
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 معتمدة ( ساعة 24ثانياً: متطلبات الكلية: )  

 

 معتمدة ( ساعة 15متطلبات الكلية االجبارية: )أ. 

 المتطلب

 السابق

ساعة 

 معتمدة 
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

 0110111 فن الكتابة والتعبير 3 0114101

 0110113 فن الخطابة والحوار 3 ---

 0111140 مدخل إلى علم االتصال 3 ---

 0111160 مناهج البحث 3 ---

 0130102 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 3 0130101

 

 ات معتمدة (ساع 9ب.متطلبات الكلية االختيارية: ) 

 المتطلب

 السابق

ساعة 

 معتمدة 
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

 0110112 تذوق النّص األدبي 3 ---

 0110280 المكتبة العربية والمعاجم 3 ---

 0115115 تنمية وتنظيم المجتمع 3 ---

 0111117 مهارات التفكير 3 ---

 0120113 القراءة واالستيعاب 3 ---

 0180360 ثقافة جمالية 3 ---

 0190473 تاريخ الفن العالمي 3 ---

 

 ( معتمدة ساعة     84  : )التخصص  : متطلباتالثاً ث  

 

 ( ساعة معتمدة   66   : )جباريةاإل التخصص لمتطلبات أ.    

 متطلب سابق
ساعة 

 معتمدة
 اسم المادة

 رقم
 المادة

 0160111 الصحفي الخبر 3 ---

 0160210 الحديث الصحفي 3 ---

 0160310 التقرير الصحفي 3 ---

 0160411 الصحافة االستقصائية 3 0160310

 0160311 المقال والتعليق الصحفي 3 ---

 0160220 اإلخراج الصحفي 3 ---

 0160131 الصحفيالتصوير  3 ---

 0160320 إنتاج المطبوعات الصحفية 3 ---

 0130104 (  1مهارات االتصال لإلعالم باإلنجليزية ) 3 0130101

 0130105 (2مهارات االتصال لإلعالم باإلنجليزية ) 3 0130104

 0160430 الصحافة المتخصصة 3 ---

 0160330 تطبيقات في الصحافة المكتوبة 3 ---

 0160331 تطبيقات في الصحافة اإللكترونية 3 ---

 0160431 التدريب الميداني ** 3 بموافقة القسم

 0115342 االتصال التنموي 3 0111140

 

 

 

 متطلب سابق
ساعة 

 معتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 0160240 تشريعات اإلعالم وأخالقياته 3 ---

 0160432 مناهج البحث لالتصال 3 0111160

 0111145 الدعاية والرأي العام 3 ---

 0160440 نظريات االتصال 3 ---

 0160441 إدارة المؤسسات اإلعالمية 3 ---

 0160340 قراءات في اإلعالم األردني 3 ---

 0160414 مشروع تخرج  3 ساعة معتمدة 90اجتياز 

 

 

 ( ساعات معتمدة   12  مساندة: )ارية تخصص إجبمتطلبات  -ب 

 متطلب سابق
ساعة 

 معتمدة
 اسم المادة

 رقم

 المادة

 0110105 (1لإلعالم بالعربية )االتصال مهارات  3 0140101

 0115372 االقتصاد السياسي والتنمية 3 ---

 0180122 أسس التصميم 3 ---

 0110106 ( 2مهارات االتصال لإلعالم بالعربية ) 3 0110105

 
 

 

  

  ( ساعات معتمدة    6  االختيارية: )التخصص متطلبات . ج
 

 متطلب سابق
ساعة 
 معتمدة

 اسم المادة
 رقم
 المادة

 0160241 أسس العالقات العامة 3 ---

 0160242 أسس اإلعالن 3 ---

 0160442 االتصال السياسي والدولي 3 ---

 0160312 تاريخ الصحافة العربية  3 ---

 0180383 تقنيات الطباعة 3 ---

  0110240 (1نحو )علم  3 0140101

تحسب الساعات المعتمدة للمواد العملية على أساس أن الساعة الواحدة تساوي ساعتي * 

 مختبر أو ساعتين تطبيقيتين على األقل.
يتوجب على الطالب أن يخضع للتدريب الميداني في إحدد  المسسسدات اإلعيميدةع بعدد  **
 , وبموافقة القسم.ساعة معتمدة 90وز تجا
 

        
 
 

 
 

 19/1/2015تاريخ :  
                                                                           

 ( ساعة معتمدة27اوال : متطلبات الجامعة : )
 ( ساعة معتمدة12متطلبات الجامعة اإلجبارية : ) المجال االول:أ.  

 المتطلب

 السابق

ساعة 

 معتمدة 
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

0114099 

 ناجح

 0114101 (*1)مهارات اللغة العربية  3

 1111000 علوم عسكرية  3 ---

 0111101 يةالتربية الوطن 3 ---

0130099 

 ناجح

 1301010 *(1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 3

 ( ساعة معتمدة 15متطلبات الجامعة االختيارية : ) ب.  

التاليددة بحدد أدنددى مددادة واحددة مددن كدل مجددال وبحددد سداعة معتمدددة مددن المجداالت  15يددرس الطالددب 

 من كل مجال مادتين  أقصى

 ( ساعات معتمدة6-3: )العلوم االنسانية:  المجال الثاني

 المتطلب

 السابق

ساعة 

 معتمدة 
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

 1141020 (2اللغة العربية )مهارات  3 1141010

 1301030 (3مهارات اللغة اإلنجليزية ) 3 1301020

 1401010 1مهارات اللغة الفرنسية  3 ---

 1401040 ( 1لغة أجنبية)إيطالي 3 ---

 0140105 ( 2بية)إيطاليلغة أجن 3 0140104

 0140106 (1لغة أجنبية )عبري 3 ---

 0140109 (1مهارات اللغة الصينية ) 3 ---

 0140110 (2مهارات اللغة الصينية ) 3 0140109
 

 ( ساعات معتمد6-3العلوم االجتماعية واالقتصادية:  ):  المجال الثالث

 المتطلب

 السابق

الساعات 

 المعتمدة
 ادةاسم الم

 رقم

 ادةالم

 1111110 مقدمة في علم االجتماع 3 ---

 0111112 مقدمة في علم النفس  3 ---

 1111330  (1)الفكر والحضارة اإلنسانية 3 ---

 1111420 وسائل االتصال والمجتمع 3 ---

 0115255 ثقافة التنمية 3 ---

 0420140 حقوق اإلنسان 3 ---

 0420143 الثقافة القانونية 3 ---

 ( ساعات معتمدة6-3):  العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة:  ال الرابعلمجا

 المتطلب

 السابق

ساعة 

 معتمدة 
 ادةاسم الم

 رقم 

 ادةالم

 0371111 مهارات إدارة المشاريع 3 ---

 0731101 مهارات استخدام مواقع التواصل االجتماعي 3 ---

 7611110 مهارات الحاسوب* 3 ---

 0910101 نسان والمجتمعصحة اإل 3 ---

 0910105 مبادئ التمريض واإلسعافات األولية 3 ---

فب  ال ةببا اليةبيببا وال ةبا اا ج يهيببا وم بب ةات  ى ت المسببتو الط بببا التمببمت امت   ب جميب يتوجببع ى بب   مالحظة *
)  مةاك اسبتف  أي من هذه اامت   ب ت أن يسبجم مب م  ال ج ح ا ي مق ىالما ال  سوع وى   الط لع الذي 

 ( خ ةج خطته المةاسيا. 099

 

  .........................................اســـــــــم الطالـــب:

 ......................................... الرقـــم الجامعــــي:

 ......................................... المرشد االكاديمي :

 جامعة فيالدلفيا       
       كلية اآلداب والفنون 

  الصحافة  الصحافة  الخطة الدراسية لتخصص  
                                                                                        ((22001122//22001133))  

 ساعة معتمدة "  135" 
 

 

 


