
 
 
 
 
 
 
 
 

 انسُت االَجاس انزقى 

انتغطيت االعالييت نهفعانياث انتي تُظًٓا انجايعت بًختهف كهياتٓا ٔٔحذاتٓا ٔيزكشْا ٔدٔائزْا  -1

أ تشارك يٍ يؤتًزاث َٔذٔاث ٔٔرش عًم ٔيحاضزاث ٔدٔراث تذريبيت َٔشزْا في كافت 

اضافت انى يٕقع انجايعت ٔسائم االعالو ٔانًٕاقع االنكتزَٔيت ٔٔسائم انتٕاصم  انًختهفت 

 (.717حيث بهغ عذد ْذِ انفعانياث )  انزسًي 

7118 

اصذار تى رصذ ٔتٕثيق كافّ االخبار انتي تُشز عٍ انجايعت في كافت ٔسائم االعالو يٍ خالل  -7

 يٕيي يتضًٍ االخبار ٔانٕسيهت االعالييت انًُشٕر فيٓا .تقزيز صحفي 

7118 

زة يٍ انجًٕٓر سٕاء جًٕٓر انطهبت أ انًجتًع انًحهي بسزعت بٓذف انٕصٕل انى قاعذة كبي -3

ٔسٕٓنت ٔنهتفاعم انًباشز يع ْذا انجًٕٓر تى اَشاء صفحت رسًيت نذائزة االعالو) جايعت انبهقاء 

يس بٕك يتى يٍ خالنٓا  َشز انفدائزة االعالو (  عهى شبكاث انتٕاصم االجتًاعي  –انتطبيقيت 

 كافت االخبار .

7118 

انصحفيت نزئيس انجايعت انخاصت بايتحاٌ انشايم أ نهحذيث عٍ  نهًؤتًزاثاالعذاد ٔانتُظيى  -5

 اَجاساث انجايعت .

7118 

انتغطيت االعالييت نهفعانياث انتي تُظًٓا انجايعت بًختهف كهياتٓا ٔٔحذاتٓا ٔيزكشْا ٔدٔائزْا  -4

بيت َٔشزْا في كافت أ تشارك يٍ يؤتًزاث َٔذٔاث ٔٔرش عًم ٔيحاضزاث ٔدٔراث تذري

ٔسائم االعالو ٔانًٕاقع االنكتزَٔيت ٔٔسائم انتٕاصم  انًختهفت اضافت انى يٕقع انجايعت 

 (313انزسًي حيث بهغ عذد ْذِ انفعانياث )  

7119 

تى رصذ ٔتٕثيق كافّ االخبار انتي تُشز عٍ انجايعت في كافت ٔسائم االعالو يٍ خالل اصذار  -5

 ٍ االخبار ٔانٕسيهت االعالييت انًُشٕر فيٓاتقزيز صحفي يٕيي يتضً

7119 

 ٔكهياتٓا انجايعت اَجاساث أبزس يٕثق فيهى ْٕنهجايعت ٔ انًساًْت في اعذاد َٔشز انفهى انٕثائقي -6

 ٔاالَجهيشيت انعزبيت بانهغتيٍ 4k بتقُيت انٕطٍ يساحت عهى انًُتشزة

7119 

انجايعت انخاصت بايتحاٌ انشايم أ نهحذيث عٍ تًزاث انصحفيت نزئيس ؤاالعذاد ٔانتُظيى نهً -7

 اَجاساث انجايعت

7119 

انتغطيت االعالييت نهفعانياث انتي تُظًٓا انجايعت بًختهف كهياتٓا ٔٔحذاتٓا ٔيزكشْا ٔدٔائزْا  -8

أ تشارك يٍ يؤتًزاث َٔذٔاث ٔٔرش عًم ٔيحاضزاث ٔدٔراث تذريبيت َٔشزْا في كافت 

ٔسائم االعالو ٔانًٕاقع االنكتزَٔيت ٔٔسائم انتٕاصم  انًختهفت اضافت انى يٕقع انجايعت 

 (.151ث بهغ عذد ْذِ انفعانياث )  انزسًي حي

7171 

 انزابع انعيذ بًُاسبتٔانتي اطهقتٓا انجايعت  " انجايعاث شًس انبهقاء"انًساًْت في َشز يغُاة  -9

م عبز كافت ٔسائم االعالو ٔيٕاقع انتٕاص انٓاشًيت األردَيت انًًهكت الستقالل ٔانسبعيٍ

 االجتًاعي.

7171 

نهًؤتًزاث انصحفيت نزئيس انجايعت انخاصت بايتحاٌ انشايم أ نهحذيث عٍ االعذاد ٔانتُظيى  -11

 اَجاساث انجايعت

7171 

 7171تى رصذ ٔتٕثيق كافّ االخبار انتي تُشز عٍ انجايعت في كافت ٔسائم االعالو يٍ خالل اصذار  -8



 
 
 
 
 
 
 
 

 تقزيز صحفي يٕيي يتضًٍ االخبار ٔانٕسيهت االعالييت انًُشٕر فيٓا .

االعالييت نهفعانياث انتي تُظًٓا انجايعت بًختهف كهياتٓا ٔٔحذاتٓا ٔيزكشْا ٔدٔائزْا  انتغطيت -9

أ تشارك يٍ يؤتًزاث َٔذٔاث ٔٔرش عًم ٔيحاضزاث ٔدٔراث تذريبيت َٔشزْا في كافت 

ٔسائم االعالو ٔانًٕاقع االنكتزَٔيت ٔٔسائم انتٕاصم  انًختهفت اضافت انى يٕقع انجايعت 

 (55ذد ْذِ انفعانياث )  انزسًي حيث بهغ ع

7171 

تى رصذ ٔتٕثيق كافّ االخبار انتي تُشز عٍ انجايعت في كافت ٔسائم االعالو يٍ خالل اصذار  -11

 تقزيز صحفي يٕيي يتضًٍ االخبار ٔانٕسيهت االعالييت انًُشٕر فيٓا .

7171 

 


