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 :تحديد�م�ان�التكو�ن -1

 جامعة�سعيدة��لية�العلوم��جتماعية�و��سانية� :�لية�أو�مع�د� 

 العلوم���سانية� :قسم� 

 علوم�إ�سانية�: فرع� 

 

 :امل�سقون  -2

 )حاضر�أستاذ�التعليم�العا���أو�أستاذ�م(  مسؤول�فرقة�ميدان�التكو�ن -

 مو����عبد�هللا :�سم�واللقب�    

 التعليم�العا��أستاذ�:      الرتبة� 

         :      ال��يد��لك��و�ي�������   : 

 

 )صفحات�3املطلوب�إدراج�الس��ة�الذاتية����م��ق�عرض�الت�و�ن�ال�تز�د�عن�( * 

 )ذ�مساعد�قسم�أ�أستاذ�محاضر�قسم�أ�أو�ب�أو�أستا(  مسؤول�فرقة�شعبة�التكو�ن/ م�سق�

 حمري�محمد:�سم�واللقب�  

 أ( مساعد أستاذ:الرتبة� ( 

  :0550737532ال��يد��لك��و�ي������������/:    فاكس����� : 

  

  )ع����قل�أستاذ�مساعد�قسم�أ(مسؤول�التخصص/ م�سق�

 بلمدا�ي�سعد�  :�سم�واللقب�  

 أ�–أ�مساعد�  : الرتبة� -  

      :0771460513                             ال��يد��لك��و�ي   :belmadanirabia@gmail.com    

  (*):املشاركون��خرون -3

  املؤسسات�الشر�كة��خرى  -
     

  جامعة�تلمسان

  جامعة�مستغانم�

  جامعة�سيدي�بلعباس

  

 :املؤسسات�و�الشر�اء��جتماعيون��قتصاديون��خرون�-

  

  ال�يوجد
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  ال�يوجد

  

  

  

  :إطار�وأ�داف�التكو�ن�-4

 م�انة�املشروع: التنظيم�العام�للتكو�ن��–أ� 

سواء�من�نفس�فرقة�الت�و�ن�أو�فرق�(���حالة�اق��اح�عدة�ت�و�نات����املاس���أو�وجود�ت�و�نات�متكفل���ا�من�قبل�املؤسسة�

  :�خرى�وفق�الش�ل�التا���ير���تحديد�م�انة��ذا�املشروع�مقارنة�باملسارات) ت�و�ن�أخرى 
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  :شروط��لتحاق�باملاس���-ب

 

  )LMDنظام�جديد�(أن�ي�ون�الطالب�متحصال�ع���ش�ادة�الل�سا�س����علوم��عالم�و�تصال����-

 رصيد��180أن�يتحصل�الطالب�ع���جميع�السداسيات�امل�ونة�ملرحلة�ل�سا�س�ب� -

 ) الدورة��و���بدون�استدراك(أن�ت�ون�الوحدات�التعليمية�امل�ونة���ميع�السداسيات�مك�سبة�لدى�الطالب� -

 .توفر�املقاعد�البيداغوجية�بصفة��املة�مما��سمح�للطالب�مواصلة�الت�و�ن� -

  توفرالتأط���املالئم��وخاصة����مقاي�س��وحداة�التعليم��سا������-

  من�خال�دراسة�امللفات�وفق�املقاي�س�الناظمة��) طالب�30(مصنفا�ضمن�قائمة�املتفوق�نأن�ي�ون�الطالب���-
  

  

   أ�داف�التكو�ن�-ج

 

- � �العلوم ��لية ���ا �تقوم �ال�� �الت�و�نات �مختلف �إ�� �نوعية �املاس����عت���إضافة ��� �الت�و�ن ��ذا �مثل �فتح ��جتماعيةإن

��ذا �مثل �أن �العلم �مع ،� �سعيدة �بجامعة �علوم��و��سانية �تخصصات �من �مجموعة �ب�ن �لقاء �نقطة ��ش�ل التخصص

  .إ�سانية�

� و�مكن�اعتباره�ع���مستوى�ما��عد�) الل�سا�س(تلقاه�الطالب�خالل�التدرج��إن�الت�و�ن�املق��ح��ذا�امتداد�للت�و�ن�الذيـ

متع�بالشمولية،�التنوع�بالتا���فإن�ال�دف�يت��ص����عرض�ت�و�ن�يت. التدرج�كجذع�مش��ك�نو���س�نطلق�منھ�فروع�الحقا

ومسايرة�التطورات�التكنولوجية�والبحثية����حقل�علوم��عالم�و�تصال�بمختلف�جوانبھ�ول�س�ت�و�نا�يرتكز�ع���الشق�

إن�مف�وم��تصال�لھ�دالالت�واسعة�و��دفنا��و�تناولھ�من�. ذات�الصلة�با��صوصية��قتصادية�ملف�وم��تصال�فحسب

والعالقات�العامة�بمعزل�عن�الزوايا��خرى�ال���) �قتصادية�الصناعية(زاو�ة�املؤسسة��عالمية���ذا�املنطلق�و�ل�س�من

وعليھ�فإن�جل�املحاور�املعرفية�ال���تمس�التطور�. ������نظرنا�أك���عمقا�وتأث��ا�ع���ديناميكية��نتاج��عالمي�والثقا��

  .      املالئم����الت�و�ن�املذ�ور باال�تمام�سوف�تح������)Medias(وال�شاط��عالمي�

�و�وابة ��عت���كمدخل �والية ��� �إعالمي �صرح ��شكيل �إ�� ��س�� � �فت�وكمبادرة �إق��اح �فإن ،� �ا��نوب �ماس������لواليات ح

���ا��امعة�أوال�و���الب�ئة�املحيطة�با��امعة���تصال�عالم�و�بتخصص�و�تصال���دف�من�أجل�ارتقاء�العالقات�العامة�

  . ثانيا

  : ومن�أ�م���داف��ذا�الت�و�ن�

  تخر�ج�دفعة�من�الطلبة�املؤ�ل�ن�للقيام�بالعمل��عالمي�وفق�مقتضياتھ�العلمية� -1

  ا��رص�ع���تزو�د�الطلبة�بالكفاءات�امل�شودة�����ذا�التخصص��-2

   

  

  املؤ�الت�و�القدرات�املس��دفة�-د

  

�ح����� �داخل �مت�امل �ت�و�ن �تحقيق �إ�� �املشروع �و�تصاليصبو��ذا ��عالم �يمكن�. قل �مش��ك �كجذع �اعتباره و�اإلم�ان

��طار�املذ�ور  �داخل �أخرى �مختلفة �تخصصات �إ�� �بالتفرع ��رضية ��ذه �من �ت�و�ن�. مستقبال�انطالقا �إ�� ���دف �أننا كما



  �تصال�التنظيمي: عنوان�املاس�����                                                            جامعة�سعيدة�����������������������������������: املؤسسة�

 2017/2018الستة�ا��امعية�

�وامل�� �البح�� �املستوى �ع�� �صلبة �مؤ�الت �يمل�ون �والفعالية. مختص�ن �الشمولية ،� �فالت�و�ن��.املنتظر��و�النوعية وعليھ

  .      البح���وامل���وكال�ما�يحضا�ب�امل���تمام�عند�فرقة��ساتذة�السا�ر�ن�ع���تحقيق�ال�دف�امل�شود: مب���ع���شق�ن�

  

  

  القدرات�ا���و�ة�و�الوطنية�للقابلية�لل�شغيل�-ه

عالمي�و�تصا���وا��وض����برامج�دراسية�،�نحتاج�إ���متخرج�ن�أكفاء�بإم�ا��م���تمام�با��قل�� من�الناحية�البحثية    

كما�أن�م�ام���تصال�حاضرة�داخل�جل�ال�يئات�.  مؤسسة�وجدية�حول�موضوع��عالم�و�تصال�و�املجتمع�مع��شعباتھ

��شاط� ��انت�طبيعة �م�ما �بإ��اح �يطرح �املجال ��ذا ��� �لألخصائي�ن �و�فتقار�امل��وظ �ل�ا �وضرور�ة ��جتماعية واملؤسسات

ذه�ال�يئات�واملؤسسات�وعليھ��فإن�ال�شغيل�ع���مستوى�امليدان�وارد�بل��ش�ل�مطلب�اجتما���عميق��ستحق��صغاء��

  .إليھ�والتجاوب�لھ�وتفعيلھ�بدون�انتظار

  اما�من�الناحية�العملية�ف�ناك�عدة�ام�انات�للتوظيف�من�خالل��ذ�التخصص 

 ) ...ال��ف�،ات�ا���و�ة��ذاعا�( �عالمي�إم�انية�التوظيف����املجال�ـ�

  )مخابر�البحث�(إم�انية�التوظيف����املجال�البح���-

  باحث����ا��امعة�بصفة�أستاذ��توظيفإم�انية�ال�-

  ...)املؤسسات�ا��دماتية�و��قتصادية�( ـ�ام�انية�التوظيف����املجال��داري�

  

  ا��سور�نحو�تخصصات�أخرى �-و

�املاس���بمتا�ع����� ��� �الت�و�ن �ع����سمح �إن �املش��كة �املسارات ��� �للمشاركة �فرص �أو�اعطاء �املسار�نفسھ ��� �عا�� �ت�و�ن ة

   .مستوى�ا��امعة�املعنية�أو����ا��امعات�الوطنية�ال���ت�بع�نفس�نمط�الت�و�ن

 أن��ع���نحو�تخصصات��ماس�� يمكن�للطالب��عد�حصولھ�ع���فتخصص�العالقات�العامة�     

 إتصال�و��افة�مكتو�ة� -

  وعالقات�عامةتصال�إ   -

  .اتصال�اس��اتي���  ـ�

 

 مؤشرات�متا�عة�املشروع��- زْ◌ 

�املشروع�من�خالل�جملة�من��جراءات�و�ال��امج�م��ا�ع���ا��صوص�الت�و�ن�النظري�و�التطبيقي�و����� يمكن�متا�عة��ذا

يات�ال�����تم�بمواضيع�محددة�����ذا�توجيھ�الطلبة�نحو��طالع�ع���آخر�الدراسات����ميدان��عالم��تصال،�و�عقد�امللتق

التخصص�بحيث�يوضع�برنامج�للمواضيع�و�القضايا�ال���تناقش�����ذه�امللتقيات،�كما�سنعتمد�أسلوب�استضافة��ساتذة�

�و�ا��دما�ي� ��قتصادي �ال�شاط �قطاع ��� �العاملة �العليا �و�طارات �امل�ني�ن �و�كذا �و�تصال ��عالم �حقل ��� املختص�ن

  ادة�من�خ��ا��م����تخصص�العالقات�العامة�و��تصال�و�املواضيع�ال�����م�التخصصلالستف
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  �م�انيات�ال�شر�ة�املتوفرة-5

  قدرات�التأط���-أ

  )يف���ع��ا�من�خالل�أعداد�الطلبة�الذين�يمكن�إدماج�م����الت�و�ن�قيد�العرض( *
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 فرقة�تأط���التكو�ن�-ب

  لتأط���الداخ��ا�-1ب

  
 

 التوقيع *طبيعة�التدخل مخ���البحث�التا�ع الرتبة  الش�ادة لقب�سم�وال

  أ�-محاضر.أ  دكتوراه  قدوري�عبد�الكر�م
  

...........................  

تأط����،أعمال�موج�ة+محاضرة�

  .،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�

  

  

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  أ�ـمحاضر�ـ�ب  دكتوراه  شر�في�ع���
تأط����،ل�موج�ةأعما +محاضرة

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  
  

  ,,,,,,,,,,,,,,,,  أ�محاضر�ـ�ب  دكتوراه  بوحسون�عبد�القادر
تأط����،أعمال�موج�ة+محاضرة�

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  
  

    أ�ـ�محاضر�ـب  دكتوراه  قواسم�بن�ع�����
تأط����،أعمال�موج�ة+محاضرة�

.،�املرافقةل��بصات�تاط���ااملذكرات،�  
  

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  أ�ـ�محاضر�ـ�ب  دكتوراه  بلعز�كر�مة�
تأط����،أعمال�موج�ة +محاضرة

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  
  

    أـ�مساعد�ـ�أ  ماجست��  بورحلة�سليمان�
تأط����،أعمال�موج�ة+محاضرة�

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  
  

    أ�ـ�مساعد�ـ�أ  ماجست��  ا���رشيدبومع
تأط����،أعمال�موج�ة +محاضرة

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  
  

    أ�ـ�مساعد�ـ�ا  ماجست��  بوع�از�فر�د
تأط����،أعمال�موج�ة+محاضرة�

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  
  

  لعلوم��جتماعية�و��سانيةإم�انية�البحث�والتطو�ر����ا  أ�–مساعد�.أ  ماجست��  حمري�محمد
تأط����،أعمال�موج�ة+محاضرة�

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  

  

  

    أ�–مساعد�.أ ماجست��  بلمدا�ي��سعد
تأط����،أعمال�موج�ة +محاضرة

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  
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    أ�–مساعد�.أ ماجست��  صفاح��أمال
تأط����،أعمال�موج�ة +محاضرة

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�ملذكرات،�ا  

  

  

  و,,,,,,,,,,,,,,,,  أ�–مساعد�.أ ماجست��  بن�زايد�أمحمد
تأط����،أعمال�موج�ة +محاضرة

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  
  

  و,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  أ�–مساعد�.أ ماجست��  شار�ي�محمد
تأط����،أعمال�موج�ة +محاضرة

.،�املرافقةاط���ال��بصات�تاملذكرات،�  

  

  

    أ�–مساعد�.أ ماجست��  شعيب�ا��اج
تأط����،أعمال�موج�ة +محاضرة

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  

  

  

    أ�–مساعد�.أ ماجست��  ناب���ع��
تأط����،أعمال�موج�ة +محاضرة

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  

  

  

ــ  ـ�أأ�ـ�مساعد� ماجست��  العطري�ع��� ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تأط����أعمال�موج�ة،+محاضرة�

.املذكرات،�تاط���ال��بصات�،�املرافقة  
  

  حسن�ع��

  
    ب�–مساعد�.أ ماجست��

تأط����،أعمال�موج�ة+محاضرة�

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  
  

    أ�ـمساعد�ـب ماجست��  بدا�ي�فؤاد
تأط����أعمال�موج�ة،+محاضرة�

.املذكرات،�تاط���ال��بصات�،�املرافقة  
  

    أـ�مساعد�ـ�ب ماجست��  �انون�جمال
تأط����أعمال�موج�ة،+محاضرة�

.املذكرات،�تاط���ال��بصات�،�املرافقة  
  

  رحمو�ي�أمحمد

  
    ب�–مساعد�.أ ماجست��

تأط����،أعمال�موج�ة +محاضرة

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  
  

    أ�مساعد��ـب ماجست��  تقي�الدين�ي���
تأط����،أعمال�موج�ة +محاضرة

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  

  

  

  

  طا�ر�مزدك�جمال

  

    أ�ـمساعد�ـ�ب ماجست��

تأط����،أعمال�موج�ة +محاضرة

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�    

    أ�مساعد�ـب ماجست��  �عقيل�كمال
تأط����،وج�ةأعمال�م +محاضرة

.،�املرافقةتاط���ال��بصات�املذكرات،�  
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  ).،�املرافقة��تاط���ال��بصات�،محاضرة،�تطبيق،�أعمال�موج�ة،�تأط���ال��بصات،��تأط���املذكرات� *

  

  التأط���ا��ار�� -2ب

  
 

 )محاضرة،أعمال�تطبيقية،�أعمال�موج�ة،�تأط���ال��بصات،��تأط���املذكرات  *



  �تصال�التنظيمي: عنوان�املاس�����                                                                                           جامعة�سعيدة�������������: املؤسسة�

 2017/2018الستة�ا��امعية�

  مالية�للموارد�ال�شر�ة�ا��وصلة��ج -3ب

 
املجموع� الرتبة� العدد�الداخ�� العدد�ا��ار��   

/ / / 
 

 أستاذ�التعليم�العا���

04 03 01 
 

  -أ�-محاضر�. أ

04 / 04 
 

ب�-محاضر�.أ  

11 / 11 
 

-أ� -مساعد�.أ  

07 / 07 
 

 أخرى�

 املجموع 26 03 26

 

 

  ) ذكر��ل�الفئات( مستخدموا�الدعم�الدائم�ن� -4ب

  

 

 الــرتــبــــة الــعـــدد

  م��ق�إداري�رئ�����-  01

 

  م��ق�ن��دار��ن�-  03

 

  املتصرف�ن��دار��ن�-  03

 

  

  

  �م�انيات�املادية�املتوفرة-6

 املخابر�البيداغوجية�والتج���ات�-أ

  )بطاقة�ل�ل�مخ��( .تقديم�بطاقة�عن�التج���ات�البيداغوجية�املتوفرة�بال�سبة�لألعمال�التطبيقية�للت�و�ن�املق��ح

  

  :عنوان�املخ���
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  )عدد�الطلبة(قدرات��س�يعاب�

  

 

 

العدد� املالحظات الرقم� اسم�التج���   

اعة�املطالعة��ق 03 300  1 

 2 قاعة��ن��نت� 04 200

 3 قاعة�املجالت�والبحوث� 01 50

 4 قاعة�املحاضرات� 01 100

 5 قاعة�ال��ب� 01 /

بحوث�واملذكرات�قاعة�مطالعة�ال 01 50  6 

 7 قاعة��ساتذة� 01 30

 8 قاعة��لتقاء 01 735

 

  

 :ميادين�ال��بص�و�التكو�ن����املؤسسات�- ب

  

  مدة�ال��بص  عدد�الطلبة  م�ان�ال��بص

ج�از�إعالم�أ����25مخ���اللغات�مج�ز�بـ�  25 01 

      

      

 

 

  :مخابر�البحث�لدعم�التكو�ن�املق��ح�-ج

  

  رئ�س�املخ��

  اعتماد�املخ��رقم�

  :التار�خ�

  

  

  :رأي�رئ�س�املخ���
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  رئ�س�املخ��

  رقم�اعتماد�املخ��

  :التار�خ�

  

  

  :رأي�رئ�س�املخ���

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 مشار�ع�البحث�الداعمة�للتكو�ن�املق��ح��-د

  

  تار�خ���اية�املشروع  تار�خ�بداية�املشروع  رمز�املشروع  عنوان�مشروع�البحث

� ���البحث العلوم��والتطو�ر

 و��سانية���جتماعية

  2012    
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  )عالقتھ��عرض�التكو�ن�املق��ح(التوثيق�املتوفر -و

  

 مكتبة�ا��امعة� -

 ماجست���و�ماس���: مكتبة�ال�لية�مع�جناح�خاص�لطلبة�الدراسات�العليا� -

-   � �املاس���علوم �لطلبة �خاصة �قاعة �ا�سانية �خاص �توثيق �،�: تتوفر�ع�� �متخصصة �مجالت ،� �شر�ات

  عالقات�عامة�واتصال�: ل�ا�عالقة�بالتخصص�املق��ح�...دراسات�

  

  

  

  فضاءات���عمال�ال��صية�وتكنولوجيات��عالم�و��تصال-ه

  

  

قاعة�مخصصة�للمطالعة�و�عمال�ال��صية�خاصة�بطلبة�ما��عد�التدرج�مزودة�باإلعالم�����،��ن��نت�،� -

 طالب�50والدور�ات��سعة�

 طالب�يديرو�ا�م�ندس�����عالم������30قاعة�خاصة�باألن��ن�ت��سعة� -

  )C.L.S(�سعيدة�و�و�مركز�مخصص�أساسا�للتكنولوجيات�ا��ديثة���جتماعيةمركز�ال�سلية� -
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II -بطاقة�التنظيم�السدا����للتعليم�  

  )سياتسدا) 4(الرجاء�تقديم�بطاقات��ر�ع(
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  :  السدا�����ول �- 1

 وحدة�التعليم

ا���م�السا���

 السدا����

 ا���م�السا����سبو��

 �رصدة املعامل

 نوع�التقييم

أعمال� محاضرة أسبوع��16- 14

 موج�ة

أعمال�

 تطبيقية

أعمال�

 أخرى 

 إمتحان متواصل

   20 09 12  06 06 180 وحدات�التعليم��ساسية    

 امتحان متواصل 05 03 3  1.30 1.30 45 ا�ستمولوجيا�علوم��عالم�و�تصال:1ادة�امل

 امتحان متواصل 05 02 3  1.30 1.30 45 الفكر�التنظيمي�املعاصر: 2املادة�

 امتحان متواصل 05 02 3  1.30 1.30 45 �تصال�الرقمي�والفضاء�العمومي:3املادة�

 امتحان متواصل 05 02 3  1.30 1.30 45 مية��تصال�و�ا��دمة�العمو : 4املادة�

   07 04 6  3.00 3.00  90 وحدات�التعليم�املن��ية

 امتحان متواصل 04 02 3  1.30 1.30 45 من��ية�علوم��عالم�و�تصال: 1املادة�

 امتحان متواصل 03  02 3  1.30 1.30 45 املقار�ات�الكيفية�و�الكمية�: 2املادة�

   02 02 /   3.00 45 �ستكشافيةوحدات�التعليم�

 امتحان  01 01    1.30 22,30 فنيات�التحر�ر��داري �:1املادة�

 امتحان  01 01    1.30 22,30 �دارة�عن�طر�ق�املشروع2املادة�

   01 01 3  1.30  22,30 وحدة�التعليم��فقية

  متواصل 01 01 3  1.30  22,30 اللغة��جن�ية: 1املادة�

   30 16 315.00   10.30 12.00  337.30 1جموع�السدا����م



  �تصال�التنظيمي: عنوان�املاس�����                                                            جامعة�سعيدة�����������������������������������: املؤسسة�

 2017/2018الستة�ا��امعية�

  :  السدا����الثا�ي�- 2

 وحدة�التعليم

ا���م�السا���

 السدا����

 ا���م�السا����سبو��

 �رصدة املعامل

 نوع�التقييم

أعمال� محاضرة أسبوع��16- 14

 موج�ة

أعمال�

 تطبيقية

أعمال�

 أخرى 

 إمتحان متواصل

   20 09 12  06 06 180 اسيةوحدات�التعليم��س    

 امتحان متواصل 05 03 3  1.30 1.30 45 ا�ستمولوجيا�علوم��عالم�و�تصال�:1املادة�

 امتحان متواصل 05 02 3  1.30 1.30 45 الفكر�التنظيمي�املعاصر: 2املادة�

 امتحان متواصل 05 02 3  1.30 1.30 45 �تصال�الرقمي�والفضاء�العمومي:3املادة�

 امتحان متواصل 05 02 3  1.30 1.30 45 تقنيات�ادارة�املفاوضات: 4املادة�

   07 04 6  3.00 3.00  90 وحدات�التعليم�املن��ية  

 امتحان متواصل 04 02 3  1.30 1.30 45 من��ية�علوم��عالم�و�تصال: 1املادة�

 امتحان واصلمت 03  02 3  1.30 1.30 45 املقار�ات�الكيفية�والكمية: 2املادة�

   02 02 /   3.00 45 وحدات�التعليم��ستكشافية

 امتحان  01 01    1.30 22,30 فنيات�التحر�ر��داري �:1املادة�

 امتحان  01 01    1.30 22,30  اتصال��زمات�2املادة�

   01 01 3  1.30  22,30 وحدة�التعليم��فقية

  متواصل 01 01 3  1.30  22,30 اللغة��جن�ية: 1املادة�

   30 16 315.00   10.30 12.00  337.30 1مجموع�السدا����
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  :  السدا����الثالث�– 3

 وحدة�التعليم

 ا���م�السا����سبو�� ا���م�السا���السدا����

 �رصدة املعامل

 نوع�التقييم

أعمال� محاضرة أسبوع��16- 14

 موج�ة

أعمال�

 تطبيقية

أعمال�

 أخرى 

 امتحان متواصل

   20 09 12  06 06 180 وحدات�التعليم��ساسية    

 امتحان متواصل 05 03 3  1.30 1.30 45 �نظمة�املعلوماتية:1املادة�

و�داء�� الثقافة��تصالية:  2املادة�

  الوظيفي

 امتحان متواصل 05 02 3  1.30 1.30 45

 امتحان متواصل 05 02 3  1.30 1.30 45 التحليل�ال�سقي: 3املادة�

 امتحان متواصل 05 02 3  1.30 1.30 45 اتصال�املؤسسة: 4املادة�

   07 04 6  3.00 3.00  90 وحدات�التعليم�املن��ية

 امتحان متواصل 04 02 3  1.30 1.30 45 ملتقى�املن��ية: 1املادة�

 امتحان متواصل 03  02 3  1.30 1.30 45 ورشة�اعداد�مذكرة: 2املادة�

   02 02 /   3.00 45 كشافيةوحدات�التعليم��ست

 امتحان  01 01    1.30 22,30 املقاولتية�:1املادة�

 امتحان  01 01    1.30 22,30 �تصال�والقيادة�2املادة�

   01 01 3  1.30  22,30 وحدة�التعليم��فقية

  متواصل 01 01 3  1.30  22,30 اللغة��جن�ية: 1املادة�

   30 16 315.00   10.30 12.00  337.30 1مجموع�السدا����
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  :السدا����الرا�ع�- 4

  

 

.العلوم���سانية: امليدان�  

.علوم��عالم�و�تصال:الفرع�  

�تصال�التنظيمي: التخصص  

 

 تر�ص����مؤسسة�يتوج�بمذكرة�تناقش

  

 �رصدة املعامل ا���م�السا����سبو�� 

    العمل�ال������

 15 05 ساعات 07 )مذكرة( ال��بص����املؤسسة

 15 02 ساعتان�02 امللتقيات�

    )حدد(أعمال�أخرى 

 30 07 ساعة135 4مجموع�السدا����

  

  �رصدة  املعامل  ا���م�السا����سبو��  

  20  10  15  )مذكرة(العمل�ال������

  7  4  04   ال��بص����املؤسسة

  3  2  03  امللتقيات�

        )حدد(أعمال�أخرى 

  22x15   ( 330  16  30(  4مجموع�السدا����

  

  

�للتكو�ن�-  5 �شاملة �والتطبيقات،��: ( حوصلة �املحاضرات �ب�ن �موزع ��جما�� �السا�� �ذكر�ا���م ير��

   ):للسداسيات��ر�عة�بال�سبة�ملختلف�وحدات�التعليم�حسب�ا��دول�التا��

  

 

 و�ت               ح�س� �ساسية املن��ية �ستكشافية �فقية املجموع

 محاضرة 270 135 135 / 540

 أعمال�موج�ة 270 135 / 67.30 472.30

 أعمال�تطبيقية / / / / /

 عمل������ 225 60 / / 285

)محدد(عمل�آخر 540 270 45 135 990  
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 املجموع 1305 600 180 202.30 2287.30

 �رصدة 80 28 9 3 120

100 % 2.5 % 7.5 % 23.33 % 66.66 % 
ل�ل�وحدة���رصدة% 

 �عليم
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III  -ال��نامج�املفصل�ل�ل�مادة�  
  )تقديم�بطاقة�مفصلة�ل�ل�مادة( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .�ول : السدا���

  التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  ا�ستمولوجيا�علوم��عالم�و�تصال:1:اسم�املادة

  05: الرصيد
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  03: عاملامل

  

  

  

�التعليم �وعلم� :  أ�داف �ا�سانية �بالعلوم �عالقا��ا ��� �أو���ستمولوجيا �املعرفة �علم ��� �التحكم �من �الطالب تمك�ن

��علم� �ذالك ��� �مستأ�س�ن �النظر�ات �وملختلف �و�تصال ��عالم �لعلوم �النقدية �الدراسة ��� �والتحكم �خاصة �تصال

  .بيان��صل�املنطقي��والقيمة�املوضوعية�ل�ذه�العلوم�ونقد�مقار�ا��ا�املن��ية�املعرفة�أو���ستمولوجيا�ال�ادفة�إ��

  

  

  .أن�يكون�الطالب�ملم�بالفلسفة����عالقا��ا�بمختلف�العلوم: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  

  : محتوى�املادة

  مدخل�إ�����ستمولوجيا: املحور��ول 

  مف�وم���ستمولوجيا، .1

  م�ام���ستمولوجيا، .2

  :م��تجا�ات���ستمولوجيةأ� .3

 دي�ارت�René Descartes،  

 امانو�ل��انط�Emmanuel Kant،  

 غاستون�باشالر�Gaston Bachelard،  

 م�شيل�فوكو�Michel Foucault،  

 ارل�بو�ر��Karl Popper،  

 فاير�ند�Feyerabend.  

  إ�ستمولوجيا�علوم��عالم�و��تصال: املحور�الثا�ي

  العلوم،��ل�فروع��تصال��ستحق�وصف .1

  ميالد�علوم��عالم�و��تصال، .2

  .علوم��تصال�تخصص�متعدد�التخصصات .3

  )املفا�يم�و�النماذج(أ�ستمولوجيا��تصال: ملحور�الثالث

  إش�الية�النماذج�من�إش�الية�املفا�يم، .1

  :ثالوث�نماذج��تصال .2

 ،النماذج�الوضعانية  

 النماذج�ال�سقية�)modèles systémiques(،  

 ئيةالنماذج�البنا)Les modèles structurels.(  
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  .استخدامات�النماذج .3

  النماذج�الوضعانية: املحور�الرا�ع

  نموذج�نظر�ة��عالم، .1

  نموذج��تصال�ع���مستو��ن، .2

  .نموذج�ال�سو�ق .3

  النماذج�ال�سقية: املحور�ا��امس

  النموذج�االسوسيوم��ي، .1

  النموذج�التباد��، .2

  النموذج�التفاع��، .3

  .النموذج�الدرامي .4

  .النماذج�البنائية: ر�السادساملحو 

  نموذج�اي��تكست، .1

  .نموذج�املوقفي .2

  

  

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن: طر�قة�التقييم

  

�،�: املراجع �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س �امل�لف ��ستاذ �من يطلب

  .وج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادةوت

  

  

 

  

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .�ول : السدا���

  التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  الفكر�التنظيمي�املعاصر�2:اسم�املادة

  05: الرصيد

  02: املعامل
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يم،�ال�سق�و�دارة���دف�ضبط�املفا�يم�ال���سوف��ستعمل�ا�����ده�الوحدة،�التعر�ف�بما�ية�التنظ:  أ�داف�التعليم

خاصة�وأ��ا�قد�عرفت�اختالف�كب���ب�ن�املفكر�ن�والباحث�ن�ع���الزمن�رغم�أ��ا����جو�ر�ا�تتفق�حول���فكرة�التنظيم�

  كو��ا�وحدة�اجتماعية�تقام�قصدا�لتحقيق�أ�داف�معينة

  

  .يكون�الطالب�ملم�بالنظر�ات��تصال�والتنظيم�أن: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  

 : محتوى�املادة

  

  ما�ية�التنظيم�: املحور��ول 

 ) التنظيم،�النظر�ة،��دارة،�ال�سق(�عار�ف�عامة� -1

 تطور�الفكر�التنظيمي -2

 أنواع�التنظيم�وأ�ميتھ -3

 مبادئ�التنظيم�وم�امھ -4

 الب�ئة�التنظيمية�والسلوك�التنظيمي� -5

  

  )التقليدية(درسة�الكالسيكية�امل: املحور�الثالث

  نظر�ة��دارة�العلمية�لتايلور�– 1

  مبادئ�النظر�ة�-

  اس�امات�النظر�ة�-

  انتقادات�النظر�ة-

  نظر�ة�املبادئ��دار�ة�ل���ي�فايول�-2

  مبادئ�النظر�ة�-

  اس�امات�النظر�ة-

  انتقادات�النظر�ة�-

  نظر�ة��دارة�الب��وقراطية�ملاكس�في���-3

  ر�ة�مبادئ�النظ-

  اس�امات�النظر�ة-

  انتقادات�النظر�ة-

  نظر�ة�العالقات���سانية��: املحور�الثالث

  نظر�ة�التون�مايو- 1

  )العالقات���سانية(أسباب�ظ�ور��دا��تجاه�-

  اس�امات�التون�مايو�-

  النقد�املوجھ�لھ�-

  نظر�ة�ماري�بار�ار�-2

  مباد��ا�واس�اما��ا����العالقات���سانية�-

  تقادات�املوج�ة�ل�ا��ن-  
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  مدرسة�الفكر��داري�السلو�ي�: املحور�الرا�ع

  نظر�ة�ابرا�ام�ما�سلو-1

  نظر�ة�ماك�غر�قور�-2

  نظر�ة�فر�در�ك��از�ورغ-3

  

  مدرسة�التنظيم�ا��ديثة�: املحور�ا��امس

  نظر�ة�النظم�-1

  النظر�ة�الظرفية�-2

  

  تجارب��عض�الدول�املتطورة: املحور�السادس

  )نظر�ة�ز�لوليم�أو����(ارة�اليابانية�نظام��د-1

  نظام��دارة�الكور�ة��-2

  

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن: طر�قة�التقييم

  

�،�: املراجع �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س �امل�لف ��ستاذ �من يطلب

  .توج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادةو 

 

 

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .�ول : السدا���

  التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  �تصال�الرقمي�والفضاء�العمومي 3: اسم�املادة

  05: الرصيد

  02: املعامل

  

�التعليم �م: أ�داف �مستو�ات �املسئوليات�تطو�ر �يل�� �بما �وأداءه �العمومية �املؤسسات ��� ��تصا�� �العمل مارسة

�الرقمي� ��تصال �إم�انات �من �استفادة �أع�� �و�حقق ���ا، �املنوطة �و�قتصادية �والثقافية �والسياسية �جتماعية

  .والتنمية�البحث�عن�سبل�رفع�كفاءة�أداء��تصال�الرقمي�كرافد�إيجا�ي����عملية�التطو�ر �.وتكنولوجياتھ

  

  التحكم����تكنولوجيات��عالم�و�تصال�واملعلوماتية�واللغات��جن�ية: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  

 : محتوى�املادة
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  "New Media "مف�وم��عالم�ا��ديد��: املحور��ول 

  :شرح�مختلف�مظا�ر��عدد��سميات��عالم�ا��ديد�-1

صف��عض�تطبيقاتھ�ال���تقوم�ع���التكنولوجيا�الرقمية�مثل�التلفز�ون�و  " Digital Media "�عالم�الرقمي�� -1

 الرقمي�والراديو�الرقمي

 " Interactive Media "�عالم�التفاع���� -2

بال��ك���ع���تطبيقاتھ�����ن��نت�وغ���ا�من� " Online Media "�عالم�الشب�ي�ال���ع���خطوط��تصال� -3

 .الشب�ات�

 .أو�علم�التحكم����"Cyber Space "من��عب���الفضاء�السي��و�ي�� " Cyber Media " الوسائط�السي��ونية��� -4

للداللة�ع���ال��اوج�داخلھ�ب�ن�الكومبيوتر�و�تصال�وع���ظ�ور�نظام�اعالمي� " Info Media "اعالم�املعلومات� -5

 .جديد��ستفيد�من�تطور�تكنولوجيا�املعلوماتية�و�ندمج�ف��ا�

لطبيعتھ�امل�شابكة�وإم�انية�خلقھ�لشبكة�من�املعلومات�املتصلة� " Hypermédia "عبية��اعالم�الوسائط�ال�ش -6

 ببعض�ا�بوصالت��شعبية�او�وصالت�

  ��الة��ندماج�ال���تحدث�داخلھ�ب�ن�النص�والصورة�والفيديو " Multimédia "اعالم�الوسائط�املتعددة�� -7

  :ميالفضاء�العمومي����عصر��تصال�الرق: املحور�الثا�ي

 .التقنيات�الرقمية�و�عليم�التصميم -1

 تحديات��بت�ار����العمل�املؤس���،�وأدواتھ -2

 .تطور�أساليب�ممارسة�العالقات�العامة،�وأخالقيا��ا  -3

 .إدارة�البوابات�ا��كومية��ليك��ونية  -4

  .املسئولية��جتماعية�للمؤسسات����عصر��تصال�الرقمي: املحور�الثالث

 ا���ع���تطبيقات��تصال�الرقميحمالت�ال�سو�ق��جتم -1

 .. �دارة�الرقمية�التصاالت��زمة����الفضاء�العمومي -2

 .إدارة�املعلومات����الفضاء�العمومي�عصر��تصال�الرقمي،�التحديات�و�خالقيات� -3

  .تصميم�املواقع��عالمية�ع���الوسائط�الذكية�املختلفة�ملؤسسات�الفضاء�العمومي: املحور�الرا�ع

 والتصميم����عصر��تصال�الرقمي�الفن -1

 .أخالقيات�التصميم����العصر�الرقمي -2

 .التطبيقات�الذكية�����تصال�الرقمي -3
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 2017/2018الستة�ا��امعية�

 .دور�الواقع��ف��ا����العمومي�����تصال�الرقمي�ا��ديث -4

 .الفنون�البصر�ة�وأثر�ا����التحوالت��جتماعية  -5

  

  . والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح: طر�قة�التقييم

  

  

�،�: املراجع �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س �امل�لف ��ستاذ �من يطلب

  .وتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

 

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .�ول : لسدا���ا

  التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  .�تصال�وا��دمة�العمومية 4: اسم�املادة

  05: الرصيد

  02: املعامل

  

��دف��ذه�املادة�إ���تقر�ب�الطالب�من�الواقع�اليومي�الذي�يمارس�فيھ��تصال�العمومي�وتمكينھ�من�: أ�داف�التعليم

  .   �سمح�لھ�بتوظيف�املعارف�املك�سبة�����ذه�املادةمقار�ة�واقع�ا��ماعات�املحلية�بنظرة�علمية�

� �املطلو�ة �املسبقة �و�تصال�: املعارف ��تصال �بحقل �عالقة �مالھ ��ل ��� ��و�التحكم �املادة ��ذه ��� �املطلو�ة املعارف

كحلقة�التنظيمي�وكذلك��عض�املعارف�ذات�العالقة�بإدارة�ا��ماعات�املحلية�كآلية�منوط���ا�تنفيذ�سياسة�ا��كومة�و 

  . وصل�ب�ن�املواطن�والسلطة�املركز�ة

 : محتوى�املادة

 :املحور��ول 

 .البلدية�تجسد�النظام�الالمركزي����الدولة�وفضاء�ملمارسة�الديموقراطية�ع���املستوى�املح�� -1

 .ا��ق�����تصال����عالقاتھ�بالسياسات�العمومية�ال�ادفة�لتحقيق�التنمية�املستدامة -2

بطية�ب�ن��تصال�العمومي�وصناعة�القرار�كعملية�ثنائية��سمح�للبلدية�من�التوصل�لرسم�أ�عاد�العالقة�ال��ا -3

 اس��اتيجية�اتصالية�عمومية�رشيدة؟

 : املحور�الثا�ي

 .�تصال�العمومي�كرافد�أسا����يؤسس�ملبادرات�تحس�سية�وتوعو�ة�تجاه�املحافظة�ع���املرفق�العام -1

 .ليات�التواصل�والتفاعل�و�ستماع�للمواطنالبلدية�ملزمة�قانونا�بتوف���وتطو�ر�آ -2

�ال��� -3 �العمومية �بتطو�ر�ا��دمات �عالقة �لھ �القرار�الذي �صنع �عملية ��� �املواطن �بإشراك �قانونا �ملزمة البلدية

 .يوفر�ا�املرفق�العام

 :املحور�الثالث
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��عالمية -1 �الوسيلة �وانتقاء �للمجتمع �الديمغرافية �بال��كيبة �والعلمية �املعرفية ��ك���توافقا��القدرة والتواصلية

 .مع�مختلف�املستو�ات��جتماعية�و�قتصادية�والسياسة�والثقافية

 .املستخدم�و��ن�املوظف�العمومي/ �تصال�املباشر�وتبادل�املعلومات����إطار�التفاعلية�ب�ن�املواطن� -2

مية�وا���ود�املبذولة�من��تصال�ال��و����الذي��دفھ�التعر�ف�با��دمات�املقدمة�من�قبل�املؤسسات�العمو  -3

 .أجل�الصا���العام

 .ي�لف�الطلبة�باختيار�مشكالت�ميدانية�ذات�عالقة�بمحتوى�املادة�و�قدمون�تقار�ر�حول�ا: العمل�ال�����

  

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن: طر�قة�التقييم

�: املراجع �امل�لف ��ستاذ �من �،�يطلب �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة بتدر�س

  .وتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .�ول : السدا���

  التعليم�املن��ية: اسم�الوحدة

  �عالم�و�تصال�من��ية�علوم�1: اسم�املادة

  04: الرصيد

 02: املعامل

  

�ذه�املادة�تمكن�الطالب�من�التحكم�املعر���وامل��������انجاز�بحوث�بمواصفات�علمية�وتقوي�لديھ�:  أ�داف�التعليم

  .القدرات�التحليلية�والنقدية

� �املطلو�ة �املسبقة �ما: املعارف �التعليمي �مساره ��� �درس �وأن �لھ �سبق �قد �الطالب �يكون �بإنجاز�أن �و�لف �املن��ية دة

  . عروض�بحثية�تم�تقييمھ�بناء�عل��ا

 

  : محتوى�املادة

 البحت�العلمي�����عالم�و��تصال���������������������������������������������: املحور��ول 

 املرحلة�الفلسفية  - أ

 املرحلة�التجر��ية  -  ب

 مجال�ابحاث��عالم�و��تصال  -  ت

 تصال�اتجا�ات�ابحات��عالم�و��  -  ث

 أنواع�ابحاث��عالم�و��تصال�  - ج

  

  ا��طوات��ساسية�النجاز�البحت�: املحور�الثا�ي

 ).املالحظة،�التجر�ة�(�عر�ف�املش�لة�العلمية�و�أدوات�التعرف�عليھ  - أ

 .تحديد�املش�لة�العلمية  -  ب

 صياغة�املش�لة�  -  ت
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 .تحديد�املصط��ات  -  ث

 ت��يص�الدراسات�السابقة  - ج

 اختيار�أسلوب�البحت  - ح

 اؤالت�و�وضع�الفروضصياغة�ال�س  - خ

 تحديد�من���و�أدوات�البحث  - د

 العينة����البحث�  - ذ

 الدراسات�التم�يدية�  - ر

 فئات�التحليل�  - ز

 الوسائل��حصائية�  - س

 اختبارات�الصدق�و�الثبات  - ش

  تنظيم�امل�ن�: املحور�الثالث

  ا��طة�-1

 �قتباس-2

  ال�وامش��-3

  املراجع�-4

  املحور�الرا�ع�منا���البحث�����عالم�و��تصال�

  .من���امل��-1

  )اختيار�املش�لة�جمع�املادة�إنجاز�ا��طة�استخالص�النتائج(املن���التار����-2

  .من���دراسة�ا��الة-3

  املن���التجر����-4

  

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن: طر�قة�التقييم

�ا: املراجع �بتدر�س �امل�لف ��ستاذ �من �،�يطلب �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم ملادة

  .وتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .�ول : السدا���

  التعليم�املن��ية: اسم�الوحدة

  الكمية�املقار�ات�الكيفية�و �2: اسم�املادة

  03: الرصيد

  02: املعامل

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثا�ي: السدا���
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  التعليم�املن��ية: اسم�الوحدة

  املقار�ات�الكيفية�و�الكمية�2: اسم�املادة

  03: الرصيد

  02: املعامل

  : أ�داف�التعليم

 .�عر�ف�الطالب�بما�ية�البحوث�الكمية�ومنا���ا�وتطبيقا��ا -

 .الب�بأدوات�البحوث�الكمية�وكيفية�استخدام�اإملام�الط -

 .إكساب�الطالب�م�ارة�تحليل�املعلومات�وتفس���ا -

 .الطالب�بتطبيقات�البحوث�الكمية����مجال��عالم -

 .تدر�ب�الطالب�ع���اختيار�من���البحث�الذي�ي�ناسب�وطبيعة�املش�لة�البحثية�ال���يدرس�ا -

  .تمك�ن�الطالب�من�بناء�املقاي�س�العلمية -

  .معرفة�تقنيات�البحث�العلمي،�و�طالع�ع���منا���ومدارس�البحث�العلمي��عالمي: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  : محتوى�املادة 

  

  ا��طوات��ولية����البحوث��عالمية: أوال

 اختيار�املوضوع.  

 العنوان.  

 مش�لة�البحث.  

 الدراسات�السابقة.  

 فرضيات�البحث�و�ساؤالتھ. 

  رئ�سة����بحوث��عالمعناصر�: ثانيا

 املتغ��ات�أقسام�ا�وأنواع�ا.  

 مستو�ات�القياس.  

 بناء�مواز�ن�القياس.  

 التعر�فات��جرائية.  

 الصدق�والثبات.  

  .مجتمعات�البحوث��عالمية�والعينات: ثالثا

  الدراسات��عالمية�امل��ية: را�عا

  الدراسات�ا��قلية�والتجر��ية: خامسا

 يةاملقصود�بالدراسات�ا��قل.  

 طرق�جمع�معلوما��ا:  

 املالحظة.  

 مجموعة�ال��ك��.  

 دراسة�ا��الة.  
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 املقصود�بالدراسات�التجر��ية:  

 أقسام�ا .  

 عناصر�تطبيق�التجر�ة����بحوث��عالم.  

 أنواع�التجارب.  

 طرق�اختيار�عينة�التجر�ة. 

  

  تحليل�املضمون : سادسا

  بحوث�ال��افة: سا�عا

  واملرئيةبحوث�وسائل��عالم�املسموعة�: ثامنا

  تحليل�املعلومات�واستخراج�النتائج: تاسعا

 خطوات�ما�قبل�استخدام�ا��اسب����.  

 خطوات�استخدام�ا��اسب. 

  

  .تفس���ا مناقشة�النتائج�و: عاشرا

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن: طر�قة�التقييم

�امل�ل: املراجع ��ستاذ �من �،�يطلب �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س ف

  .وتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

 

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .�ول : السدا���

  .التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

 التحر�ر��داري �فنيات�1: اسم�املادة

  01: الرصيد

  01: املعامل

  

�عت���التحر�ر��داري�من�ب�ن�املواضيع�ال�����م�الطالب�يتعلم�الطالب�من��ية�وا��ة�املعالم�لتحر�ر�:  أ�داف�التعليم

� �املكتو�ة ��دار�ة �الوثائق �للتحر�ر��داري �املن��ية �والتقنيات �ا��وانب �إبراز��عض �خالل �من ��دار�ة عموما�الرسالة

   .والرسالة��دار�ة�ع���وجھ�ا��صوص�نظرا�أل��ا�الوسيلة�الغالبة�����تصال�و�نقل�املعلومات

�املطلو�ة �املسبقة �الوظيفية�: املعارف �التعب���و�الكتابة �ع�� ��ساعده �لغو�ة �وقدرات �بمل�ات �والتمتع �اللغة ��� التحكم

  .  واملوضوعية

 : محتوى�املادة

   ر�ر��داري�لغة�واصطالحامف�وم�التح: املحور��ول 

 أ�مية�التحر�ر��داري  -1

  خصائص�التحر�ر��داري  -2

 اح��ام�ال�سلسل��داري   -3
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  املسؤولية�وا��ذر  -4

 واجب�املحافظة�ع���سر�امل�نة  -5

  :�سلوب��داري�يتم���عن��ساليب��خرى��األسلوب��د�ي�باملم��ات�التالية: مم��ات��سلوب��داري : املحور�الثا�ي

 . املوضوعية -1

 .الوضوح�وال�ساطة  -2

 .�يجاز�والدقة  -3

 .املجاملة  -4

 

ترتب�الصيغ�وت�نوع�ب�نوع�املوضوع�و�ن�تھ�وثقافة�املرسل�و��صية�املرسل�اليھ�: املحور�الثالث�صيغ�التحر�ر��داري 

  : و�مكن�ترتي��ا�ع���النحو���ي

 .صيغ�التقديم  -1

 .صيغ�العرض�واملناقشة -2

 .صيغ�ا��اتمة -3

  "الرســـائل��دار�ـة"أنواع�التحر�ر��داري�: را�عاملحور�ال

 الرسائل��دار�ة�املرفقية -1

 الرسائل��دار�ة�ذات�الطا�ع�ال����� -2

 التـقر�ـر -3

 املـحضر -4

  البـرقيات -5

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن: طر�قة�التقييم

�امل�ل: املراجع ��ستاذ �من �،�يطلب �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س ف

  .وتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .�ول : السدا���

  .التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  ة�عن�طر�ق�املشروع�دار 2: اسم�املادة

  01: الرصيد

  01: املعامل

  

�عتماد�����ذه�املادة�ع���املانجمنت�����دارة�وال�سي���عن�طر�ق�ال��ك���: �دارة�عن�طر�ق�املشروع:  أ�داف�التعليم

�ظ ��� �ل�ا �املتاحة �والفرص �للمؤسسة �ا��قيقية �والقدرات �السوق ��عتبار�متغ��ات ��ع�ن �تأخذ ��عي��ا �مشار�ع ل�ع��

  .التحديات�الدولية�الرا�نة�وخاصة�عوملة��قتصاد

  .  أن�تكون�للطالب�معارف�سابقة����ال�سي���وإدارة��عمال�واملقار�ة�ال�سقية: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�
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�البعض�من�: محتوى�املادة واملقصود�بمف�وم��دارة��ش�ل�عام�����افة�ال�شاطات�والفعاليات�ال����عمل�مع��عض�ا

�املنظمة�تخط �أ�داف �تحقيق �بقصد �املنظمة �وموارد �إلم�انيات ��مثل ��ستغالل �لغرض �ومراقبة �وتوجيھ �وتنظيم يط

  .بكفاءة�وفاعلية�وضمن�الب�ئة�املحيطة�باملنظمة

  �عر�ف�املشروع: املحور��ول 

  املشروع��و�مج�ود�مؤقت�يتم�القيام�بھ�إل�شاء�خدمة�أو�سلعة�أو�ن�يجة�فر�دة-1

  .م�مة�معينة�محددة�ُيراد�تحقيق�ا�وإنجاز�ا�املشروع��و �-2

املشروع��و�مج�ود��ستخدم�فيھ�موارد�معينة�وتنفق�من�أجلھ��موال�ل��صول�ع�����������منافع�متوقعة�خالل�ف��ة��-3

  زمنية�معينة�

�: املشروع�-4 �خاصة �وذو�طبيعة �واحدة، �ملرة �إنجاز�محدد، �تحقيق ���دف �بھ �القيام �يتم �مج�ود �عن ال�تتكرر��و�عبارة

  . بنفس�الصورة�و�تم�عادة�إنجاز��ذا�املشروع����خالل�ف��ة�زمنية�محددة،�و���حدود�املوازنة�املوضوعة

�الثا�ي �املن��ية: املحور �أن�: املقار�ة �يمكن �املشروع �أن �بمع�� �النظم، �نظر�ة �إ�� �الوحدة �تدر�س��ذه ��� ��ستاذ �س�ند

 :ينظر�لھ�من�خالل�املكونات�التالية

رغبات�العمالء،�واملواد�واملوارد�ال�شر�ة�والثقافة�التنظيمية�وال�يا�ل�التنظيمية،�واملعلومات�الالزمة�"  املدخالت -1

لتنفيذ�املشروع�،�اتخاذ�القرارات�،�التخطيط�،�التنظيم�،�الرقابة�ن�آليات�العمل�،�املعا��ات�والتكنولوجيا�

 .الضرور�ة�لتحو�ل������املدخالت�إ���مخرجات

 .أف�ار�ومعلومات�- خدمات�متم��ة�وفر�دة��-سلع�ملموسة�وفر�دة�: " ثل������ياملخرجات�تتم -2

3- � �املرتدة �املشروعات�: التغذية �تنفيذ �من �املستفادة �والدروس �التعلم، �ولغرض ��نحرافات �ت��يح لغرض

 .املختلفة�واملتنوعة

بحيث�أن��ل�مشروع�لھ�خصائص��ناك��عض�ا��صائص�ال���تم�����ا�املشروعات،�: خصائص�املشروع: املحور�الثالث

  :تختلف�عن�املشار�ع��خرى�وتتمثل��ذه�ا��صائص�فيما�ي��

 الغرض -1

 دورة�ا��ياة -2

 التداخالت -3

  �نفرادية -4

 ال��اع -5

 "الثقافة�التنظيمية��–الب�ئة��–ا��ودة��–الت�لفة��–الوقت�" القيود� -6

  إدارة�املشروع: املحور�الرا�ع

�املشروع -1 �نطاق �ا: إدارة �بتخطيط �املطلو�ة�وتتعلق ��شمل��ل��عمال �أن�املشروع �من �للتأكد �املطلو�ة لعمليات

 .دون�سوا�ا�وإ�شاء��ي�ل�تجزئة�للعمل

�شمل�إدارة�العمليات�املتعلقة�بإكمال�املشروع����وقتھ�وذلك�بتحديد���شطة�وتتا�ع�ا�: إدارة�وقت�املشروع -2

 .الزم���وضبطھوتقدير�موارد���شطة�ومدة�تنفيذ��ذه���شطة�وتطو�ر�ا��دول�
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�املشروع -3 �ت�لفة �يتم�: إدارة �ح�� �الت�اليف �ومراقبة �والتقدير�للموازنة �بالتخطيط �املتعلقة �العمليات �ت�ناول و��

ا�للموازنة�املعتمدة
ً

 .اكتمال�املشروع�وفق

ل�ا�وتتعلق�بالعمليات�املطلو�ة�لضمان�أن�املشروع�سيفي�باأل�داف�ال���تم�القيام���ا�وألج: إدارة�جودة�املشروع -4

 .قام�املشروع�لتحقيق�ا�من�حيث�مراقبة�املواصفات�وا��ودة�ال����ع���باحتياجات�وتطلعات�ورغبات�العمالء

�للمشروع -5 �ال�شر�ة �املوارد �املوارد�: إدارة �وتخطيط �بإدارتھ، �وتقوم �املشروع �فر�ق �تنظم �ال�� �بالعمليات وتتعلق

 .ال�شر�ة،�وتطو�ر�ا

ليات�ا��اصة�بإنتاج�املعلومات�ال���يحتاج�ا�املشروع�بالش�ل�ال��يح�وتتعلق�بالعم: إدارة�اتصاالت�املشروع -6

 .و���الوقت�املناسب�وتجميع�ا�وتوز�ع�ا�وتخز���ا،�وإعداد�تقار�ر��داء

�مخاطر�املشروع -7 �والنو���: إدارة �الكمي �بالتحليل �املخاطر�والقيام �وتخطيط �بإدارة �تتعلق �ال�� �العمليات و��

   .خاطر�وضبط�اللمخاطر،�وعمليات�مراقبة�امل

�التور�د -8 �وتخطيط�: إدارة �العقود �إدارة �عمليات �وكذلك �وا��دمات �املنتجات، ��شراء �املتعلقة �العمليات و��

 .املش��يات

و�ستطيع�القول�أن�إدارة�املشروع��ساعد�ع���تحقيق��داء�للمشروع�باملواصفات�املطلو�ة�وإنجاز�العمل���� -9

  .لمشروعالوقت�املحدد،�وحسب�ا��دولة�الزمنية�ل

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن: طر�قة�التقييم

�،�: املراجع �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س �امل�لف ��ستاذ �من يطلب

  .مناسب�ملضمون�املادةوتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .�ول : السدا���

  التعليم��فقية: اسم�الوحدة

  .اللغة��جن�ية�1: اسم�املادة

  01: الرصيد

 01: املعامل

  

�التعليم �املا:  أ�داف �مستوى ��� �للطلب �املسار�التكو��� �ضمن �تندرج �إجبار�ة �تدر�سية �وحدات ��جن�ية��� س���اللغات

  .ال�دف�م��ا��و�تمك�ن�الطالب����التحكم����لغة�أجن�ية�واحدة�ع����قل�قراءة�وف�ما�وكتابة

  

 .التحكم����اللغات��جن�ية: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

 

  :محتوى�املادة

1- Module : English 

2- Branch : Institutional Communication 
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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�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن: طر�قة�التقييم

�،�: املراجع �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س �امل�لف ��ستاذ �من يطلب

  .ضمون�املادةوتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�مل

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثا�ي: السدا���

  التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  ا�ستمولوجيا�علوم��عالم�و�تصال:1:اسم�املادة

  05: الرصيد

  03: املعامل

  

�التعليم � :  أ�داف �بالعلوم �عالقا��ا ��� �أو���ستمولوجيا �املعرفة �علم ��� �التحكم �من �الطالب �وعلم�تمك�ن ا�سانية

��علم� �ذالك ��� �مستأ�س�ن �النظر�ات �وملختلف �و�تصال ��عالم �لعلوم �النقدية �الدراسة ��� �والتحكم �خاصة �تصال

  .املعرفة�أو���ستمولوجيا�ال�ادفة�إ���بيان��صل�املنطقي��والقيمة�املوضوعية�ل�ذه�العلوم�ونقد�مقار�ا��ا�املن��ية

  

  .ن�يكون�الطالب�ملم�بالفلسفة����عالقا��ا�بمختلف�العلومأ: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  : محتوى�املادة
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  مدخل�إ�����ستمولوجيا: املحور��ول 

  مف�وم���ستمولوجيا، .4

  م�ام���ستمولوجيا، .5

  :أ�م��تجا�ات���ستمولوجية .6

 دي�ارت�René Descartes،  

 امانو�ل��انط�Emmanuel Kant،  

 غاستون�باشالر�Gaston Bachelard،  

 م�شيل�فوكو�Michel Foucault،  

 ارل�بو�ر��Karl Popper،  

 فاير�ند�Feyerabend.  

  إ�ستمولوجيا�علوم��عالم�و��تصال: املحور�الثا�ي

  �ل�فروع��تصال��ستحق�وصف�العلوم، .4

  ميالد�علوم��عالم�و��تصال، .5

  .علوم��تصال�تخصص�متعدد�التخصصات .6

  )املفا�يم�و�النماذج(أ�ستمولوجيا��تصال: ملحور�الثالث

  إش�الية�النماذج�من�إش�الية�املفا�يم، .4

  :ثالوث�نماذج��تصال .5

 ،النماذج�الوضعانية  

 النماذج�ال�سقية�)modèles systémiques(،  

 النماذج�البنائية)Les modèles structurels.(  

  .استخدامات�النماذج .6

  النماذج�الوضعانية: املحور�الرا�ع

  نموذج�نظر�ة��عالم، .4

  ج��تصال�ع���مستو��ن،نموذ .5

  .نموذج�ال�سو�ق .6

  النماذج�ال�سقية: املحور�ا��امس

  النموذج�االسوسيوم��ي، .5

  النموذج�التباد��، .6

  النموذج�التفاع��، .7

  .النموذج�الدرامي .8

  .النماذج�البنائية: املحور�السادس

  نموذج�اي��تكست، .3

  .نموذج�املوقفي .4

  

  . �جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�نمراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال�: طر�قة�التقييم
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�،�: املراجع �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س �امل�لف ��ستاذ �من يطلب

  .وتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثا�ي: السدا���

  التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  الفكر�التنظيمي�املعاصر�2:اسم�املادة

  05: الرصيد

  02: املعامل

  

التعر�ف�بما�ية�التنظيم،�ال�سق�و�دارة���دف�ضبط�املفا�يم�ال���سوف��ستعمل�ا�����ده�الوحدة،�:  أ�داف�التعليم

ن�والباحث�ن�ع���الزمن�رغم�أ��ا����جو�ر�ا�تتفق�حول���فكرة�التنظيم�خاصة�وأ��ا�قد�عرفت�اختالف�كب���ب�ن�املفكر�

  كو��ا�وحدة�اجتماعية�تقام�قصدا�لتحقيق�أ�داف�معينة

  .أن�يكون�الطالب�ملم�بنظر�ات��تصال�والتنظيم: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  

 : محتوى�املادة

  ما�ية�التنظيم�: املحور��ول 

 ) ظر�ة،��دارة،�ال�سقالتنظيم،�الن(�عار�ف�عامة� -6

 تطور�الفكر�التنظيمي -7

 أنواع�التنظيم�وأ�ميتھ -8

 مبادئ�التنظيم�وم�امھ -9

 الب�ئة�التنظيمية�والسلوك�التنظيمي� - 10

  )التقليدية(املدرسة�الكالسيكية�: املحور�الثالث

  نظر�ة��دارة�العلمية�لتايلور�– 1

  مبادئ�النظر�ة�-

  اس�امات�النظر�ة�-

  انتقادات�النظر�ة-

  ظر�ة�املبادئ��دار�ة�ل���ي�فايول�ن-2

  مبادئ�النظر�ة�-

  اس�امات�النظر�ة-

  انتقادات�النظر�ة�-

  نظر�ة��دارة�الب��وقراطية�ملاكس�في���-3

  مبادئ�النظر�ة�-

  اس�امات�النظر�ة-

  انتقادات�النظر�ة-
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  نظر�ة�العالقات���سانية��: املحور�الثالث

  نظر�ة�التون�مايو- 1

  )العالقات���سانية(�تجاه��أسباب�ظ�ور��دا-

  اس�امات�التون�مايو�-

  النقد�املوجھ�لھ�-

  نظر�ة�ماري�بار�ار�-2

  مباد��ا�واس�اما��ا����العالقات���سانية�-

  �نتقادات�املوج�ة�ل�ا�-  

  مدرسة�الفكر��داري�السلو�ي�: املحور�الرا�ع

  نظر�ة�ابرا�ام�ما�سلو-1

  نظر�ة�ماك�غر�قور�-2

  �در�ك��از�ورغنظر�ة�فر -3

  مدرسة�التنظيم�ا��ديثة�: املحور�ا��امس

  نظر�ة�النظم�-1

  النظر�ة�الظرفية�-2

  تجارب��عض�الدول�املتطورة: املحور�السادس

  )نظر�ة�ز�لوليم�أو����(نظام��دارة�اليابانية�-1

  نظام��دارة�الكور�ة��-2

  . ة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�نمراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلط: طر�قة�التقييم

�،�: املراجع �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س �امل�لف ��ستاذ �من يطلب

  .وتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

 

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .لثا�يا: السدا���

  التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  �تصال�الرقمي�والفضاء�العمومي 3: اسم�املادة

  05: الرصيد

  02: املعامل

  

�التعليم �املسئوليات�: أ�داف �يل�� �بما �وأداءه �العمومية �املؤسسات ��� ��تصا�� �العمل �ممارسة �مستو�ات تطو�ر

�� �املنوطة �و�قتصادية �والثقافية �والسياسية �الرقمي��جتماعية ��تصال �إم�انات �من �استفادة �أع�� �و�حقق �ا،

  .البحث�عن�سبل�رفع�كفاءة�أداء��تصال�الرقمي�كرافد�إيجا�ي����عملية�التطو�ر�والتنمية�.وتكنولوجياتھ

  التحكم����تكنولوجيات��عالم�و�تصال�واملعلوماتية�واللغات��جن�ية: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  

 : محتوى�املادة
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  "New Media "مف�وم��عالم�ا��ديد��: املحور��ول 

  :شرح�مختلف�مظا�ر��عدد��سميات��عالم�ا��ديد�-1

وصف��عض�تطبيقاتھ�ال���تقوم�ع���التكنولوجيا�الرقمية�مثل�التلفز�ون� " Digital Media "�عالم�الرقمي�� -8

 الرقمي�والراديو�الرقمي

 " Interactive Media "�عالم�التفاع���� -9

بال��ك���ع���تطبيقاتھ�����ن��نت�وغ���ا�من� " Online Media "�عالم�الشب�ي�ال���ع���خطوط��تصال� - 10

 .الشب�ات�

 .أو�علم�التحكم����"Cyber Space "من��عب���الفضاء�السي��و�ي�� " Cyber Media "الوسائط�السي��ونية���� - 11

ل��اوج�داخلھ�ب�ن�الكومبيوتر�و�تصال�وع���ظ�ور�نظام�اعالمي�للداللة�ع���ا " Info Media "اعالم�املعلومات� - 12

 .جديد��ستفيد�من�تطور�تكنولوجيا�املعلوماتية�و�ندمج�ف��ا�

لطبيعتھ�امل�شابكة�وإم�انية�خلقھ�لشبكة�من�املعلومات�املتصلة� " Hypermédia "اعالم�الوسائط�ال�شعبية�� - 13

 ببعض�ا�بوصالت��شعبية�او�وصالت�

  ��الة��ندماج�ال���تحدث�داخلھ�ب�ن�النص�والصورة�والفيديو " Multimédia "ط�املتعددة��اعالم�الوسائ - 14

  :الفضاء�العمومي����عصر��تصال�الرقمي: املحور�الثا�ي

 .التقنيات�الرقمية�و�عليم�التصميم -5

 تحديات��بت�ار����العمل�املؤس���،�وأدواتھ -6

 .ا��اتطور�أساليب�ممارسة�العالقات�العامة،�وأخالقي  -7

 .إدارة�البوابات�ا��كومية��ليك��ونية  -8

  .املسئولية��جتماعية�للمؤسسات����عصر��تصال�الرقمي: املحور�الثالث

 حمالت�ال�سو�ق��جتما���ع���تطبيقات��تصال�الرقمي -4

 .. �دارة�الرقمية�التصاالت��زمة����الفضاء�العمومي -5

 .�تصال�الرقمي،�التحديات�و�خالقياتإدارة�املعلومات����الفضاء�العمومي�عصر�� -6

  .تصميم�املواقع��عالمية�ع���الوسائط�الذكية�املختلفة�ملؤسسات�الفضاء�العمومي: املحور�الرا�ع

 الفن�والتصميم����عصر��تصال�الرقمي -6

 .أخالقيات�التصميم����العصر�الرقمي -7

 .التطبيقات�الذكية�����تصال�الرقمي -8
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 .العمومي�����تصال�الرقمي�ا��ديثدور�الواقع��ف��ا���� -9

 .الفنون�البصر�ة�وأثر�ا����التحوالت��جتماعية  - 10

  

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن: طر�قة�التقييم

�و : املراجع ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س �امل�لف ��ستاذ �من �،�يطلب �للطلبة الثانو�ة

  .وتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

  .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثا�ي: السدا���

  التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  .تقنيات�إدارة�املفاوضات 4: اسم�املادة

  05: الرصيد

  02: املعامل

�التعليم �من�ال�د: أ�داف �الطلبة �تمك�ن ��� �يكمن �التنظيمي ��تصال �فرع �املاس����� �لطلبة �املادة ��ذه �تدر�س �من ف

�من� �عمليا �ا��وار�تفيد ��� �ديمقراطي �حضاري �و�أسلوب ��تصال �أش�ال �من �كش�ل �ا��ماعية �املفاوضة �إدارة تقنيات

  .مل���ا�و�يمثل�ا�نقابيا�أو�يدير�ايمكن�أن�يكون�م��م�مستقبال�أحد�طر����املفاوضة�ا��ماعية����املؤسسة�ال����ع

أن�تكون�للطالب�معارف�سابقة�تتعلق��عالقات�العمل�وأطراف��نتاج�الثالثة�من�نقابات�: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

مكتب�"وأر�اب�عمل�وقطاعات�وزار�ة�موكول�ل�ا�إدارة�شؤون�العمل�والعمال�وكذلك�معرفة�سابقة�باملؤسسات�الدولية�

  ".منظمة�العمل�العر�ية�- العمل�الدو��

  : محتوى�املادة

  :املحاور��ساسية

  :تحديد�مف�وم�املفاوضة�و�التعر�ف���ا�و�يتضمن�النقاط�التالية: املحور��ول 

�ا��ياة��–1 ��� �متعددة �قطاعات �إ�� �امتدت �ثم �و�التجارة، �بالدبلوماسية �البداية ��� �ارتبطت �ال�� �باملفاوضة التعر�ف

�ا ��� �سواء �ا��ياة��جتماعية ��� �و�مسار�مستقر�مندمج �حقيقي �حياة �نمط �التفاوض �أصبح �بحيث �أو�املؤسسة، لعائلة

  .اليومية،���دف�إ���تحس�ن�عملية��تصال�ب�ن�أطراف�ا،�و�ارتبط�بان�شار�النموذج�الديمقراطي�����ل�مستو�ات�املجتمع

  Négociation , Négocierالتعر�ف�اللغوي�للمفاوضة�و�التفاوض��– 

�ال�–  ��ارفارد �ملف�وم �و�وفقا �عامة �بصفة �للمفاوضة ��صطال�� �الذي��Concept de Harvardتعر�ف ،� �خاصة بصفة

  .سنة�و�ال�يزال�يث�ت�فعاليتھ�إ���اليوم�25وضعھ�مجموعة�من�الباحث�ن�من�جامعة��ارفارد�منذ�أك���من�

  .مبادئ�املفاوضة�حسب�املف�وم�السابق�الذكر�و�خصائص�ا��-2

  . و�مقار�ا��ا� اوضةأنواع�املف�–ج�

� �املفاوضة�–د �القرار�أو��تفاق�: تقنيات �إ�� �و�الوصول �ا��لول �واق��اح �املفاوضة �وإدارة ��س��اتيجية التحض���ووضع

  .   املقبول�من�الطرف�ن

  :التعر�ف�باملفاوضة�ا��ماعية����املؤسسة: املحور�الثا�ي

  .ا�قانونيا�طبقا�لقانون�العملفق�يا�و�أيض �عر�ف�املفاوضة�ا��ماعية����املؤسسة�–أ�
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  ).النقابات�و��تحادات�العمالية�و�أ��اب�العمل( أطراف�املفاوضة�ا��ماعية�–ب�

  .وظائف�املفاوضة�ا��ماعية�–ج�

�طار�القانو�ي�للمفاوضة�ا��ماعية����املؤسسة�من�حيث�مضمون�املفاوضة�املتعلق��عالقات�العمل�ومن�حيث��–د�

�حق�قانو�ي �الدولية،�أعمال���نة�حر�ة��قانون :  أ��ا �منظمة�العمل �عن �الصادرة �الدولية ��تفاقيات �ا��زائري، العمل

  .التجمع�التا�عة�ملنظمة�العمل�الدولية

  :  تقنيات�إدارة�املفاوضة�ا��ماعية: املحور�الثالث

� �ا��ماعية�-أ �املفاوضة �تحض���و�إعداد �( مراحل �أ�داف ،� ��تصالية �و�مؤ�التھ �املفاوض �القضايا�الفر�ق املفاوضة،

  ...) الرئ�سية�املطروحة�للتفاوض�واملتعلقة��عالقات�العمل،�تحض���امللف�ال�امل�للمفاوضة�ا��ماعية

  . ال�ساؤالت�الضرور�ة�ال���تطرح����إطار�العملية��تصالية�للتحقق�من�فعالية�املفاوضة�ا��ماعية��-ب�

ش��اك�ا�و�استعان��ا�بالكث���من�التقنيات��تصالية�ا��اصة�بإدارة�إ���جانب�ا: تقنيات�و�إدارة�املفاوضة�ا��ماعية�-ج�

قبل�بدء�املفاوضة�ا��ماعية،�:  (املفاوضة�بصفة�عامة�،�تنفرد�املفاوضة�ا��ماعية�ببعض�التقنيات��تصالية�إلدار��ا

 .)أثناء�املفاوضة�ا��ماعية،�التوصل�إ����تفاق�ا��ما���و�التوقيع�عليھ

  .ق��تفاق�ا��ما��متا�عة�تطبي�-د�

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن: طر�قة�التقييم

�،�: املراجع �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س �امل�لف ��ستاذ �من يطلب

  .تقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادةوتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�ان

  

   

  

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثا�ي: السدا���

  التعليم�املن��ية: اسم�الوحدة

  من��ية�علوم��عالم�و�تصال�1: اسم�املادة

  04: الرصيد

  02: املعامل

ز�بحوث�بمواصفات�علمية�وتقوي�لديھ��ذه�املادة�تمكن�الطالب�من�التحكم�املعر���وامل��������انجا:  أ�داف�التعليم

  .القدرات�التحليلية�والنقدية

� �املطلو�ة �املسبقة �بإنجاز�: املعارف �و�لف �املن��ية �مادة �التعليمي �مساره ��� �درس �وأن �لھ �سبق �قد �الطالب �يكون أن

  . عروض�بحثية�تم�تقييمھ�بناء�عل��ا

  : محتوى�املادة

 تصال�����������������������������������������������البحت�العلمي�����عالم�و��: املحور��ول 

 املرحلة�الفلسفية  - ح

 املرحلة�التجر��ية  - خ
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 مجال�ابحاث��عالم�و��تصال  - د

 اتجا�ات�ابحات��عالم�و��تصال�  - ذ

  أنواع�ابحاث��عالم�و��تصال�  - ر

  ا��طوات��ساسية�النجاز�البحت�: املحور�الثا�ي

 ).املالحظة،�التجر�ة�(التعرف�عليھ��عر�ف�املش�لة�العلمية�و�أدوات  - ص

 .تحديد�املش�لة�العلمية  - ض

 صياغة�املش�لة�  - ط

 .تحديد�املصط��ات  - ظ

 ت��يص�الدراسات�السابقة  - ع

 اختيار�أسلوب�البحت  - غ

 صياغة�ال�ساؤالت�و�وضع�الفروض  - ف

 تحديد�من���و�أدوات�البحث  - ق

 العينة����البحث�  -  ك

 الدراسات�التم�يدية�  -  ل

 فئات�التحليل�  -  م

 الوسائل��حصائية�  -  ن

 ختبارات�الصدق�و�الثباتا  - ه

  تنظيم�امل�ن�: املحور�الثالث

  ا��طة�-1

 �قتباس-2

  ال�وامش��-3

  املراجع�-4

  املحور�الرا�ع�منا���البحث�����عالم�و��تصال�

  .من���امل��-1

  )اختيار�املش�لة�جمع�املادة�إنجاز�ا��طة�استخالص�النتائج(املن���التار����-2

  .من���دراسة�ا��الة-3

  ن���التجر���امل�-4

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن: طر�قة�التقييم

�،�: املراجع �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س �امل�لف ��ستاذ �من يطلب

  .ما��و�مناسب�ملضمون�املادةوتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثا�ي: السدا���

  التعليم�املن��ية: اسم�الوحدة

  املقار�ات�الكيفية�و�الكمية�2: اسم�املادة
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  03: الرصيد

  02: املعامل

  : أ�داف�التعليم

 .�عر�ف�الطالب�بما�ية�البحوث�الكمية�ومنا���ا�وتطبيقا��ا -

 .بأدوات�البحوث�الكمية�وكيفية�استخدام�اإملام�الطالب� -

 .إكساب�الطالب�م�ارة�تحليل�املعلومات�وتفس���ا -

 .الطالب�بتطبيقات�البحوث�الكمية����مجال��عالم -

 .تدر�ب�الطالب�ع���اختيار�من���البحث�الذي�ي�ناسب�وطبيعة�املش�لة�البحثية�ال���يدرس�ا -

  .تمك�ن�الطالب�من�بناء�املقاي�س�العلمية -

  .معرفة�تقنيات�البحث�العلمي،�و�طالع�ع���منا���ومدارس�البحث�العلمي��عالمي: عارف�املسبقة�املطلو�ة�امل

  : محتوى�املادة 

  ا��طوات��ولية����البحوث��عالمية: أوال

 اختيار�املوضوع.  

 العنوان.  

 مش�لة�البحث.  

 الدراسات�السابقة.  

 فرضيات�البحث�و�ساؤالتھ. 

  ���بحوث��عالم�عناصر�رئ�سة: ثانيا

 املتغ��ات�أقسام�ا�وأنواع�ا.  

 مستو�ات�القياس.  

 بناء�مواز�ن�القياس.  

 التعر�فات��جرائية.  

 الصدق�والثبات.  

  .مجتمعات�البحوث��عالمية�والعينات: ثالثا

  الدراسات��عالمية�امل��ية: را�عا

  الدراسات�ا��قلية�والتجر��ية: خامسا

 املقصود�بالدراسات�ا��قلية.  

 رق�جمع�معلوما��اط:  

 املالحظة.  

 مجموعة�ال��ك��.  

 دراسة�ا��الة.  

 املقصود�بالدراسات�التجر��ية:  

 أقسام�ا .  

 عناصر�تطبيق�التجر�ة����بحوث��عالم.  
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 أنواع�التجارب.  

 طرق�اختيار�عينة�التجر�ة.  

  تحليل�املضمون : سادسا

  بحوث�ال��افة: سا�عا

  يةبحوث�وسائل��عالم�املسموعة�واملرئ: ثامنا

  تحليل�املعلومات�واستخراج�النتائج: تاسعا

 خطوات�ما�قبل�استخدام�ا��اسب����.  

 خطوات�استخدام�ا��اسب. 

  

  .تفس���ا مناقشة�النتائج�و: عاشرا

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�الت�و�ن: طر�قة�التقييم

�س�املادة�تقديم�قائمة�من�املصادر�واملراجع��ساسية�والثانو�ة�للطلبة�،�وتوج���م����يطلب�من��ستاذ�امل�لف�بتدر : املراجع

  .عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثا�ي: السدا���

  .التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

 ر�ر��داري فنيات�التح�1: اسم�املادة

  01: الرصيد

  01: املعامل

�التعليم �لتحر�ر�:  أ�داف �املعالم �وا��ة �من��ية �الطالب �يتعلم �الطالب ���م �ال�� �املواضيع �ب�ن �من �عت���التحر�ر��داري

والرسالة�الرسالة��دار�ة�من�خالل�إبراز��عض�ا��وانب�والتقنيات�املن��ية�للتحر�ر��داري�الوثائق��دار�ة�املكتو�ة�عموما�

  .�دار�ة�ع���وجھ�ا��صوص�نظرا�أل��ا�الوسيلة�الغالبة�����تصال�و�نقل�املعلومات

�املطلو�ة �املسبقة �الوظيفية: املعارف �الكتابة �و �التعب�� �ع�� ��ساعده �لغو�ة �وقدرات �بمل�ات �والتمتع �اللغة ��� �التحكم

  .  واملوضوعية

  : محتوى�املادة

   داري�لغة�واصطالحامف�وم�التحر�ر�� : املحور��ول 

 أ�مية�التحر�ر��داري �-1

  خصائص�التحر�ر��داري �-2

  اح��ام�ال�سلسل��داري -3

  املسؤولية�وا��ذر -4

 واجب�املحافظة�ع���سر�امل�نة -5

  :�سلوب��داري�يتم���عن��ساليب��خرى��األسلوب��د�ي�باملم��ات�التالية: مم��ات��سلوب��داري : املحور�الثا�ي

 . ملوضوعيةا -1

 .الوضوح�وال�ساطة  -2
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 .�يجاز�والدقة  -3

 .املجاملة  -4

ترتب�الصيغ�وت�نوع�ب�نوع�املوضوع�و�ن�تھ�وثقافة�املرسل�و��صية�املرسل�اليھ�: املحور�الثالث�صيغ�التحر�ر��داري 

  : و�مكن�ترتي��ا�ع���النحو���ي

 .صيغ�التقديم -1

 .صيغ�العرض�واملناقشة -2

 .صيغ�ا��اتمة -3

  "الرســـائل��دار�ـة"أنواع�التحر�ر��داري�: املحور�الرا�ع

 الرسائل��دار�ة�املرفقية -1

 الرسائل��دار�ة�ذات�الطا�ع�ال����� -2

 التـقر�ـر -3

 املـحضر -4

  البـرقيات -5

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�الت�و�ن: طر�قة�التقييم

در�س�املادة�تقديم�قائمة�من�املصادر�واملراجع��ساسية�والثانو�ة�للطلبة�،�وتوج���م����يطلب�من��ستاذ�امل�لف�بت: املراجع

  .عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثا�ي: السدا���

  .التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

 زماتاتصال�� �2: اسم�املادة

  01: الرصيد

  01: املعامل

ال�دف�من��ذه�املادة��و�تمك�ن�إبراز�دور��تصال�و��عالم����حياة�الفرد�و�املجتمع،�كما�أن�: �دف�املادة:  أ�داف�التعليم

�بتوظيف� �و�ذا �أو�صراعات �نزاعات �ش�ل ��� �املؤسسة �تواجھ �ال�� ��زمات �و�سي���مختلف �إدارة ��� �التحكم �من الطالب

  .كتقنية�وآلية�ل�ا�القدرة�ع���التخفيف�من�حدة�ال��اعات�تصال�

  

  .أن�يكون�الطالب�ملم�بمعارف�ل�ا�عالقة�بالتخصص�ومتحكم�معرفيا����نظر�ات��تصال: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  :محتوى�املادة

ذه�املادة��و�تمك�ن�الطالب�من�ال�دف�من��إبراز�دور��تصال�و��عالم����حياة�الفرد�و�املجتمع،�كما�أن�: �دف�املادة�-

التحكم����إدارة�و�سي���مختلف��زمات�ال���تواجھ�املؤسسة����ش�ل�نزاعات�أو�صراعات�و�ذا�بتوظيف��تصال�كتقنية�

  .وآلية�ل�ا�القدرة�ع���التخفيف�من�حدة�ال��اعات

محاضرة��:طبيعة�الدرس�-8  

إلقاء،�نقاش��:املن��ية�املتبعة�-9  
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�شمل�العناصر�واملحاور��ساسية�املرتبطة�باملحتوى�التعلي���ل�ل�محاضرة: اسيةاملسائل�الدر �-10  

:املحاور��ساسية  

 1-�عر�ف��زمة�وخصائص�ا�واملفا�يم�املرتبطة�بھ

  مراحل�تكو�ن�وتطور��زمة�-2

مراحل�إدارة��زمة -3  

  اس��اتيجيات�إدارة��زمات�ووضع�الس�نار�و�ات�املناسبة-4

.���إدارة��زماتدور��تصال�  -5 

.دور��عالم����إدارة��زمات  -6 

.اس��اتيجيات�اتصال��زمات  -7 

..تخطيط��تصال�ملرحلة�ما�قبل��زمة  -8 

.تخطيط��تصال�أثناء�مرحلة��زمة  -9 

.تخطيط��تصال��عد�مرحلة��زمة  -10 
 

النموذج�التو����: دراسة�لبعض��زمات�  

 النموذج�املصري 

ج�اللي��النموذ  

  النموذج�السوري

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�الت�و�ن: طر�قة�التقييم

يطلب�من��ستاذ�امل�لف�بتدر�س�املادة�تقديم�قائمة�من�املصادر�واملراجع��ساسية�والثانو�ة�للطلبة�،�وتوج���م����: املراجع

  .دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادةعمليات�البحث�الببليوغرا�����

  

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثا�ي: السدا���

  التعليم��فقية: اسم�الوحدة

  .اللغة��جن�ية�1: اسم�املادة

  01: الرصيد

  01: املعامل

  

لطلب����مستوى�املاس���ال�دف�اللغات��جن�ية����وحدات�تدر�سية�إجبار�ة�تندرج�ضمن�املسار�الت�و����ل:  أ�داف�التعليم

  .م��ا��و�تمك�ن�الطالب����التحكم����لغة�أجن�ية�واحدة�ع����قل�قراءة�وف�ما�وكتابة

  .التحكم����اللغات��جن�ية: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�
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 : محتوى�املادة

  

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 

  

  

  . ة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�نمراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلط: طر�قة�التقييم

  

يطلب�من��ستاذ�امل�لف�بتدر�س�املادة�تقديم�قائمة�من�املصادر�واملراجع��ساسية�والثانو�ة�للطلبة�،�وتوج���م����: املراجع

  .عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثالث�:السدا���

  التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

 �نظمة�املعلوماتية�1: اسم�املادة

  05: الرصيد

  03: املعامل
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�تكنولوجيا�: أ�داف�التعليم �تطورات �ظل �خاصة��� �و�حمايتھ �املعلومات �أمن�نظام �إ���ال��ك���ع���أ�مية �املادة ��دف��ذه

�مت �أدوات �ظ�ور �ج�ة �من �مكنت �ال�� �و��تصاالت �و�تخز���ا�املعلومات �املعلومات �وتنقل �ت�س���رقمنة ��� �سا�مت طورة

باستعمال�أدوات�حديثة�،و�تخفيض�الت�اليف�ومن�ج�ة�أخرى��عر�ض�نظام�معلومات�املؤسسة�ل��ديدات�حقيقية�يتطلب�

���ماية �ا��ديثة �التكنولوجية �التطبيقات �و�ادخال �الالزمة ��جراءات �اتخاذ �خالل �من �ل�ا �ا��ماية �توف���سبل انظمة��م��ا

  . املعلومات�ووقايتھ

معرفة�الطالب�لطبيعة�التطورات�التكنولوجية�ور�انات�املعلومات�وتنقل�ا�و�تخز���ا�باستعمال�: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

   .أدوات�حديثة�وكذا�التطبيقات�التكنولوجية�ا��ديثة���ماية�انظمة�املعلومات

  : محتوى�املادة

  أمن�نظام�املعلومات�مفا�يم�عامة�حول : املحور��ول 

 مف�وم�املعلومة�1.

  املعلومة����أداة�سند�و�ت�سيق�عمليات�ال�سي��؛      -

  ؛)املؤسسة(املعلومة����أداة�اتصال�داخل�املنظمة�      -

  املعلومة����حامل�معرفة����اص؛      -

  .املعلومة����أداة�ر�ط�مع�املحيط      -

  مف�وم�نظام�املعلومات��- 2

  و�أمن�نظام�املعلومات  ول�أمن�املعلوماتمفا�يم�ح�- 3

  اس��اتيجية�أمن�نظام�املعلومات: املحور�الثا�ي

  تقييم�أ�مية�املعلومات�من�أجل�حماية�أفضل�ل�ا�-1

 كيفية�تحديد�ما�يجب�أن�يكون�محمي؟�- 2

 .ترت�ب�املعلومات�حسب�قيم��ا�وتقييم�املخاطر�-3

  .بناء�سياسة�أمن�مالئمة: املحور�الثالث

  م�ن�نظام�املعلوماتتأ�-1

 التداب���الوقائية��-2

  التداب���العالجية�-3

  ما�����دوات�ال����ستخدم�ا���ماية�أد�ى�لنظام�املعلومات؟: املحور�الرا�ع

 أدوات�ا��ماية��ساسية�-1

 ا��ماية�من�الف��وسات؟�ما��و؟�-2

 جدار�ا��ماية؟�ما��و؟����-3

  . مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�الت�و�نمراقبة�مستمرة،�امتحان�: طر�قة�التقييم

يطلب�من��ستاذ�امل�لف�بتدر�س�املادة�تقديم�قائمة�من�املصادر�واملراجع��ساسية�والثانو�ة�للطلبة�،�وتوج���م����: املراجع

  .عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

   .التنظيمي�تصال�: عنوان�املاس��

  .الثالث: السدا���

  التعليم��ساسية: اسم�الوحدة
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 الثقافة��تصالية��و�داء�الوظيفي��2: اسم�املادة

  05: الرصيد

  02: املعامل

  

الوصول�إ���تلق�ن�الطالب�الثقافة��تصالية�ال���تفعل��داء�الوظيفي�والبحث����أسباب��نحراف����أداء�:  أ�داف�التعليم

 .املنتم�ن�للتنظيمالفاعل�ن�

� �املطلو�ة �املسبقة �ك�سق�: املعارف �التنظيم �مر���ا �ال�� �املراحل �لأل�م �التار�خية �والس��ورة �بالفكر�التنظي�� �ملم �ي�ون أن

  .مفتوح�يتفاعل�بھ�فاعلون�ل�م�مصا���مختلفة�وأ�داف�مش��كة

 : محتوى�املادة

  

  : التطو�ر�التنظيمي

  : يقوم�ع���املحاور�الثالثة�التالية�-

  : املستفيد�من�التغي��: املحور��ول 

 .الفرد��غض�النظر�عن�مركزة�أو�عملھ -1

 الفرع�ك�ل��شمل�ذلك��ل��فراد����نطاق�الفرع�وسلط��ا -2

  : املس��دف�من�التغي��: املحور�الثا�ي

  .أحداث�التغي���الفكري����القيم�و�دراك�واملواقف�واملشاعر-1

  .لقدرات�و�فعال�والتفاعالتإحداث�التغي���السلو�ي��عت������ا-2

  .أحداث�التغي����جرا�ي�وتتغ������قواعد�العمل�ونظم�ا��وافز�والسياسات�و�جراءات-3

  .إحداث�التغي���ال�يك����غي���ال�ي�ل�العام�وقنوات��تصال�وتدفق�السلطة�وعالقات�العمل-4

  :مجال�التغي���وأين�يقوم؟�العالقات�ال����شمل�ا: املحور�الثالث

  ).�دراك�ال������واملوقف�والسلوك(إحداث�التغي������القرارات�ال��صية�لإلفراد� -1

 ).كيف�يرى�الفرد�و�خرون�أنفس�م(إحداث�التغي������العالقات�ب�ن��فراد� -2

 ).كيف��شعر��عضاء�وسلوك�م��ا��ماعة(إحداث�التغي������قدرات�جماعة�العمل� -3

  .�عضاءإحداث�التغي������العالقات�ب�ن�جماعة� -4

  ).املن���ا��ما��’الفرع،�الفرد�(�ناك�ثالثة�منا���للتطو�ر����

 
ً
  : املن���الفردي: أوال

  .حدث��غي������الفردأيقوم�ع���أساس�أن�أي��غي���يراد�إحداثھ����الفرع�لن�يتأ�ى�إال�إذا�

  : نطاق�التطور����املن���الفردي

  :نطاق�املن���الفردي

  )).تجا�ات�غي����((التنمية�ال��اثية� -1
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 )).�غي���السلوك((التنمية�املفروضة� -2

  : أدواتھ

  ).تنمية�م�ارات�وقدرات�الفرد(التدر�ب�

 .�رشاد -

 .�قناع -

 .�ثابة�والعقو�ة�والتنمية�السلوكية -

 
ً
  :املن���التنظيمي: ثانيا

�ال��ك��  �و�تم �التطو�ر�املرتقب �بحدوث ��سمح ��ش�ل �الفرع �تكو�ن �يتم �حيث �الفرع �التطو�ر�ع�� �تطو�ر�يصب : ع��

  ).ذات�الوظيفة،��دارات،��قسام،�أدوات�التطو�ر(

  

  : نطاق�املن���التنظيمي

  . التخصيص�وتقسم�العمل -1

 .السلطة�واملسئولية -2

 .وحدة��شراف� -3

 .السياسات��دار�ة -4

  .العالقات�ب�ن���شطة -5

  : أدواتھ

  .دراسة�الوقت�وا��ركة -

 .توصيف��عمال�والوظائف -

 .الالمركز�ة -

 .لومات�و�تصالنظم�املع -

 
ً
  : املن���ا��ما��: ثالثا

  .يكون�الدور��سا����للتطو�ر��نا�ع���جماعات�العمل -

 .التعر�ف�ع���نطاق�الصنف�����داء�الفردي�من�خالل�انقضاء�مجموعة�العمل -

 .و��ن��داء�داخل�العمل) العيوب(الر�ط�ب�ن�نقاط�الضعف� -

 .ال��ك���ع����داء�ول�س�ال��ص -

 .أفراد�مجموعة�العملمشاركة�جميع� -
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  : أدواتھ

  .املشاركة�����دارة -1

 .تمثيل��دوار -2

  ).مخت��ات�تحس�ن��داء(تدر�ب�السياسة� -3

  

  

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن: طر�قة�التقييم

�املص: املراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س �امل�لف ��ستاذ �من �،�يطلب �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية ادر�واملراجع

  .وتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثالث: السدا���

  التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

 .التحليل�ال�سقي�3: اسم�املادة

  05: الرصيد

  02: املعامل

  

  

  : �داف�التعليمأ

� �ال�سقي �بل��analyse systémiqueالتحليل �املعطيات، ��عميم �مستوى �ع�� �فقط �ل�س �عرفنا�ا �ال�� �املن��ية �مع قطيعة

  .قطيعة�ع���مستوى�املادة���ستمولوجيا

لدقيق�املنا���ال���عرفنا�ا�إ���حد��ن����منا����سيطة�إن�املن��ية�ال�سقية����ال�سب�ية،�حيث�تبحث�عن�السلوك�ا

  .و��ذا�السلوك��عد�تحو�لھ�إ����سق) أو�تتعامل�مع�ا�ع���أ��ا��سق(للظا�رة،��عد�أن�تحول�ا�ا����سق�

  .أما�املبدأ���ستمولو���الثا�ي،��و�أن��ل�الظوا�ر�يمكن�تحو�ل�ا�إ���ا�ساق

   

  .التحكم����النظر�ات�الوظيفية�والنظر�ات�البنائية: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  

  

  :ى�املادةمحتو 

  

  :�عر�ف�ال�سق :�عار�ف�أولية: أوال
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� �ذا��ا �بحد �ما�ية �ل�ا �) وجود(العناصر�ل�ست �وجود�ا(ما�ي��ا ��ل�ا�) أي �الب�ية �داخل �تلع��ا �ال�� �بالعالقات محددة

�غ���( �أو �ملموسة، �مادية ��انت �العناصر�سواء ���ا �يقصد �العالقات �مادة ��نا �العالقات �مادة �ع�� �العالقات أولو�ة

  )ا��...ة،�معنو�ة،�تصوراتملموس

  

  :�عرف�ال�سق�من�الناحية�التقنية�بأنھ�مؤلف�من�جانب�ن: ثانيا

 .ا��انب�البنا�ي -1

 .ا��انب�الوظيفي -2

  

  .املحيط�العام�لظ�ور�التحليل�ال�سقي: ثالثا

  

  cybernétiqueالس��نيطيقا�: را�عا

  

  )�ندس��ا(ترت�ب���ساق�و�بنا��ا�:   خامسا

  

  ية��جرائية����التحليل�ال�سقيا��طوات�املن��: سادسا

  

  .اتجا�ات�التحليل�ال�سقي: سا�عا

  

  Management) املناجمنت(طر�قة�التحليل�ال�سقي�كما�ت�نا�ا�علم�ال�سي���: ثامنا

  

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن: طر�قة�التقييم

  

�امل�ل: املراجع ��ستاذ �من �،�يطلب �للطلبة �والثانو�ة ��ساسية �املصادر�واملراجع �من �قائمة �تقديم �املادة �بتدر�س ف

  .وتوج���م����عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثالث: السدا���

  التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  ؤسسةاتصال�امل�4: اسم�املادة

  05: الرصيد

  02: املعامل

  

  التحكم����معارف�نظر�ة�باالتصال�املؤسسا�ي: أ�داف�التعليم

  

  أن�يكون�متحصل�ع���ش�ادة�الل�سا�س����علوم��عالم�و�تصال: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�
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���وتقنيات�بناء�وتصميم�مختلف�ال��ك�������ذه�املادة�ع����تصال�داخل�املؤسسة�وعمليات��دارة�وال�سي: محتوى�املادة

  .القرارات�وكيفيات�مواج�ة�ال��عات�و�عتماد�ع���التحكيم�والتفاوض�ب�ن�فرقاء��نتاج

  

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�الت�و�ن: طر�قة�التقييم

  

من�املصادر�واملراجع��ساسية�والثانو�ة�للطلبة�،�ووج���م�����يطلب�من��ستاذ�امل�لف�بتدر�س�املادة�تقديم�قائمة: املراجع

  .عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

  

  

  

   .�تصال�التنظيمي: املاس��

  .الثالث: السدا���

  .التعليم�املن��ية: اسم�الوحدة

  ملتقى�املن��ية�1: اسم�املادة

  04: الرصيد

  02: املعامل

  

�ل�م�: أ�داف�التعليم ��ش�ل�امللتقى�فرصة �بحو��م�وال�� �مشار�ع �للطلبة�لتقديم �الفرصة �امللتقى��و�إتاحة ��ذا �من ال�دف

  . ملناقش��ا�مع�زمال��م�ومع��ستاذ�امل�شط�ل�ذا�امللتقى

  

بحث�بمواصفات�علمية��التحكم����املن��ية�والتفك���العل���ا��يد�والقدرة�ع���تقديم�مشار�ع: املعارف�املسبقة�املطلو�ة

  .ومن��ية

  

  :محتوى�املادة

يذكر��ساتذة�املشرف�ع���امللتقى�باملسائل��ساسية�املتعلقة�بالطرق�و�ساليب�العلمية����بناء�وصياغة� -1

  .مشار�ع�بحث�بمواصفات�معرفية�ومن��ية�تكون�موثقة�بطر�قة�سليمة

القطيعة���ستمولوجية�ال����ع���خاصة��بتعاد�عن�يذكر�الطلبة�بمم��ات�التفك���العلمي�املب���ع���احداث� -2

الذاتية�و�ل��ام�باملوضوعية�والدقة�والصرامة�العلمية�و�مانة�العلمية����التعامل�مع�كتابات�الغ���وحسن�

 .احاال��ا�وتقييد�ا�و�شارة�إ���أ��ا��ا

 .ج�بال�سبة�ل�م�عطى�الفرصة�للطلبة�لتقديم�عناو�ن�بحو��م�وال���ستكون����مذكرة�ا��ر  -3
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بناء�ع����ذه�املواضيع�تقدم�للطلبة�عدد�من�املصادر�واملراجع�حسب�طبيعة�املواضيع�وتكون�فرصة�للطلبة� -4

 .لتبادل�املراجع�واملعلومات�فيما�بي��م

 :توضع�رزنامة�زمنية�يقدم�ف��ا��ل�طالب�مشروع�بحثھ�متضمننا�املعلومات�التالية -5

ميدان��-"املجردة�و�جرائية' مفا�يم�البحث�-ال�ساؤالت�أو�الفرضيات�-ة�ش�الي�-املش�لة�البحثية�-العنوان -6

التأس�س�النظري�والدراسات��- املقار�ة�املن��ية�و�دوات�البحثية�-ا��ث�وعينة�الدراسة�وطر�قة�املعاينة

 .املراجع��ساسية�والثانو�ة�-التحليل�املفا�يمة�- السابقة

مطلوب�م��م�و�ستاذ�املشرف�ع���امللتقى��ستغل��ذه�امل�لة�ال�����عطى�م�لة�زمنية�للطلبة�للقيام�بما��و  -7

 .ل��اجع�للطلبة��ل�املضام�ن�ذات�العالقة�باملن��ية�وطرق�التفك���العلمي

 �عد�ذلك�و���جلسات�امللتقى�يقدم��ل�طالب�مشروع�بحثھ�أمام�زمالئھ�و�عطى�ل�م�فرصة�مناقشتھ -8

لتقى�أ�م�املالحظات�والتصو�بات�ال���يل��م���ا�مقدم�املشروع����ختام�ا��صة�يقدم��ستاذ�املشرف�ع���امل -9

 .و�عمل�ع����عديل�ا

 . �عطى�الفرصة�للطالب�مقدم�املشروع�من�استعراض�أ�م�الصعو�ات�املعرفية�وامليدانية�ال���تواج�ھ - 10

عادية��تقدم�للطالب�توج��ات�ومق��حات�لتجاوز��ذه�الصعو�ات�والتأكيد�للطلبة�أن��ذ�الصعو�ات����مسألة - 11

  . وتندرج�ضمن�املسائل��جرائية�ال���تواجھ�أي�باحث

  

�التقييم �ال��جيح�: طر�قة �ي��ك �كما �البحث �مشرع �عرض �أثناء �وكذلك �امللتقى �ت�شيط ��� �مشارك��م �ع�� �بناء �الطلبة يقيم

  . والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�الت�و�ن

  

من�املصادر�واملراجع��ساسية�والثانو�ة�للطلبة�،�وتوج���م�����يطلب�من��ستاذ�امل�لف�بتدر�س�املادة�تقديم�قائمة: املراجع

  .عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثالث: السدا���

  .التعليم�املن��ية: اسم�الوحدة

  ورشة�إعداد�مذكرة�2: اسم�املادة

  03: الرصيد

  02: ملاملعا

  

�التعليم �و�عليمھ�:  أ�داف �العل�� �البحث �س��ورة ��� �والتحكم �موضوع �انتقاء �ع�� �ومساعدتھ �بيده �و�خذ �الطالب مرافقة

  .من��يا�أساليب�عرض�مشار�ع�بحثية

  

  .أن�ت�ون�لھ�دراية�باملن��ية�ومتحكم����أسلوب�البحث�العل���والتفك���النقدي: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�
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أمام�زمال��م�و�تم�تصو���ا�من�" مذكرات�التخرج" عبارة�ع���ورشة�عمل��عرض�ف��ا�الطلبة�مشار�ع�أبح��م�: ملادةمحتوى�ا

 . قبل��ستاذ�املشرف�ع���ت�شيط�ورشة�العمل

  

�التقييم �ال��جيح�: طر�قة �ي��ك �كما �البحث �مشرع �عرض �أثناء �وكذلك �امللتقى �ت�شيط ��� �مشارك��م �ع�� �بناء �الطلبة يقيم

  . لطة�التقدير�ة�لفر�ق�الت�و�نوالس

يطلب�من��ستاذ�امل�لف�بتدر�س�املادة�تقديم�قائمة�من�املصادر�واملراجع��ساسية�والثانو�ة�للطلبة�،�وتوج���م����: املراجع

  .عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثالث: السدا���

  .التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  املقاولتية�01: اسم�املادة

  01: الرصيد

  01: املعامل

  

�عر�ف�الطلبة�بالسوق�العمل�وطبيعة�ال�شاط��قتصادي�واملعارف�التطبيقية�الواجب�التحكم�ف��ا�لبعث�:  أ�داف�التعليم

  .نتاجية�أو�خدماتيةمشار�ع�اقتصادية�والقدرة�ع���إدار��ا�سواء��انت�مؤسسات�ا

  

  

  .أن�ي�ون�قد�سبق�لھ�وأن�درس��قتصاد�وإدارة�املشار�ع: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  

باعتبار�أن��ذه�املادة�مش��كة�ب�ن��ل�التخصصات�تحدد�مفردا��ا����اجتماع�ت�سيقي�وط���ب�ن��ل�رؤساء�: محتوى�املادة

 .التخصصات

  

�التقييم �: طر�قة �ع�� �بناء �الطلبة �ال��جيح�يقيم �ي��ك �كما �البحث �مشرع �عرض �أثناء �وكذلك �امللتقى �ت�شيط ��� مشارك��م

  . والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�الت�و�ن

يطلب�من��ستاذ�امل�لف�بتدر�س�املادة�تقديم�قائمة�من�املصادر�واملراجع��ساسية�والثانو�ة�للطلبة�،�وتوج���م����: املراجع

  .قاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادةعمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انت

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثالث: السدا���

  .التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة
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  .�تصال�والقيادة�02: اسم�املادة

  01: الرصيد

  01: املعامل

  

  

�التعليم ��: أ�داف �ر�انات �واس�يعاب �ف�م �من �الطالب ��و�تمك�ن �املادة ��ذه �تدر�س �من �شاملة�ال�دف �كعملية تصال

  .والقيادة�كمع���فع���ونظري�عن�عالقات�السلطة�داخل�التنظيمات

  

  .أن�ي�ون�للطالب�معارف�سابقة�����تصال�و��دارة�وأنجز�بحوثا�����ذه�املواضيع: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  

  

  : محتوى�املادة

  .�تصال�و�دارة: املحور��ول 

���ت -1 ��ع�� �التوجيھ ��دار�ة�وظيفة �والقيادة ��تصال �خطوط �وتحديد �القرارات �بإصدار��وامر�واتخاذ مام

 .و�شراف

 .أ�مية��تصال�داخل�امل�شأة�و��ن�مستو�ات��دار�ة�املختلفة�و��ن��دارة�وعمالء�امل�شأة� -2

�تنمي� -3 �وكيفية �الفعالة �والقيادة ��و��تصال �نجاح�ا �عوامل �أ�م �من �السليمة ��دار�ة �رجال�القيادة �م�ارات ة

 .�دارة�العامل�ن����عملية��تصال�ثم�كيف�يلعب�القادة��دار��ن�الدور�الرئ��������إنجاح�العمل

  :وظائف�العملية��دار�ة�أر�عة�عناصر�مت�املة���: املحور�الثا�ي

 .وضع�وتحديد���داف�والسياسات�و�جراءات: التخطيط -1

�اختيار�� : التنظيم� -2 ��شمل �التنظيم �السلطات�عملية �وتوز�ع �للمؤسسة �التنظي�� �ال�ي�ل �ورسم �و�عيي��م فراد

 .واملسئوليات�والصالحيات

�القيادة�: التوجيھ -3 �ثم ��تصال �عمليات �وتحديد ��دار�ة �القرارات �واتخاذ �عناصر�العمل �ب�ن �الت�سيق ��شمل و

 .�دار�ة

وفق�ا��طط�املوضوعة�ووفق�التنظيم�املرسوم�وظيفة�الرقابة�وال����ع���مراقبة�أداء�املؤسسة�والعامل�ن�: الرقابة -4

 .والتوجيھ�املتبع

  

  .�تصال�وعالقات�السلطة: املحور�الثالث

 . ر�ان�ممارسة�السلطة -1

 .اس��اتيجية�الفاعل�ن�داخل�املنظمة -2

 .م�مة�القيادة����تحو�ل��س��اتيجيات�الفردية�إ���اس��اتيجية�جماعية -3

 .العقل�املفتوح -4

 .يالصمت�و�صغاء��يجا� -5

 .التكفل�بال��اعات -6

 .التكفل�با�شغاالت�الفاعل�ن�� -7
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  .عوائق��تصال�القيادي: املحور�الرا�ع

  .نقص�املعلومات�لدى��عض�أو�جميع�أطراف�التواصل -1

 .عدم�توضيح��ولو�ات�لدى��عض��طراف -2

 .عدم��صغاء�من�قبل��عض��طراف -3

 .عدم�الف�م�وعدم�توجيھ�اسئلة�من�قبل�البعض -4

 .بقة�ال�تتوفر�الرغبة������عتاق�م��اوجود�اف�ار�مس -5

 عدم�ف�م�احتياجات��خر�ن -6

 عدم�التفك���بوضوح -7

  

  . مراقبة�مستمرة،�امتحان�مع�ترك�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�الت�و�ن: طر�قة�التقييم

الثانو�ة�للطلبة�،�وتوج���م����يطلب�من��ستاذ�امل�لف�بتدر�س�املادة�تقديم�قائمة�من�املصادر�واملراجع��ساسية�و : املراجع

  .عمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملضمون�املادة

  

   .�تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .الثالث: السدا���

  التعليم��فقية: اسم�الوحدة

  .اللغة��جن�ية�1: اسم�املادة

  01: الرصيد

  01: املعامل

  

ن�ية����وحدات�تدر�سية�إجبار�ة�تندرج�ضمن�املسار�الت�و����للطلب����مستوى�املاس���ال�دف�اللغات��ج:  أ�داف�التعليم

  .م��ا��و�تمك�ن�الطالب����التحكم����لغة�أجن�ية�واحدة�ع����قل�قراءة�وف�ما�وكتابة

  

  .التحكم����اللغات��جن�ية: املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  

  

 : محتوى�املادة

  

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 
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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�ال��جيح�والسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�الت�و�ن: ر�قة�التقييمط

يطلب�من��ستاذ�امل�لف�بتدر�س�املادة�تقديم�قائمة�من�املصادر�واملراجع��ساسية�والثانو�ة�للطلبة�،�وتوج���م����: املراجع

  .مون�املادةعمليات�البحث�الببليوغرا�����دف�انتقاء�ما��و�مناسب�ملض

  

  �تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  انجاز�مذكرة�تخرج": 1"الرا�ع�عمل������: السدا���

تمك�ن�الطالب�من�ولوج�حقل�البحث�العل���باق��اح�مذكرة�تخرج�وانجاز�ا�ومناقش��ا�أمام���نة�التحكيم�: أ�داف�التعليم

  .يتوج���ا�الطالب�مساره�التعلي��

 .التحكم����املن��ية�واملعارف�النظر�ة�ذات�العالقة�بالتخصص: املعارف�املسبقة�املطلو�ة

يق��ح�الطالب�مشروع�بحث�يوافق�عليھ��ستاذ�املشرف�ع���املذكرة،�و�عرض�ع�����نة�الت�و�ن�ل��صول�: محتوى�املادة

�ا �استغالل �إ�� �باإلضافة �والعملية �النظر�ة �معارفھ �توظيف �ع�� �الطالب ��عمل �ال��ائية، �املوافقة �واملصادر�ال���ع�� ملراجع

  .يوفر�ا�القسم�لتمك�ن�الطالب�من�اتمام�مشروعھ�����جال�املحددة

  . مناقشة�املذكرة�أمام���نة�علمية: طر�قة�التقييم

  

  �تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .القيام�ب��بص�ميدا�ي����مؤسسة�أو�إدارة�عمومية": 2"الرا�ع�عمل������: السدا���

  .قيام�ب��بص�ميدا�ي����مؤسسة�اقتصادية�أو�إدار�ة�أو�مرفق�عامال: أ�داف�التعليم

 .القدرة�ع���املالحظة�والتحر�ر��داري�للتقار�ر: املعارف�املسبقة�املطلو�ة

  .�ستفادة�من�ال��بص�ومن�جملة�املالحظات�واملعطيات�املجمعة����أنجاز�تقر�ر�ال��بص: محتوى�املادة

  . قبل�رئ�س�التخصص�و��نة�الت�و�ن�تقييم�ال��بص�من: طر�قة�التقييم
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  �تصال�التنظيمي: عنوان�املاس��

  .انجاز�بطاقة�قراءة": 3"الرا�ع�عمل������: السدا���

  .الطالب�ع���القراءة�الوظيفية�ال����ستغل�ا����انجاز�مذكرة�التخرج حث: أ�داف�التعليم

 .القدرة�ع���ا��وصلة�والت��يص: املعارف�املسبقة�املطلو�ة

�املادةمحتو  �الذي�: ى �البحث �بموضوع �عالقة �لھ �أساسيا �مرجعا �الكتاب �ي�ون �أن �منھ �و�طلب �للطالب �ي��ك اختيار�الكتاب

  .ينجزه�الطالب����إطار�مذكرة�التخرج

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

V-تفاقيات�/العقود���  

  

  �عم��
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  ال
  

  

رفق��تفاقيات�والعقود�بامللف��الور��(  
ُ
  ) للتكو�ن���إذا��انت��عم،�ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نموذج�لرسالة�إبداء�النية�أو�الرغبة

  ) ���حالة�تقديم�ماس���باالش��اك�مع�مؤسسة�جامعية�أخرى  (

  )ورق�رسمي�يحمل�اسم�املؤسسة�ا��امعية�املعنية�( 

  

  :املوافقة�ع����شراف�املزدوج�للماس����عنوان��:املوضوع

  

املذ�ورة�أعاله�طيلة�عن�املاس����عن�رغب��ا�����شراف�املزدوج�����������������).  أو�املركز�ا��ام��(�علن�ا��امعة�

  .ف��ة�تأ�يل�املاس��
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  :ترافق��ذا��املشروع�من�خالل) أو�املركز�ا��ام��(و����ذا��طار،�فإن�ا��امعة�

  

 إبداء�الرأي�أثناء�تصميم�و�تحي�ن�برامج�التعليم،-

 ا�الغرض�،املشاركة����امللتقيات�املنظمة�ل�ذ -

 املشاركة������ان�املناقشة�، -

 املسا�مة����تبادل��م�انيات�ال�شر�ة�و�املادية -

  

  :توقيع�املسؤول�املؤ�ل�رسميا�

  

  :الوظيفة

  

  :التار�خ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نموذج�لرسالة�إبداء�النية�أو�الرغبة

 )���حالة�تقديم�ماس���باالش��اك�مع�مؤسسة�لقطاع��مستخدم(

  )ؤسسةورق�رسمي�يحمل�اسم�امل( 

  

  :املوافقة�ع���مشروع��عث�ت�و�ن�للماس����عنوان�:املوضوع
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  :املقدم�من

  

�علن�مؤسسة�����������������������������������������������عن�رغب��ا����مرافقة��ذا��الت�و�ن�املذ�ور�أعاله�بصف��ا�املستخدم�

  املحتمل�ملنتوج��ذا�الت�و�ن�

  

  :منا�إ����ذا�املشروع�و�تمثل�دورنا�فيھ�من�خاللو����ذا��طار،�فإننا�نؤكد�انضما

 إبداء�رأينا����تصميم�و�تحي�ن�برامج�التعليم، -

 املشاركة����امللتقيات�ل�ذا�الغرض�، -

 .املشاركة������ان�املناقشة� -

شار�ع��س�يل�قدر�املستطاع�استقبال�الطلبة�امل��بص�ن����املؤسسة����إطار�إنجاز�مذكرات���اية�التخرج�أو����إطار�امل -

 .املؤطرة

  

س�تم��������م�انيات�الضرور�ة�لتنفيذ��ذه�العمليات�و�ال���تقع�ع���عاتقنا�من�أجل�تحقيق���داف�وتنفيذ�ا�إن�ع���

 املستوى�املادي�واملستوى�ال�شري 

  .م�سقا�خارجيا�ل�ذا�املشروع)*...............ة(�ع�ن�السيد

  

  :توقيع�املسؤول�املؤ�ل�رسميا

  

  :الوظيفة

  

  :ار�خالت

  

  :ا��تم�الرسمي�للمؤسسة

  

  

  

  


