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 الماجستير في الصحافة واإلعالم الحديث برنامج مساقاتوصف 

 مسار االمتحان الشامل

 

 تحرير األخبار 7001701

 تعليم الطالب وتدريبه على مجموعة من التقنيات الصحافية الخاصة بعملية جمع المعلومات من عدد من المصادر

خبار  باإلاافة للى تعيي  الطالب على عملية تطبي  عمليا  لكتابة األ قدم للطالب جانبا  ي. كما للتغطية اإلخبارية

حول ممارسات وتطبيقات  األساسيةتطويي المفاهيم ا المساق المفاهيم األخالقية في عمله. ومن األهداف التعليمية لهذ

التقنيات الصحافية التي تتضمن البحث من مصادر ثانوية والتحييي وبناء األسلوب اليوائي والكتابة بأسلوب 

خبار المتنوعة والقضايا العامة. كما تتضمن األخبار المهمة والتقاريي الممية  باإلاافة للى تغطية قضايا األ

جتماعي للفئات المستضعفة والتطبي  العملي للمفاهيم الخدمات العامة  ومياعا  امان الحد األدنى من اليفاه اال

 األخالقية والممارسات األفضل. 

 

 مية والمقابالتالتغطية اإلعال 7001702

على كيفية التفكيي كصحافي محتيف  وخاصة تلك المتعلقة بتبني قيم وأخالقيات المهنة كتلك  وتدريبه الطالبتعليم 

المتعلقة بمحاور أساسية منها مصداقية المعلومات والحيادية واالبتعاد عن اغوطات مياكة السلطة  والسعي وراء 

ولقناع المحيرين بقيمة الخبي  ورغبات أفياد المجتمع بدقة  ولدراك مفهوم الخبي لتةام بتمثيل واقع وآراءالحقيقة واال

والمصلحة العامة التي يقدمه التقييي اإلخباري المقتيح  من خالل طيح وجهات نظي جديد  ومبتكي . لاافة للى كيفية 

ات والبيانات وتحليلها لجياء المقابالت للمعنيين المختصين بمواوع البحث  وليجاد المصادر وجمع المعلوم

 ستخدامها  ومياقبة األحداث والسلوكيات وتقييم مصداقية المصادر.او

 

 (1)الرقمي الحديث  اإلعالم 7001703

ستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات االسليم للوسائل اليقمية وأساليب اإلنتاج الحديثة. و االستخدامالتعيف للى أسس 

ونشي القصص عبي اإلنتينت سواء من خالل المدونات الخاصة أو  الموادوتجميع اليقمية في التسجيل والمونتاج 

المواقع المشتيكة على اإلنتينت. كما يتعلم الطلبة مهارات استخدام المعدات اليقمية الحديثة بما في ذلك الكامييات 

وتوابعها. ويتعلم الطلبة  اليقمية  ومعدات تسجيل الصوت اليقمية المحمولة وكامييات الفيديو المحمولة اليقمية

فنيات الكتابة في المدونات ومبادئ المونتاج والنشي للمواد الصوتية والميئية  وكذلك مونتاج ونشي الصور اليقمية 

 عبي اإلنتينت. التطبيقاتوتصميم العيوض وغييها من 
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 والشرق األوسط اإلعالم والقضايا الراهنة في األردن  7001705

كافية تمنحهم القدر  على كتابة التقاريي أو التباحث بشأن القضايا اليئيسية التي تؤثي في  وماتبمعلتةويد الطلبة 

من الكتابة اإلخبارية المهنية والمحايد . سيتم  السياسات اإلقليمية وعلى الجمهور  وبالتالي تضمن مستوى جيدا  

والشيق جتماعية وقضايا البيئة في األردن يا االقتصادية   باإلاافة للى القضاالتيكية على القضايا اإلقليمية واال

 .ألوسطا

 

 التقارير والكتابة الصحافية

وتمكين الطلبة  كتابة التقاريي ولجياء المقابالت تحييي األخبار  وتطويي المهارات المكتسبة في مادتي  عمليةتعةية 

هم إلنتاج مواد وقصص مطولة لمشيوع من العمل بشكل مستقل وبثقة عالية بالنفس امن بيئة صحافية مهنية ولعداد

 ساسي على المكونات التالية وفقا  للخيارين التاليين: أالتخيج. وتيكة بشكل 

 

 الصحافة المطبوعة  7001706 . أ

أطول وأكثي تعقيدا  بما في ذلك التحييي اإلخباري ومبادئ التحييي اليوائي والكتابة للمجالت  تقارييكتابة 

االستقصائية وكتابة التقاريي غيي اإلخبارية واالقتباس والطيائ  واستخدام اليسوم واستخدام تقنيات الصحافة 

 البيانية والصور واإليضاحات لتطويي المقدر  على العمل مع أشكال مطولة من التحييي وكتابة التقاريي. 

 

 البث 7001707 . ب

 :البث اإلذاعي

قة والميتكةات األساسية الالزمة للوصول الى دور األخبار اإلذاعية والقيم والمبادئ األساسية ذات العال

مستويات عالية من جود  األداء اإلذاعي ودور قاعات األخبار والمحطات اإلذاعية  عةل الصوت  الكتابة للبث 

اإلذاعي )األخبار اإلذاعية والبيامج( والمقابالت والتغطية الميدانية والبث ومهارات التقديم اإلذاعي وتقنيات 

إلنتاج واستخدام الصوت بصور  لبداعية واستخدام معدات األستوديو وتوابعه والعمل بكفاء  في المونتاج وا

 بيئة قاعة التحييي اإلذاعية.

 :البث التلفةيوني

تقنيات اإلنتاج الميداني بما في ذلك التصويي واإلااء  والتسجيل الصوتي سواء للمقابالت أو المؤتميات 

اللقطات الحية  لرسال المواد المصور  عبي الشبكة العنكبوتية للمواقع أو الصحافية أو األخبار العاجلة و

التلفةيون عبي اإلنتينت  مبادئ المونتاج باستخدام بيامج رقمية وتقنيات التغطية والتقاريي على الكامييا 

 ولاافة الصوت على الصور  والكتابة الميافقة للصور والتدريب على العمل في األستوديو اإلخباري

 والبيامجي التلفةيوني.
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 (2)اإلعالم الرقمي الحديث  7001708

مهارات اإلنتاج باستخدام التقنيات اليقمية المتطور  ووسائط اإلعالم الحديثة وتعليم الطلبة كيفية التسجيل والمونتاج 

وبث مواد وتقاريي لخبارية ذات جود  عالية عبي اإلنتينت  سواء للمدونة الخاصة أو المواقع العامة والمشتيكة وتتمثل 

للتقنيات والمعدات المهنية اليقمية  )الصور  والفيديو والصوت( وتقنيات مقدمة في المهارات المكتسبة استخداما  متقدما  

 المونتاج للصور  والصوت ولنتاج المواد للوسائط المتعدد  وتقنيات رقمية متطور  ومتعدد . 

 

 العلمي في اإلعالم البحثأساليب  7001709

ن قصص ذات أساس علمي واستخدام أنماط وأدوات تدريب الطلبة على التحليل النقدي وتغطية وكتابة تقاريي ع

البحث )خاصة المقابالت( كأدوات للبحث االستقصائي والتحليل المنطقي  وكذلك التعيف على مفاهيم البحث 

والمنط  وتقنيات تجميع المعلومات  بما في ذلك تنظيم قواعد البيانات ومنط  ومفاهيم لجياء البحث وأساليب 

يعثي الطالب على الدراسات العلمية ويقيأها ويفهمها وينقدها ويكتب عنها في حياته العملية  التحليل العلمي  بحيث

اليومية كصحافي. كما يتعيف الطالب على استخدام تقنيات البحث في التغطية الميدانية وكتابة التقاريي االستقصائية 

قياء  وكتابة المواد اإلحصائية وآليات لجياء  ومنط  التحقي  العلمي وأنماط البحث المختلفة واألساليب الفعالة في

الدراسات الكمية والتحليلية. وتضم المواايع التي يتم تغطيتها البحث الفعال عن المعلومة من قواعد البيانات 

والمكتبات  وكتابة وتقييم أشكال مختلفة من المعلومات والمطبوعات  واالستخدام الفعال ألساليب البحث واألدوات 

 ة في التحقي  االستقصائي والتفسيي الدقي  والتيجمة السليمة والكتابة عن االكتشافات والنتائج العلمية.المتاح

 

 التقارير الصحافية المتخصصة 7001710

التعامل مع تغطية قضايا محدد  وهامة تتعل  بالمنطقة  ومنح الطالب فهما معمقا   وسهولةتطويي المةيد من الخبي  

ضايا  إلعدادهم للقيام بدور المحاور ما بين المختصين والجمهور. ولنتاج أربع مواد صحافية معمقة وأساسيا  لهذه الق

ستقياء ومونتاج المواد وبناء الخبي اعتمادا  على مصادر محدد  بما في ذلك التقاريي استيعاب واتثبت قدرتهم على فهم و

األبحاث والدراسات العلمية والديمغيافية باإلاافة للى اليسمية الحكومية وتقاريي المنظمات غيي الحكومية ومؤسسات 

والعالقات  تغطياتهم الخاصة ومقابالتهم مع المختصين وتتضمن المواايع التي يتم تغطيتها الطاقة والموارد الطبيعية

 الدولية واإلقليمية والبنية االجتماعية والديمغيافية واألعمال واالقتصاد.

 

 العربي العالمولعامة في األردن السياسة والشؤون ا 7001711

العامة  سواء كنشاط أو تخصص  كما استعياض السياسة المالية  اإلدار والمنطقة وطبيعة  األردنالنظام السياسي في 

العامة. ولكساب الطلبة المهارات والمعيفة التي تمنحهم قدر  الكتابة عن النظم السياسية واإلدار  العامة والشأن العام 

المالية العامة. ويتوقع من الطلبة بلور  وفهم وتقديي دور اإلدار  العامة من منظور تاريخي ومن منظور دورها  واإلدار 

ستخدام الموازنة العامة كأدا  للسياسة المالية ولدار  موارد الدولة. وسيتعامل في المجتمع المعاصي. كما تتطيق الماد  ال

مع تعييفهم بكيفية تحديد األولويات والتخطيط االقتصادي لبلوغ أهداف تنموية الطلبة مع الموازنة العامة كأدا  تنموية 

 محدد .



 القبول والتسجيل مكتب
 وصف مساقات البرنامج

 مسار االمتحان الشامل

 
 

 

 4 من 4 صفحة

 

 

 الفلسفة والدراسات الثقافية 7001714

الممتد  المفهوممن  ساسية في الفلسفة والدراسات الثقافية المعاصي   انطالقا  ي  طلبة اإلعالم على المفاهيم األتعي

بذلك من قاعد  معيفية واسعة  طوالسياسي والثقافي وما ييتب واالقتصاديعي للثقافة الذي يعنى بالتغيي االجتما

المفاهيم الفلسفية ول مبادئ ومفاهيم الفلسفة ويشتمل : األتقسم الماد  الى جةأينو .يحتاج طلبة اإلعالم اإلحاطة بها

لقيم  فلسفة الدين  فلسفة الفن ساسية   مبادئ التفكيي المنطقي  مبادئ التفكيي النقدي  مبادئ نظيية المعيفة  ااأل

ما الجةء الثاني مبادئ أ ؛والجمال  فلسفة العلم  المدارس الفلسفية التاريخية  المدارس الفلسفية الحديثة والمعاصي 

نسانية  اإلعالم والقانون  اإلعالم والدين  صي  ويشتمل على تاريخ الثقافة اإلومفاهيم الدراسات الثقافية المعا

 .الكبيى المعاصي  سوية  الدراسات السينمائية   االستشياق  الحيكات الفكيية والفنيةالكتابات الن

 

 مشروع التخرج 7001796

ختيار الجهة من قبل الطالب  بحيث يتولى البحث ويقوم بتطبي  المهارات ابالعمل الصحافي بناء  على  الطالبلشياك 

 كثفة ذات مستوى مهني يجمع ما بين النظيية والتطبيقية.والمعارف المكتسبة خالل الفصل إلنتاج ماد  صحافية م

 :التالييتم تقييم مشيوع التخيج على النحو 

  في لحدى وسائل اإلعالم. مكث عمل صحافي 

  مختصي يتضمن حيثيات المشيوع والنتائج والتوصيات. تقيييكتابة 

 في المعهد وصحافيين شفوي للتقييي أمام لجنة االمتحان المكونة من اعضاء هيئة التدريس  عيض

 مختارين.

 التخيج أن: لمشيوععلى الطالب قبل أن يباشي باإلعداد 

 خطي لفكي  مشيوعه للتخيج ييفعه للجنة مختصة بمشاريع التخيج. بعيض  يتقدم 

 للجنة المذكور  على الفكي  المقتيحة للمشيوع. المسبقةفقة أن يحظى بالموا 


