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وصف المادة:

يقوم الطالب في هذه المادة بااللتحاق بإحدى المؤسسات أو الصحف اإلعالمية في األردن ليشارك فـي التـدرب علـي كيفيـة

تنفيذ وكتابة وتحرير المواد الصحفية واإلعالمية  ،وتقـوم عمليـة التـدريب بإشـراف مشـرف المـادة وبالتنسـيق مـس المؤسسـات

الصحفية واإلعالمية.
الغايات:

إن الغايات المعلنة لهذه المادة هي :



تزويد الطلبة بمعرفة معمقة ألساليب الكتابة والتحرير الصحفي واإلعالمي وبشكل ميداني .

جعل الطلبة علي دراية ومعرفة بعملية التحرير والعمل واإلدارة في العمل الميداني الصحافي .



مساعدة الطلبة علي إدراك آليات جديدة وعملية في التحرير والعمل الصحفي في المؤسسات الصحفية .



التاكيد علي أهمية التدريب الميداني الصحافي من أجل الوصول إلي مخرجات ونتائج أفضل .
األهداف والمخرجات المتوقعة من المادة .

علي صعيد المعرفة واإلدراك .







مس نهاية هذه المادة يتوقس من الطلبة :

يكونوا قادرين  /قادرات علي التعرف علي الفرق بين النظري والعملي الميداني .
تطوير مهارات األفراد المشاركين في التدريب ،من خالل اكتسابهم للمفاهيم التدريبية.
يساعد على دعم الجانب العملي في المواد الدراسية.
يزود المتدربين بخبرات عملية ،حول المجال الذي يدرسون ،أو يعملون به.
يعزز من التعاون بين األفراد المشاركين في التدريب الميداني.
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على صعيد المهارات المكتسبة :
اكتساب معارف ،ومهارات جديدة.
تحقيق الفهم المناسب للمادة الدراسية ،مثل :توضيح األفكار المتعلقة بالدرس.

القدرة علي تطبيق األمثلة المتواجدة في المادة الدراسية تطبيقاً عملياً.

توجيه المتدرب توجيهاً سليماً ،ومتابعته من قبل المشرف علي التدريب الميداني ،أو من ينوب عنه.
تعريف المتدربين علي القيم المهنية ،الخاصة بالنشاط الذي يتدربون عليه.

المساعدة علي توضيح نقاط القوة ،والضعف عند كل متدرب.

تمكـــــــين المتـــــــدرب مـــــــن اختبـــــــار مهاراتـــــــه الشخصـــــــية ،حتـــــــي يحـــــــدد مـــــــدى تقدمـــــــه فـــــــي التـــــــدريب الميـــــــداني.
اهداف المساق :

أن يتمكن الطالب من تكوين وجهة نظر حول عملية التحرير وكتابة األنواع الصحفية .

أن يتعرف الطالب علي مجموعة من القضايا الرئيسية التي ترتبط بعملية إذارة المؤسسات الصحفية .

أن يتعرف فيه الطالب عن قرب علي طبيعة العمل في الصحف ،ويتنقل بين أقسامها اإلدارية والتحريرية ،ويمـارس فيهـا
العمـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــحفي بشـــــــــــــــــــــكل فعلـــــــــــــــــــــي وبمختلـــــــــــــــــــــف جوانبـــــــــــــــــــــه التحريريـــــــــــــــــــــة والفنيـــــــــــــــــــــة

مخرجات التعليم  ( :الفهم والمعرفة والمهارت الذهنية والعملية ) .
يتوقس من الطالب بعد دراسته لهذا المقرر أن يكون قد تعرف عن قرب علي طبيعة العمل اليومي في الصـحف يكـون قـد

تنقل بين أقسام الصحيفة اإلدراية والتحريرية يكون قـد مـارس العمـل الصـحفي بشـكل فعلـي وبمختلـف جوانبـه التحريريـة

والفني ةيكون قد أثبت جدارته وأهليته للعمل الصحفي مما يساعده علي الحصول علي وظيفة بعد التخرج.
إستراتيجية تنفيذ الخطة ( تطبيق ميداني ) :

 بعد انتهاء الطالب من فترة التحضير النظري ( أسبوع تدريسي واحـد ) يـتم التنسـيق مـس المؤسسـات لتنفيـذ التـدريبالعملي .

 يــوقم الطالــب بالعمــل مــدة ال تقــل عــن  120ســاعة عمليــة ( ثــالت ســاعات معتمــدة ) فــي المؤسســات المختلفــة ،يكافيء يومي عمل في األسبوع لمدة ثالت أشهر  ،أو أربعة أيام لمدة شهر ونصف خالل الفصل الصيفي .

 -زيارات ميدانية استطالعية من قبل المشرف .

 يتوجب علي الطلبة تقديم تقارير أسبوعية عن سـير العمـل الـذي يقومـون بـه فـي المؤسسـات  .يقـدم تقريـر ختـاميفي نهاية التدريب ويتم تقييمهم علي أساسه من قبل المشرف الميداني المباشر والمشرف األكاديمي .

أدوات التقييــــم:
 كتابة تقارير صحفية يومية حول نشاطات الجامعة عامة والكلية خاصة .
 امتحانات نظرية قصيرة ( 2علي األقل).
 واجبات صحفية (تحدد أثناء الفصل).

2

3
 امتحانـــــات فصـــــلية ونهائيـــــة (حســـــب التقـــــويم

الجامعي)

توزيس العالمات علي أدوات التقييم
الدرجة

أدوات التقييم

االمتحان األول

%20

االمتحان الثاني

%20

التقرير النهائي

%60

المجموع

% 100
الجدول الزمني للتقدم في المساق :
يتكــون المســاق مــن (  3ســاعات نظريــة  120ســاعة عمليــة علــي األقــل) موزعــة علــي () 16
أسبوعاً بواقس ( يومي دوام رسمي كل أسبوع  ،أو أربعة أيام دوام رسمي في الفصل الصيفي لمـدة

( )7أسابيس تقريباً .

سياسة الحضور والغياب:
على الطالب أن ي نتظم في الدوام في المؤسسات وفق البرنامج المتفق عليه مع المشرف والمؤسسة المعنية .
تطبيق تعليمات درجة البكالوريوس المعمول بها في جامعة فيالدلفيا بشأن الحضور والغياب مع األخذ بعين االعتبار الدوام
الرسمي في المؤسسات التي يتدرب فيها الطالب .
توزيع مكونات المادة ( محتوى المساق) على الفصل الدراسي:
األســبوع

مالحظـــات

الموضــوع

 مفهوم التدريب الميداني فوائد التدريب الميداني3 2 1

 -أهمية التدريب المداني

 األعضاء المشاركون في عملية التدريب – الميداني مشكالت التدريب الميداني -أساليب التدريب الميداني

 معايير تقييم الطالب في مادة التدريب الميدانيتدريب ميداني في إحدى المؤسسات أوالقطاعات الحكومية أو الخاصة
في مجال التنمية:
7 6 5 4

 التعرف على أهداف وأقسام المؤسسة توزيع جدول التدريب على الطلبة ( برنامج التدريب) زيارة مؤسسات تنموية تقييم ودراسة برامج تنموية3

فترة االمتحان األول

4
 اكتشاف نقاط القوة والتغلب على مواقع الضعف لطالبالتدريب
 تقيم األداء التدريبي للطلبة11 10 9 8

 مناقشة ما تدرب عليه الطالب في المؤسسة للتعرف علىالسلبيات وااليجابيات وما استفاده الطالب من التدريب

فترة االمتحان الثاني

13 12

 -كتابة التقرير النهائي لمادة التدريب الميداني وتسليمه

فترة االمتحان النهائي

لمشرف المادة
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