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 اللغة التركية في مجال الصحافة واالعالم

 
 1. اسم المادة 

 2. رقم المادة  2204333

 عملية( الساعات المعتمدة )نظرية، 3
.3 

 الساعات الفعلية )نظرية، عملية( 3

 4. المتطلّبات السابقة/المتطلبات المتزامنة 2204215

 5. اسم البرنامج التركية واإلنجليزية البكالوريوس في اللغتين 

 6. رقم البرنامج 2204

 7. اسم الجامعة  الجامعة األردنية 

 8. الكلية  اللغات األجنبية  

 9. القسم اللغات اآلسيوية  

 10. مستوى المادة  سنة ثالثة 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي   الفصل األول – 2022/2023

 12. الدرجة العلمية للبرنامج  البكالوريوس  

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس التركية والعربية 

 15. أسلوب التدريس كامل إلكتروني  ☐مدمج     X    وجاهي ☐

XMoodle    X Microsoft Teams   ☐Skype     ☐Zoom      

☐Others………… 
 .16 اإللكترونيةالمنصة 

  /  تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية 05/11/2022

 تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية
.17 
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 منّسق المادة  .18

 البريد اإللكتروني طريقة التواصل، مواعيد التواصل،  ، رقم الهاتف،لرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتبا

   االسم: زينب خليل

   z.khaleel@ju.edu.joالبريد االلكتروني: 

 12:00- 11:00ساعات المكتب: ح، ث 

 

 مدرسو المادة  .19

 .، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيطريقة التواصل، مواعيد التواصلالرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب،  

 

 وصف المادة  .20

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدةكما هو 

ا يمكن  ت وفضائيات وانترنت وكل مال ف ومجح صاملية وخصوصا في بلد لغة التخصص وذلك من عال اإلعالمن وسائل ع مفصلة  ة الطالب فكر  ة طي هذه املادعت

افة. حالصعالم املسجلة من  األفالمض ع ت إضافة إل ب ال واملجف حمن الص ة املأخوذت ل ض املقاعل ب الذلك من خ   تحقيقلومة. يتم عاستخدامه كوسيطة لنقل امل

 .املرئي واملكتوب واإلعالمافة التركية حلغة الص علىفي املساق  التعليمية ة وترتكز املاد

 

 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها  21.

mailto:z.khaleel@ju.edu.jo
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 نتجات التعلم(   األهداف: - أ

ونصم عل ص بللررا نخاررواس ونخ ا     (نصموطلقص ونصمك لبص)يحلل ويفسررا نصوصررلس نصسرراليص ونصللررليص نص  ل  يص   .1
 ونخاياء.

يحلررل و اورراقن ويو رر  نصوقرراد نص لنفرر ل وو يفررص نصل ررص نصغتررررررررررررررايررصي  وي نصل     نص ا يررص ون   ل  يررص ويطل  قرر  ن رر    .2
)نصفل لصلجيا( ونصصاف ونصوحل وفلم نص الصص و حل ل نصوطاب  و ها ن   وي فلم نصصل يات وفلم نخللنت نصل يفي  

 ونصبانغما يص.  

نصمهاد ونخ ترطص نص لنلرليص وي  ن   ل  يصي  وبوواط بفافليص  وييطّل  ويسر و د     ها ن   وي نصل     نص ا يص و  .3
 نصم االت نخ اليميص وغ ا نخ اليميص.

يحلرل وييّيم نخفمراا نخلبيرص نص ا يرص ون   ل  برص    أل را نخجوراة نخلبيرصي ونصح ري نص را يويرص ونصمورا   نصو ر يررص   .4
 نصمس و  ص وي  حل ل نصوصلس ونخفماا ناللبيص.

ونصسررررررررررررلله نصمهوي ويقها نص   اا صل لن ي نص ماصيص ونصبالنيص صلع ا       ُيقها نالأل اند صل ولع نصث اوي ونخخالقي .5
 نخفماا نخلبيص نصمس  اة    ث اوات  و لفص.

نصعاصميص ص طليا  عا و   إصى قلنف  نصبيا ات ونصمعلل ات    يسرررررررررر و د  لولصلجيا نصمعلل ات ونال صرررررررررراالت صلللررررررررررلا .6
 باصوصلس نخلبيص ونصل ليص باصل     نص ا يص ون   ل  يص.و ها ن   ويل فها وي  لص    عا ف ج ا ة  

يحلل بكفاءة نصسرمات نصل ليص ونصث اييص نص ا يص ون   ل  يص خغان     ي  نصل     نص ا يص ون   ل  يص  ل ص ججوبيص   .7
 وي   ملفص ونسعص    نصسياقات.

 فل ا نصواق  ون ب نفي وي  حل ل و لرررررررررر   ا عاف فلى  غالئ نصغحا نصعلمي ويسرررررررررر و د  ها نت نص فل ا نصعليا ونص .8
 نص ضايا نصم عل ص  بمعا ف و ها نت نصل     نص ا يص ون   ل  يص وآلنبها.

ون   ل  يص ويما ة   نص ا يصيعمل بكفاءة ضرررم  واي  و ا حمل نصمسررراوصيص نصم ا غص فلي   م وصرررت وي نصل       .9
 .صفمل  ضم  نصموقل ص نصييميص صلم  مع ونخخالقيات نصعا 

 

 

 نتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على أن:  - ب 

 التعرف على أهم وسائل اإلعالم المرئية والمكتوبة في العالم بشكل عام وفي تركيا بشكل خاص.   .1
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 االطالع على طريقة السرد اإلعالمي.  .2

 تحليل ونقد النمصوص اإلعالمية.   .3

اإللمام بأكبر قدر ممكن من المصطلحات المتداولة في اإلعالم لكل جانب من جوانبه المختلفة في اللغة التركية. )السياسية   .4

 واالقتصادية والرياضية( 

 
 

 الرقم  نتاجات التعلّم مخرجات التعلم الخاصة بالبرنامج ادوات التقييم 

1 
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التعرف على   9 8 7 6 5 4 3

أهم وسائل  
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المرئية 

والمكتوبة في  

العالم بشكل  

عام وفي تركيا 

 بشكل خاص 

1 

X X X    
 

 
 

 
 X           االطالع على

طريقة السرد  

 اإلعالمي

2 

X X X    
 

 
 

 
 X          تحليل ونقد

النمصوص  

 اإلعالمية

3 

X X X    

 

 

 

 

 X           اإللمام بأكبر

قدر ممكن من 

المصطلحات  

المتداولة في  

اإلعالم لكل  

جانب من 

جوانبه  

المختلفة في  

اللغة التركية.  

)السياسية  

واالقتصادية  

 والرياضية( 

 

4 

 

 

 محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني لها  .22
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 السبوع

 املحاضرة 

 املوضوع 

نتاجات 

م 
ّ
التعل

املستهدفة  

 للمادة 

*أساليب  

التدريس)وجاهي، 

 مدمج، إلكتروني كامل(

متزامن/غير  املنصة 

أساليب  * متزامن

 التقييم
 املصادر/املراجع 

1 1.1        

1.2        

1.3 

بالعالم التعريف 

والتعرف على ابرز  

وسائل العالم 

 املسموعة واملرئية 

مقالت حول املوضوع من   واجب   غير متزامن مودل  مدمج 1-4

 النترنت 

2 

2.1 

التعريف بالعالم 

والتعرف على ابرز  

وسائل العالم 

 املسموعة واملرئية 

مقالت حول املوضوع من    متزامن   وجاهي  1-4

 النترنت 

2.2 

التعريف بالعالم 

والتعرف على ابرز  

وسائل العالم 

 املسموعة واملرئية 

مقالت حول املوضوع من    متزامن  وجاهي  1-4

 النترنت 

2.3 

التعريف بالعالم 

والتعرف على ابرز  

وسائل العالم 

 املسموعة واملرئية 

مقالت حول املوضوع من   واجب   غير متزامن مودل  مدمج 1-4

 النترنت 

3 

3.1 

الرسالة والبرقية:  

التعريف بكل منهما   

وطريقة كتابتهما  

وعرض أنواع  

 الرسائل  

مقالت من النترنت حول    متزامن  وجاهي  1-4

 البرنامج 

3.2 

الرسالة والبرقية:  

التعريف بكل منهما   

وطريقة كتابتهما  

وعرض أنواع  

 الرسائل  

مقالت من النترنت حول    متزامن  وجاهي  1-4

 البرنامج 

3.3 
الرسالة والبرقية:  

التعريف بكل منهما   

  واجب   غير متزامن مودل  مدمج 1-4
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وطريقة كتابتهما  

وعرض أنواع  

 الرسائل  

4 4.1 
 متزامن   وجاهي  4-1 والفاكس الهاتف 

 
مقالت من النترنت حول  

 البرنامج 

4.2 
 متزامن   وجاهي  4-1 الهاتف والفاكس 

 
مقالت من النترنت حول  

 البرنامج 

  واجب   غير متزامن مودل  مدمج 4-1 الهاتف والفاكس  4.3

5 5.1 
 متزامن  وجاهي  وجاهي  4-1 الصحف واألخبار

 
مقالت من النترنت حول  

 البرنامج 

5.2 
 متزامن  وجاهي  وجاهي  4-1 الصحف واألخبار

 
مقالت حول املوضوع من  

 النترنت 

  واجب   غير متزامن مودل  مدمج 4-1 الصحف واألخبار 5.3

6 6.1 
 متزامن  وجاهي  وجاهي  4-1 الصحف واألخبار

 
مقالت حول املوضوع من  

 النترنت 

6.2 
 متزامن  وجاهي  وجاهي  4-1 واألخبارالصحف 

 
مقالت حول املوضوع من  

 النترنت 

  واجب   غير متزامن مودل  مدمج 4-1 الصحف واألخبار 6.3

7 7.1 
 متزامن  وجاهي  وجاهي  4-1 الراديو 

 
مقالت حول املوضوع من  

 النترنت 

7.2 
 متزامن  وجاهي  وجاهي  4-1 الراديو 

 
مقالت حول املوضوع من  

 النترنت 

7.3 

التعريف بالعالم 

والتعرف على ابرز  

وسائل العالم 

 املسموعة واملرئية 

  واجب   غير متزامن مودل  مدمج 1-4

 السبوع 
 املحاضرة 

 املوضوع 
م املستهدفة  

ّ
نتاجات التعل

 للمادة 

أساليب 

التدريس)وجاهي، 

 متزامن/غير متزامن املنصة 
 املصادر/املراجع  التقييم أساليب *
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مدمج، إلكتروني  

 كامل(

8 8.1 
امتحان منتصف    

 الفصل 

1-4      

8.2 
امتحان منتصف  

 الفصل 

1-4      

8.3  1-4      

9 

9.1 

التلفزيون )الفيلم  

واملسلسل والبرامج  

 األخرى(

مقالت حول    متزامن   وجاهي  1-4

املوضوع من  

 النترنت 

9.2 

التلفزيون )الفيلم  

والبرامج  واملسلسل 

 األخرى(

مقالت حول    متزامن  وجاهي  1-4

املوضوع من  

 النترنت 

9.3 

التلفزيون )الفيلم  

واملسلسل والبرامج  

 األخرى(

مقالت حول   واجب   غير متزامن مودل  مدمج 1-4

املوضوع من  

 النترنت 

10 

10.1 

التلفزيون )الفيلم  

واملسلسل والبرامج  

 األخرى(

مقالت حول    متزامن   وجاهي  1-4

املوضوع من  

 النترنت 

10.2 

التلفزيون )الفيلم  

واملسلسل والبرامج  

 األخرى(

مقالت حول    متزامن  وجاهي  1-4

املوضوع من  

 النترنت 

10.3 

التلفزيون )الفيلم  

واملسلسل والبرامج  

 األخرى(

  واجب   غير متزامن مودل  مدمج 1-4

11 

11.1 

والنترنت  الحاسوب 

 واليميل 

مقالت حول    متزامن   وجاهي  1-4

املوضوع من  

 النترنت 
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11.2 

الحاسوب والنترنت  

 واليميل 

مقالت حول    متزامن  وجاهي  1-4

املوضوع من  

 النترنت 

11.3 
الحاسوب والنترنت  

 واليميل 

  واجب   غير متزامن مودل  مدمج 1-4

12 

12.1 

األخطاء اللغوية الواردة 

 في وسائل العالم 

مقالت حول    متزامن   وجاهي  1-4

املوضوع من  

 النترنت 

12.2 

األخطاء اللغوية الواردة 

 في وسائل العالم 

مقالت حول    متزامن  وجاهي  1-4

املوضوع من  

 النترنت 

12.3 

األخطاء اللغوية الواردة 

 في وسائل العالم 

مقالت حول   واجب   غير متزامن مودل  مدمج 1-4

املوضوع من  

 النترنت 

13 
13.1 

مراجعة عامة وعرض 

 الطلبة لواجباتهم 

الواجبات التي    متزامن   وجاهي  1-4

 أعدها الطلبة 

13.2 
مراجعة عامة وعرض 

 الطلبة لواجباتهم 

الواجبات التي    متزامن  وجاهي  1-4

 أعدها الطلبة 

13.3 
مراجعة عامة وعرض 

 الطلبة لواجباتهم 

الواجبات التي   واجب   متزامن تيمز مدمج 1-4

 أعدها الطلبة 

14 14.1        

14.2        

       المتحان النهائي  14.3
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 االمتحان النهائي. 3منتصف الفصل،    متحانا. 2اختبار قصير،  المشاركة، الواجبات، . 1: التقييم تشملأساليب 

 . أساليب التقييم  23

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم املستهدفة من خالل أساليب التقييم واملتطلبات التالية: 

م  املوضوع  العالمة أسلوب التقييم
ّ
نتاجات التعل

 املستهدفة للمادة 

 املنصة  السبوع

امتحان منتصف  

 الفصل  

 وجاهي  الثامن  4-1 املادة املقررة  30

   4-1   30 مشاركة وواجبات

 وجاهي  الرابع عشر 4-1 املادة املقررة  40 المتحان النهائي 
 

 متطلبات المادة  .24

 جهاز حاسوب موصول باألنترنت، كاميرا، حساب على املنصة اإللكترونية املستخدمة. كعلى الطالب أن يمتل

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة  .25

 سياسة الحضور والغياب  -أ

 الغياب عن المتحانات وتسليم الواجبات في الوقت املحدد -ب

 إجراءات السالمة والصحة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي  -د

 إعطاء الدرجات  -ه

 الخدمات املتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة املادة  -و

 المراجع .26

 الكتب املطلوبة، والقراءات واملواد السمعية والبصرية املخصصة:   -أ

 دوسية املادة، تطلب من مكتبة العامرية 

 واإللكترونية.الكتب املوص ى بها، وغيرها من املواد التعليمية الورقية   -ب

 معلومات إضافية .27 
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