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: الدبلوم 
ً
 أوال

 وط�א���د�	
� �


�	ط����د�א�ط��������ول�����د��وמ����א���מ�����:���−�� �

�ان� أو ال��ال�ر��س مــ� احــ�� ال�امعــات ال	�ــ��ة   -أ�أن '��ن حاصال على درجة الل
  أو ما 'عادلها.

  أن '��ن ق� مارس الع	ل االعالمى ل	�ة س3-�2 على األقل .ع� ال-,�ج.  -ب
ــ�اد  -ج ــى ال	ــــــــــــ ــ8 فــــــــــــ ــ�ل وذلــــــــــــ ــ�رة للق;ــــــــــــ ــات ال	قــــــــــــ ــاح االم-=انــــــــــــ ــاز ب�3ــــــــــــ   أن '�-ــــــــــــ

  ال-ى '=�دها م�ل� الAل�ة.  
 م فـــــى اإلعـــــالم مـــــ�ة اســـــ3-ان جامع2-ـــــان، ماعـــــ�ا دبلـــــ�م اإلعـــــالم ل�راســـــة ل��ـــــل الـــــ�بل

ــ3ة  ــا سـ ــل م3ه	ـ ــى Fـ ــة فـ ــ�ة ال�راسـ ــ�ن مـ ــة ف-Aـ ــة األج3;�ـ ــالم .اللغـ ــ�م اإلعـ ال	-,�ـــH، ودبلـ
�ة .اع-�اره	ا دبل�مات مه3�ة.  Iجام 

    -ال�بلم ال ه�ى فى االت�ال ال��اسى :

   -:ش$و* االل()اق &ال%$نامج  
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  الدبلوم املهىن فى االنتاج التليفزيونى  
   -ش$و* االل()اق &ال%$نامج :
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  الدبلوم املهىن فى االعالم 
   -ش$و* االل()اق &ال%$نامج :
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  الدبلوم املهىن فى الصحافة الرقمية  
   -ل()اق &ال%$نامج :ش$و* اال 
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   -ال�بلم ال ه�ى فى ال(�/. االل-($ونى :

   -ش$و* االل()اق &ال%$نامج :
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  الصحافة االلكترونية   -
  التربية االعالمية و الرقمية   -
  العالقات العامه   -
  االعالن   -

    -: ش$و* االل()اق 
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  مدة الدراسة عامني تشمل اربع فصول دراسية  
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 ثانيًا: درجة املاجستري 
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مــ� احــ��  األقــلب-قــ�ی� ج2ــ� علــى  اإلعــالمحاصال على درجة ال��ــال�ر��س فــى ن '��ن  أ
ن '�-ــاز ب�3ــاح ام-=ــان ق;ــ�ل فــى اللغــة أو علــى درجــة معادلــه لهــا و أال�امعــات ال	�ــ��ة 

�ةLــ�ة ســ3-�2 فــى إحــ�� ت,��ــات   األور	األولى، أو '��ن حاصل علــى دبلــ�م اإلعــالم ل
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�ـــان� أو الAل�ـــة ب-قـــ�ی� ج2ـــ� جـــ�ًا علـــى األقـــ �ل مـــع م�اعـــاة أن '�ـــ�ن تقـــ�ی�ه فـــى درجـــة الل
�ة األولىال��ال�ر��س ج�2 على األقل و ان '�-از ب�3اح ام-=اLن ق;�ل فى اللغة االور. 

اج�ــ-�2 .إعــ�اد رســالة 'قــ�م الSالــR .عــ� ن�احــه فــى مقــ�رات ال�ــ3ة ال-	ه�2'ــة ل�رجــة ال	 -
فى م�ض�ع .=W 'ق�ه م�ل� ال�راسات العل�ا وال�=�ث .ال�امعة ب3اء على م�افقــة م�لــ� 
الAل�ة واق-�اح م�ل� الق�] ال	,-H ل	�ة س3ة على األقل م� تار�خ م�افقة م�لــ� الAل�ــة 
ــــ�2ل ال	�ضـــــــــــــــ�ع وال ت\�ـــــــــــــــ� مـــــــــــــــ�ة الق2ـــــــــــــــ� علـــــــــــــــى أرLـــــــــــــــع ســـــــــــــــ�3ات،    علـــــــــــــــى ت�ـــــــــــ

Sــ3ح ال	ــة أن '�الــR عــام�2 آخــ��� ألســ�اب قه��ــة 'ق�هــا ال	�لــ� ب3ــاء علــى ول	�لــ� الAل
    . "تق��� ال	�aف على ال�سالة

'aــ-�e أن 'dــ�] cالــR ال	اج�ــ-�2 ال�افــ� .عــ� ت�ــ�2ل م�ضــ�ع رســال-ه ســ3ة علــى األقــل  -
�ة و���ز ل	�لــ� الAل�ــة ب3ــاء علــى تق��ــ� ال	aــ�ف علــى ال�ســالة Lه�ر�ة م�� الع�	فى ج

  	�ة ال	�Fiرة إذا اق-hى ذل8 م�ض�ع ال�سالة. أن 'عفى الSالR م� ن�ف ال
  املاجستري املهىن فى االنتاج التليفزيونى  

   -ش$و* االل()اق &ال%$نامج :
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  ومدة الدراسة عامني  
  

 ثالثًا: درجة الدكتوراه  

 �.א-����א$��מ	&'�א�د)�و	(�����ط���א�)��'�د�!��*	��'�א�����&�+,!�� 
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ال	اج�-�2 فى اإلعالم ب-ق�ی� ج�2 على األقل م� إحــ��  أن '��ن حاصًال على درجة -
 ال�امعات ال	���ة أو على درجة معادلة لها.  

ــ�F-�راه ال�افــ� .عــ� ت�ــ�2ل م�ضــ�عه ســ3-�2 علــى األقــل فــى  - 'aــ-�e أن 'dــ�] cالــR ال
�ة و���ز ل	�لــ� الAل�ــة ب3ــاء علــى تق��ــ� ال	aــ�ف علــى ال�ســالة Lه�ر�ة م�� الع�	ج

 ن�ف ال	�ة ال	�Fiرة إذا اق-hى ذل8 م�ض�ع رسال-ه. أن 'عفى الSالR م� 
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'ق�م الSالR ب�=W م;-�A فى م�ض�ع 'ق�ه م�ل� ال�راسات العل�ــا وال�=ــ�ث .ال�امعــة  -
ب3اء على م�افقة م�ل� الAل�ة واق-�اح م�ل� الق�] ال	,ــ-H ل	ــ�ة ســ3-�2 علــى األقــل 
ــ�ع،  ــ�2ل ال	�ضـــــــــــــــ ــى ت�ـــــــــــــــ ــة علـــــــــــــــ ــ� الAل�ـــــــــــــــ ــة م�لـــــــــــــــ ــار�خ م�افقـــــــــــــــ ــــــــ ــ� تـــــــ   مـــــــــــــــ

ت\�� م�ة الق�2 علــى أرLــع ســ�3ات ول	�لــ� الAل�ــة أن '	ــ3ح الSالــR عــام�2   و�e�-a أال
ــة  ــــــــــــــــــــ� الAل�ـــــــــــــــــــــ ــا م�لـــ ــة 'ق�هـــــــــــــــــــــ ــ�اب قه��ـــــــــــــــــــــ ــ-3jاء ألســـــــــــــــــــــ ــ��� اســـــــــــــــــــــ   آخـــــــــــــــــــــ

  .H-,	ال [� ب3اء على تق��� ال	�aف على ال�سالة وم�افقة م�ل� الق

 درجة املاجستري فى علوم االعالم باسلوب التعليم االلكرتونى 

  شروط االلتحاق  
 ان� أو ال��ال�ر��س فى االعالم ب-ق�ی� ج�2 على األقــل أن '��ن حا��صال على درجة الل

  أو ال=��ل على دبل�م االعالم ل	�ة س3-�2 ب-ق�ی� ج�2 .
  ائف إlال-ق�ی� العامل�ن فى و eس�3اتو�عفى م� ش� �	ة ال تقل ع� خ�	ة ل� .عالم

  -ق�م م� غ2ــ� ال=اصــل�2 علــى .�ــال�ر��س االعــالم	ال RالSأو دبلــ�م دراســات ان '�-از ال
 عل�ا فى االعالم أرLع م�اد تA	2ل�ة ب-ق�ی� ج�2 .

   ة ن�اح�� % . 70ت�رس ال	�اد ال-A	2ل�ة ل	�ة ف�ل دراسى ق;ل الق�2 ب3

 . ونى�-Aام ال-عل] االلp3ة عام�22 ب�	ا ال;�نامج لi�2 فى ه-� ت-] دراسة ال	اج

  ــا مـــــ� خـــــالل شـــــ ��ة االن-�نـــــr           یـــــ-] cـــــ�ح ال	قـــــ�رات فـــــى شـــــ�ل F-ـــــR مS;�عـــــة الA-�ون�ـــ
 و م� خالل م=اض�ات م�ئ�ة و ت;jها ق3اة جامعة القاه�ة الفhائ�ة .

 درجة الدكتوراه فى علوم االعالم بنظام التعليم االلكرتونى

  شروط االلتحاق   -
  ــا و ال�=ــ�ث .عــ� م�افقــة�'ق�م الSالR .اع�اد رسالة فى م�ض�ع 'ق�ه م�ل� ال�راســات العل

��ز م3اقaة ال�سالة اال .عــ� مــ�ور ســ3ة علــى االقــل مــ� تــار�خ م�افقــة م�ل� الAل�ة و ال ' 
 م�ل� الAل�ة على ال-��2ل وال ت\�� م�ة الق�2 ع� أرLع س�3ات .
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