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 سٌاسات اإلعالم التربويادة/ ـــــــالم ويــــــــالم التربــم/  اإلعــــــــلس

 ـعلـ 219/ الممرركود  م9191  -9102 العام الدراسً : األولالفصل الدراسً 

 /  ساعــــتان االمتحان زمن الثالثةرلة/ ــــالف

 ــة (ــدرجـــ 41/ ) يالنظر درجة االمتحان م 9191 - 0 - 4 : السبت تارٌخ االمتحان/

 سياسات الإعلام التربوي ري لمقرر :ـلامتحان الوظالأسئلة والإجابة الوموذجية ل          

 (1) رقم همــــوذج
 تعلٌمات ٌجب اتباعها أوالً:

 ، ) درجة واحدة لكل سؤال(.( سؤال41( صفحات ، عدد أسئلة االختبار )2الحظ عدد صفحات ورلة األسئلة ) -
 بشكل صحٌح. األسئلة نموذجرلم بشكل صحٌح ، والتظلٌل على  رلم الجلوساالسم أوالً والتظلٌل على  كتابة -
 التظلٌل جٌداً على الحرف المناسب لإلجابة الصحٌحة فً ورلة االجابة، وعدم التظلٌل على اجابتٌن أو أكثر. -
 لة.ألسئرلام اطبماً أل فً ورلة اإلجابة مسلسلةمهم جداً إجابتن تكون  -
 التأكد عند اإلجابة من رلم السؤال. -
 لراءة تعلٌمات ورلة اإلجابة. مهم جداً  –       ال تنسى كتابة اسمن ورلم الجلوس مرة أخرى على ورلة األسئلة. -

 من فضلن أجب على جمٌع األسئلة التالٌة:
الة إن كانت اإلجابة )صح(، والتظلٌل على ( فً حAحدد صحة أو خطأ العبارات التالٌة، مع التظلٌل على ) :الأول* السؤال 

(B                                        .)(درجــــــــــة 02)                                 ( فً حالة إن كانت اإلجابة )خطأ 

 الإجـــابة  العبــــــــــــــــــــــــــارة م

 A مجاالً للتصرف. السٌاسات لواعدها عامة ولٌست جامدة وتترن 1

2 
السٌاسة االتصالٌة هً مجموعة الممارسات الواعٌة والمدروسة والسلوكٌات االتصالٌة فً مجتمع ما بهدف تلبٌة 

االحتٌاجات االتصالٌة الفعلٌة من خالل االستخدام األمثل لإلمكانٌات أو المصادر البشرٌة والطبٌعٌة المتاحة فً 
 .المجتمع

A 

 B ن وجهة النظر اإلدارٌة إلى: السٌاسات العامة، السٌاسة االجتماعٌة، السٌاسة التعلٌمٌة، .... إلخ.تنمسم السٌاسات م 3

B  االتصال والتنفٌذ، أسس تخطٌط برامج اإلعالم التربويمن أهم. A 

5 
ول من أهمٌة وظائف السٌاسات أنها تملل من ضرورة الرجوع إلى الرؤساء فً المستوٌات اإلدارٌة األعلى للحص

 .على الموافمة على المرارات الروتٌنٌة أو المتكررة
A 

 A من أهم أهداف اإلعالم التربوي، تحمٌك أغراض التربٌة الحدٌثة المائمة على العلم والهادفة إلى خلك المجتمع المبدع. 6

 A .ز أهداف محددةتنفٌذ برامج متكاملة توجه من خاللها جمٌع الجهود المتاحة إلنجا ،مزاٌا وفوائد التخطٌطمن  7

 B .السٌاسات الوظٌفٌة هً السٌاسات المدونة فً الئحة التأسٌس وٌضعها المؤسسون لتحمٌك األهداف العامة 8

9 
ً  ،عدم كفاٌة الولت  ،التً تحول دون تخطٌط البرامج اإلعالمٌة أو الصعوبات من أهم العمبات ما ٌضٌع  الذي غالبا

 فً معالجة المشاكل الٌومٌة الملحة.
A 

10 
التعلٌمات هً الخطوات التفصٌلٌة والمتدفمة فً تتابع زمن لتنفٌذ مهام محددة أو عملٌة معٌنة مع تحدٌد المستندات 

 والسجالت المرتبطة بهذه الخطوات.
B 

 A هنان رأي ٌرى أن كل من السٌاسة واالستراتٌجٌة والخطط هً نتاج عملٌة تخطٌطٌة. 11

12 
اسات التً تضعها اإلدارة العلٌا لتحمٌك األهداف االستراتٌجٌة وتتم فً إطار السٌاسات السٌاسات األساسٌة هً السٌ

 .األساسٌة
B 

 A الدياسات هي قرار مدبق أو دليل عام سبق إقراره ويدتخدم كسرشد التخاذ القرارات اإلدارية وغيرها في السدتقبل. 13

14 
تخطٌط لصٌر  و، وتخطٌط متوسط المدى  ، طوٌل المدى تخطٌط ه إلى:التخطٌط حسب الهدف المطلوب تحمٌمٌنمسم 
 .المدى

B 

15 
غالباً ما ٌنتج عن السٌاسات المكتوبة بعض المشكالت فً مجال العمل نتٌجة عدم وجود معنى مكتوب ٌمكن الرجوع 

 إلٌه فً حالة االختالف.
B 

16 
ن تكون متسمة مع االستراتٌجٌات التً من الشروط الواجب توافرها فً السٌاسات، أن تساعد على تحمٌك الهدف وأ

 تتبناها المنظمة.
A 

 A السٌاسة االجتماعٌة ٌجب أن تكون شاملة وواضحة ومترابطة ومتكاملة. 17

18 
من أمثلة السٌاسات الوظٌفٌة، سٌاسات لبول الطالب وفماً للتوزٌع الجغرافً أو سٌاسة االمتحانات أو سٌاسة إدخال 

 ٌد كثافة الطالب داخل الفصول والجدول الدراسً ، .... إلخ.نظام الٌوم الكامل أو تحد
A 

19 
اإلجراءات هي مجسهعة من السبادئ أو القهاعد العامة التي يتم بسقتزاها وضع الحدود التي يتم على أساسها تحديد 

 االتجاه والتررف واتخاذ القرارات .
B 

 A ة، التكامل بٌن السٌاسة الثمافٌة والسٌاسة االتصالٌة.من المبادئ التً ٌجب أن تؤكد علٌها السٌاسة االتصالٌ 20

 

 (درجـــــــة 02)    اختر اإلجابة الصحٌحة ولم بتظلٌل الحرف المناسب فً ورلة اإلجابة المرفمة: :الثاهي* السؤال 
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 السٌاسات ........ هً السٌاسات التً تضعها اإلدارة العلٌا لتحمٌك األهداف اإلستراتٌجٌة. 21

 العلٌا ـــابة :الإج

 A العلٌا B المكتوبة 

 C األساسٌة D الضمنٌة

 .تعتبر السٌاسة .............. مجموعة المبادئ والمعاٌٌر والمواعد التً تحكم وتوجه سلون األنظمة اإلعالمٌة 22

 اإلعالمٌة الإجـــابة :

 A التعلٌمٌة B اإلعالنٌة 

 C العلمٌة D اإلعالمٌة

ٌعتبر من  ...................  ،نظرة متعممة للداخل لتوضٌح الحمائك واآلراء المتعلمة بأهداف المنظمة ومدي صحتهاالحاجة إلى  23
 تخطٌط اإلعالم التربوي.

 متطلبات الإجـــابة :

 A مزاٌا وفوائد B متطلبات 

 C معولات D أسس

 ......... تخطٌط اإلعالم التربوي.، ٌعتبر من  .......... التخفٌض المستمر لمٌزانٌات اإلعالم 24

 معولات الإجـــابة :

 A أسس B متطلبات 

 C معولات D سٌاسات

 .ٌساعد وضع .......... على تخلص اإلدارة من ضرورة اتخاذ لرارات جدٌدة فً المشكالت المماثلة 25

 السٌاسات الإجـــابة :

 A التوجٌهات B السٌاسات 

 C اإلجراءات D التعلٌمات

 .تعد ............... لرار مسبك أو دلٌل عام سبك إلراره وٌستخدم كمرشد التخاذ المرارات اإلدارٌة وغٌرها فً المستمبل 26

 السٌاسات الإجـــابة :

 A اإلجراءات B السٌاسات 

 C التوجٌهات D التعلٌمات

المؤسسون لتحمٌك األهداف العامة وتؤثر على جمٌع أجزاء تعتبر ............ هً السٌاسات المدونة فً الئحة التأسٌس وٌضعها  27
 .المنظمات والهٌئات

 السٌاسات األساسٌة الإجـــابة :

 A السٌاسات الوظٌفٌة B السٌاسات العلٌا 

 C السٌاسات األساسٌة D السٌاسات المكتوبة

 .رٌك اإللناعمن أهداف اإلعالم التربوي: االتجاه إلى تحمٌك الضبط ............. عن ط 28

 االجتماعً الإجـــابة :

 A السٌاسً B االلتصادي 

 C االجتماعً D الجماعً

 ..........  أن تتصف بالشمول والتكامل والوضوح  من الشروط الواجب توافرها فً 29

 السٌاسات الإجـــابة :

 A السٌاسات B اإلجراءات 

 C الخطوات D التعلٌمات

 .............. ، التمٌٌم .، التخطٌط واتخاذ المرارات ،جمع الحمائك والمعلومات ، اإلعالم التربويتخطٌط برامج  من أسس 30

 االتصال والتنفٌذ الإجـــابة :

 A االتصال والتنفٌذ B التموٌم 

 C التوجٌه D االتصال والمتابعة

 .رشٌدةالمبنً علً دراسات مستفٌضة وبحوث ............. هو التخطٌط التخطٌط  31

 الولائً الإجـــابة :

 A العالجً B الولائً 

 C التوجٌهً D العمالنً

تعد ........ هً الخطوات التفصٌلٌة والمتدفمة فً تتابع زمن لتنفٌذ مهام محددة أو عملٌة معٌنة مع تحدٌد المستندات  32
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 .والسجالت

 اإلجراءات الإجـــابة :

 A العملٌات B التعلٌمات 

 C السٌاسات D اإلجراءات

السٌاسة ............. هً مجموعة المبادئ والمواعد واألسس والخطوط العرٌضة والتوجٌهات واألسالٌب التً توضع لتوجٌه  33
 نظم االتصال.

 االتصالٌة الإجـــابة :

 A اإلعالمٌة B االتصالٌة 

 C التعلٌمٌة D العامة

 ،  ٌعتبر من .............. التخطٌط.جانب الدفاعًمن ال التأكٌد علً الجانب اإلٌجابً بدالً  34

 مزاٌا وفوائد الإجـــابة :

 A أسس B متطلبات 

 C معولات D مزاٌا وفوائد

 .من أهداف اإلعالم التربوي: شرح السٌاسات .............  وتوضٌحها مما ٌساهم فً إنجاحها وإغنائها والتفاعل معها 35

 التربوٌة الإجـــابة :

 A األساسٌة B تربوٌةال 

 C التوجٌهٌة D التعلٌمٌة

 .االستراتٌجٌة ............... هً التً تتناول المسائل المعنٌة فً مجاالتها على أسس فكرٌة محددة وتستند إلى الدراسات العلمٌة 36

 العمالنٌة الإجـــابة :

 A التوجٌهٌة B السٌاسٌة 

 C العمالنٌة D اإلدارٌة

 ............ هً العملٌة المائمة على التخطٌط والمؤدٌة إلى أهدف معٌنة ثم وضعها على المستوى المومً أو الفرديتعتبر .. 37

 االستراتٌجٌة الإجـــابة :

 A السٌاسات B السٌاسة 

 C التعلٌمات D االستراتٌجٌة

 وارد السٌاسٌة وااللتصادٌة والسٌكولوجٌة والعسكرٌة.تُعرف ............. بأنها: العلم والفن المادر على استخدام الموى والم 38

 االستراتٌجٌة الإجـــابة :

 A االستراتٌجٌة B السٌاسات 

 C التعلٌمات D اإلجراءات

 ، هما: ........... ، و المشاركة .هنان أساسان مهمان تموم علٌهما سٌاسات االتصال 39

 االنتفاع الإجـــابة :

 A االتصال B االنتفاع 

 C المتابعة D التنفٌذ

هنان رأي ٌمول: أن االستراتٌجٌة هً الهدف العام أو بعٌد المدى، بٌنما ........... هً التً تحدد األهداف العامة أو بعٌدة  40
 .المدى

 السٌاسة الإجـــابة :

 A اإلجراءات B التعلٌمات 

 C اإلدارة D السٌاسة

 أ.م.د/ دمحم أحمد عبود أستاذ المادة:،،                    لنجاحوا بالتوفٌك التمنٌات أرقمع         

 (0) رقم همــــوذج
 تعلٌمات ٌجب اتباعها أوالً:

 ( سؤال، ) درجة واحدة لكل سؤال(.41( صفحات ، عدد أسئلة االختبار )2الحظ عدد صفحات ورلة األسئلة ) -
 بشكل صحٌح. رلم نموذج األسئلةح ، والتظلٌل على بشكل صحٌ رلم الجلوسكتابة االسم أوالً والتظلٌل على  -
 التظلٌل جٌداً على الحرف المناسب لإلجابة الصحٌحة فً ورلة االجابة، وعدم التظلٌل على اجابتٌن أو أكثر. -
 طبماً ألرلام األسئلة. مسلسلة فً ورلة اإلجابةمهم جداً إجابتن تكون  -
 التأكد عند اإلجابة من رلم السؤال. -
 لراءة تعلٌمات ورلة اإلجابة. مهم جداً  –تنسى كتابة اسمن ورلم الجلوس مرة أخرى على ورلة األسئلة.       ال  -

 من فضلن أجب على جمٌع األسئلة التالٌة:
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 (درجـــــــة 02)      اختر اإلجابة الصحٌحة ولم بتظلٌل الحرف المناسب فً ورلة اإلجابة المرفمة: * السؤال الأول:

1 
 ، ..............االتصال والتنفٌذ، التخطٌط واتخاذ المرارات ،جمع الحمائك والمعلومات ، تخطٌط برامج اإلعالم التربوي سمن أس

 التمٌٌم :ةالإجـــاب

 
 A التوثٌك B  التعمٌم

 C التمٌٌم D التوجٌه

2 
 ة التصرف فً الموالف المختلفة..........  أن تكون مرنة بحٌث تسمح بمدر من حرٌ  من الشروط الواجب توافرها فً

 السٌاسات :ةالإجـــاب

 
 A السٌاسات  B اإلرشادات

 C اإلجراءات D التعلٌمات

3 
 ،  ٌعتبر من .............. التخطٌط.من الجانب الدفاعً التأكٌد علً الجانب اإلٌجابً بدالً 

 مزاٌا وفوائد :ةالإجـــاب

 A مزاٌا وفوائد B متطلبات 

 C ولاتمع D  أسس

، هً: االستراتٌجٌة التوجٌهٌة، واالستراتٌجٌة السٌاسٌة اإلدارٌة، واالستراتٌجٌة تنمسم االستراتٌجٌات إلى ثالثة أنواع رئٌسٌة 4
. ................... 

 العمالنٌة :ةالإجـــاب

 A العامة B العمالنٌة  

 C العسكرٌة D الفكرٌة

 .مائمة على التخطٌط والمؤدٌة إلى أهدف معٌنة ثم وضعها على المستوى المومً أو الفرديتعتبر ............. هً العملٌة ال 5

 االستراتٌجٌة :ةالإجـــاب

 A السٌاسات B السٌاسة 

 C االستراتٌجٌة D  التعلٌمات

وتؤثر على جمٌع أجزاء تعتبر ............ هً السٌاسات المدونة فً الئحة التأسٌس وٌضعها المؤسسون لتحمٌك األهداف العامة  6
 .المنظمات والهٌئات

 السٌاسات األساسٌة :ةالإجـــاب

 A السٌاسات الوظٌفٌة B السٌاسات األساسٌة  

 C السٌاسات العلٌا D السٌاسات المكتوبة

 ولوجٌة والعسكرٌة.تُعرف ............. بأنها: العلم والفن المادر على استخدام الموى والموارد السٌاسٌة وااللتصادٌة والسٌك 7

 االستراتٌجٌة :ةالإجـــاب

 A السٌاسات B االستراتٌجٌة  

 C اإلجراءات D التعلٌمات 

المبدأ ، المبدأ اإلٌمانً: المبدأ ........... ، تموم استراتٌجٌة اإلعالم التربوي على مجموعة من المبادئ والمفاهٌم، من بٌنها 8
 ، المبدأ الٌممراطً .المومً

 اإلنسانً :ةابالإجـــ

 A العمائدي B العمالنً 

 C اإلنسانً D  المعاصر

تعد ............. هً مجموعة من المبادئ أو المواعد العامة التً ٌتم بممتضاها وضع الحدود التً ٌتم على أساسها تحدٌد االتجاه  9
 .والتصرف واتخاذ المرارات

 السٌاسات :ةالإجـــاب

 A التعلٌمات B السٌاسات  

 C اإلجراءات D التوجٌهات

من وظائف اإلعالم التربوي التً  ٌعتبر تشجٌع االتصال بٌن اإلدارة العلٌا )اإلدارة التعلٌمٌة( واإلدارة الدنٌا )اإلدارة المدرسٌة(، 10
 ٌؤدٌها تجاه .................. .

 إدارة المدرسة :ةالإجـــاب
 A الطالب B  المعلمٌن 

 C إدارة المدرسة D المجتمع المحٌط
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 .تعتبر السٌاسة .............. مجموعة المبادئ والمعاٌٌر والمواعد التً تحكم وتوجه سلون األنظمة اإلعالمٌة 11

 اإلعالمٌة :ةالإجـــاب

 A اإلعالمٌة B اإلعالنٌة 

 C العلمٌة D  التعلٌمٌة

 .الذي ٌوضح سٌاسة المؤسسة وٌبٌن أهدافها وغاٌاتها .............ذلن التخطٌط  عالم هوفضل أنواع التخطٌط لإلأ 12

 بعٌد المدى :ةالإجـــاب

 A لصٌر المدى B متوسط المدى 

 C بعٌد المدى D حسب الهدف

 السٌاسات ........ هً السٌاسات التً تضعها اإلدارة العلٌا لتحمٌك األهداف اإلستراتٌجٌة. 13

 العلٌا :ةالإجـــاب

 A العلٌا B المكتوبة 

 C األساسٌة D الضمنٌة

 .معظم السٌاسات .......... تشتمل على تأثٌرات اجتماعٌة سواء فً حالة السلم أو الحرب 14

 العامة :ةالإجـــاب

 A الخاصة B الوظٌفٌة 

 C االتصالٌة D العامة

 . ، هما: االنتفاع، و ...............هنان أساسان مهمان تموم علٌهما سٌاسات االتصال 15

 المشاركة :ةالإجـــاب

 A التمٌٌم B االتصال 

 C المتابعة  D المشاركة

االستراتٌجٌة ............... هً التً تعتمد على جذب اهتمام الناس المعنٌٌن بها واستثارة بواعثهم وكسب ثمتهم وشحذ إرادتهم  16
 .وتعدٌل موالفهم واتجاهاتهم وعواطفهم

 التوجٌهٌة :ةالإجـــاب

 A التوجٌهٌة B مالنٌةالع 

 C العسكرٌة D اإلدارٌة

.........  أن تساعد على تحمٌك الهدف وأن تكون متسمة مع االستراتٌجٌات التً تتبناها   من الشروط الواجب توافرها فً 17
 .المنظمة 

 السٌاسات :ةالإجـــاب

 A التوجٌهات B  التعلٌمات 

 C السٌاسات D اإلجراءات

 ........... على تخلص اإلدارة من ضرورة اتخاذ لرارات جدٌدة فً المشكالت المماثلةٌساعد وضع  18

 السٌاسات :ةالإجـــاب

 A التوجٌهات B السٌاسات 

 C اإلجراءات D التعلٌمات

 . .تنمسم السٌاسات من وجهة النظر اإلدارٌة إلى: السٌاسات األساسٌة، والسٌاسات العلٌا، والسٌاسات ............ 19

 الوظٌفٌة :ةالإجـــاب

 A الوظٌفٌة  B العلمٌة 

 C االجتماعٌة D االتصالٌة

من وظائف اإلعالم التربوي  – خاصة الطالب -ٌعتبر نشر المعلومات والحمائك واألفكار مشروحة مفسرة للجمهور المدرسً 20
 التً ٌؤدٌها تجاه .................. .

 الطالب :ةالإجـــاب

 A إدارة المدرسة B الطالب  

 C المجتمع المحٌط D الجمهور

( فً حالة إن كانت اإلجابة )صح(، والتظلٌل Aحدد صحة أو خطأ العبارات التالٌة، مع التظلٌل على ) * السؤال الثاهي:
 (درجــــــــــة 02) ( فً حالة إن كانت اإلجابة )خطأ(.                                                                Bعلى )

 الإجـــابة العبــــــــــــــــــــــــــارة م

 B هنان أساسان مهمان تموم علٌهما سٌاسات اإلعالم التربوي: االنتفاع، المشاركة. 21

 A من مبادئ استراتٌجٌة اإلعالم التربوي، المبدأ مبدأ اإلعالم التربوي للتعلم، المبدأ الدٌممراطً.   22
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 A م السٌاسات من وجهة النظر اإلدارٌة إلى: السٌاسات األساسٌة، السٌاسات العلٌا، السٌاسات الوظٌفٌة.تنمس 23

 A تعتبر وسائل اإلعالم داخل المدرسة وسائل مناظرة لوسائل اإلعالم العامة فً المجتمع. 24

 B متعاملٌن من خاللها.السٌاسات الضمنٌة هً السٌاسات المدونة والمتفك علٌها من جانب واضعٌها وال 25

26 
المبدأ اإلنسانً هو ذلن المبدأ الذي ٌحمك مكانة اإلنسان فً المجتمع وحموله األصلٌة ولدرته على التعلٌم والتعلم 

 .ومسئولٌته عن واجباته العمائدٌة واالجتماعٌة والمومٌة
A 

 A .مؤسسون لتحمٌك األهداف العامةالسٌاسات األساسٌة هً السٌاسات المدونة فً الئحة التأسٌس وٌضعها ال 27

 A من أهم وظائف اإلعالم التربوي تجاه الطالب، تزوٌد المدرسة بكافة التطورات فً الرأي العام الخارجً والداخلً. 28

29 
ٌمصد بسٌاسات اإلعالم التربوي أنها : " مجموعة من المبادئ والمواعد واألسس والمعاٌٌر والتوجٌهات واألسالٌب 

ضع لتوجٌه نظم وأجهزة اإلعالم التربوي الموجودة داخل مجتمع ما بهدف توثٌك صلة اإلعالم بالعملٌة التً تو
 ".التعلٌمٌة والتربوٌة على أن ٌكون كالهما فً خدمة اآلخر

A 

30 
 االستراتٌجٌة العمالنٌة هً التً تعتمد على جذب اهتمام الناس المعنٌٌن بها واستثارة بواعثهم وكسب ثمتهم وشحذ

 إرادتهم وتعدٌل موالفهم واتجاهاتهم وعواطفهم.
B 

 A التعلٌمات هً لواعد جامدة محددة واجبة التنفٌذ. 31

ً  و أن ٌكون محدداً ، ٌتطلب التخطٌط ألنشطة اإلعالم التربوي 32  A .فً األسلوب إٌجابٌا

33 
ومدى طموحه والموجه لسلون األفراد السٌاسات العلٌا هً: " اإلطار العام بعٌد المدى والمعبر عن أهداف المجتمع 

 .والمنظمات لتحمٌك تلن األهداف وذلن الطموح "
B 

34 
المدى الذي ٌوضح سٌاسة المؤسسة وٌبٌن أهدافها  متوسطذلن التخطٌط  عالم هوفضل أنواع التخطٌط لإلأ

 .وغاٌاتها
B 

 A .جمع الحمائك والمعلومات، أسس تخطٌط برامج اإلعالم التربويمن أهم  35

 B من الشروط الواجب توافرها فً اإلجراءات، ان تكون مكتوبة. 36

 A .التخطٌط للمدى الطوٌل حٌنئذ   هبطول المدى فٌطلك علٌالولائً  ٌتصف التخطٌط  37

 A .التخفٌض المستمر لمٌزانٌات اإلعالم ،التً تحول دون تخطٌط البرامج اإلعالمٌة أو الصعوبات من أهم العمبات 38

 B راءات هي قرار مدبق أو دليل عام سبق إقراره ويدتخدم كسرشد التخاذ القرارات اإلدارية وغيرها في السدتقبل.اإلج 39

40 
التخطٌط المبنً علً دراسات مستفٌضة وبحوث رشٌدة ، وٌستهدف غاٌات بعٌدة تدور فً  هوالتخطٌط العالجً 

 .محٌط إلامة عاللات ودٌة بٌن المؤسسات وجماهٌرها المختلفة
B 

 أ.م.د/ دمحم أحمد عبود أستاذ المادة:بالتوفٌك والنجاح،،                     التمنٌات أرقمع                     

 

 (3) رقمهمــــوذج 

 تعلٌمات ٌجب اتباعها أوالً:
 ( سؤال، ) درجة واحدة لكل سؤال(.41( صفحات ، عدد أسئلة االختبار )2الحظ عدد صفحات ورلة األسئلة ) -
 بشكل صحٌح. رلم نموذج األسئلةبشكل صحٌح ، والتظلٌل على  رلم الجلوسكتابة االسم أوالً والتظلٌل على  -
 التظلٌل جٌداً على الحرف المناسب لإلجابة الصحٌحة فً ورلة االجابة، وعدم التظلٌل على اجابتٌن أو أكثر. -
 ام األسئلة.طبماً ألرل مسلسلة فً ورلة اإلجابةمهم جداً إجابتن تكون  -
 التأكد عند اإلجابة من رلم السؤال. -
 لراءة تعلٌمات ورلة اإلجابة. مهم جداً  –ال تنسى كتابة اسمن ورلم الجلوس مرة أخرى على ورلة األسئلة.        -

 من فضلن أجب على جمٌع األسئلة التالٌة:
( فً حالة إن كانت اإلجابة )صح(، والتظلٌل على A)حدد صحة أو خطأ العبارات التالٌة، مع التظلٌل على  :الأول* السؤال 

(B                                                          .)(درجــــــــــة 02)               ( فً حالة إن كانت اإلجابة )خطأ 

 الإجـــابة العبــــــــــــــــــــــــــارة م

1 
تفك علٌها من جانب المسئولٌن على تطبٌمها فً حاالت محددة دون اإلعالن السٌاسات الضمنٌة هً السٌاسات الم

 .الرسمً عن هذه السٌاسات
A 

2 
تموم استراتٌجٌة اإلعالم التربوي على مجموعة من المناعات ) المنطلمات ( منها: التأكٌد على أهمٌة دور العلم 

 والثمافة وأثر اإلعالم التربوي فً توجٌه النشء.
A 

3 
سات هي مجسهعة من السبادئ أو القهاعد العامة التي يتم بسقتزاها وضع الحدود التي يتم على أساسها تحديد التعلي

 االتجاه والتررف واتخاذ القرارات .
B 

4 
الصحافة المدرسٌة تعد من أهم األنشطة اإلعالمٌة العملٌة التً ٌمارسها الطالب فً صورة جماعات متعاونة من 

 مل الصحفً اإلعالمً وفنونه المختلفة .أجل تدرٌبهم على الع
A 

 A تنمسم السٌاسات من وجهة النظر اإلدارٌة إلى: السٌاسات األساسٌة، السٌاسات العلٌا، السٌاسات الوظٌفٌة. 5
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 A هنان أساسان مهمان تموم علٌهما سٌاسات االتصال: االنتفاع، المشاركة. 6

 A .من الجانب الدفاعً انب اإلٌجابً بدالً التأكٌد علً الج ،مزاٌا وفوائد التخطٌطمن  7

 B السٌاسات هً لواعد جامدة محددة واجبة التنفٌذ. 8

 A ه إلى: التخطٌط الولائً، والتخطٌط العالجً.التخطٌط حسب الهدف المطلوب تحمٌمٌنمسم  9

10 
مبل وتحدٌد االتجاهات السٌاسة االجتماعٌة هً خطة حكومٌة نتٌجة محاوالت بذلت لدراسة المولف وتمدٌر المست

 لتاللً متاعب متولعة أو التحكم فً موالف معٌنة.
A 

11 
من أهم وظائف اإلعالم التربوي تجاه إدارة المدرسة، تزوٌد المدرسة بكافة التطورات فً الرأي العام الخارجً 

 والداخلً.
B 

12 
حددة أو عملٌة معٌنة مع تحدٌد المستندات السٌاسات هً الخطوات التفصٌلٌة والمتدفمة فً تتابع زمن لتنفٌذ مهام م

 والسجالت المرتبطة بهذه الخطوات.
B 

 A .ذلن التخطٌط بعٌد المدى الذي ٌوضح سٌاسة المؤسسة وٌبٌن أهدافها وغاٌاتها عالم هوفضل أنواع التخطٌط لإلأ 13

14 
الستراتٌجٌة وتتم فً إطار السٌاسات السٌاسات الوظٌفٌة هً السٌاسات التً تضعها اإلدارة العلٌا لتحمٌك األهداف ا

 .األساسٌة
B 

 B .التخطٌط للمدى الطوٌل حٌنئذ   هبطول المدى فٌطلك علٌالعالجً  ٌتصف التخطٌط  15

 B التعليسات هي قرار مدبق أو دليل عام سبق إقراره ويدتخدم كسرشد التخاذ القرارات اإلدارية وغيرها في السدتقبل. 16

17 
عدم حرص اإلدارة علً إشران مسئول ، التً تحول دون تخطٌط البرامج اإلعالمٌة و الصعوباتأ من أهم العمبات

 اإلعالم فً أعمال رسم السٌاسات ووضع البرامج علً مستوي المنظمة ككل .
A 

 A .التخطٌط واتخاذ المرارات، أسس تخطٌط برامج اإلعالم التربويمن أهم  18

 B .مدونة فً الئحة التأسٌس وٌضعها المؤسسون لتحمٌك األهداف العامةالسٌاسات العلٌا هً السٌاسات ال 19

20 
من الشروط الواجب توافرها فً السٌاسات، أن ٌتم تغٌرها لحدوث تغٌٌرات أساسٌة فً األهداف واالستراتٌجٌات 

 للتكٌف مع العوامل والظروف البٌئٌة المحٌطة.
A 

 (درجـــــــة 02)    تظلٌل الحرف المناسب فً ورلة اإلجابة المرفمة:اختر اإلجابة الصحٌحة ولم ب :الثاهي* السؤال 

 .ٌساعد وضع .......... على تخلص اإلدارة من ضرورة اتخاذ لرارات جدٌدة فً المشكالت المماثلة 21

 السٌاسات :ةالإجـــاب

 A السٌاسات B  التوجٌهات 

 C اإلجراءات D التعلٌمات

 النظر اإلدارٌة إلى: السٌاسات ............... ، والسٌاسات العلٌا، والسٌاسات الوظٌفٌة .تنمسم السٌاسات من وجهة  22

 األساسٌة :ةالإجـــاب

 A االتصالٌة B األساسٌة 

 C التعلٌمٌة D اإلعالمٌة 

المبدأ ، لمبدأ اإلٌمانًا: المبدأ اإلنسانً، تموم استراتٌجٌة اإلعالم التربوي على مجموعة من المبادئ والمفاهٌم، من بٌنها 23
 ، المبدأ ................... .المومً

 الدٌممراطً :ةالإجـــاب

 A الدٌممراطً B الروحانً 

 C األخاللً D  المتكامل

 ،  ٌعتبر من .............. التخطٌط.من الجانب الدفاعً التأكٌد علً الجانب اإلٌجابً بدالً  24

 مزاٌا وفوائد :ةالإجـــاب

 A أسس B باتمتطل 

 C معولات D مزاٌا وفوائد

 السٌاسات ............ هً السٌاسات المدونة والمتفك علٌها من جانب واضعٌها والمتعاملٌن من خاللها. 25

 المكتوبة :ةالإجـــاب

 A المكتوبة B الضمنٌة 

 C العلٌا D الشكلٌة 

 .ت مستفٌضة وبحوث رشٌدةالمبنً علً دراسا............. هو التخطٌط التخطٌط  26

 الولائً :ةالإجـــاب

 A العالجً B التوجٌهً 

 C الولائً  D العمالنً

 ، ٌعتبر من  ................... التخطٌط.الحفاظ علً العاللات الطٌبة المائمة بٌن وسائل اإلعالم والجماهٌر وتنمٌة هذه العاللات 27
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 مزاٌا وفوائد :ةالإجـــاب

 A ٌا وفوائدمزا B معولات 

 C متطلبات D أسس

، هً: االستراتٌجٌة التوجٌهٌة، واالستراتٌجٌة السٌاسٌة اإلدارٌة، واالستراتٌجٌة تنمسم االستراتٌجٌات إلى ثالثة أنواع رئٌسٌة 28
. ................... 

 العمالنٌة :ةالإجـــاب

 A العامة B الفكرٌة 

 C العمالنٌة D  العسكرٌة

من وظائف اإلعالم التربوي  – خاصة الطالب -ر المعلومات والحمائك واألفكار مشروحة مفسرة للجمهور المدرسًٌعتبر نش 29
 التً ٌؤدٌها تجاه .................. .

 الطالب :ةالإجـــاب

 A إدارة المدرسة B الجمهور 

 C المجتمع المحٌط D الطالب

 .اول المسائل المعنٌة فً مجاالتها على أسس فكرٌة محددة وتستند إلى الدراسات العلمٌةاالستراتٌجٌة ............... هً التً تتن 30

 العمالنٌة :ةالإجـــاب

 A التوجٌهٌة B السٌاسٌة 

 C العمالنٌة D اإلدارٌة

 ، هما: االنتفاع، و ............... .هنان أساسان مهمان تموم علٌهما سٌاسات االتصال 31

 كةالمشار :ةالإجـــاب

 A المتابعة B االتصال 

 C التمٌٌم D المشاركة

 .تعتبر ............. هً العملٌة المائمة على التخطٌط والمؤدٌة إلى أهدف معٌنة ثم وضعها على المستوى المومً أو الفردي 32

 االستراتٌجٌة :ةالإجـــاب

 A االستراتٌجٌة B السٌاسة 

 C التعلٌمات D  السٌاسات

.......... من أهم األنشطة اإلعالمٌة العملٌة التً ٌمارسها الطالب فً صورة جماعات متعاونة من أجل تدرٌبهم على تعد ... 33
 .العمل الصحفً اإلعالمً وفنونه المختلفة

 الصحافة المدرسٌة :ةالإجـــاب

 A اإلذاعة المدرسٌة B المسرح المدرسً 

 C المعارض الفنٌة D الصحافة المدرسٌة 

من وظائف اإلعالم التربوي التً  عتبر تشجٌع االتصال بٌن اإلدارة العلٌا )اإلدارة التعلٌمٌة( واإلدارة الدنٌا )اإلدارة المدرسٌة(،ٌ 34
 ٌؤدٌها تجاه .................. .

 إدارة المدرسة :ةالإجـــاب
 A الطالب B إدارة المدرسة 

 C المجتمع المحٌط D المعلمٌن 

 .عالم التربوي: االتجاه إلى تحمٌك الضبط ............. عن طرٌك اإللناعمن أهداف اإل 35

 االجتماعً :ةالإجـــاب

 A السٌاسً B االلتصادي 

 C االجتماعً D الجماعً

 ......، ........االتصال والتنفٌذ، التخطٌط واتخاذ المرارات ،جمع الحمائك والمعلومات ، تخطٌط برامج اإلعالم التربوي من أسس 36

 التمٌٌم :ةالإجـــاب

 A التوثٌك B التمٌٌم 

 C التعمٌم D التوجٌه

....... األفكار والمبادئ الرئٌسٌة التً تستخلص من النظر فً المسائل الخاصة بمجال واسع نسبٌاً من مجاالت ...ٌمصد بـ ... 37
 .الحٌاة ، وتمدٌر أحوالها وخصائصها واحتماالتها

 ٌجٌةاالسترات :ةالإجـــاب

 A االستراتٌجٌة B التعلٌمات 

 C اإلجراءات D  السٌاسات
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تعتبر ............ هً السٌاسات المدونة فً الئحة التأسٌس وٌضعها المؤسسون لتحمٌك األهداف العامة وتؤثر على جمٌع أجزاء  38
 .المنظمات والهٌئات

 السٌاسات األساسٌة :ةالإجـــاب

 A الوظٌفٌة السٌاسات B السٌاسات العلٌا 

 C  السٌاسات المكتوبة D السٌاسات األساسٌة

 .االستراتٌجٌة ............... هً التً تعتمد على الموة النابعة من السلطة السٌاسٌة أو اإلدارٌة 39

 السٌاسٌة اإلدارٌة :ةالإجـــاب

 A العمالنٌة B السٌاسٌة اإلدارٌة 

 C العسكرٌة D التوجٌهٌة

 ، ٌعتبر من  ................... تخطٌط اإلعالم التربوي. ستمر لمٌزانٌات اإلعالمالتخفٌض الم 40

 معولات :ةالإجـــاب

 A أسس B معولات  

 C متطلبات D سٌاسات

 أ.م.د/ دمحم أحمد عبود أستاذ المادة:بالتوفٌك والنجاح،،                     التمنٌات أرقمع               

 

 

 (4) رقم همــــوذج
 تعلٌمات ٌجب اتباعها أوالً:

 ( سؤال، ) درجة واحدة لكل سؤال(.41( صفحات ، عدد أسئلة االختبار )2الحظ عدد صفحات ورلة األسئلة ) -
 بشكل صحٌح. رلم نموذج األسئلةبشكل صحٌح ، والتظلٌل على  رلم الجلوسكتابة االسم أوالً والتظلٌل على  -
 اسب لإلجابة الصحٌحة فً ورلة االجابة، وعدم التظلٌل على اجابتٌن أو أكثر.التظلٌل جٌداً على الحرف المن -
 طبماً ألرلام األسئلة. مسلسلة فً ورلة اإلجابةمهم جداً إجابتن تكون  -
 التأكد عند اإلجابة من رلم السؤال. -
 ة تعلٌمات ورلة اإلجابة.لراء مهم جداً  –ال تنسى كتابة اسمن ورلم الجلوس مرة أخرى على ورلة األسئلة.        -

 من فضلن أجب على جمٌع األسئلة التالٌة:

 (درجـــــــة 02)      اختر اإلجابة الصحٌحة ولم بتظلٌل الحرف المناسب فً ورلة اإلجابة المرفمة: * السؤال الأول:

1 
 .بٌن أهدافها وغاٌاتهاالذي ٌوضح سٌاسة المؤسسة وٌ .............ذلن التخطٌط  عالم هوفضل أنواع التخطٌط لإلأ

 بعٌد المدى :ةالإجـــاب

 
 A لصٌر المدى B متوسط المدى

 C بعٌد المدى D حسب الهدف

2 

هنان رأي ٌمول: أن االستراتٌجٌة هً الهدف العام أو بعٌد المدى، بٌنما ........... هً التً تحدد األهداف العامة أو بعٌدة 
 .المدى

 السٌاسة :ةالإجـــاب

 
 A السٌاسة  B اتالتعلٌم

 C اإلدارة D اإلجراءات

3 

.........  أن تساعد على تحمٌك الهدف وأن تكون متسمة مع االستراتٌجٌات التً تتبناها   من الشروط الواجب توافرها فً
 .المنظمة 

 السٌاسات :ةالإجـــاب

 A التوجٌهات B السٌاسات 

 C التعلٌمات D اإلجراءات

من أهم األنشطة اإلعالمٌة العملٌة التً ٌمارسها الطالب فً صورة جماعات متعاونة من أجل تدرٌبهم على تعد .............  4
 .العمل الصحفً اإلعالمً وفنونه المختلفة

 الصحافة المدرسٌة :ةالإجـــاب

 A الصحافة المدرسٌة B المسرح المدرسً 

 C  اإلذاعة المدرسٌة D المعارض الفنٌة

من وظائف اإلعالم التربوي عن المدرسة ضد أي هجوم علٌها نتٌجة لنشر أٌة أخبار كاذبة أو غٌر صحٌحة عنها، ٌعتبر الدفاع  5
 التً ٌؤدٌها تجاه .................. .

 الطالب :ةالإجـــاب
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 A المعلمٌن B إدارة المدرسة 

 C المجتمع المحٌط D الطالب 

 ..............  وتوضٌحها مما ٌساهم فً إنجاحها وإغنائها والتفاعل معهامن أهداف اإلعالم التربوي: شرح السٌاسات  6

 التربوٌة :ةالإجـــاب

 A األساسٌة B  التوجٌهٌة 

 C التربوٌة D التعلٌمٌة

اتٌجٌة ، هً: االستراتٌجٌة العمالنٌة، واالستراتٌجٌة السٌاسٌة اإلدارٌة، واالسترتنمسم االستراتٌجٌات إلى ثالثة أنواع رئٌسٌة 7
. ................... 

 التوجٌهٌة :ةالإجـــاب

 A التوجٌهٌة  B العسكرٌة 

 C العلمٌة D الفكرٌة

السٌاسات ........... هً مجموعة المبادئ واألسس والمعاٌٌر التً تحكم نشاط التعلٌم وتوجه حركته من خالل التحكم فً عملٌة  8
 .اتخاذ المرارات

 التعلٌمٌة :ةالإجـــاب

 A العامة B االتصالٌة 

 C اإلعالمٌة D التعلٌمٌة

 ، ..............االتصال والتنفٌذ، التخطٌط واتخاذ المرارات ،جمع الحمائك والمعلومات ، تخطٌط برامج اإلعالم التربوي من أسس 9

 التمٌٌم :ةالإجـــاب

 A التوثٌك B  التعمٌم 

 C التمٌٌم D التوجٌه

 ... هً العملٌة المائمة على التخطٌط والمؤدٌة إلى أهدف معٌنة ثم وضعها على المستوى المومً أو الفرديتعتبر ........... 10

 االستراتٌجٌة :ةالإجـــاب

 A االستراتٌجٌة B التعلٌمات 

 C السٌاسة  D  السٌاسات

 الم التربوي.، ٌعتبر من  ................... تخطٌط اإلع التخفٌض المستمر لمٌزانٌات اإلعالم 11

 معولات :ةالإجـــاب

 A معولات B متطلبات 

 C  أسس D سٌاسات

تعتبر ............ هً السٌاسات المدونة فً الئحة التأسٌس وٌضعها المؤسسون لتحمٌك األهداف العامة وتؤثر على جمٌع أجزاء  12
 .المنظمات والهٌئات

 السٌاسات األساسٌة :ةالإجـــاب

 A السٌاسات الوظٌفٌة B السٌاسات العلٌا 

 C  السٌاسات المكتوبة D السٌاسات األساسٌة

 تنمسم السٌاسات من وجهة النظر اإلدارٌة إلى: السٌاسات األساسٌة ، والسٌاسات ........... ، والسٌاسات الوظٌفٌة. 13

 العلٌا :ةالإجـــاب

 A التعلٌمٌة B اإلعالمٌة 

 C االجتماعٌة D العلٌا

ٌعتبر من  ...................  ،نظرة متعممة للداخل لتوضٌح الحمائك واآلراء المتعلمة بأهداف المنظمة ومدي صحتهاإلى  الحاجة 14
 تخطٌط اإلعالم التربوي.

 متطلبات :ةالإجـــاب

 A مزاٌا وفوائد B  أسس 

 C معولات D متطلبات

 .شمول والتكامل والوضوح.........  أن تتصف بال  من الشروط الواجب توافرها فً 15

 السٌاسات :ةالإجـــاب

 A التعلٌمات B اإلجراءات 

 C الخطوات D السٌاسات 

 .تعد .......... لواعد جامدة محددة واجبة التنفٌذ 16

 التعلٌمات :ةالإجـــاب
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 A السٌاسات B اإلجراءات 

 C الخطوات D التعلٌمات

من وظائف اإلعالم التربوي  – خاصة الطالب -ار مشروحة مفسرة للجمهور المدرسًٌعتبر نشر المعلومات والحمائك واألفك 17
 التً ٌؤدٌها تجاه .................. .

 الطالب :ةالإجـــاب

 A إدارة المدرسة B الجمهور 

 C المجتمع المحٌط D الطالب

 ، ٌعتبر من  ................... التخطٌط.ٌة هذه العاللاتالحفاظ علً العاللات الطٌبة المائمة بٌن وسائل اإلعالم والجماهٌر وتنم 18

 مزاٌا وفوائد :ةالإجـــاب

 A مزاٌا وفوائد B متطلبات 

 C  معولات D أسس

المبدأ ........... ، المبدأ : المبدأ اإلنسانً ، تموم استراتٌجٌة اإلعالم التربوي على مجموعة من المبادئ والمفاهٌم، من بٌنها 19
 ، المبدأ الٌممراطً .ًالموم

 اإلٌمانً :ةالإجـــاب

 A اإلٌمانً  B األخاللً 

 C العمالنً D الروحانً 

 .السٌاسة .......... لد تصدر فً شكل وثٌمة رسمٌة منشورة وٌمكن أٌضاً أن تكون غٌر مكتوبة 20

 التعلٌمٌة :ةالإجـــاب

 A اإلعالمٌة B العلمٌة 

 C الوظٌفٌة D التعلٌمٌة 

( فً حالة إن كانت اإلجابة )صح(، والتظلٌل Aحدد صحة أو خطأ العبارات التالٌة، مع التظلٌل على ) السؤال الثاهي: *
 (درجــــــــــة 02( فً حالة إن كانت اإلجابة )خطأ(.                                                                ) Bعلى )

 ةالإجـــاب ــــــارةالعبــــــــــــــــــــ م

21 
السٌاسات العامة هً اإلطار العام الذي ٌحكم السٌاسات الحملٌة، وتنظٌم العاللة بٌن بعضها البعض وٌوجه مسارها 

 العملً أثناء التخطٌط والتنفٌذ .
A 

22 
بواعثهم وكسب االستراتٌجٌة السٌاسٌة واإلدارٌة هً التً تعتمد على جذب اهتمام الناس المعنٌٌن بها واستثارة 

 ثمتهم وشحذ إرادتهم وتعدٌل موالفهم واتجاهاتهم وعواطفهم.
B 

 A .يداعد وضع الدياسات على تخلص اإلدارة من ضرورة اتخاذ قرارات جديدة في السذكالت السساثلة 23

 B من وسائل اإلعالم التربوي خارج المدرسة، التسجٌالت الصوتٌة. 24

 B مع تتأثر بالمعتمدات والمٌم السائدة فً المجتمع.السٌاسة الوظٌفٌة فً أي مجت 25

26 
الدياسات هي مجسهعة من السبادئ أو القهاعد العامة التي يتم بسقتزاها وضع الحدود التي يتم على أساسها 

 تحديد االتجاه والتررف واتخاذ القرارات .
A 

 A حتٌاجات االتصالٌة للمجتمع.من المراحل التً ٌمر بها تخطٌط سٌاسات االتصال،  تحلٌل نمدي لال 27

 A من أهم أهداف اإلعالم التربوي، دعم التكامل التربوي المائم بٌن البٌت والمدرسة. 28

 B من الشروط الواجب توافرها فً اإلجراءات، أن تتصف بالشمول والتكامل والوضوح. 29

 A د كل العناصر التً أدت إلً المولف الذي ندرسه.ظرة باحثة للخلف لتحدٌ، نٌتطلب التخطٌط ألنشطة اإلعالم التربوي 30

31 
ٌمصد بالسٌاسة التعلٌمٌة أنها : " مجموعة من المبادئ والمواعد واألسس والمعاٌٌر والتوجٌهات واألسالٌب التً 
ة توضع لتوجٌه نظم وأجهزة اإلعالم التربوي الموجودة داخل مجتمع ما بهدف توثٌك صلة اإلعالم بالعملٌة التعلٌمٌ

 ".والتربوٌة على أن ٌكون كالهما فً خدمة اآلخر

B 

 A .المبدأ المومً هو أن ٌكون لإلعالم التربوي دوره فً إبراز االنتماء المومً 32

33 
من أمثلة السٌاسات العامة، سٌاسات لبول الطالب وفماً للتوزٌع الجغرافً أو سٌاسة االمتحانات أو سٌاسة إدخال 

 حدٌد كثافة الطالب داخل الفصول والجدول الدراسً ، .... إلخ.نظام الٌوم الكامل أو ت
B 

 B التعلٌمات لواعدها عامة ولٌست جامدة وتترن مجاالً للتصرف. 34

ً ، ٌتطلب التخطٌط ألنشطة اإلعالم التربوي 35  A .مع ممتضٌات الظروف أن ٌتصف بالمرونة ، وان ٌكون متفما

 A ٌضة وٌتم فً إطارها وضع السٌاسات األخرى كالسٌاسة العلٌا والوظٌفٌة.السٌاسات األساسٌة هً ذات خطوط عر 36

37 
عدم وجود أهداف واضحة متفك علٌها  ،التً تحول دون تخطٌط البرامج اإلعالمٌة أو الصعوبات من أهم العمبات

 لتطبٌك البرامج اإلعالمٌة.
A 



 

12 

 

38 
فً المجتمع وحموله األصلٌة ولدرته على التعلٌم والتعلم المبدأ العمالنً هو ذلن المبدأ الذي ٌحمك مكانة اإلنسان 
 .ومسئولٌته عن واجباته العمائدٌة واالجتماعٌة والمومٌة

B 

 B تنمسم السٌاسات من وجهة النظر اإلدارٌة إلى: السٌاسات المكتوبة، والسٌاسات الضمنٌة. 39

 A .لوماتجمع الحمائك والمع، أسس تخطٌط برامج اإلعالم التربويمن أهم  40

 أ.م.د/ دمحم أحمد عبود أستاذ المادة:بالتوفٌك والنجاح،،                     التمنٌات أرقمع                

 


