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 معمومات متخصصة: -ب
 األهداف العامة لمبرنامج .1

 في مجال اإلعالم التربوي قادرًا عمى: باحثإعداد  
لممعايير القومية والعامة طبقا  المينية حياتو فى التربوي اإلعالمأبحاث  مجاالت في التزود بالمكونات المعرفية والفكرية - 1/1

 ومتطمبات سوق العمل.
 التزود بالمعمومات والمعارف والميارات الصحفية المختمفة بصورة تمكنيم من تطبيقيا وتوظيفيا في المجال التعميمي. - 1/2
جراء تمك الفنون - 1/3  .مثل الحديث والتحقيق الصحفي االلمام بالفنون الصحفية المختمفة وطرق كتابة وتوثيق وا 
 القدرة عمي حمل لواء اإلشراف عمي انشطة اإلعالم التربوي في المراحل التعميمية المختمفة بما يواكب متطمبات العصر. - 1/4
ي عمي مستوي االبحاث المنشورة في ذلك اإلعالم وبإبداعو بفكره االرتقاء في المعاصرة اإلعالمية بالعموم معارفو يوظف - 1/5

 .المجال
بما يتوافق مع ومشاكل البحوث االعالمية في مجال الصحافة م وتطوير وتحسين واقع اإلعالم التربوي القدرة عمى تقوي - 1/6

 التطوير والتطور المستمر في مجال اإلعالم العام.
 .المختمفة التربوية اإلعالمية األعمال في واالتصال المعمومات تكنولوجيا يوظف - 1/7
 .والدولية واالقميمية المحمية توياتالمس عمى المجتمعية المتغيرات يعي - 1/8
 .المتاحة اإلمكانات ضوء في ويديرىا وينفذىا الصغيرة اإلعالمية المشروعات يصمم - 1/9
القدرة عمي ترجمة النصوص االعالمية الصحفية واالطالع عمي الدراسات االعالمية بالمغة االجنبية في مجال ابحاث  -1/11

 التخصص.
 التعميمية المستهدفة من البرنامج:المخرجات  .2

 :يمي ما قد اكتسب التربوي اإلعالم برنامج خريج يكون أن يجب :المعرفة والفهم .أ 
 واالتصال. اإلعالم عموم تاريخ 1أ/
  واالتصال. اإلعالم عموم بنية 2أ/
 .فروعيا وتكامل وأخالقياتيا، ومصطمحاتيا، اإلعالمية العموم طبيعة 3أ/
نشاء المؤسسات اإلعالمية في مصر وحقوق وواجبات اإلعالميين.األسس  4أ/  واألبعاد القانونية المتعمقة بممكية وا 
 االلمام بنظريات وقواعد اإلعالم المختمفة. 5أ/
 وتمويميا. اإلعالمية واألنشطة المؤسسات إدارة أسس 6أ/
  .ودولي ًا، واقميمي ًا، محمي :المختمفة وبيئتيا اإلعالم وسائل 7أ/
 بالتخصص. العالقة ذات العموم أسس 8أ/
 العوامل المؤثرة في الرأي العام وطرق قياسو. 9أ/
 الفنيات والخطوات المتبعة في التصوير واإلخراج الصحفي. 11أ/
 أسس الكتابة اإلعالمية السميمة. 11أ/
جرائيا. 12أ/  الفنون الصحفية واالذاعية المختمفة وطرق وا 
 مراحل تخطيط اإلعالم التربوي. 13أ/
 أصول ترجمة النصوص اإلعالمية. 14أ/
 عالقة وسائل اإلعالم والتنمية الشاممة خاصة التنمية التربوية. 15أ/
 أسس نفسية وتربوية عن خصائص المتعممين وطرق التعميم والتعمم. 16أ/
 المستحدثات التكنولوجية واالستراتيجيات التدريسية. 17أ/
جراءاتو المنيجية وطرق تنظيم البيانات ومعالجتيا إحصائياقواع 18أ/  .د البحث العممي وا 
 



 القدرات الذهنية .ب 
 :أن عمى التربوي قادراً  اإلعالم برنامج خريج يكون أن يجب 
 يحمل مبادئ وقوانين حرية التعبير ويقيميا. .1ب/
 المختمفةيستنتج المبادئ والمفاىيم األساسية لمبيانات اإلحصائيات  2ب/
 يقييم اتجاىات المضامين المطروحة بالوسائل اإلعالمية المختمفة 3ب/
 يقترح أفكارًا ورؤى إبداعية فى مجاالت اإلعالم التربوي .4ب/
 . يحمل المواد اإلعالمية المختمفة ويقيميا5ب/
 والدولية . يحمل األحداث المجتمعية الجارية فى إطار تفاعميا مع القضايا المحمية واإلقميمية6ب/
 . يعد دراسة جدوى لمشروع إعالمي صغير7ب/
 . يشارك في حل المشكالت واتخاذ القرارات8ب/
 يستخدم طرق متنوعة في التفكير بطريقة ابتكارية. 9ب/
 لديو القدرة عمى تحميل واستنتاج المعمومات. 11ب/

 مهارات مهنية وعمميةج .ج 
 :أن عمى التربوي قادراً  اإلعالم برنامج خريج يكون أن يجب 
 .المالئمة واألساليب الفنية القوالب مستخدما وواضحة سميمة بمغة اإلعالمية األعمال يكتب 1ج/
  .المختمفة اإلعالمية واألنشطة األعمال ينفذ 2ج/
 المختمفة. اإلعالمية المجاالت فى المالئمة التكنولوجية واالمكانات الوسائل يستخدم 3ج/
  .الالزمة والوسائل واألدوات اإلمكانات مستخدما صغير إعالمي مشروع ينفذ 4ج/
 يستنبط ما ىو جديد في مجال اإلعالم التربوي في مختمف وسائمو وتوظيفو إعالميا. 5ج/
 يستخدم ويوظف االجيزة الحديثة في مجال اإلعالم التربوي. 6ج/
 حيفة ونظم حفظيا وتوثيقيا.يجمع االخبار الصحفية ة وصياغتيا وكتابتيا بالص  7ج/
 يجري األحاديث الصحفية مع الشخصيات العامة. 8ج/
 يقوم بدور القائم باالتصال فى وسائل االتصال الجماىيري من خالل معايشتو لمبرامج المقدمة عمميًا. 9ج/
 لدولية.يترجم أخبار التميفزيون ووكاالت األنباء والصحف العالمية وموضوعات متعمقة بالمنظمات ا 11ج/
 يكتسب ميارات التخطيط لمعالقات العامة وقياس الرأي العام. 11ج/
 يقيم معارض إعالمية حول موضوعات وقضايا مختمفة. 12ج/
 يمتزم بالقوانين التي تحكم مينة اإلعالم. 13ج/
 يستخدم آالت التصوير بطريقة متقنة طبقًا لقواعدىا العممية.  14ج/
 وعامة بطريقة متقنة.يقوم بإخراج صحف تربوية  15ج/
 يستخدم مداخل ونظريات اإلعالم في البحوث اإلعالمية. 16ج/
 يحدد دور اإلعالم التربوي في تحقيق التنمية. 18ج/
 يضع وينفذ الخطط اإلعالمية التربوية ويتابعيا ويقيميا. 21ج/
 .المالئمة والكيفية ةالكمي األساليب مستخدما المختمفة اإلعالمية التخصصات فى البحث مناىج يطبق 22ج/

 :مهارات عامة .د 
 :أن قادرًا عمى اإلعالم التربوي برنامج خريج يكون أن يجب

 مساعدة الطالب عمي تحمل المسؤولية صحيح وسميم. 1د/
 مساعدتو عمي تطوير ذاتو المينية.   2د/
 ميارة التعمم الذاتي والتعمم مدي الحياة. وشق طريقو في الحياة بشكل. 3د/
 ميارة التفكير الناقد. 4د/



 لقدرة عمى تطبيق ميارات االتصال الفعال فى التعامل والتحدث مع اآلخرين.  5د/
 .القدرة عمى إجراء أبحاث فى مجال التخصص 6د/

 المعايير األكاديمية لمبرنامج.3
ومدة  2116بتاريخ مايو  51برنامج الدبمومة من خالل مجمس الكمية رقم   ARSيتبني المعايير االكاديمية لمدراسات العميا  

 البرنامج عامان دراسيين.
 

 ـ التوافق مع البرامج االكاديمية المعتمدة من الييئة القومية لالعتماد. 1/ 3
 ، درجة. ـ تنوع واختالف محتوى المقررات وتقديرات االداء االكاديمي: عدد الخريجين، نجاح/مقبول، نسبة 3/2
 

 العالمات المرجعية:.4
 ال يوجد

 
 :هيكل البرنامج. 5 

 
 إجمالي                   تطبيقى:        نظري                 عدد الساعات / عدد الوحدات 

 

 عدد المقررات البرنامج األكاديمي م

 نوعية المقررات
 عموم ثقافية عموم تخصص عموم أساسية

 النسبة  النسبة العدد النسبة العدد

 11 :36.84 7 19 االعالم التربوي 3
52.63
% 

2 11.52%  

                                
 ال ينطبقمستويات البرنامج )في نظام الساعات المعتمدة(:     .ه
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

     
3849 

    



 مقررات البرنامج: .و
 ( مقررات السنة الدراسية األولى1دول )ج

 مقررات مشتركة بين كل التخصصات
 م المادة الدراسية عدد الساعات

 نظرى عممى اجمالي الساعات

 1 عمم النفس التعميمى 2 - 2

 2 مناهج البحث العممى فى مجاالت التربية 2 - 2

 3 مقرر فى المغة العربية و ادابها 2 - 2

 4 بالمغة اإلنجميزيةمقرر فى التخصص  2 - 2

 5 مقرر فى تطبيقات مادة التخصص - 3 3

 6 مشروع تطبيقى فى التخصص - 4 4

 7 (1مقرر فى التخصص ) 3 - 3

 8 (2مقرر فى التخصص ) 3 - 3

 9 مقرر اختيارى 3 - 3

  اجمالي ساعات المقرر 17 7 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( مقررات السنة الدراسية الثانية 2دول )ج
 كل التخصصات مقررات مشتركة بين

 م المادة الدراسية عدد الساعات

 نظرى عممي المجموع

 1 طرق تدريس مادة التخصص 2 - 2

 2 أصول التربية 2 - 2

 3 تكنولوجيا التربية 2 - 2

 4 التوجيه التعميمى و اإلرشاد النفسى 2 - 2

 5 مصادر المعمومات 2 - 2

 6 االحصاء التربوى 2 - 2

 7 (1التخصص )مقرر فى  3 - 3

( بالمغة 2مقرر فى التخصص ) 3 - 3
 اإلنجميزية

8 

 9 مقرر اختيارى فى التخصص 3 - 3

 10 مشروع تطبيقى - 4 4

  مجموع ساعات المقرر 21 4 25

                                  
 محتويات المقررات :                                                        .5

 ()راجع استمارات توصيف المقررات -
 

 متطمبات االلتحاق بالبرنامج:  )من الالئحة(. 6
 ( في الالئحة الداخمية لمكمية.4مادة ) -
 المقابمة الشخصية/االختبار الشخصي الذي تجرية الكمية.  -
 

 المنظمة الستكمال البرنامج: القواعد.7
 ( كما في الالئحة الداخمية لمكمية.13، 12، 11، 11، 4( بند )6مادة ) -
 
 
 
 



 تقويم النتائج التعميمية المستهدفة لمبرنامج:. 8
 

 العينة األداة المقيم م
 التقديرات الدراسية. اختبارات ومشروعات وتدريب ميداني. طالب السنة النهائية  1
 ـ استبيانات. ـ المتابعة. الخريجــون 2

 ـ مقابالت.
 ـ استبيانات. ـ التجريب والعائد والكفاءة. المستفيدون )جهات التوظيف( 3

 ـ مقابالت.
 ال ينطبق ال ينطبق المراجعون الخارجيين 4
 ـ موجيي الصحافة المدرسية. آخرون 5

  ـ رؤساء تحرير الصحف المحمية.
 ـ التقارير.

 
 :وقواعد تقييم الممتحقين بالبرنامجطرق .9
 

 المواعيد ما تقيسه من المخرجات التعميمية المستهدفة الطريقة
االختبارات النظرية  -1  نياية الفصل الدراسي المعرفة والفيم 
االختبارات التطبيقية  -2  نياية الفصل الدراسي الميارات المينية 
االستبيانات  -3 االختبارات التطبيقيةقبل بداية  ميارات عامة   
المشروعات البحثية -4 االختبارات التطبيقيةمع  ميارات ذىنية   
تدريب ميداني -5  خالل الفصل الدراسي ميارات مينية وعامة 
تكميفات -6  خالل الفصل الدراسي ميارات ذىنية ومينية 
أنشطة صفية -7  خالل الفصل الدراسي ميارات ذىنية ومينية وعامة 

 
 طرق تقويم البرنامج.10
 

 العينة   الوسيمة القائم بالتقويم
 %11 استبيانات الفرقة النهائية طالب -1
 %11 استبيانات الخريجون -2
 %11 استبيانات أصحاب األعمال -3
 - استبيانات مقيم خارجي أو ممتحن خارجى -4
 - استبيانات طرق أخرى -5
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التــزود بالمكونــات المعرفيــة والفكريــة   1 اإلعــالمأبحــاث  مجــاالت فــي   
والعامة طبقا لممعايير القومية ومتطمبات سوق  المينية حياتو فى التربوي
 العمل

                 
     

 

التزود بالمعمومات والمعارف والميارات الصحفية المختمفة بصورة تمكنيم من  2
                  تطبيقيا وتوظيفيا في المجال التعميمي

     
 

جراء تمك الفنون 3 مثل  االلمام بالفنون الصحفية المختمفة وطرق كتابة وتوثيق وا 
 الحديث والتحقيق الصحفي

                 
     

 

 الفنيـة القوالـب مسـتخدما وواضـحة سـميمة بمغـة اإلعالميـة األعمـال يكتـب 4
                  المالئمة واألساليب

     
 

 

يقوم بدور القائم باالتصال فى وسائل االتصال الجماىيري من خالل معايشتو  5
                  لمبرامج المقدمة عممياً 

     
 

القـــــدرة عمـــــي ترجمـــــة النصـــــوص االعالميـــــة الصـــــحفية واالطـــــالع عمـــــي  6
                  الدراسات االعالمية بالمغة االجنبية في مجال ابحاث التخصص

     
 

                        يستخدم آالت التصوير بطريقة متقنة طبقًا لقواعدىا العممية 7

 مصفوفة التوافق بين مواصفبت الخريج لبرنبمج الذبلوم الخبص الصحبفة

للبرنبمج مع األهذاف العبمة  

(ARS) 
 

 

التبريخ              وقيع       الت                 المسئول عن البرنبمج       

 أ.د/ حنفى حيذر أمين                                                         
 



 


