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   :المعارف العامة :(1الكفاية )

 ا. ماالطالع على الشؤون العامة في البيئتين المحلية والخارجية والقدرة على تقييمه .1
 فهم التحوالت واألحداث الجارية والقدرة على تفسيرها وتحليلها. .2
يممممب البيئممممة الاقافيممممة والسياسممممية واالجتماعيممممة واالهتصممممادية التممممي تعمممممب فيهمممما وسممممائب فهممممم وتحل .3

 اإلعالم األردنية.
وأهممم نظممم حريممة التعبيممر  ،فهممم مبممادي وهمميم وهمموانين حريممة التعبيممر وحريممة اإلعممالم فممي األردن .4

 واإلعالم في العالم.
 .واإلعالم العالمي المعاصر لالتصابفهم اإلطار العام  .5

 :المفاهيم االتصالية واإلعالمية :(2الكفاية )

 واإلعالمية األساسية. االتصاليةإدراك المفاهيم  .1
وعناصمر ومحمددات العمليمة  ،فهم المنظور االتصالي في التعامب مع جمهمور وسمائب اإلعمالم .2

 .ونماذجها االتصالية اإلعالمية
 فهم األطر النظرية التفسيرية لقوة وتأاير وسائب اإلعالم. .3
 .ومحدداتهالتي تعمب فيها وسائب اإلعالم وتأايراتها فهم البيئة ا .4
 استيعاب التحوالت الحدياة التي يشهدها اإلعالم المعاصر.  .5
   تعمب فيه وسائب اإلعالم. فهم التنوع والتعدد الذي .6

 :المهارات والقدرات األساسية في الكتابة الصحافية واإلعالمية :(3الكفاية )

 صحافية.أصوب وهواعد الكتابة ال استيعاب .1
 القدرة على التحرير وتجاوز األخطاء. .2
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   االستخدام الرشيد للغة العربية. .3

 افية:أساسيات المهنية الصح :(4الكفاية )

 فهم واستيعاب وظائف وسائب اإلعالم. .1
 مراهبة األداء العام.في فهم دور وسائب اإلعالم  .2
الموضموعية، و التموازن، و ة، )الدهم القدرة على تطبيق القواعد المهنية األساسية في نقمب األخبمار .3

    النزاهة،... (.و 
 القدرة على ممارسة النقد الذاتي المهني من أجب تحري الدهة والتحقق والنزاهة. .4
 تعلم وتطبيق المفاهيم واألساليب المهنية في عرض المعلومات والصور واألشكاب. .5
 .صحيحالقدرة على فهم وجهات النظر األخرى وضمان الحق الرد والت .6
 إدراك واستيعاب دور االلتزام المهني في تطوير وسائب اإلعالم. .7

 :المسؤولية االجتماعية لإلعالم :(5الكفاية )

 بالمعرفة.  إدراك حق المجتمع .1
 استيعاب دور ومجاالت اإلعالم في التنمية وأحداث التغيير االجتماعي والاقافي. .2
 فكار المستحداة.فهم أساليب اإلعالم التنموي في بناء االتجاهات ونشر األ .3
 

 :المسؤولية األخالقية والمهنية :(6الكفاية )

 القدرة على اتخاذ هرار أخالهي صائب في المواهف اإلعالمية التي تتيح أكار من خيار. .1
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القدرة على التمييمز بمين السملوك المهنمي المتسمق وهواعمد أخالهيمات المهنمة وبمين السملوك  يمر  .2
 المهني.

 واتخاذ القرار األخالهي بالنشر أو البث أو عدم النشر والبث. القدرة على التقييم الذاتي .3
 ومبادي المواايق اإلعالمية العالمية. الصحافي فميااق الشر اإللمام بقواعد  .4
 اإللمام بالتشريعات ذات الصلة.  .5
   إدراك األبعاد األخالهية في المسؤولية االجتماعية. .6

 :اقدمهارات الحس الصحافي والتفكير الن :(7الكفاية )

 مهارة جمع المعلومات وتقييمها. .1
 مهارة التعامب مع المصادر. .2
 القدرة على التفكير بشكب ناهد ومستقب. .3
 االبتكار وتوليد األفكار الصحافية. .4
 الجرأة والشجاعة في البحث عن الحقيقة.  .5

   :مهارات البحث واالستقصاء الصحافي :(8الكفاية )

 عالمي.مهارات توظيف المنهج العلمي في العمب اإل .1
 القدرة على وضع فرضية لالستقصاء الصحافي. .2
 . اإللمام بأساسيات المفاهيم اإلحصائية .3
   القدرة على تقييم المعلومات والتحقق من مصداهيتها. .4

 :أهمية الرأي العام لوسائل اإلعالم :(9الكفاية )
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 فهم دور وسائب اإلعالم في تمايب الرأي العام. .1
 اإللمام بطرق هياس الرأي العام. .2

 :والتنظيم الذاتي االتصالمهارات  :(11الكفاية )

 فهم هيمة التنظيم الذاتي للصحافيين. .1
 مهارات التواصب مع األخرين ) الزمالء، وجمهور وسائب اإلعالم(. .2
 القدرة على التعامب مع الضغوطات. .3
 


