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 قسم: اإلعالم التربوي        
 
 
 
 
 

 معلومات أساســية : 

 ماجستير في التربية النوعية تخصص إعالم تربوي )صحافة وإذاعة وتلفزيون(  البرنامج: سم ا -1

 أحادي(البرنامج: )طبيعة  -2

 التربوي  البرنامج: اإلعالمعن  المسؤولالقسم  -3

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

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

 المراجع الداخلي: أ. د/ مصطفي حشيش  -6

 محمد معوض المراجع الخارجي: أ.د /  -7

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

 معلومات متخصصة  ( ب)
 :للبرنامجاألهـداف العامة 

 واستخدام أدواته المختلفة في مجال اإلعالم التربوي.يات ومنهجيات البحث العلمي إجادة تطبيق أساس1/1
 ساليب تطبيق المعالجة اإلحصائية المناسبة لها . وأ  علميلمعلومات والبيانات بشكل التعرف على طرق جمع ا  1/2
 في ممارسته اإلعالمية. تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف ذات العالقة   1/3
 وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال الصحافة واإلعالم.   إظهار 1/4
 للمشكالت البحثية واختيار المنهج المناسب للتطبيق فى مجال اإلعالم التربوي .   العلميالقدرة على التناول  1/5
 ة.الحديثة في الدراسات اإلعالمي االتجاهاتالتعرف على أهم  1/6
 وأخالقيات البحث العلمي والعمل اإلعالمي. وااللتزام بقواعد  بالنزاهة والمصداقية بما يعكس االلتزام  التصرف 1/7
 استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات وتوظيفها فى مجاالت التحرير واالنتاج واإلخراج اإلعالمي. 1/8

 برانمج ماجستري الفلسفة يف الرتبية النوعية ختصص اإلعالم الرتبوي  فتوصي

 ()جمال صحافة وإذاعة وتليفزيون
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 ن والدراسات اإلعالمية . بيق الفنو فريق لتط اتقان مهارات التواصل بفاعلية والعمل فى 1/9
    المختلفة.القدرة على ترجمة المصطلحات اإلعالمية وتوظيفها فى مجاالت اإلعالم  1/10
 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  :   -1
 المعرفـة والفهم :  2/1

 ثير المختلفة.من خالل نظريات التأوالتربوية المختلفة يدرك التناول العلمي للقضايا اإلعالمية والتعليمية  2/1/1
 يلم بالعلوم ذات العالقة بممارسة المهنة. 2/1/2
 اإلعالمية. يلم باالتجاهات الحديثة في الدراسات  2/1/3
 التعرف على دور التكنولوجيا الحديثة في خدمة أهداف التخصص .    2/1/4
 ارسة المهنية المرتبطة بالمجتمع. المميربط بين المعارف والمهارات المكتسبة فى مجال اإلعالم و  2/1/5
 يلم بدور العمل االعالمي بالمؤسسات التربوية.  2/1/6
 يتعرف أخالقيات وقواعد وتنظيمات العمل اإلعالمي. 2/1/7
 يدرك كيفية االلتزام األخالقي في الممارسة المهنية. 2/1/8
   .اإلعالميةرك مبادئ  وأساليب الجودة  في ممارساته يد 2/1/9
 يدرك أساسيات الجودة في الممارسة المهنية في التخصص. 2/1/10
 .التعرف على اخالقيات البحث العلمي في مجال التخصص2/1/11

 القدرات الذهنيـة :   2/2
 يحلل الدراسات اإلعالمية وفقا لقواعد علمية معروفة.  2/2/1
 بحث. يبدى رؤيته النقدية في نظريات التأثير ومدي ارتباطها بمشكلة ال 2/2/2
 كيفية استنباط المعلومات وجمع البيانات.  يحدد 2/2/3
 يقترح مشكلة بحثية لمعالجة القضايا اإلعالمية المختلفة.  2/2/4
 يوظف المعلومات للتعامل بكفاءة مع المشكالت البحثية والتطورات اإلعالمية. 2/2/5
 ور. يرتب المشاكل والقضايا اإلعالمية وفقا ألولويات اهتمام الجمه 2/2/6
 المتعلقة بالعمل اإلعالمي يربط بين المعارف والمعلومات المختلفة لحل المشكالت  2/2/7
 دراسات اعالمية حول مشكالت بحثية مجتمعية. يقترح 2/2/8
 والبحثي. الصحفي واإلعالمييدرك عقوبات مخالفة قوانين العمل  2/2/9
 م.التكنولوجيا الحديثة في مجال اإلعاليوظف مستحدثات  2/2/10
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 . المهـارات :  2/3
 : مهنية وعملية مهارات-2/3

 يكتب مقترح لمشروع بحثي في مجال التخصص وفقا لألسس العلمية السليمة.  2/3/1
 الجمهور. اإلعالمية في رصد تأثيرات وسائل اإلعالم على  يطبق النظريات 2/3/2
 يكتسب مهارات البحث العلمي 2/3/3
 جال اإلعالمي. يعد التقارير العلمية في الم 2/3/4
 عالم التربوي.يعد التقارير المهنية في مجال اإل 2/3/5
 الصحفي واإلعالمي في مجاالت التحرير واإلخراج واالنتاج اإلعالمي. يقيم األداء  2/3/6

 مة عا مهارات 2/4
 مع اآلخرين بالمشاركة في المناقشات العلمية والبحثية. يتواصل  2/4/1
 للمعلومات وتنظيمها. اه بحثية واداه للوصول يستخدم التكنولوجيا كاد 2/4/2
 يستخدم أساليب التقويم والمقارنة والتحليل والتفكير الناقد في العمل اإلعالمي.  2/4/3
 يستخدم أكثر من مصدر للحصول علي معلوماته البحثية. 2/4/4
 يستطيع تقييم اآلخرين بناءا علي أسس علمية منهجية. 2/4/5
 جمع مادة علمية لعمل األوراق البحثية من مصادر مختلفة.   فى  يتشارك مع زمالؤه 2/4/6
 التواصل بفاعلية والقدرة علي إدارة فريق 2/4/7
 يضع خطة بحثية يستطيع انجازها وفق قواعد منظمة. 2/4/8
 يستطيع إدارة الوقت وتنظيمه بكفاءة.  2/4/9
 يجيد البحث باللغة األجنبية والترجمة فى مجال اإلعالم.  2/4/10
 يطلع على الدوريات العلمية للوصول الى االتجاهات النظرية في مجال بحثة.  2/4/11
 . يبحث بصفة مستمرة عن الحديث في مجال تخصصه 2/4/12
 : مواصفات خريج برنامج الماجستير تخصص صحافة -2

 خريج برنامج الماجستير يجب أن يكون قادرا علي:
 .المختلفة أدواته  خدامستوا العلمي البحث ومنهجيات  أساسيات تطبيق إجادة .1
 .اإلعالم مجال في واستخدامه التحليلي المنهج تطبيق  .2
 .بمهنة اإلعالم العالقة  ذات المعارف مع ودمجها المتخصصة المعارف تطبيق .3
 .إلعالما مجال في الحديثة والرؤى  الجارية بالمشاكل وعيا إظهار  .4
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 .لها حلوال إيجاد و عالميةاإل المشكالت تحديد  .5
 .المهنية ممارسته يخدم بما المناسبة التكنولوجية الوسائل واستخدام المتخصصة، المهنية تا المهار  من مناسب اقطن إتقان  .6
 .العمل فرق  قيادة على والقدرة بفاعلية  التواصل  .7
 .سياق مهنة اإلعالم في القرار اتخاذ  .8
 .عليها والحفاظ استفادة أعلي يحقق  بما المتاحة الموارد توظيف .9

 .واإلقليمية العالمية المتغيرات ضوء في البيئة على والحفاظ المجتمع تنمية في بدوره الوعي إظهار .10
 .هنة اإلعالمم  بقواعد ماوااللتز  والمصداقية هةا بالنز  مزاااللت يعكس بما لتصرفا .11
 .المستمر التعلم ليا عقادر يكون و  ومهنيا أكاديميا ذاته تنمية  .12

 المعايير األكاديمية للبرنامج : -3
القومية  المعاييرتم تبني   المرجعية  الكلية رقم )   األكاديمية  النوعية والمتبناه من مجلس  التربية  ( بتاريخ 2للبرنامج بموافقة مجلس كلية 

( من المعايير األكاديمية وتليفزيون )صحافة وإذاعة  االعالم التربوي تخصص  ماجستير  لبرنامج  (  ARSتم اشتقاق )  ، ثمم2017/ 8/10

ومقرراته بمجلس   كما تم اعتماد البرنامج،  2/2019/ 3منعقد بتاريخ  ات العليا بموافقة مجلس قسم االعالم التربوي الالعامة لبرامج الدراس

 م. 9/2019/ 4قسم اإلعالم التربوي المنعقد بتاريخ 

 العالمات المرجعية-4
 بالبرنامج الالئحة الخاصة  ✓
 قانون تنظيم الجامعات ✓
 رارات المجلس األعلى للجامعات ق ✓

 للبرنامج: العامةاألهداف  
 أساسيات ومنهجيات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة في مجال اإلعالم التربوي.إجادة تطبيق 1/1
 وأساليب تطبيق المعالجة اإلحصائية المناسبة لها .  علميالتعرف على طرق جمع المعلومات والبيانات بشكل  1/2
 رف ذات العالقة في ممارسته اإلعالمية. تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع المعا  1/3
 إظهار وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال الصحافة واإلعالم.    1/4
 للمشكالت البحثية واختيار المنهج المناسب للتطبيق فى مجال اإلعالم التربوي .   العلميالقدرة على التناول  1/5
 مية.لدراسات اإلعالالحديثة في ا االتجاهاتالتعرف على أهم  1/6
 العمل اإلعالمي. التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة  والمصداقية وااللتزام  بقواعد وأخالقيات البحث العلمي و    1/7
 استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات وتوظيفها فى مجاالت التحرير واالنتاج واإلخراج اإلعالمي. 1/8
 لدراسات اإلعالمية . والعمل فى فريق لتطبيق الفنون وا  اتقان مهارات التواصل بفاعلية 1/9
 اإلعالم المختلفة .    فى مجاالت القدرة على ترجمة المصطلحات اإلعالمية وتوظيفها 1/10
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 النواتج التعليمية المستهدفة -2
 المعرفة والفهم -2/1

 أساسيات ونظريات اإلعالم بوسائله المختلفة. .1
 م األخرى العالقة بين علم اإلعالم والعلو  .2
 التطورات واالتجاهات الحديثة في مجال اإلعالم.  .3
 األسس والقواعد التنظيمية للعمل اإلعالمي. .4
 الجودة في الممارسات اإلعالميةأساليب  .5
 .البحث في المجال اإلعالمي أخالقيات .6

 المهارات الذهنية-2/2
 الدراسات اإلعالمية ونقدها بناءا علي أسس علمية سليمةتحليل وتقييم  .1
 عن المشاكل اإلعالمية ودراستها بناءا علي منهجية علمية سليمةحث الب .2
 ومشاكل وقضايا المجتمع   األخرى الربط بين اإلعالم والعلوم االجتماعية  .3
 دراسات إعالمية مصغرة لدراسة المشكالت اإلعالمية. إقتراح .4
 .العمل اإلعالمي لتالفي العقوبات االلتزام بقواعد .5
 ت اإلنتاج اإلعالمي. التطوير المستمر في عمليا .6

 2/3المهارات 
 المهارات المهنية  2/3-1
 إتقان مهارات البحث في المجاالت اإلعالمية .1
 كتابة وتقييم خطط بحثية في مجاالت اإلعالم. .2
 اإلعالمي. تقييم عناصر التحرير واالنتاج .3
 مهارات العامة والمنقولة. ال 2/3/2
 لقضايا اإلعالمية.المشاركة مع اآلخرين في بحث ودراسة المشكالت وا .1
 البحوث والدراسات اإلعالمية. استخدام تكنولوجيا االتصال في  .2
 تقيم البرامج واألدوات المساعدة في البحوث اإلعالمية. .3
 استخدام مصادر البحث العلمي للحصول علي المعلومات في المجال اإلعالمي.  .4
 تقييم بحوث اآلخرين وفق أسس منهجية. .5
 مي. المعلومات في المجال اإلعال مشاركة اآلخرين في البحث عن .6
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 ت وعناصر الخطط البحثية.إدارة وتنظيم وق .7
 البحث واالطالع المستمر والمتطور في مجال اإلعالم.  .8

 هيكل ومكونات البرنامج : -5

 عام تمهيدي ماجستير  البرنامـــج:مـدة  -أ 
 هيكل البرنامج -ب

 عدد الساعات/عدد الوحدات 
 12 إجمالي  2 عملي  10 نظري 
 - اختياري  - انتقالي  12 الزامي 

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

       
 البرنامج ) فى نظام الساعات المعتمدة ( :          مستويات -ج
 مقررات البرنامــج :  -د 

كود أو رقم  
 المقرر

 اســم المقرر
عدد 

 الوحدات 
قة الفر  عدد الساعات األسبوعية 

 المستوى و 
الفصل  
 عملى تمارين نظرى  الدراسى 

اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في  
 مجال التخصص 

 العام الدراسي ماجستير  2  1 3

مقرر أجنبي )دراسات في   
 تكنولوجيا االتصال الحديثة(

 العام الدراسي ماجستير    3 3

مقرر عربي )التحرير واالنتاج   
 االعالمي( 

 دراسيم ال العا ماجستير    3 3

 العام الدراسي ماجستير    3 3 حلقة بحث  
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 ات محتويات المقرر  -5
 

 المحتوى  المقرر الفرقة م

 ماجستير  1
اإلحصاء وتطبيقات 
الحاسب في مجال  

 التخصص 

المختلفة  - دراسة  أ     -  لإلحصاءالتعريفات  التوزيع   -اإلحصاء  وظيفه    -اإلحصاءهمية 
البيانى  -التكرارى   التمثيل  البيانى  -واهمية    تعريف  التمثبل  وتطبيق  تناول  معنى -كيفية 

له المختلفة  والطرق  الوصفي  والمنوال -  اإلحصاء  والوسيط  المعيارى  -  المتوسط  االنحراف 
 spssبرنامج-  معامل االرتباط. -)اختبار ت( -تعريف اإلحصاء االستداللي -

 ماجستير  2
مقرر أجنبي )دراسات  

في تكنولوجيا  
(ةالحديثاالتصال   

االتصال  - تكنولوجيا  وسائل  االتصال  -  تطور  تكنولوجيا  وسائل  التطورات   -تصنيف 
 تكنولوجيا االتصال وتأثيرها على الجمهور -الحديثة في مجال تكنولوجيا االتصال

استخدام تكنولوجيا االتصال في المجال    -خصائص وسمات جمهور تكنولوجيا االتصال  -
التناول    -تصال وترتيبها وفقا ألولوياتها  ل تكنولوجيا االالمختلفة في مجاالقضايا    -التربوي 

العلمي للقضايا اإلعالمية والتعليمية والتربوية المختلفة من خالل نظريات التأثير في مجال  
االتصال تكنولوجيا  االتصال  -وسائل  تكنولوجيا  المرتبطة بمجال  الحديثة  أنواع    -النظريات 

 -تصال بالدراسات العربية واألجنبية  ات تكنولوجيا اال مستخدمة في دراسالبحوث والمناهج ال
االتجاهات والرؤى    -االلتزام األخالقي في توثيق مراجع الدراسات السابقة واالقتباس العلمي  

االتصال تكنولوجيا  دراسات  مجال  في  الحديثة  مستحدثات     -البحثية  استخدام  كيفية 
    تربوية تعليمي. اإلعالمي لبرامجالتكنولوجيا في عمليات االنتاج 

مقرر عربي )التحرير  ماجستير  3
( واإلنتاج اإلعالمي  

فى تمهيدى  ومراحلهما   مدخل  وأشكالهما  االخبارية  والتغطية  الصحفي  التحرير  مفاهيم 
الخدمات اإلنتاجية   -  مفردات اإلنتاج ومراحله في اإلذاعة والتليفزيون -  وأهدافهما ووظائفهما

  -  هوم البرنامج االذاعي والتلفزيوني ومفرداته وانماطه واساسياتهفم-  في اإلذاعة والتليفزيون 
 مكونات االنتاج االعالمي  - اإلعالميةهيئة إنتاج البرامج 

  -  فن االخراج البرامجي  -  فن المونتاج  ومهاراته  -  تجهيز النص واعداد وكتابة السيناريو
السليمة العلمية  لقواعد  برنا  تصميم  -  كتابة سيناريو برامجي وفقا لألسس  مج اعالمي وفقا 

 وأسس علمية سليمة.

 حلقة البحث  ماجستير  4

والمرتبطة طرح  - العلمي  للبحث  المعاصرة  االتجاهات  ضوء  في  بحوث  عناوين  ومناقشة 
التاريخي, المقارن,    -  بتخصص االعالم التحليلي,  مناهج وأساليب البحث العلمي )المنهج 

طرق وأدوات  -  روض الدراسةلة البحث وصياغة فكيفية اختيار مشك-  المسحي, التجريبي(
البيانات اخت  -  جمع  كيفية  وأحجامهاالعينة  أنواعها  ومعرفة  وتصميمها  الدراسات  -  يارها 

الدراسة   لمحاور  وفقا  وتقسيمها  وصياغتها  اختيارها  وكيفية  المراجع -السابقة  كتابة  أسس 
 كيفية تصميم خطة البحث وكتابتها.-والمصادر 
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 بالبرنامج  : االلتحاق متطلبات   -6
باصدار   21/8/2004بتاريخ  1708ئحة الداخلية للدراسات العليا بالكلية الصادرة بالقرار  الوزارى رقم الال فيمنصوص عليها 

المنوفية  جامعة  مجلس  موافقة  وعلى  و  له  المعدلة  والقرارات  المنوفية  جامعة  بأشمون  النوعية  التربية  لكلية  الداخلية  الالئحة 
بتاريخ  بجلس مواف  2005/ 24/7،    27/3/2005تي  التربية وعلى  بكليات  العليا  الدراسات  أوضاع  لدراسة  المشكلة  اللجنة  قة 

وعلى قرار المجلس األعلى للجامعات   2005/ 10/ 27النوعية وعلى موافقة لجنة قطاع دراسات التربية النوعية بجلستها بتاريخ  
بتاريخ   أ  9/10/1998بجلسته  السيد  إصداو   د/ .بتفويض  على  الموافقة  في  العالي  التعليم  للكليات زير  الداخلية  اللوائح  ر 

 والمعاهد الجامعية وتعديالتها بعد موافقة لجان القطاع المختصة. 
 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج: -7
 (8) مادة ✓

 يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الماجستير في التربية النوعية مايلي:
لتربية النوعية من إحدي جامعات جمهورية مصر العربية أو درجة معادله من  ي دبلوم خاص في ا أن يكون حاصال عل  -

معهد علمي آخر معترف به، وفي جميع الحاالت يجب أال يقل تقديره العام في الدبلوم الخاص عن ) جيد( وفي مقررات 
 بما يلي: كما يجب االلتزاملقيد والتسجيل ، التخصص عن ) جيد جدا( ويحدد مجلس الكلية نظم ومواعيد ا

 أن يقدم موافقة جهة العمل.  -أ
 أن يتقدم للكلية بطلب قيد عند اإلعالن وتعرض الطلبات علي مجالس األقسام العلمية للبت فيها.-ب
 يعقد للطالب اختبار قدرات شخصية.  -ج

 (9مادة) ✓
 التالية لمدة عام دراسي:يدرس الطالب المقيد لدرجة الماجستير المقررات 

 زمن االمتحان المقرر
 ساعات  3 اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص 

 ساعات 3 - ساعات 3 مقررين في مجال التخصص أحدهما بلغة أجنبية 

 ساعات  3 حلقة بحث 
 (10مادة ) ✓

ناء علي  يؤدي الطالب امتحان مدته ثالث ساعات في كل مقرر من مقررات الدراسة ويحدد مجلس الدراسات العليا والبحوث ب
متحان في أي من  اقتراح مجلس الكلية ومجالس األقسام المختصة مواعيد هذه االمتحانات ، وال يجوز للطالب أن يؤدي اال

 من مجموع الدرجات.%60ها بحد ادني  هذه المواد أكثر من مرتين، ويكون نجاحه في
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ي المجموع الكلي للمواد الدراسية بالنسبة لدرجة الماجستير يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات التالية سواء في المادة الواحدة أو ف
 . خاصوالدبلوم ال
 فأكثر من مجموع الدرجات.   %90ممتاز      من  -
 من مجموع الدرجات. %90اقل من   إلي   %80جيد جدًا   من  -
 من مجموع الدرجات.%80إلي أقل  من   % 70من  -
 . من مجموع الدرجات % 70إلي أقل من   %60مقبول    من  -

 الطالب بأحد التقديرين اآلتيين.  ويقدر رسوب
 من مجموع الدرجات.  %60إلي أقل من   %50     ضعيف من -
 من الدرجة.  %50ضعيف جدا  أقل من -

 (11)مادة  ✓
يكلف الطالب بإجراء بحث في موضوع يقره السيمنار ثم مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا ثم مجلس الكلية ويقدم الطالب بعد  

عام صالحيتها    مضي  اإلشراف  لجنة  تقر  علمية  رسالة  الكلية  مجلس  في  الموضوع  تسجيل  تاريخ  من  األقل  علي  ميالدي 
 والحكم  المناقشة  للمناقشة قبل عرضها علي لجنة 

 (12مادة ) ✓
علي    %75يشترط لقبول الرسالة للمناقشة أن يكون الطالب قد حضر حلقة البحث ) السيمنار( في القسم المسجل فيه بنسبة  

 األقل وخالل المدة القانونية الالزمة للحصول علي الدرجة العلمية من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي التسجيل.
 (13مادة ) ✓

 –جيد    –لتي تمنح للطالب بيان ما يتخصص فيه وموضوع الرسالة التي تقدم بها والتقدير المستحق" مقبول  يذكر في الشهادة ا
 ممتاز". –جيد جدًا 

 (14مادة ) ✓
التسجيل لدرجة الماجستير لخريجي كلية التربية النوعية في تخصصات العلوم التربوية والنفسية فيما عدا " المناهج وطرق  يتم  

 لية التربية مع مراعاة اآلتي: تدريس التخصص " بك
ا - التسجيل وآخر من  الكلية التي يتم بها  لقسم  تتضمن هيئة اإلشراف علي التسجيل عضو هيئة تدريس واحد فقط من 

المختص بكلية التربية النوعية ويتطلب ذلك أن تكون الدبلومات التي تسبق التسجيل لدرجة الماجستير من إحدي كليات 
 التربية.

التسجيل   - الدبلوم  يتم  علي  للحاصلين  النوعية  التربية  بكلية  التخصص  تدريس  وطرق  مناهج  في  الماجستير  لدرجة 
 صص.  الخاصة في المناهج وطرق التدريس في التخ
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 (15مادة ) ✓
 الدراسة تقريرًا سنويًا يفيد مدي تقدم الباحث في رسالته.  يقدم المشرف أو المشرفون علي

 (16مادة ) ✓
يقدم المشرفون تقريرًا بصالحية الرسالة للمناقشة ويقترح المشرف الرئيس أو المشرفون لجنة الحكم والمناقشة إلقرارها من مجلس  

اللجنة من المشرف آو المشرفين)بصوت واحد(  اسات العليا ومجلس الكلية علي أن تتكون هذه  القسم العلمي المختص ولجنة الدر 
 وعضوين احدهما من خارج الجامعة وتناقش لجنة الحكم الدارس في بحثه مناقشة علنية. 

 وسائل تقييم مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج  :  -8
 مخرجات التعلم المستهدفة الوسيلة

 مهارات ذهنية وعملية وعامة  مشاركة الحضور وال -1
 مهارات ذهنية وعملية وعامة  االمتحانات الدورية  -2
 مهارات معرفية وذهنية  االمتحان النظري  -3
 مهارات عملية  االمتحان العملي  -4

 طرق  تقويم البرنامج  :  -9
 العينة الوسيلة القائم بالتقويم 

 الدراسيةالتقديرات  - وتدريب ميداني اختبارات ومشروعات طالب الفرقة النهائية -1

 المتابعة  الخريجـــون  -2
 استبيانات  -
 مقابالت  -

 التجريب والعائد والكفاءة أصحاب األعمـال -3
 استبيانات  -
 مقابالت  -

 مقيم خارجى أو ممتحن خارجى -4
 تقارير 

 د /محمد معوض إبراهيم 0أ

أستاذ اإلعالم بمعهد الدراسات العليا 
 س جامعة عين شم  –للطفولة 

 برنامج ماجستير مجال صحافة وإذاعة وتليفزيون المنسق عن                                                 عام البرنامج المنسق ال
 سكرة البريدي  /أ.م.د                                                                          سكرة البريدي /أ.م.د  

 شيماء متولي د/                                                                       
 م.م/ آية شرف                                                                           
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 األكاديمية من المعايير الماجستير في اإلعالم التربوى  لبرنامجاشتقاق نواتج التعلم المستهدفة 

 رفة والفهمالمع -2/1
 بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: 

ARS ILOs program ILOs COURSE ت المقررا 

أساسيات ونظريات   
 اإلعالم بوسائله المختلفة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يدرك التناول  -2/1/1
  العلمي للقضايا

اإلعالمية والتعليمية 
والتربوية المختلفة من  
خالل نظريات التأثير  

 المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعرف على     2/1/1/1
المفاهيم واالتجاهات الحديثة 
في علوم الصحافة والدراسات  

 المرتبطة بها 

يلم بالفرق بين   2/1/1/2
هيم اإلنتاج  المصطلحات ومفا

 الصحفي واإلذاعي والتليفزيونى

يلم بالنظريات  1/3/ 2/1 
 المرتبطة بوسائل االعالم

يتعرف على المفاهيم  2/1/1/4
التكنولوجية الحديثة واستخدامها  

 في  مجال االعالم . 

 

يدرك المصطلحات   2/1/1/5
اإلعالمية األجنبية في مجال  

 العالما

يلم بالتطور التاريخى   2/1/1/6
 ظريات االعالم المختلفةلن

التعرف علي الثقافة  2/1/2/1
 االعالمية واالعالنية 

يحدد استخدام   2/1/2/2

 العالمي التحرير واالنتاج ا

 

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 

 

 تكنولوجيا االتصال الحديثة. 

 تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 تكنواوجيا االتصال الحديثة

 

 تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 حلقة بحث
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العالقة بين علم اإلعالم  
 والعلوم األخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يلم بالعلوم   -2/1/2
 ذات العالقة باإلعالم.

 المنهج المالئم وفقا لدراسته. 

يتعرف مفهوم  2/1/2/3
االحصاء ووظائفها واألساليب  

 االحصائية  المختلفة 

 

 

 

يشرح عالقة نظريات 2/1/2/4
 الم بفلسفة اإلعالم. اإلع

 اآللي.االحصاء وتطبيقات الحاسب 

 

 

 

 

 التحرير واالنتاج اإلعالمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يربط بين  2/1/3
المعارف والمهارات 
المكتسبة فى مجال  
اإلعالم والممارسة  

مرتبطة المهنية ال
 بالمجتمع.  

 

 

يلم بدور   -2/1/4
العمل االعالمي  

 بالمؤسسات التربوية.

داد  يلم بكيفية اع   2/1/3/1
وكتابة السيناريو االذاعي  

 والتلفزيوني 

يربط بين الثقافة   2/1/3/2
االعالمية واالعالنية وممارسة  

 العمل االعالمي

سائل  يتعرف دور و  2/1/4/1
االعالم التربوي في خدمة  

 أهداف المجتمع.

التعرف على    2/1/5/1
المفاهيم والوظائف في مجاالت 

التغطية اإلخبارية والتحرير 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 

 تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 

 

 يالتحرير واالنتاج االعالم

 

 التحرير واالنتاج االعالمي
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التطورات واالتجاهات 
الحديثة في مجال  

 اإلعالم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األسس والقواعد التنظيمية 
 للعمل اإلعالمي

 

 

 

يلم   -2/1/5
باالتجاهات الحديثة في 

 الدراسات اإلعالمية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعرف على  -6/ 2/1 
دور التكنولوجيا الحديثة  

في خدمة أهداف  
 التخصص .   

 

يتعرف  -2/1/7
أخالقيات وقواعد  
وتنظيمات العمل  

 .اإلعالمي

 تكنولوجيا االتصالالصحفي و 

 

يلم بتكنولوجيات  2/1/5/2
 االتصال الحديثة 

يدرك مهارات التعلم    2/1/5/3
المستمر و يطلع على  

ل  االتجاهات الحديثة في مجا
االعالم واالتصال والدراسات  

 المرتبطة بها 

يتعرف كيفية  2/1/6/1
توظيف وسائل التكنولوجيا  
الحديثة في تطوير العمل  

 االعالمي

التعرف على قواعد    2/1/7/1
 البحث واالقتباس العلمي

  

يصف االلتزام    2/1/8/1
األخالقي في توثيق مراجع 

 الدراسات السابقة. 

 

يلتزم بأسس واساليب  2/1/9/1
البحث العلمي في تطبيقاته 

 المنهجية 

يلتزم معايير   2/1/10/1
 الجودة في العمل اإلعالمي 

 

 

 

 

 تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 حلقة بحث
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أساليب الجودة في  
 الممارسات اإلعالمية

 

أخالقيات البحث في 
 المجال اإلعالمي. 

يدرك كيفية  -2/1/8
االلتزام األخالقي في  

 الممارسة المهنية

 

يدرك مبادئ    -2/1/9
وأساليب الجودة  في  
 ممارساته اإلعالمية.

يدرك  -2/1/10
أساسيات الجودة في  
الممارسة المهنية في  

 التخصص. 

التعرف على  -2/1/11
اخالقيات البحث العلمي 

 في مجال التخصص. 

 

 

يتعرف مبادئ   2/1/11/1
قاتها في البحث العلمي وتطبي

 دراساته االعالمية

 

 

 

 بحثحلقة 

 

 

 

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 

 حلقة بحث
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 المهارات الذهنية-2/2
 الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: بانتهاء دراسة برنامج 

ARS 
ILOs 

program 
ILOs 

COURSE 
 المقررات 

تحليل وتقييم  الدراسات اإلعالمية  
 ونقدها بناءا علي أسس علمية سليمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يحلل   2/2/1
الدراسات  

اإلعالمية وفقا 
لقواعد علمية  

 معروفة.

 

 

يبدى   2/2/2
رؤيته النقدية في  
نظريات التأثير 
ومدي ارتباطها 
 بمشكلة البحث.

 

  يحدد 2/2/3
كيفية استنباط 

المعلومات وجمع  
 البيانات. 

 

 

 

 

يحدد   2/2/1/1
خطوات البحث  

ومتغيراته  
 وفرضياته ومنهجه

يفسر   2/2/1/2
ت السابقة  الدراسا

 تفسيرا علميا سليما

 

يميز  2/2/2/1
نظريات  بين 

 االعالم

 

 

يميز  2/2/3/1
بين حاالت  

استخدام اختبار  
"ت" لداللة الفروق  

 بين المتوسطات. 

يناقش  2/2/3/2
العالقة بين  

المتغيرات المختلفة 
من خالل استخدام  

 حلقة بحث 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 حلقة بحث 

 تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 

 

االحصاء وتطبيقات الحاسب 
 اآللي

 

 

االحصاء وتطبيقات الحاسب 
 اآللي
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البحث عن المشاكل اإلعالمية  
ودراستها بناءا علي منهجية علمية  

 سليمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الربط بين اإلعالم والعلوم االجتماعية 
 األخري ومشاكل وقضايا المجتمع .

 

 

يحدد   2/2/4
وى الفاعلة في  الق

القضايا الدولية  
 واإلقليمية

 

 

 

 

 

يقترح  2/2/5
مشكلة بحثية 

لمعالجة القضايا  
اإلعالمية 
 المختلفة.

 

يرتب  2/2/6
المشاكل والقضايا 

اإلعالمية وفقا 
ألولويات اهتمام  

 الجمهور.

 

يربط بين  2/2/7
المعارف 

 معامالت االرتباط 

 

يفسر   2/2/4/1
القضايا المجتمعية 

ث  في ظل األحدا
 والقضايا العالمية

يميز  2/2/4/2
األشكال بين 

الصحفية واإلذاعية  
والتلفزيونية وأنواع  
 التغطية اإلخبارية

يقترح   2/2/5/1
أفكار للبحث  

العلمي في ضوء  
االتجاهات  

المعاصرة الحديثة  
 للبحث العلمي.

 

يحدد   2/2/6/1
اتجاهات النظم 

السياسية والجمهور  
وفقا للقضايا  

 تلفةالمجتمعية المخ

يصمم    2/2/7/1
أشكال إعالمية  

ش المشكالت  تناق

 

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 

 

 

 قة بحثحل

 

 

 

 

 

 واالنتاج االعالميالتحرير 

 

 

 

 حلقة بحث
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إجراء دراسات إعالمية مصغرة لدراسة  
 المشكالت اإلعالمية.

 

 

 

 

االلتزام بقواعد العمل اإلعالمي لتالفي  
 قوبات . الع

 

 

 

 

التطوير المستمر في عمليات اإلنتاج  
 اإلعالمي.

والمعلومات 
المختلفة لحل  

المشكالت المتعلقة 
 .بالعمل اإلعالمي

 

 

 

 

 قترحي 2/2/8
دراسات اعالمية 
حول مشكالت  

 تمعية. بحثية مج

 

 

 

يدرك   2/2/9
عقوبات مخالفة 

قوانين العمل  
الصحفي   

 واإلعالمي والبحثي 

يوظف   2/2/10
مستحدثات  

التكنولوجيا الحديثة 
 إلعالم. افي مجال 

 المجتمعية 

يطوع   2/2/7/2
النص اإلذاعي  

والتليفزيونى كمفرد  
 من مفردات اإلنتاج 

 

قترح ي 2/2/8/1
دراسات اعالمية 

وفقا لقواعد علمية  
 سليمة

 

 

يستنج   2/2/9/1
قوانين وقواعد  

العمل االعالمي  
والبحث العلمي  

 السليمة

 

 

ع يطو  2/2/10/1
مستحدثات  

التكنولوجيا في 
عمليات التحرير 

والمونتاج واالنتاج  
 االعالمي

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 

 

 حلقة بحث 

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 تكنولوجيا االتصال الحديثة 
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 المهارات المهنية: -2/3
 بانتهاء دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على أن: 

ARS ILOs program ILOs COURSE  المقررات 

إتقان مهارات البحث  
في المجاالت 

 اإلعالمية

يكتب مقترح   2/3/1
لمشروع بحثي في  
مجال التخصص  

وفقا لألسس العلمية  
 السليمة. 

يطبق   2/3/2
النظريات اإلعالمية 

في رصد تأثيرات  
وسائل اإلعالم على  

 الجمهور .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رح يقدم مقت 2/3/1/1
دراسة اعالمية مرتبطة 

 بالمجتمع المحيط 

 

 

يستخدم   2/3/2/1
النظرية االعالمية 
المالئمة لموضوع 

 الدراسة 

يتقن مهارات   2/3/2/2
وهي ، تجهيز  االنتاج :

النص, مهارات 
والتصوير,  المونتاج،

 واالخراج البرامجي.

 

 

يكتب    2/3/2/3
سيناريو برامجي بطريقة 

 علمية صحيحة. 

در أهمية  يق 2/3/2/4
الثقافة االعالمية  

ومستحدثات التكنولوجيا  
 في العمل االعالمي 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 



 

 
 

 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستخدم   2/3/2/5
وسائل اإلعالم الحديثة  

في جمع المعلومات 
بخطة بحث  المتعلقة
 علمي

يعالج    2/3/2/6
البيانات الرقمية على  

الحاسب اآللي باستخدام  
SPSS. 

يربط بين    2/3/2/7
فروض الدراسة وأساليب  

المعالجة  
 اإلحصائيةالمستخدمة

 

 الحديثة تكنولوجيا االتصال 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 االحصاء وتطبيقات الحاسب اآللي

 

 االحصاء وتطبيقات الحاسب اآللي

كتابة وتقييم خطط  
بحثية في مجاالت  

 اإلعالم. 

 

 

 

 

 

 

يكتسب 2/3/3
مهارات البحث  

 العلمي

 

 

يعد التقارير  2/3/4
المجال  العلمية في 

 االعالمي

 

 

ينفذ مراحل    2/3/3/1
إعداد خطة بحث علمى  

في مجال اإلعالم  
 التربوي 

يكشف عن   2/3/4/1
األسلوب األمثل لكتابة  
وصياغة مشكلة خطة  

 بحث علمي.

يقيم النتائج  2/3/4/2
اإلحصائية وفًقا لطبيعة 
 البيانات وطبيعة العينة.

 حلقة بحث

 

 

 

 حلقة بحث
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تقييم عناصر التحرير  
 واالنتاج اإلعالمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعد التقارير  2/3/5
المهنية في مجال  
 اإلعالم التربوي. 

 

 

 

 

 

يقيم األداء   2/3/6
الصحفي واإلعالمي  
في مجاالت التحرير 

واالنتاج  واإلخراج
 والبحث اإلعالمي. 

يناقش   2/3/5/1
القضايا العامة في  

 ائل اإلعالم التربوي  وس

يناقش قضايا   2/3/5/2
ومشكالت االعالم 

 التربوي 

 

 

يطبق  2/3/6/1
امكانات التكنولوجيا  

ة  إلنتاج برامج  الحديث
 إعالمية وتربوية وتعليمية

يستخدم   2/3/6/2
وسائل اإلعالم الحديثة  
في جمع دراسات سابقة  

متعلقة بخطة بحث  
 علمي

يطبق    2/3/6/3
في  النظريات الحديثة 

 البحث العلمي

 االحصاء وتطبيقات الحاسب اآللي

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 

 تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 

 حلقة بحث.

 

 

 

 تكنولوجيا االتصال.
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 المهارات العامة والمنقولة:-2/4

 دراسة برنامج الماجستير يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:  بانتهاء

ARS ILOs program ILOs COURSE لمقررات ا 

المشاركة مع اآلخرين في  
بحث ودراسة المشكالت 

 والقضايا اإلعالمية. 

استخدام تكنولوجيا االتصال 
في البحوث والدراسات  

 اإلعالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقيم البرامج واألدوات  
ة في البحوث المساعد

 اإلعالمية.

مع يتواصل  2/4/1
اآلخرين بالمشاركة 

في المناقشات  
 العلمية والبحثية. 

يستخدم   2/4/2
التكنولوجيا كاداه  

بحثية واداه للوصول  
للمعلومات  
 وتنظيمها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يتواصل  2/4/1/1
مع اآلخرين بهدف 

عمل أبحاث مشتركة 
التربوى    فى اإلعالم

 ه بكافة فنونة وأنواع 

يستخدم   2/4/2/1
شبكة المعلومات  

والوسائط التكنولوجية 
فى الحصول على  

أحدث ما توصلت إليه  
األبحاث فى مختلف 

تطبيقات اإلعالم 
 . لواالتصا

يستخدم   2/4/2/2
شبكة المعلومات في 
التعرف على البرامج  
اإلحصائية الجديدة  

ومعالجة بيانات  
 فروض دراسته. 

يناقش    2/4/3/1
القضايا العامة   

للمجتمع من خالل 
البحث االعالمي 

 والمشاركة المجتمعية

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 حلقة بحث

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 حلقة بحث

 تكنولوجيا االتصال الحديثة. 

 

 

 

 

 االحصاء وتطبيقات الحاسب اآللي

 

 

 

  

 



 

 
 

 
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استخدام مصادر البحث  
العلمي للحصول علي  
المعلومات في المجال  

 اإلعالمي.

 

تقييم بحوث اآلخرين وفق 
 أسس منهجية. 

 

مشاركة اآلخرين في البحث  
عن المعلومات في المجال  

 اإلعالمي. 

 

 

 

 

يستخدم   2/4/3
أساليب التقويم 

والمقارنة والتحليل  
والتفكير الناقد في  

 عمل اإلعالمي. ال

 

 

 

 

 

 

 

 

يستخدم    2/4/4
أكثر من مصدر  

للحصول علي  
 معلوماته البحثية. 

 

 

 

يستطيع   2/4/5
تقييم اآلخرين بناءا 
علي أسس علمية  

يستخدم   2/4/3/2
المناهج التحليلية  

والنقدية والمقارنة في  
 دراساته االعالمية.

تبادل     2/4/4/1
المراجع والمعلومات 

واالستفادة من الزمالء 
في تصويب االخطاء 
عند مناقشة العروض  

التقديمية في كتابة 
 الخطة. 

 

دم  يستخ 2/4/4/2
تكنولوجيا المعلومات  

للحصول على  
المعلومات والبيانات  

 والتواصل. 

 

يقيم   2/4/5/1
دراسات اآلخرين  بناء 

علي أسس علمية  
 سليمة.

 

يشترك مع  2/4/6/1
زمالءه في استخدام  

 spssبرنامج 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 

 حلقة بحث
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إدارة وتنظيم وقت وعناصر  
 الخطط البحثية. 

الطالع المستمر البحث وا
مجال  والمتطور في 

 اإلعالم. 

 منهجية.

 

يتشارك مع   2/4/6
زمالؤه  فى جمع  
مادة علمية لعمل  

األوراق البحثية من 
 مصادر مختلفة . 

 

 

 

 

التواصل   2/4/7
  بفاعلية والقدرة علي

 إدارة فريق.

 

 

 

 

يضع خطة   2/4/8
بحثية يستطيع  

 انجازها 

 وفق قواعد منظمة.

 

يشترك في   2/4/6/2
عمل أبحاث جماعية 
 في المجال االعالمي 

 

 

يتواصل مع  2/4/7/1
الوعي  اآلخرين لرفع 

بأهداف وسائل  
 االعالم المختلفة. 

يتواصل  2/4/7/2
بفاعلية مع اآلخرين 
في تفسير أية نتائج 

 إحصائية. 

ينجز   2/4/8/1
ية مراحل خطته البحث
في الموعد المحدد  

 لها.

 

ينجز   2/4/9/1
مراحل االنتاج  

 االعالمي بكفاءة 

يستطيع 2/4/10/1
ترجمة الدراسات 

السابقة في مجال  
 تخصصه ودراسته. 

 

 

 

 وجيا االتصال الحديثة تكنول

 حلقة بحث

 

 

 

 اإلحصاء وتطبيقات الحاسب اآللي.

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 

 

 االحصاء وتطبيقات الحاسب اآللي
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يستطيع إدارة  2/4/9
الوقت وتنظيمه  

 بكفاءة.

يجيد   2/4/10
البحث باللغة  

األجنبية والترجمة فى  
 مجال اإلعالم. 

 

يطلع على   2/4/11
الدوريات العلمية  

للوصول الى  
االتجاهات النظرية 

 في مجال بحثة. 

 

يبحث  2/4/12
بصفة مستمرة عن  
الحديث في مجال  

 تخصصه. 

 

 

يبحث  2/4/11/1
عن االتجاهات  

الحديثة في نظريات 
االعالم وكيفية 

تطويعها في دراساته 
 االعالمية.

يطلع    2/4/12/1
باستمرار علي كل  

د في مجال  جدي
تخصصه لتطوير  

 أدائه االعالمي. 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 

 حلقة بحث

 تكنولوجيا االتصال الحديثة. 

 

 

 

 

 حلقة بحث

  

 تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 التحرير واالنتاج االعالمي

 د شيماء محمد متولي -سكره البريدي  / أ.م.د مدير البرنامج
 

 



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي 
 

 )صحافة وإذاعة في االعالم التربوي تخصصمصفوفة توافق مخرجات التعليم المستهدفة لبرنامج الماجستير 
 وتلفزيون( مع محتوي المقررات الدراسية 

 المحتويات الرئيسية

 لمقررات الماجستير

 المعــارف

1/2 

 مهارات ذهنية 

2/2 

 مهارات مهنية 

3/2 

 مهارات عامة منقولة 

4/2 

 1-اإلحصاء وتطبيقات الحاسب اآللي

2/1/2/3 حصاء   لإلالتعريفات المختلفة -    2/4/2/2  

2/3/2/6   أهمية دراسة االحصاء -   

2/1/9/1 وظيفه االحصاء .-      

2/2/3/1  التوزيع التكرارى  -    

2/2/3/1  تعريف التمثيل البيانى واهمية -  2/3/2/6   

2/1/9/1 كيفية تناول وتطبيق التمثبل البيانى -     

معنى اإلحصاء الوصفي والطرق -
 المختلفة له

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

2/1/9/1 المتوسط والوسيط والمنوال -     

2/2/3/2  االنحراف المعيارى   -  2/3/2/6  2/4/4/2  

2/2/3/1  تعريف اإلحصاء االستداللي -  2/3/2/7   

2/2/3/1  معامل االرتباط. -)اختبار ت( -  2/3/2/7  2/4/2/2  

spss   2/2/3/2برنامج-  2/3/2/7  
2/4/6/1  

2/4/7/2  



 

 

مقرر أجنبي) دراسات في تكنولوجيا االتصال الحديثة(  -2  

 االتصال تطور وسائل تكنولوجيا-

2/1/1/4  

2/1/1/5  

2/1/2/1  

  2/4/2/1  

2/1/1/3 تكنولوجيا االتصال  أتصنيف وسائل  2/2/2/1  2/3/6/3   

التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا 
 االتصال 

2/1/1/6     

تكنولوجيا االتصال وتأثيرها على 
 الجمهور

2/1/2/1     

خصائص وسمات جمهور تكنولوجيا  
 االتصال 

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

تكنولوجيا االتصال في المجال استخدام 
 التربوي 

2/1/5/2     

القضايا المختلفة في مجال تكنولوجيا  
 االتصال وترتيبها وفقا ألولوياتها 

 2/2/10/1    

التناول العلمي للقضايا اإلعالمية   
والتعليمية والتربوية المختلفة من خالل 

في مجال وسائل  نظريات التأثير
 تكنولوجيا االتصال 

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

النظريات الحديثة المرتبطة بمجال 
 تكنولوجيا االتصال 

  2/3/6/1  2/4/4/1  

أنواع البحوث والمناهج المستخدمة  
في دراسات تكنولوجيا االتصال  

 بالدراسات العربية واألجنبية 

2/1/5/2   2/3/6/1  2/4/10/1  

االلتزام األخالقي في توثيق مراجع 
 واالقتباس العلمي  الدراسات السابقة

2/1/1/5     

االتجاهات والرؤى البحثية الحديثة  
 مجال دراسات تكنولوجيا االتصال في 

   2/4/10/1  



 

 

تحليل ألهم الدراسات العربية  
واألجنبية الحديثة   في مجال 
تكنولوجيا االتصال والمرتبطة 

 بالمجال التربوي  

 2/2/10/1    

 كيفية استخدام مستحدثات 
  االنتاج عمليات في التكنولوجيا

 اإلعالمي لبرامج تربوية تعليمي

  2/3/6/2   

خطة علمية لدراسة بحثية مبتكره في  
 تكنولوجيا االتصال مجال 

  2/3/6/3  2/4/11/1  

)التحرير واالنتاج االعالمي(  مقرر عربي -3  

مدخل تمهيدى فى مفاهيم التحرير 
الصحفي والتغطية االخبارية  

وأشكالهما ومراحلهما وأهدافهما 
 ووظائفهما 

2/1/1/1     

مفردات اإلنتاج ومراحله في اإلذاعة   
 والتليفزيون 

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

الخدمات اإلنتاجية في اإلذاعة  
 والتليفزيون 

2/1/1/6  

2/1/4/1  
2/2/4/1  2/3/6/1  2/4/12/1  

مفهوم البرنامج االذاعي والتلفزيوني  
 ومفرداته وانماطه واساسياته 

2/1/3/1  

2/1/5/1  
2/2/7/2    

2/1/10/1 هيئة إنتاج البرامج اإلعالمية.   

2/2/4/1  

2/2/4/2  

2/2/6/1  

2/2/9/1  

 
2/4/3/1  

2/4/12/1  

 مكونات االنتاج االعالمي 
2/1/3/3  

2/1/6/1  
2/2/10/1  2/3/6/1  2/4/12/1  



 

 

2/1/6/1 تجهيز النص واعداد وكتابة السيناريو    2/3/2/2  2/4/3/1  

2/1/6/1 فن المونتاج  ومهاراته   2/2/10/1  2/3/2/2  2/4/3/1  

2/1/3/1 فن االخراج البرامجي    2/3/2/2  
2/4/1/1  

2/4/7/1  

كتابة سيناريو برامجي وفقا لألسس 
 العلمية السليمة 

 2/2/10/1  2/3/2/3  2/4/9/1  

برنامج اعالمي وفقا لقواعد تصميم 
 وأسس علمية سليمة 

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

  .مناقشة وتقييم ما تم تنفيذه من برامج
 

 

2/3/5/1  

2/3/5/2  
 

حلقة بحث  -4  

طرح ومناقشة عناوين بحوث في ضوء 
االتجاهات المعاصرة للبحث العلمي  

 والمرتبطة بتخصص االعالم.

2/1/8/1  

2/1/9/1  
2/2/5/1  2/3/1/1  

2/4/4/1  

2/4/6/1  

مناهج وأساليب البحث العلمي -
)المنهج التحليلي, التاريخي, المقارن,  

 المسحي, التجريبي( 

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

2/4/4/2  

2/4/3/2  

2/4/11/1  

كيفية اختيار مشكلة البحث وصياغة -
 فروض الدراسة. 

2/1/7/1  2/2/1/1  

2/3/3/1  

2/3/4/1  

2/3/6/3  

2/4/4/1  

2/4/8/1  

2/2/8/1  طرق وأدوات جمع البيانات -  2/3/2/5  2/4/4/2  

العينة كيفية اختيارها وتصميمها -
 ومعرفة أنواعها وأحجامها 

 2/2/6/1   2/4/4/1  



 

 

الدراسات السابقة وكيفية اختيارها -
وصياغتها وتقسيمها وفقا لمحاور 

 الدراسة . 

2/1/11/1  2/2/1/2  2/3/6/2  

2/4/4/1  

2/4/4/2  

2/4/5/1  

2/4/8/1  

2/4/10/1  

  أسس كتابة المراجع والمصادر-
2/2/1/5  

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

 
 د شيماء محمد متولي -سكره البريدي /أ.م.د :مدير البرنامج

 التوقيع:                                                 
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 قسم: اإلعالم التربوي                      
 . واإلذاعة والتليفزيون  صحافة اجستيرممواصفات 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 

ومنهجيات  إجادة تطبيق أساسيات -1

البحث العلمي واستخدام أدواته 

 المختلفة

    

 

       

تطبيق المنهج التحليلي  -2

 واستخدامه في مجال اإلعالم  

           

تطبيق المعارف المتخصصة  -3

ودمجها مع المعارف ذات العالقة  

 بمهنة اإلعالم

    

 

       

 الجارية بالمشاكل وعيا إظهار  -4

 اإلعالم مجال في الحديثة والرؤى 

           

 

 



 

 

2 
 

 

 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 
 و اإلعالمية  المشكالت تحديد  -6

   لها حلوال إيجاد
           

 تاالمهار  من مناسب نطاق إتقان    -7
واستخدام   المتخصصة، المهنية
 بما المناسبة التكنولوجية الوسائل

 المهنية  ممارسته يخدم

    
 
 

       

 على والقدرة بفاعلية التواصل  -8
 العمل فرق  قيادة

    
 

       

سياق مهنة   في قرارال اتخاذ  -9
 اإلعالم. 

           

 تنمية في بدوره الوعي إظهار .10
ضوء  في البيئة على والحفاظ المجتمع

 واإلقليمية  العالمية غيراتتالم

   
 

        

. التصرف بما يعكس االلتزام 11 
بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد 

 مهنة اإلعالم. 

           

 ومهنيا أكاديميا ذاته تنمية .12
 المستمر التعلم ليا عويكون قادر 

           

 
  



 

 

3 
 

 واإلذاعة والتليفزيون. مصفوفة توافق نواتج التعلم بالبرنامج مع مواصفات خريج ماجستير صحافة  (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 

إجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي  -1

 واستخدام أدواته المختلفة

    

 

      

تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في مجال   -2

 اإلعالم  

          

تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع   -3

 المعارف ذات العالقة بمهنة اإلعالم

    

 

      

 الحديثة والرؤى  الجارية بالمشاكل وعيا إظهار    -4

  اإلعالم مجال في
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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 

             لها حلوال إيجاد و اإلعالمية  المشكالت تحديد  -6
 المهنية  تاالمهار  من مناسب نطاق إتقان  -7

 التكنولوجية واستخدام الوسائل المتخصصة،
 المهنية ممارسته يخدم بما المناسبة

    
 
 

      

           العمل  فرق  قيادة على والقدرة بفاعلية التواصل  -8
           سياق مهنة اإلعالم.  في قرارال اتخاذ  -9

 المجتمع تنمية في بدوره الوعي إظهار .10
 العالمية ضوء المتغيرات في البيئة على والحفاظ

 واإلقليمية

          

. التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة  11 
 والمصداقية وااللتزام بقواعد مهنة اإلعالم. 

          

 ليا عويكون قادر  ومهنيا أكاديميا ذاته تنمية.12
 المستمر التعلم
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 مصفوفة توافق نواتج التعلم بالبرنامج مع مواصفات خريج ماجستير صحافة واإلذاعة والتليفزيون.  (3جدول رقم )

 مواصفات الخريج 
 المهارات المهنية  2/3

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

إجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث  -1

 العلمي واستخدام أدواته المختلفة

      

تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في مجال   -2

 اإلعالم  

      

تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع   -3

 المعارف ذات العالقة بمهنة اإلعالم

      

 الحديثة والرؤى  الجارية بالمشاكل وعيا  إظهار    -4

  اإلعالم مجال في
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 مواصفات الخريج 
 المهارات المهنية  2/3

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

         لها حلوال إيجاد و اإلعالمية  المشكالت تحديد  -6
 المهنية  تاالمهار  من مناسب نطاق إتقان  -7

 التكنولوجية واستخدام الوسائل المتخصصة،
 المهنية ممارسته يخدم بما المناسبة

    
 
 

  

 فرق  قيادة على والقدرة بفاعلية التواصل  -8
 العمل

      

       سياق مهنة اإلعالم.  في قرارال اتخاذ  -9
 المجتمع تنمية في بدوره الوعي إظهار .10

 العالمية ضوء المتغيرات في البيئة على والحفاظ
 واإلقليمية

      

. التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة  11 
 والمصداقية وااللتزام بقواعد مهنة اإلعالم. 

      

 ليا عويكون قادر  ومهنيا أكاديميا ذاته تنمية .12
 المستمر التعلم
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 مصفوفة توافق نواتج التعلم بالبرنامج مع مواصفات خريج ماجستير صحافة واإلذاعة والتليفزيون.  (4جدول رقم )

 مواصفات الخريج 
 العامة والمنقولةالمهارات  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 

إجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي  -1

 واستخدام أدواته المختلفة

           

تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في مجال   -2

 اإلعالم  

           

تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف   -3

 م ذات العالقة بمهنة اإلعال

           

 الحديثة والرؤى  الجارية بالمشاكل وعيا إظهار  -4

  اإلعالم مجال في
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 مواصفات الخريج 
 العامة والمنقولةالمهارات  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 

              لها حلوال إيجاد و اإلعالمية  المشكالت تحديد  -6
 المهنية  تاالمهار  من مناسب نطاق إتقان  -7

 المناسبة التكنولوجية واستخدام الوسائل المتخصصة،
 المهنية  ممارسته يخدم بما

           

            العمل  فرق  قيادة على والقدرة بفاعلية التواصل  -8
            سياق مهنة اإلعالم.  في قرارال اتخاذ  -9

 والحفاظ المجتمع تنمية في بدوره الوعي إظهار .10
 واإلقليمية العالمية ضوء المتغيرات في البيئة على

           

. التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية  11 
 وااللتزام بقواعد مهنة اإلعالم.

           

 ليا عويكون قادر  ومهنيا أكاديميا ذاته تنمية .12
 المستمر التعلم

           

 



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي               

 Illos programمع مخرجات التعليم المستهدفة لبرنامج الماجستير   ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية القياسية ( 1جدول )
 المعايير االكاديمية 

ARS 
 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 
أساسيات ونظريات  
اإلعالم بوسائله 

 المختلفة.

           

العالقة بين علم اإلعالم 
 والعلوم األخرى 

           

التطورات واالتجاهات  
الحديثة في مجال 

 اإلعالم. 

           

األسس والقواعد 
التنظيمية للعمل 

 .اإلعالمي

           

أساليب الجودة في 
 الممارسات اإلعالمية 

           

البحث في  أخالقيات 
 المجال اإلعالمي 

           



 

 

 Illos programمع مخرجات التعليم المستهدفة لبرنامج الماجستير   ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية القياسية ( 2جدول )
ARS 

 المعايير االكاديمية 
 المهارات الذهنية  2/2

2/2/1 2/2/2 2/2/3 2/2/4 2/2/5 2/2/6 2/2/ 7 2/2/8 2/2/9 2/2  /10 
تحليل وتقييم  الدراسات 

اإلعالمية ونقدها بناءا علي 
 أسس علمية سليمة 

          

البحث عن المشاكل 
اإلعالمية ودراستها بناءا  

 علي منهجية علمية سليمة 

          

الربط بين اإلعالم والعلوم  
االجتماعية األخري ومشاكل  

 وقضايا المجتمع .

          

دراسات إعالمية  إقتراح 
مصغرة لدراسة المشكالت  

 اإلعالمية. 

          

االلتزام بقواعد العمل 
 اإلعالمي لتالفي العقوبات .

          

التطوير المستمر في 
 .عمليات اإلنتاج اإلعالمي.

          



 

 

 Illos programمع مخرجات التعليم المستهدفة لبرنامج الماجستير   ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية القياسية ( 3جدول )
ARS 

 المعايير االكاديمية 

 المهارات المهنية  2/3

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

       إتقان مهارات البحث في المجاالت اإلعالمية 

       وتقييم خطط بحثية في مجاالت اإلعالم. كتابة 

       تقييم عناصر التحرير واالنتاج اإلعالمي. 

 
 

  



 

 

 Illos programمع مخرجات التعليم المستهدفة لبرنامج الماجستير   ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية القياسية ( 4جدول )
ARS 

 المعايير االكاديمية 
 المهارات العامة والمنقوله 2/4

2/4/1 2/4/2 2/4/3 2/4/4 2/3/5 2/4/6 2/4/7 2/4/8 2/4/9 2/4/10 2/4/11 2/4/12 
المشاركة مع اآلخرين في بحث ودراسة  

 المشكالت والقضايا اإلعالمية. 
            

استخدام تكنولوجيا االتصال في البحوث 
 والدراسات اإلعالمية. 

            

تقيم البرامج واألدوات المساعدة في 
 البحوث اإلعالمية. 

            

استخدام مصادر البحث العلمي للحصول  
 علي المعلومات في المجال اإلعالمي. 

            

تقييم بحوث اآلخرين وفق أسس 
 منهجية.

            

مشاركة اآلخرين في البحث عن 
 المعلومات في المجال اإلعالمي. 

            

إدارة وتنظيم وقت وعناصر الخطط 
 البحثية.

 
 

           

البحث واالطالع المستمر والمتطور في 
 مجال اإلعالم.

 
 

           

 د شيماء محمد متولي  -/ سكره البريدي أ.م.د :مدير البرنامج
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 قسم: اإلعالم التربوي                              

   ماجستير صحافةنواتج تعلم برنامج ع ممصفوفة 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 2/1/7 2/1/8 2/1/9 2/1/10 2/1/11 

            المحاضرة المطورة 
            . حل المشكالت استراتيجية
التعلم القائم على   استراتيجية

 المشروعات.   
           

            العصف الذهني
            التعلم التعاوني استراتيجية
المناقشة   استراتيجية

 وحلقات البحث 
           

            البيان العملي  استراتيجية
            إستراتيجيات التعلم الذاتي

            تشافاالك
            لعب األدوار

            العروض التعليمية
            االلكترونية المنصات
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 ماجستير صحافة نواتج تعلم برنامج ع ممصفوفة 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 

           المحاضرة المطورة 
           حل المشكالت.  يجيةاسترات

التعلم القائم  استراتيجية
 المشروعات.  على 

          

           العصف الذهني
           التعلم التعاوني استراتيجية

المناقشة   استراتيجية
 وحلقات البحث 

          

           البيان العملي  استراتيجية
           إستراتيجيات التعلم الذاتي

           االكتشاف
           لعب األدوار

           العروض التعليمية
           المنصات االلكترونية
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 ماجستير صحافة نواتج تعلم برنامج ع ممصفوفة توافق أساليب التعليم والتعلم ( 3جدول )

 أساليب التعليم والتعلم 
 المهارات المهنية  3/3

2-3-1 2-3-2 2-3-3 2-3-4 2-3-5 2-3-6 2-3-7 

        المحاضرة المطورة 
        حل المشكالت.  استراتيجية
التعلم القائم على   استراتيجية

 المشروعات.   
       

        العصف الذهني
        التعلم التعاوني استراتيجية

        المناقشة وحلقات البحث استراتيجية
        البيان العملي  استراتيجية

        إستراتيجيات التعلم الذاتي
        االكتشاف
        لعب األدوار

        ليميةعض التالعرو 
        المنصات االلكترونية
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 ماجستير صحافة نواتج تعلم برنامج ع ممصفوفة 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 

             المحاضرة المطورة 
التعلم القائم علي 

 المشروعات
            

             العصف الذهنى
التعلم   استراتيجية

 التعاوني 
            

المناقشة   استراتيجية
 وحلقات البحث 

            

             البيان العملي  استراتيجية
             إستراتيجيات التعلم الذاتي

             االكتشاف
             لعب األدوار

             العروض التعليمية
             المنصات االلكترونية
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 اإلعالم التربوي  قسم:                  
 . واإلذاعة والتليفزيون  صحافة ماجستير أهداف برنامجمع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق ( 1جدول )

 أهداف البرنامج 
 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 
أساسيات ومنهجيات البحث العلمي إجادة تطبيق 1/1

 واستخدام أدواته المختلفة في مجال اإلعالم التربوي. 
    

 
       

التعرف على طرق جمع المعلومات والبيانات بشكل  1/2
 علمى وأساليب تطبيق المعالجة اإلحصائية المناسبة لها 

           

المعارف  تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع   1/3
 ذات العالقة في ممارسته اإلعالمية. 

    
 

       

إظهار وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في    1/4
 مجال الصحافة واإلعالم.

           

للمشكالت البحثية   القدرة على التناول العلمى 1/5
واختيار المنهج المناسب للتطبيق فى مجال اإلعالم 

 التربوي .

 
 
 

          

التعرف على أهم اإلتجاهات الحديثة في الدراسات  1/6
 اإلعالمية. 

           

التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة  والمصداقية    1/7
العلمي والعمل  وااللتزام  بقواعد وأخالقيات البحث 

 اإلعالمي. 
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 أهداف البرنامج 
 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 
استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات وتوظيفها   1/8

 فى مجاالت التحرير واالنتاج واإلخراج اإلعالمي. 
           

اتقان مهارات التواصل بفاعلية والعمل فى فريق  1/9
 لتطبيق الفنون والدراسات اإلعالمية . 

  
 

         

اإلعالمية   1/10 المصطلحات  ترجمة  على  القدرة 
 وتوظيفها فى مجاالت اإلعالم المختلفة
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 . واإلذاعة والتليفزيون  صحافة ماجستير أهداف برنامجمع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق ( 2جدول )

 أهداف البرنامج 
 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 

واستخدام إجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي 1/1
 أدواته المختلفة في مجال اإلعالم التربوي. 

    
 

      

التعرف على طرق جمع المعلومات والبيانات بشكل علمى  1/2
 وأساليب تطبيق المعالجة اإلحصائية المناسبة لها .

          

تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف ذات العالقة   1/3
 اإلعالمية. في ممارسته 

    
 

      

إظهار وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال    1/4
 الصحافة واإلعالم.

          

القدرة على التناول العلمى للمشكالت البحثية واختيار المنهج  1/5
 المناسب للتطبيق فى مجال اإلعالم التربوي .

 
 

         

           التعرف على أهم اإلتجاهات الحديثة في الدراسات اإلعالمية. 1/6

التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة  والمصداقية وااللتزام    1/7
 بقواعد وأخالقيات البحث العلمي والعمل اإلعالمي. 

          

استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات وتوظيفها فى مجاالت   1/8
 التحرير واالنتاج واإلخراج اإلعالمي. 

          

اتقان مهارات التواصل بفاعلية والعمل فى فريق لتطبيق الفنون   1/9
 والدراسات اإلعالمية . 

          

القدرة على ترجمة المصطلحات اإلعالمية وتوظيفها فى  1/10
 مجاالت اإلعالم المختلفة .   
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 . واإلذاعة والتليفزيون  صحافة ماجستير أهداف برنامجمع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق ( 3جدول )

 أهداف البرنامج 
 المهارات المهنية  2/3

2/3/1 2/3/2 2/3/3 2/3/4 2/3/5 2/3/6 
إجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي واستخدام أدواته 1/1

 المختلفة في مجال اإلعالم التربوي.
    

 
  

التعرف على طرق جمع المعلومات والبيانات بشكل علمى وأساليب   1/2
 تطبيق المعالجة اإلحصائية المناسبة لها .

      

تطبيق المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف ذات العالقة في   1/3
 ممارسته اإلعالمية. 

    
 

  

الصحافة  إظهار وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجال   1/4
 واإلعالم.

      

القدرة على التناول العلمى للمشكالت البحثية واختيار المنهج  1/5
 المناسب للتطبيق فى مجال اإلعالم التربوي .

 
 

     

       التعرف على أهم اإلتجاهات الحديثة في الدراسات اإلعالمية. 1/6

والمصداقية وااللتزام  بقواعد  التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة    1/7
 وأخالقيات البحث العلمي والعمل اإلعالمي. 

      

استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات وتوظيفها فى مجاالت   1/8
 التحرير واالنتاج واإلخراج اإلعالمي. 

      

اتقان مهارات التواصل بفاعلية والعمل فى فريق لتطبيق الفنون   1/9
 والدراسات اإلعالمية . 

      

القدرة على ترجمة المصطلحات اإلعالمية وتوظيفها فى مجاالت  1/10
 اإلعالم المختلفة .   

      

 



 

 

5 
 

 . واإلذاعة والتليفزيون  صحافة ماجستير أهداف برنامجمع البرنامج بنواتج التعلم مصفوفة توافق ( 4جدول )

 أهداف البرنامج 
 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 
إجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات  1/1

البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة  
 في مجال اإلعالم التربوي. 

    
 

      
 
 

  

التعرف على طرق جمع المعلومات  1/2
وأساليب تطبيق   والبيانات بشكل علمى

 المعالجة اإلحصائية المناسبة لها .

            

تطبيق المعارف المتخصصة    1/3
ودمجها مع المعارف ذات العالقة في  

 ممارسته اإلعالمية. 

    
 

        

إظهار وعيا بالمشاكل الجارية   1/4
والرؤى الحديثة في مجال الصحافة 

 واإلعالم.

            

القدرة على التناول العلمى   1/5
للمشكالت البحثية واختيار المنهج 

المناسب للتطبيق فى مجال اإلعالم 
 التربوي .
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 أهداف البرنامج 
 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 
التعرف على أهم اإلتجاهات  1/6

 الحديثة في الدراسات اإلعالمية. 
            

التصرف بما يعكس االلتزام   1/7
وااللتزام  بقواعد  بالنزاهة  والمصداقية 

وأخالقيات البحث العلمي والعمل 
 اإلعالمي. 

            

استخدام تكنولوجيا االتصال  1/8
والمعلومات وتوظيفها فى مجاالت 

 التحرير واالنتاج واإلخراج اإلعالمي. 

            

اتقان مهارات التواصل بفاعلية  1/9
والعمل فى فريق لتطبيق الفنون 

 والدراسات اإلعالمية . 

            

القدرة على ترجمة المصطلحات  1/10
اإلعالمية وتوظيفها فى مجاالت اإلعالم  

 .المختلفة

    
 
 

        

 
 



 

 

 

 قسم: اإلعالم التربوي                    
 ماجستير صحافة نواتج تعلم برنامجمع تقييم مصفوفة توافق أساليب ال( 1جدول )

 أساليب التقييم 
 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 

            االمتحان التحريري 
            االمتحان التطبيقي 

 أعمال السنة والشفوى 
   واختبارات دورية ومناقشات

 
 

          

 

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

 أساليب التقييم 
 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 

          االمتحان التحريري 
          االمتحان التطبيقي 

          واعمال السنة االمتحان الشفوي 

 



 

 

 2 

 ماجستير صحافة نواتج تعلم برنامجمع تقييم مصفوفة توافق أساليب ال( 3جدول )

 أساليب التقييم 
 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 

        االمتحان التحريري 

        االمتحان التطبيقي 

        اعمال السنة االمتحان الشفوي 

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

 أساليب التقييم 
 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 

        االمتحان التحريري 
        االمتحان التطبيقي 

اعمال  االمتحان الشفوي 
 السنة

       

 



 

 

 
 قسم: اإلعالم التربوي  

 صحافة ماجستيرلبرنامج  Narsالمعايير األكاديمية  ARS مصفوفة توافق المعايير األكاديمية( 1جدول رقم )

 )المعرفة والفهم(  ARS األكاديمية المعايير
 Narsالمعايير األكاديمية 

1 2 3 4 5 6 

       المختلفة.أساسيات ونظريات اإلعالم بوسائله  -1
       العالقة بين علم اإلعالم والعلوم األخرى  -2
       التطورات واالتجاهات الحديثة في مجال اإلعالم.  -3
       األسس والقواعد التنظيمية للعمل اإلعالمي.  -4
       أساليب الجودة في الممارسات اإلعالمية  -5
       أخالقيات البحث في المجال اإلعالمي . 6

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

 )المهارات الذهنية(  ARS المعايير األكاديمية
 Narsالمعايير األكاديمية 

1 2 3 4 5 6 
تحليل وتقييم  الدراسات اإلعالمية ونقدها .1

 علي أسس علمية سليمة  بناءا
      

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

      

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

      

دراسات إعالمية مصغرة لدراسة  إقتراح . 4
 المشكالت اإلعالمية. 

      

االلتزام بقواعد العمل اإلعالمي لتالفي .5
 العقوبات . 

      

التطوير المستمر في عمليات اإلنتاج .6
 .اإلعالمي.

      

 
 
 
 



 

 

 

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

 ( المهنيةالمهارات ) ARS األكاديمية المعايير
 Narsالمعايير األكاديمية 

1 2 3 

    إتقان مهارات البحث في المجاالت اإلعالمية  .1

    كتابة وتقييم خطط بحثية في مجاالت اإلعالم. . 2

    تقييم عناصر التحرير واالنتاج اإلعالمي. . 3

 

 صحافة ماجستيرلبرنامج  Narsالمعايير األكاديمية مع  ARSمصفوفة توافق المعايير األكاديمية (4دول رقم )ج

العامة  )المهارات  ARSالمعايير األكاديمية
 ( والمنقولة

 Narsالمعايير األكاديمية 
1 2 3 4 5 6 7 8 

المشاركة مع اآلخرين في بحث ودراسة  .1
 المشكالت والقضايا اإلعالمية. 

        

االتصال في البحوث  استخدام تكنولوجيا.2
 والدراسات اإلعالمية. 

        

تقيم البرامج واألدوات المساعدة في .3
 البحوث اإلعالمية. 

        

استخدام مصادر البحث العلمي للحصول  .4
 علي المعلومات في المجال اإلعالمي. 

        

تقييم بحوث اآلخرين وفق أسس .5
 منهجية.

        

ن اآلخرين في البحث ع  مشاركة.6
 المعلومات في المجال اإلعالمي. 

        

إدارة وتنظيم وقت وعناصر الخطط  .7
 البحثية.

        

البحث واالطالع المستمر والمتطور في .8
 مجال اإلعالم.

        

 



 

 

 قسم: اإلعالم التربوي                  
 ماجستير صحافةبرنامج أهداف مع   كاديميةمعايير ال توافق مصفوفة ( 1) جدول

 

ARS 

 المعرفة والفهم

 اهداف البرنامج 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 

  األساسيات و النظريات-1
 مجال فى المعارف من والحديث

  ذات والمجالت التخصص
 العالقة

          

  ومنهجيات أساسيات -2
 العلمي البحث وأخالقيات

 المختلفة وأدواته

          

 و األخالقية المبادئ-3
 في المهنية للممارسة القانونية

 . التخصص مجال

          

 الجودة أساسيات و مبادئ -4
 مجال في المهنية  الممارسة في

 . التخصص

          



 

 

 ماجستير صحافةبرنامج أهداف مع   كاديميةمعايير ال توافق مصفوفة ( 2) جدول
 

ARS 

 ة المهارات الذهني

 البرنامج اهداف 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 

تحليل وتقييم  الدراسات اإلعالمية ونقدها بناءا .1
 علي أسس علمية سليمة 

          

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

          

الربط بين اإلعالم والعلوم الجتماعية األخري  .3
 ومشاكل وقضايا المجتمع .

          

دراسات إعالمية مصغرة لدراسة المشكالت  إقتراح . 4
 اإلعالمية. 

          

           اللتزام بقواعد العمل اإلعالمي لتالفي العقوبات ..5

           .اإلعالمي.التطوير المستمر في عمليات اإلنتاج .6

 
 

  



 

 

 ماجستير صحافةبرنامج أهداف مع   كاديميةمعايير ال توافق مصفوفة ( 3) جدول
 

ARS  المهارات المهنية 
 اهداف البرنامج 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 

إتقان مهارات البحث  .1
 في المجالت اإلعالمية 

          

كتابة وتقييم خطط . 2
بحثية في مجالت 

 اإلعالم. 

          

تقييم عناصر التحرير  . 3
 اإلعالمي. والنتاج 

          

 
  



 

 

 ماجستير صحافةبرنامج أهداف مع   كاديميةمعايير ال توافق مصفوفة ( 4) جدول
 

ARS 

 المهارات العامة 

 األهداف 

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 

المشاركة مع اآلخرين في بحث ودراسة المشكالت والقضايا  .1
 اإلعالمية. 

          

           التصال في البحوث والدراسات اإلعالمية.  استخدام تكنولوجيا.2

           تقيم البرامج واألدوات المساعدة في البحوث اإلعالمية. .3

استخدام مصادر البحث العلمي للحصول علي المعلومات في  .4
 المجال اإلعالمي. 

          

           تقييم بحوث اآلخرين وفق أسس منهجية. .5

           ن المعلومات في المجال اإلعالمي.مشاركة اآلخرين في البحث ع.6

           إدارة وتنظيم وقت وعناصر الخطط البحثية..7

           البحث والطالع المستمر والمتطور في مجال اإلعالم..8

  


