5/1 يستخدم 
والتكنولوجيا   المعلومات 
لمعرفة   الحديثة 

والط رق االستراتيجيات 
فى   المختلفة  والمهارات 

 طة بحث علمي إجراء خ

 

 

 

 

 

 

 

 اإلحصاء فى مجال التخصص 

 

 

 

 حلقة بحث
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األخرين  مشاركة 
والمعارف    المعلومات 
اإلعالمية  واألبحاث 
العملي  أدائهم  وتقييم 

 والعلمي 

يعلم  -2-4-6
فى  ا لمتخصص  

اإلعالم  مجال  
األداء أساسيات  

 اإلعالمي

يشارك  -2-4-7
بخبراته  المجال  زمالء 
األبحاث  مجال  فى 

 العلمية

 

يقيم   -2-4-8
األداء مست وى 

 اإلعالمي لآلخرين

مع   2/4/6/1 يتواصل 
من    للتحسين  اآلخرين 

 أدائهم العلمي واإلعالمي

 

مع 2/4/7/1 يتبادل 
الخبرات  اآلخرين 

ح كتابة  والمعلومات  ول 
 وإعداد األبحاث العلمية

مستوى 2/4/8/1 يقيم 
لآلخرين  اإلعالمي  األداء 
ومقاييس   آلليات  وفقا  

 .مقننة

اإل نظريات  عربي  الحديثةمقرر  مقرر    -عالم 
 أجنبي  دراسات في اإلعالم الجديد

 

 

 حلقة بحث

 

الحديثة اإلعالم  نظريات  عربي  مقرر    -مقرر 
 أجنبي  دراسات في اإلعالم الجديد

يحدد     -2-4-9 
والطرق   اآلليات  

أدائه ا لتقييم  لمختلفة 
 اإلعالمي والعلمي 

مستويات  2/4/9/1 يحدد 
لتقييم   مختلفة  ومراحل 

بشك فى األداء  مستمر  ل 
 مجال اإلعالم  

آليات 2/4/9/2 يحدد 
مختلفة لتقييم األداء بشكل  
 مستمر فى مجال اإلعالم  

نقاط 2/4/9/3 على  يقف 
الضعف فى األداء والعمل 

 على معالجتها أو تالشيها 

 

الحديثة اإلعالم  نظريات  عربي  مقرر    -مقرر 
 أجنبي  دراسات في اإلعالم الجديد
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نقاط ي2/4/9/4 على  قف 
والعمل  األداء  فى  القوة 

 على دعمها  وتطويرها 

الوسائط  استخدام 
الحديثة  التكنولوجية 
المجال   في  للبحث 

 اإلعالمي

يستخدم  -2-4-10
التكنولوجيا   الوسائط 

البحث ا فى  لحديثة 
ما  أحدث  عن 

األبحاث   توصلت إلية 
تطبيقات   مختلف  فى 
)الصحافة   اإلعالم 

 واإلذاعة والتلفزيون(.  

يستخدم  2/4/10/1
التكنولوجيا  الو  سائط 

عن   البحث  فى  الحديثة 
والمعارف  المعلومات 
إلية   توصلت  ما  وأحدث 
مختلف  فى  أبحاث  من 

 تطبيقات اإلعالم  الجديد 

يستخدم  2/4/10/2
التكنولوجيا  ال وسائط 

الب فى  عن  الحديثة  حث 
والمعارف  المعلومات 

 الخاصة باألبحاث العلمية

يستخدم  2/4/10/3
التكنولوجيا   الوسائط 

عن  الحدي البحث  فى  ثة 
فى   التطبيقات  أحدث 

 مجال اإلحصاء

الحديثة اإلعالم  نظريات  عربي  مقرر    -مقرر 
الجديد اإلعالم  في  دراسات  حلقة    -أجنبي  

 بحث 

 

 

 

الحديثةمقرر   اإلعالم  نظريات  ر  مقر   -عربي 
الجديد اإلعالم  في  دراسات  حلقة    -أجنبي  

 بحث 

ضمن   بكفاءة  العمل 
البحوث   إلثراء  فريق 

 ت اإلعالمية والدراسا

يعمل -2-4-11
فريق  ضمن  بكفاءة 

 فى مجال اإلعالم 

 

في  2/4/11/1 يعمل 
لتح استخدامات فريق  ديد 

اإلحصائ ية األساليب 
للبيانات   وفقا   المختلفة 

الحديثة اإلعالم  نظريات  عربي  مقرر    -مقرر 
ال اإلعالم  في  دراسات  حلقة    -جديدأجنبي  

 اإلحصاء -بحث
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يعمل -2-4-12
فريق  ضمن  بكفاءة 
األبحاث  مجال  فى 

 العلمية

 

 .المعطاة

 

بكفاءة  2/4/12/1 يعمل 
خالل  من  فريق  ضمن 

تركة فى أبحاث علمية مش
 مجال اإلعالم 

فى  2/4/12/2 يشترك 
فى   علمية  أوراق  صياغة 

 مجال اإلعالم 

 

 

 

 حلقة بحث

إدارة اللقاءات اإلعالمية 
 بمهارة وكفاءة 

يدير  -2-4-13
فى   العلمية  اللقاءات 

اإل بكفاءة  مجال  عالم 
. 

يدير    -2-4-14
ا اللقاءات  لعلمية وقت 

اإلعالم   مجال  فى 
 بكفاءة .

ما 2/4/13/1 يظهر 
اللقاءات  إدارة  تتطلبه 
مهارات  من  العلمية 

 ومتطلبات 

ما 2/4/14/1 يظهر 
إدارة   من  تتطلبه  الوقت 

 مهارات ومتطلبات.

 حلقة بحث

 

 

 

 حلقة بحث
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 إلعالم التربوي اقسم: 

  في االعالم التربوي تخصص   Illos program دكتوراهمصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة لبرنامج ال
 Illos courseوتلفزيون( مع محتوي المقررات الدراسية )صحافة وإذاعة

 المحتويات الرئيسية

 دكتوراه لمقررات ال

 المعــارف

2/1 

 ذهنية مهارات 

2/2 

 مهارات مهنية 

2/3 

 مهارات عامة منقولة 

2/4 

 اإلحصاء وتطبيقات الحاسب اآللي-1
    2/1/5/1 اإلحصاء وظائفها وأهميتها ومزاياها. 

البرنامج اإلحصائي  - SPSS . 2/1/5/1  
2/3/5/1 

2/3/11/1 
2/4/4/1 

تبويب البيانات وجدولتها، وتحديد   -
 2/4/11/1 2/3/11/1 2/2/2/3 2/1/5/1 أنواع الجداول التكرارية. 

أنواع التكرار)النسبي، المئوي،  -
 2/2/2/3 2/1/5/1 المتجمع الصاعد والمتجمع الهابط(.

2/3/5/1 

2/3/11/1 
2/4/11/1 

التمثيل البياني للتوزيعات التكرارية.  -  2/1/6/1  2/3/2/6  

مقاييس النزعة المركزية)المتوسط،  -
 2/4/4/1   2/1/6/1 الوسيط، والمنوال(.

مقاييس التشتت. -  2/1/7/1    
مقاييس الداللة اإلحصائية  -

البارامترية)اختبار "ت" وحاالته 
المختلفة، تحليل التباين(،  

  (U) (والالبارامترية)اختبار مان ويتني
 (W)، اختبار ويلكوكسون 

2/1/7/1 
 

 
  



 
 

معامل ارتباط الرتب لسبيرمان،  -
  2/3/2/6  2/1/7/1 وبيرسون، والتوافق، وفاي.

تحليل االنحدار.  -  2/1/7/1  2/3/2/7  

التحليل العاملي. -  2/1/7/1  2/3/2/7  

السالسل الزمنية.  -  2/1/7/1  2/3/2/7  

 مقرر أجنبي ) دراسات في اإلعالم الجديد(  -2

اإلعالم الجديد مفهوم  2/1/1/1   2/4/10/1 

 2/4/1/1  2/2/1/1 2/1/1/2 تطورات اإلعالم الجديد وأشكاله 

 2/4/1/1  2/2/1/1 2/1/1/2 نظريات اإلعالم الجديد 

دور وأهمية اإلعالم الجديد في 
 2/4/3/1  2/2/2/2 2/1/2/2 المجتمع

 اتجاهات اإلعالم الجديد 
2/1/9/1 

2/1/10/1 

2/1/10/2 

 2/3/12/1 2/4/10/1 

 2/3/10/1 2/2/12/1 2/1/9/1 تصنيفات وسائل اإلعالم الجديد 
2/4/9/3 

2/4/9/4 

خصائص وسمات وسائل اإلعالم 
  2/1/11/1 الجديد 

2/3/5/1 

2/3/6/1 

2/4/6/1 

2/4/9/2 

2/4/11/1 
لعمل   األخالقيات والقواعد  المنظمة

 وسائل اإلعالم الجديد 
2/1/9/1 

2/1/10/1 
 2/3/12/1 

2/4/10/1 

2/4/10/3 



 
 

استخدامات اإلعالم الجديد في المجال 
  2/1/11/1 التربوي 

2/3/5/1 

2/3/6/1 

2/4/6/1 

2/4/9/2 

2/4/11/1 

 2/1/12/2 أهداف اإلعالم الجديد 

2/1/14/1 

2/2/9/1 

2/2/10/1 

2/2/12/1 

2/2/13/1 

2/3/6/1 

2/3/11/1 

2/3/16/1 

2/4/8/1 

 2/4/10/1    قضايا اإلعالم الجديد 

وسائل التواصل االجتماعي وتأثيراتها 
 2/4/11/1 2/3/6/2  2/1/15/1 علي المجتمع

 مقرر عربي )نظريات اإلعالم( -3

    2/1/1/1 مفاهيم االتصال و مجاالته 

 2/4/1/1 2/3/14/1  2/1/1/1 أنواع االتصال ووسائله 

 2/1/2/1 نماذج االتصال و مكوناته

2/1/2/3 
2/2/3/2 

2/3/9/1 

2/3/10/1 
2/4/1/1 

ائص وسائل االعالم الجماهيرية  صخ
وأهم المستجدات التى تصاحب 

 انتشارها في األلفية الثالثة

2/1/2/1 

2/1/10/1 

2/1/11/1 

   

 2/2/1/1 2/1/2/4 نظريات التأثير االنتقائي 
2/3/8/1 

2/3/13/1 
2/4/10/1 

 2/4/12/1   2/1/13/1 نظريات التأثير المعتدل لوسائل اإلعالم

   2/2/5/1 2/1/15/1 نظريات اآلثار الموحدة 



 
 

 2/3/2/1 2/2/6/1 2/1/15/1 نظرية تحليل اإلطار اإلعالمى
2/4/1/3 

2/4/8/1 
 2/4/1/3  2/2/5/1 2/1/16/1 نظرية النموذج 

التوحد  نظرية  2/1/15/1 2/2/12/1  2/4/7/1 

 2/3/7/1 2/2/9/1 2/1/16/1 نظرية ثراء الوسيلة اإلعالمية 
2/4/6/1 

2/4/12/1 

  2/2/10/1 2/1/16/1 نظرية الشخص الثالث 
2/4/7/1 

2/4/11/1 

 حلقة بحث  -4

لمنهج امناهج وأساليب البحث العلمي )
المقارن, منهج المسح, المنهج  

 التجريبي(
2/1/8/1  2/3/3/1  

 2/1/3/1 كيفية اختيار مشكلة البحث   -

2/1/4/1 

2/2/1/1 

2/2/5/2 
 2/4/2/1 

كيفية صياغة فروض وتساؤالت    -
    2/1/3/1 البحث.

طرق وأدوات جمع البيانات: أداة   -
االستبانة )استمارة االستقصاء( 

 واستمارة تحليل المضمون. 

2/1/5/1 

2/1/6/1 

2/1/7/1 

2/2/9/1 

2/2/10/1 
 

2/4/10/1 

2/4/10/2 

2/4/10/3 
تصميم العينة: )تعريف العينة    -

اختيار العينة, أنواع العينات, تحديد 
 حجم العينة(.

 2/2/5/1  
2/4/5/1 

2/4/10/3 



 
 

تكليف الطالب بتحديد موضوع  - 
  البحث ومتغيراته والحدود لمناقشتها. 

2/2/4/1 

2/2/5/2 

2/2/6/1 

2/2/8/1 

2/3/3/1 

2/3/8/1 

2/4/5/1 

2/4/7/1 

2/4/10/1 

2/4/11/1 

2/4/12/1 

2/4/14/1 

الدراسات السابقة وكيفية تحديدها     -
  وصياغتها 

2/2/1/5 

2/2/9/1 
 2/4/4/1 

بحث مستوفاة علميا اعداد خطة    -
لما تمت دراسته من خطوات اعداد 

 الخطة البحثية ومناقشتها مع الطالب.
2/1/16/1 

2/2/4/1 

2/2/6/1 

2/2/8/1 

2/2/11/1 

2/3/4/1 

2/3/7/2 

2/4/8/2 

2/4/11/1 

2/4/2/1 

2/4/5/1 

2/4/12/2 

2/4/13/1 
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 قسم: اإلعالم التربوي      
 . واإلذاعة والتليفزيون  صحافة دكتوراهمواصفات خريج مع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق  (1جدول رقم )

 مواصفات الخريج 
 المعرفة والفهم2/1

2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/1/4 2/1/5 2/1/6 2/1/7 2/1/8 2/1/9 2/1/10 2/1/11 2/1/12 2/1/13 2/1/14 2/1/15 2/1/16 
العمل المستمر علي   -1

اإلضافة للمعارف في مجال 
 التخصص 

    
 

            

تطبيق المنهج التحليلي  -2
والناقد للمعارف في مجال 
التخصص والمجاالت ذات 

 العالقة

                

دمج المعارف   -3
المتخصصة مع المعارف  

ذات العالقة مستنبطا 
ومطورا للعالقات البينية 

 بينها 

                

إظهار وعيا عميقا  -4
بالمشاكل الجارية والنظريات  
 الحديثة في مجال التخصص 

                

تحديد المشكالت  -5.
المهنية و إيجاد حلوال 

 مبتكرة لحلها 
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 مواصفات الخريج 
 المعرفة والفهم2/1

2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/1/4 2/1/5 2/1/6 2/1/7 2/1/8 2/1/9 2/1/10 2/1/11 2/1/12 2/1/13 2/1/14 2/1/15 2/1/16 
إتقان نطاقا واسعا من  -6.

ت المهنية في مجال  راالمها 
 التخصص 

                

التوجه نحو تطوير   -7. 
طرق و أدوات و أساليب 

 ولة المهنية زاجديدة للم

    
 
 

            

استخدام الوسائل -8. 
التكنولوجية المناسبة بما  

 يخدم ممارسته المهنية 

    
 
 

            

التواصل بفاعلية و قيادة -9
فريق عمل في سياقات  

 مهنية مختلفة

                

في ظل  ارالقر  اتخاذ -10 .
 المعلومات المتاحة

                

إتقان أساسيات   -11
 ومنهجيات البحث العلمي 

                

توظيف الموارد المتاحة -12
بكفاءة وتنميتها والعمل على  

 إيجاد موارد جديدة. 
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 مواصفات الخريج 
 المعرفة والفهم2/1

2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/1/4 2/1/5 2/1/6 2/1/7 2/1/8 2/1/9 2/1/10 2/1/11 2/1/12 2/1/13 2/1/14 2/1/15 2/1/16 
الوعي بدوره في   -13

على   والحفاظتنمية المجتمع 
 البيئة.

                

التصرف بما يعكس  -14
االلتزام باالنزاهة والمصداقية  

 وقواعد المهنة.

                

االلتزام بالتنمية  -15
الذاتية المستمرة ونقل علمه  

 ن ته لآلخريراو خب
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 . واإلذاعة والتليفزيون  صحافة دكتوراهمواصفات 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 2/2/12 2/2/13 2/2/14 
العمل المستمر علي   -1

اإلضافة للمعارف في 
 مجال التخصص 

    
 

          

تطبيق المنهج  -2
التحليلي والناقد للمعارف 

في مجال التخصص  
 والمجاالت ذات العالقة

              

معارف  دمج ال -3. 
المتخصصة مع المعارف  

ذات العالقة مستنبطا 
ومطورا للعالقات البينية 

 بينها 

    
 

          

وعيا عميقا  إظهار  -4. 
بالمشاكل الجارية 

والنظريات الحديثة في 
 مجال التخصص 

              

تحديد المشكالت  -5.
المهنية و إيجاد حلوال 

 مبتكرة لحلها 
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 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 2/2/12 2/2/13 2/2/14 
طاقا واسعا إتقان ن -6.

ت المهنية في  رامن المها
 مجال التخصص 

              

نحو تطوير   التوجه -7. 
طرق و أدوات و أساليب 

 ولة المهنية زاجديدة للم

    
 
 

          

الوسائل  استخدام-8. 
التكنولوجية المناسبة بما  

 يخدم ممارسته المهنية 

    
 
 

          

التواصل بفاعلية و  -9
قيادة فريق عمل في  

 سياقات مهنية مختلفة 

              

في  ارالقر  اتخاذ -10 .
 ظل المعلومات المتاحة

              

ساسيات  إتقان أ -11
 ومنهجيات البحث العلمي 

              

توظيف الموارد -12
المتاحة بكفاءة وتنميتها  
والعمل على إيجاد موارد 

 جديدة. 
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 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 2/2/12 2/2/13 2/2/14 
دوره في  الوعي ب -13

تنمية المجتمع و الحفاظ  
 على البيئة.

              

التصرف بما يعكس  -14
االلتزام باالنزاهة  

والمصداقية وقواعد 
 المهنة. 

              

االلتزام بالتنمية  -15
الذاتية المستمرة ونقل  

علمه و خب ا رته  
 نلآلخري
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 . واإلذاعة والتليفزيون  صحافة دكتوراهمواصفات خريج مع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق  (3جدول رقم )

 لخريج مواصفات ا
 هارات المهنية الم 2/3

2/3/1 2/3/2 2/3/3 2/3/4 2/3/5 2/3/6 2/3/7 2/3/8 2/3/9 2/3/10 2/3/11 2/2/12 
مل المستمر علي  الع -1

اإلضافة للمعارف في مجال 
 التخصص 

    
 

        

تطبيق المنهج التحليلي  -2
والناقد للمعارف في مجال 
التخصص والمجاالت ذات 

 العالقة

            

دمج المعارف   -3. 
المتخصصة مع المعارف ذات  

العالقة مستنبطا ومطورا  
 للعالقات البينية بينها 

    
 

        

إظهار وعيا عميقا   -4. 
بالمشاكل الجارية والنظريات  
 الحديثة في مجال التخصص 

            

تحديد المشكالت المهنية   -5.
 و إيجاد حلوال مبتكرة لحلها 
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 لخريج مواصفات ا
 هارات المهنية الم 2/3

2/3/1 2/3/2 2/3/3 2/3/4 2/3/5 2/3/6 2/3/7 2/3/8 2/3/9 2/3/10 2/3/11 2/2/12 
إتقان نطاقا واسعا من  -6.

ت المهنية في مجال  راالمها 
 التخصص 

            

التوجه نحو تطوير طرق   -7. 
أدوات و أساليب جديدة  و 
 ولة المهنية زاللم

    
 
 

        

استخدام الوسائل -8. 
التكنولوجية المناسبة بما يخدم 

 ممارسته المهنية 

    
 
 

        

التواصل بفاعلية و قيادة -9
فريق عمل في سياقات مهنية 

 مختلفة

            

في ظل  ارالقر  اتخاذ -10 .
 المعلومات المتاحة

            

إتقان أساسيات   -11
 ومنهجيات البحث العلمي 

            

توظيف الموارد المتاحة -12
بكفاءة وتنميتها والعمل على  

 إيجاد موارد جديدة. 
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 لخريج مواصفات ا
 هارات المهنية الم 2/3

2/3/1 2/3/2 2/3/3 2/3/4 2/3/5 2/3/6 2/3/7 2/3/8 2/3/9 2/3/10 2/3/11 2/2/12 
الوعي بدوره في تنمية  -13

 المجتمع و الحفاظ على البيئة. 
            

التصرف بما يعكس  -14
االلتزام باالنزاهة والمصداقية  

 وقواعد المهنة.

            

االلتزام بالتنمية الذاتية  -15
ته  ار المستمرة ونقل علمه و خب

 .نلآلخري
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 . واإلذاعة والتليفزيون  صحافة دكتوراهمواصفات خريج مع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق  (4جدول رقم )

 مواصفات الخريج 
 المهارات العامة  2/4

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

العمل المستمر علي   -1
اإلضافة للمعارف في مجال 

 التخصص 

    
 

         

تطبيق المنهج التحليلي  -2
والناقد للمعارف في مجال 
التخصص والمجاالت ذات 

 العالقة

             

دمج المعارف   -3. 
المتخصصة مع المعارف ذات  

العالقة مستنبطا ومطورا  
 للعالقات البينية بينها 

    
 

         

إظهار وعيا عميقا   -4. 
بالمشاكل الجارية والنظريات  
 الحديثة في مجال التخصص 

             

تحديد المشكالت  -5.
المهنية و إيجاد حلوال مبتكرة 

 لحلها 
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 مواصفات الخريج 
 المهارات العامة  2/4

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

إتقان نطاقا واسعا من  -6.
ت المهنية في مجال  راالمها 

 التخصص 

             

التوجه نحو تطوير   -7. 
طرق و أدوات و أساليب 

 ولة المهنية اجديدة للمز 

    
 
 

         

استخدام الوسائل -8. 
التكنولوجية المناسبة بما  

 يخدم ممارسته المهنية 

    
 
 

         

بفاعلية و قيادة التواصل -9
فريق عمل في سياقات مهنية 

 مختلفة

             

في ظل  ارالقر  اتخاذ -10 .
 المعلومات المتاحة

             

إتقان أساسيات   -11
 ومنهجيات البحث العلمي 

             

توظيف الموارد المتاحة -12
بكفاءة وتنميتها والعمل على  

 إيجاد موارد جديدة. 
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 مواصفات الخريج 
 المهارات العامة  2/4

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

الوعي بدوره في تنمية  -13
المجتمع و الحفاظ على  

 البيئة.

             

التصرف بما يعكس  -14
والمصداقية   بالنزاهةااللتزام 

 وقواعد المهنة.

             

االلتزام بالتنمية الذاتية  -15
المستمرة ونقل علمه و خب ا  

 . نرته لآلخري
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 قسم: اإلعالم التربوي        
 . واإلذاعة والتليفزيون  صحافة دكتوراه أهداف برنامجمع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق ( 1جدول )

 أهداف البرنامج 
 المعرفة والفهم2/1

2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/1/4 2/1/5 2/1/6 2/1/7 2/1/8 2/1/9 2/1/10 2/1/11 2/1/12 2/1/13 2/1/14 2/1/15 2/1/16 
يتتتتتتتتتتتتت   أ ا تتتتتتتتتتتتيا  1/1

ومنهجيتتتا  ال حتتتم العلمتتت  
فتت  مجتتال اإلعتتالم التربتتو  
ويتعرف عل  كت  جديتد فت  
مجتتتتال الصتتتتحافة واإلذاعتتتتة 

 والتلفزيون.

    
 

            

يطبتتتتتتتتتتتق المتتتتتتتتتتتنهج   1/2
التحليلتتت  الناقتتتد فتتت  مجتتتال 
اإلعتتتتتالم التربتتتتتو  وينمتتتتت  
المعتتارف العلميتتة والي ا يتتة 
والمهاريتتتتتتتتة فتتتتتتتت  مجتتتتتتتتال 
الصتتتتتتتتتتتتتتحافة واإلذاعتتتتتتتتتتتتتتة 

 والتلفزيون.

                

يلخص أهتم النرريتا    1/3
الحدييتتتتتة وتطبي اتهتتتتتا فتتتتت  
مجتتتتال الصتتتتحافة واإلذاعتتتتة 
والتلفزيتتتتتتتون متتتتتتتع تحديتتتتتتتد 
المشتتت ال  المهنيتتتة و يجتتتاد 

 حلول مبتكرة لها.
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 المعرفة والفهم2/1 أهداف البرنامج
2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/1/4 2/1/5 2/1/6 2/1/7 2/1/8 2/1/9 2/1/10 2/1/11 2/1/12 2/1/13 2/1/14 2/1/15 2/1/16 

يتعتتتتتتتترف علتتتتتتتت   1/4
الو تتتتتات  التكنولوجيتتتتتة 
وكيفية ا تتخدامها فت  
مجتتتتتتتتتتتتال الصتتتتتتتتتتتتحافة 

 واإلذاعة والتلفزيون 

                

يتواصتتت  بفاعليتتتة  1/5
متتتع فريتتتق العمتتت  متتتع 
اتخاذ ال رارا  المنا  ة 
فتتتتت  متتتتت  المعلومتتتتتا  

 المتاحة 

 
 
 

               

ي تب خطتة بحتم   1/6
بأ تتتتتلوك مبتكتتتتتر متتتتتع 
توميتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتتوارد 
المتاحتتتتة ب فتتتتتا ة متتتتتع 
وعيتتب بتتدوره فتت  تنميتتة 
المجتمتتتتتتتع و الحفتتتتتتتا  

 عل  البيئة.

                

يلتتتتتتم بأخال يتتتتتتا   1/7
مهنتتتتتتتتتتتتتتتة اإلعتتتتتتتتتتتتتتتالم 
والتشتتتتريعا  المنرمتتتتة 

 لها.
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 . واإلذاعة والتليفزيون  صحافة دكتوراه أهداف برنامجمع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق ( 2جدول )

 أهداف البرنامج 
 المهارا  الذهنية 2/2

2/2/1 2/2/2 2/2/3 2/2/4 2/2/5 2/2/6 2/2/7 2/2/8 2/2/9 2/2/10 2/2/11 2/2/12 2/2/13 2/2/14 
يتتتتتتتتتتتتتت   أ ا تتتتتتتتتتتتتيا  1/1

ومنهجيتتتتا  ال حتتتتم العلمتتتت  
فتتت  مجتتتال اإلعتتتالم التربتتتو  
ويتعتترف علتت  كتت  جديتتد فتت  
مجتتتتتال الصتتتتتحافة واإلذاعتتتتتة 

 والتلفزيون.

    
 

          

يطبتتتتتتتتتتتتق المتتتتتتتتتتتتنهج   1/2
التحليلتتت  الناقتتتد فتتت  مجتتتال 
اإلعتتتتتتالم التربتتتتتتو  وينمتتتتتت  
المعتتتارف العلميتتتة والي ا يتتتة 
والمهاريتتتتتتتتتة فتتتتتتتتت  مجتتتتتتتتتال 
الصتتتتتتتتتتتتتتتحافة واإلذاعتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والتلفزيون.

              

يلختتص أهتتم النرريتتا   1/3
الحدييتتتتتتة وتطبي اتهتتتتتتا فتتتتتت  
مجتتتتتال الصتتتتتحافة واإلذاعتتتتتة 
والتلفزيتتتتتتتتون متتتتتتتتع تحديتتتتتتتتد 

هنيتتتتة و يجتتتتاد المشتتتت ال  الم
 حلول مبتكرة لها.
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 أهداف البرنامج 
 المهارا  الذهنية 2/2

2/2/1 2/2/2 2/2/3 2/2/4 2/2/5 2/2/6 2/2/7 2/2/8 2/2/9 2/2/10 2/2/11 2/2/12 2/2/13 2/2/14 
يتعتتترف علتتت  الو تتتات   1/4

التكنولوجيتتتتتتتتتتتتتتة وكيفيتتتتتتتتتتتتتتة 
ا تتتتتتتتتخدامها فتتتتتتتت  مجتتتتتتتتال 
الصتتتتتتتتتتتتتتتحافة واإلذاعتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والتلفزيون 

              

يتواصتتتت  بفاعليتتتتة متتتتع  1/5
فريتتتتتتق العمتتتتتت  متتتتتتع اتختتتتتتاذ 
ال تتترارا  المنا تتت ة فتتت  متتت  

 المعلوما  المتاحة 

 
 
 

             

ي تتتتتتتب خطتتتتتتة بحتتتتتتتم  1/6
بأ تتلوك مبتكتتر متتع توميتت  
المتتوارد المتاحتتة ب فتتا ة متتع 
وعيتتتتتب بتتتتتدوره فتتتتت  تنميتتتتتة 
المجتمتتتتتع و الحفتتتتتا  علتتتتت  

 البيئة.

              

يلم بأخال يا  مهنة  1/7
اإلعالم والتشريعا  المنرمة  

 لها. 
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 . واإلذاعة والتليفزيون  صحافة دكتوراه أهداف برنامجمع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق ( 3جدول )

 البرنامج أهداف 
 هارا  المهنية الم2/3

2/3/1 2/3/2 2/3/3 2/3/4 2/3/5 2/3/6 2/3/7 2/3/8 2/3/9 2/3/10 2/3/11 2/2/12 
يت   أ ا تيا  ومنهجيتا  ال حتم 1/1

العلمتتتت  فتتتت  مجتتتتال اإلعتتتتالم التربتتتتو  
ويتعتتتترف علتتتت  كتتتت  جديتتتتد فتتتت  مجتتتتال 

 الصحافة واإلذاعة والتلفزيون.

    
 

        

يطبتتتق المتتتنهج التحليلتتت  الناقتتتد   1/2
فتتتت  مجتتتتال اإلعتتتتالم التربتتتتو  وينمتتتت  
المعتتتارف العلميتتتة والي ا يتتتة والمهاريتتتة 

واإلذاعتتتتتتتتة فتتتتتتتت  مجتتتتتتتتال الصتتتتتتتتحافة 
 والتلفزيون.

            

يلختتتص أهتتتم النرريتتتا  الحدييتتتة  1/3
وتطبي اتهتتتتتتتا فتتتتتتت  مجتتتتتتتال الصتتتتتتتحافة 
واإلذاعتتتتتتتة والتلفزيتتتتتتتون متتتتتتتع تحديتتتتتتتد 
المش ال  المهنية و يجاد حلول مبتكترة 

 لها.

    
 

        

يتعرف عل  الو ات  التكنولوجيتة   1/4
وكيفية ا تخدامها ف  مجتال الصتحافة 

 واإلذاعة والتلفزيون 
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 البرنامج أهداف 
 هارا  المهنية الم2/3

2/3/1 2/3/2 2/3/3 2/3/4 2/3/5 2/3/6 2/3/7 2/3/8 2/3/9 2/3/10 2/3/11 2/2/12 
يتواص  بفاعلية متع فريتق العمت    1/5

متتع اتختتاذ ال تترارا  المنا تت ة فتت  متت  
 المعلوما  المتاحة 

 
 
 

           

ي تب خطتة بحتم بأ تلوك مبتكتر   1/6
مع تومي  الموارد المتاحة ب فا ة متع 
وعيتتتتتب بتتتتتدوره فتتتتت  تنميتتتتتة المجتمتتتتتع 

 عل  البيئة.  والحفا 

            

يلم بأخال يا  مهنة اإلعالم  1/7
 والتشريعا  المنرمة لها.
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 . واإلذاعة والتليفزيون  صحافة دكتوراه أهداف برنامجمع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق ( 4جدول )

 المهارا  العامة  2/4 أهداف البرنامج 
2/4/1 2/4/2 2/4/3 2/4/4 2/4/5 2/4/6 2/4/7 2/4/8 2/4/9 2/4/10 2/4/11 2/4/12 2/4/13 

يتتتتت   أ ا تتتتيا  ومنهجيتتتتا  ال حتتتتم 1/1
العلم  ف  مجال اإلعتالم التربتو  ويتعترف 
علتتتتت  كتتتتت  جديتتتتتد فتتتتت  مجتتتتتال الصتتتتتحافة 

 واإلذاعة والتلفزيون.

    
 

         

يطبتتق المتتنهج التحليلتت  الناقتتد فتت    1/2
مجتتتال اإلعتتتالم التربتتتو  وينمتتت  المعتتتارف 
العلميتتتتة والي ا يتتتتة والمهاريتتتتة فتتتت  مجتتتتال 

 الصحافة واإلذاعة والتلفزيون.

             

يلختتتتتتص أهتتتتتتم النرريتتتتتتا  الحدييتتتتتتة  1/3
وتطبي اتهتتا فتت  مجتتال الصتتحافة واإلذاعتتة 
والتلفزيتتون متتع تحديتتد المشتت ال  المهنيتتة 

 و يجاد حلول مبتكرة لها.

             

يتعتتترف علتتت  الو تتتات  التكنولوجيتتتة  1/4
وكيفيتتتة ا تتتتخدامها فتتت  مجتتتال الصتتتحافة 

 واإلذاعة والتلفزيون 

             

يتواص  بفاعلية مع فريق العمت  متع   1/5
اتخاذ ال رارا  المنا  ة ف  م  المعلوما  

 المتاحة 
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 المهارا  العامة  2/4 أهداف البرنامج 
2/4/1 2/4/2 2/4/3 2/4/4 2/4/5 2/4/6 2/4/7 2/4/8 2/4/9 2/4/10 2/4/11 2/4/12 2/4/13 

ي تب خطة بحم بأ تلوك مبتكتر متع   1/6
تومي  الموارد المتاحتة ب فتا ة متع وعيتب 

علتت   والحفتتا بتتدوره فتت  تنميتتة المجتمتتع 
 البيئة.

             

اإلعالم يلم بأخال يا  مهنة  1/7
 والتشريعا  المنرمة لها.

             

 



 
 

 قسم: اإلعالم التربوي         
 Illos program الدكتوراهمع مخرجات التعليم المستهدفة لبرنامج   ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية القياسية ( 1) لجدو

 المعايير األكاديمية 
ARS 

 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 2/1/14 2/1/15 2/1/16 

نظريات وأساسيات  
اإلعالم وعالقته 

 األخرى بالعلوم 

                

أساسيات البحث 
اإلعالمي ومناهجه  

 المختلفة

                

أخالقيات العمل 
اإلعالمي والقواعد  

 المنظمة له 

                

أساليب الجودة  
وتطبيقاتها في 

 اإلعالمية العملية 

                

تأثيرات وسائل 
اإلعالم علي  

 المجتمع

                

 



 
 

 Illos program الدكتوراهمع مخرجات التعليم المستهدفة لبرنامج   ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية القياسية ( 2) لجدو
 

ARS 
 المهارات الذهنية   2/2

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

 اإلعالمية 
            

بحث المشاكل المرتبطة  
بالمجال اإلعالمي علميا 

 وعمليا 

            

إجراء دراسات إعالمية  
 مصغرة

            

صياغة أوراق بحثية في  
 مجال اإلعالم

            

تقييم صعوبات الممارسات 
 اإلعالمية 

            

التخطيط لتطوير األداء 
 اإلعالمي 

            

الصعوبات التي  مواجهة
تعيق البحث والعمل  

 اإلعالمي 

            



 
 

 Illos program الدكتوراهمع مخرجات التعليم المستهدفة لبرنامج   ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية القياسية ( 3) لجدو

ARS 
 ت المهنية  راالمها 2/3

2/3/1 2/3/2 2/3/3 2/3/4 2/3/5 2/3/6 2/3/7 2/3/8 2/3/9 2/3/10 2/3/11 2/3/12 2/3/13 2/3/14 
إتقان المهارات المرتبطة  
بالدراسات والممارسات 

 اإلعالمية 

              

تقييم نتائج البحوث 
اإلعالمية وتقرير امكانية  

 تطبيقها علي المجتمع

              

تقييم الطرق واألدوات التي 
 يتطلبها المجال اإلعالمي

              

  استخدام تكنولوجيا
االتصال في تحقيق  

األهداف اإلعالمية وتطبيق 
 البحوث العلمية

              

متابعة المستجدات في  
المجال اإلعالمي لالستفادة 

منها في تطوير األداء 
 اإلعالمي 

              

 



 
 

 Illos program الدكتوراهمع مخرجات التعليم المستهدفة لبرنامج   ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية القياسية ( 4) لجدو

ARS 2/4  المهارات العامة 
2/4/1 2/4/2 2/4/3 2/4/4 2/4/5 2/4/6 2/4/7 2/4/8 2/4/9 2/4/10 2/4/11 2/4/12 2/4/13 2/4/14 

التواصل مع اآلخرين لتبادل  
المعلومات والمعارف وتطبيق 

 البحوث اإلعالمية 

              

وسائل المعلومات  استخدام
واالتصال للبحث عن الجديد في 

 المجال اإلعالمي 

              

مشاركة األخرين المعلومات  
والمعارف  واألبحاث اإلعالمية  
 وتقييم أدائهم العملي والعلمي

              

استخدام الوسائط التكنولوجية 
الحديثة للبحث في المجال  

 اإلعالمي 

              

العمل بكفاءة ضمن فريق إلثراء 
 البحوث والدراسات اإلعالمية 

              

إدارة اللقاءات اإلعالمية بمهارة 
 وكفاءة 

              

 شيماء محمد متولي  /د –أ.م.د/ سكره البريدي  :مدير البرنامج
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 إلعالم التربوي اقسم:                   

   صحافة دكتوراهنواتج تعلم برنامج مع مصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم (  1جدول )

 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 

       المحاضرة المطورة 
       حل المشكالت.  استراتيجية

       المشروعات. التعلم القائم على استراتيجية
       العصف الذهني

       التعلم التعاوني استراتيجية
       المناقشة وحلقات البحث استراتيجية

       البيان العملي  استراتيجية
       إستراتيجيات التعلم الذاتي

       االكتشاف
       لعب األدوار

       وض التعليميةالعر 
       نيةالمنصات االلكترو 
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  صحافة دكتوراهنواتج تعلم برنامج مع مصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم ( 2جدول )

 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 2/2/12 2/2/13 2/2/14 

               المحاضرة المطورة 
               حل المشكالت.  استراتيجية
  التعلم القائم على استراتيجية

 المشروعات.
              

               العصف الذهني
               التعلم التعاوني استراتيجية
المناقشة وحلقات  استراتيجية

 البحث 
              

               البيان العملي  استراتيجية
               إستراتيجيات التعلم الذاتي

               االكتشاف
               األدوارلعب 

               العروض التعليمية
               المنصات االلكترونية
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  صحافة دكتوراهنواتج تعلم برنامج مع مصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم ( 3جدول )

 ساليب التعليم والتعلم أ
 المهارات المهنية  2/3

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

             المحاضرة المطورة 
             حل المشكالت.  استراتيجية
التعلم القائم على   استراتيجية

 المشروعات.
            

             العصف الذهني
             التعلم التعاوني استراتيجية
المناقشة وحلقات  استراتيجية

 البحث 
            

             البيان العملي  استراتيجية
             ت التعلم الذاتيإستراتيجيا

             االكتشاف
             لعب األدوار

             العروض التعليمية
             المنصات االلكترونية
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  صحافة دكتوراهنواتج تعلم برنامج مع مصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم ( 4جدول )

 أساليب التعليم والتعلم 
 المهارات العامة  2/4

2-4-1 2-4-2 2-4-3 2-4-4 2-4-5 2-4-6 2-4-7 2-4-8 2-4-9 2-4-10 2-4-11 2-4-12 2-4-13 
              المطورة المحاضرة 

التعلم القائم علي 
 المشروعات

             

              العصف الذهنى
التعلم   استراتيجية

 التعاوني 
             

المناقشة   استراتيجية
 وحلقات البحث 

             

البيان  استراتيجية
 العملي

             

إستراتيجيات التعلم 
 الذاتي

             

              االكتشاف
              لعب األدوار

              العروض التعليمية

              المنصات االلكترونية
 



 

 

 

 إلعالم التربوي اقسم:                    

 صحافةدكتوراه  نواتج تعلم برنامجمع تقييم مصفوفة توافق أساليب ال( 1جدول )
 

 2/1/6 2/1/5 2/1/4 2/1/3 2/1/2 2/1/1 أساليب التقييم 

       االمتحان التحريري 

       االمتحان التطبيقي 

  واالختبارات الدورية  والشفوي أعمال السنة 
 

     

 

 صحافةدكتوراه  نواتج تعلم برنامجمع تقييم مصفوفة توافق أساليب ال( 2جدول )
 

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

               االمتحان التحريري 

               االمتحان التطبيقي 

  االمتحان الشفوي 

 واعمال السنة
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 صحافةدكتوراه  نواتج تعلم برنامجمع تقييم مصفوفة توافق أساليب ال( 3جدول )
 

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

             االمتحان التحريري 

             االمتحان التطبيقي 

  االمتحان الشفوي 

 اعمال السنة 

            

 
 صحافةدكتوراه  نواتج تعلم برنامجمع تقييم مصفوفة توافق أساليب ال( 4جدول )

 2/4/13 2/4/12 2/4/11 2/4/10 2/4/9 2/4/8 2/4/7 2/4/6 2/4/5 2/4/4 2/4/3 2/4/2 2/4/1 أساليب التقييم 
االمتحان 
 التحريري 

 
 

            

االمتحان 
 التطبيقي 

 
 

            

  االمتحان الشفوي 
 اعمال السنة 

 
 

            

 



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي   

 صحافة  دكتوراهبرنامج  أهداف مع  كاديميةمعايير ال توافق مصفوفة ( 1جدول )
 

ARS 

 المعرفة والفهم

 اهداف البرنامج 

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

ساسيات ونظريات اإلعالم أ.1
 بوسائله المختلفة 

       

علم اإلعالم  عالقة بينال-2
 والعلوم األخرى 

       

لتطورات والتجاهات ا-3
 الحديثة في مجال اإلعالم.

       

ألسس والقواعد ا-4
 التنظيمية للعمل اإلعالمي. 

       

ساليب الجودة في أ-5
 الممارسات اإلعالمية 

       

خالقيات البحث في  أ-6
 . المجال اإلعالمي

       

 
  



 

 

 صحافة  دكتوراهبرنامج  أهداف مع  كاديميةمعايير ال توافق مصفوفة ( 2جدول )
 

ARS 

 المهارات الذهنية 

 اهداف البرنامج 

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

تحليل وتقييم  الدراسات .1
اإلعالمية ونقدها بناءا علي 

 أسس علمية سليمة 

       

البحث عن المشاكل .2
اإلعالمية ودراستها بناءا  

 علي منهجية علمية سليمة 

       

الربط بين اإلعالم والعلوم  .3
الجتماعية األخري ومشاكل  

 وقضايا المجتمع .

       

دراسات إعالمية  إقتراح . 4
مصغرة لدراسة المشكالت  

 اإلعالمية. 

       

العمل اللتزام بقواعد .5
 اإلعالمي لتالفي العقوبات.

       

التطوير المستمر في .6
 .اإلعالمي.عمليات اإلنتاج 

       

 
 

  



 

 

 صحافة  دكتوراهبرنامج  أهداف مع  كاديميةمعايير ال توافق مصفوفة ( 3جدول )

ARS  المهارات المهنية 
 اهداف البرنامج 

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

إتقان مهارات البحث في  .1
 المجالت اإلعالمية 

       

كتابة وتقييم خطط . 2
 بحثية في مجالت اإلعالم. 

       

تقييم عناصر التحرير  . 3
 والنتاج اإلعالمي. 

       

 

 صحافة  دكتوراهبرنامج  أهداف مع  كاديميةمعايير ال توافق مصفوفة ( 4جدول )

ARS 

 المهارات العامة 

 األهداف 

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

المشاركة مع اآلخرين في  .1
بحث ودراسة المشكالت  

 والقضايا اإلعالمية.

       

استخدام تكنولوجيا  .2
التصال في البحوث  
 والدراسات اإلعالمية. 

       

تقيم البرامج واألدوات  .3
المساعدة في البحوث  

 اإلعالمية. 

       

استخدام مصادر البحث  .4
العلمي للحصول علي  
المعلومات في المجال 

 اإلعالمي. 

       

 



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي  

 صحافة دكتوراهلبرنامج  Narsالمعايير األكاديمية  ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية( 1جدول رقم )

 )المعرفة والفهم(  ARS األكاديمية المعايير
 Narsالمعايير األكاديمية 

1 2 3 4 5 
      المختلفة ساسيات ونظريات اإلعالم بوسائله أ.1
      عالقة بين علم اإلعالم والعلوم األخرى ال-2
      لتطورات واالتجاهات الحديثة في مجال اإلعالم. ا-3
      ألسس والقواعد التنظيمية للعمل اإلعالمي. ا-4
      ساليب الجودة في الممارسات اإلعالمية أ-5
      . اإلعالميخالقيات البحث في المجال  أ-6

 صحافة  دكتوراهلبرنامج  Narsالمعايير األكاديمية مع  ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (2دول رقم )ج

)المهارات   ARS المعايير األكاديمية
 الذهنية(

 Narsالمعايير األكاديمية 
1 2 3 4 5 6 7 

ات اإلعالمية  تحليل وتقييم  الدراس.1
 ونقدها بناءا علي أسس علمية سليمة 

       

البحث عن المشاكل اإلعالمية ودراستها .2
 بناءا علي منهجية علمية سليمة

       

الربط بين اإلعالم والعلوم االجتماعية .3
 ومشاكل وقضايا المجتمع . األخرى 

       

دراسات إعالمية مصغرة لدراسة   اقتراح. 4
 المشكالت اإلعالمية. 

       

االلتزام بقواعد العمل اإلعالمي لتالفي .5
 العقوبات . 

       

التطوير المستمر في عمليات اإلنتاج .6
 .اإلعالمي.

       

 
  



 

 

 
 صحافة  دكتوراهلبرنامج  Narsالمعايير األكاديمية مع  ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (3دول رقم )ج

 ( المهارات المهنية) ARS األكاديمية المعايير
 Narsالمعايير األكاديمية 

1 2 3 4 5 

      إتقان مهارات البحث في المجاالت اإلعالمية  .1

      كتابة وتقييم خطط بحثية في مجاالت اإلعالم. . 2

      تقييم عناصر التحرير واالنتاج اإلعالمي. . 3

 

 صحافة  دكتوراهلبرنامج  Narsالمعايير األكاديمية مع  ARSتوافق المعايير األكاديميةمصفوفة  (4دول رقم )ج

العامة  )المهارات  ARS المعايير األكاديمية
 ( والمنقولة

 Narsالمعايير األكاديمية 
1 2 3 4 5 6 7 

بحث ودراسة   لمشاركة مع اآلخرين في.ا1
 المشكالت والقضايا اإلعالمية. 

       

ستخدام تكنولوجيا االتصال في البحوث .ا2
 والدراسات اإلعالمية. 

       

م البرامج واألدوات المساعدة في يقي.ت3
 البحوث اإلعالمية. 

       

ستخدام مصادر البحث العلمي للحصول  .ا4
 علي المعلومات في المجال اإلعالمي. 

       

 
 


