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 الـ كاالتصاؿ:ابستمكلكجيا عمـك االع1اسـ المادة:

 السداسي: األكؿ.

 اسـ الكحدة: التعميـ األساسية

 55الرصيد: 

  53المعامؿ:

تمكيف الطالب مف التحكـ في عمـ المعرفة أك االبستمكلكجيا في عالقاتيا بالعمـك  أىداؼ التعميـ:  
انسانية كعمـ االتصاؿ خاصة كالتحكـ في الدراسة النقدية لعمـك االعالـ كاالتصاؿ كلمختمؼ النظريات 

بستمكلكجيا اليادفة إل  بياف األصؿ المنطقي  كالقيمة مستأنسيف في ذالؾ بعمـ المعرفة أك اال
 المكضكعية ليذه العمـك كنقد مقارباتيا المنيجية.

.  المعارؼ المسبقة المطمكبة : أف يككف الطالب ممـ بالفمسفة في عالقاتيا بمختمؼ العمـك

 محتكل المادة: 

 المحكر األكؿ: مدخؿ إل  األبستمكلكجيا

 مفيـك األبستمكلكجيا، .1
 اـ األبستمكلكجيا،مي .2
 أىـ االتجاىات اإلبستمكلكجية: .3
  ديكارتRené Descartes، 
  امانكيؿ كانطEmmanuel Kant، 
  غاستكف باشالرGaston Bachelard، 
  ميشيؿ فكككMichel Foucault، 
  كارؿ بكبرKarl Popper، 
  فايربندFeyerabend. 

 
 
 



 المحكر الثاني: إبستمكلكجيا عمـك اإلعالـ ك االتصاؿ

،ىؿ فر  .1  كع االتصاؿ تستحؽ كصؼ العمـك

 ميالد عمـك اإلعالـ ك االتصاؿ، .2

 عمـك االتصاؿ تخصص متعدد التخصصات. .3

 لمحكر الثالث: أبستمكلكجيا االتصاؿ)المفاىيـ ك النماذج(

 إشكالية النماذج مف إشكالية المفاىيـ، .1

 ثالكث نماذج االتصاؿ: .2

 ،النماذج الكضعانية 

 ( النماذج النسقيةmodèles systémiques،) 

 (النماذج البنائيةLes modèles structurels.) 

 استخدامات النماذج. .3

 المحكر الرابع: النماذج الكضعانية

 نمكذج نظرية اإلعالـ، .1

 نمكذج االتصاؿ عم  مستكييف، .2

 نمكذج التسكيؽ. .3

 المحكر الخامس: النماذج النسقية

 النمكذج االسكسيكمترم، .1

 النمكذج التبادلي، .2

 النمكذج التفاعمي، .3

 نمكذج الدرامي.ال .4

 المحكر السادس: النماذج البنائية.



 نمكذج ايبرتكست، .1

 نمكذج المكقفي. .2

 طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. 

المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية 
لثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف كا

 المادة.

 

 



 السداسي: األكؿ.

 اسـ الكحدة: التعميـ األساسية

 الفكر التنظيمي المعاصر 2اسـ المادة:

 55الرصيد: 

 52المعامؿ: 

ؼ بماىية التنظيـ، النسؽ كاإلدارة بيدؼ ضبط المفاىيـ التي سكؼ نستعمميا أىداؼ التعميـ:  التعري
في ىده الكحدة، خاصة كأنيا قد عرفت اختالؼ كبير بيف المفكريف كالباحثيف عبر الزمف رغـ أنيا في 

 جكىرىا تتفؽ حكؿ   فكرة التنظيـ ككنيا كحدة اجتماعية تقاـ قصدا لتحقيؽ أىداؼ معينة

 المطمكبة : أف يككف الطالب ممـ بالنظريات االتصاؿ كالتنظيـ. المعارؼ المسبقة

 محتكل المادة: 

 المحكر األكؿ: ماىية التنظيـ 

 تعاريؼ عامة )التنظيـ، النظرية، اإلدارة، النسؽ(  -1

 تطكر الفكر التنظيمي -2

 أنكاع التنظيـ كأىميتو -3

 مبادئ التنظيـ كميامو -4

 البيئة التنظيمية كالسمكؾ التنظيمي  -5

 الثالث: المدرسة الكالسيكية )التقميدية(المحكر 

 نظرية اإلدارة العممية لتايمكر – 1

 مبادئ النظرية -

 اسيامات النظرية -

 انتقادات النظرية-



 نظرية المبادئ اإلدارية لينرم فايكؿ -2

 مبادئ النظرية -

 اسيامات النظرية-

 انتقادات النظرية -

 نظرية اإلدارة البيركقراطية لماكس فيبر -3

 مبادئ النظرية -

 اسيامات النظرية-

 انتقادات النظرية-

 المحكر الثالث: نظرية العالقات اإلنسانية  

 نظرية التكف مايك- 1

 أسباب ظيكر ىدا االتجاه )العالقات اإلنسانية(-

 اسيامات التكف مايك -

 النقد المكجو لو -

 نظرية مارم باركار -2

 نية مبادئيا كاسياماتيا في العالقات اإلنسا-

 االنتقادات المكجية ليا - 

 المحكر الرابع: مدرسة الفكر اإلدارم السمككي 

 نظرية ابراىاـ ما سمك-1

 نظرية ماؾ غريقكر -2

 نظرية فريدريؾ ىازبكرغ-3

 المحكر الخامس: مدرسة التنظيـ الحديثة 



 نظرية النظـ -1

 النظرية الظرفية -2

 المحكر السادس: تجارب بعض الدكؿ المتطكرة

 نظاـ اإلدارة اليابانية )نظرية ز لكليـ أكتشي(-1

 نظاـ اإلدارة الككرية  -2

 طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. 

المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية 
مبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف كالثانكية لمط

 المادة.

 



 السداسي: األكؿ. 

 اسـ الكحدة: التعميـ األساسية

 االتصاؿ الرقمي كالفضاء العمكمي 3اسـ المادة: 

 55الرصيد: 

 52المعامؿ: 

كيات ممارسة العمؿ االتصالي في المؤسسات العمكمية كأداءه بما يمبي تطكير مستأىداؼ التعميـ: 
المسئكليات االجتماعية كالسياسية كالثقافية كاالقتصادية المنكطة بيا، كيحقؽ أعم  استفادة مف 

البحث عف سبؿ رفع كفاءة أداء االتصاؿ الرقمي كرافد إيجابي  .إمكانات االتصاؿ الرقمي كتكنكلكجياتو
 .لتطكير كالتنميةفي عممية ا

 المعارؼ المسبقة المطمكبة : التحكـ في تكنكلكجيات االعالـ كاالتصاؿ كالمعمكماتية كالمغات األجنبية

 محتكل المادة: 

  "New Media المحكر األكؿ: مفيـك االعالـ الجديد  "

 شرح مختمؼ مظاىر تعدد تسميات االعالـ الجديد: -1

كصؼ بعض تطبيقاتو التي تقـك عم  التكنكلكجيا الرقمية  " Digital Media االعالـ الرقمي  " -1
 مثؿ التمفزيكف الرقمي كالراديك الرقمي

 " Interactive Media االعالـ التفاعمي  " -2

بالتركيز عم  تطبيقاتو في  " Online Media االعالـ الشبكي الحي عم  خطكط االتصاؿ " -3
 االنترنت كغيرىا مف الشبكات .

"أك عمـ Cyber Space مف تعبير الفضاء السيبركني  " " Cyber Media "    الكسائط السيبركنية -4
 التحكـ اآللي.

لمداللة عم  التزاكج داخمو بيف الككمبيكتر كاالتصاؿ كعم   " Info Media اعالـ المعمكمات " -5
 ظيكر نظاـ اعالمي جديد يستفيد مف تطكر تكنكلكجيا المعمكماتية كيندمج فييا .

مكانية خمقو لشبكة مف  " Hypermédia لتشعبية  "اعالـ الكسائط ا -6 لطبيعتو المتشابكة كا 
 المعمكمات المتصمة ببعضيا بكصالت تشعبية اك كصالت 



لحالة االندماج التي تحدث داخمو بيف النص كالصكرة  " Multimédia اعالـ الكسائط المتعددة  " -7
 كالفيديك

 لرقمي:المحكر الثاني: الفضاء العمكمي في عصر االتصاؿ ا

 التقنيات الرقمية كتعميـ التصميـ. -1

 تحديات االبتكار في العمؿ المؤسسي، كأدكاتو -2

 .تطكر أساليب ممارسة العالقات العامة، كأخالقياتيا  -3

 .إدارة البكابات الحككمية اإلليكتركنية  -4

 .المحكر الثالث: المسئكلية االجتماعية لممؤسسات في عصر االتصاؿ الرقمي

 جتماعي عبر تطبيقات االتصاؿ الرقميحمالت التسكيؽ اال -1

 .اإلدارة الرقمية التصاالت األزمة في الفضاء العمكمي.  -2

إدارة المعمكمات في الفضاء العمكمي عصر االتصاؿ الرقمي، التحديات   -3
 .كاألخالقيات

 المحكر الرابع: تصميـ المكاقع اإلعالمية عبر الكسائط الذكية المختمفة لمؤسسات الفضاء العمكمي.

 لفف كالتصميـ في عصر االتصاؿ الرقميا -1

 .أخالقيات التصميـ في العصر الرقمي -2

 .التطبيقات الذكية في االتصاؿ الرقمي -3

 .دكر الكاقع االفتراضي العمكمي في االتصاؿ الرقمي الحديث -4

 .الفنكف البصرية كأثرىا في التحكالت االجتماعية  -5

 

 جيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ التر 



المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية 
كالثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف 

 المادة.

  



 السداسي: األكؿ.

 اسـ الكحدة: التعميـ األساسية

 االتصاؿ كالخدمة العمكمية. 4اسـ المادة: 

 55الرصيد: 

 52المعامؿ: 

أىداؼ التعميـ: تيدؼ ىذه المادة إل  تقريب الطالب مف الكاقع اليكمي الذم يمارس فيو االتصاؿ 
تسمح لو بتكظيؼ المعارؼ  العمكمي كتمكينو مف مقاربة كاقع الجماعات المحمية بنظرة عممية

 المكتسبة في ىذه المادة.   

المعارؼ المسبقة المطمكبة : المعارؼ المطمكبة في ىذه المادة ىك التحكـ في كؿ مالو عالقة بحقؿ 
االتصاؿ كاالتصاؿ التنظيمي ككذلؾ بعض المعارؼ ذات العالقة بإدارة الجماعات المحمية كآلية منكط 

 ككحمقة كصؿ بيف المكاطف كالسمطة المركزية. بيا تنفيذ سياسة الحككمة 

 محتكل المادة: 

 المحكر األكؿ:

 البمدية تجسد النظاـ الالمركزم في الدكلة كفضاء لممارسة الديمكقراطية عم  المستكل المحمي. -1

 الحؽ في االتصاؿ في عالقاتو بالسياسات العمكمية اليادفة لتحقيؽ التنمية المستدامة. -2

ابطية بيف االتصاؿ العمكمي كصناعة القرار كعممية ثنائية تسمح لمبمدية مف أبعاد العالقة التر  -3
 التكصؿ لرسـ استراتيجية اتصالية عمكمية رشيدة؟

 المحكر الثاني: 

االتصاؿ العمكمي كرافد أساسي يؤسس لمبادرات تحسيسية كتكعكية تجاه المحافظة عم   -1
 المرفؽ العاـ.

 آليات التكاصؿ كالتفاعؿ كاالستماع لممكاطف.البمدية ممزمة قانكنا بتكفير كتطكير  -2

البمدية ممزمة قانكنا بإشراؾ المكاطف في عممية صنع القرار الذم لو عالقة بتطكير الخدمات  -3
 العمكمية التي يكفرىا المرفؽ العاـ.



 المحكر الثالث:

ة كالتكاصمية القدرة المعرفية كالعممية بالتركيبة الديمغرافية لممجتمع كانتقاء الكسيمة اإلعالمي -1
 األكثر تكافقا مع مختمؼ المستكيات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسة كالثقافية.

االتصاؿ المباشر كتبادؿ المعمكمات في إطار التفاعمية بيف المكاطف / المستخدـ كبيف المكظؼ  -2
 العمكمي.

كمية االتصاؿ التركيجي الذم ىدفو التعريؼ بالخدمات المقدمة مف قبؿ المؤسسات العم -3
 كالجيكد المبذكلة مف أجؿ الصالح العاـ.

العمؿ الشخصي: يكمؼ الطمبة باختيار مشكالت ميدانية ذات عالقة بمحتكل المادة كيقدمكف تقارير 
 حكليا.

 

 طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. 

بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية  المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ
كالثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف 

 المادة.

  



 السداسي: األكؿ.

 اسـ الكحدة: التعميـ المنيجية

 ـ االعالـ كاالتصاؿمنيجية عمك  1اسـ المادة: 

 54الرصيد: 

 52المعامؿ: 

أىداؼ التعميـ:  ىذه المادة تمكف الطالب مف التحكـ المعرفي كالمنيجي في انجاز بحكث بمكاصفات 
 عممية كتقكم لديو القدرات التحميمية كالنقدية.

دة المنيجية المعارؼ المسبقة المطمكبة : أف يككف الطالب قد سبؽ لو كأف درس في مساره التعميمي ما
 . ككمؼ بإنجاز عركض بحثية تـ تقييمو بناء عمييا

 محتكل المادة: 

 المحكر األكؿ: البحت العممي في اإلعالـ ك االتصاؿ                                             

 المرحمة الفمسفية - أ

 المرحمة التجريبية - ب

 مجاؿ ابحاث اإلعالـ ك االتصاؿ - ت

 تصاؿ اتجاىات ابحات اإلعالـ ك اال  - ث

 أنكاع ابحاث اإلعالـ ك االتصاؿ  - ج

 المحكر الثاني: الخطكات األساسية النجاز البحت 

 تعريؼ المشكمة العممية ك أدكات التعرؼ عميو)المالحظة، التجربة (. - أ

 تحديد المشكمة العممية. - ب

 صياغة المشكمة  - ت

 تحديد المصطمحات. - ث



 تمخيص الدراسات السابقة - ج

 اختيار أسمكب البحت - ح

 ؤالت ك كضع الفركضصياغة التسا - خ

 تحديد منيج ك أدكات البحث - د

 العينة في البحث  - ذ

 الدراسات التمييدية  - ر

 فئات التحميؿ  - ز

 الكسائؿ اإلحصائية  - س

 اختبارات الصدؽ ك الثبات - ش

 المحكر الثالث: تنظيـ المتف 

 الخطة -1

 االقتباس-2

 اليكامش  -3

 المراجع -4

 المحكر الرابع مناىج البحث في اإلعالـ ك االتصاؿ 

 منيج المسح.-1

 المنيج التاريخي)اختيار المشكمة جمع المادة إنجاز الخطة استخالص النتائج( -2

 منيج دراسة الحالة.-3

 المنيج التجريبي -4

 

 طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. 



مادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس ال
كالثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف 

 المادة.

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: األكؿ.

 اسـ الكحدة: التعميـ المنيجية

 الكميةالمقاربات الكيفية ك  2اسـ المادة: 

 53الرصيد: 

 52المعامؿ: 

  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثاني.

 اسـ الكحدة: التعميـ المنيجية

 المقاربات الكيفية ك الكمية 2اسـ المادة: 

 53الرصيد: 

 52المعامؿ: 

 أىداؼ التعميـ: 

 تعريؼ الطالب بماىية البحكث الكمية كمناىجيا كتطبيقاتيا. -

 ب بأدكات البحكث الكمية ككيفية استخداميا.إلماـ الطال -

 إكساب الطالب ميارة تحميؿ المعمكمات كتفسيرىا. -

 الطالب بتطبيقات البحكث الكمية في مجاؿ اإلعالـ. -

تدريب الطالب عم  اختيار منيج البحث الذم يتناسب كطبيعة المشكمة البحثية التي  -
 يدرسيا.

 تمكيف الطالب مف بناء المقاييس العممية. -



لمعارؼ المسبقة المطمكبة : معرفة تقنيات البحث العممي، كاالطالع عم  مناىج كمدارس البحث ا
 العممي اإلعالمي.

 محتكل المادة:  

 أكال: الخطكات األكلية في البحكث اإلعالمية

 .اختيار المكضكع 

 .العنكاف 

 .مشكمة البحث 

 .الدراسات السابقة 

 .فرضيات البحث كتساؤالتو 

 سة في بحكث اإلعالـثانيا: عناصر رئي

 .المتغيرات أقساميا كأنكاعيا 

 .مستكيات القياس 

 .بناء مكازيف القياس 

 .التعريفات اإلجرائية 

 .الصدؽ كالثبات 

 ثالثا: مجتمعات البحكث اإلعالمية كالعينات.

 رابعا: الدراسات اإلعالمية المسحية

 خامسا: الدراسات الحقمية كالتجريبية

 .المقصكد بالدراسات الحقمية 

 :طرؽ جمع معمكماتيا 

 .المالحظة 



 .مجمكعة التركيز 

 .دراسة الحالة 

 :المقصكد بالدراسات التجريبية 

  .أقساميا 

 .عناصر تطبيؽ التجربة في بحكث اإلعالـ 

 .أنكاع التجارب 

 .طرؽ اختيار عينة التجربة 

 ادسا: تحميؿ المضمكف

 سابعا: بحكث الصحافة

 ئيةثامنا: بحكث كسائؿ اإلعالـ المسمكعة كالمر 

 تاسعا: تحميؿ المعمكمات كاستخراج النتائج

 .خطكات ما قبؿ استخداـ الحاسب اآللي 

 .خطكات استخداـ الحاسب 

  

 تفسيرىا. عاشرا: مناقشة النتائج ك

 طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. 

ريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتد
كالثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف 

 المادة.



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: األكؿ.

 اسـ الكحدة: التعميـ االستكشافية.

 رير االدارمفنيات التح 1اسـ المادة: 

 51الرصيد: 

 51المعامؿ: 

أىداؼ التعميـ:  يعتبر التحرير اإلدارم مف بيف المكاضيع التي تيـ الطالب يتعمـ الطالب منيجية 
كاضحة المعالـ لتحرير الرسالة اإلدارية مف خالؿ إبراز بعض الجكانب كالتقنيات المنيجية لمتحرير 

كالرسالة اإلدارية عم  كجو الخصكص نظرا ألنيا الكسيمة  اإلدارم الكثائؽ اإلدارية المكتكبة عمكما
  الغالبة في االتصاؿ ك نقؿ المعمكمات.

التحكـ في المغة كالتمتع بممكات كقدرات لغكية تساعده عم  التعبير ك المعارؼ المسبقة المطمكبة: 
 الكتابة الكظيفية كالمكضكعية.  

 محتكل المادة: 

  إلدارم لغة كاصطالحاالمحكر األكؿ: مفيـك التحرير ا

 أىمية التحرير اإلدارم -1

 خصائص التحرير اإلدارم -2

 احتراـ التسمسؿ اإلدارم  -3

  المسؤكلية كالحذر  -4

 كاجب المحافظة عم  سر المينة  -5

المحكر الثاني: مميزات األسمكب اإلدارم: األسمكب اإلدارم يتميز عف األساليب األخرل كاألسمكب 
 األدبي بالمميزات التالية:

 . ضكعيةالمك  -1

 الكضكح كالبساطة.  -2



 اإليجاز كالدقة.  -3

 المجاممة.  -4

المحكر الثالث صيغ التحرير اإلدارم: ترتب الصيغ كتتنكع بتنكع المكضكع كبنيتو كثقافة المرسؿ 
 : كشخصية المرسؿ اليو كيمكف ترتيبيا عم  النحك األتي

 صيغ التقديـ.  -1

 صيغ العرض كالمناقشة. -2

 صيغ الخاتمة. -3

 أنكاع التحرير اإلدارم "الرسػػػائؿ اإلداريػة" المحكر الرابع:

 الرسائؿ اإلدارية المرفقية -1

 الرسائؿ اإلدارية ذات الطابع الشخصي -2

 التػقريػر -3

 المػحضر -4

 البػرقيات -5

 طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. 

ريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتد
كالثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف 

 المادة.

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: األكؿ.

 اسـ الكحدة: التعميـ االستكشافية.

 طريؽ المشركعاالدارة عف 2اسـ المادة: 

 51الرصيد: 

 51المعامؿ: 

أىداؼ التعميـ:  اإلدارة عف طريؽ المشركع: االعتماد في ىذه المادة عم  المانجمنت في اإلدارة 
كالتسيير عف طريؽ التركيز عم  مشاريع بعينيا تأخذ بعيف االعتبار متغيرات السكؽ كالقدرات الحقيقية 

 حديات الدكلية الراىنة كخاصة عكلمة االقتصاد.لممؤسسة كالفرص المتاحة ليا في ظؿ الت

دارة األعماؿ كالمقاربة  المعارؼ المسبقة المطمكبة : أف تككف لمطالب معارؼ سابقة في التسيير كا 
 النسقية.  

كالمقصكد بمفيـك اإلدارة بشكؿ عاـ ىي كافة النشاطات كالفعاليات التي تعمؿ مع محتكل المادة: 
نظيـ كتكجيو كمراقبة لغرض االستغالؿ األمثؿ إلمكانيات كمكارد المنظمة بعضيا البعض مف تخطيط كت

 بقصد تحقيؽ أىداؼ المنظمة بكفاءة كفاعمية كضمف البيئة المحيطة بالمنظمة.

 المحكر األكؿ: تعريؼ المشركع

 المشركع ىك مجيكد مؤقت يتـ القياـ بو إلنشاء خدمة أك سمعة أك نتيجة فريدة-1

نجازىا. المشركع ىك ميمة -2  معينة محددة ُيراد تحقيقيا كا 

المشركع ىك مجيكد تستخدـ فيو مكارد معينة كتنفؽ مف أجمو األمكاؿ لمحصكؿ عم          منافع  -3
 متكقعة خالؿ فترة زمنية معينة 

المشركع: ىك عبارة عف مجيكد يتـ القياـ بو بيدؼ تحقيؽ إنجاز محدد، لمرة كاحدة، كذك طبيعة  -4
كرر بنفس الصكرة كيتـ عادة إنجاز ىذا المشركع في خالؿ فترة زمنية محددة، كفي حدكد خاصة ال تت

 المكازنة المكضكعة. 

المحكر الثاني: المقاربة المنيجية: يستند األستاذ في تدريس ىذه الكحدة إل  نظرية النظـ، بمعن  أف 
 المشركع يمكف أف ينظر لو مف خالؿ المككنات التالية:



بات العمالء، كالمكاد كالمكارد البشرية كالثقافة التنظيمية كاليياكؿ التنظيمية، المدخالت " رغ -1
كالمعمكمات الالزمة لتنفيذ المشركع ، اتخاذ القرارات ، التخطيط ، التنظيـ ، الرقابة ف آليات 

 العمؿ ، المعالجات كالتكنكلكجيا الضركرية لتحكيؿ      المدخالت إل  مخرجات.

أفكار  -خدمات متميزة كفريدة  -اآلتي: " سمع مممكسة كفريدة  المخرجات تتمثؿ في -2
 كمعمكمات.

التغذية المرتدة : لغرض تصحيح االنحرافات كلغرض التعمـ، كالدركس المستفادة مف تنفيذ  -3
 .المشركعات المختمفة كالمتنكعة

أف كؿ المحكر الثالث: خصائص المشركع: ىناؾ بعض الخصائص التي تميز بيا المشركعات، بحيث 
 :مشركع لو خصائص تختمؼ عف المشاريع األخرل كتتمثؿ ىذه الخصائص فيما يمي

 الغرض -1

 دكرة الحياة -2

 التداخالت -3

  االنفرادية -4

 النزاع -5

 الثقافة التنظيمية " –البيئة  –الجكدة  –التكمفة  –القيكد " الكقت  -6

 المحكر الرابع: إدارة المشركع

ات المطمكبة لمتأكد مف أف المشركع يشمؿ كؿ إدارة نطاؽ المشركع: كتتعمؽ بتخطيط العممي -1
نشاء ىيكؿ تجزئة لمعمؿ  .األعماؿ المطمكبة دكف سكاىا كا 

إدارة كقت المشركع: تشمؿ إدارة العمميات المتعمقة بإكماؿ المشركع في كقتو كذلؾ بتحديد  -2
ي األنشطة كتتابعيا كتقدير مكارد األنشطة كمدة تنفيذ ىذه األنشطة كتطكير الجدكؿ الزمن

 .كضبطو

إدارة تكمفة المشركع: كىي تتناكؿ العمميات المتعمقة بالتخطيط كالتقدير لممكازنة كمراقبة  -3
 .التكاليؼ حت  يتـ اكتماؿ المشركع كفقنا لممكازنة المعتمدة



إدارة جكدة المشركع: كتتعمؽ بالعمميات المطمكبة لضماف أف المشركع سيفي باألىداؼ التي تـ  -4
اـ المشركع لتحقيقيا مف حيث مراقبة المكاصفات كالجكدة التي تعني القياـ بيا كألجميا ق

 .باحتياجات كتطمعات كرغبات العمالء

إدارة المكارد البشرية لممشركع: كتتعمؽ بالعمميات التي تنظـ فريؽ المشركع كتقـك بإدارتو،  -5
 .كتخطيط المكارد البشرية، كتطكيرىا

الخاصة بإنتاج المعمكمات التي يحتاجيا المشركع إدارة اتصاالت المشركع: كتتعمؽ بالعمميات  -6
عداد تقارير األداء  .بالشكؿ الصحيح كفي الكقت المناسب كتجميعيا كتكزيعيا كتخزينيا، كا 

إدارة مخاطر المشركع: كىي العمميات التي تتعمؽ بإدارة كتخطيط المخاطر كالقياـ بالتحميؿ  -7
   .كضبطيا الكمي كالنكعي لممخاطر، كعمميات مراقبة المخاطر

إدارة التكريد: كىي العمميات المتعمقة بشراء المنتجات، كالخدمات ككذلؾ عمميات إدارة العقكد  -8
 .كتخطيط المشتريات

كنستطيع القكؿ أف إدارة المشركع تساعد عم  تحقيؽ األداء لممشركع بالمكاصفات المطمكبة  -9
نجاز العمؿ في الكقت المحدد، كحسب الجدكلة الزمنية لممشرك   ع.كا 

 طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. 

المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية 
لمضمكف  كالثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب

 المادة.



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: األكؿ.

 اسـ الكحدة: التعميـ األفقية

 المغة األجنبية. 1اسـ المادة: 

 51الرصيد: 

 51امؿ: عالم

أىداؼ التعميـ:  المغات األجنبية ىي كحدات تدريسية إجبارية تندرج ضمف المسار التككيني لمطمب في 
ليدؼ منيا ىك تمكيف الطالب في التحكـ في لغة أجنبية كاحدة عم  األقؿ قراءة مستكل الماستر ا

 كفيما ككتابة.

 التحكـ في المغات األجنبية.ارؼ المسبقة المطمكبة : عالم

 محتكل المادة:

1- Module : English 

2- Branch : Institutional Communication 

3- Type Of  Module : Practical Courses 

4- The Programme : 

1st Semester:  

- Some useful vocabulary about institutional communication 

1st séance course 

2nd séance Exercises 

- Public relation  

1st séance course 

2nd séance Exercises 

- Marketing 01( definition and objectives) 

1st séance course 

2nd séance Exercise 



V- Marketing 02 ( Mix marketing) 

1st séance course 

2nd séance Exercises 

V- Public relation toward Emailing and news latter 

1st séance course 

2nd séance Exercises 

 

  

 

 طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. 

المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية 
ضمكف كالثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لم

 المادة.



 السداسي: الثاني.

 اسـ الكحدة: التعميـ األساسية

 :ابستمكلكجيا عمـك االعالـ كاالتصاؿ1اسـ المادة:

 55الرصيد: 

 03المعامؿ: 

 تمكيف الطالب مف التحكـ في عمـ المعرفة أك االبستمكلكجيا في عالقاتيا بالعمـك أىداؼ التعميـ:  
انسانية كعمـ االتصاؿ خاصة كالتحكـ في الدراسة النقدية لعمـك االعالـ كاالتصاؿ كلمختمؼ النظريات 

مستأنسيف في ذالؾ بعمـ المعرفة أك االبستمكلكجيا اليادفة إل  بياف األصؿ المنطقي  كالقيمة 
 المكضكعية ليذه العمـك كنقد مقارباتيا المنيجية.

.المعارؼ المسبقة المطمكبة :   أف يككف الطالب ممـ بالفمسفة في عالقاتيا بمختمؼ العمـك

 محتكل المادة: 

 المحكر األكؿ: مدخؿ إل  األبستمكلكجيا

 مفيـك األبستمكلكجيا، .4

 مياـ األبستمكلكجيا، .5

 أىـ االتجاىات اإلبستمكلكجية: .6

  ديكارتRené Descartes، 

  امانكيؿ كانطEmmanuel Kant، 

  غاستكف باشالرGaston Bachelard، 

  ميشيؿ فكككMichel Foucault، 

  كارؿ بكبرKarl Popper، 

  فايربندFeyerabend. 

 المحكر الثاني: إبستمكلكجيا عمـك اإلعالـ ك االتصاؿ



4. ،  ىؿ فركع االتصاؿ تستحؽ كصؼ العمـك

 ميالد عمـك اإلعالـ ك االتصاؿ، .5

 عمـك االتصاؿ تخصص متعدد التخصصات. .6

 )المفاىيـ ك النماذج(لمحكر الثالث: أبستمكلكجيا االتصاؿ

 إشكالية النماذج مف إشكالية المفاىيـ، .4

 ثالكث نماذج االتصاؿ: .5

 ،النماذج الكضعانية 

 ( النماذج النسقيةmodèles systémiques،) 

 (النماذج البنائيةLes modèles structurels.) 

 استخدامات النماذج. .6

 المحكر الرابع: النماذج الكضعانية

 نمكذج نظرية اإلعالـ، .4

 ذج االتصاؿ عم  مستكييف،نمك  .5

 نمكذج التسكيؽ. .6

 المحكر الخامس: النماذج النسقية

 النمكذج االسكسيكمترم، .5

 النمكذج التبادلي، .6

 النمكذج التفاعمي، .7

 النمكذج الدرامي. .8

 المحكر السادس: النماذج البنائية.

 نمكذج ايبرتكست، .3



 نمكذج المكقفي. .4

 رجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الت

المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية 
كالثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف 

 المادة.

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثاني.

 اسـ الكحدة: التعميـ األساسية

 الفكر التنظيمي المعاصر 2اسـ المادة:

 55الرصيد: 

 52المعامؿ: 

أىداؼ التعميـ:  التعريؼ بماىية التنظيـ، النسؽ كاإلدارة بيدؼ ضبط المفاىيـ التي سكؼ نستعمميا 
كالباحثيف عبر الزمف رغـ أنيا في  في ىده الكحدة، خاصة كأنيا قد عرفت اختالؼ كبير بيف المفكريف

 جكىرىا تتفؽ حكؿ   فكرة التنظيـ ككنيا كحدة اجتماعية تقاـ قصدا لتحقيؽ أىداؼ معينة

 المعارؼ المسبقة المطمكبة : أف يككف الطالب ممـ بنظريات االتصاؿ كالتنظيـ.

 محتكل المادة: 

 المحكر األكؿ: ماىية التنظيـ 

 ية، اإلدارة، النسؽ( تعاريؼ عامة )التنظيـ، النظر  -6

 تطكر الفكر التنظيمي -7

 أنكاع التنظيـ كأىميتو -8

 مبادئ التنظيـ كميامو -9

 البيئة التنظيمية كالسمكؾ التنظيمي  -15

 المحكر الثالث: المدرسة الكالسيكية )التقميدية(

 نظرية اإلدارة العممية لتايمكر – 1

 مبادئ النظرية -

 اسيامات النظرية -



 انتقادات النظرية-

 ية المبادئ اإلدارية لينرم فايكؿ نظر -2

 مبادئ النظرية -

 اسيامات النظرية-

 انتقادات النظرية -

 نظرية اإلدارة البيركقراطية لماكس فيبر -3

 مبادئ النظرية -

 اسيامات النظرية-

 انتقادات النظرية-

 المحكر الثالث: نظرية العالقات اإلنسانية  

 نظرية التكف مايك- 1

 التجاه )العالقات اإلنسانية(أسباب ظيكر ىدا ا-

 اسيامات التكف مايك -

 النقد المكجو لو -

 نظرية مارم باركار -2

 مبادئيا كاسياماتيا في العالقات اإلنسانية -

 االنتقادات المكجية ليا - 

 المحكر الرابع: مدرسة الفكر اإلدارم السمككي 

 نظرية ابراىاـ ما سمك-1

 نظرية ماؾ غريقكر -2

 ريؾ ىازبكرغنظرية فريد-3



 المحكر الخامس: مدرسة التنظيـ الحديثة 

 نظرية النظـ -1

 النظرية الظرفية -2

 المحكر السادس: تجارب بعض الدكؿ المتطكرة

 نظاـ اإلدارة اليابانية )نظرية ز لكليـ أكتشي(-1

 نظاـ اإلدارة الككرية  -2

 التقديرية لفريؽ التككيف. طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة 

المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية 
كالثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف 

 المادة.

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 اني.السداسي: الث

 اسـ الكحدة: التعميـ األساسية

 االتصاؿ الرقمي كالفضاء العمكمي 3اسـ المادة: 

 55الرصيد: 

 52المعامؿ: 

تطكير مستكيات ممارسة العمؿ االتصالي في المؤسسات العمكمية كأداءه بما يمبي أىداؼ التعميـ: 
، كيحقؽ أعم  استفادة مف المسئكليات االجتماعية كالسياسية كالثقافية كاالقتصادية المنكطة بيا

البحث عف سبؿ رفع كفاءة أداء االتصاؿ الرقمي كرافد إيجابي  .إمكانات االتصاؿ الرقمي كتكنكلكجياتو
 .في عممية التطكير كالتنمية

 المعارؼ المسبقة المطمكبة : التحكـ في تكنكلكجيات االعالـ كاالتصاؿ كالمعمكماتية كالمغات األجنبية

 محتكل المادة: 

  "New Media لمحكر األكؿ: مفيـك االعالـ الجديد  "ا

 شرح مختمؼ مظاىر تعدد تسميات االعالـ الجديد: -1

كصؼ بعض تطبيقاتو التي تقـك عم  التكنكلكجيا الرقمية  " Digital Media االعالـ الرقمي  " -8
 مثؿ التمفزيكف الرقمي كالراديك الرقمي

 " Interactive Media االعالـ التفاعمي  " -9

بالتركيز عم  تطبيقاتو  " Online Media االعالـ الشبكي الحي عم  خطكط االتصاؿ " -15
 في االنترنت كغيرىا مف الشبكات .

 Cyber مف تعبير الفضاء السيبركني  " " Cyber Media الكسائط السيبركنية    " -11

Space.أك عمـ التحكـ اآللي" 

زاكج داخمو بيف الككمبيكتر كاالتصاؿ لمداللة عم  الت " Info Media اعالـ المعمكمات " -12
 كعم  ظيكر نظاـ اعالمي جديد يستفيد مف تطكر تكنكلكجيا المعمكماتية كيندمج فييا .



مكانية خمقو لشبكة مف  " Hypermédia اعالـ الكسائط التشعبية  " -13 لطبيعتو المتشابكة كا 
 المعمكمات المتصمة ببعضيا بكصالت تشعبية اك كصالت 

لحالة االندماج التي تحدث داخمو بيف النص  " Multimédia المتعددة  "اعالـ الكسائط  -14
 كالصكرة كالفيديك

 المحكر الثاني: الفضاء العمكمي في عصر االتصاؿ الرقمي:

 التقنيات الرقمية كتعميـ التصميـ. -5

 تحديات االبتكار في العمؿ المؤسسي، كأدكاتو -6

 .ياتطكر أساليب ممارسة العالقات العامة، كأخالقيات  -7

 .إدارة البكابات الحككمية اإلليكتركنية  -8

 .المحكر الثالث: المسئكلية االجتماعية لممؤسسات في عصر االتصاؿ الرقمي

 حمالت التسكيؽ االجتماعي عبر تطبيقات االتصاؿ الرقمي -4

 .اإلدارة الرقمية التصاالت األزمة في الفضاء العمكمي.  -5

تصاؿ الرقمي، التحديات إدارة المعمكمات في الفضاء العمكمي عصر اال   -6
 .كاألخالقيات

 المحكر الرابع: تصميـ المكاقع اإلعالمية عبر الكسائط الذكية المختمفة لمؤسسات الفضاء العمكمي.

 الفف كالتصميـ في عصر االتصاؿ الرقمي -6

 .أخالقيات التصميـ في العصر الرقمي -7

 .التطبيقات الذكية في االتصاؿ الرقمي -8

 .عمكمي في االتصاؿ الرقمي الحديثدكر الكاقع االفتراضي ال -9

 .الفنكف البصرية كأثرىا في التحكالت االجتماعية  -15

 

 طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. 



المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية 
ثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف كال

 المادة.

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثاني.

 اسـ الكحدة: التعميـ األساسية

 تقنيات إدارة المفاكضات. 4اسـ المادة: 

 55الرصيد: 

 52المعامؿ: 

مف تدريس ىذه المادة لطمبة الماستر في فرع االتصاؿ التنظيمي يكمف في أىداؼ التعميـ: اليدؼ 
تمكيف الطمبة مف تقنيات إدارة المفاكضة الجماعية كشكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ ك أسمكب حضارم 

ديمقراطي في الحكار تفيد عمميا مف يمكف أف يككف منيـ مستقبال أحد طرفي  المفاكضة الجماعية في 
 بيا ك يمثميا نقابيا أك يديرىا. المؤسسة التي يعمؿ

المعارؼ المسبقة المطمكبة : أف تككف لمطالب معارؼ سابقة تتعمؽ بعالقات العمؿ كأطراؼ اإلنتاج 
الثالثة مف نقابات كأرباب عمؿ كقطاعات كزارية مكككؿ ليا إدارة شؤكف العمؿ كالعماؿ ككذلؾ معرفة 

 منظمة العمؿ العربية". -سابقة بالمؤسسات الدكلية "مكتب العمؿ الدكلي 

 محتكل المادة: 

 المحاكر األساسية:

 المحكر األكؿ: تحديد مفيـك المفاكضة ك التعريؼ بيا ك يتضمف النقاط التالية:

التعريؼ بالمفاكضة التي ارتبطت في البداية بالدبمكماسية ك التجارة، ثـ امتدت إل  قطاعات متعددة  –1
ائمة أك المؤسسة، بحيث أصبح التفاكض نمط حياة حقيقي ك مسار في الحياة االجتماعية سكاء في الع

مستقر مندمج في الحياة اليكمية، ييدؼ إل  تحسيف عممية االتصاؿ بيف أطرافيا، ك ارتبط بانتشار 
 النمكذج الديمقراطي في كؿ مستكيات المجتمع.

  Négociation , Négocierالتعريؼ المغكم لممفاكضة ك التفاكض  – 

بصفة  Concept de Harvardريؼ االصطالحي لممفاكضة بصفة عامة ك كفقا لمفيـك ىارفارد التع – 
سنة ك ال يزاؿ يثبت  25خاصة ، الذم كضعو مجمكعة مف الباحثيف مف جامعة ىارفارد منذ أكثر مف 

.  فعاليتو إل  اليـك



 مبادئ المفاكضة حسب المفيـك السابؽ الذكر ك خصائصيا.  -2

 ك مقارباتيا.   أنكاع المفاكضة –ج 

دارة المفاكضة كاقتراح الحمكؿ ك الكصكؿ إل   –د  تقنيات المفاكضة: التحضير ككضع االستراتيجية كا 
 القرار أك االتفاؽ المقبكؿ مف الطرفيف.   

 المحكر الثاني: التعريؼ بالمفاكضة الجماعية في المؤسسة:

 فقييا ك أيضا قانكنيا طبقا لقانكف العمؿ. سةتعريؼ المفاكضة الجماعية في المؤس –أ 

 أطراؼ المفاكضة الجماعية ) النقابات ك االتحادات العمالية ك أصحاب العمؿ(.–ب 

 كظائؼ المفاكضة الجماعية. –ج 

اإلطار القانكني لممفاكضة الجماعية في المؤسسة مف حيث مضمكف المفاكضة المتعمؽ بعالقات  –د 
قانكني:  قانكف العمؿ الجزائرم، االتفاقيات الدكلية الصادرة عف منظمة العمؿ كمف حيث أنيا حؽ 

 العمؿ الدكلية، أعماؿ لجنة حرية التجمع التابعة لمنظمة العمؿ الدكلية.

 المحكر الثالث: تقنيات إدارة المفاكضة الجماعية:  

صالية ، أىداؼ مراحؿ تحضير ك إعداد المفاكضة الجماعية) الفريؽ المفاكض ك مؤىالتو االت -أ 
المفاكضة، القضايا الرئيسية المطركحة لمتفاكض كالمتعمقة بعالقات العمؿ، تحضير الممؼ الكامؿ 

 لممفاكضة الجماعية...( 

التساؤالت الضركرية التي تطرح في إطار العممية االتصالية لمتحقؽ مف فعالية المفاكضة   -ب 
 الجماعية. 

ية: إل  جانب اشتراكيا ك استعانتيا بالكثير مف التقنيات تقنيات ك إدارة المفاكضة الجماع -ج 
االتصالية الخاصة بإدارة المفاكضة بصفة عامة ، تنفرد المفاكضة الجماعية ببعض التقنيات االتصالية 
إلدارتيا:  )قبؿ بدء المفاكضة الجماعية، أثناء المفاكضة الجماعية، التكصؿ إل  االتفاؽ الجماعي ك 

 التكقيع عميو.(

 متابعة تطبيؽ االتفاؽ الجماعي. - د

 طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. 



المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية 
كغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف كالثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببمي

 المادة.

 

  

 

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثاني.

 اسـ الكحدة: التعميـ المنيجية

 منيجية عمـك االعالـ كاالتصاؿ 1اسـ المادة: 

 54الرصيد: 

 52المعامؿ: 

لمنيجي في انجاز بحكث بمكاصفات أىداؼ التعميـ:  ىذه المادة تمكف الطالب مف التحكـ المعرفي كا
 عممية كتقكم لديو القدرات التحميمية كالنقدية.

المعارؼ المسبقة المطمكبة : أف يككف الطالب قد سبؽ لو كأف درس في مساره التعميمي مادة المنيجية 
 ككمؼ بإنجاز عركض بحثية تـ تقييمو بناء عمييا. 

 محتكل المادة: 

 ي اإلعالـ ك االتصاؿ                                               المحكر األكؿ: البحت العممي ف

 المرحمة الفمسفية - ح

 المرحمة التجريبية - خ

 مجاؿ ابحاث اإلعالـ ك االتصاؿ - د

 اتجاىات ابحات اإلعالـ ك االتصاؿ  - ذ

 أنكاع ابحاث اإلعالـ ك االتصاؿ  - ر

 المحكر الثاني: الخطكات األساسية النجاز البحت 

 لعممية ك أدكات التعرؼ عميو)المالحظة، التجربة (.تعريؼ المشكمة ا - ص

 تحديد المشكمة العممية. - ض

 صياغة المشكمة  - ط



 تحديد المصطمحات. - ظ

 تمخيص الدراسات السابقة - ع

 اختيار أسمكب البحت - غ

 صياغة التساؤالت ك كضع الفركض - ؼ

 تحديد منيج ك أدكات البحث - ؽ

 العينة في البحث  - ؾ

 الدراسات التمييدية  - ؿ

 فئات التحميؿ  -ـ 

 ؿ اإلحصائية الكسائ - ف

 اختبارات الصدؽ ك الثبات - ق

 المحكر الثالث: تنظيـ المتف 

 الخطة -1

 االقتباس-2

 اليكامش  -3

 المراجع -4

 المحكر الرابع مناىج البحث في اإلعالـ ك االتصاؿ 

 منيج المسح.-1

 المنيج التاريخي)اختيار المشكمة جمع المادة إنجاز الخطة استخالص النتائج( -2

 الحالة. منيج دراسة-3

 المنيج التجريبي -4

 طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. 



المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية 
ي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف كالثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغراف

 المادة.

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثاني.

 اسـ الكحدة: التعميـ المنيجية

 المقاربات الكيفية ك الكمية 2اسـ المادة: 

 53الرصيد: 

 52المعامؿ: 

 أىداؼ التعميـ: 

 تعريؼ الطالب بماىية البحكث الكمية كمناىجيا كتطبيقاتيا. -

 إلماـ الطالب بأدكات البحكث الكمية ككيفية استخداميا. -

 إكساب الطالب ميارة تحميؿ المعمكمات كتفسيرىا. -

 الطالب بتطبيقات البحكث الكمية في مجاؿ اإلعالـ. -

تدريب الطالب عم  اختيار منيج البحث الذم يتناسب كطبيعة المشكمة البحثية التي  -
 يدرسيا.

 س العممية.تمكيف الطالب مف بناء المقايي -

المعارؼ المسبقة المطمكبة : معرفة تقنيات البحث العممي، كاالطالع عم  مناىج كمدارس البحث 
 العممي اإلعالمي.

 محتكل المادة:  

 أكال: الخطكات األكلية في البحكث اإلعالمية

 .اختيار المكضكع 

 .العنكاف 

 .مشكمة البحث 



 .الدراسات السابقة 

 .فرضيات البحث كتساؤالتو 

 ا: عناصر رئيسة في بحكث اإلعالـثاني

 .المتغيرات أقساميا كأنكاعيا 

 .مستكيات القياس 

 .بناء مكازيف القياس 

 .التعريفات اإلجرائية 

 .الصدؽ كالثبات 

 ثالثا: مجتمعات البحكث اإلعالمية كالعينات.

 رابعا: الدراسات اإلعالمية المسحية

 خامسا: الدراسات الحقمية كالتجريبية

 سات الحقمية.المقصكد بالدرا 

 :طرؽ جمع معمكماتيا 

 .المالحظة 

 .مجمكعة التركيز 

 .دراسة الحالة 

 :المقصكد بالدراسات التجريبية 

  .أقساميا 

 .عناصر تطبيؽ التجربة في بحكث اإلعالـ 

 .أنكاع التجارب 

 .طرؽ اختيار عينة التجربة 



 سادسا: تحميؿ المضمكف

 سابعا: بحكث الصحافة

 لمسمكعة كالمرئيةثامنا: بحكث كسائؿ اإلعالـ ا

 تاسعا: تحميؿ المعمكمات كاستخراج النتائج

 .خطكات ما قبؿ استخداـ الحاسب اآللي 

 .خطكات استخداـ الحاسب 

  

 تفسيرىا. عاشرا: مناقشة النتائج ك

 مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجيح والسمطة التقديرية لفريق التكوين. طريقة التقييـ: 

اذ المكمف بتدريس المادة تقديم قائمة من المصادر والمراجع األساسية والثانوية المراجع: يطمب من األست
 لمطمبة ، وتوجيييم في عمميات البحث الببميوغرافي بيدف انتقاء ما ىو مناسب لمضمون المادة.

 

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثاني.

 اسـ الكحدة: التعميـ االستكشافية.

 فنيات التحرير االدارم 1: اسـ المادة

 51الرصيد: 

 51المعامؿ: 

يعتبر التحرير اإلداري من بين المواضيع التي تيم الطالب يتعمم الطالب منيجية واضحة أىداؼ التعميـ:  
المعالم لتحرير الرسالة اإلدارية من خالل إبراز بعض الجوانب والتقنيات المنيجية لمتحرير اإلداري الوثائق 

لمكتوبة عموما والرسالة اإلدارية عمى وجو الخصوص نظرا ألنيا الوسيمة الغالبة في االتصال و اإلدارية ا
 نقل المعمومات.

المعارف المسبقة المطموبة: التحكم في المغة والتمتع بممكات وقدرات لغوية تساعده عمى التعبير و الكتابة 
 .  كالمكضكعية الوظيفية

 محتكل المادة: 

  ـك التحرير اإلدارم لغة كاصطالحاالمحكر األكؿ: مفي

 أىمية التحرير اإلدارم -1

 خصائص التحرير اإلدارم -2

 احتراـ التسمسؿ اإلدارم-3

  المسؤكلية كالحذر -4

 كاجب المحافظة عم  سر المينة -5

مميزات األسموب اإلداري: األسموب اإلداري يتميز عن األساليب األخرى كاألسموب المحكر الثاني: 
 زات التالية:األدبي بالممي

 . المكضكعية -1



 الكضكح كالبساطة.  -2

 اإليجاز كالدقة.  -3

 المجاممة.  -4

المحكر الثالث صيغ التحرير اإلدارم: ترتب الصيغ كتتنكع بتنكع المكضكع كبنيتو كثقافة المرسؿ 
 : كشخصية المرسؿ اليو كيمكف ترتيبيا عم  النحك األتي

 صيغ التقديـ. -1

 صيغ العرض كالمناقشة. -2

 صيغ الخاتمة. -3

 المحكر الرابع: أنكاع التحرير اإلدارم "الرسػػػائؿ اإلداريػة"

 الرسائؿ اإلدارية المرفقية -1

 الرسائؿ اإلدارية ذات الطابع الشخصي -2

 التػقريػر -3

 المػحضر -4

 البػرقيات -5

 مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجيح والسمطة التقديرية لفريق التكوين. طريقة التقييـ: 

ستاذ المكمف بتدريس المادة تقديم قائمة من المصادر والمراجع األساسية والثانوية المراجع: يطمب من األ
 لمطمبة ، وتوجيييم في عمميات البحث الببميوغرافي بيدف انتقاء ما ىو مناسب لمضمون المادة.

 

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثاني.

 اسـ الكحدة: التعميـ االستكشافية.

 اتصاؿ االزمات 2دة: اسـ الما

 51الرصيد: 

 51المعامؿ: 

اليدف ىدف المادة: إبراز دور االتصال و اإلعالم في حياة الفرد و المجتمع، كما أن أىداؼ التعميـ:  
من ىذه المادة ىو تمكين الطالب من التحكم في إدارة وتسيير مختمف األزمات التي تواجو المؤسسة في 

 .توظيف االتصال كتقنية وآلية ليا القدرة عمى التخفيف من حدة النزاعاتشكل نزاعات أو صراعات وىذا ب

المعارؼ المسبقة المطمكبة : أف يككف الطالب ممـ بمعارؼ ليا عالقة بالتخصص كمتحكـ معرفيا في 
 نظريات االتصاؿ.

 محتكل المادة:

اليدف من ىذه المادة أن  إبراز دور االتصال و اإلعالم في حياة الفرد و المجتمع، كماىدؼ المادة:  -
ىو تمكين الطالب من التحكم في إدارة وتسيير مختمف األزمات التي تواجو المؤسسة في شكل نزاعات أو 

 .صراعات وىذا بتوظيف االتصال كتقنية وآلية ليا القدرة عمى التخفيف من حدة النزاعات

 محاضرة  طبيعة الدرس: -8

 إلقاء، نقاش  المنيجية المتبعة: -9

 تشمل العناصر والمحاور األساسية المرتبطة بالمحتوى التعميمي لكل محاضرةالمسائؿ الدراسية:  -15

 المحاكر األساسية:

 1-تعريؼ األزمة كخصائصيا كالمفاىيـ المرتبطة بو

 مراحؿ تككيف كتطكر األزمة -2

 مراحؿ إدارة األزمة -3



 ةاستراتيجيات إدارة األزمات ككضع السيناريكىات المناسب-4

 5- .دكر االتصاؿ في إدارة األزمات

 6- .دكر اإلعالـ في إدارة األزمات

 7- .استراتيجيات اتصاؿ األزمات

 8- ..تخطيط االتصاؿ لمرحمة ما قبؿ األزمة

 9- .تخطيط االتصاؿ أثناء مرحمة األزمة

 15- .تخطيط االتصاؿ بعد مرحمة األزمة

 دراسة لبعض األزمات: النمكذج التكنسي 

 المصرم النمكذج

 النمكذج الميبي

 النمكذج السكرم

 مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجيح والسمطة التقديرية لفريق التكوين. طريقة التقييـ: 

المراجع: يطمب من األستاذ المكمف بتدريس المادة تقديم قائمة من المصادر والمراجع األساسية والثانوية 
 .لببميوغرافي بيدف انتقاء ما ىو مناسب لمضمون المادةلمطمبة ، وتوجيييم في عمميات البحث ا

 

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثاني.

 اسـ الكحدة: التعميـ األفقية

 المغة األجنبية. 1اسـ المادة: 

 51الرصيد: 

 51المعامؿ: 

 

سار التكويني لمطمب في المغات األجنبية ىي وحدات تدريسية إجبارية تندرج ضمن المأىداؼ التعميـ:  
مستوى الماستر اليدف منيا ىو تمكين الطالب في التحكم في لغة أجنبية واحدة عمى األقل قراءة وفيما 

 وكتابة.

 التحكم في المغات األجنبية.المعارف المسبقة المطموبة : 

 محتكل المادة: 

5- Module : English 

6- Branch : Institutional Communication 

7- Type Of  Module : Practical Courses 

8- The Programme : 

1st Semester:  

- Some useful vocabulary about institutional communication 

1st séance course 

2nd séance Exercises 

- Public relation  

1st séance course 

2nd séance Exercises 

- Marketing 01( definition and objectives) 

1st séance course 



2nd séance Exercise 

V- Marketing 02 ( Mix marketing) 

1st séance course 

2nd séance Exercises 

V- Public relation toward Emailing and news latter 

1st séance course 

2nd séance Exercises 

 

 

 الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ 

يطمب من األستاذ المكمف بتدريس المادة تقديم قائمة من المصادر والمراجع األساسية والثانوية المراجع: 
 .لمطمبة ، وتوجيييم في عمميات البحث الببميوغرافي بيدف انتقاء ما ىو مناسب لمضمون المادة

  



  يمي.عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظ

 السداسي: الثالث.

 اسـ الكحدة: التعميـ األساسية

 األنظمة المعمكماتية 1اسـ المادة: 

 55الرصيد: 

 03المعامؿ: 

تيدف ىذه المادة إلى التركيز عمى أىمية أمن نظام المعمومات و حمايتو خاصة في ظل أىداؼ التعميـ: 
ظيور أدوات متطورة ساىمت في تيسير  تطورات تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت التي مكنت من جية

رقمنة وتنقل المعمومات و تخزينيا باستعمال أدوات حديثة ،و تخفيض التكاليف ومن جية أخرى تعريض 
نظام معمومات المؤسسة لتيديدات حقيقية يتطمب منيا توفير سبل الحماية ليا من خالل اتخاذ االجراءات 

 الحديثة لحماية انظمة المعمومات ووقايتو. الالزمة و ادخال التطبيقات التكنولوجية 

معرفة الطالب لطبيعة التطورات التكنولوجية ورىانات المعمومات وتنقميا و المعارؼ المسبقة المطمكبة : 
  تخزينيا باستعمال أدوات حديثة وكذا التطبيقات التكنولوجية الحديثة لحماية انظمة المعمومات.

 محتكل المادة: 

 فاىيـ عامة حكؿ أمف نظاـ المعمكماتالمحكر األكؿ: م

 مفيـك المعمكمة 1.

 المعمكمة ىي أداة سند ك تنسيؽ عمميات التسيير؛     -

 المعمكمة ىي أداة اتصاؿ داخؿ المنظمة )المؤسسة(؛     -

 المعمكمة ىي حامؿ معرفة األشخاص؛     -

 المعمكمة ىي أداة ربط مع المحيط.     -

  مفيـك نظاـ المعمكمات - 2

 ك أمف نظاـ المعمكمات مفاىيـ حكؿ أمف المعمكمات - 3



 المحكر الثاني: استراتيجية أمف نظاـ المعمكمات

 تقييـ أىمية المعمكمات مف أجؿ حماية أفضؿ ليا -1

 كيفية تحديد ما يجب أف يككف محمي؟ - 2

 ترتيب المعمكمات حسب قيمتيا كتقييـ المخاطر. -3

 مالئمة. المحكر الثالث: بناء سياسة أمف

 تأميف نظاـ المعمكمات -1

 التدابير الكقائية  -2

 التدابير العالجية -3

 المحكر الرابع: ما ىي األدكات التي نستخدميا لحماية أدن  لنظاـ المعمكمات؟

 أدكات الحماية األساسية -1

 الحماية مف الفيركسات؟ ما ىك؟ -2

 جدار الحماية؟ ما ىك؟    -3

 ستمرة، امتحان مع ترك الترجيح والسمطة التقديرية لفريق التكوين. مراقبة مطريقة التقييـ: 

المراجع: يطمب من األستاذ المكمف بتدريس المادة تقديم قائمة من المصادر والمراجع األساسية والثانوية 
 لمطمبة ، وتوجيييم في عمميات البحث الببميوغرافي بيدف انتقاء ما ىو مناسب لمضمون المادة.

  



  استر: االتصاؿ التنظيمي.عنكاف الم

 السداسي: الثالث.

 اسـ الكحدة: التعميـ األساسية

 الثقافة االتصالية  كاالداء الكظيفي  2اسـ المادة: 

 55الرصيد: 

 52المعامؿ: 

الوصول إلى تمقين الطالب الثقافة االتصالية التي تفعل األداء الوظيفي والبحث في أىداؼ التعميـ:  
 أداء الفاعمين المنتمين لمتنظيم.أسباب االنحراف في 

أن يكون ممم بالفكر التنظيمي والسيرورة التاريخية لألىم المراحل التي مر المعارؼ المسبقة المطمكبة : 
 بيا التنظيم كنسق مفتوح يتفاعل بو فاعمون ليم مصالح مختمفة وأىداف مشتركة.

 محتكل المادة: 

 التطكير التنظيمي: 

 لثالثة التالية: يقـك عم  المحاكر ا -

 المحكر األكؿ: المستفيد مف التغيير: 

 الفرد بغض النظر عف مركزة أك عممو. -1

 الفرع ككؿ يشمؿ ذلؾ كؿ األفراد في نطاؽ الفرع كسمطتيا -2

 المحكر الثاني: المستيدؼ مف التغيير: 

 أحداث التغيير الفكرم في القيـ كاإلدراؾ كالمكاقؼ كالمشاعر.-1

 ككي تعتبر في القدرات كاألفعاؿ كالتفاعالت.إحداث التغيير السم-2

 أحداث التغيير اإلجرائي كتتغير في قكاعد العمؿ كنظـ الحكافز كالسياسات كاإلجراءات.-3

 إحداث التغيير الييكمي تغيير الييكؿ العاـ كقنكات االتصاؿ كتدفؽ السمطة كعالقات العمؿ.-4



 ت التي يشمميا:المحكر الثالث: مجاؿ التغيير كأيف يقكـ؟ العالقا

 إحداث التغيير في القرارات الشخصية لإلفراد )اإلدراؾ الشخصي كالمكقؼ كالسمكؾ(. -1

 إحداث التغيير في العالقات بيف األفراد )كيؼ يرل الفرد كاآلخركف أنفسيـ(. -2

 إحداث التغيير في قدرات جماعة العمؿ )كيؼ يشعر األعضاء كسمككيـ كالجماعة(. -3

 قات بيف جماعة األعضاء.إحداث التغيير في العال -4

 المنيج الجماعي(.‘ىناؾ ثالثة مناىج لمتطكير ىي )الفرع، الفرد 

 أكالن: المنيج الفردم: 

 حدث تغيير في الفرد.أيقـك عم  أساس أف أم تغيير يراد إحداثو في الفرع لف يتأت  إال إذا 

 نطاؽ التطكر في المنيج الفردم: 

 نطاؽ المنيج الفردم:

 ية ))تغيير االتجاىات((.التنمية التراث -1

 التنمية المفركضة ))تغيير السمكؾ((. -2

 أدكاتو: 

 التدريب )تنمية ميارات كقدرات الفرد(.

 اإلرشاد. -

 اإلقناع. -

 اإلثابة كالعقكبة كالتنمية السمككية. -

 ثانيان: المنيج التنظيمي:

ب كيتـ التركيز يصب التطكير عم  الفرع حيث يتـ تككيف الفرع بشكؿ يسمح بحدكث التطكير المرتق
 عم  تطكير: )ذات الكظيفة، اإلدارات، األقساـ، أدكات التطكير(.

 



 نطاؽ المنيج التنظيمي: 

 التخصيص كتقسـ العمؿ.  -1

 السمطة كالمسئكلية. -2

 كحدة اإلشراؼ.  -3

 السياسات اإلدارية. -4

 العالقات بيف األنشطة. -5

 أدكاتو: 

 دراسة الكقت كالحركة. -

 تكصيؼ األعماؿ كالكظائؼ. -

 كزية.الالمر  -

 نظـ المعمكمات كاالتصاؿ. -

 ثالثان: المنيج الجماعي: 

 يككف الدكر األساسي لمتطكير ىنا عم  جماعات العمؿ. -

 التعريؼ عم  نطاؽ الصنؼ في األداء الفردم مف خالؿ انقضاء مجمكعة العمؿ. -

 الربط بيف نقاط الضعؼ )العيكب( كبيف األداء داخؿ العمؿ. -

 .التركيز عم  األداء كليس الشخص -

 مشاركة جميع أفراد مجمكعة العمؿ. -

 أدكاتو: 

 المشاركة في اإلدارة. -1

 تمثيؿ األدكار. -2

 تدريب السياسة )مختبرات تحسيف األداء(. -3



 طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. 

قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية  المراجع: يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ
كالثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف 

 المادة.

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثالث.

 اسـ الكحدة: التعميـ األساسية

 التحميؿ النسقي. 3اسـ المادة: 

 55الرصيد: 

 52لمعامؿ: ا

 أىداؼ التعميـ: 

قطيعة مع المنيجية التي عرفناىا ليس فقط عمى مستوى تعميم  analyse systémiqueالتحميل النسقي 
 المعطيات، بل قطيعة عمى مستوى المادة األبستمولوجيا.

حث عن المناىج التي عرفناىا إلى حد اآلن ىي مناىج بسيطة إن المنيجية النسقية ىي ال سببية، حيث تب
السموك الدقيق لمظاىرة، بعد أن تحوليا الى نسق )أو تتعامل معيا عمى أنيا نسق( و ىذا السموك بعد 

 تحويمو إلى نسق.

 أما المبدأ االبستمولوجي الثاني، ىو أن كل الظواىر يمكن تحويميا إلى انساق.

 بنائية.عارؼ المسبقة المطمكبة : التحكـ في النظريات الكظيفية كالنظريات المال 

  محتكل المادة:

 أكال: تعاريؼ أكلية: تعريؼ النسؽ:

العناصر ليست ليا ماىية بحد ذاتيا )كجكد( ماىيتيا )أم كجكدىا( محددة بالعالقات التي تمعبيا داخؿ 
البنية كميا )أكلكية العالقات عم  مادة العالقات ىنا مادة العالقات يقصد بيا العناصر سكاء كانت 

 ، أك غير مممكسة، معنكية، تصكرات...الخ(مادية مممكسة

 ثانيا: يعرؼ النسؽ مف الناحية التقنية بأنو مؤلؼ مف جانبيف:

 الجانب البنائي. -1

 الجانب الكظيفي. -2



 

 ثالثا: المحيط العاـ لظيكر التحميؿ النسقي.

 cybernétiqueعا: السبرنيطيقا برا

 : ترتيب األنساؽ ك بنائيا )ىندستيا( خامسا

 الخطكات المنيجية اإلجرائية في التحميؿ النسقيسادسا: 

 سابعا: اتجاىات التحميؿ النسقي.

 Managementثامنا: طريقة التحميؿ النسقي كما تبناىا عمـ التسيير )المناجمنت( 

 طريقة التقييـ: مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف. 

األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية  المراجع: يطمب مف
كالثانكية لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف 

 المادة.

  



 

  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثالث.

 اسـ الكحدة: التعميـ األساسية

 اتصاؿ المؤسسة 4دة: اسـ الما

 55الرصيد: 

 52المعامؿ: 

 أىداؼ التعميـ: التحكـ في معارؼ نظرية باالتصاؿ المؤسساتي

 المعارؼ المسبقة المطمكبة : أف يككف متحصؿ عم  شيادة الميسانس في عمـك االعالـ كاالتصاؿ

اإلدارة والتسيير وتقنيات التركيز في ىذه المادة عمى االتصال داخل المؤسسة وعمميات محتكل المادة: 
بناء وتصميم مختمف القرارات وكيفيات مواجية النزعات واالعتماد عمى التحكيم والتفاوض بين فرقاء 

 االنتاج.

 مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجيح والسمطة التقديرية لفريق التكوين. يقة التقييـ: ر ط

دة تقديم قائمة من المصادر والمراجع األساسية والثانوية يطمب من األستاذ المكمف بتدريس الماالمراجع: 
 .لمطمبة ، ووجيييم في عمميات البحث الببميوغرافي بيدف انتقاء ما ىو مناسب لمضمون المادة

 

  



  الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثالث.

 اسـ الكحدة: التعميـ المنيجية.

 ممتق  المنيجية 1اسـ المادة: 

 54الرصيد: 

 52المعامؿ: 

اليدف من ىذا الممتقى ىو إتاحة الفرصة لمطمبة لتقديم مشاريع بحوثيم والتي يشكل أىداؼ التعميـ: 
 الممتقى فرصة ليم لمناقشتيا مع زمالئيم ومع األستاذ المنشط ليذا الممتقى. 

ى تقديم مشاريع بحث التحكم في المنيجية والتفكير العممي الجيد والقدرة عمالمعارؼ المسبقة المطمكبة: 
 بمواصفات عممية ومنيحية.

 محتكل المادة:

يذكر األساتذة المشرؼ عم  الممتق  بالمسائؿ األساسية المتعمقة بالطرؽ كاألساليب العممية  -1
 في بناء كصياغة مشاريع بحث بمكاصفات معرفية كمنيجية تككف مكثقة بطريقة سميمة.

بني عم  احداث القطيعة األبستمكلكجية التي تعني يذكر الطمبة بمميزات التفكير العممي الم -2
خاصة االبتعاد عف الذاتية كااللتزاـ بالمكضكعية كالدقة كالصرامة العممية كاألمانة العممية في 

 التعامؿ مع كتابات الغير كحسف احاالتيا كتقييدىا كاإلشارة إل  أصحابيا.

 ىي مذكرة الخرج بالنسبة ليـ. تعط  الفرصة لمطمبة لتقديـ عناكيف بحكثيـ كالتي ستككف -3

بناء عم  ىذه المكاضيع تقدـ لمطمبة عدد مف المصادر كالمراجع حسب طبيعة المكاضيع  -4
 كتككف فرصة لمطمبة لتبادؿ المراجع كالمعمكمات فيما بينيـ.

 تكضع رزنامة زمنية يقدـ فييا كؿ طالب مشركع بحثو متضمننا المعمكمات التالية: -5

مفاىيـ البحث' المجردة  -التساؤالت أك الفرضيات -االشكالية -حثيةالمشكمة الب -العنكاف -6
المقاربة المنيجية كاألدكات  -ميداف الحث كعينة الدراسة كطريقة المعاينة -كاالجرائية"

المراجع األساسية  -التحميؿ المفاىيمة -التأسيس النظرم كالدراسات السابقة -البحثية
 كالثانكية.



لمقياـ بما ىك مطمكب منيـ كاألستاذ المشرؼ عم  الممتق  يستغؿ  تعط  ميمة زمنية لمطمبة -7
 ىذه الميمة التي ليراجع لمطمبة كؿ المضاميف ذات العالقة بالمنيجية كطرؽ التفكير العممي.

بعد ذلؾ كفي جمسات الممتق  يقدـ كؿ طالب مشركع بحثو أماـ زمالئو كتعط  ليـ فرصة  -8
 مناقشتو

المشرؼ عم  الممتق  أىـ المالحظات كالتصكيبات التي يمتـز بيا  في ختاـ الحصة يقدـ األستاذ -9
 مقدـ المشركع كيعمؿ عم  تعديميا.

تعط  الفرصة لمطالب مقدـ المشركع مف استعراض أىـ الصعكبات المعرفية كالميدانية  -15
 التي تكاجيو. 

تقدـ لمطالب تكجييات كمقترحات لتجاكز ىذه الصعكبات كالتأكيد لمطمبة أف ىذ  -11
 عكبات ىي مسألة عادية كتندرج ضمف المسائؿ االجرائية التي تكاجو أم باحث. الص

يقيم الطمبة بناء عمى مشاركتيم في تنشيط الممتقى وكذلك أثناء عرض مشرع البحث كما طريقة التقييـ: 
 يترك الترجيح والسمطة التقديرية لفريق التكوين. 

دة تقديم قائمة من المصادر والمراجع األساسية والثانوية يطمب من األستاذ المكمف بتدريس الماالمراجع: 
 .لمطمبة ، وتوجيييم في عمميات البحث الببميوغرافي بيدف انتقاء ما ىو مناسب لمضمون المادة

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثالث.

 اسـ الكحدة: التعميـ المنيجية.

 كرشة إعداد مذكرة 2اسـ المادة: 

 53رصيد: ال

 52المعامؿ: 

مرافقة الطالب واألخذ بيده ومساعدتو عمى انتقاء موضوع والتحكم في سيرورة البحث أىداؼ التعميـ:  
 ممي وتعميمو منيجيا أساليب عرض مشاريع بحثية.عال

أن تكون لو دراية بالمنيجية ومتحكم في أسموب البحث العممي والتفكير المعارؼ المسبقة المطمكبة : 
 نقدي.لا

عبارة عمى ورشة عمل يعرض فييا الطمبة مشاريع أبحثيم " مذكرات التخرج" أمام زمالئيم محتكل المادة: 
 ويتم تصويبيا من قبل األستاذ المشرف عمى تنشيط ورشة العمل. 

يقيم الطمبة بناء عمى مشاركتيم في تنشيط الممتقى وكذلك أثناء عرض مشرع البحث كما طريقة التقييـ: 
 ك الترجيح والسمطة التقديرية لفريق التكوين. يتر 

يطمب من األستاذ المكمف بتدريس المادة تقديم قائمة من المصادر والمراجع األساسية والثانوية المراجع: 
 لمطمبة ، وتوجيييم في عمميات البحث الببميوغرافي بيدف انتقاء ما ىو مناسب لمضمون المادة.

  



  ظيمي.عنكاف الماستر: االتصاؿ التن

 السداسي: الثالث.

 اسـ الكحدة: التعميـ االستكشافية.

 المقاكلتية 51اسـ المادة: 

 51الرصيد: 

 51المعامؿ: 

 تعريف الطمبة بالسوق العمل وطبيعة النشاط االقتصادي والمعارف التطبيقية الواجبأىداؼ التعميـ:  
 كانت مؤسسات انتاجية أو خدماتية. التحكم فييا لبعث مشاريع اقتصادية والقدرة عمى إدارتيا سواء

دارة المشاريع.المعارؼ المسبقة المطمكبة :   أن يكون قد سبق لو وأن درس االقتصاد وا 

باعتبار أن ىذه المادة مشتركة بين كل التخصصات تحدد مفرداتيا في اجتماع تنسيقي محتكل المادة: 
 وطني بين كل رؤساء التخصصات.

طمبة بناء عمى مشاركتيم في تنشيط الممتقى وكذلك أثناء عرض مشرع البحث كما يقيم الطريقة التقييـ: 
 يترك الترجيح والسمطة التقديرية لفريق التكوين. 

يطمب من األستاذ المكمف بتدريس المادة تقديم قائمة من المصادر والمراجع األساسية والثانوية المراجع: 
 غرافي بيدف انتقاء ما ىو مناسب لمضمون المادة.لمطمبة ، وتوجيييم في عمميات البحث الببميو 

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثالث.

 اسـ الكحدة: التعميـ االستكشافية.

 االتصاؿ كالقيادة. 52اسـ المادة: 

 51الرصيد: 

 51المعامؿ: 

يعاب رىانات االتصال اليدف من تدريس ىذه المادة ىو تمكين الطالب من فيم واستأىداؼ التعميـ: 
 كعممية شاممة والقيادة كمعبر فعمي ونظري عن عالقات السمطة داخل التنظيمات.

أن يكون لمطالب معارف سابقة في االتصال و االدارة وأنجز بحوثا في ىذه المعارؼ المسبقة المطمكبة : 
 المواضيع.

 محتكل المادة: 

 المحكر األكؿ: االتصاؿ كاالدارة.

جيو تعني االىتماـ بإصدار األكامر كاتخاذ القرارات كتحديد خطكط االتصاؿ كالقيادة كظيفة التك  -1
 اإلدارية كاإلشراؼ.

 أىمية االتصاؿ داخؿ المنشأة كبيف مستكيات اإلدارية المختمفة كبيف اإلدارة كعمالء المنشأة.  -2

لة ككيفية تنمية القيادة اإلدارية السميمة مف أىـ عكامؿ نجاحيا ىك االتصاؿ كالقيادة الفعا  -3
ميارات رجاؿ اإلدارة العامميف في عممية االتصاؿ ثـ كيؼ يمعب القادة اإلدارييف الدكر الرئيسي 

 في إنجاح العمؿ.

 المحكر الثاني: كظائؼ العممية اإلدارية أربعة عناصر متكاممة ىي:

 .وضع وتحديد األىداف والسياسات واإلجراءاتالتخطيط:  -1

تشمل اختيار األفراد وتعيينيم ورسم الييكل التنظيمي لممؤسسة وتوزيع  عممية التنظيمالتنظيـ:   -2
 السمطات والمسئوليات والصالحيات.



و تشمل التنسيق بين عناصر العمل واتخاذ القرارات اإلدارية وتحديد عمميات االتصال التكجيو:  -3
 ثم القيادة اإلدارية.

سسة والعاممين وفق الخطط الموضوعة ووفق وظيفة الرقابة والتي تعني مراقبة أداء المؤ الرقابة:  -4
 التنظيم المرسوم والتوجيو المتبع.

 المحكر الثالث: االتصاؿ كعالقات السمطة.

 رىاف ممارسة السمطة.  -1

 استراتيجية الفاعميف داخؿ المنظمة. -2

 ميمة القيادة في تحكيؿ االستراتيجيات الفردية إل  استراتيجية جماعية. -3

 العقؿ المفتكح. -4

 الصغاء االيجابي.الصمت كا -5

 التكفؿ بالنزاعات. -6

 التكفؿ بانشغاالت الفاعميف .  -7

 المحكر الرابع: عكائؽ االتصاؿ القيادم.

 نقص المعمكمات لدل بعض أك جميع أطراؼ التكاصؿ. -1

 عدـ تكضيح االكلكيات لدل بعض األطراؼ. -2

 عدـ االصغاء مف قبؿ بعض األطراؼ. -3

 عدـ الفيـ كعدـ تكجيو اسئمة مف قبؿ البعض. -4

 كجكد افكار مسبقة ال تتكفر الرغبة في االنعتاؽ منيا. -5

 عدـ فيـ احتياجات اآلخريف -6

 عدـ التفكير بكضكح -7

 



 مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجيح والسمطة التقديرية لفريق التكوين. طريقة التقييـ: 

اجع األساسية والثانوية المراجع: يطمب من األستاذ المكمف بتدريس المادة تقديم قائمة من المصادر والمر 
 لمطمبة ، وتوجيييم في عمميات البحث الببميوغرافي بيدف انتقاء ما ىو مناسب لمضمون المادة.

  



  عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي.

 السداسي: الثالث.

 اسـ الكحدة: التعميـ األفقية

 المغة األجنبية. 1اسـ المادة: 

 51المعامؿ: /      51الرصيد: 

:  المغات األجنبية ىي وحدات تدريسية إجبارية تندرج ضمن المسار التكويني لمطمب في أىداؼ التعميـ
مستوى الماستر اليدف منيا ىو تمكين الطالب في التحكم في لغة أجنبية واحدة عمى األقل قراءة وفيما 

 وكتابة.

 التحكـ في المغات األجنبية.المعارؼ المسبقة المطمكبة : 

 محتكل المادة: 

1- Module : English 
2- Branch : Institutional Communication 
3- Type Of  Module : Practical Courses 
4- The Programme : 

1st Semester:  
- Some useful vocabulary about institutional communication 
1st séance course 
2nd séance Exercises 
- Public relation  
1st séance course 
2nd séance Exercises 
- Marketing 01( definition and objectives) 
1st séance course 
2nd séance Exercise 
V- Marketing 02 ( Mix marketing) 
1st séance course 
2nd séance Exercises 
V- Public relation toward Emailing and news latter 
1st séance course 
2nd séance Exercises 

 مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجيح والسمطة التقديرية لفريق التكوين. طريقة التقييـ: 

يطمب من األستاذ المكمف بتدريس المادة تقديم قائمة من المصادر والمراجع األساسية والثانوية المراجع: 
 مناسب لمضمون المادة. لمطمبة ، وتوجيييم في عمميات البحث الببميوغرافي بيدف انتقاء ما ىو



 عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي

 ": انجاز مذكرة تخرج1السداسي: الرابع عمؿ شخصي"

تمكين الطالب من ولوج حقل البحث العممي باقتراح مذكرة تخرج وانجازىا ومناقشتيا أمام أىداؼ التعميـ: 
 لجنة التحكيم يتوج بيا الطالب مساره التعميمي.

 التحكم في المنيجية والمعارف النظرية ذات العالقة بالتخصص.قة المطمكبة: المعارؼ المسب

يقترح الطالب مشروع بحث يوافق عميو االستاذ المشرف عمى المذكرة، ويعرض عمى لجنة محتكل المادة: 
ى التكوين لمحصول عمى الموافقة النيائية، يعمل الطالب عمى توظيف معارفو النظرية والعممية باإلضافة إل
 استغالل المراجع والمصادر التي يوفرىا القسم لتمكين الطالب من اتمام مشروعو في اآلجال المحددة.

 مناقشة المذكرة أمام لجنة عممية. طريقة التقييـ: 

  



 عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي

 ": القياـ بتربص ميداني في مؤسسة أك إدارة عمكمية.2السداسي: الرابع عمؿ شخصي"

 القيام بتربص ميداني في مؤسسة اقتصادية أو إدارية أو مرفق عام.التعميـ:  أىداؼ

 القدرة عمى المالحظة والتحرير االداري لمتقارير.المعارؼ المسبقة المطمكبة: 

االستفادة من التربص ومن جممة المالحظات والمعطيات المجمعة في أنجاز تقرير محتكل المادة: 
 التربص.

 يم التربص من قبل رئيس التخصص ولجنة التكوين. تقيطريقة التقييـ: 

  



 عنكاف الماستر: االتصاؿ التنظيمي

 ": انجاز بطاقة قراءة.3السداسي: الرابع عمؿ شخصي"

 الطالب عمى القراءة الوظيفية التي يستغميا في انجاز مذكرة التخرج. حثأىداؼ التعميـ: 

 لتمخيص.القدرة عمى الحوصمة واالمعارؼ المسبقة المطمكبة: 

اختيار الكتاب يترك لمطالب ويطمب منو أن يكون الكتاب مرجعا أساسيا لو عالقة محتكل المادة: 
 بموضوع البحث الذي ينجزه الطالب في إطار مذكرة التخرج.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


