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كلية العالم

نبذة عامة:
تأسست كلية اإلعالم عام  2015يف خطوة لتطوير قسم الصحافة واإلعالم يف كلية
اآلداب والعلوم الذي تأسس عام  ،1991ليكون القسم األول يف هذا التخصص يف
ً
ى
وحت اآلن مئات
قسما
الجامعات األردنية الخاصة .وقد خرجت الكلية منذ أن كانت
الكثي منهم يف الوقت الحاض يف مؤسسات إعالمية أردنية وعربية
الخريجي يعمل
ر
ر
ودولية مرموقة .وتقدم الكلية أربعة برامج أكاديمية شاملة ،ثالثة منها عىل مستوى
ى
ويج
البكالوريوس وتضم :اإلذاعة والتلفزيون ،الصحافة واإلعالم
الرقم ،واإلعالم الي ي
ي
ماجستي الصحافة واإلعالم .تؤهل هذه اليامج الطلبة أكاديميا وعمليا
الرقم ،إضافة إىل
ر
ي
من خالل التدريب ف المختيات واالستديو هات اإلذاعية والتلفزيونية المتطورة التى
ي
ي
وفرتها الجامعة لصقل مهارات وخيات الطلبة ،وتأهيلهم للعمل يف الميادين اإلعالمية
بكافة مجاالتها :المطبوعة ،المرئية ،المسموعة ،والرقمية.

الرؤيا:
اغبي يف دراسة تخصص اإلعالم
تتطلع كلية
اإلعالم ًألن تكون الخيار األفضل واألول للر ر
ً
ً
محليا وإقليميا ودوليا.
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الرسالة:

متمية تساهم ف ر
الخريجي يف تخصص
نش المعرفة وتطوير مهارات
توفي بيئة علمية
ر
ر
ر
ي
اإلعالم بفروعه المختلفة بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية.

القيم:
التمي ،اإلبداع ،المهنية العالية ،التطوير المستمر.
الريادة،
ر
األهداف:













توفي المعرفة العلمية والتطبيقات العملية الالزمة للطلبة ليكونوا
ر
ومنافسي يف سوق العمل.
متميين
ر
ر
التطوير المستمر لليامج الدراسية ،بما يواكب التطورات الشيعة يف
ى
ون والمدمج ،وربطها
تكنولوجيا االتصال وأساليب التعليم اإللكي ي
اإلعالم الحالية والمستقبلية.
باحتياجات سوق العمل
ي
العاىل المحلية واإلقليمية والدولية
التعاون مع مؤسسات التعليم
ي
اإلعالم.
لتطوير التعليم والتدريب
ي
مجاالت
االتصال اإلعالم بما يخدم تطوير
العلم يف
تطوير البحث
ي
المهت وخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
األداء
ي
المساهمة يف تنمية المجتمع من خالل تقديم الخدمات االتصالية
واإلعالمية الالزمة لتنميته وتطويره.
اإلعالم عي تقديم الدراسات
المساهمة يف تطوير القطاع
ي
المتخصصة والخدمات التدريبية واالستشارية يف كافة تخصصات
اإلعالم.
المتمية يف المجال
استقطاب الكوادر األكاديمية والفنية واإلدارية
ر
اإلعالم ،وتطوير قدراتهم بشكل مستمر وبما يواكب التطورات
ي
التكنولوجية.
اإلبداع والريادي والنقدي لدى الطلبة وتمكينهم من
التفكي
تنمية
ر
ي
استخدام المناهج العلمية يف البحث والكتابة.
توسيع شبكة العالقات مع المؤسسات الصحفية واإلعالمية المحلية
اإلعالم.
واإلقليمية والدولية لتدريب الطلبة وخدمة القطاع
ي

4

University of Petra

Department of
Radio and Television

قسم اإلذاعة والتلفزيون

قسم الذاعة والتلفزيون

ً
والتلفزيون محاكيا
اإلذاع
يؤهل "برنامج اإلذاعة والتلفزيون "الطلبة يف مجال اإلعداد والتحرير واالنتاج والتقديم
ي
ي
العمىل والتشبيك مع
توفي فرص التدريب
البيئة العملية والمهنية ،حيث يربط هذا التخصص الطلبة بسوق العمل عي ر
ي
المؤسسات اإلعالمية المختلفة المحلية والعربية والدولية.
ً
ً
ً
ويكتسب القسم المركز المرموق الذي يتمتع به حاليا ،محليا وعربيا ،بفضل:
ى
ى
والت يتم تحديثها باستمرار.
الت تهدف لتهيئة الطلبة لسوق العمل ،ي
 الخطة الدراسية ي
ى
الت يحظ أعضاؤها بخيات واسعة ومتنوعة.
 الهيئة التدريسية ي
ً
ً
ى
الت تعد من أفضل وأحدث المرافق محليا وعربيا.
 المرافق التعليمية التطبيقية ي
ى
الت تعمل يف أهم وأكي المؤسسات اإلعالمية المحلية
ويفتخر قسمنا بتخري ج العديد من ى األسماء اإلعالمية المرموقة ي
ى
المرن والمسموع.
متمية يف عالم اإلعالم
والت تركت وستيك بصمة
ر
ي
والعربية والعالمية ي
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الرؤيا:
اغبي يف تخصص اإلذاعة والتلفزيون عىل المستوى
التطلع ألن يكون قسم اإلذاعة والتلفزيون هو الخيار األفضل للر ر
والدوىل.
واإلقليم
المحىل
ي
ي
ي

الرسالة:
ً
ً
ً
ى
الت تؤهلهم لاللتحاق بسوق العمل محليا وإقليميا ودوليا ،من خالل
تزويد الطلبة بالمعارف النظرية والمهارات العملية ي
وتجهيات ّ
المتغيات التكنولوجية يف مجال اإلذاعة والتلفزيون.
فنية تواكب
خطط دراسية متطورة،
ر
ر
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األهداف:






متمي.
توفي برنامج
مهت ر
ر
تعليم بمستوى عال يؤهل منتسبيه لعمل ي
ي
تطوير اليامج الدراسية ،بما يواكب التطورات الشيعة يف تكنولوجيا االتصال ،وربطها باحتياجات سوق العمل
اإلعالم الحالية والمستقبلية.
ي
العلم يف مجاالت اإلذاعة والتلفزيون وربطها بأولويات خدمة المجتمع
المشاركة بفاعلية يف جهود البحث
ي
وتحقيق التنمية المستدامة.
الفت واإلداري يف القسم بما يواكب المستجدات
التطوير المستمر لمهارات أعضاء هيئة التدريس والكادر
ي
التكنولوجية وأساليب التعليم والتعلم الحديثة.
تفعيل العالقات مع المؤسسات اإلعالمية المحلية واإلقليمية والدولية بما يسهم يف رفع القدرات والمهارات
اإلعالمية للطلبة.

القيم:
التمي ،اإلبداع ،المهنية العالية ،التطوير المستمر.
الريادة،
ر
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ر
االستشادية لقسم الذاعة والتلفزيون
الخطة
السنة األولى
الفصل الدراسي األول ( 15ساعة)
رقم المادة

اسم المادة

803110

مدخل إلى االتصال

مدخل إلى اإلذاعة
802112
والتلفزيون
 9400113مهارات االتصال
والتواصل باللغة العربية 1
 9400123مهارات االتصال
والتواصل باللغة اإلنجليزية
1
متطلب جامعة اختياري
مجموع الساعات

الفصل الدراسي الثاني ( 15ساعة)
س.م .المتطلب
السابق
3

رقم المادة

اسم المادة

س.م.

802113

الكتابة لإلذاعة

3

والتلفزيون
اإلعالم األردني

3

3
803111
3

مهارات فنية في اإلذاعة
802140
والتلفزيون 1
 9400100التربية الوطنية
متطلب جامعة اختياري
مجموع الساعات

3

المتطلب
السابق
802112

802112

3
3
3
15

3
15

السنة الثانية
الفصل الدراسي األول ( 18ساعة)

رقم المادة

اسم المادة

802221
802223

الخبر اإلذاعي
إعداد وإنتاج البرامج
اإلذاعية
متطلب كلية اختياري

802250

مبادئ العالقات العامة
واإلعالن
متطلب قسم اختياري
مادة مساندة
مجموع الساعات

الفصل الدراسي الثاني ( 18ساعة)

س.م

المتطلب
السابق

رقم المادة

اسم المادة

802113
802113

802225

الخبر التلفزيوني

س.م

المتطلب
السابق

3

802113

3

802140

3

802243

فن اإللقاء

3

802113

3

803210

الرأي العام والدعاية

3

803110

متطلب قسم اختياري

3

متطلب كلية اختياري

3

3
3

3
3
18

802332

اإلخراج اإلذاعي

مجموع الساعات

9
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السنة الثالثة
الفصل الدراسي الثاني ( 18ساعة)

الفصل الدراسي األول ( 18ساعة)
رقم المادة

اسم المادة

802327

إعداد وإنتاج البرامج
التلفزيونية
اإلخراج التلفزيوني

802350
802442

العالقات العامة الدولية
إدارة المؤسسات اإلذاعية
والتلفزيونية

3
3

متطلب جامعة اختياري
مادة مساندة

3
3

متطلب كلية اختياري

18

مجموع الساعات

802330

س.م.

المتطلب
السابق

رقم المادة

اسم المادة

3

802113

802329

الفيلم الوثائقي

3

3

802140

802333

التغطية اإلخبارية
الخاصة
كتابة السيناريو

3

 66ساعة

3

802113

803310

نظريات االتصال

3

 60ساعة

متطلب قسم اختياري

3
3
18

مجموع الساعات

802345

الفصل الدراسي الصيفي ( 6ساعات)

س.م

المتطلب
السابق
 66ساعة

تدريب ميداني ( 802440اجتياز  80ساعة)
السنة الرابعة
الفصل الدراسي الثاني ( 12ساعة)

الفصل الدراسي األول ( 15ساعة)
س.م

المتطلب
السابق

رقم المادة

اسم المادة

802220

802434

اإلعالم المتخصص لإلذاعة
والتلفزيون

3

803311

مناهج البحث اإلعالمي

3

 66ساعة

802415

قضايا إعالمية في اإلذاعة
والتلفزيون

3

 60ساعة

مادة مساندة

3

متطلب قسم اختياري
مجموع الساعات

3
15

س.م

المتطلب
السابق

رقم المادة
802425

مشروع تخرج

3

 90ساعة

9400109

علوم عسكرية

3

متطلب جامعة اختياري

3

مادة حرة

3

متطلب خدمة المجتمع

0

9802000

اسم المادة

مجموع الساعات

10
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معلـ ـ ــومات المـ ـ ــواد
رقم المادة :لكل مادة يف الجامعة ،تم تخصيص رقم يتكون من ( )6أو ( )7خانات ،لها المدلول التال
مواد الجامعة:
x
X
المعرف
التسلسل المجال
ي
Field of
Serial
Knowledge
No.
بقية المواد:
X
التسلسل
Serial No.

x
المعرف
المجال
ي
Field of
Knowledge

1
المستوى
Level

X
المستوى
Level

0
-

0
-

x
الكلية
Faculty

X
X
التخصص /
القسم
Department/ Major

9
الجامعة
University

X
الكلية
Faculty

عنوان المادة :كل مادة تحمل عنوانا يعكس طبيعة محتويات المادة.
ى
الت يجب إكمالها بنجاح قبل التسجيل يف هذه المادة.
المتطلب السابق للمادة :هو المادة (أو المواد) ي
الساعات المعتمدة للمادة :كل مادة تحمل وزنا يعي عنه بعدد الساعات المعتمدة المحسوبة للتخرج.
ً
ى
مثال (:)0-3:3
اليمي إىل اليسار)
تىل عنوان المادة يف توصيف المواد (من
األعداد ربي
ر
ر
الت ي
قوسي ي
العدد األول :يمثل عدد الساعات المعتمدة للمادة والمحسوبة للتخرج.
ى ُ
الت تعظ خالل األسبوع يف الفصل العادي.
العدد ي
الثان :يمثل عدد المحاضات ( 50دقيقة) أو ما يكافئها ،ي
العدد الثالث :يمثل الجزء من عدد الساعات المعتمدة المخصص للنشاطات العملية.
وصف المادة :وصف مخترص لمحتويات المادة.
خطة المادة :تحتوي عىل المعلومات التالية:
 رقم وعنوان وعدد ساعات المادة والمتطلب السابق.
ى
ون والساعات المكتبية.
 اسم المدرس ورقم المكتب ورقم الهاتف والييد اإللكي ي
 وصف المادة.
 أهداف المادة.
 المخرجات التعليمية المستهدفة للمادة وربطها بالمخرجات التعليمية للينامج.
 الخطة الزمنية للمادة وتتضمن الزمن المخصص لتغطية موضوعات المادة.
 أساليب التقييم.
 المصادر التعليمية
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توصيف مواد قسم الذاعة والتلفزيون
متطلبات جامعة اجبارية (  12ساعة)
( )9300105الريادة واالبتكار

Entrepreneurship and in novation

متطلب سابق :ال يوجد
يهدف هذا المساق إىل تعريف الطلبة بنظرية الريادة وتطبيقاتها العملية .ويركز المساق عىل المراحل المختلفة والمرتبطة
بعملية التخطيط المسبق لتأسيس األعمال الجديدة ،ى
والت تتضمن مرحلة تكوين األفكار والمفاهيم ،وتقييم األفكار،
ي
ى
ى
الت تحسن من
وتحليل الجدوى ،وبناء نموذج األعمال ،وبناء خطة العمل ،وإدارة األعمال
ر
الصغية ،واالسياتيجيات ي
ى
ى
االخياع
الت يتم من خاللها حماية الملكية الفكرية كياءة
عملها ،وتساهم يف ديمومتها .وسيتم تعريف الطلبة عىل الوسائل ي
ً
ً
ر
والتشيعات المرتبطة بذلك .وعليه يتوقع أن يطور الطلبة فهما عميقا لقضايا النجاح والفرص
والعالمة التجارية،
والمخاطر المرتبطة بريادة األعمال.
( )9400100ر
التبية الوطنية

National Education

متطلب سابق :ال يوجد
التعريف بالوالء واالنتماء والمواطنة والتنشئة ثم بيان أهمية موقع األردن وأصوله السكانية .تتبع الحضارات القديمة عىل
أرض األردن .طابع األردن اإلسالم ى
حت نهاية الخالفة العثمانية ثم مراحل قيام الدولة األردنية .الهاشميون يف التاري خ،
ي
الحسي ،الملك عبد هللا
الثورة العربية الكيى ،انجاز وسياسات الملك المؤسس (عبد هللا األول) ،الملك طالل ،الملك
ر
ً
السياس ابتداء من مؤسسة آل البيت واختصاص
السياس وفلسفة األردن أوال .إضافة لبيان النظام
الثان :فكره
ي
ي
ي
األردن
والمسية الديمقراطية [الدستور والميثاق] .كذلك المجتمع
وصالحيات السلطات الثالث ،ثم التطور الدستوري
ر
ي
االجتماع .التعريف بالتحديات السياسية ،األمن يف مرتكزاته وفلسفته .التحديات
الخصائص والمشكالت والحراك
ي
االسياتيجية للسكان ،كذلك المحور الثقاف ى
ى
واإلعالم.
واليبوي
السكان والخطة
االقتصادية (البطالة والفقر) والنمو
ي
ي
ي
( )9400107القيادة والمسؤولية المجتمعية

Leadership and Social Responsibility

متطلب سابق :ال يوجد
يهدف هذا المساق إىل تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية للقيادة االجتماعية ومسؤولية المواطنة .وتطوير مهارات
ى
كي عىل ممارسة القيادة االجتماعية والمواطنة
ومواقف الطالب القيادية ،وتعزيز قيم الفرد والجماعة والمجتمع .والي ر
المسؤولة.
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Life Skills

( ) 9400108المهارات الحياتية

متطلب سابق :ال يوجد
والشخص .وسيساعدهم الطالب
المهت
يهدف هذا المساق إىل تعريف الطالب بالمهارات األساسية المطلوبة لنجاحهم
ي
ي
ى
ى
كي فيه عىل التواصل وحل المشكالت
الوع
عىل تطوير
الذان وفهم قيمتهم ومواهبهم وصفاتهم بشكل أفضل .ويتم الي ر
ي
ي
ى
الت تتضمن تحديد األهداف وإدارة
والتفكي النقدي ومهارات التعلم الفعال .كما
ر
يغظ المساق قدرات اإلدارة الشخصية ي
ي
تبت المواقف اإليجابية واتخاذ القرارات المسؤولة
الوقت والتنظيم والتخطيط .وسيتم تعريف الطلبة المشار ر
كي بأهمية ي
ى
واحيام اآلخرين والقدرة عىل القيادة يف مواقف
وتحسي المهارات الالزمة للعمل مع اآلخرين بشكل فعال وبناء روح الفريق
ر
الشخص
يغظ المساق المهارات األساسية للتوظيف ،مثل تخطيط التطوير عىل الصعيد
مختلفة .باإلضافة إىل ذلك
ي
ي
والمهت.
ي
Military Sciences

( ) 9400109العلوم العسكرية

متطلب سابق :ال يوجد
تنظيم القوات المسلحة األردنية وتشكيالتها من حيث النشأة والتطور .أنواع الحروب .نشأة وتطور مديرية األمن العام
المدن .دور القوات المسلحة األردنية يف التنمية وحفظ السالم .التعرض لبعض
ودائرة المخابرات العامة ومديرية الدفاع
ي
الثورات والحروب مثل :الثورة العربية الكيى وحرب  1948و 1967ومعركة الكرامة وحرب رمضان .1973
( )9400113مهارات االتصال والتواصل باللغة العربية 1

)Arabic Language (1

متطلب سابق :امتحان مستوى (9401099 )P.T
اللفظ من خالل
يهدف هذا المساق إىل تعزيز قدرة الطالب ودقته يف استعمال اللغة العربية وتطوير مهاراته يف االتصال
ي
والعمىل ،مع التأكيد عىل مهارات
العلم
اللفظ من خالل التدرب
وغي
تعلم مهارات االستماع الفعال واالتصال
اللفظ ر
ي
ي
ي
ي
الفهم واالستيعاب ،وكذلك مهارات المحادثة والقراءة والكتابة الصحيحة .ويتدرب الطلبة يف هذا المساق عىل إجراء
السية الذاتية ومهارات تحمل
المقابالت الشخصية ،وأداء عدد من األدوار ،ورسد القصص والحوار ،واإلقناع وكتابة
ر
الضغط واالجهاد ومهارات االستماع وحل الياعات .كما يتدرب الطلبة بشكل مكثف عىل استعمال المراسالت والعروض
التفكي الناقد وعىل المشاركة الفاعلة والنشطة يف النقاشات الصفية ،وعىل إجراء
تحفي الطلبة عىل
التقديمية ،ويتم
ر
ر
الجماع والطرق التفاعلية.
عروض صفية قوية ومقنعة وتعلم المهارات بواسطة العمل
ي
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( )9400123مهارات االتصال والتواصل باللغة النجلتية 1

)English Language (1

متطلب سابق :امتحان مستوى (P.T) 9402099
ى
االحيافية ،مع تطوير مهاراتهم يف التواصل
اإلنجليية
يهدف هذا المساق إىل تعزيز قدرة الطالب ودقته يف استعمال اللغة
ر
العلم
اللفظ .يعتمد المساق أسلوب التدريب
وغي
اللفظ من خالل تعلم مهارات االستماع الفعال واالتصال
اللفظ ر
ي
ي
ي
ي
ى
كي عىل مهارات الفهم ،والفهم يف التحدث والقراءة والكتابة .باإلضافة إىل ذلك ،سيتم تدريب الطلبة عىل
والعمىل ،مع الي ر
ي
السية الذاتية .كما يتم
إجراء المقابالت الوظيفية وأداء األدوار والشد والحوار واإلقناع ومهارات حل الياعات وكتابة
ر
تدريب الطلبة بشكل مكثف عىل استعمال المراسالت والعروض التقديمية ،وللقيام بذلك ،سيتم تشجيع الطلبة عىل
الجماع.
التفكي النقدي والمشاركة بنشاط يف المناقشات الصفية ،من خالل أساليب العمل
ر
ي
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم النسانية) ( 12ساعة)
Human Civilization

( ) 9400103الحضارة النسانية

متطلب سابق :ال يوجد
يتناول هذا المساق التعريف بالمفاهيم األساسية المتعلقة بالحضارات والنظريات المفشة لنشوء تلك الحضارات وعوامل قيام الحضارة
وسقوطها ومظاهر الحضارة .ى
وتياوح طريقة تناول هذه المادة ربي المحاضة والمناقشة ،وعىل الطالب أن يقوم بقراءة المادة المطلوبة
قبل الحضور للصف .ويتوقع من الجميع المشاركة يف النقاش المساهمة يف المهام النقاشية والمطالعة للنصوص.
()9400104

Political Science

علوم سياسية

متطلب سابق :ال يوجد
تهدف المادة إىل تنوير الطلبة ،وتزويدهم بالمبادئ الهامة لمفهوم السياسة ،وكيف تطور هذا المفهوم ،وعالقته بالعلوم
األخرى ،كما تمكن الطلبة من االطالع والفهم لمرتكزات السياسة من حيث التعريف ،ورأي المفكرين فيها ،كما يستطيع
الطالب التعرف عىل مفهوم الدولة ،والحكومة ،وأشكال الحكومات ،مما يزوده بمعلومات غزيرة تجعله عىل علم ودراية
بما يدور حوله يف عالم السياسة.
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( )9400114مهارات االتصال والتواصل باللغة العربية ()2
(Communication Skills in Arabic )2
متطلب سابق9400113 :
اللفظ من خالل
يهدف هذا المساق إىل تعزيز قدرة الطالب ودقته يف استعمال اللغة العربية وتطوير مهاراته يف االتصال
ي
العمىل ،مع التأكيد عىل مهارات الفهم
اللفظ من خالل التدريب
وغي
تعلم مهارات االستماع الفعال واالتصال
اللفظ ر
ي
ي
ي
واالستيعاب ،وكذلك مهارات المحادثة والقراءة والكتابة الصحيحة .ويتدرب الطلبة يف هذا المساق عىل إجراء المقابالت
السية الذاتية ومهارات تحمل الضغط واالجهاد
الشخصية ،وأداء عدد من األدوار ،ورسد القصص والحوار ،واإلقناع وكتابة ر
ومهارات االستماع وحل الياعات .كما يتدرب الطلبة بشكل مكثف عىل استعمال المراسالت والعروض التقديمية ،ويتم
التفكي الناقد وعىل المشاركة الفاعلة والنشطة يف النقاشات الصفية ،وعىل إجراء عروض صفية قوية
تحفي الطلبة عىل
ر
ر
الجماع والطرق التفاعلية
ومقنعة وتعلم المهارات بواسطة العمل
ي
( )9400124مهارات االتصال والتواصل باللغة االنجلتية ()2
(Communication Skills in Arabic )2
متطلب سابق9400123 :
This course aims at developing the skills learnt in English through the study of a choice of
relevant texts with particular focus on such concepts, skills, tasks as well as vocabulary that
will help the student to progress further. The course covers a variety of topics and content
that includes a range of language skills that are used in daily and academic life. Reading,
writing, speaking and listening are focused on as skills of equal importance. The emphasis will
be on learning how to use language to express opinions – not simply learning the rules of the
English language. Overall students will be working on communication and the study skills
necessary in their academic and professional life.
( )9400133القدس والقضية الفلسطينية

Jerusalem and the Palestinian Cause

متطلب سابق :ال يوجد
عش ى
فلسطي منذ االزل ويركز عىل القضية الفلسطينية منذ أواخر القرن التاسع ر
وحت
يبحث هذا المساق يف عروبة
ر
يطان
الوقت الحاض حيث التآمر االستعماري عىل
ر
فلسطي ،والمتمثل باتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور واالنتداب الي ي
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فلسطي
فلسطي وقيام دولة إرسائيل عىل الجزء من
القوم اليهودي عىل تراب
فلسطي ودوره يف إنشاء الوطن
عىل
ر
ر
ر
ي
الصهيون عىل
ائيىل عىل مرص واألردن وسوريا .كما يبحث يف التوسع
واالستيالء عىل بقية
ر
ي
فلسطي اثناء العدوان اإلرس ي
السني ضد قوى االستعمار وقيام السلطة
الفلسطيت عىل مر
حساب األرض الفلسطينية ،ويتناول نضال الشعب
ر
ي
الفلسطينية ومفاوضات السالم واتفاقية اسلو .ويركز المساق عىل مدينة القدس واالعتداءات اإلرسائيلية عليها وسياسة
ى
الهاشميي من قضية القدس ومقدساتها .وال
يبي دور
العرن
الت تهدف إىل محو الطابع
ر
اإلسالم للمدينة ،كما ر
ي
ي
التهويد ي
يفوت المساق االلتفاف اىل موقف ر
سطي والقدس العاصمة األبدية لها
الشعية الدولية من قضية فل ر
Introduction to Sociology

( )9400171مدخل اىل علم االجتماع
متطلب سابق :ال يوجد

يتناول نشأة وتطور علم االجتماع كعلم مستقل له نظرياته ومناهجه ،وعالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى ،ودراسة عدد
ى
الت يمكن أن تساعد الطالب يف فه م المجتمع ،والنظ م السائ دة فيه ،والتعريف بعمليات التفاع ل
من الموضوع ات ي
االجتماع.
االجتماع ،والظ واه ر االجتماعية ،والجماعات األولية والثانوية ،والجريمة المنظمة ،والحراك
ي
ي
Principles of Communication

( )9800191مبادئ االتصال (لغت طلبة العالم)
المتطلب السابق :ال يوجد

ً
ى
ى
تهدف إىل تطوير معرفة الطلبة باالتصال ر
كي عىل االتصال
الذان وصوال إىل االتصال
البشي ،بدءا باالتصال
الدوىل ،مع الي ر
ي
ي
وتأثيه يف حياتنا المعاضة.
الجماهيي ر
ر

human Rights

( )9700102حقوق النسان (لغت طلبة الحقوق)
متطلب سابق :ال يوجد

ى
القانون لحقوق
االعياف بها داخليا ودوليا  ،والوضع
تهدف هذه المادة إىل التعريف بماهية حقوق اإلنسان وتطور
ي
اإلنسان ف األردن  ،والقانون الدوىل لحقوق اإلنسان ر
العالم لحقوق
والشعة الدولية لحقوق اإلنسان المتمثلة يف اإلعالن
ي
ي
ي
الدوىل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد
اإلنسان والعهد
ي
ي
والتميي
بالتميي العنرصي
توىل المادة عنايتها باالتفاقيات الدولية األخرى لحقوق اإلنسان والسيما المتعلقة
ر
ر
والثقافية  ،كما ي
األورون
الالجئي ،وتتطرق المادة إىل الحماية اإلقليمية لحقوق اإلنسان عىل الصعيد
ضد المرأة وبحقوق الطفل وحقوق
ر
ي
ى
والعرن.
التميي والحق يف الحياة
وأخيا ،يعرض المساق ألبرز حقوق اإلنسان :الحق يف المساواة وعدم
واإلفريق
واألمريك
ر
ر
ي
ي
ي
والحق يف المشاركة السياسية.
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متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والصحة والفنون) ( 3ساعات)

Science and Life

( )9100101العلم والحياة
متطلب سابق :ال يوجد

العلم ربي العرب
واإلسالم يف العصور الوسظ؛ تاري خ العلوم ،التواصل
العرن
يدرس هذا المساق العلوم يف العالم
ي
ي
ي
واألوروبيي ى
(اليجمة) ،النهضة العلمية للعرب يف العصور الوسظ ،العلوم والتكنولوجيا والمجتمع (طبيعة العلوم
ر
تأثي العلوم والتكنولوجيا عىل المجتمع
والتكنولوجيا وعالقاتهما المتبادلة ،خصائص العلوم والتكنولوجيا المعاضة ،ر
الحديث ،العلوم والتكنولوجيا يف البلدان النامية).
( )9200101مدخل إىل الفنون الجميلة (لغت طلبة العمارة التصميم)
Introduction to Fine Arts
متطلب سابق :ال يوجد
تتناول هذه المادة ماهية الفنون الجميلة من تعاريف ومصطلحات فنية تساعد الطالب عىل فهم أسس الفنون الجميلة
الفت ،وتذوقه منذ نشوء
ومبادئها بشكل عام ،مما يمكن الطالب االطالع عىل تاري خ تفاعل اإلنسان واندماجه مع الجمال ي
وتأثي تلك الفنون عىل مجاالت الحياة المختلفة.
الحضارات القديمة ،ر
ً
الفت بوصفه جانبا من جوانب
كما تتناول دور الحضارة اإلسالمية يف تطور الهندسة المعمارية ،والزخرفية ،والتذوق
ي
اإلسالم.
ثقافات المجتمع
ي
ى
تنظيية فلسفية،
الت مرت بها الفنون الجميلة يف العرص الحديث وما بعد الحداثة من تطورات
ر
وتتناول المراحل الفنية ي
الفت ،ما أدت اىل والدة مدارس وحركات
وجمالية أسهمت يف تبلور مفاهيم ومصطلحات فنية جديدة يف عالم التذوق
ي
ى
الت بها أبدع وابتكر يف المجاالت الفنية
فنية حديثة ومعاضة ،عززت مكانة الفنان ،وساعدته عىل تطوير وسائله وأدواته ي
المختلفة.
ً
والصناع بوصفه جزءا من فروع الفنون الجميلة ،والتأكيد عىل دوره
اإلبداع
وتركز المادة كذلك عىل أهمية التصميم
ي
ي
تغيي نمط الحياة ر
البشية ،وخاصة بعد الثورة الصناعية يف أوروبا يف العرص الحديث.
الريادي يف ر
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()9200102

Development and Environment

التنمية والبيئة

متطلب سابق :ال يوجد
يهدف هذا المساق لتعريف الطلبة بالعالقة ما ربي البيئة (الطبيعة ،التنوع الحيوي ،الموارد الطبيعية ،الخدمات البيئية،
الخ) والتنمية .حيث سيتم مناقشة العالقة ربي البيئة وعمليات التنمية واألبعاد المتعددة لالستدامة ،وضاعاتها
وتناقضاتها .وسيتم ذلك من خالل تحليل خطاب التنمية االقتصادية ،والجودة البيئية ،والعدالة االجتماعية .ويقسم هذا
أساسيي هما :أوال،
لقسمي
المساق
ر
ر
مجاىل التنمية والبيئة،
الجوانب النظرية المختلفة المتعلقة بالتنمية والبيئة والجدل القائم حول تحقيق االستدامة يف
ي
الغذان والتنوع الحيوي ،والصحة ،واالستدامة
المان ،واألمن
المناخ ،واألمن
التغيي
وثانيا ،القضايا البيئية األساسية مثل
ر
ي
ي
ي
الحرصية ضمن سياق المحافظة عىل كوكب األرض من خطر االنهيار البيت والوصول لمستدام ر
للبشية.
ي
()9500101

First Aid

السعافات األولية

متطلب سابق :ال يوجد
تحضي الطالب ليكونوا مستعدين لتقديم االسعافات االولية الصحيحة والمناسبة يف حاالت الطوارئ
الهدف من المساق
ر
يعظ معلومات نظرية
المصابي او التخفيف من اصاباتهم ومنع تدهور حالتهم الصحية ،المقرر
من اجل انقاذ حياة
ر
ي
ى
المصابي كاالختناق والييف والحروق والكسور
الت تشكل خطورة عىل حياة
وعملية يف االنعاش
ر
القلت الرئوي والحاالت ي
ي
يغظ اسعاف حاالت الطوارئ يف االمراض المزمنة مثل السكري واالزمات القلبية والجلطة الدماغية.
كما
ي
()9500111

الغذاء والتغذية يف حياتنا (لغت طلبة التغذية) Food and Nutrition in our life

متطلب سابق :ال يوجد
تهدف هذه المادة إىل التعريف بالعناض الغذائية وأهميتها ومصادرها .كما توضح عالقة التغذية الصحة والمرض .وتتطرق
المادة إىل التعريف بمبادئ التغذية السليمة والمجموعات الغذائية وأسس اختيار الغذاء الصج .كما ر
تشح مواضيع
ي
مختارة يف التغذية والحميات وحاالت أمراض العرص واألمراض المزمنة ،وتغذية اإلنسان خالل مراحل الحياة المختلفة
البدن للنسان.
وف النشاط
ي
ي
Computers Skills

) (9600101مهارات حاسوبية
متطلب سابق205336 :

اإلنينت ،برتوكوالت ى
هذا المساق يعظ لمحة عامة عن ى
اإلنينت والشبكة العنكبوتية العالمية وتشمل :تكنولوجيا
ي
ى
ى
اإلنينت وخدماتها المختلفة مثل الرسائل اإللكيونية ،بروتوكول نقل الملفات ،بروتوكول التحكم عن بعد والدردشة.
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دراسة مبادئ التصفح ،محركات البحث والبوابات ،تصميم وتنفيذ مواقع ى
لتشعت
إنينت باستخدام لغة توصيف النص
ي
ى
اإللكيونية ،اللوائح ،الجداول ،النماذج ،اإلطارات إىل صفحات الويب .ويتعلم
وتشمل كيفية إضافة :الصور ،الروابط
ً
ى
لغت صفحات األنماط المتتالية والجافا سكريبت.
الطلبة أيضا استخدام ي
Digital Skills

) 9600104الثقافة الرقمية
متطلب سابق :ال يوجد

وتجهيهم للوظائف الحالية والمستقبلية .يؤهل
يهدف هذا المساف إىل تعزيز المعرفة والمهارات الرقمية لدى الطلبة،
ر
الرقم وتمكينهم من االستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا للنهوض بحياتهم المهنية.
المساق الطلبة لتعلم أسس العالم
ي
الرقم ،الهوية الرقمية،
تتضمن موضوعات المساق ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،أنواع البيانات والمعلومات والمحتوى
ي
االلكيونية (األمن السييان) ،التعاون والعمل عي ى
ى
االنينت،
الرقم بجميع األشكال ،األمن والسالمة
إنشاء المحتوى
ي
ي
االصطناع وتطبيقات التلعيب والتوازن يف استعمال
االتجاهات والتقنيات العالمية مثل :البيانات الضخمة والذكاء
ي
الحاىل .من خالل مزي ج
االجتماع ،والكفاءات المهنية الرقمية المطلوبة يف سوق العمل
التكنولوجيا ووسائل التواصل
ي
ي
من أساليب التعلم واألنشطة التجريبية ،سيتمكن الطلبة من التعامل بنجاح مع المتطلبات الديناميكية لألسواق المحلية
والعالمية الحالية والمستقبلية.
متطلبات كلية إجبارية (15ساعة)

Introduction to Communication

( )803110مدخل إىل االتصال
متطلب سابق :ال يوجد

ى
كي عىل االتصال
وتأثياته المختلفة مع الي ر
يهدف هذا المقرر إىل التعريف باالتصال وأشكاله وأنواعه ومستوياته ونماذجه ر
ر
والتشيعية ،إىل جانب
الجماهيي من خالل دراسة وسائله ،وخصائصه ،ووظائفه ،ومسؤولياته ،وضوابطه األخالقية
ر
التفاعىل وأهم مفاهيمه ،والتحوالت
العملية االتصالية وعناضها ومعوقاتها إضافة إىل التعريف بطبيعة االتصال المتعدد
ي
ى
الت يشهدها حقل االتصال فضال عن مهارات االتصال ومتطلباتها.
ي
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Jordanian Media

األردن
( )803111العالم
ي
متطلب سابق :ال يوجد

ى
ر
مسيته منذ نشأة
الت واكبت
يهدف هذا المقرر إىل تعريف الطلبة بنشأة اإلعالم
ر
ي
األردن وتطوره وسماته والتشيعات ي
اإلمارة ى
وتأثياته وبيان أهميته يف المجاالت
وحت العرص الحاض .إىل جانب تعريف الطالب بدور اإلعالم
األردن ووظائفه ر
ي
ى
ر
األردن،
الت تحكم اإلعالم
الجماهيي
السياسية والثقافية والتنموية والتنوير
ر
ر
ي
والمعايي المهنية واألخالقية والتشيعية ي
فضال عن التعريف بأهم مؤسساته اإلذاعية والتلفازية والصحفية.
) (803210الرأي العام والدعاية

Public Opinion and Propaganda

متطلب سابق803110 :
التأثي عليه
يتناول هذا المقرر المفاهيم المتصلة بالرأي العام ومنها تعريفه وأنواعه ومظاهره وتقسيماته وتكوينه وأساليب
ر
ً
إىل جانب القوى المؤثرة فيه فضًل عن طرق قياسه .كما يعرض المقرر لمفهوم الدعاية ونشأتها وتطورها ،وأساليبها
ومقومات نجاحها ،ونماذجها.
) (803310نظريات االتصال

Communication Theories

متطلب سابق :اجتياز  60ساعة
يهدف هذا المقرر إىل التعريف بمفهوم االتصال وأهميته ،وأنواعه وأبرز النماذج االتصالية ،إضافة إىل التعريف بمفهوم
التأثي ،والنظريات المفشة للعنف،
النظرية وأنواعها إىل جانب تقديم معرفة متكاملة حول نظريات االتصال ومنها نظريات ر
وغيها إىل
ونظريات وضع الخطة ،واالستخدامات واالشباعات واالعتماد والغرس
والتأطي وحراسة البوابة اإلعالمية ر
ر
اإلعالم
العلم
الرقم .ويعرف المقرر الطلبة بطبيعة العالقة ربي البحث
جانب النظريات الخاصة باإلعالم الجديد أو
ي
ي
ي
ونظريات االتصال ويعزز من قدرتهم عىل التفكي النقدي ى
واقياح حلول للمشكالت ،بالتطبيق عىل الظواهر اإلعالمية
ر
تفسيها.
المختلفة وفهم دور النظرية يف
ر
العالم
) (803311مناهج البحث
ي
متطلب سابق :اجتياز  66ساعة

’Media Research Methods in Communication

الجماهيي وتطورها ومجاالتها المختلفة،
يتعرف الطالب من خالل دراسة هذا المقرر عىل طبيعة بحوث وسائل االتصال
ر
كما يتعرف عىل أنواع البحوث ومناهجها وتحديد مجتمع الدراسة والعينات وأساليب جمع البيانات واختبارات الصدق
والثبات وتوثيق المراجع وكتابة تقرير البحث .وينتظر من الطالب بعد دراسة هذا المقرر أن يكون قادرا عىل اختيار موضوع
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إعالم وتحديد مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وتساؤالته وفرضياته ومنهج الدراسة وكيفية استخالص نتائج
بحث
ي
ً
ر
ى
األكي انتشارا يف حقل اإلعالم.
كي يف هذا المقرر عىل البحوث الوصفية باعتبارها
البحث ،ويتم الي ر
متطلبات كلية اختيارية ( 9ساعات)
Community Radio Stations

) (802230الذاعات المجتمعية
متطلب سابق :ال يوجد

يهدف المقرر إىل التعريف بمفهوم اإلذاعة المجتمعية ودورها يف دعم الهوية الوطنية والتنمية وحقوق اإلنسان مع
ى
الت يمكن أن تقدمها هذه اإلذاعات للجمهور.
استعراض نماذج إلذاعات مجتمعية ولنوعية اليامج ي
) (802241إدارة المؤسسات العالمية (لغت طلبة الذاعة والتلفزيون)
Management of Media Institutions
متطلب سابق803110 :
يتناول هذا المقرر مفاهيم اإلدارة ووظائفها الرئيسية وأهمية التنظيم يف المؤسسات اإلعالمية وبنائه ووظائفه إىل جانب
اإلعالم،
عناض القيادة والسيطرة والتنسيق والمؤثرات الرئيسية عىل اإلدارة اإلعالمية .كما يتناول المقرر التخطيط
ي
ى
ى
الت تحكمه ،وكيفية اتخاذ القرار يف المؤسسات
الت تواجهه،
ر
والمعايي األخالقية ي
وعناضه وخصائصه والصعوبات ي
اإلعالمية والعمل ضمن فريق.
) (802252العالم والتنمية

Communication and Development

متطلب سابق803110 :
يتناول هذا المقرر بالدراسة نظريات التنمية ،والوظائف المنوطة باإلعالم وأجهزته ووسائله يف خدمة التنمية الشاملة
ى
األردن إزاء مختلف القضايا
كي عىل الدور التنموي للعالم يف المجتمع
(اقتصادية واجتماعية وثقافية) ،مع الي ر
ي
الغذان ،إضافة إىل دراسة وتقييم برامج
والموضوعات المرتبطة بالسكان والصحة واألمومة والطفولة والبيئة واألمن
ي
اإلعالم التنموي يف األردن وكيفية النهوض بها.
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Film and Television Critique

والتلفزيون
السينمان
( )802354النقد
ي
ي
المتطلب السابق :ال يوجد

ً
والتلفزيون وقواعده وأهميته لصانع اليامج واألفالم وللمشاهد أيضا.
السينمان
تهدف المادة إىل التعريف بمفهوم النقد
ي
ي
ويتعرف الطلبة عىل خصائص لغة األفالم الروائية والوثائقية والتجريبية السينمائية والتلفزيونية .ى
وييجم الطلبة ما
يتعلمونه من قواعد النقد وأساليبه إىل مقاالت نقدية.
( )803115وسائل االتصال نشأتها وتطورها

Historical Development of Mass Media

متطلب سابق :ال يوجد
العرن خصوصا والعالم عموما ،مع بيان
تتناول هذا المقرر دراسة تاريخية لنشأة وسائل االتصال وتطورها يف الوطن
ي
ى
ى
الت أثرت يف تطورها وانتشارها وكيف أثرت يف
الت مرت بها وسائل االتصال
ر
الجماهيي والعوامل ي
المالمح التاريخية ي
ً
ى
الرقم.
الت ظهرت بها ،ابتداء بالكتاب فالصحيفة فالسينما ثم اإلذاعة وصوال إىل التلفزيون واالتصال
ي
المجتمعات ي
Communication and Society

( ) 803116االتصال والمجتمع
متطلب سابق :ال يوجد

يتناول هذا المقرر وظائف االتصال يف المجتمع الحديث ،وتفاعل وسائل االتصال مع المجتمع يف أوجه أنشطته المختلفة،
والتأثي المتبادل ربي هذه الوسائل والمجتمع مع تقديم
الجماهيي،
الوظيق لوسائل االتصال
ويثي نقاشات نقدية للدور
ر
ر
ر
ي
ى
ى
واإلنينت تجاه
الت تتوالها كل من الصحافة المكتوبة ،واإلذاعة والتلفزيون
رؤى مستقبلية .ويعرض المقرر للمهام ي
التغيات االجتماعية ،والقضايا والمشكالت االجتماعية إىل جانب مهنية وسائل االتصال يف التعامل مع مجمل هذه
ر
القضايا.
Contemporary Arab Media

العرن المعارص
) (803118العالم
ي
متطلب سابق :ال يوجد

ّ
ى
ى
الت تواجهه
يهدف هذا المقرر إىل دراسة واقع اإلعالم
ي
الت يتصدى لها ،والتحديات ي
العرن المعاض والقضايا الحيوية ي
ى
العرن
المشيك ،واإلعالم
العرن
العرن وخارجه ،ويتناول المقرر موضوعات متعددة من بينها :اإلعالم
داخل الوطن
ي
ي
ي
اإلعالم
العرن يف مواجهة تشويه الصورة العربية يف وسائل اإلعالم الغربية ،والدور
والقضية الفلسطينية ،ودور اإلعالم
ي
ي
للصحافة العربية يف المهجر إىل جانب دور الفضائيات العربية يف مجمل هذه القضايا.
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International Communication

الدوىل
) (803312االتصال
ي
متطلب سابق :اجتياز  60ساعة

ً
ً
الدوىل ،نظريا وعمليا .كما يستعرض المفاهيم
يرم هذا المقرر إىل تعزيز إلمام الطلبة بالقضايا األساسية يف حقل االتصال
ي
ي
الدوىل ،والعولمة
اإلعالم
المعرف ونظرياته ،ويناقش مجموعة من القضايا من بينها التدفق
األساسية المتصلة بهذا الحقل
ي
ي
ي
الدوىل .ويعت هذا المقرر بتقديم معرفة شاملة حول
الثقافية .والهيمنة االتصالية والتعددية اإلعالمية عىل الصعيد
ي
نشاطات الملحقيات والمراكز اإلعالمية األجنبية ،والكفاءات المطلوبة للقيام بهذه النشاطات .وينتظر من الطالب بعد
الدوىل.
دراسة هذا المقرر أن يكون قادرا عىل التواصل بشكل فعال فيما يتعلق بمجاالت االتصال
ي
)(803410

ر
التجمة العالمية

Media Translation

متطلب سابق :لغة إنجلتية ( )803213
اإلنجليية الصحفية ،وترجمة مواد صحفية
يهدف هذا المقرر إىل تطوير مهارات الطلبة يف تطوير معرفة الطلبة باللغة
ر
بي اللغتي اإلنجليية والعربية والعكس وتقييم مستويات النصوص من ناحية ى
االليام باألسلوب.
ر
ر
ر
متطلبات القسم الجبارية ( 63ساعة)

)(0-3:3

( )802112مدخل إىل الذاعة والتلفزيون

Introduction to Radio and Television
متطلب سابق :ال يوجد
ته دف الم ادة إىل تعريف الط ال ب بص ن اع ة اإلذاع ة والتلفزيون ،ودورهم ا يف تكوين الرأي الع ام والتعرف عىل مكون ات
االستوديوهات اإلذاعية والتلفزيونية ،وكيفية استخدام معداتها وأجهزتها يف إعداد اليامج اإلذاعية والتلفزيونية وإنتاجها.
( )802113الكتابة لإلذاعة والتلفزيون

(0-3:3) Writing for Radio and Television

متطلب سابق802112 :
يتعرف الطالب يف هذه المادة عىل أهمية الكلمة المنطوقة من خالل عالقته ا بالموض وع والمض مون و الش كل  ،كما
يتعرف عىل أس اس يات الكتابة للذاعة والتلفزيون وخص وص يتها وأش كالها من خالل اس تعراض نماذج متنوعة من الكتابة
اإلذاعية والتلفزيونية وتطبيقات عملية.
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()802140

)(0-3:3

مهارات فنية يف الذاعة والتلفزيون ()1

)Technical Skills in Broadcast Production (1
متطلب سابق802112 :
تركز المادة عىل تعليم الطالب المهارات الفنية اإلذاعية والتلفزيونية األس اس ية وكيفية التعامل مع التقنيات اإلذاعية
ى
اإلذاع.
الت تعزز قدرته عىل االنخراط يف اإلنتاج
ي
والتلفزيونية ي
()802221

الذاع
الخت
ي

News Reporting for Radio

)(0-3:3

متطلب سابق802113 :
يتعرف الطلبة من خالل المادة عىل كيفية جمع المواد اإلخبارية وص ياغتها وتحريرها وتقديمها يف المحطات اإلذاعية
عىل ش كل أخبار وتقارير وحوارات .ويتدرب الطلبة من خالل أعمال جماعية عىل تص ميم اليامج اإلخبارية وإنتاجها
ى
ر
والفية اإلخبارية.
والنشة
وإخراجها كالموجز
()802223

إعداد وإنتاج التامج الذاعية

(0-3:3) Radio Programs Production

متطلب سابق802113 :
تهدف هذه المادة إىل تعريف الطلبة بطبيعة اليامج يف اإلذاعة وأنواعها ومض امينها وقوالبها الفنية وإعداد النص وص
اإلذاعية من خالل دراس ة وتقييم نماذج متنوعة من اليامج مثل برامج المنوعات واليامج الثقافية والمجالت اإلذاعية
اليوم باإلض افة إىل التعريف بمراحل إعداد
امج وإعداد برامج البث
واليامج الحوارية .كما تتناول المادة التخطيط الي ي
ي
اإلذاع وإنتاجه وتقديمه.
الينامج
ي
()802225

التلفزيون
الخت
ي

News Reporting for Television

)(0-3:3

متطلب سابق802113 :
ً
ً
ً
ً
تتيح هذه المادة للطلبة التعرف نظريا وعلميا عىل خص وص ية اليامج اإلخبارية التلفزيونية ش كال ومض مونا من خالل
دراسة وتقييم نماذج متنوعة من المواد اإلخبارية التلفزيونية .ويتدرب الطلبة من خالل أعمال فردية وجماعية عىل كتابة
مستخدمي برامج المونتاج الرقمية المناسبة.
وتحرير األخبار والتقارير المصورة
ر
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()802232

الذاع
الخراج
ي

)(0-3:3

Radio Directing

متطلب سابق802140 :
وتجهياته .كما يطلع
اإلذاع
اإلذاع وعىل الجوانب التقنية للستوديو
تتيح هذه المادة للطلبة التعرف عىل أسس اإلخراج
ر
ي
ي
ى
الصون باإلضافة إىل التدرب عىل كيفية ترجمة األفكار والنصوص اإلذاعية إىل مواد
الطلبة عىل أساليب البث والتسجيل
ي
إذاعية متكاملة.
()802243

فن اللقاء

)(0-3:3

Diction and Presentation Skills

متطلب سابق802113 :
تتناول هذه المادة األنواع المختلفة من المهارات األدائية المطلوبة من المذيع ف اإلذاعة والتلفزيون كتقديم ر
النش ات
ي
اإلخب اري ة وإدارة اليامج الحواري ة وغيه ا .ر
وييي الطلب ة مه اراتهم األدائي ة من خالل تطبيق ات عملي ة يجرونه ا يف المرافق
ر
اإلذاعية والتلفزيونية تركز عىل أساليب اإللقاء المختلفة ومراعاة ضبط التشكيل وسالمة النطق ومخارج الحروف.
()802250

)(0-3:3

مبادئ العالقات العامة والعالن

Principles of Public Relations and Advertising
متطلب سابق :ال يوجد
ته دف ه ذه الم ادة إىل التعريف ب األس س والمب ادئ العلمي ة للعالق ات الع ام ة واإلعالن ،وتتن اول ب ال دراس ة المف اهيم
اإلعالميي ،ودور وس ائل االتص ال يف العالقات العامة،
المجالي
األس اس ية للعالقات العامة واإلعالن ،وتطور هذين
ر
ر
ى
واسياتيجيات العالقات العامة وأساليب اإلعالن بأشكاله المختلفة.
والتخطيط للعالقات العامة ،وإدارة األزمات،
)(0-3:3

( )802327إعداد وإنتاج التامج التلفزيونية

Television Programs Production
متطلب سابق802113 :
تتيح ه ذه الم ادة للطلب ة أن رييوا معلوم اتهم يف مج ال إع داد اليامج التلفزيوني ة وإنت اجه ا وأن يعززوا مه اراتهم اإلب داعي ة
التلفزيون والتقنيات المتقدمة.
من خالل إنتاج عمل متكامل تستخدم فيه عناض اإلنتاج
ي
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()802329

ر
الوثائق
الفيلم
ي

Documentary Film

)(0-3:3

متطلب سابق :اجتياز  66ساعة
ى
الوثائق وخص ائص ه وأهميته وأنواعه ومراحل إعداده وإنتاجه .ويتعرف الطلبة
تهدف المادة إىل تعريف الطلبة بالفيلم
ي
ى
دان
ائق ويتم توجيههم إىل كيفي ة إجراء البح ث والمق ابالت والتص وير المي ي
عىل كيفي ة التخطيط والكت اب ة للفيلم الوث ي
لألفالم الوثائقية.
()802230

التلفزيون
الخراج
ي

Television Directing

)(0-3:3

متطلب سابق802140 :
ً
ً
التلفزيون وأس اليبه ومتطلباته التقنية والفنية .ويعزز
تتيح هذه المادة للطلبة التعرف نظريا وعمليا عىل أس س اإلخراج
ي
تجهيات المرافق اإلذاعية والتلفزيونية.
الطلبة مهاراتهم من خالل تطبيقات عملية يستخدمون فيها
ر
()802333

التغطية الخبارية الخاصة

Specialized Reporting

)(0-3:3

متطلب سابق :اجتياز  66ساعة
تتناول المادة أنواع التغطية الخاص ة لألحداث والمناس بات ومتطلباتها من طواقم عمل خاص ة وعمليات لوجس تية
وتخطيط وتنس يق ربي مختلف دوائر وأقس ام الوس يلة اإلذاعية والتلفزيونية .ويتعرف الطلبة عىل كيفية التخطيط
للتغطية الخاصة وتحديد األهداف المرجوة منها وتنفيذها.
()802345

كتابة السيناريو

Screenplay Writing

)(0-3:3

متطلب سابق802113 :
تهدف المادة إىل تعريف الطلبة بفن الس يناريو وتطوره وأش كاله وطرق كتابته .ويتم اس تعراض نماذج مختارة من نص وص
ً
تمهيدا إلجراء تطبيقات عملية يف مجال كتابة النصوص.
بعض اليامج واألفالم الوثائقية ودراستها
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)(0-3:3

) )802415قضايا إعالمية يف الذاعة والتلفزيون

Radio and Television Issues
متطلب سابق :اجتياز  60ساعة
تطرح ه ذه الم ادة ع ددا من القض اي ا اإلعالمي ة المع اضة واآلني ة للنق اش والمن اظرة والبح ث .ويع د الطلب ة أوراق عم ل
المرن
علمية حولها تعرض يف إطار حلقات نقاش .وتش مل دراس ة المادة التعرف عىل قض ايا تخص عمل اإلعالم
ي
والمسموع وأداءه وتطلعاته باإلضافة إىل كيفية معالجته لقضايا تندرج يف إطار التحديات المحلية واإلقليمية والعالمية.
( )802425ر
مشوع تخرج

Graduation Project

)(0-3:3

متطلب سابق :اجتياز  90ساعة
مش وع للتخرج يعتي خالص ة س نوات الدراس ة ،ويمكن أن يأخذ ر
يكلف الطالب ف هذا المقرر بإعداد ر
المش وع أي ش كل
ي
من أشكال اليامج اإلذاعية .ويخضع عمل الطالب ر
العلم.
للرساف والمناقشة العلنية والتحكيم
ي
()802434

)(0-3:3

العالم المتخصص لإلذاعة والتلفزيون

Specialized Media in Radio and Television
متطلب سابق :اجتياز  60ساعة
تهدف هذه المادة إىل تعريف الطلبة بمفهوم اليامج المتخص ص ة ووظائفها ر
والش وط الواجب توافرها يف مجال اإلذاعة
تغظ المجاالت االقتص ادية والثقافية والعلمية والنس ائية والحزبية
والتلفزيون .ويتم اس تعراض وتقويم نماذج من برامج
ي
وغيها من المجاالت المتخصصة.
والحوادث ر
()802440

Internship

ميدان
تدريب
ي

)(0-3:3

متطلب سابق :اجتياز  80ساعة
الفعىل يف إحدى المؤس س ات اإلذاعية أو
تهدف هذه المادة إىل إكس اب الطلبة خية عملية من خالل التدريب والعمل
ي
يقص س اعات محددة من
التلفزيونية للتعرف عىل طبيعة ومهام العمل يف هذه المؤس س ات .وعىل الطالب المتدرب أن
ي
التدريب الميدان خالل الفصل الدراس داخل الحرم الجامع وأن ى
يليم بتأدية ما يكلف به من مهام.
ي
ي
ي
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()802442

))0-3:3

إدارة المؤسسات الذاعية والتلفزيونية

Broadcast Management
متطلب سابق :اجتياز  60ساعة
تتناول هذه المادة مفاهيم اإلدارة ووظائفها الرئيسية وأهمية التنظيم يف المؤسسات اإلعالمية .كما تتناول المادة التخطيط
ى
ى
الت تحكمه ،وكيفية اتخاذ القرار يف
الت تواجهه،
ر
والمعايي األخالقية ي
اإلعالم ،وعناضه وخصائصه والصعوبات ي
ي
المؤسسات اإلعالمية والعمل ضمن فريق.
( )802450العالقات العامة الدولية

International Public Relations

)(0-3:3

متطلب سابق802250 :
وجماهيها والعوامل المؤثرة فيها .ويتعرف الطلبة
تتناول المادة مفهوم العالقات العامة الدولية وخص ائص ها ووظائفها
ر
ى
الت تس ع إىل تحقيقها يف التعامل
من خالل دراس ة المادة عىل طبيعة عمل وكاالت العالقات العامة الدولية واألهداف ي
الجماهي والمؤس س ات والمنظمات الدولية .كما ي تعرفون عىل أس اليب إدارة العالقات العامة وتنظيم األنش طة
مع
ر
االتصالية يف المؤسسات الدولية.
متطلبات القسم االختيارية ( 12ساعة)
()802233

)(0-3:3

برامج الرياضة يف الذاعة والتلفزيون

Radio and Television Sports Programs
متطلب سابق802112 :
والتلفزيون يف التغطيات الرياض ية ،والتعريف بهذا
اإلذاع
تهدف المادة إىل تس ليط الض وء عىل مختلف جوانب العمل
ي
ي
ى
كي عىل المهارات والتقنيات المطلوبة لتغطية النش اطات الرياض ية .كما توفر المادة
القطاع
اإلعالم المتخص ص ،مع الي ر
ي
التلفزيون.
اإلذاع أو
المجال أمام الطلبة للتدرب عىل كتابة أخبار وتقارير رياضية للبث
ي
ي
()802235

)(0-3:3

الدراما الذاعية والتلفزيونية

Radio and Television Drama
متطلب سابق802112 :
ترم إىل
ته دف ه ذه الم ادة إىل إعط اء الطلب ة معلوم ات أس اس ي ة عن مفهوم ال درام ا وأنواعه ا وتطوره ا الت
ي
اريج .كم ا ي
التعريف بقواعد كتابة الدراما ،وتنمية قدرات الطلبة عىل نقد األعمال الدرامية وفق أسس علمية.
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()802236

)(0-3:3

برامج األطفال يف الذاعة والتلفزيون

Radio and Television Children Programs
متطلب سابق802112 :
ى
ى
ى
الت تركز عىل
الت يحتاجها الطفل ،واليامج ي
تهدف المادة إىل تعريف الطلبة باحتياجات األطفال اليفيهية وأنواع اليامج ي
اللغة والمهارات الحركية والذهنية واإلبداعية ،واالس تفادة من مناهج علم النفس ى
واليبية لص ناعة برامج متخص ص ة
بالطفل تتناسب مع احتياجاته العمرية.
()802244

)(0-3:3

المقابلة الذ اعية والتلفزيونية

Interview for Radio and Television
متطلب سابق802112 :
يتعرف الطلب ة يف ه ذه الم ادة عىل مفهوم المق ابل ة اإلذاعي ة والتلفزيوني ة وخص ائص ه ا وأنواعه ا وتوظيفه ا يف مختلف
اليامج ،ويتدرب الطلبة عىل فن إدارة الحوار من خالل اختيار موضوع المقابلة وإعداد األسئلة ودراسة شخصية الضيف
وتنفيذ المقابلة.
()802326

)(0-3:3

والتلفزيون
الذاع
التحقيق
ي
ي

Investigative Reporting for Radio and Television
متطلب سابق802113 :
والتقص الالزمة إلعداد تحقيقات إذاعية وتلفزيونية .ويتعلم الطلبة من
تهدف المادة إىل إكس اب الطلبة مهارات البحث
ي
معايي اختيار موض وع التحقيق وكيفية التعامل مع مص ادر المعلومات والتخطيط للتحقيق وتنفيذه
خالل هذه المادة
ر
ً
ً
المعايي القانونية واألخالقية.
مضمونا وشكال مع مراعاة
ر
()802342

مهارات فنية يف الذاعة والتلفزيون ()2

)(0-3:3
)Technical Skills in Broadcast Production (2

متطلب سابق802140 :
والتلفزيون المختلف ة مث ل تس جي ل الص وت
اإلذاع
ته دف ه ذه الم ادة إىل إثراء مه ارات الطلب ة يف مج االت اإلنت اج
ي
ي
وغيها.
والتصوير واإلضاءة والمونتاج ر

29

University of Petra

Department of
Radio and Television

قسم اإلذاعة والتلفزيون

()802346

)(0-3:3

الرقم
تطبيقات يف العالم
ي

Exercises in Digital Media
متطلب سابق803121 :
الرقم من خالل إنت اج مواد إعالمي ة
تتيح دراس ة الم ادة للطلب ة التعمق يف فهم العملي ة اإلنت اجي ة الخ اص ة ب اإلعالم
ي
متكاملة ومتنوعة.
()802348

ر
الوثائق
تطبيقات يف إنتاج الفيلم
ي

)(0-3:3
Exercises in the Production of Documentary Film

متطلب سابق802329 :
ى
وثائق.
تتيح المادة للطلبة فرصة التعمق يف فهم العملية اإلنتاجية لألفالم الوثائقية من خالل إعداد وإنتاج فيلم
ي
()802355

)(0-3:3

موضوع خاص يف الذاعة والتلفزيون

Special Topic in Radio and Television
متطلب سابق :اجتياز  60ساعة
ً
ً
يختار مدرس المادة موض وعا خاص ا يناقش قض ية لها عالقة باإلذاعة والتلفزيون كالفض ائيات والديمقراطية ،واإلذاعة
وغيها.
والتلفزيون والرأي العالم ،والتلفزيون واالنتخابات ،والتقانة وأخالقيات العمل
اإلذاع ر
ي
()803121

)(0-3:3

الرقم
مدخل إىل الصحافة والعالم
ي

Introduction to Journalism and Digital Media
متطلب سابق :ال يوجد
حق،
ته دف ه ذه الم ادة إىل تعريف الطلب ة ب األس س والمب ادئ والمف اهيم المهني ة واألخالقي ة المرتبط ة ب العم ل الص
ي
وأش كاله وطبيعة العمل ف المؤس س ات الص حفية ،وأس س التخطيط إلعداد وإنتاج مواد ص حفية .كما ّ
تعرف المادة
ي
الرقم وخص ائص ه ووس ائله ومزاياه ومتطلباته ،وتتيح لهم التعرف عىل أس س وأس اليب اإلنتاج
الطلبة بمفهوم اإلعالم
ي
الرقم.
الرقم والتخطيط لعملية اإلنتاج باستخدام تكنولوجيا اإلعالم
واإلعالم
الصحق
ي
ي
ي
ي

30

University of Petra

Department of
Radio and Television

قسم اإلذاعة والتلفزيون

()803212

ر
والتشيعات العالمية
األخالقيات

)(0-3:3
Media Ethics and Legislations

متطلب سابق :ال يوجد
ى
اإلعالم بص ورة عامة ،إىل جانب
الت تؤطر للعمل
ي
يتعرف الطلبة يف هذه المادة عىل المفاهيم والنظريات الفلس فية ي
والقواني اإلعالمية والجدليات الخاصة بها.
البحث يف نشأة المواثيق
ر
كما يتعرف الطلبة عىل خص ائص البيئة القانونية الناظمة للعالم يف األردن بمؤس س اته المختلفة ،كما يدرس ون قانون
ى
ر
القواني الخاص ة
الت تتوىل مراقبة تطبيق
حفيي
نقابة الص
ر
ر
ر
حق ،ويتعرفون عىل الهيئات ي
األردنيي وميثاق الش ف الص ي
ى
القواني وكيفي ة تع امله ا مع
واحيام الحري ات الص حفي ة ،مع التعرض لنب ذة ت اريخي ة حول كيفي ة تطور ه ذه
ب اإلعالم
ر
االجتماع.
اإلعالم الحديث ومواقع التواصل
ي
ر
والتشيعات الناظمة لمهنة اإلعالم يف األردن.
والمعايي المهنية
اع القيم
ر
ويتدرب الطلبة عىل إنتاج مواد إعالمية تر ي
()803213

مهارات إعالمية باللغة النجلتية

Media Skills in English

)(0-3:3

متطلب سابق9400123 :
اإلنجليية المستخدمة يف مجال اإلعالم بصورة
تهدف هذه المادة إىل تطوير معرفة الطلبة ومهاراتهم المختلفة باللغة
ر
باإلنجليية بصورة خاصة ،وزيادة مهاراتهم يف استخدام هذه اللغة يف الحصول عىل المعلومات،
عامة ،واإلعالم الناطق
ر
اإلنجليية .وينتظر من الطالب بعد دراسة هذه المادة أن يكون قادرا
وإنتاج مواد أولية صحفية أو إذاعية أو إعالنية باللغة
ر
عىل تقييم مواد إعالمية باللغة اإلنجليية من حيث مدى ى
اليامها بقواعد الكتابة والتحرير والنوع والمصطلحات واألسلوب
ر
اإلنجليية.
اإلعالم ،وكتابة مواد إعالمية باللغة
ر
ي
()803231

افيك لإلعالم
التصميم الجر ي

Graphic Design for Media

)(0-3:3

متطلب سابق :ال يوجد
ى
اإللكيونية ،وتركز عىل برنامج  Adobe Illustratorوبرنامج Adobe
تعرف هذه المادة بيامج تصميم الجرافيك
ّ
التعرف إىل خصائص وطرق استخدام كل منهما يف تطبيقات األشكال والرسومات
 Photoshopبشكل خاص ،كما تتضمن
ى
الت تخدم مجال الصحافة واإلعالم وذلك من خالل تمارين ومشاري ع هادفة.
الجرافيكية والبيانية ،ي
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متطلبات قسم مساندة اختيارية ( )9ساعات

( )302100مبادئ االقتصاد (لغت طلبة العلوم االدارية والمالية)
متطلب سابق :ال يوجد

Principles of Economy

لغي طلبة كلية العلوم االدارية والمالية
الجزن
تهدف هذه المادة اىل تعريف الطالب بأسس علم االقتصاد بجزئيتها
والكىل ر
ي
ي
االجماىل وطرق قياسه
المحىل
كمادة اختيارية ،حيث تتضمن التعريف بالسوق وانواع األسواق ،وتوازن السوق بالناتج
ي
ي
التوازن ،والتعرف
ومحدداته وتسلسل الحسابات القومية ،كذلك القاء الضوء عىل نظرية االستهالك واالدخار والدخل
ي
ى
مشكلت البطالة والتضخم ،وأهم السياسات االقتصادية.
ايضا عىل
ي
Principles of Statistics

) (302111مبادئ االحصاء
متطلب سابق :ال يوجد

عريف اإلحصاء ،الطريقة اإلحصائية ،جمع البيانات وتبويبها وعرضها ،تكوين الجداول التكرارية ،مقاييس اليعة المركزية،
الطبيع المعياري ،توزي ع ذات الحدين،
الطبيع ،التوزي ع
مقاييس التشتت ،االرتباط واالنحدار ،االحتماالت ،التوزي ع
ي
ي
األرقام القياسية ،السالسل الزمنية.
Writing Skills in Arabic

) (401205مهارات كتابية باللغة العربية
متطلب سابق :ال يوجد

ً
ً
تركز هذه المادة عىل االهتمام باللغة العربية ،والتدريب عىل الكتابة السليمة بها لغويا وقواعديا ،والقراءة الناقدة للمقاالت
ُ
النواخ اللغوية واألسلوبية .كما تهتم المادة بلغة الصحافة المتمثلة
الصحفية ،وت ّربي جوانب القوة أو الضعف فيها من
ي
ّ
العاملي يف الصحافة واإلعالم.
الميشة؛ بوصفها أداة
بالفصج
ر
Principles of Syntax

) (401212علم النحو ()1
متطلب سابق :ال يوجد

والمبت ،والمرفوعات والمنصوبات
العرن الشائعة كالمعرب
يهدف هذا تقديم موجز يف لبعض قضاي ا النح و
ي
ي
َّ
ى
ويتعرف عىل أهم األخطاء النحوية
ينبع أن يكتسبها الطلبة منذ الصغر،
الت ي
والمجرورات .ويتن اول أهم األس اليب اللغوية ي
والرصفية الشائعة ،وذلك خدمة لتخصص معلم الصف.
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Reading & Summarizing

) (402205قراءة وتلخيص
متطلب سابق9400124 :

اإلنجليية المحكية ،وتطويرها ،وتمارس مهارات الطالقة الشفوية من خالل
تركز هذه المادة عىل بناء الطالقة يف اللغة
ر
وتعتت بتطوير
األنشطة ،والمحاورات ،والروايات ،والحوار الذي يجري ربي أفراد المجموعة ،والعروض الشفوية،
ي
وتميي المفردات الجديدة.
االستيعاب القائم عىل اإلنصات ،وتدوين المالحظات،
ر

Introduction to Psychology

) (405101مدخل اىل علم النفس

متطلب سابق :ال يوجد
التعريف بماهية علم النفس ،وتطوره ،وميادينه النظرية والتطبيقية ،وطرائق البحث فيه ،كما يتناول العوامل المؤثرة يف
اإلنسان كالوراثة والبيئة ،ويشمل كذلك مظاهر الحياة النفسية والعقلية عند اإلنسان ،بداية من اإلحساس
السلوك
ي
التفكي ثم التذكر ،وسلوك الفرد يف الجماعة ،إضافة إىل دافعية الفرد وانفعاالته وذكائه ومكونات
واالنتباه واإلدراك إىل
ر
النفس.
شخصيته ،وكذلك صحته النفسية ومرضه
ي

) (405109مهارات التواصل بي األشخاص

Inter-Personal Communication Skills

متطلب سابق :ال يوجد
يهدف المقرر إىل تعريف الطالب بمفهوم التواصل ربي األشخ اص ،وبنيته ،ومهاراته ،والعوام ل المؤثرة فيه ،وبعض
تطبيقاته يف الحياة العملية ،كما يهدف إىل تشجيع تأم ل الطالب يف عاداته ،ومهاراته التواصلية ،وتحسينها يف السياقات
الهدفي يقدم المساق جملة
وغي ذلك .ولتحقيق هذين
االجتماعية المختلفة؛ كالبيت ،والج امعة ،والعمل ،والصداقة ر
ر
وغي اللفظية،
من الموضوعات التواصلية ،مثل :االستماع ،واإلدراك
االجتماع ،ومفهوم الذات ،واللغة اللفظية ر
ي
اإلقناع ،واألخ الق يف التواصل ،وبعض المهارات التطبيقية
والمح ادثة ،وأسس العالق ات اإلنسانية وتطوره ا ،والتواصل
ي
مثل :التفاوض ،والمقابلة ،والعرض .ويسع المساق بصورة خاصة إىل ربط المفاهيم والمهارات والمشكالت بخية الطالب
الحياتية ا ر
لمبارسة.
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متطلبات حرة ( )3ساعات
Community Service

المحىل
) (9802000خدمة المجتمع
ي

غي محدودة وذلك يف حزمة المقررات االستدراكية ( 0ساعة)
 .1يتم طرح مقرر عمل
تطوع يف خدمة المجتمع بسعة ر
ي
و يضاف إىل جميع الخطط الدراسية لمرحلة البكالوريوس.
 .2ينبع عىل الطالب إنجاز عملي تطوعيي خالل ى
فية دراسته بالجامعة.
ر
ر
ي
ى
تطوع يف خدمة المجتمع “وذلك
 .3يسلم الطالب بطاقة ورقية (ويمكن تطويرها إللكيونية) معنونه ب "متطلب عمل
ي
من قبل عمادة القبول والتسجيل عند قبوله يف الجامعة ويتم تصميمها بشكل مناسب بحيث تحتوي عىل اسم
ً
األكاديم مطبوعا وتكون مختومة من قبل عمادة القبول والتسجيل.
الطالب و رقمه
ي
 .4يقوم الطالب الذي قام بعمل النشاط بتعبئة اسم النشاط والحصول عىل توقيع وختم رئيس القسم أو العميد أو
المعت بالنشاط.
منسق الفعالية
ي
تطوع يف خدمة المجتمع ،يسلم الطالب
التطوعيي ،يسجل الطالب لمقرر مقرر عمل
العملي
 .5عند إنجاز
ر
ر
ي
المعت) البطاقة لعمادة القبول والتسجيل الحتساب إنجازه لهذا العمل.
(أو القسم
ي
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معلومات االتصال

ترحب كلية العالم ف جامعة ر
البتا بالطلبة الراغبي بااللتحاق بتامجها المختلفة
ي
لمزيد من المعلومات يرج التواصل عت أحد العناوين التالية:
عمان -طريق المطار
ص.ب  – 961343عمان ،األردن 11196
ر
ون www.uop.edu.jo
الموقع االلكت ي
عميد كلية العالم
ر
المباش00962799296121 :
الهاتف

هاتف المقسم/0096265799555 :
فرع3010 :
ي
رئيس قسم الذاعة والتلفزيون)3100( 0096265799555 :
إعداد وتنفيذ الكتيب :م .وسن حداد
تنسيق:
سكرتتة عميد كلية العالم /
فرع3010 :
ي
سكرتتة األقسام /
فرع 3232
ي
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