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 ( 15نموذج رقم )
 إعالم تربوي فلسفة فى التربية النوعية / دكتوراه ال تقرير عن برنامج دراسي

 2020 /2019للعام األكاديمي 
 جامعة: المنوفية 

 كلية: التربية النوعية 
 قسم: اإلعالم التربوي 

 
 معلومات أساسية  -أ
 إعوووو  /  الن عيوووو  التربيوووو  فوووو  الفلسووووف  دكتوووو  ا    اسم البرنامج  -1

  ترب ي 

 الصحاف  واإلذاع  والتلفزي ن  التخصص  -2
 سن  تمهيدى   عدد السن ات الد اسي :  -3
 ( نظرى + )   ( عملي 4)   عدد المقر ات:-4
أستاذ المادة باإلضاف  إل  ث ث  من أعضاء   أسس تشكيل لجان الممتحنين:  -5

 هيئ  التد يس األقرب إل  التخصص 
 غير متاح /            متاح نظا  الممتحنين الخا جيين:   -6
 معلومات متخصصة  -ب
 إحصائيات:  -7
عدد الط ب الملتحقين   -

 بالبرنامج: 
 طالب واحد

معدل النجاح في البرنامج  -
:)%( 

100 % 

اتجا  االلتحاق بالبرنامج   -
)منس ب  إل  األعداد الملتحق  

 سن ات(: 3بالبرنامج خ ل  

 متزايد         ثابث 
 متناقص  /

 ناجح   % 100عدد   االمتحان النهائي: نتائج  -
 ( %100)جيد ( 1) ت زيع تقديرات النجاح )%( -
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 المعايير األكاديمية:  -8
لبرنامج دبل م  االع   الترب ي  تخصص  ARSتم اشتقاق )  المعايير األكاديمي  المرجعي :  -

صحاف  وإذاع  وتليفزي ن(  من المعايير األكاديمي  لبرامج الد اسات 
ليا  للهيئ  بم افق  مجلس قسم االع   الترب ي المنعقد بتا يخ   الع
 .وتم اشتقاق البرنامج كما تم اعتماد البرنامج  2019/ 3/2

 نظريات وأساسيات اإلع   وع قته بالعل   األخرى   -1 المعل مات والمفاهيم: -
 أساسيات البحث اإلع مي ومناهجه المختلف  -2
 والق اعد المنظم  لهأخ قيات العمل اإلع مي -3
 أساليب الج دة وتطبيقاتها في العملي  اإلع مي  -4
 تأثيرات وسائل اإلع   علي المجتمع -5

 تحليل وتقييم المضامين اإلع مي  -1 المها ات الذهني   
 بحث المشاكل المرتبط  بالمجال اإلع مي علميا وعمليا -2
 إجراء د اسات إع مي  مصغرة -3
 ي  في مجال اإلع   صياغ  أو اق بحث -4
 تقييم صع بات المما سات اإلع مي  -5
 التخطيط لتط ير األداء اإلع مي -6
 م اجه  الصع بات التي تعيق البحث والعمل اإلع مي-7

 إتقان المها ات المرتبط  بالد اسات والمما سات اإلع مي  -1 المها ات المهني : -
اني  تطبيقها علي  تقييم نتائج البح ث اإلع مي  وتقرير امك-2

 المجتمع 
 تقييم الطرق واألدوات التي يتطلبها المجال اإلع مي -3
استخدا  تكن ل جيا االتصال في تحقيق األهداف اإلع مي   -4

 وتطبيق البح ث العلمي  
متابع  المستجدات في المجال اإلع مي ل ستفادة منها في  -5

 تط ير األداء اإلع مي 
ت اصل مع اآلخرين لتبادل المعل مات والمعا ف وتطبيق  ال-1 المها ات العام :  -

 البح ث اإلع مي  

استخدا  وسائل المعل مات واالتصال للبحث عن الجديد في -2
 المجال اإلع مي 
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مشا ك  األخرين المعل مات والمعا ف  واألبحاث اإلع مي   -3
 وتقييم أدائهم العملي والعلمي

يث  للبحث في المجال استخدا  ال سائط التكن ل جي  الحد -4
 اإلع مي 

 العمل بكفاءة ضمن فريق إلثراء البح ث والد اسات اإلع مي  -5

 إدا ة اللقاءات اإلع مي  بمها ة وكفاءة -6

طرق دعم الط ب )ذوى   -
 القد ات المحدودة والمتميزين(:

 سيمنا ات علمي   –و ش عمل  -ندوات   –مقاب ت 

معايير القياس المرجعي    -
 ج للبرنام

 

 بانتهاء برنامج الدكت  ا   يجب ان يك ن الخريج قاد  عل  : الفهم والمعرف 1/ 2
يتعرف عل  أساسيات ومستجدات ونظريات اإلع   الجديد  1/ 2/1
. 

يلم باالتجاهات الحديث  ف  مجال نظريات اإلع     2/ 2/1
 الجماهيري )الصحاف  واإلذاع  والتلفزي ن(.

 بحث العلمي. يتعرف عل  أساسيات ال 3/ 2/1

 يلم بأخ قيات البحث العلمي . 4/ 2/1

يلم بأحدث األساليب اإلحصائي  المستخدم  ف  تحليل   5/ 2/1
 بيانات البحث العلمي 

يتعرف عل  أحدث البرامج اإلحصائي  المستخدم  ف  تحليل  6/ 2/1
 . spssالبيانات استخ ص المعل مات مثل برنامج 

ختلف  وما طرأ عليها من يعدد مناهج البحث العلمي الم 7/ 2/1
 مستجدات.

يلم بأدوات البحث العلمي ف  مجال اإلع  )الصحاف    8/ 2/1
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 واإلذاع  والتلفزي ن(. 

 يتعرف عل  م اثيق الشرف اإلع مي.  9/ 2/1

يلم بأهم التشريعات اإلع مي  المنظم  للعمل  10/ 2/1
 بمجال اإلع   )الصحاف  واإلذاع  والتلفزي ن(..

سس اختيا  المضامين والم اد اإلع مي   يحدد أ 11/ 2/1
 المختلف  الم ئم  

يعدد الق اعد الحاكم  والضابط  لج دة المضامين   12/ 2/1
 اإلع مي  واألداء اإلع مي. 

يحدد أهم المستجدات التي تصاحب انتشا  وسائل   13/ 2/1
 اإلع   )الصحاف  واإلذاع  والتلفزي ن(.

ي واإلع   الجديد ف   يحدد دو  اإلع   الجماهير  14/ 2/1
 تناول القضايا المجتمعي  . 

ي ضح القضايا المجتمعي  ويتناولها بشكل علمي   15/ 2/1
 مفسر محاوال تقديم  

 المساعدة ف  حلها. 

يعي دو  اإلع   )الصحاف  واإلذاع  والتلفزي ن(   16/ 2/1
 في تنمي  المجتمع والحفاظ علي البيئ .   

 
 :ء برنامج الدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد  عل  بانتها المها ات الذهني    2/2

يتقن المها ات األساسي  الت  تمكنه من تطبيق النظريات    1/ 2/2
 اإلع مي  ف  مجال البحث العلم 

يطبق مها ات االتصال ف  مجال اإلع  )الصحاف  واإلذاع   2/ 2/2
 والتلفزي ن(.

ف  واإلذاع   يعد خط  بحث علمي ف  مجال اإلع  )الصحا 3/ 2/2
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 والتلفزي ن(.

 يمتلك المها ات التي تمكنه من صياغ  الفروض العلمي  4/ 2/2

 يقيم نتائج البحث العلم  وصح  فروضه. 5/ 2/2

يكتب فكرة وعن ان لبحث علمي ف  مجال اإلع  )الصحاف   6/ 2/2
 واإلذاع  والتلفزي ن(. 

يقيم مست ى األداء اإلع مي ف  تخصص )الصحاف    7/ 2/2
 ذاع  والتلفزي ن(. واإل

يكتسب مها ات جمع وترتيب وعرض المعل مات في و ق   8/ 2/2
 البحث.

قيم األبحاث العلمي  في مجال  اإلع   الجماهيري واإلع    9/ 2/2
 الجديد. 

يقيم األدوات الحديث   في مجال اإلع  )الصحاف    10/ 2/2
 واإلذاع  والتلفزي ن(. 

سائل التكن ل جي   يستخد  شبك  المعل مات وال   11/ 2/2
الحديث  ف  الحص ل عل  أحدث ما ت صلت إليه األبحاث ف  مجال 

 اإلع  )الصحاف  واإلذاع  والتلفزي ن(. 

يستخد  البرامج الحديث  لتيسير الحص ل عل    12/ 2/2
المعل مات من األبحاث ف  مجال اإلع  )الصحاف  واإلذاع  

 والتلفزي ن(.

كتسبه من خبرات ف  مجال  يقد  لآلخرين جمل  ما ا 13/ 2/2
 اإلع   بما يط   من أدائهم اإلع مي 

 يتابع  المستجدات الت  تطرأ عل  األداء اإلع م .  14/ 2/2

 
 : بانتهاء برنامج ا لدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد  عل -المها ات المهني   لبرنامج   2/3
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 .لف المخت اإلع مي  والمضامين الم اد  يقيم 1/ 2/3 الدكت  ا : 

 . المختلف  اإلحصائي  األساليب  يقيم 2/ 2/3

 البحثي   المشك ت  ألبعاد  واضح  وبحثي  إع مي   ؤي  يقد  3/ 2/3

 علمي  بحث   لنتائج استنادا    الت صيات  من مجم ع  يقترح 4/ 2/3

  التي المجتمعي  والقضايا للمشك ت  عملي   حل ل يضع 5/ 2/3
 (.لفزي ن والت واإلذاع  الصحاف )اإلع   يتناولها

  والقضايا المشك ت  حل ف  الجديد  اإلع   ي ظف 6/ 2/3
 المختلف   المجتمعي 

  الجماهيري  اإلع   مجال  ف  البحثي  الد اسات  يجرى  7/ 2/3
 الجديد  واإلع  

 ف  علمي  أو اق صياغ  ف  العلمي البحث  مناهج ي ظف 8/ 2/3
 (.والتلفزي ن  واإلذاع  الصحاف ) اإلع   مجال

  ف  اإلع مي األداء تعيق التي الصع بات  ميقي 9/ 2/3
 (.والتلفزي ن   واإلذاع  الصحاف )تخصص 

  العلمي  البحث  في ت اجهه التي الصع بات  يقيم10/ 2/3

 والجماهيري   الجديد  بشقيه اإلع مي األداء لتط ير  يخطط11/ 2/3

 القرا  متخذا اإلع مي األداء تعيق التي الصع بات  ي اجه12/ 2/3
 المناسب.

مها ات عام  ومنق ل    2/4
 لبرنامج الدكت  ا  :

 :بانتهاء برنامج الدكت  ا  يجب ان يك ن الخريج قاد  علي
ف   1/ 2/4 جديد  ه   ما  كل  لمعرف   اآلخرين  مع  بفاعلي   يت اصل 

 مجال اإلع  )الصحاف  واإلذاع  والتلفزي ن(. 
بفاعلي  مع اآلخرين  لمعرف  كل ما ه  جديد ف   2/ 2/4 يت اصل 

 األبحاث اإلع مي   مجال
عل   3/ 2/4 الحص ل  ف   واالنترنت  المعل مات  تكن ل جيا  يستخد  
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 كل ما ه  جديد ف  مجال اإلع   )الصحاف  واإلذاع  والتلفزي ن(. 
عل   4/ 2/4 الحص ل  ف   واالنترنت  المعل مات  تكن ل جيا  يستخد  

 كل ما ه  جديد ف  مجال اإلحصاء 
المعل مات  5/ 2/4 تكن ل جيا  عل    يستخد   الحص ل  ف   واالنترنت 

 كل ما ه  جديد ف  مجال األبحاث العلمي   
األداء  6/ 2/4 أساسيات  اإلع    مجال  ف   المتخصص  يعلم 

 اإلع مي 
 يشا ك زم ء المجال بخبراته ف  مجال األبحاث العلمي   7/ 2/4
 يقيم مست ى األداء اإلع مي لآلخرين  8/ 2/4
اإلع مي  9/ 2/4 أدائه  لتقييم  المختلف   والطرق  اآلليات   يحدد 

 والعلمي
يستخد  ال سائط التكن ل جيا الحديث  ف  البحث عن   10/ 2/4

اإلع     تطبيقات  مختلف  ف   األبحاث  إلي   ت صلت  ما  أحدث 
 )الصحاف  واإلذاع  والتلفزي ن(.

 يعمل بكفاءة ضمن فريق ف  مجال اإلع    11/ 2/4
 بكفاءة ضمن فريق ف  مجال األبحاث العلمي  يعمل  12/ 2/4
 . ءةيدير اللقاءات العلمي  ف  مجال اإلع   بكفا 13/ 2/4

 مت افر ✓ دليل البرنامج  -
مت فر تهتم الكلي  بت عي  الط ب أكاديميا وذلك لضمان معرفتهم  

بالمقر ات المتاح  بالكلي ؛ حيث يتم إصدا  دليل للطالب عل  هيئ   
الطلب  خ ل االيا  االول  لبدء الد اس  للطلب   كتيب لت زيعه عل  

الجدد ويتضمن محت يات المناهج الد اسي  ، حض   وغياب الط ب  
، المراقب  األكاديمي ، االمتحانات والد جات ومتطلبات التخرج ،  
االنضباط األكاديمي وسل ك الط ب و نظا  تأديب الط ب ويتم  

  تحديث دليل الطالب حسب ما يستجد.   
 سن ي مت افر  نظا  المراجع  الدو ي  للبرنامج  -
مدى ت افق الهيكل األكاديمي  -

 للبرنامج مع المستهدف من التعليم 
يت افق الهيكل األكاديمي للبرنامج )المقر ات( مع المستهدف من 

 التعليم عل  النح  التالي :
مطابق  مصف ف  مخرجات التعلم المستهدف  ألهداف  •
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 ليمي: البرنامج التع
حرصت الكلي  عل  أن تك ن مخرجات التعلم المستهدف  من   -

البرنامج محقق  من خ ل مقر اته وأن تحقق هذ  المخرجات أهداف 
البرنامج و يحقق محت ى البرنامج تنمي  مجم ع  متكامل  مترابط   
من المعا ف والمها ات المهني  والذهني  والعام  وحل المشك ت 

 وغيرها. 
ف ف  مخرجات التعلم المستهدف  للبرنامج العلمي ويتم  تم إعداد مص

التأكد من تطابق أهداف البرنامج مع مصف ف  المقر ات عن طريق  
 قيا  كل قسم علمي باستيفاء نم ذج م اصفات البرنامج 

ال ي جد مع قات إدا ي  لتحقيق المعا ف و المها ات المستهدف  من   المع قات اإلدا ي  والتنظيمي   -
مج العلمي و التي يجب أن يكتسبها الخريج ن طبقا لألهداف البرنا

االستراتيجي  للكلي . و تتبن  الجامع  تدعيم مجه دات وحدة ضمان  
الج دة بالكلي  لتحقيق مخرجات التعلم المستهدف  عن طريق دو ات  

 مركز تط ير التعليم 
 

 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
 التق يم الشف ي  -    التق يم:  أدوات  -

 والتطبيقات العملي    - 
 د اسات بحثي  و عرض و مناقش  لنتائج البحث  -
 االمتحانات النظري   -

 االمتحان الشف ي وأعمال السن  شهريا  الم اعيد: -
 التطبيق العملي بعد انتهاء الجانب النظري المرتبط به 

 االمتحان النظري في نهاي  السن  الد اسي  
 م حظات المراجع الخا جي: -

 )إن وجدت( 
 

تتناسب الن اتج التعليمي  المستهدف  من البرنامج مع المعايير  
 ARsالقياسي  العام  لبرامج الد اسات العليا كما أنها مناسب  مع الو 

 الذي تم اشتقاقه واعتماد  كمعايير للبرنامج 
  اإلمكانات التعليمية:  -10
 2020-2019مناسب  للعا  الجامعي س إل  نسب  أعضاء هيئ  التد ي -
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 الط ب 
مدى م ئم  تخصصات   -

أعضاء هيئ  التد يس وت زيع 
األعباء عليهم طبقا  الحتياجات 

 البرنامج: 

 إل  حد ما    غير مناسب    
 )لماذا( مناسب  ✓

   يت افر عدد كبير من اعضاء هيئ  التد يس
انتداب أعضاء تتبن  كلي  التربي  الن عي  منهجي  لتعيين أو  -

هيئ  التد يس تعتمد عل  ت فير التخصصات العلمي  لألقسا   
 المختلف   

بحيث يق   القسم  بتكليف عض  هيئ  التد يس بتد يس   -
المقر ات الد اسي  طبقا للتخصص العلمي الدقيق الذى يحدد   

م ض ع  سال  الدكت  ا  و تخصص اللجن  العلمي  الدائم  الت   
   أستاذ مساعد أو د ج  أستاذ.حصل منها عل  د ج

      
 مناسب    إل  حد ما   غير  المكتب : -

 مناسب  )لماذا؟( ✓
ي جد بالكلي  مكتب  تتمتع بالنظا  والنظاف  واإلضاءة والته ي    •

 الجيدة.
عل  النظا    MARKتم عمل الفهرس  إلكترونيا ببرنامج   •

  أمين   األل  عل  اتحاد مكتبات الجامعات المصري  ، و تق  
المكتب  باستخدا  البرنامج لمساعدة الطالب في البحث عن  

 المرجع المطل ب. 
بالمكتب  وتفعيل خدمه القا ئ الف  ي )   Wifiتفعيل خدم   •

QR. ) 
وتمت الم افق  عل   فع المجل  العلمي  للكلي  عل  م قع  •

 بنك المعرف 
لمكتبات وجا ى  فع نتيج  الد اسات العليا عل  م قع اتحاد ا •

 الجامعي . 
 تم ت فير العديد من المراجع الحديث  في التخصص  •

 مناسب    إل  حد ما   ✓ المعامل  -
 غير مناسب  )لماذا؟(  



 

 

 

 10 

تت افر إجراءات األمن و الس م  بالمعامل و ال  ش الفني   •
طبقا للمعايير األكاديمي  الق مي  المرجعي  و شروط هيئ  الدفاع 

 المدني و الحريق.  
ال تناسب الطاق  االستيعابي  و المساح  المخصص  لكل  •

 طالب ف  المعامل 
ال يت فر معامل صحفي  مزود  باإلنترنت عليها برامج   •

 الببلشر(  -لإلخراج الصحفي )االنديزين 
 اليت فر معامل ترجمه والتد يب عليها   •
 ر استدي  انتاج فاليت   •

 مناسب    غير      الحاسب اآللي:  -
 إل  حد ما    مناسب  ✓

 ليس مت افر ف  القسم بما ي ئم التط   المرج   )لماذا؟( 
مدى التعاون مع جهات  -

األعمال في ت فير فرص التد يب 
 للط ب: 

 تعاون ضعيف 
 صحف إقليمي  بالمحافظ  

 .هناك فرص للتد يب في المجال اإلع مي داخل وخا ج الكلي و 
 جع علمي  حديث . ت فير مرا - أي متطلبات أخرى للبرنامج: -

 ت فير مكتب  الكتروني  داخلي   -
 إدارة الجودة والتطوير: -11
 فعال إل  حد ما      غير  نظا  المتابع  لج انب القص    -

 )لماذا؟(  فعال  ✓
بناء عل  تقا ير الج دة للفاعلي  التعليمي  يتم تحديد ج انب   ✓

القص   و إتخاذ اإلجراءات التصحيحي  لهذا ومتابع   
 ملي  التعليمي  الع

إجراء تطبيق ل ائح وق انين   -
 الكلي  والجامع :

 مناسب     إل  حد ما     غير 
 مناسب    ✓
ألنها معلن  ومت افرة مطب ع  مع كل طالب _ تراع  التد ج   )لماذا؟(

 ف  تطبيق الل ائح والق انين 
مدى فاعلي  نظا  المراجع   -

 الداخلي  في تط ير البرنامج: 
 ير الج دة للفاعلي  التعليمي  تم اتخاذ إجراءات لتطبيق  بناء عل  تقا

 ل ائح و ق انين الكلي  و الجامع  :
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وج د آلي  متابع  أسب عي  لرؤساء األقسا  لتسجيل حض    -
 و غياب الط ب في المقر ات الد اسي  المختلف . 

تكليف  ؤساء األقسا  بمراجع  التزا  أعضاء هيئ    -
 ن  بجداول الساعات المكتبي  المعلن  للط ب.التد يس/الهيئ  المعاو 

تكليف  ؤساء االقسا  بمتابع  التزا  اعضاء هيئ  التد يس  -
 والهيئ  المعاون  بتنفيذ الخط  الد اسي  

م حظات المراجعين الخا جيين   -
فيما يخص مخرجات البرنامج  

 ومعايير القياس: 

 

 مقترحات تطوير البرنامج:  -12
)المقر ات/  هيكل البرنامج -

 الساعات(:
  يق   الطالب بدا س  المقر ات الد اسي  عل  النح  التالي:

 مجم ع  تطبيق   نظرى  المقر 

اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في 
 مجال التخصص 

1 2 3 

 االتصالمقر  عربي )نظريات 
 (  الحديث 

1 2 3 

د اسات في مقر  أجنبي ) 
 (اإلع   الجديد 

1 2 3 

 3  3  حلق  البحث 

 التحرير واالنتاج االلكتروني  -1 مقر ات جديدة:  -
   اإلع مي المناهج الحديث  ف  الد اسات  -2
 الصحف واإلذاعات المحلي   -3
 التربي  اإلع مي  -4
 مها ات االتصال والت اصل -4

والتحرير واالنتاج   اللغ  االنجليزي  والكمبي ترعمل دو ات في  - التد يب والمها ات: -
 ع مي اإل
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عمل دو ات تد يبي  للط ب للتد يب عل  التعليم المدمج   −
وتفعيل البريد االلكتروني والتعامل مع المنصات التعليمي  

 . المختلف 
عمل دو ات تد يبي  للط ب للتد يب عل  التعليم المدمج   −

وتفعيل البريد االلكتروني والتعامل مع المنصات التعليمي  
 المختلف  

األعمال   مقترحات قطاع -
 لتط ير البرنامج: 

النظري   وضع خط  معتمدة للعمل عل  تغيير واضاف  الم اد  -
 التطبيقي   و 

 ادا ة الكلي   –تغيير ال ئح    المسئ ل عن التنفيذ:  -
 بداي  العا  الد اس  القاد   ت قيت التنفيذ: -

 شيماء متولي    د/ أ.م.د/ سكرة البريدي المسئول عن البرنامج: 
        م.د/ هناء السيدأ.:جلس القسم العلميرئيس م

 التاريخ:    /   /               التوقيع:          
 


