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 التنمية دراسات قسم   
 الرؤية و رسالة القسم

 
 الرؤية

إعددداد طل ددة يمتلمددون مهددارات متا يددة وعمليددة متقدمددةا ويحرصددون علددم التطددور المه ددي المسددتمر 
ويسددتخدمون التم ولوجيددا الحدييددة لددي مجدداو تخصصددهما ويتعدداو ون  شددمو لعدداو مدد   يددر م مددن 

 لمتخصصين لتطوير مراج  الصحالة لي األردن والدوو العر يةا
 

 رسالة القسم
 إلم: قسم الصحالة يسعم 

إعدددداد الطل دددة إعددددادال جيددددال للعمدددو العخمدددي لدددي جميددد  التخصصدددات لدددي المؤسسدددات   -
 العخمية الرسمية والخاصة.

المه دددي  إعدددداد طل دددة يمتلمدددون مهدددارات متا يدددة وعمليدددة متقدمدددةا ويحرصدددون علدددم التطدددور -
المسددتمر ويسددتخدمون التم ولوجيددا الحدييددة لددي مجدداو تخصصددهما ويتعدداو ون  شددمو لعدداو 

 م   ير م من المتخصصين لتطوير مراج  الصحالة لي األردن والدوو العر ية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم الصحافةعن مقدمة 
 

لي العام الجامعي  تأسس قسم الصحالة مأحد أقسام ملية اآلداب والف ون  جامعة ليخدلفيا
وتشتمو الخطة التدريسية لهذا التخصص التط يقي لي مجاو الصحالة علم  2012/2013

 المجاالت المعرلية التالية:
 التحرير الصحفي  -
 الخراج والتصوير الصحفي  -

 المهارات الصحفية  اللغة اال جليزية ا والصحالة المتخصصة أو التط يقات الصحفية  -

 االتصاو والعخم  -

 لتدريب الميدا ي) المجاو العلمي( ا -

تمسب  ذه المجاالت المتخصصين لي مجاو الصحالة المهارات العلمية والعمليةا 
 والممارسات المعاصرة المست دة إلم ال حوث العلمية والمعايير المه ية المعتمدة عالميال.

ط التي تطرحها وقد تم أعداد الخطة الدراسية  عد دراسة معمقة لمجموعة من ال رامج والخط
قليميا ودوليال. والتي من خخلها ت لورت لمرة إعداد  ذا  عدد من الجامعات المرموقة محليال وا 

التخصص الجديد ليمون تخصصال تط يقيالا م سجمال م  حاجات السوق األرد ي والعر ي 
قو ومتطل اته للمفاءات العخمية المدر ة والموام ة للمستجدات العلمية والعملية لي ص

 الصحالة.
( ساعة 135يتطلب الحصوو علم درجة ال مالوريوس لي  ذا التخصص إ هاء الطالب )

 % عملي (.50%  ظري و50معتمدة )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الصحافةالخطة االسترشادية لتخصص 

 (2012/2013) ساعة معتمدة 135

 السنة الثانية  السنة األولى 

 لفصل الثانيا الفصل األول الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 المعتمدة
 اسم المادة رقم المادة

الساعات 

 المعتمدة
 اسم المادة رقم المادة

الساعات 

 المعتمدة
 اسم المادة رقم المادة

الساعات 

 المعتمدة

 0130104 3 (*1مهارات اللغة العربية ) 0110101
مهارات االتصال لإلعالم 

 (1باإلنجليزية )
3 0130105 

مهارات االتصال لإلعالم 

 (2باإلنجليزية )
 3 التصوير الصحفي 0160131 3

 0101106 3 (*1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 1301010
مهارات االتصال لإلعالم 

 (1بالعربية )
3 0101106 

مهارات االتصال لإلعالم 

 (2بالعربية )
 3 الدعاية والرأي العام 0111145 3

 3 أسس اإلعالن 0160242 3 أسس التصميم 0180122 3 الخبر الصحفي 0160111 3 طنيةالتربية الو 9111101

0111140 
 مدخل إلى علم االتصال

 متطلب كلية إجباري
  3 الحديث الصحفي 0160210 3 متطلب كلية إجباري  3

 متطلب جامعة اختياري
 

3 

 3 متطلب كلية إجباري  3 يةعلوم عسكر 0111100 3 متطلب كلية اختياري  3 متطلب جامعة اختياري 

 3 اختياري كلية متطلب  3 إجباريمتطلب كلية   3 متطلب جامعة اختياري   3  

 18 المجموع 18 المجموع 18 المجموع 15 المجموع

 السنة الرابعة السنة الثالثة

 الفصل الثاني الفصل األول الفصل الثاني الفصل األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 

 معتمدةال
 اسم المادة رقم المادة

الساعات 

 المعتمدة
 اسم المادة رقم المادة

الساعات 

 المعتمدة
 اسم المادة رقم المادة

الساعات 

 المعتمدة

 0160311 3 التقرير الصحفي 0160310

 المقال والتعليق الصحفي

 

 

 3 نظريات االتصال 0160440 3 متطلب جامعة اختياري  3

 0160331 3 إنتاج المطبوعات الصحفية 0160320 3 اإلخراج الصحفي 0160220
تطبيقات في الصحافة 

 اإللكترونية
3 0160441 

إدارة المؤسسات 

 اإلعالمية
3 

 0160414 3 التدريب الميداني 0160431 3 تطبيقات في الصحافة المكتوبة 0160330 3 تشريعات اإلعالم وأخالقياته 0160240
 صحفي مشروع 

  
3 

 3 مناهج البحث لالتصال 0160432 3 إجباري كلية متطلب  3 الطباعة تقنيات 0180383ا

0160411 
الصحافة 

 االستقصائية

 

3 

 3 الصحافة المتخصصة 0160430 3 االتصال التنموي 0115342 3 متطلب جامعة اختياري 

 0115372 3 قراءات في اإلعالم األردني 0160340 3 متطلب كلية اختياري 
 االقتصاد السياسي

 والتنمية
3 

 12 المجموع 18 المجموع 18 المجموع  18 المجموع 

 عزيزي الطالب:* 

 لتحقيق النتائج المتميزة، وعدم الوقوع في إشكاالت التخرج. ؛هذه الخطة االسترشادية تساعدك في اجتياز متطلبات خطتك الدراسية بطريقة معرفية متسلسلة -1

 القسم )أو رئيس القسم( قبل تسجيل المواد في كل فصل.يجب مراجعة المرشد األكاديمي في  -2



 
 
 

 (ساعة معتمدة 135) :عدد الساعات المعتمدة للتخصص .1

 توزي  الساعات المعتمدة علم ممو ات الخطة الدراسية. .2

 النسبة المئوية الساعات المعتمدة المتطلب
 %20 27 متطل ات الجامعة
 %19 24 متطل ات الملية

 %61 81 خصصية متطل ات القسم الت
 ددد ددد متطل ات القسم المسا دة

 %100 132 المجمددددددوع
 ساعة معتمدة( 27متطل ات الجامعة: ) .3

 النسبة المئوية الساعات المعتمدة المكون
 %45 12 متطل ات الجامعة الج ارية
 %55 15 متطل ات الجامعة االختيارية

 %100 27 المجمددددددوع
 ساعة معتمدة( 12الجامعة الج ارية: ) أ_ متطل ات         

 الساعات المعتمدة اســم المــادة رقم المادة
 (  ساعة معتمدة12المجاو األوو/ متطل ات الجامعة الج ارية  )

 3 (*1)مهارات اللغة العر ية  0110101
 3 علوم عسمرية  1111000

 3 التر ية الوط ية 9111101
 3 *(1يزية )مهارات اللغة ال جل 1301010

 ساعة معتمدة(  15: )_ متطل ات الجامعة االختيارية
( ساعة من المجاالت التالية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد أقصى مادتين من 15يدرس الطالب )

 :كل مجال
 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 ( ساعات معتمدة6-3المجال الثاني/ العلوم اإلنسانية من )
 3 (2مهارات اللغة العر ية ) 0110102
 3 (3مهارات اللغة ال جليزية ) 0130103
 3 (1مهارات اللغة الفر سية ) 0140101
 3 (1لغة أج  ية )إيطالي  0140104
 3 (1لغة أج  ية )ع ري  0140106

 ( ساعات معتمدة6-3المجال الثالث/ العلوم االجتماعية واالقتصادية من )
 3 دمة لي علم االجتماعمق 0111111
 3 مقدمة لي علم ال فس 0111112
 3 1الفمر والحضارة ال سا ية  0111133
 3 وسائو االتصاو والمجتم  0111142
 3 *يقالة الت مية 0115255

 ( ساعات معتمدة6-3المجال الرابع/ العلوم والتكنولوجيا والزراعة من)
 3 صحة ال سان والمجتم  0910101
 3 م ادئ التمريض والسعالات األولية 0910105
 3 ال سان وال يئة 0240151
 3 أساسيات السيارات 0620105
 3 مهارات الحاسوب 0750111

 *لغير طل ة دراسات الت مية



 
 ساعة معتمدة( 24متطل ات الملية : ) .4

 النسبة المئوية الساعات المعتمدة المتطلب
 %62 15 متطل ات الملية الج ارية

 %38 9 ل ات الملية االختياريةمتط
 %100 24 المجمددددددوع

 ساعة معتمدة( 15أ_ متطل ات الملية الج ارية : )      
 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 3 لن المتا ة والتع ير 0110111
 3 لن الخطا ة والحوار 0110113

 3 مدخو إلم علم االتصاو 0111140

 3 حثم ا ج ال  0111160

 3 (2مهارات اللغة ال جليزية ) 0130102

     
 ساعة معتمدة( 9ب_ متطل ات الملية االختيارية: ) 

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 3 تذوق ال ص األد ي 0110112
 3 الممت ة العر ية والمعاجم 0110280
 3 ت مية وت ظيم المجتم  0111115
 3 مهارات التفمير 0111117
 3 قراءة واستيعاب 0120113
 3 تاريخ الفن العالمي 0190473
 3 يقالة جمالية 0180360

 

 ساعة معتمدة( 81متطل ات التخصص: ) .5
 النسبة المئوية الساعات المعتمدة المتطلب

 %70 57 متطل ات القسم التخصصية الج ارية
 %11 9 متطل ات القسم التخصصية االختيارية

 %19 15 لمسا دةمتطل ات التخصص ا
 %100 81 المجمددددددوع

 
 أ_ مواد القسم الج ارية ومجاالتها:

الساعات  اسم المــادة رقم المادة
 المعتمدة

 3 دمة لي دراسات الت ميةقم 0115101
 3 مشمخت اجتماعية  0115161
 3  ظريات الت مية وم ا جها 0115251
 3 الت مية وال يئة 0115256
 3 ء االجتماعي ومؤشرات الت ميةالحصا 0115260
 3 المجتم  المد ي 0115281
 3 االتصاو الت موي 0115342
 E 3موضوعات خاصة لي الت مية  0115350
 3 مراق ة وتقويم المشاري  الت موية 0115351
 3 التخطيط وال رامج الت موية  0115359



 3 التغيير االجتماعي واليقالي 0115361
 3 لمرأة والج دردراسات ا 0115365
 3 والت مية العولمة 0115371
 3 االقتصاد السياسي والت مية 0115372
 3 إدارة المشاري  الت موية: تدريب عملي  0115457
 3  حث تط يقي 0115459
 3 الت مية السياسية والحمم الرشيد  0115483
 3 الت مية والم ظمات الدولية  0115484

 

 ج ارية المسا دة:ب _ متطل ات التخصص ال
 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 3 مقدمة لي الدارة 0330110
 E 3قتصاد الملي م ادئ اال 0320151
 E 3قتصاد الجزئي م ادئ اال 0320150
 3 إدارة الموارد ال شرية 0330317
 3 الت مية االقتصادية 0320370
0320434 

دراسات الجدوى وتقييم 
 3 المشروعات

 ج_ مواد القسم االختيارية:
 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 3 الدعاية والرأي العام 0111145
 3 الجغراليا السياسية 0111155
 3 الت مية ال شرية 0115254
 3 ت مية مجتمعات محلية 0115364
 3 العخقات الدولية والت مية 0115282

0115475 
ية الفقر والمجتمعات ال ام

 3 :  ماذج ت مويةوالت مية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :وصف املواد

 

 املواد اليت يطرحها القسم )إجبارية واختيارية(:

 

 أواًل: مواد التخصص االجبارية:  

 )ختصص إجباري(       ساعات معتمدة3  الصحفي( اخلرب 0160111)

 ية للطالب عن صناعة األخبار وكيفية أهداف املادة  : يهدف  هذا املقرر إىل تقديم معرفة نظرية وتطبيق

حتريرها. ويتدرب الطالب على تغطية األحداث وكتابة األخبار باألساليب العلميةة  وكيفيةة اختةا     

 قرارات النشر يف ضوء القيم اخلربية 

     توصيف املادة : تعريف الطالب بأنواع املقدمات اإلخبارية وكيفية صياغتها  وأنواع العنةاوين ورةر

البسةيطة واملركبةة والتعةرف علةى      باإلضافة إىل التدريب العملي على فن كتابة األخبةار كتابتها 

 .راسل ن وغ ر  ل املنباء واألمصادرها من وكاالت 
 

 

 )ختصص إجباري(    ساعات معتمدة 3 ( احلديث الصحفي0160210)

 ات الصحفية. أهداف املادة: تعريف الطالب بأساسيات إعداد األحاديث الصحفية وتغطية املؤمتر 

   توصيف املادة: يدرس الطالب أنواع احلديث الصحفي  واملؤمتر الصحفي وخطوات إجراء املقابلة  ورر

تغطيةة املةؤمترات الصةحفية   وتوهيفهةا يف التحقيقةات الصةحفية والتعليقةات  وتوهيةف الصةةورة         

فية وتغطيةة املةؤمترات   والعناوين املرافقة لكل منها. ويتم تدريب الطلبة على إعداد األحاديث الصح

   ونشر ما ينجزوه يف جملة القسم.الصحفية

 

 )ختصص إجباري(                            ساعات معتمدة 3                    التقرير الصحفي   (0160310)

  والتدريب على اإلعداد والتخطيط  الصحفيوالتقريرأهداف املادة: تعريف الطالب بأساسيات فن التحقيق

 الكتابة للتحقيقات.و

 ويعةر   اوأساليبه اوأنواعه ة الصحفي والتقارير اتتوصيف املادة: تتضمن هذه املادة شروط التحقيق  

لفنون اختيار املوضوع وأساليب مجع املعلومات وأهمية الدقةة والبسةارة يف العةر  واملوضةوعية  مةع      

بإعةةداد حتقيقةةات   توهيةةف العنةةاوين والصةةور املناسةةبة كشةةروط لنجاحةةا. ويكلةةف الطالةةب      

   ونشر ما ينجزوه يف جملة القسم.صحفيةوتقارير

 

 (       )ختصص إجباري(0160310)متطلب سابق  ساعات معتمدة 3   االستقصائية   الصحافة (0160411)

 .أهداف املادة: التعرف على مبادئ الكتابة االستقصائية والتدرب على القيام بها 

 سة أساسيات الكتابة اإلستقصائية  والتحض ر هلا واساليب مجع توصيف املادة: تتضمن املادة درا

داد دراسةةة عةةالبيانةات هلةةا والتعةةرف علةى جمةةاالت الكتابةةة االستقصةةائية ويكلةف الطالةةب بإ   

 استقصائية ويتم نشر ما ينجز يف جملة القسم.

 

                              ري()ختصص إجبا      ساعات معتمدة  3     والتعليق الصحفي          ( املقال0160311)

 الطالب على كتابة خمتلف أنواع املقةاالت والتعليقةات والتعةب ر عةن رأيةا حةول        دريبأهداف املادة: ت

 خمتلف القضايا واألحداث وفقًا الهتماماتا.



  توصيف املادة: يدرس الطالب املقال الصحفي من حيث ماهيتا وأهميتا وأنواعا وأسلوب حترير كل نوع 

وكما  يتلقى والفر  ين املقال الصحفي والتعليق الصحفي    ب ن أنواع املقاالتموضوعاتا  , والفر  و

الطالب تدريبات عملية لكتابة األنواع املختلفة للمقال   ويطالب بكتابة تعليقةات علةى األحةداث    

   ويتم نشر ما ينجز يف جملة القسم.احمللية والعربية والدولية

 

 

 

 )ختصص إجباري(                  ساعات معتمدة 3  راج الصحفي        اإلخ (0160220)

 .أهداف املادة: تعريف الطالب باسس اإلخراج الصحفي والتعرف على مدارس اإلخراج املختلفة 

  توصيف املادة: يدرس الطالب يف هذه املادة مفهوم إخراج الصحف ووهائفا ومبادئ تصميم

 اج.الصفحات وخصائصا وأمناط اإلخر

 

 

 )ختصص إجباري(  ساعات معتمدة 3    الصحفيالتصوير  (0160131)

 .أهداف املادة: التعرف على إمكانيات التصوير الرقمي وتعلم تقنياتا 

       توصيف املادة :التعرف على كيفية عمل آلة التصوير الرقمية وعلةى نقةاط االخةتبف بة ن آلةة

القدرة على عر  الصور من و ى اللقطات الفنيةوالتدريب عل تصوير الفيلم وآلة التصوير الرقمية 

آلة التصوير الرقمية وتوصيل اآللة باحلاسب والتلفاز  القدرة على ضبط جودة الصور وحفظها من 

آلة التصوير الرقمية وانتقاهلا إىل احلاسب والقرص املضغوط  القدرة على التعامةل مةع اساسةيات    

ومعاجلة الصور وعر  خمتلةف التةأا رات علةى     برنامج الفوتوشوب  القدرة على حتديد تصحيح

 الصور ورباعتها.

 ويطلب من الطالب إعداد مشروع مصور حول قضية ما.

 

 )ختصص إجباري(                  ساعات معتمدة 3( إنتاج املطبوعات الصحفية               0160320) 

 

 

 

 

 

 

 )ختصص إجباري( ساعات معتمدة 3    (  1لإلعبم باإلجنليزية ) االتصال( مهارات 0130104) 

 تهدف هذه املادة إىل تعليم الطالب بعض املصطلحات اإلعبمية الشائعة باللغة اإلجنليزية   أهداف املادة :

 ومناقشة قضايا إعبمية عامة كما جاءت يف الصحافة املكتوبة باإلجنليزية 

  باإلضافة إىل املهارات التطبيقية يف استخدام  توصيف املادة  : تتضمن املادة دراسة املصطلحات اإلعبمية

اللغة اإلجنليزية يف خمتلف وسائل اإلعبم.   وإجراء حوارات ومقاببت  وإنتةاج مةواد صةحفية باللغةة     

   يتم نشرها يف جملة القسم.اإلجنليزية

 
 سابق(  )ختصص إجباري( متطلب 0130104)  ساعات معتمدة  3 (2لإلعبم باإلجنليزية ) االتصال(   مهارات 0130105)

 أهداف املادة: : ترسيخ وتعميق املهارات اللغوية العربية  يف صياغة وإرسال الرسالة واستقباهلا 

      توصيف املادة : تتضمن هذه املادة تدريبات عملية يف صياغة الرسالة اإلعبميةة وحتليلةها بنةاءل علةى

( . ويتم دراسة منا ج 1ألسس النظرية اليت مت تناوهلا يف مادة اللغة مهارات اتصالية لإلعبم باإلجنليزية )ا

إعبمية واقعية من الصحافة األجنبية ومواقع الصحافة اإلجنليزية واألم ركية   حبيث يتم تكليةف  

اقع االلكرتونية   وحتليل الطالب بعمل مشاريع حتريرية لوسائل اتصالية مجاه رية مثل الصحف واملو



املضام ن اإلعبمية املختلفة تركيزًا على بنائها اللغةوي   وخةواص مفرداتهةا   واألخطةاء الشةائعة يف      

   ويقوم الطالب بإعداد مادة للنشر يف جملة القسم.الكتابة  اإلعبمية

 

 صص إجباري()خت                  ساعات معتمدة 3  الصحافة املتخصصة         (0160430)

  .أهداف املادة: التعرف على ربيعة الصحافة املتخصصة وأنواعها وأساليب حتريرها 

  توصيف املادة: تتضمن املادة التعريف بالصحافة املتخصصة وأنواعها من حيث ربيعة املوضوعات

واجلمهور املستهدف واملؤارات على الصحافة املتخصصة والكتابة هلا   والتدريب على إعداد 

 يفة متخصصة حسب اهتمام الطالب.صح

 

 

 

 )ختصص إجباري(                 ساعات معتمدة 3  الصحافة املكتوبة        تطبيقات يف (0160330)

  أهداف املادة :   تطبيق أسس الكتابة الصحفية من حيث تدريبا على كتابة  اخلرب والتعليق

 واحلديث الصحفي والكتابة االستقصائية. 

 دة :  القيام بتطبيقات عملية يف جماالت حترير اخلرب وحترير املقال والكتابة توصيف املا

االستقصائية وكتابة املقاببت واألحاديث الصحفية وإعداد النشرة الصحفية وامللف الصحفي 

 وكتابة الردود الصحفية.

 

 ()ختصص إجباري    ساعات معتمدة  3الصحافة االلكرتونية     تطبيقات يف ( 0160331)

  أهداف املادة: : التعرف على ربيعة الصحافة اإللكرتونية واجتاهاتها 

   توصيف املادة : تتضمن هذه املادة تدريبات عملية بالدخول إىل املواقع اإللكرتونية اإلعبمية لتحليل

الرسالة اإلعبمية  للوكاالت اإلخبارية أو الصحف أو اجملبت االلكرتونية والصحافة الشعبية  ومن 

ينها على سبيل املثال صحيفة الديوان الكويتية   وديوان العرب  واحمليط شبكة اإلعبم العربية و ب

املواقع األردنية عّمون ووكالة جراسا نيوز وأنباء سرايا    اليت توفر التفاعل للقراء   ومواقع الصحف 

بية مثل اجلزيرة نت والعربية نت العربية اليومية واألسبوعية الورقية باإلضافة إىل مواقع الفضائيات العر

 والدوتشة فيلا األملانية BBCواليب بي سي  CNNوغ رها من املواقع األجنبية بطبعتها العربية مثل 

    وممارسة الكتابة يف موقع قسم الصحافة.وغ رها 

 

 )ختصص إجباري(   ساعات معتمدة 3  يدانياملتدريب ال(  0160431)

 :ة للعمل الصحفي ممةا يكسةبا   يالب فرصة التفاعل مع الظروف الطبيعأن يتحقق للط أهداف املادة

 مهارات عملية يف جمال ختصصا.

  :لةد  إحةد  املؤسسةات     ساعة معتمدة  90بعد جتاوز لتدريب امليداني لالطالب  خيضعتوصيف املادة

  ونةي بالنشةر اإللكرت ودور النشر  واملطابع   والشركات املختصة باألنشةطة  ات الصةلة     الصحفية

 واإل اعات والتلفزيونات ووكاالت األنباء.

 

 )ختصص إجباري(    ( 0111140)متطلب سابق   ساعات معتمدة 3 وي التنم  االتصال (0115342)

 .أهداف املادة: تعريف الطالب بالتنمية ودور وسائل االتصال فيها 

   نظريات االتصال التنمةوي    ودراسة توصيف املادة: تتضمن دراسة مفهوم االتصال التنموي واجتاهاتا

 ة واملستدامة وصلتها بالتنمية وبالتحديث والتقدم     ودور االتصال التنموي يف حتقيق التنمية الشامل



للمجتمع   ودراسة بعض التجارب العربية ودور االتصال يف خططها التنموية . وجتارب األمم املتحدة يف 

 وية.  والتجربة األردنية التنماالتصال التنموي 

 

 

 )ختصص إجباري(   ساعات معتمدة 3 اإلعبم و أخبقياتا تشريعات (0160240) 

 

   أهداف املادة: تعريف الطالب بالصلة ب ن تشريعات االتصال وأخبقياتا واليت حتكم النشاط االتصالي

 العربي بشكل عام ويف األردن  بشكل خاص.

 والتشريعات ومواايق الشرف اإلعبمية  املنظمة ملهنة توصيف املادة: يدرس الطالب يف هذه املادة القوان ن 

 والنشر واإل اعة والتلفزيةون  واإلعبن  والقوان ن والتشريعات املنظمة للمطبوعات الصحافة واإلعبم

قوان ن املنظمة ال  وواملواقع اإللكرتونية ومحاية حق املؤلف وحقو  امللكية يف األردن  والبلدان العربية

   واملسؤولية القانونية املرتتبة على جرائم النشر يف األردن  والبلدان العربية. ةملهنة الصحاف

 

 

 

 )ختصص إجباري( (0111160)متطلب سابق   ساعات معتمدة 3   ( مناهج البحث لبتصال0160432)

 

  أهداف املادة: تعريف الطالب باملسائل اإلجرائية والفنية للبحث العلمي يف جماالت االتصال 

 ف المادة: يدرس الطالب في هذه المادة مفهوم البحث العلمي في مجاالت االتصاال ماح ثياث خطاوات توصي

كيفياة تحدياد المشاكالت العلمياة وصاياوتها ودراساتها وأسااليب جماا البياناات  وإعداد البحاث االتصاالي ، 

علااى ماانهج البحااث ، ويتعاار  وأدواتهاا وقواعااد االقتباااس وإابااات المراجااا وكتابااة التقرياار النهااائي للبحااث

ويقاوم الطالاب بتطبياق عملاي  الميداني والتجريبي وتحليل المضمون والمنهج التااريخي ودراساة ا لحالاة، 

 إلعداد بحث في أثد مياديح االتصال الجماهيري.

 

 )ختصص إجباري(               ساعات معتمدة 3      الرأي العامو الدعاية (0111145)

 

 الب مبفهوم الدعاية والرأي العام   ودور وسائل اإلعبم يف تكوين الرأي العةام  أهداف املادة: تعريف الط

 واألساليب واألدوات والوسائل االتصالية املستخدمة هلذا الغر . 

  أسةاليب    والتفريق بينها وب ن اإلعبن ودراسةة  توصيف املادة: تتناول هذه املادة دراسة مفهوم الدعاية

ودورها يف خدمة النظم السياسية املختلفة وتأا رها على الرأي العام . ودراسة  عملها وأدواتها وأنواعها  

مفهوم الرأي العام وأنواعا ومقوماتا وعوامل تكوينا واسةتخداماتا وسةلوكياتا ووهائفةا. كمةا     

  وتأا رهةا علةى احليةاة     وإعبميةة ودوليةة  تتناول دراسة الرأي العام كظةاهرة اجتماعيةة ونفسةية    

جتماعية للمجتمعات املعاصرة  إضافة إىل رر  قياس الرأي العام. هذا باإلضافة إىل دراسة السياسية واال

اإلشاعة وأساليب احلرب النفسية كنما ج دعائية تستهدف السيطرة  على الرأي العةام وتوجيهةا.مع   

 منا ج تطبيقية للدعاية الدولية.

 

 )ختصص إجباري(                            مدةساعات معت 3      االتصال            نظريات  (0160440)

 

    أهداف املادة: تعريف الدارس بأهم النظريات يف جمال االتصال وعناصر بناء نظريتا  إضةافة إىل التوعيةة

 بدور النظرية  يف فهم تأا رات وسائل االتصال والظواهر الناجتة عنها. 



 املرتبطة بعناصر عمليةة   سائل االتصال اجلماه رياملادة نظريات وه توصيف املادة: يدرس الطالب يف هذ

كما يدرس منا ج االتصةال الغربيةة والعربيةة والنظريةات      االتصال املرسل و الرسالة والوسيلة والتأا ر  

  .املرتبطة باملتصل ونظريات النظم االتصالية 

      

 )ختصص إجباري(  ساعات معتمدة 3 إدارة املؤسسات اإلعبمية (0160441)

 

 .أهداف املادة: تعريف الطالب بنظم إدارة املؤسسات اإلعبمية وأنشطة اإلدارة اإلعبمية واختصاصاتها 

        توصيف املادة: يدرس الطالب يف هذه املةادة مفهةوم اإلدارة ونظرياتهةا  وأنواعهةا  وأنشةطتها وأسةاليب

وصية اإلدارة اإلعبمية يف تنظيمها , وأارها يف متابعة تنفيذ برامج املؤسسات وحتقيق أهدافها   وخص

توجيا سياسة املؤسسات اإلعبمية واملالية , وتقويم اإلنتاج اإلعبمي  وتطةوير املؤسسةات اإلعبميةة    

اسة حالة إلحد    و ل  بالرتكيز على منا ج املؤسسات الصحفية ويقوم الطالب بدروربطها باجملتمع

 املؤسسات الصحفية العربية.

 

 )ختصص إجباري(                  ساعات معتمدة 3          إلعبم األردنيقراءات يف ا (0160340)

 
  أهداف املادة : التعرف على ربيعة وسائل اإلعبم األردنية ودراسة مؤسساتا الرمسية   واألنظمة

 والتشريعات واالسرتاتيجيات الناهمة لا .
 عبم األردنية والفلسفة اإلعبمية   توصيف املادة :تتضمن هذه املادة التعرف على ربيعة وسائل اإل

واسرتاتيجية االعبم والواائق األساسية للسياسة اإلعبمية واملؤسسات اإلعبمية الكرب  

 وكذل  التعرف على تطور القوان ن والتشريعات الناهمة للعمل اإلعبمي.
 

 

 ص إجباري()ختص                  ساعات معتمدة 3          مشروع التخرج  (0160414 )

 اانيًا: مواد التخصص االجبارية املساندة:  

 

 )ختصص إجباري مساند(    ساعات معتمدة 3 (  1لإلعبم  بالعربية ) االتصال( مهارات 0110105)

 .أهداف املادة: تعريف الطالب باألخطاء الشائعة يف وسائل اإلعبم وتدريبا على الكتابة الصحيحة 

 ادة دراسة حتليليةة نقديةة لل غةة اإلعبميةة مةن حيةث مسةات اجلملةة         توصيف املادة: تتضمن هذه امل

اإلعبمية وتركيبها اللغوي  وخواص مفرداتها  وتأا ر اللغات األجنبية على اللغة اإلعبمية واألخطاء 

  اخل…الشائعة يف وسائل اإلعبم )كأخطاء التعب ر وأخطاء اسةتعمال الكلمةات وأخطةاء القواعةد     

 ى حتليل املقال الصحفي واختيار العناوين.وكذل  الرتكيز عل

 

 )ختصص إجباري مساند(               ساعات معتمدة 3          االقتصاد السياسي والتنمية ( 0115372)

   تهدف املادة إىل دراسة تأا ر السو  ومؤسساتا على التنمية. عبقة التخطيط بالتنمية

اه االجتماعي والتنمية. والعبقة التفاعلية ودور السياسات االقتصادية والعامة يف الرف

ب ن السياسات التعليمية واالجتماعية والثقافية من جهة والبناء االقتصادي من جهة أخر   

كما يركز على دراسة املتغ رات يف السياسات وأار  ل  على التنمية ودميومتها. 

 بي.االقتصادية الورنية والعاملية وأارها على تنمية اجملتمع العر

 

 )ختصص إجباري مساند(                  ساعات معتمدة 3          أسس التصميم (0180122) 

  اهلدف من املادة  دراسة عاصر وأسس التصميم مع التأكيد على الفكرة اإلنشائية للسطح  فضًب عن

تدريبات عملية التطر  إىل العبقات الشكلية واللونية وأارهما يف بناء اهليكل العام للتصميم. مع 



يتم من خبهلا تطبيق ملبادئ التصميم والتعرف على كيفية التعامل مع السطح واملادة واللون والقيمة 

 لتنمية مقدرة الطالب على التعب ر واإلحياء باملساحة والعمق.

 

 )ختصص     ساعات معتمدة3  (0110105متطلب سابق ) (2باللغة العربية)االتصال ( مهارات 0101106)

 (جباري مساندإ

 . أهداف املادة: ترسيخ وتعميق املهارات اللغوية العربية  يف صياغة وإرسال الرسالة واستقباهلا 

  توصيف املادة : تتضمن هذه املادة تدريبات عملية يف صياغة الرسالة اإلعبمية وحتليلها بناءل على

( . ويتم دراسة منا ج 1عبم بالعربية )األسس النظرية اليت مت تناوهلا يف مادة اللغة مهارات اتصالية لإل

إعبمية واقعية   حبيث يتم تكليف الطالب بعمل مشاريع حتريرية لوسائل اتصالية مجاه رية مثل 

الصحف واملواقع اإللكرتونية   وحتليل املضام ن اإلعبمية املختلفة تركيزًا على بنائها اللغوي  

  على اللغة اإلعبمية واألخطاء الشائعة يف وسائل اإلعبم وخواص مفرداتها   وتأا ر اللغات األجنبية 

 وخصوصًا  )الصحافة(.

 

 االثًا: مواد التخصص االختيارية:  

 )ختصص اختياري(   ساعات معتمدة 3  أسس العبقات العامة (0160241)

 

 اجملتمع .أهداف املادة: تعريف الطالب بأسس العبقات العامة  وتطوير إحساسا بأهميتها للمؤسسة و 

    نشةارا اتصةاليا   وتشةمل     اهلا بصةفته  ومفهومهاتوصيف املادة: تتناول املادة نشأة العبقات العامة

تنظيم أجهزة العبقات العامة ودوائرها   ام صلتها باإلدارة   ووهائف العبقات العامة يف اجملتمع   ودور 

 فيها . خصوصًا الصحافة وسائل االتصال

 

 

 

 

 

 

 )ختصص اختياري(       ساعات معتمدة 3       سس اإلعبنأ (0160242)

 .أهداف املادة : تهدف إىل تعريف الطالب بأسس اإلعبن  وتطوير إحساسا بأهميتا للمؤسسة واجملتمع 

   توصيف املادة: تقدم املادة نبذة عن نشأة اإلعبن وتطوره ووكاالتا ووسائلا وأنواعا بصفتا نشارا اتصةاليا

ا تتناول أهمية اإلعبن ودوره يف النواحي النفسية واالجتماعية واالقتصادية  وتكنيكات وتسويقيا  وكم

   ودوره يف الصحافة.اإلعبن

 

 )ختصص اختياري(   ساعات معتمدة 3   ( االتصال السياسي والدولي0160442) 

 

 ا يف صياغة العبقةات  أهداف املادة : تعريف الطالب بتأا ر وسائل االتصال  السياسية  والدولية   ودوره

 الدولية يف اجملاالت الثقافية واالقتصادية والسياسية وغ رها.

     توصيف املادة: تتناول هذه املادة دراسة اإلعبم السياسي والدولي من حيث املفهةوم والسةمات وربيعةة

   عملا ووسائلا وأنظمتا مثل أنظمةة االتصةاالت الدوليةة واملؤسسةات اإلقليميةة والدوليةة. ونفةو ه       

وأساليب عملةا ووسةائلا وتةأا ره علةى تةدفق املعلومةات ودوره يف العمليةة الدميقراريةة والتنميةة          

لبث الةدولي  املباشةر وخصوصةا    وكاالت األنباء ومواقع االسياسية وحتري  الشارع العربي مع دراسة  ل

 شبكة اإلنرتنت  العاملية كنمو ج لبتصال الدولي .على الفضائيات 

 



 )ختصص اختياري(                 ساعات معتمدة 3          يخ الصحافة العربيةتار (0160312)

 

 : الدور الذي قامت با الصحافة  والتعرف علىالتعرف على نشأة الصحافة العربية وتطورها .  أهداف املادة

 العربية يف النهضة العربية .

 : خصوصًا يف مصر وببد الشام   منذ تتضمن هذه املادة حتليًب للصحافة العربية و توصيف املادة

منتصف القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن احلادي والعشرين مع الرتكيز على تاريخ الصحافة يف 

  والتعرف على دورها يف تشكيل الرأي العام حول القضايا الكرب  يف اجملتمع األردن وفلسط ن 
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 )ختصص اختياري(                          ساعات معتمدة 3          تقنيات الطباعة (0180383)

 

 .اراء معرفة ومهارة الطالب يف ن ويهدف إىل إأهداف املادة : تعرف الطالب على عملية رباعة املطبوعة

 جمال الطباعة اليدوية واآللية.

  توصيف املادة:  دراسة أساليب الطباعة وررقها واختبف تقنياتها وخاماتها وأسطحها الطباعية

 ووهائفها   وإجراء بعض التطبيقات الطباعية العملية  

 

 

 )ختصص اختياري(                             ساعات معتمدة 3          (   1حنو ) علم (0110240)

 

 سيات األوىل لعلم النحو والرتكيب  فتبدأ بتقسيم الكلمة إىل أنواعها  ام تتناول هذه املادة األسا

تنتقل إىل تركيب اجلملة وأقسامها؛ االمسية والفعلية  وتدرس الفعل من حيث الةزمن  والصةحة   

واالعتبل  واإلعراب والبناء  ام تدرس االسم من حيث نوعا وبناؤه وإعرابا   وتناقش أحوال املبنيات 

لبناء  وأحوال املعربات وعبمات اإلعراب  وتدرس أنواع الفاعل ونائبا  وأنواع املفعول با  وعبمات ا

ام أنواع املبتدأ واخلرب  وتوضح عمل ما يدخل على اجلملة االمسية من األفعال الناقصةة واحلةروف   

باه الناسخة  وما يدخل على مفردات اجلملة من النعت واإلضافة  ام مةا تةذيل بةا اجلملةة مةن أشة      

 اجلمل؛ اجلار واجملرور  والظرفية.

 

 

 

   قسم الصحافة أعضاء هيئة التدريس في 

  

 

 الرتبة األكاديمية التخصص اسم عضو هيئة التدريس
 البريد االلكتروني

   أستاذ صحافة عصام الموسىد. أ.

  مساعدأستاذ  صحافة عالء سليم العوادد. 

  أستاذ مساعد صحافة د. محمد ناصر الخوالدة

  أستاذ مساعد صحافة ماجد الزبيديد. 

 كمال ميرزاالسيد 
عالم /  صحافة وا 

 مدرس عالقات
 

 


