توصيف مواد الماجستير التي يقدمها قسم الصحافة واإلعالم

 217904تطبيقات في التحرير الصحفي اإلخباري

()1-3:3

Practical Applications in News Editing

متطلب سابق  :ال يوجد
تعىن هذه املادة بتطوير إدراك الطالب ملبادئ الكتابة الصحفية اإلخبارية امللتزمة بأعلى املعايري املهنية  ،وشروط األداء
املتميز للكتاب الصحفيني اإلخباريني  ،والتحديات العملية األساسية اليت يواجهها احملررون وسبل التعامل معها  .كما
جيري الطلبة العديد من التطبيقات على حترير ما ينتجه زمالؤهم من مواد إعالمية.
 409713تطبيقات في التحقيق الصحفي

)(0-3:3

Practical Applications in Investigative Journalism

متطلب سابق  :ال يوجد
هتدف هذه املادة إىل تطوير املهارات اليت حيتاج إليها الصحفي كي يعد نفسه إلجراء حتقيقات صحفية تتناول قضايا
هامة ومفيدة للمجتمع .ويدرب الطلبة يف هذه املادة على البحث عن تلك املواضيع اليت تستحق  -وميكن  -أن جترى
حوهلا حتقيقات ،وكيفية الوصول إىل املصادر األساسية للمعلومات حوهلا ،و استخدام الوثائق وقواعد البيانات ،والتأكد
من صحة املعلومات من مصادر مستقلة.
 409714تحرير المجالت وإنتاجها

)(0-3:3

Magazine Editing and Production

متطلب سابق  :ال يوجد
يتعرف الطلبة يف هذه املادة على أنواع اجملالت وأساليب حتريرها ،وسياساهتا التحريرية ،وعلى املراحل املختلفة إلنتاجها.
وعلى كل طالب أن يبني يف هناية الفصل وبشكل عملي حصيلته العلمية عن طريق إعداد جملة وإنتاجها.
 409715الكتابة لإلعالم اإللكتروني

)(0-3:3

Writing for the Electronic Media

متطلب سابق  :ال يوجد
هتدددف هددذه املددادة إىل زيددادة تعري د الطلبددة بدداإلعالم االلكددنوي وأنواعدده وخصددائ الكتابددة لدده  ،وبالددذات إذا مددا قددورن
بالوسددائل اإلعالميددة األخددرى  .كمددا هتدددف إىل متكددني الطالددب مددن إنتدداج مدواد إعالميددة للنشددر االلكددنوي تكددون مفيدددة
وجذابة لشرائح حمددة من اجملتمع.
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 409721الكتابة المتقدمة لإلذاعة والتلفزيون

)(0-3:3

Advanced Radio and Television Writing

متطلب سابق  :ال يوجد
هتدددف هددذه املددادة إىل تطددوير مهددارات الطالددب يف كتابددة التقددارير اإلخباريددة لإلذاعددة والتلفزيددون مددن خددالل التعددرف علددى
األساليب املختلفة لتلك الكتابة  ،واالطالع على مناذج من تلك التقارير متباينة يف شكلها ومضموهنا كما يطلع الطلبة
علدى أسداليب كتابدة النصدو اإلذاعيدة والتلفزيونيدة اخلاصدة بدالاام الوثائقيدة والدراميدة واإلعالميدة  ،وإعدداد العديدد مدن
التقارير وإنتاجها .
 409722تطبيقات في الفنون اإلذاعية والتلفزيونية

)(0-3:3

Practical Applications in Radio and Television Arts

متطلب سابق  :ال يوجد
هتدف هذه املادة إىل إثراء إملام الطلبة باألشكال الفنية املختلفة للاام اإلذاعية والتلفزيونية الواقعية والدرامية من خالل
اسددتعرا األس د النظريددة لتلددك األشددكال وإج دراء تطبيقددات عمليددة مكثفددة .كمددا يدددرب الطلبددة يف هددذه املددادة علددى
كيفية استخدام املسجالت الصوتية والكامريات التلفزيونية وبرام التولي االلكنوي.
 409723إعداد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية وإنتاجها

)(0-3:3

Planning and Production of Radio and Television Programs

متطلب سابق  :ال يوجد
يدرس الطلبة يف هذه املادة خطوات إعداد الاام اإلذاعية والتلفزيونية وإنتاجها  ،والكفاءات البشرية الالزمة لتحقيق
ذلك  ،واملرافق اإلنتاجية املطلوبة وكيفية استخدامها من مراحل اإلعداد حىت مراحل املونتاج واملكساج والعر .
 409731تطبيقات في العالقات العامة

)(0-3:3

Practical Applications in Public Relations

متطلب سابق  :ال يوجد
تعزز هذه املادة مفهوم العالقات العامة لدى الطلبة ،ووظائفها ،وأساليبها وأخالقياهتا .كما تساعدهم على تنمية
مهاراهتم لتخطيط نشاطات العالقات العامة وتنفيذها وتقييم فاعليتها .وهتدف هذه املادة أيضا إىل تطوير مهارات
الطلبة يف الكتابة لنشاطات العالقات العامة ،ومنها كتابة النشرات التعريفية واملواد اإلعالمية األخرى اليت تساعد
املؤسسات يف تقدمي نفسها جلماهريها ،ويف معاجلة ما قد يواجهها أحيانا من حتديات يف عالقاهتا مع مستهلكي
منتجاهتا.
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 409732العالقات العامة وإدارة األزمات

)(0-3:3

Public Relations and Crisis Management

متطلب سابق  :ال يوجد
تركز هذه املادة على دور العالقات العامة يف مواجهة الضغوط اليت تتعر هلا املنظمة  ،ويف إثارة الوعي باألزمات ،
والوسائل واألساليب اليت تستخدمها ملواجهة األزمة يف مراحلها الثالث :ماقبل وقوع األزمة  ،وأثناء مواجهة األزمة ،
ومابعد األزمة  ،وأمهية التخطيط والتدريب وبناء الرسائل االتصالية املناسبة لدى فريق إدارة األزمة يف املنظمة.
 409733استراتيجيات الحمالت اإلعالنية

)(0-3:3

Strategies for Advertising Campaigns

متطلب سابق  :ال يوجد
يدرس الطلبة اإلعالن يف هذه املادة على أنه عملية اتصال إقناعي ،ويركزون على تطوره تارخيياً ،وواقعه احلايل ،وأساليبه،
ووسائله ،وآثاره االقتصادية واالجتماعية واألخالقية ،وضوابطه التشريعية واملهنية .وتعد املادة الطلبة لتصميم محالت
إعالنية وإنتاجها.
 409734إدارة المؤسسات اإلعالمية

)(0-3:3

Management of Media Organizations

متطلب سابق  :ال يوجد
تركز هذه املادة على دراسة مفهوم اإلدارة الفعالة يف املؤسسات اإلعالمية وأشكاهلا ،ومقومات جناحها  ،ومتطلبات
النجاح لعمليات اختاذ القرارات  ،وتستعر مناذج عديدة من أساليب اإلدارة اإلعالمية للوقوف على مواطن القوة
لألخذ هبا ومواقع الضع القناح معاجلات هلا.
 409740تطبيقات إحصائية في اإلعالم

)(0-3:3

Media Statistics

متطلب سابق  :ال يوجد
ي دددرب الطلب ددة يف ه ددذه املس ددا عل ددى اس ددتخدام اإلحص دداء يف الدراس ددات اإلعالمي ددة م ددن خ ددالل زي ددادة مع ددرفتهم مبب ددادئ
اإلحصاء ،ودراسة االحتماالت واملتغريات واملقايي واختبارات الفرو .
 409741أخالقيات اإلعالم وتشريعاته

)(0-3:3

Media Ethics and Legislations

متطلب سابق  :ال يوجد
هتدف هذه املادة إىل إثراء معرفة الطالب بأخالقيات العمل اإلعالمي ،والضوابط القانونية والتشريعية واملهنية للعمل
اإلعالمي ،وقضايا حرية اإلعالم ،وجرائم النشر ،وامللكية الفكرية ،ومواكبة التشريعات للتطورات السريعة يف وسائل
اإلعالم.

 409742دراسات متقدمة في نظريات االتصال

)(0-3:3

Advanced Studies in Communication Theories

متطلب سابق  :ال يوجد
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تستعر هذه املادة النماذج االتصالية املختلفة ومارات استخدامها  ،وخصدائ

االتصدال باجلمداهري ومناذجده وعوائقده

 ،مع العناية اخلاصة بنظريات اإلقناع وتأثريات وسائل اإلعالم احلديثة.
 409743حلقة دراسية في مناهج بحوث اإلعالم

)(0-3:3

Seminar in Media Research Methods

متطلب سابق  :ال يوجد
تتنداول هدذه املددادة املنداه املختلفدة لألحبدداث اإلعالميدة ،وتسدتعر خطدوات البحدث العلمدي الدديت تشدمل وضدع أهدافدده،
وحتديد فروضه ،ومجع البيانات ،وحتليل املعلومات ،وتقدمي النتائ  .وتركدز املدادة علدى البحدوث االستكشدافية والدراسدات
املسحية وحتليل املضمون .
 409744قضايا معاصرة في اإلعالم

)(0-3:3

Contemporary Issues in Media

متطلب سابق  :ال يوجد
يتندداول الطلبددة يف هددذه املددادة عدددداً مددن القضددايا األكثددر أمهيددة علددى صددعيد اإلعددالم أردنيداً وعربيداً ومنهددا عالقددة مؤسسدداته
باحلكومددات واألح دزاب واملصدداح اخلاصددة  ،واسددتقاللية هددذه املؤسسددات ،ومسددامهاهتا يف ب درام التنميددة ومحايددة احلقددو ،
ومستويات إنتاجها  ،وواقع كفاءاهتا البشدرية وإمكاناهتدا التقنيدة  .كمدا ترمدي هدذه املدادة إىل إثدراء معرفدة الطلبدة بداإلعالم
الدويل من خالل تعري مفاهيمه وحتديد مكوناته األساسية وغاياته وأساليب عملها  ،وقضايا "الفجوة املعلوماتية" وما
يعرف مبحاوالت اهليمنة الثقافية.
 409745موضوعات إعالمية باللغة اإلنجليزية

)(0-3:3

Media Issues in English

متطلب سابق  :ال يوجد
يط ددالع الطلب ددة يف ه ددذه امل ددادة العدي ددد م ددن املواض دديع ذات الص ددلة ب دداحلقول املختلف ددة لإلع ددالم واملنش ددورة أو املذاع ددة باللغ ددة
اإلجنليزية ،ويرمي هذا النشاط إىل إثراء إملام الطلبة بتلك املواضيع وباللغة اإلجنليزية الصحفية.
 409746االتصال عبر الثقافات

)(0-3:3

Intercultural Communication

متطلب سابق  :ال يوجد
تبحث املادة يف التعري باالتصال عا الثقافات  ،وتقدمي النماذج احلية من تفاعل الثقافة العربية واجملتمعات العربية مع
الثقافددات الواف دددة  ،والتددأثريات االجتماعي ددة والثافيددة واللغوي ددة الناجت ددة عددن ه ددذا النددوع م ددن االتصددال  ،وأس دداليب ووس ددائل
التحصني الثقايف  ،وبيان الفرو بني الغدزو الثقدايف واالتصدال الثقدايف  ،ودور الفضدائيات واإلعدالم اجلديدد يف بنداء منداذج
هذا االتصال.

 409747الرأي العام والدعاية

)(0-3:3

Public Opinion and Propaganda
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متطلب سابق  :ال يوجد
يدرب الطلبة من خالل هذا املسا على قياس الرأي العام وحتليله ،كما يطلّعون على أساليب الدعاية السياسية
واالجتماعية باإلضافة إىل تصميم احلمالت الدعائية.
 409798امتحان شامل

)(0-0:0

متطلب سابق :ال يوجد

 409799رسالة

)(9-0:9

متطلب سابق :ال يوجد
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