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كلية اإلعالم
نبذه عامة
تأسست كلية اإلعالم كقسم للصحافة واإلعالم في كلية اآلداب والعلوم بجامعة البترا ،عام  1991مع
بداية تأسيس الجامعة ،ليكون القسم األول في هذا التخصص في الجامعات األردنية الخاصة .وقد خرجت
الكلية منذ أن كانت قسما ً وحتى اآلن مئات الخريجين يعمل الكثير منهم في الوقت الحاضر في مؤسسات
إعالمية أردنية وعربية ودولية مرموقة ويقدم القسم ضمن خطته العامة مواد دراسية شاملة ،لتخصص
اإلعالم العام ،عامة ومتخصصة وحرة ،وبما يؤهل الطالب أكاديميا ً عمليا ً من خالل التدريب في
المختبرات واإلستوديوهات اإلذاعية والتلفزيونية المتطورة التي وفرتها الجامعة لرفع المهارات العملية
للطلبة ،وتأهيلهم للعمل في ميادين العمل اإلعالمي بفروعه كافة (المطبوع ،والمرئي ،والمسموع،
والرقمي) بعد التخرج.
الرؤيا
تسعى كلية اإلعالم إلى أن تكون الخيار األفضل للراغبين في دراسة تخصص اإلعالم في األردن
والمنطقة.
الرسالة
غايتنا
القيام بدور فاعل في نشر المعرفة وإعداد خريجين في تخصص اإلعالم قادرين على المساهمة اإليجابية
في خدمة اإلعالم األردني والعربي.
مهمتنا
خلق بيئة علمية وثقافية وإجتماعية متميزة تسهم في تأهيل الطلبة في مجاالت اإلعالم وإعداد خريجين
يمتلكون قدرات وكفاءات عالية للتنافس في سوق العمل.
القيم






الريادة.
التميز.
اإلبداع.
المهنية العالية.
التطوير المستمر.
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األهداف
 توفير المعرفة العلمية والتطبيقات العملية الالزمة للطلبة لجعلهم متميزين ومنافسين في سوق
العمل.
 توفير فرص التعليم المستمر ودراسة اإلعالم والتطبيق اإلعالمي للطلبة األردنيين والعرب ،وذلك
في مجاالت اإلعالم المتخصص بكافة أشكاله ومن خالل النشر في صحيفة القسم اإللكترونية
التدريبية.
 تطوير البرامج الدراسية ،بما يواكب التطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وتأمين
است خدام أفضل الوسائل التعليمية وتكنولوجيا اإلتصال وتطويع ذلك لخدمة المهنة في المجتمعات
المحلية.
 تأمين الدراسات الالزمة والكفاءات لتطوير قطاع اإلعالم الوطني وشؤون المهنة.
 تطوير العالقة االتصالية مع المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الممكنة في مجال التنمية المجتمعية
بما يمكن من إحداث تأثير على الحياة اليومية ألفراد هذا المجتمع ويتضمن ذلك رفع كفاءة الفاعلية
التعليمية والبحوث العلمية وربطها بأولويات خدمة المجتمع .


توثيق أواصر التعاون مع الجامعات األردنية والجامعات العربية الرسمية والخاصة لتطوير التعليم
والتدريب لإلعالميين ،بما يخدم ثوابت الدولة والقضايا العربية.




تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس على استخدام وسائل التعليم اإللكتروني.
تأصيل علوم اإلعالم لإلرتقاء بمستوى اإلعالمي الملتزم بالشفافية والمصداقية والموضوعية
وأخالقيات المهنة.
السعي إلصدار دورية سنوية أو نصف سنوية متخصصة في البحوث والدراسات اإلعالمية وتطوير
مجلة أوراق جامعية اإلخبارية الثقافية المنوعة.



تضم الكلية األقسام التالية :
 قسم الصحافة واإلعالم
 قسم اإلذاعة والتلفزيون
األقسام التي تقدم برامج دراسات عليا في الكلية :
 قسم الصحافة واإلعالم  :برنامج الماجستير في (الصحافة واإلعالم).
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قسم الصحافة واإلعالم
نبذة عامة
تأ سس ق سم ال صحافة واإلعالم مع تأ سيس كلية اإلعالم وإعتمادها من هيئة اإلعتماد في عام ،2015
حيث تشمل الكلية على تخصصين جديدين معتمدين هما الصحافة واإلعالم  ،واإلذاعة والتلفزيون ،وقد
جاءت الكلية تطويرا ً لقسمممم الصمممحافة واإلعالم الذي كان أحد أقسمممام .وقد تأسمممس ذلك القسمممم في كلية
اآلداب مع بدء م سيرة الجامعة عام  1991ويُعد الق سم األول في هذا التخ صص في الجامعات األردنية
خرج المئات من الطلبة الذين الكثير منهم في الوقت الحاضمممر في مؤسمممسمممات صمممحفية
الخاصمممة .وقد ا
أردنية وعربية ودولية مرموقة .ويقدم قسمممممم الصمممممحافة واإلعالم ضممممممن خطته العامة مواد دراسمممممية
شمماملة ،لتخصممص الصممحافة الدقيق ،ضمممن مجموعة متطلبات عامة ومتخصممصممة وحرة ،وبما يؤهل
الطالب أكاديميا ً وعمليا ً من خالل التدريب في المختبرات والمرافق التي وفرتها الجامعة باإلضممممافة إلى
مجلة أوراق جامعية والموقع اإللكتروني للجامعة "منبر البترا" ،وذلك لرفع المهارات العملية لطلبة
القسم ،وتأهيلهم للعمل في ميادين العمل الصحفي الورقي واإللكتروني بعد التخرج.
الرؤيا
من خالل تقديم تعليم متميز ،يتطلع قسم الصحافة واإلعالم ،إلى الريادة بين األقسام المعروفة في مجال
الصحافة في األردن والمنطقة.
الرسالة
يلتزم قسممممممم الصممممممحافة واإلعالم في تقديم برامج أكاديمية نوعية ،لتخريج مهنيين يمتلكون المعارف
والمهارات المطلوبة لتحقيق نجاحات في عملهم في هذا المجال.
األهداف
يهدف قسم الصحافة واإلعالم بشكل رئيس إلى تخريج متخصصين متميزين في الصحافة من خالل:








تزويد الطلبة باألسس والمبادئ العامة والمعرفة العلمية والعملية في مجال الصحافة واالعالم.
تعريف الطلبة بدور الصحافة واالعالم في خدمة المجتمع ووظائفها وتأثيراتها.
تمكين الطلبة من توظيف مهارات التخطيط إلنتاج مواد إعالمية.
تدريب الطلبة على توظيف م هارات التحرير والكتابة للصمممممم حا فة واإلعالم من خالل تزويدهم
بالمهارات الالزمة للكتابة والتحرير الصممممممحفي وباألدوات واألسمممممماليب المسممممممتخدمة في مجال
الصحافة الرقمية التفاعلية وتدريبهم على التعامل معها.
تدريب الطلبة على اجراء البحوث اإلعالمية.
تدريب الطلبة على تطبيق المعايير المهنية واألخالقية في العمل اإلعالمي.
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جامعــــــة البترا

University of Petra

كليــــــة اإلعـالم

Faculty of Mass Communication

: متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في

Requirements For a Bachelor Degree in:

Media and Journalism
2019-2018
المتطلب السابق
عدد الساعات
)عنوان المادة (باللغة اإلنجليزية
Prerequisite Credit Hours
Course Title (English)
University Compulsory Requirements (12 Hours)
3
National Education
Military Sciences
3
12
9401099 / P.T
3
Arabic Language(1)
9402099 / P.T
3
English Language(1)
University Elective Requirements (15 Hours)
University Elective Requirements (Humanities) (3 Hours)
3
9400111
3
Arabic Language(2)
3
9400121
English Language(2)
3
3
Principles of Communication
3
Human Rights
University Elective Requirements (Social & Economic Sciences) (6 Hours)
3
3
Political Science
6
3
3
Jerusalem Palestinian Cause
3
Introduction to Sociology
University Elective Requirements (Science, Technology, Agriculture & Health) (3 Hours)
3
Science & Life
3
3
3
First Aid
3
Food and Nutrition in Our Life
9601099 / P.T
3
Computer Skills
Faculty Compulsory Requirements (15 Hours)
3
Introduction to Communication
3
Jordanian Media
3
Historical Development of Mass Media
15
809101
3
Media Research Methods
Media Skills in English
9400121
3
Faculty Elective Requirements (12 Hours)
3
Graphic Design for the Media
809101
3
Media Translation
3
Management of Media Institutions
3
International Communication
Communication and Society
3
12
Contemporary Arab Media
3
Media Issues
3
3
Media Ethics and Legislations
Public Opinion and Propaganda
3
3
Public Relations
3
Media and Development
Department Compulsory Requirements(60 Hours)
3
Introduction to Radio and Television
3
Introduction to Journalism
3
Principles of Journalistic Writing
809110
3
News Reporting and Editing
809110
3
Photojournalism
809110
3
Digital Media
809111
3
Interviewing and Investigative Reporting
3
Introduction to Public Relations
809212
3
Publication Layout and Design
60
3
Advertising
802102 /809111
3
News Programs for Radio and Television
809101
3
Theories of Communication
802102
3
Radio and Television Production
809111
3
Editorials and Analytical Writing
3
Public Opinion
3
Propaganda
809212
3
Investigative Journalism
 ساعة معتمدة80 اجتيار
6
Internship
 ساعة90
3
Graduation Project
Department Elective Requirements (12 Hours)
3
Arab Broadcasting Systems
3
Journalistic Skills in English
9400121
3
Technical Skills in Radio and Television
802102
3
News Agencies
3
Photo Essays
809206
3
Broadcast Announcing
802102
3
Exercises in Digital Media
809208
12
3
Websites Design
809208
3
Public Relations in Organizations
809231
3
Public Relations Strategies
809231
3
Public Relations Campaigns
809231
3
Journalistic Production
809302
3
Magazines and Specialized Publications
3
Documentary Film
802102
3
Special Topic in Communication
Department Supportive Elective Requirements (9 Hours)
3
Digital Photography
3
Principles of Statistics
3
Economic Development
9
3
Writing Skills in Arabic
3
Syntax (1)
3
Introduction to Psychology
3
Inter-Personal Communication Skills
Free Requirements (3 Hours)
3
3
Total Hours
135
المجموع
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)عنوان المادة (باللغة العربية
رقم المادة
Course Title (Arabic)
Course No.
) ساعة12( متطلبات جامعة إجبارية
 التربية الوطنية9400100
 العلوم العسكرية9400109
)1(  لغة عربية9400111
)1(  لغة إنجليزية9400121
) ساعة15( متطلبات جامعة إختيارية
) ساعات3( ) متطلبات جامعة إختيارية ( العلوم اإلنسانية
 الحضارة اإلنسانية9400103
)2(  لغة عربية9400112
)2(  لغة إنجليزية9400122
)  مبادئ االتصال ( لغير طلبة اإلعالم9400191
)  حقوق االنسان ( لغير طلبة الحقوق9700102
) ساعات6( ) متطلبات جامعة إختيارية ( العلوم االجتماعية
 الريادة واالبداع9300104
 علوم سياسية9400104
 التفكير الناقد9400106
 القدس والقضية الفلسطينية9400131
 مدخل إلى علم االجتماع9400171
) ساعات3() متطلبات جامعة إختيارية ( تكنولوجيا
 العلم والحياة9100101
) مدخل الى الفنون الجميلة (لغير طلبة العمارة والتصميم9200101
 االسعافات األولية9500101
)  الغذاء والتغذية في حياتنا ( لغير طلبة التغذية9500111
 مهارات حاسوبية9600101
)  ساعة15( متطلبات كلية إجبارية
مدخل الى االتصال
809101
اإلعالم األردني
809104
نشأتها وتطورها:وسائل االتصال
809105
مناهج البحث اإلعالمي
809108
مهارات إعالمية باللغة االنجليزية
809109
) ساعة12( متطلبات كلية إختيارية
التصميم الجرافيكي لإلعالم
802213
802303
الترجمة اإلعالمية
إدارة المؤسسات اإلعالمية
809401
االتصال الدولي
809405
االتصال والمجتمع
809103
اإلعالم العربي المعاصر
809107
قضايا إعالمية
809205
األخالقيات و التشريعات اإلعالمية
809214
الرأي العام والدعاية
809217
809223
العالقات العامة
809301
اإلعالم والتنمية
) ساعة60( متطلبات قسم إجبارية
802102
مدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون
809102
مدخل إلى الصحافة
مبادئ الكتابة الصحفية
809110
الخبر والتقرير الصحفي
809111
809206
التصوير الصحفي
809208
اإلعالم الرقمي
809212
المقابلة والتحقيق الصحفي
809231
مدخل إلى العالقات العامة
809302
اإلخراج الصحفي وإنتاج المطبوعات
809310
اإلعالن
809321
البرامج اإلخبارية في اإلذاعة والتلفزيون
809322
نظريات االتصال
809323
اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني
809332
المقال والتحليل الصحفي
809341
الرأي العام
الدعاية
809342
809351
الصحافة االستقصائية
809498
تدريب ميداني
809499
مشروع تخرج
) ساعة12( متطلبات قسم إختيارية
809222
النظم اإلذاعية العربية
809225
مهارات صحفية باللغة اإلنجليزية
809240
المهارات الفنية في اإلذاعة والتلفزيون
809252
وكاالت األنباء
809306
التقرير الصحفي المصور
809308
اإللقاء اإلذاعي
809312
تطبيقات في اإلعالم الرقمي
809328
تصميم المواقع الرقمية
809331
العالقات العامة في المؤسسات والشركات
809333
استراتيجيات العالقات العامة
809335
حمالت العالقات العامة
809403
إنتاج صحفي
809411
المجالت والصحافة المتخصصة
809413
إعداد وإنتاج الفيلم الوثائقي
809424
موضوع خاص في االتصال
) ساعات9( متطلبات قسم مساندة اختيارية
203252
التصوير الرقمي الدعائي
مبادئ اإلحصاء
302111
302325
التنمية االقتصادية
401205
مهارات كتابية باللغة العربية
)1( علم النحو
401212
مدخل الى علم النفس
405101
مهارات التواصل بين األشخاص
405109
) ساعات3( متطلبات حرة
xxxxxx
مجموع الساعات

جامعة البترا
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متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
في:

الصحافة واإلعالم

السنة
األولى
( 33
ساعة)

السنة
الثانية
(33
ساعة)

رقم المادة
809101
809102
9400111
9400121
xxxxxx

رقم المادة
809111
802102
809206
809208
xxxxxx

Requirements For a Bachelor Degree
in:

()2019/2018

الفصل األول
عنوان المادة
مدخل الى االتصال
مدخل الى الصحافة
لغة عربية()1
لغة إنجليزية()1
متطلب جامعة اختياري ()1

س .م
3
3
3
3
3

المجموع

15

الفصل األول
عنوان المادة
الخبر والتقرير الصحفي
مدخل الى اإلذاعة والتلفزيون
التصوير الصحفي
اإلعالم الرقمي
متطلب قسم اختياري ()1

س .م
3
3
3
3
3

المجموع

السنة
الثالثة
(42
ساعة)

رقم المادة
809310
809321
809341
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

الفصل األول
عنوان المادة
اإلعالن
البرامج اإلخبارية في اإلذاعة والتلفزيون
الرأي العام
متطلب جامعة اختياري ()4
متطلب كلية اختياري ()2
متطلب قسم اختياري ()3
المجموع

السنة
الرابعة

(27
ساعة)

رقم المادة
809322
809351
9400100
xxxxxx
xxxxxx

الفصل األول
عنوان المادة
نظريات االتصال
الصحافة االستقصائية
التربية الوطنية
متطلب كلية اختياري ()3
متطلب قسم مساند ()3
المجموع

رقم المادة
809104
809105
809109
809110
xxxxxx
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
االعالم األردني
وسائل االتصال  :نشأتها وتطورها
مهارات إعالمية باللغة اإلنجليزية
مبادئ الكتابة الصحفية
متطلب جامعة اختياري ()2
متطلب قسم مساند ()1
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

رقم المادة
809212
809231
809302
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
المقابلة والتحقيق الصحفية
مدخل الى العالقات العامة
اإلخراج الصحفي وإنتاج المطبوعات
متطلب جامعة اختياري ()3
متطلب كلية اختياري ()1
متطلب قسم اختياري ()2
المجموع

س .م
3
3
3
3
3
3
18

رقم المادة
802301
809323
809332
809342
809498
xxxxxx
xxxxxx

الفصل الثاني
عنوان المادة
مناهج البحث العلمي
اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني
المقال والتحليل الصحفي
الدعاية
تدريب ميداني
متطلب قسم اختياري ()4
متطلب قسم مساند ()2
المجموع

س .م
3
3
3
3
6
3
3
24

15

س .م
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Media and Journalism

الفصل الثاني
عنوان المادة
مشروع تخرج
العلوم العسكرية
متطلب جامعة اختياري ()5
مادة حرة
المجموع

س .م
3
3
3
3
12
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معلومات المواد
رقم المادة :لكل مادة في الجامعة ،تم تخصيص رقم يتكون من ( )6أو ( )7خانات ،لها المدلول التالي:
مواد الجامعة:
x
التسلسل
Serial
No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

0
-

1
المستوى
Level

0
-

x
الكلية
Faculty

9
الجامعة
University

بقية المواد:
x
التسلسل
Serial No.

x
المجال المعرفي
Field of
Knowledge

x
x
القسم
التخصص /
Department/ Major

x
المستوى
Level

x
الكلية
Faculty

عنوان المادة :كل مادة تحمل عنوانا يعكس طبيعة محتويات المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) التي يجب إكمالها بنجاح قبل التسجيل في هذه المادة.
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزنا يعبر عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة للتخرج.
األعداد بين قوسين التي تلي عنوان المادة في توصيف المواد (من اليمين إلى اليسار) مثالً (:)3:3-0
العدد األول  :يمثل عدد الساعات المعتمدة للمادة والمحسوبة للتخرج.
العدد الثاني  :يمثل عدد المحاضممرات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،التي ت ُعطى خالل األسممبوع في الفصممل
العادي.
العدد الثالث  :يمثل الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مختصر لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحتوي على المعلومات التالية:
 رقم وعنوان وعدد ساعات المادة والمتطلب السابق. اسم المدرس ورقم المكتب ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني والساعات المكتبية. وصف المادة. أهداف المادة. المخرجات التعليمية المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعليمية للبرنامج. الخطة الزمنية للمادة وتتضمن الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة. أساليب التقييم. المصادر التعليمية. -السياسات العامة المتعلقة بالمادة.
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توصيف مواد متطلبات جامعة إجبارية ( 12س .م).

()0-3:3

 9400100التربية الوطنية
National Education
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بالوالء واالنتماء والمواطنة والتنشممئة ثم بيان أهمية موقع األردن وأصمموله السممكانية .تتبع الحضممارات القديمة
على أرض األردن .طابع األردن اإلسمممممالمي حتى نهاية الخالفة العثمانية ثم مراحل قيام الدولة األردنية .الهاشمممممميون في
التاريخ ،الثورة العربية الكبرى ،انجاز وسممممياسممممات الملك المؤسممممس (عبدل األول) ،الملك طالل ،الملك الحسممممين ،الملك
عبدل الثاني :فكره السياسي وفلسفة األردن أوالً .إضافة لبيان النظام السياسي ابتداء من مؤسسة آل البيت واختصاص
وصممال حيات السمملطات الثالث ،ثم التطور الدسممتوري والمسمميرة الديمقراطية والدسممتور والميثاقا .كذلك المجتمع األردني
الخصمممائص والمشمممكالت والحرام االجتماعي .التعريف بالتحديات السمممياسمممية ،األمن في مرتكزاته وفلسمممفته .التحديات
االقتصادية (البطالة والفقر) والنمو السكاني والخطة االستراتيجية للسكان ،كذلك المحور الثقافي والتربوي واإلعالمي.
()0-3:3

 9400109العلوم العسكرية
Military Sciences
متطلب سابق  :ال يوجد
تنظيم القوات المسممملحة األردنية وتشمممكيالتها من حيث النشمممأة والتطور .أنواع الحروب .نشمممأة وتطور مديرية األمن العام
ودائرة المخابرات العامة ومديرية الدفاع المدني .دور القوات المسلحة األردنية في التنمية وحفظ السالم .التعرض لبعض
الثورات والحروب مثل  :الثورة العربية الكبرى وحرب  1948و  1967ومعركة الكرامة وحرب رمضان .1973
()0-3:3

 9400111لغة عربية ()1
)Arabic Language (1
متطلب سابق P.T / 9401099 :
تهدف هذه المادة إلى تعزيز المهارات اللغوية ،مع االهتمام الخاص بمهارتي القراءة واال ستماع ،باالعتماد على ن صوص
مختارة تعالج معالجة تحليلية ،تنمي القدرة على فهم اللغة مكتوبة ومسمممممموعة فهما عميقا ناقدا ،وتتخذ منطلقا لدراسمممممة
قواعد تركيب الجملة (القواعد النحوية) وقواعد تركيب الكلمة (القواعد الصمممممرفية) دراسمممممة وظيفية ،وخاصمممممة القواعد
الشائعة التي يكثر فيها الخطأ .وتهتم المادة كذلك بدور الكلمة في تأدية المعنى ،واستعمال المعجم.
()0-3:3

 9400121لغة إنجليزية ()1
)English Language (1
متطلب سابق  :امتحان مستوى ) (P.Tأو 9402099
تركز على المهارات اللغوية األربع( ،القراءة والكتابة واالسمممتيعاب السممممعي) مع عناية خاصمممة بمهارتي الكتابة والقراءة
وتعلم القواعد والوظائف اللغوية/التواصلية  ،وتهيء هذه المادة الطلبة لمادة لغة انجليزية (.)2
الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية و الجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 3س .م).
()0-3:3

 9400103الحضارة اإلنسانية
متطلب سابق  :ال يوجد
تتنممممماول همممممذه الممممممادة التعريمممممف بالفممممماهيم األساسمممممية المتعلقمممممة بالحضمممممارات و النظريمممممات المفسمممممرة لنشممممموء تلمممممك
الحضمممارات وعواممممل قيمممام الحضمممارة و سمممقوطها ومظممماهر الحضمممارة.و تتمممراوح طريقمممة تنممماول همممذه الممممادة بمممين
المحاضممممرة والمناقشممممة ،وعلممممى الطالممممب أن يقمممموم بقممممراءة المممممادة المطلوبممممة قبممممل الحضممممور للصممممف .ويتوقممممع مممممن
الجميع المشاركة في النقاش المساهمة في المهام النقاشية والمطالعة للنصوص.
()0-3:3

 9400112لغة عربية ()2
)Arabic Language (2
متطلب سابق 9400111 :
تهدف هذه المادة إلى تعميق المهارات اللغوية التي اكتسممممبها الطلبة في المتطلب الجامعي اللغة العربية ( )1وتوسمممميعها
مع االهتمام الخاص بالتعبير الشممممممفوي ،والتعبير الكتابي ،ويعتمد في تحقيق ذلك على نصمممممموص مختارة متفوقة ،تتخذ
منطلقا لرفع مسممممممتوى قدرة الطلبة على فهم اللغة العربية مكتوبة ومسممممممموعة من جهة ،ودراسمممممممة القواعد النحوية،
والصرفية ،ودالالت األلفاظ دراسة وظيفية بصورة أعمق وأوسع من جهة أخرى.
()0-3:3

 9400122لغة إنجليزية ()2
)English Language (2
متطلب سابق 9400121 :
لغة انجليزية لألغراض التخصمممصمممية تهدف الى تطوير المهارات اللغوية التي اكتسمممبها الطالب في المتطلب الجامعي لغة
انجليزية ( ) 1مع االهتمام الخاص بالمفاهيم والمهارات والمفردات التي يحتاجها في حقل تخصممممصممممه ،من خالل دراسممممة
نصوص مختارة .كما تركز المادة على المنهج التواصلي في تعلم اللغة.
()0-3:3

 9400191مبادئ االتصال (لغير طلبة اإلعالم)
Principles of Communication
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف إلى تطوير معرفة الطلبة باالتصممال البشممري ،بدءا ً باالتصممال الذاتي وصمموال إلى االتصممال الدولي ،مع التركيز على
االتصال الجماهيري وتأثيره في حياتنا المعاصرة.
()0-3:3

 9700102حقوق االنسان ( لغير طلبة الحقوق)
Human Rights
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة تطور االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان ،والتعرف على حقوق اإلنسان في ظل األمم المتحدة ،واإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسممممممان ،وأيضمممممما العهدين الدوليين لحقوق اإلنسممممممان ،واالتفاقيات الدولية األخرى لحقوق اإلنسممممممان،
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،
وحقوق اإلنسممممان في ظل المنظمات العربية واإلسممممالمية ،وأخيرا موقع األردن القانوني في ظل االتفاقيات الدولية لحقوق
اإلنسان.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية) ( 6س .م).

()0-3:3

 9300104الريادة واإلبداع
متطلب سابق  :ال يوجد

ته د هذهددلمذدة ددى اذ ة ذدةتعريهذبريددى اذدما ددى  ،ذودالب د دوذوذدالبتكددىر،دةفرقذبينذدالبتكددىرذودالب د دو ،ذدةتفكيرذ
دإلب دايذةلقيىمذب شدددددددىري ذدةع ذدال تى ي ،دةعالقةذبينذدمفكىرذدإلب دايةذوريى اذدالا ى ،ذتوةي ذدالفكىر،ذخطةذ
دةع ،دةحىض ىت.
()0-3:3

 9400104علوم سياسية
Political Science
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف مادة العلوم السممممياسممممية إلى تنوير الطلبة وتزويدهم بالمبادئ الهامة لمفهوم السممممياسممممة وكيف تطور هذا المفهوم
وعالقته بالعلوم األخرى  ،كما تمكن الطلبة من االطالع والفهم لمرتكزات السممممممياسممممممة من حيث التعريف ورأي المفكرين
فيها ،كما يسممممممتطيع الطالب التعرف على مفهوم الدولة  ،والحكومة ،وأشممممممكال الحكومات ،مما يزوده يبمعلومات غزيرة
تجعله على علم ودراية بما يدور من حوله في عالم السياسة.
()0-3:3

 9400106التفكير الناقد
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة تعريفًا للتفكير الناقد بعد استعراض مفهوم التفكير وأنواعه ،والتركيز على التفكير الناقد وخصائصه
ومعوقات استخدامه ،وأهمية توظيفه في المواقف الحياتية للطلبة ال سيما في اتخاذ القرارات وحل المشكالت؛
ومهاراته
ا
متنوعة بحيث يتمكان الطالب من تطبيق التفكير الناقد عن طريق التمييز بين الحقيقة
وذلك بعد تدريبهم باستخدام أنشطة
ا
والرأي واستخدام الحجج االستقرائية واالستنباطية واستراتيجيات التفكير الناقد ومراحله واعتماد المعايير الخاصة بهذا
النوع من التفكير.

()0-3:3

9400131القدس والقضية الفلسطينية
Jerusalem Palestinian Cause
متطلب سابق  :ال يوجد
تسممتهدف هذه المادة إعطاء الطالب صممورة مكثفة وشمماملة عن جذور القضممية الفلسممطينية وصمميرورتها وتطوراتها حتى
نهاية عهد االنتداب البريطاني على فلسمممطين في العام 1948؛ إذ كل ما جاء بعد هذا التاريخ إنما هو امتداد لتلك الجذور؛
أوضاع الفلسطينيين كما كانت عشية الحرب العالمية األولى؛ تعهدات الحرب العالمية األولى؛ بريطانيا وفلسطين ،الحركة
الصمممهيونية ،الفلسمممطينيون في مواجهة االنتداب والصمممهيونية وفلسمممطين في األمم المتحدة ( ،)1947ثم تحليل للقضمممية
الفلسطينية.
()0-3:3

9400171مدخل الى علم االجتماع
Introduction to Sociology
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول نشأة وتطور علم االجتماع كعلم مستقل له نظرياته ومناهجه ،وعالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى ،ودراسة عدد
من الموضوعـممممات التي يمكن أن تساعد الطالب في فهـممممم المجتمع والنظـممممم السائـممممدة فيه ،والتعريف بعمليات التفاعـممممل
االجتمـاعي والظـواهـر االجتماعيـة والجماعات األولية والثانوية والجريمة المنظمة والحرام االجتماعي.
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توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية ( 15س .م).
توصيف مواد متطلبات جامعة اختيارية (تكنولوجيا) ( 3س .م).

()0-3:3

 9100101العلم والحياة
Science and Life
متطلب سابق  :ال يوجد
دراسممممممة تطور العلم والطريقة العلمية والتفكير العلمي واسممممممتحداث الوسممممممائل التكنولوجية المختلفة ،والعالقة بين العلم
والتكنولوجيا .وتوضح إسهامات العلم والتكنولوجيا في حل مشاكل اإلنسان مثل الغذاء والكساء والدواء والبناء ووسائل
النقل واالتصممممممال وسممممممائر مشمممممماكل الحياة األخرى  ،وتبين كذلك العالقة المتبادلة بين اإلنجازات العلمية والتكنولوجية
والمجتمع الحديث وأثر ذلك على مستقبل اإلنسان.
9200101مدخل الى الفنون الجميلة (لغير طلبة العمارة والتصميم)
المادة مطروحة حديثا ً

()0-3:3

()0-3:3

9500101اإلسعافات األولية
First Aid
متطلب سابق  :ال يوجد
الهدف من المساق تحضير الطالب ليكونوا مستعدين لتقديم االسعافات االولية الصحيحة والمناسبة في حاالت الطوارئ
من اجل انقاذ حياة المصممممابين او التخفيف من اصمممماباتهم ومنع تدهور حالتهم الصممممحية  ،المقرر يعطي معلومات نظرية
وعملية في االنعاش القلبي الرئوي والحاالت التي تشممممممكل خطورة على حياة المصممممممابين كاالختناق والنزيف والحروق
والكسور كما يغطي اسعاف حاالت الطوارئ في االمراض المزمنة مثل السكري واالزمات القلبية والجلطة الدماغية.
()0-3:3

 9500111الغذاء والتغذية في حياتنا
Food and Nutrition in Our Life
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعريف بالعناصممممر الغذائية وأهميتها ومصممممادرها .كما توضممممح عالقة التغذية بالصممممحة والمرض.
وتتطرق المادة إلى التعريف بمباديء التغذية السمممليمة والمجموعات الغذائية وأسمممس اختيار الغذاء الصمممحي .كما تشمممرح
مواضيع مختارة في الغذاء والتغذية والحميات وحاالت أمراض العصر واألمراض المزمنة ،وتغذية االنسان خالل مراحل
الحياة المختلفة وفي النشاط البدني لإلنسان.
()0-3:3

9600101مهارات حاسوبية
Computer Skills
متطلب سابق 9601099/P.T :
هذا المسمممممماق يعطي لمحة عامة عن االنترنت  ،برتوكوالت االنترنت والشممممممبكة العنكبوتية العالمية وتشمممممممل :تكنولوجيا
االنترنت وخدماتها المختلفة مثل الرسمممممائل االلكترونية  ،بروتوكول نقل الملفات  ،بروتوكول التحكم عن بعد والدردشمممممة.
دراسة مبادئ التصفح  ،محركات البحث و البوبات  ،تصميم و تنفيذ مواقع انترنت باستخدام لغة توصيف النص التشعبي
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وتشمل كيفيه أضافه :الصور  ،الروابط االلكترونية  ،اللوائح  ،الجداول  ،النماذج  ،اإلطارات إلى صفحات الويب .ويتعلم
الطلبة أيضا استخدام لغتي صفحات األنماط المتتالية والجافا سكريبت .
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توصيف مواد متطلبات كلية إجبارية ( 15س .م).
()0-3:3

 809101مدخل إلى االتصال
Introduction to Communication
متطلب سابق :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعريف األكاديمي باالتصال بمستوياته الذاتية والثنائية والجماعية تمهيدا للتركيز على االتصال
الجماهيري لدراسة وسائله  ،وخصائصه  ،ووظائفه  ،ومسؤولياته  ،وضوابطه األخالقية والتشريعية  ،مع تناول
قضاياه األساسية  ،والتعرف على طبيعة العمل في مؤسساته األساسية ومتطلباته.
()0-3:3

 809104اإلعالم األردني
Jordanian Media
متطلب سابق  :ال يوجد
تعنى هذه المادة بتعريف الطالب بنشأة اإلعالم األردني وتطوره وسماته والتشريعات التي واكبت مسيرته منذ نشأة
اإلمارة وحتى العصر الحاضر .ويهتم المساق كذلك بتعريف الطالب بالحق في اإلعالم وبيان أهميته في خدمة التنمية
والتنوير الجماهيري.
()0-3:3

 809105وسائل االتصال :نشأتها وتطورها
Historical Development of Mass Media
متطلب سابق  :ال يوجد.
تتناول هذه المادة دراسة تاريخية لنشأة وسائل االتصال وتطورها في الوطن العربي خصوصا والعالم عموما ،مع بيان
المالمح التاريخية التي مرت بها وسائل االتصال الجماهيري والعوامل التي أثرت في تطورها وانتشارها ،ابتداء بالكتاب
فالصحيفة فالسينما ثم اإلذاعة إلى التلفزيون.
()0-3:3

 809108مناهج البحث اإلعالمي
Research Methods in Communication
متطلب سابق 809101 :
يتعرف الطالب من خالل دراسة هذه المادة على طبيعة بحوث وسائل االتصال الجماهيري وتطورها ومجاالتها المختلفة،
كما يتعرف على مناهج البحث العلمي وطرق تصميمه وأساليب جمع البيانات وكتابة تقرير البحث.
وينتظر من الطالب بعد دراسة المادة أن يكون قادرا على اختيار موضوع بحث إعالمي وتحديد مشكلة البحث ومنهج
الدراسة وكيفية استخالص نتائج البحث ويتم التركيز في هذا المقرر على البحوث الوصفية باعتبارها األكثر انتشارا ً
في حقل اإلعالم.
()0-3:3

 809109مهارات إعالمية باللغة اإلنجليزية
Media Skills in English
متطلب سابق 9400121 :
ترمي هذه المادة إلى تطوير إلمام الطلبة باألنماط المختلفة للغة اإلنجليزية المستخدمة في اإلعالم الناطق باإلنجليزية،
وزيادة مهاراتهم في استخدام هذه اللغة في الحصول على المعلومات  ،وإنتاج مواد أولية صحفية أو إذاعية أو إعالنية
باللغة اإلنجليزية .
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()3:3-0

802213التصميم الجرافيكي لإلعالم
Graphic Design for the Media
متطلب سابق  :ال يوجد
يهدف المقرر إلي التعريف بأسس التصميم  ،ثم يتناول مفهوم فن الجرافيك ومبادئ استخدام برامج التصميم الجرافيكي
في مجاالت إعالمية مختلفة مثل تصميم اإلعالنات والمطويات والملصقات  .وتتيح دراسة المقرر رفع مستوى الذوق
الفني لدى الطالب وتطوير مهاراته الفنية .
()0-3:3

 802303الترجمة اإلعالمية
Mass Media Translation
متطلب سابق 809101 :
تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة في الحصمممول على معلومات وأخبار من مصمممادر تسمممتخدم اللغة االنجليزية ،وتطوير
معرفة الطلبة باللغة اإلنجليزية الصحفية ،وترجمة مواد صحفية بين اللغتين العربية واإلنجليزية.
()0-3:3

 809401إدارة المؤسسات اإلعالمية
Management of Mass Media
متطلب سابق  :سنة رابعة
يتناول هذا المساق مفاهيم اإلدارة ووظائفها الرئيسية وأهمية التنظيم في المؤسسات اإلعالمية والمؤثرات الرئيسية
على إدارة المؤسسات اإلعالمية والقيادة في المؤسسات اإلعالمية والتخطيط اإلعالمي ،عناصره وسماته والصعوبات
التي تواجهه ،واتخاذ القرار في المؤسسات االعالمية.
()0-3:3

 809405االتصال الدولي
International Communication
متطلب سابق  :سنة رابعة
ً
ً
ترمي هذه المادة إلى تعزيز إلمام الطلبة بالق ضايا األ سا سية في حقل االت صال الدولي ،نظريا وعمليا .ويبدأ تناول هذه
المادة باسمممتعراض الدراسمممات األسممماسمممية التي تعرف بهذا الحقل المعرفي ،ثم تنتقل إلى عدد من قضممماياه األسممماسمممية
كالتدفق اإلعالمي الدولي ،والعولمة الثقافية .وتعنى هذه المادة بالتعرف الدقيق على بعض الحمالت الدعائية الدولية،
ونشاطات الملحقيات والمراكز اإلعالمية األجنبية ،والكفاءات المطلوبة للقيام بهذه النشاطات.
()0-3:3

 809103االتصال والمجتمع
Communication & Society
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة وظائف االتصال في المجتمع الحديث ،وتفاعل االتصال مع المجتمع في أوجه أنشطته المختلفة،
ونقاشات نقدية للدور الوظيفي لوسائل االتصال الجماهيري في المجتمع ،والتأثير المتبادل لوسائل االتصال والمجتمع
الحديث مع نظرة مسقبلية ،والمهام التي تتوالها كل من الصحافة المكتوبة ،واإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت تجاه
التغيرات االجتماعية ،والقضايا والمشكالت االجتماعية.
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()0-3:3

 809107اإلعالم العربي المعاصر
Contemporary Arab Media
متطلب سابق  :ال يوجد.
تهدف هذه المادة إلى دراسممممة واقع اإلعالم العربي المعاصممممر والقضممممايا الحيوية التي يتصممممداى لها ،والتحديات التي
تواجهه داخل الوطن العربي وخارجه ،وتتناول موضممممموعات :اإلعالم العربي المشمممممترم ،واإلعالم العربي والقضمممممية
الفلسممطينية ،ودور اإلعالم العربي في مواجهة تشممويه الصممورة العربية في وسممائل اإلعالم الغربية ،والدور اإلعالمي
للصحافة العربية في المهجر والفضائيات.
()0-3:3

 809205قضايا إعالمية
Media Issues
متطلب سابق  :ال يوجد
يتناول الطلبة بالبحث في هذه المادة عددا ً من القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات اإلعالمية في
مسعاها ألداء المهام التي ينتظر المجتمع منها القيام بها  .وتشمل هذه الدراسة قضايا وتحديات محلية وإقليمية
وعالمية وكيف تم التعامل معها .

()0-3:3

 809214األخالقيات والتشريعات اإلعالمية
Media Ethics and Legislations
متطلب سابق  :ال يوجد
يتعرف الطلبة في هذه المادة على البيئة القانونية الناظمة لإلعالم في األردن ،كما يدرسممممون قانون نقابة الصممممحفيين
األردنيين وميثاق الشمممممرف الصمممممحفي ،ويتعرفون على الهيئات التي تتولى مراقبة تطبيق القوانين الخاصمممممة باإلعالم
واحترام الحريات الصحفية.
()0-3:3

 809217الرأي العام والدعاية
Public Opinion and Propaganda
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة تعريف الرأي العام وأنواعه ومظاهره ،وسيكولوجية الجمهور ،وعوامل تكوين الرأي العام ،ودور
وسائل االعالم في التأثير على الرأي العام وتكوينه ،واستطالعات الرأي العام وطرق قياسه ،والدعاية وأساليبها
وأنماطها ومقومات نجاحها والعالقة بين المصطلحين.
()0-3:3

809223العالقات العامة
Public Relations
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعريف باألسس والمبادئ العلمية للعالقات العامة ،وتتناول بالدراسة :مفهوم العالقات العامة،
وتطورها التاريخي ،والتخطيط للعالقات العامة ،ودور وسائل االتصال في العالقات العامة ،وإدارة األزمات،
واستراتيجيات العالقات العامة.
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()0-3:3

 809301اإلعالم والتنمية
Communication and Development in Jordan
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة بالدراسة نظريات التنمية ،والوظائف المنوطة باإلعالم وأجهزته ووسائله في خدمة التنمية الشاملة
(اقتصادية واجتماعية وثقافية) ،مع التركيز على الدور التنموي لإلعالم في المجتمع األردني إزاء مختلف القضايا
والموضوعات المرتبطة بالسكان والصحة واألمومة والطفولة والبيئة واألمن الغذائي ،إضافة إلى دراسة وتقييم برامج
اإلعالم التنموي في األردن وكيفية النهوض بها.

توصيف مواد متطلبات قسم إجبارية ( 60س .م).

()0-3:3

809102مدخل إلى الصحافة
Introduction to Journalism
متطلب سابق  :ال يوجد
يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بالتطور التاريخي للصحافة ونظرياتها ومسؤولياتها ،والتشريعات المنظمة لها،
وأشكال تمويل مؤسساتها.
()0-3:3

809110مبادئ الكتابة الصحفية
Principles of Journalistic Writing
متطلب سابق  :ال يوجد
يتعرف الطالب في هذا المساق على اسس ومبادئ وقواعد الكتابة للصحافة المطبوعة أو الرقمية ،من حيث األهمية
والسبق.

()0-3:3

 809111الخبر والتقرير الصحفي
News Reporting and Editing
متطلب سابق 809110 :
تتناول هذه المادة الخبر الصممممحفي من حيث تاريخه وأنواعه وعناصممممره ومصممممادره وطرق صممممياغته وتحريره  ،مع
التركيز على المقدمات اإلخبارية والعناوين وأسمممممملوب الهرم المقلوب وغيره من أسممممممماليب تحرير الخبر والتقرير
الصحفي  ،باإلضافة الى التدريب والتطبيقات العملية في مجال جمع األخبار وصياغتها وتحريرها.
()0-3:3

 809202مدخل إلى اإلذاعة والتلفزيون
Introduction to Radio and Television
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بطبيعة العمل اإلذاعي والتلفزيوني في مجاالته المختلفة ،وتتناول مواضممممميع عدة
تضمممم اسمممتعراض خصمممائص كل من الوسممميلتين اإلعالميتين ،ومراحل اإلنتاج ،والقوالب البرامجياة المختلفة ،وقواعد
الكتابة اإلخبارية لإلذاعة والتلفزيون.
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()0-3:3

 809206التصوير الصحفي
Photojournalism
متطلب سابق 809110 :

يتعرف الطالب من خالل دراسممة هذه المادة على لغة الصممورة الضمموئية بشممكل عام واسممتخدامات الصممورة في اإلعالم
اإلضمممافة إلى تاريخ التصممموير الضممموئي والصمممحفي  ،وخصمممائص الصمممورة الصمممحفية ووظائفها وأنواعها وتحريرها
ومعالجتها ،كما يتعرف الطالب على عالم التصوير الرقمي ومزاياه ويتدرب على استخدام الكاميرا وكيفية إنتاج صور
وتقارير مصورة.
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()0-3:3

 809208اإلعالم الرقمي
Digital Media
متطلب سابق 809110 :
تهدف المادة إلى تعريف الطلبة بمفهوم اإلعالم الرقمي ومزاياه ومتطلباته نظر ًيا وعمليًا ،وتتيح لهم التعرف على أسس
وأساليب تحرير وإخراج المواد اإلعالمية الخاصة بالمواقع اإلعالمية الرقمية.
()0-3:3

 809212المقابلة والتحقيق الصحفي
Interviewing and Investigative Reporting
متطلب سابق 809111 :
تتناول هذه المادة أنواع الحديث الصممممممحفي ،وخطوات إعداده ،والخصمممممممائص المطلوب توافرها في محرر الحديث
الصحفي ،وأسلوب إجراء الحديث وإدارة الحوار ،والقوالب الفنية لكتابة الحديث الصحفي ،وكذلك :التحقيق من حيث
أهميته ،ومصادره ،وأنواعه ،وأسباب نجاحه ،وكيفية إعداده والقوالب الفنية لصياغته وتحريره.
()0-3:3

 809231مدخل إلى العالقات العامة
Introduction to Public Relations
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعرف على األسممممممس والمبادئ العلمية للعالقات العامة ،وتتناول بالدراسممممممة :مفهوم العالقات
العامة ،وتطورها التاريخي ،والتخطيط للعالقات العامة ،ودور وسمممائل االتصمممال في العالقات العامة ،وإدارة األزمات،
واستراتيجيات العالقات العامة.
()0-3:3

 809302اإلخراج الصحفي وإنتاج المطبوعات
Publication Layout and Design
متطلب سابق 809212 :

تهدف هذه المادة إلى تقديم المهارات الالزمة في مجال اإلخراج الصممممحفي للصممممحف والمجالت ،وتتناول بالدراسممممة:
األسمممس الفنية والعلمية إلخراج الصمممحف والمجالت وإنتاجها ،مع التركيز على سمممكرتارية التحرير الفنية ،والطباعة
الصمممممحفية،والعناصمممممر التيبوغرافية ،وإخراج الصمممممور والعناوين ،وإخراج الصمممممفحة األولى ،والصمممممفحات الداخلية
واإلعالنات في الصحف اليومية ،وفن إخراج المجالت.
()0-3:3

 809310اإلعالن
Advertising
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعريف باإلعالن كنشاط إعالمي من خالل دراسة القواعد النظرية لإلعالن الصحفي ،ودراسة
األسس الفنية والتحريرية لإلنتاج اإلعالني ،وتقييم حمالت إعالنية محلية وعالمية ،وتخطيط وتنفيذ حمالت إعالنية.
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()0-3:3

 809321البرامج اإلخبارية في اإلذاعة والتلفزيون
News Programs for Radio and Television
متطلب سابق 809111+ 809202 :
يتم التعرف في هذه المادة على مبادئ التغطية اإلخبارية لإلذاعة والتلفزيون إضممممممافة إلى الجوانب اإلنتاجية التقنية
الخاصة ببناء النشرات اإلخبارية ،ويتدرب الطلبة على جمع المواد اإلخبارية وتحريرها وتقديمها لإلذاعة والتلفزيون
على شكل أخبار وتقارير ويقومون بإنتاج نشرة إخبارية تلفزيونية كاملة.
()0-3:3

 809322نظريات االتصال
Theories of Communication
متطلب سابق 809101 :
تهدف هذه المادة إلى إثراء معرفة الطلبة بالنظريات األسمممماسممممية التي تتناول جوانب مختلفة من االتصممممال البشممممري،
ويستفيد من هذه المادة بشكل خاص الطلبة الذي يطمحون إلى متابعة دراستهم الجامعية بعد تخرجهم.
()0-3:3

 809323اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني
Radio and Television Production
متطلب سابق 809202 :

هذه المادة تتناول نظريا وعمليا ً مراحل إعداد البرنامج اإلذاعي والتلفزيوني وإخراجه من خالل دراسة نماذج متنوعة
من البرامج  ،ومن خالل إنتاج عمل جماعي يتوج جهد الطلبة ومهاراتهم في البحث وكتابة النص واإلنتاج والتوليف
والمؤثرات وتسجيل الصوت والتقديم.
()0-3:3

 809332المقال والتحليل الصحفي
Editorials and Analytical Writing
متطلب سابق 809111 :
تتناول هذه المادة فن المقال الصمممممحفي من حيث :تعريفه ونشمممممأته ووظائفه وأنواعه ولغته .ويتم التركيز على المقال
االفتتاحي والعمود الصممممممحفي والتعليق الصممممممحفي والمقال التحليلي والمقال النقدي ومقال اليوميات .وذلك من حيث
الخصائص المميزة لكل منها وطريقة بنائها وكتابتها ،إضافة إلى التطبيقات العملية في كتابة المقاالت الصحفية.
()0-3:3

 809341الرأي العام
Public Opinion
متطلب سابق  :ال يوجد.

تتناول هذه المادة تعريف الرأي العام وأنواعه ومظاهره ،وسممميكولوجية الجمهور ،وعوامل تكوين الرأي العام ،ودور
وسمممائل االعالم في التأثير على الرأي العام وتكوينه ،واسمممتطالعات الرأي العام وطرق قياسمممه ،مع التطبيقات العملية
المناسبة في مجال إعداد االستطالعات.
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()0-3:3

 809342الدعاية
Propaganda
متطلب سابق  :ال يوجد.
تتضممممن دراسمممة األسمممس النظرية للدعاية من حيث نشمممأتها وتطورها ،وأسممماليبها ومقومات نجاحها ،وأنماطا ً دعائية
فعاالة ،ودراسممة لتعامل اإلعالم الصممهيوني مع القضممية الفلسممطينية وموقفه من القضممايا السممياسممية الراهنة والحرب
النفسية في المنطقة واإلعالم الخارجي ،وتحليالً لبعض البرامج االخبارية والسياسية التلفزيونية.
()0-3:3

 809351الصحافة االستقصائية
Investigative Journalism
متطلب سابق 802212 :
يكلف الطلبة في هذا المساق بإجراء تحقيقات صحفية حول موضوعات ذات أهمية مع اإللتزام بالقواعد األساسية في
بناء التحقيق الصحفي صقال لمهاراتهم وتعزيزا لمعارفهم بأساليب إعداد التحقيق وكتابته وتحريره.
()0-6:6

 809498تدريب ميداني
Field Training
متطلب سابق  :اجتياز ( )80ساعة
يهدف هذا المسمماق إلى إكسمماب الطالب خبرة عملية من خالل التدريب والعمل الفعلي في إحدى المؤسممسممات اإلعالمية
للتعرف على طبيعة ومهام العمل في المؤسسة اإلعالمية  ،إضافة إلى التعرف عن قرب على متطلبات العمل الصحفي
واإلعالمي.
()3:3-0

809499مشروع تخرج
Graduation Project
متطلب سابق  :اجتياز ( )99ساعة
يقوم الطالب في هذا المساق بإعداد بحث في مجال تخصصه أو يقدم مشروعا ً تطبيقيا ً في إصدار صحيفة أو مجلة
مطبوعة أو صحيفة رقمية.
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()0-3:3

 809222النظم اإلذاعية العربية
Arab Broadcasting Systems
متطلب سابق  :ال يوجد
تتيح هذه المادة للطالب أن يطور مهاراته في مجال اسممممممتخدام عناصممممممر اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني من خالل عدد من
التطبيقات العملية في المجاالت اآلتية :التصمممممموير التلفزيوني ،و تسممممممجيل الصمممممموت ومعالجته ،و التوليف (المونتاج)
واستخدام المؤثرات الرقمية ،واإلضاءة ،و تصميم الديكور.
()0-3:3

 809225مهارات صحفية باللغة االنجليزية
Journalistic Skills in English
متطلب سابق 9400121 :
تركز هذه المادة على إكسممماب الطالب المهارات والقدرة على فهم المواد اإلخبارية والصمممحفية باللغة االنجليزية من خالل
التدريب على القراءة المسمممتمرة وتحليل النصممموص والجمل والتراكيب النحوية واللغوية ،وإكسممماب الطالب قدرا ً كبيرا ً من
المفردات والمصمممممطلحات والمختصمممممرات الصمممممحفية التي تمكنه من فهم المادة اإلخبارية بأنواعها المختلفة السمممممياسممممية
واالقتصادية والرياضية والثقافية والفنية  ،والقدرة على تحليل النص اإلخباري باللغة اإلنجليزية.
()0-3:3

 809240المهارات الفنية في اإلذاعة والتلفزيون
Technical Skills in Radio and Television
متطلب سابق 802102 :
تهدف هذه المادة إلى التعرف على اإلذاعات العربية من حيث نشمممممأتها وتطورها ،وأنواع هذه اإلذاعات وتخصمممممصممممماتها،
واإلذاعات الخاصممممة التي تتميز بالكثرة والتنوع ،والتشممممريعات التي تنظم عمل هذه اإلذاعات ،والدور الذي يقوم به اتحاد
إذاعات الدول العربية.
()0-3:3

 409252وكاالت األنباء
News Agencies
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى التعرف على نشأة وكاالت األنباء وتطورها ،والدور االحتكاري لوكاالت األنباء العالمية ،ومهام
الوكاالت الوطنية ،وطبيعة عمل الوكاالت ،ودورها في تغذية الصحافة ووسائل اإلعالم باألخبار والمواد الصحفية المختلفة،
باإلضافة إلى التعرف عن قرب على وكالة األنباء األردنية.
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()0-3:3

 809306التقرير الصحفي المصور
Photo Essays
متطلب سابق 809206 :
تهدف هذه المادة إلى اكتساب الطلبة مجموعة من المهارات الخاصة بالتقرير الصحفي المصور ،وأهمها خطوات وكيفية
التقاط الصورة وتوظيفها صحفيا ،تحريرا ً وإخراجاً ،وذلك من خالل أسلوب المحاضرة ،وأسلوب عرض النماذج والحاالت
العملية ،بهدف الربط بين المحتويين النظري والعملي.
()0-3:3

 809308اإللقاء اإلذاعي
Broadcast Announcing
متطلب سابق 802102 :
تركز هممذه المممادة على تعزيز مهممارات اإللقمماء اإلذاعي من خالل التممدريممب العملي المكثف وراء الميكروفون على قراءة
النشمممرات اإلخبارية والمواد اإلذاعية المختلفة ،ومراعاة ضمممبط التشمممكيل وسمممالمة النطق ومخارج الحروف ،وذلك بهدف
إعداد الطلبة للعمل في الحقل اإلذاعي على اختالف مجاالته وتخصصاته.
()0-3:3

 809312تطبيقات في اإلعالم الرقمي
Exercises in Digital Media
متطلب سابق 809208 :
تتيح دراسة المادة للطلبة التعمق في فهم العملية اإلنتاجية الخاصة باإلعالم الرقمي من خالل إنتاج مواد إعالمية متكاملة
ومتنوعة.
()3:3-0

 809328تصميم المواقع الرقمية
Websites Design
متطلب سابق 809208 :
يتيح المقرر للطالب الذي إجتاز مقرر "اإلخراج الصحفي" بنجاح فرصة تنمية مهاراته الصحفية والفنية من خالل إنتاج
مطبوعات مختلفة كالنشممممممرات اإلخبارية والمطويات والصممممممحف والمجالت والمواقع الرقمية ويسممممممتخدم الطالب في هذا
المقرر تقنيات الحاسوب المختلفة وبرامج التصميم والطباعة المناسبة.
()0-3:3

 809331العالقات العامة في المؤسسات والشركات
Public Relations in Organizations
متطلب سابق 809231 :
تتناول هذه المادة العالقات العامة في المؤسسات على اختالف أنواعها ،وكذلك المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية،
من حيث وظائفها وأسممممممماليبها وتنظيمها ،والخطط والبرامج التي تود وضممممممعها ،بهدف ترقية العالقات مع كافة الفئات
المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المؤسسات باستخدام الوسائل الصحفية واإلعالمية المنوعة.
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()0-3:3

 809403إنتاج صحفي
Journalism Production
متطلب سابق 809302 :
مقرر متقدم في مجال التحرير واإلنتاج الصممممممحفي يتيح للطلبة تطوير مهاراتهم في جمع األخبار وتحريرها وإخراجها،
ويمكن أن يتوج عمل الطلبة بإنتاج عدد من مجلة "أوراق جامعية" أو أية مطبوعات أخرى قد تأخذ شممممممكل صممممممحيفة أو
نشرة إخبارية أو مجلة أو مطوية.

توصيف مواد متطلبات قسم اختيارية ( 12س .م).

()0-3:3

 809411المجالت والصحافة المتخصصة
Magazines and Specialized Publications
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى دراسمممة المجالت بأنواعها المختلفة ،إضمممافة إلى التحرير الصمممحفي المتخصمممص وتتناول بالتركيز:
تحرير المجالت والتخطيط إلصمممممدارها ،والمجالت المتخصمممممصمممممة ،وتحرير الشمممممؤون الخارجية في الصمممممحف ،والتحرير
االقتصادي والعلمي والفني واألدبي والرياضي .مع االهتمام بالتطبيقات العملية في مجاالت التحرير المتخصص.
()0-3:3

 809413إعداد وإنتاج الفيلم الوثائقي
Documentary Film
متطلب سابق 809102 :
يغطي هذا المسممممممماق أسممممممماسمممممميات إعداد وإنتاج الفيلم الوثائقي التلفزيوني بأشممممممكاله المختلفة من حيث طرق اإلعداد
البحثية،وطرق المعالجة اإلنتاجية العملية التي تتضمممممممن اسممممممتخدام األجهزة وإتقان المهارات الالزمة ،كما يقوم الطالب
بتدريبات عملية مكثفة في البحث واإلعداد والتصممموير الميداني والمونتاج الخطي والالخطي من أجل إخراج عمل جماعي
وثائقي إلى حيز الوجود ،كما يضع األفالم الوثائقية ضمن إطارها اإلعالمي الثقافي األوسع.
()0-3:3

 809424موضوع خاص في االتصال
Special Topic in Communication
متطلب سابق  :ال يوجد
واإلعالم اآلتية :نظريات االتصمال،
يتناول هذا المقرر موضموعا ً يقترحه مجلس القسمم ويختاره من أحد مجاالت الصمحافة إ
و الرأي العام والدعاية ،واإلعالن والعالقات العامة ،والتحرير واإلنتاج الصممممممحفي ،اإلذاعة والتلفزيون .ويمكن أن يأخذ
المقرر شمممممكل حلقة نقاش أو محاضمممممرات نظرية أو ندوات أو بحث مكتبي أو بحث ميداني أو عمل إذاعي أو تلفزيوني أو
إنتاج مجلة "أوراق جامعية" أو أية مطبوعات أخرى.
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()2-1:3

 203252التصوير الرقمي الدعائي
Digital Photography
متطلب سابق  :ال يوجد
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بأنواع الكاميرات الرقمية وتركيب اجزائها الداخلية ،وانواع العدسات وخصائصها،
وطرق استخدامها .يتعلم الطلبة تقنيات التصوير ،قوانين التكوينات الفنية الفتوغرافية ،ومعالجة وطباعة الصور
الفتوغرافية باستخدام البرامج الرقمية المناسبة .يستكشف الطلبة باإلضافة لذلك ،القيم الجمالية للتصوير باألبيض
واألسود واأللوان ،وطرق تصوير مواضيع متنوعة توظف في التصميم الجرافيكي وتطبيقاته بأنواعها.
()0-3:3

 302111مبادئ اإلحصاء
Principles of Statistics
متطلب سابق :ال يوجد
تعريف اإلحصاء ،الطريقة اإلحصائية ،جمع البيانات وتبويبها وعرضها ،تكوين الجداول التكرارية ،مقاييس النزعة
المركزية ،مقاييس التشتت ،االرتباط واالنحدار ،االحتماالت ،التوزيع الطبيعي ،التوزيع الطبيعي المعياري ،توزيع ذات
الحدين ،األرقام القياسية ،السالسل الزمنية.
()0-3:3

 302325التنمية االقتصادية
Economic Development
متطلب سابق 302102 :
يهدف هذا المسممماق إلى التعريف بمفاهيم التخلف والتنمية االقتصمممادية من خالل لدراسمممة أسمممباب نشممموء ظاهرة التخلف
واستمرارها ومؤشراتها وخصائص الدول النامية ومشاكلها والصعوبات التي تواجهها في عملية التنمية االقتصادية .كما
يتناول المساق مناقشة نظريات واستراتيجيات التنمية االقتصادية باإلضافة إلى السياسات التنموية المتبعة في كثير من
الدول النامية ذات األنظمة االقتصادية المختلفة.
()0-3:3

 401205مهارات كتابية باللغة العربية (خاصة بالصحافة واإلعالم)
Writing Skills in Arabic Language
متطلب سابق  :ال يوجد
تركز هذه المادة على االهتمام باللغة العربية ،والتدريب على الكتابة السممممممليمة بها لغويا وقواعديا ،والقراءة الناقدة
للمقاالت الصممحفية ،وتبين جوانب القوة أو الضممعف فيها من النواحي اللغوية واألسمملوبية كما تهتم المادة بلغة الصممحافة
سرة باعتبارها أداة العاملين في الصحافة واإلعالم.
المتمثلة بالفصحى المي ا
()0-3:3

 401212علم النحو ()1
)Syntax (1
متطلب سابق  :ال يوجد
تتناول هذه المادة مفاهيم النحو العامة واألسممممممماسممممممية ،كأقسمممممممام الكلمة ،واإلعراب ،والبناء ،والتركيز بعد ذلك على
المرفوعات :الفاعل ،ونائبه ،والمبتدأ ،والخبر ،وكان وأخواتها ،وأفعال المقاربة ،وإن وأخواتها وما حمل على ليس،
ومعالجة هذه الموضمموعات في إطار منهج متكامل ،يرتفع بها على مسممتوى الثانوية العامة ،ويحيل الطالب على مصممادر
النحو األساسيـة.
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()0-3:3

 405101مدخل إلى علم النفس
Introduction to Psychology
متطلب سابق  :ال يوجد
التعريف بماهية علم النفس وتطوره وميادينه النظرية والتطبيقية ،وطرائق البحث فيه كما يتناول العوامل المؤثرة في
السلوم اإلنساني كالوراثة والبيئة ،ويشمل كذلك مظاهر الحياة النفسية والعقلية عند اإلنسان بداية من اإلحساس واالنتباه
واإلدرام إلى التفكير ثم التذكر ،وسلوم الفرد في الجماعة ،إضافة إلى دافعية الفرد وانفعاالته وذكائه ومكونات شخصيته،
وكذلك صحته النفسية ومرضه النفسي.
()0-3:3

 405109مهارات التواصل بين األشخاص
Inter-Personal Communication Skills
متطلب سابق  :ال يوجد
تعريف الطالب بمفهوم التواصل بين األشخـمممممماص وبنيته ومهاراته والعوامـممممممل المؤثرة فيه ،وبعض تطبيقاته في الحياة
العملية .كما يهدف أيضـممممما إلى تشجيع تأمـمممممل الطالب في عاداته ومهاراته التواصلية وتحسينها في السياقات االجتماعية
المختلفة كالبيت والجـمممممممامعة والعمل وال صداقة وغير ذلك .ولتحقيق هذين الهدفين يقدم الم ساق جملة من المو ضوعات
التواصلية مثل :االستماع ،اإلدرام االجتماعي ،مفهوم الذات ،اللغة اللفظية وغير اللفظية ،المحـممممممادثة ،أسس العالقـممممممات
اإلنسانية وتطورهـممممما ،والتواصل اإلقناعي ،واألخـمممممالق في التواصل ،وبعض المهارات التطبيقية مثل التفاوض والمقابلة
والعرض .ويسعى المساق بصورة خاصة إلى ربط المفاهيم والمهارات والمشكالت بخبرة الطالب الحياتية المباشرة.
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اتصل بنا

جامعة البترا
العنوان البريدي :جامعة البترا
ص .ب 961343
عمان 11196 -
األردن
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فاكس رقم(00962-6) 571-5570 :
الموقع االلكتروني www.uop.edu.jo

عميد شؤون الطلبة

عميد القبول والتسجيل

تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )5810( :
فاكس رقم (00962-6) 571-2788 :
البريد االلكتروني:
student-affairs@uop.edu.jo

تلفون رقم (00962-6) 579-9555 :
قسم القبول  -فرعي )5010( :
قسم التسجيل  -فرعي ()5020
قسم الوثائق  -فرعي ()5030
البريد االلكتروني:
registrar@uop.edu.jo

قسم الصحافة واإلعالم
تلفون رقم(00962-6) 579-9555 :
فرعي رقم )3100()3232( :

(إعداد :الدكتور /فارس بدوي وتنفيذ السيدة فاطمة عواد وتدقيق وتحديث د.نسرين عبدل )2018
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