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

 2020 /2019للعام األكاديمي 
 قسم: اإلعالم التربوي 

 
 معلومات أساسية  -أ

 إعتت  /  النوعيتت  الرربيتت  فتت  الفلستتف ماجستتر ر   اسم البرنامج  -1
  تربوي 

 الصحاف  واإلذاع  والرلفزيون  الرخصص  -2
 سن  تمه دى   عدد السنوات الدراسي :  -3
 ( نظرى + )   ( عملي 4)   عدد المقررات:-4
أسراذ المادة باإلضاف  إل  ث ث  من أعضاء   أسس تشك ل لجان الممرحن ن:  -5

 .ه ئ  الردريس األقرب إل  الرخصص 
 غ ر مراح /ح            مرا نظا  الممرحن ن الخارج  ن:   -6
 معلومات متخصصة  -ب
 إحصائيات:  -7
عدد الط ب الملرحق ن   -

 بالبرنامج: 
 ( ست ط ب 6)

معدل النجاح في   -
 البرنامج )%(:

100 % 

اتجاه االلرحاق بالبرنامج   -
)منسوب  إل  األعداد 

  3الملرحق  بالبرنامج خ ل  
 سنوات(: 

 مرزايد         ثابث  /
 مرناقص 

 %   100ناجح  عدد    ئج االمرحان النهائي: نرا -
توزيع تقديرات النجاح   -

)%( 
 (%50( ممراز )3)
          (%50( ج د جدا )3)

 المعايير األكاديمية:  -8
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المعاي ر األكاديمي    -
 المرجعي : 

لبرنامج دبلوم  االع   الرربوي  تخصص صحاف    ARSتم اشرقاق ) 
األكاديمي  لبرامج الدراسات العليا   وإذاع  وتليفزيون(  من المعاي ر

  2/2019/ 3لله ئ  بموافق  مجلس قسم االع   الرربوي المنعقد براريخ  
 وتم اشرقاق البرنامج كما تم اعرماد البرنامج 

 أساسيات ونظريات اإلع   بوسائله المخرلف .  -1 المعلومات والمفاهيم: -
 الع ق  ب ن علم اإلع   والعلو  األخرى  -2
 ت واالتجاهات الحديث  في مجال اإلع  . الرطورا -3
 األسس والقواعد الرنظيمي  للعمل اإلع مي.  -4
 أسال ب الجودة في الممارسات اإلع مي   -5
 أخ قيات البحث في المجال اإلع مي  -6

تحل ل وتق يم  الدراسات اإلع مي  ونقدها بناءا علي أسس  .1 المهارات الذهني   
 علمي  سليم  

 مي  ودراسرها بناءا علي منهجي   البحث عن المشاكل اإلع .2
 علمي  سليم  

  األخري ومشاكل وقضايا  الربط ب ن اإلع   والعلو  االجرماعي .3
 المجرمع  

 إجراء دراسات إع مي  مصغرة لدراس  المشك ت اإلع مي .  .4
 االلرزا  بقواعد العمل اإلع مي لر في العقوبات .  .5
 . الرطوير المسرمر في عمليات اإلنراج اإلع مي .6

 إتقان مهارات البحث في المجاالت اإلع مي   .1 المهارات المهني : -
 كراب  وتق يم خطط بحثي  في مجاالت اإلع  .  .2
 تق يم عناصر الرحرير واالنراج اإلع مي. .3

المشارك  مع اآلخرين في بحث ودراس  المشك ت والقضايا   .1 المهارات العام :  -
 اإلع مي . 

 البحوث والدراسات اإلع مي .  اسرخدا  تكنولوجيا االتصال في .2

 تقيم البرامج واألدوات المساعدة في البحوث اإلع مي .  .3

اسرخدا  مصادر البحث العلمي للحصول علي المعلومات في  .4
 المجال اإلع مي. 
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 تق يم بحوث اآلخرين وفق أسس منهجي . .5

مشارك  اآلخرين في البحث عن المعلومات في المجال   .6
 اإلع مي.  

 قت وعناصر الخطط البحثي . إدارة وتنظيم و  .7

 البحث واالط ع المسرمر والمرطور في مجال اإلع  .  .8

طرق دعم الط ب )ذوى   -
القدرات المحدودة  

 والمرم زين(: 

 سيمنارات علمي   –ورش عمل  -ندوات   –مقاب ت 

معاي ر القياس المرجعي    -
 للبرنامج 

 

 ن يكون الخريج قادر عل  : يجب ا  ماجسر ربانرهاء برنامج ال الفهم والمعرف 1/ 2
يدرك الرناول العلمي للقضايا اإلع مي  والرعليمي  والرربوي   1/ 2/1

  ل نظريات الرأث ر المخرلف . خالمخرلف  من  

 . يلم بالعلو  ذات الع ق  بممارس  المهن  2/ 2/1

 . يلم باالتجاهات الحديث  في الدراسات اإلع مي  3/ 2/1

لوجيا الحديث  في خدم  أهداف الرعرف عل  دور الركنو  4/ 2/1
   .الرخصص 

يربط ب ن المعارف والمهارات المكرسب  ف  مجال اإلع     5/ 2/1
 والممارس  المهني  المرتبط  بالمجرمع. 

 . يلم بدور العمل االع مي بالمؤسسات الرربوي  6/ 2/1

 .يرعرف أخ قيات وقواعد وتنظيمات العمل اإلع مي 7/ 2/1

 .لرزا  األخ قي في الممارس  المهني يدرك كيفي  اال 8/ 2/1

   . يدرك مبادئ  وأسال ب الجودة  في ممارساته اإلع مي  9/ 2/1
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 . يدرك أساسيات الجودة في الممارس  المهني  في الرخصص   10/ 2/1

 .لرعرف عل  اخ قيات البحث العلمي في مجال الرخصص ا11/ 2/1

  :يجب ان يكون الخريج قادر عل  ماجسر ربانرهاء برنامج ال المهارات الذهني    2/2
 .يحلل الدراسات اإلع مي  وفقا لقواعد علمي  معروف  1/ 2/2

في نظريات الرأث ر ومدي ارتباطها بمشكل   رؤيره النقدي  يبدى  2/ 2/2
 .البحث 

 .يعرف كيفي  اسرنباط المعلومات وجمع البيانات  3/ 2/2

   المخرلف . اإلع مييقررح مشكل  بحثي  لمعالج  القضايا  3/ 2/2

يوظف المعلومات للرعامل بكفاءة مع المشك ت البحثي    4/ 2/2
 والرطورات اإلع مي . 

يرتب المشاكل والقضايا اإلع مي  وفقا ألولويات اهرما    5/ 2/2
 .الجمهور

يربط ب ن المعارف والمعلومات المخرلف  لحل المشك ت  6/ 2/2
 المرعلق  بالعمل اإلع مي 

 . اع مي  حول مشك ت بحثي  مجرمعي يجري دراسات  7/ 2/2

  يدرك عقوبات مخالف  قوان ن العمل الصحفي  واإلع مي 8/ 2/2
 .  والبحثي

 . يوظف مسرحدثات الركنولوجيا الحديث  في مجال اإلع   9/ 2/2

المهارات المهني     2/3
 لبرنامج الدكروراه:

 يجب ان يكون الخريج قادر عل  لماجسر ر  بانرهاء برنامج ا-
وفقا لألسس  يكرب مقررح لمشروع بحثي في مجال الرخصص  1/ 2/3

 العلمي  السليم . 

يطبق  النظريات اإلع مي  في رصد تأث رات وسائل اإلع     2/ 2/3
 . عل  الجمهور 
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 البحث العلمييكرسب مهارات  3/ 2/3

 . يعد الرقارير العلمي  في المجال اإلع مي 4/ 2/3

 اإلع   الرربوي.  يعد الرقارير المهني  في مجال 5/ 2/3

يقيم األداء الصحفي واإلع مي في مجاالت الرحرير واإلخراج   6/ 2/3
 اإلع مي.  واالنراج

مهارات عام     2/4
 ومنقول  لبرنامج الدكروراه : 

 يجب ان يكون الخريج قادر علي ماجسر ربانرهاء برنامج ال
العلم  1/ 2/4 المناقشات  في  بالمشارك   اآلخرين  مع  الرواصل  ي   يرقن 

 والبحثي . 
للمعلومات   2/ 2/4 للوصول  واداه  بحثي   كاداه  الركنولوجيا  يسرخد  

 وتنظيمها. 
في   3/ 2/4 الناقد  والرفك ر  والرحل ل  والمقارن   الرقويم  أسال ب  يسرخد  

 . العمل اإلع مي
 . يسرخد  أكثر من مصدر للحصول علي معلوماته البحثي  4/ 2/4
 . أسس علمي  منهجي  يسرطيع تق يم اآلخرين بناءا علي 5/ 2/4
يرشارك مع زم ؤه  ف  جمع مادة علمي  لعمل األوراق البحثي     6/ 2/4

 . من مصادر مخرلف 
 الرواصل بفاعلي  والقدرة علي إدارة فريق  7/ 2/4
 . يضع خط  بحثي  يسرطيع انجازها وفق قواعد منظم  8/ 2/4
 . بكفاءةوتنظيمه يسرطيع إدارة الوقت  9/ 2/4
 . اللغ  األجنبي  والررجم  ف  مجال اإلع  يج د البحث ب  10/ 2/4
يطلع عل  الدوريات العلمي  للوصول ال  االتجاهات النظري     12/ 2/4

 . في مجال بحث 
 . تخصصهعن الحديث في مجال يبحث بصف  مسرمرة   13/ 2/4

 مروافر ✓ دل ل البرنامج  -
مروفر تهرم الكلي  بروعي  الط ب أكاديميا وذلك لضمان معرفرهم  

رات المراح  بالكلي ؛ ح ث يرم إصدار دل ل للطالب عل  ه ئ   بالمقر 
كر ب لروزيعه عل  الطلب  خ ل االيا  االول  لبدء الدراس  للطلب   

الجدد ويرضمن محرويات المناهج الدراسي  ، حضور وغياب 
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الط ب ، المراقب  األكاديمي ، االمرحانات والدرجات ومرطلبات 
وسلوك الط ب و نظا  تأديب  الرخرج ، االنضباط األكاديمي

 الط ب ويرم تحديث دل ل الطالب حسب ما يسرجد 
نظا  المراجع  الدوري    -

 للبرنامج 
 سنوي مروافر 

مدى توافق الهيكل   -
األكاديمي للبرنامج مع  

 المسرهدف من الرعليم 

يروافق الهيكل األكاديمي للبرنامج )المقررات( مع المسرهدف من الرعليم  
 عل  النحو الرالي : 

 مطابق  مصفوف  مخرجات الرعلم المسرهدف  ألهداف البرنامج الرعليمي: 
حرصت الكلي  عل  أن تكون مخرجات الرعلم المسرهدف  من   -

أهداف البرنامج محقق  من خ ل مقرراته وأن تحقق هذه المخرجات 
البرنامج و يحقق محروى البرنامج تنمي  مجموع  مركامل  مررابط  من  

 المعارف والمهارات المهني  والذهني  والعام  وحل المشك ت وغ رها.
تم إعداد مصفوف  مخرجات الرعلم المسرهدف  للبرنامج العلمي ويرم الرأكد  

كل  من تطابق أهداف البرنامج مع مصفوف  المقررات عن طريق قيا 
 قسم علمي باسريفاء نموذج مواصفات البرنامج 

المعوقات اإلداري   -
 والرنظيمي  

ال يوجد معوقات إداري  لرحق ق المعارف و المهارات المسرهدف  من  
البرنامج العلمي و الري يجب أن يكرسبها الخريجون طبقا لألهداف 

ان  االسرراتيجي  للكلي . و تربن  الجامع  تدعيم مجهودات وحدة ضم
الجودة بالكلي  لرحق ق مخرجات الرعلم المسرهدف  عن طريق دورات  

 مركز تطوير الرعليم 
 

 تقويم طالب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم: -9
 الرقويم الشفوي   أدوات الرقويم:  -

 والرطبيقات العملي   
 دراسات بحثي  و عرض و مناقش  لنرائج البحث  

 االمرحانات النظري  
 االمرحان الشفوي وأعمال السن  شهريا  مواع د:ال -

 الرطب ق العملي بعد انرهاء الجانب النظري المرتبط به 
 االمرحان النظري في نهاي  السن  الدراسي  
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م حظات المراجع   -
 الخارجي:

 )إن وجدت( 

 

  اإلمكانات التعليمية:  -10
نسب  أعضاء ه ئ    -

 الردريس إل  الط ب 
 مناسب  

الرربي  النوعي  منهجي  لرع  ن أو انرداب أعضاء تربن  كلي   -
 ه ئ  الردريس تعرمد عل  توف ر الرخصصات العلمي  لألقسا  المخرلف   

بح ث يقو  القسم  بركليف عضو ه ئ  الردريس بردريس   -
المقررات الدراسي  طبقا للرخصص العلمي الدق ق الذى يحدده موضوع 

 . مي  الدائم  الر  حصل منهارسال  الدكروراه و تخصص اللجن  العل
مدى م ئم  تخصصات   -

أعضاء ه ئ  الردريس  
وتوزيع األعباء عل هم طبقًا  

 الحرياجات البرنامج: 

 إل  حد ما    غ ر مناسب    
 )لماذا( مناسب  ✓

   يروافر عدد كب ر من اعضاء ه ئ  الردريس

 مناسب    إل  حد ما   غ ر  المكرب : -
 مناسب  )لماذا؟( ✓
كلي  مكرب  ترمرع بالنظا  والنظاف  واإلضاءة والرهوي   يوجد بال •

 الج دة.
عل  النظا  األل    MARKتم عمل الفهرس  إلكررونيا ببرنامج   •

عل  اتحاد مكربات الجامعات المصري  ، و تقو  أم ن  المكرب   
باسرخدا  البرنامج لمساعدة الطالب في البحث عن المرجع 

 المطلوب. 
 لمكرب  وتفع ل خدمه القارئ الفوري  با  Wifiتفع ل خدم   •

 (QR. ) 
وتمت الموافق  عل  رفع المجل  العلمي  للكلي  عل  موقع بنك   •

 المعرف  
وجارى رفع نريج  الدراسات العليا عل  موقع اتحاد المكربات  •

 الجامعي . 
 تم توف ر العديد من المراجع الحديث  في الرخصص  •
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 مناسب    إل  حد ما   ✓ المعامل  -
 غ ر مناسب             
تروافر إجراءات األمن و الس م  بالمعامل و الورش الفني  طبقا   •

للمعاي ر األكاديمي  القومي  المرجعي  و شروط ه ئ  الدفاع المدني و  
 الحريق. 

ال تناسب الطاق  االسريعابي  و المساح  المخصص  لكل طالب  •
 ف  المعامل 

باإلنررنت عل ها برامج لإلخراج   ال يروفر معامل صحفي  مزوده •
 الببلشر( -الصحفي )االنديزين 

 ال يروفر معامل ترجمه والردريب عل ها   •
 ال يروفر اسرديو انراج  •

غ ر مناسب  نحراج ال  معامل كمب وتر مرصل  باإلنررنت  ومواقع   الحاسب اآللي:  -
 البيانات العالمي . 

 Dataودة بأجهزة تخصيص قاعات للمحاضرات )اكثر من قاع ( مز 
Show    . 

مدى الرعاون مع جهات  -
األعمال في توف ر فرص 

 الردريب للط ب: 

 تعاون ضعيف 
 صحف إقليمي  بالمحافظ  
 المركز اإلع مي بالكلي  

أي مرطلبات أخرى   -
 للبرنامج: 

 توف ر مراجع علمي  حديث .  -
 توف ر مكرب  الكرروني  داخلي   -

 :إدارة الجودة والتطوير  -11
نظا  المرابع  لجوانب   -

 القصور 
 فعال إل  حد ما      غ ر 

 عل  الفور   يرم معالج  اوجه القصور )لماذا؟( فعال  ✓
إجراء تطب ق لوائح   -

 وقوان ن الكلي  والجامع : 
 مناسب     إل  حد ما     غ ر 

 مناسب    ✓
ألنها معلن  ومروافرة مطبوع  مع كل طالب _ تراع  الردرج ف    )لماذا؟(

 ب ق اللوائح والقوان ن تط
مدى فاعلي  نظا    -

المراجع  الداخلي  في 
عليمي  يرم تحديد جوانب القصور  بناء عل  تقارير الجودة للفاعلي  الر

 إتخاذ اإلجراءات الرصحيحي  لهذا ومرابع  العملي  الرعليمي  و 
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 تطوير البرنامج: 
م حظات المراجع ن   -

الخارج  ن فيما يخص  
ومعاي ر   مخرجات البرنامج

 القياس: 

ترناسب النواتج الرعليمي  المسرهدف  من البرنامج مع المعاي ر القياسي   
الذي تم   ARsالعام  لبرامج الدراسات العليا كما أنها مناسب  مع الت 

 اشرقاقه واعرماده كمعاي ر للبرنامج 

 مقترحات تطوير البرنامج:  -12
هيكل البرنامج   -

 )المقررات/ الساعات(:
  الطالب بدارس  المقررات الدراسي  عل  النحو الرالي:يقو  

 مجموع  تطبيق   نظرى  المقرر

اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال 
 الرخصص 

1 2 3 

الرحرير واالنراج مقرر عربي )
 ( اإلع مي

3  3 

تكنولوجيا  دراسات في مقرر أجنبي ) 
 ( االتصال

3  3 

 3  3  حلق  البحث 

   اإلع مي المناهج الحديث  ف  الدراسات  -1 مقررات جديدة:  -
 الصحف واإلذاعات المحلي   -2
 مهارات االتصال والرواصل -3
 الرربي  االع مي   -4

عقد ورش عمل ودورات تدريبي  للط ب لردريهم عل  كيفي  االسرفادة  الردريب والمهارات: -
 عرف . من قواعد البيانات العالمي ، والمراجع الموجودة في بنك الم

يرم عمل دورات تدريبي  ألعضاء ه ئ  الردريس/اله ئ  المعاون    
 بمركز الجودة بالجامع . 

يرم تدريب أعضاء ه ئ  الردريس/اله ئ  المعاون  عن طريق  
 لجن  الردريب والروعي  الرابع  لوحدة ضمان الجودة بالكلي .

يم ورش   االسرعان  بالمرخصص ن في مجال الصحاف  والرليفزيون لرنظ -
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 في المجرمع  ع  الردريس حول اهمي  اإل عمل ألعضاء ه ئ  
عمل دورات تدريبي  للط ب للردريب عل  الرعليم المدمج  وتفع ل   -

 .البريد االلكرروني والرعامل مع المنصات الرعليمي  المخرلف 
للردريب عل  الرعليم   ألعضاء ه ئ  الردريسعمل دورات تدريبي   -

البريد االلكرروني والرعامل مع المنصات الرعليمي   المدمج  وتفع ل 
 . المخرلف 

مقررحات قطاع األعمال   -
 لرطوير البرنامج: 

عقد بروتوكول لربادل الخبرات ب ن مؤسسات القطاع المدني وب ن   -
 خريجي البرنامج  

تحديد مجاالت االحرياج في قطاع االعمال لمحاول  سد االحرياج من   -
 خريجي البرنامج 

لعمل عل  حل المشك ت الري تواجه المجرمع المدني عن طريق  ا -
 البحث العلمي الدق ق

 الكلي  وقطاع االعمال  المسئول عن الرنف ذ:  -
 بداي  العا  الدراس  القاد   توق ت الرنف ذ: -

 شيماء متولي    د/ أ.م.د/ سكرة البريدي المسئول عن البرنامج: 
 هناء السيد رئيس مجلس القسم العلمي : أ.م.د/ 

 التاريخ:    /   /               التوقيع:          
 


