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 :ادةوصف الم

حرياار الرباار وتحرياار المقااال والكتابااة االستقصااالية وكتابااة المقااابالت واألحادياا  القيااام بتطبيقااات عمليااة فااي مجاااالت ت“

 ".وكتابة الردود الصحفية الصحفينشرة الصحفية والملف لعداد االصحفية وا

 

 :أهداف المادة

ربااار والتعلياااس والحااادي  الصاااحفي والكتاباااة "تطبياااس اساااس الكتاباااة الصاااحفية مااان حيااا  تااادريب الطلباااة علاااى كتاباااة ال -

المشاار  يمكان الطالاب مان ممارساة تطبيقاات صاحفية لجمياس األجناا  "مطاب  صاحفي" إيجاادباالستقصالية". ويتحقس هذا 

في التطبيس االجرالي يطلب إلاى . وتعزيز تطوير االسلوب الصحفي عند الطلبة، والعلميةاسس الكتابة الصحفية   معتمدا اليها 

، ودراسااتها دراسااة نقديااة تمكاان الطالااب ماان التفكياار المسااتقل مطالعااة الصااحف اليوميااة األردنيااة والعربيااة والدوليااة بااة الطل

 .المبدع

  مفردات المادة:

تعمل المادة على تقديم مفاهيم الكتابة الصحفية الناقدة بما يقود الى  تدريب الطلبة على انتاج مواد منافسة. فمع انتشار 
قدراته وأساليب  األمر الذي يحتم على الصحفي تطويرالرقمي، بدأت تتغير عادات االتصال عند المتلقين،  وسائل اإلعالم

كتاباته. وهذا يستدعي تقديم رؤية بانورامية لمفاهيم االتصال واالتصال الجماهيري )المتعارف عليه باإلعالم(  ووظائفه 
إلنتاج المواد االعالمية  الطالب  ءيهيوالعربي والعالمي، مما  وميادينه ونظمه وفلسفته، وعالقتها بالمجتمع األردني

وعلى الطالب ان يتابع  ، وصنع رسالة اعالمية ناجحة.بدراية  ومقدرة يفرضها العصر الرقمي المحددة بالتوصيف 
حفية  الصحف  ويختار منها وظائف لكل جنس من اجناس الصحافة، كما عليه تقديم وظائف مطبوعة  لكل األجناس الص

 المحددة بالمساق. وعليه، على الطالب ان يمتلك خبرة الطباعة واستخدام االنترنت.
 

 

 

 

 

 



 مكونات المادة: 

 وتدوين المالحظاتالمحاضرة  -

 تطور االتصال الجماهيري في البالد العربية  ملزمة  -

 )مرجس رليسي( أ.د. فاروق ابو زيد. فن الكتابة الصحفية   -

 .(المجلة التونسية لعلوم االتصال)د. عصام الموسى: الربر ثنالي المقدمة.  أ.                      -

 .الطروحات فيها مناقشة نقدية ومناقشة  -والصحافة خاصة– متابعة وسالل االعالم   -

 

 نتالج التعلم 

 من المتوقس أن تمكِّن هذه المادة الطالب، أثناء دراستها وبعد دراستها، مما يلي: 

 التوصيف. الواردة فيعلى كتابة األجنا  الصحفية المرتلفة يكون قادرا أن -1

 ان يلم بما يجري حوله من أحداث ومناقشتها.-2

 جانب النصف الفارغ.قبل الان يمتلك رؤيا صحفية ترى النصف المليء من الكأ   -3

 .تراعي المصلحة العليا للوطن أن يرتفس باآلمال باعتماد مصداقية نبيلة– 4

   .ر  عمله في السلطة الرابعة ضمن قوانين وطنه وال يتجاوزها بما يردم الصالح العاميما أن-5      

 يشجس الطالب على اقامة عالقة عملية مس احدى الصحف اليومية. - 6      

 

 

 أدوات التقييــــم:

  عربااي مبساا ( 14حاارف وطباعتهااا مسااتردما كلمااة(  700-500)بحاادود  لمااواد المطلوبااة أكتابااة(، 

 % من  العالمة الكلية للمادة.60بما يعادل على الطلبة وتقيم بها نس  من توزع 

   صحفيةال واجباتالو وتقييم األداء% المتبقية من العالمة لالمتحانات 40ترصص ال. 

  المادة الصحفية التي ينجح الطالب بنشرها في الصحف المحلية اليومية تحقس له عالمات اضاافية فاي

 المجموع النهالي.

  فاي وقام محادديشتمل االمتحان على اعاداد ماواد صاحفية تباين قادرة الطالاب علاى الكتاباة والتحريار 

 .)استجابة لضغوط غرفة األخبار(

 

 

 

 توزيس العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 %20 والتقارير الصحفية المعدة االمتحان األول

 %20 معدةوالتقارير الصحفية ال االمتحان الثاني

والتقااااارير الصااااحفية االمتحااااان النهااااالي 

 المعدة

40 % 

 %20 المنتقاة   الصحفية التقارير 

 %100 المجموع

 

 :)التاري  يؤشر لبداية األسبوع الدراسي بمحاضراته لثالث ساعات معتمدة( ويتم ذلك حسب الجدول التالي

 

 



 *التاريخ            المادة المطلوبة 
   صحافة والطباعة بالوطن العربيال   18/10/2015
                + وظيفةاإلعالم العربي الحديث واالتصال الجماهيري في األردن            25/10
                      + وظيفةتطوير الخبر العربي             1/11
 لى الجميعكتابة  حديث صحفي يوزع ع -(      83 - 11الحديث الصحفي )             8/11
 ع( الحديث الصحفي 20)االمتحان األول من            15/11
 (107 – 91)عيد المولد النبوي  الشريف( التحقيق الصحفي )           22/11
 يوزع على الجميع اعداد  تحقيق صحفي (167 – 133التقرير الصحفي )           29/11
 صحفيكتابة تقرير  التقرير الصحفي             6/12
 يوزع على الجميع اعداد مقال صحفي – (229 – 177المقال الصحفي )           13/12
 المقال الصحفي+ ع(  20)االمتحان الثاني من            20/12
 الحملة الصحفية           27/12
  االستقصاء الصحفي       3/1/2016
 التعليق الصحفي     10/1/2016
 الصحفيةالنشرة              17/1
 .  الصحفي لملفا             24/1
 الرد الصحفي             31/1
 االمتحانات النهائية         7/2 - 1
 

 المطلوب من الطالب:
 مسبقا بحسب مواعيدها المحددة  للمناقشة والحوار. المواد  المقررة قراءة -1

 األخبار. آخر تخصص الدقائق األولى  من المحاضرة لمتابعة -2

 المحاضرة لدراستها. لنقاط الواردة فيتدوين ا -3

 وتحفظ في ملف خاص.تعمم وتناقش  ،الصحفية مطبوعة كوظائف األجناسموضوعات بحسب اعداد  -4

 
 

 

 :سياسة الحضور والغياب

 

  قبله عميد الكلية% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري ي15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من  -

 لطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعذرا إذ يعد -

يمنااس ماان التقاادم لالمتحااان النهااالي وتكااون عالمتااه فااي المااادة صاافراً فااي حالااة عاادم قبااول العميااد للعااذر المرضااي أو  -

 القهري.

 

 مراجس إضافية:

 .2008طارق الروري. فن المقابلة الصحفية. عمان،  -

 .1990، اديب خضور. الحدي  الصحفي. دمشس -

 .1999عبد الستار جواد. فن كتابة األخبار.عمان، مجدالوي،  -

 .1998لسنة   8قانون المطبوعات والنشر رقم  -

استخدام التحقيقات الصحفية األمنية لتحليل الظواهر ودحض الشائعات"، في  ضوابط التحقيقات " عصام الموسى . 
(.357-339ية للعلوم األمنية )ص ص الرياض: جامعة نايف العرب (2010الصحفية األمنية )  

( . 2006. ): اإلعالم واألمن "الضوابط المهنية واألخالقية اإلعالمية لمعالجة الجريمة واالنحراف" في.عصام الموسى  -
(.247-213الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية )ص ص    

 ( في كتاب:2004حل تطور اإلعالم العربي القومي" )"ثورة وسائل االتصال وانعكاساتها على مرا.  عصام الموسى -
  .41-27(، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ص ص 34العرب واإلعالم الفضائي. سلسلة كتب المستقبل العربي )

( في كتاب : ملتقى عمان الثقافي العاشر. منشورات 2002"األردن مهد األبجدية العربية" ) . عصام الموسى -
 .342-302ثقافة، عمان ، ص صوزارة ال

( في: 1995"وكاالت األنباء العربية والتدفق اإلعالمي العربي والتعاون مع الوكاالت العالمية" ).عصام الموسى  -
التدفق اإلعالمي بين الدول العربية: أهميته، مزاياه وعوائقه. تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص ص 

100-119. 
 

 

 

 

 

 

 


