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 :تحديد�م�ان�التكو�ن -1

 جامعة�سعيدة��لية��داب�واللغات�والعلوم��جتماعية�و��سانية� :�لية�أو�مع�د� 

 العلوم��جتماعية�و��سانية� :قسم� 

 علوم�إ�سانية�: فرع� 

 :امل�سقون  -2

 )أستاذ�التعليم�العا���أو�أستاذ�محاضر�(  نمسؤول�فرقة�ميدان�التكو� -

 مو����عبد�هللا :�سم�واللقب�    

 للتعليم�العا��أستاذ�:      الرتبة� 

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

  

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

  

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

 حمري�محمد� :�سم�واللقب�  

 أ��–مساعد�. أ :الرتبة�- 

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

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

  

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

 بلمدا�ي�سعد�  :�سم�واللقب�  

 أ�–أ�مساعد�  : الرتبة� -  

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

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

  

  (*):خروناملشاركون��  -3

  املؤسسات�الشر�كة��خرى  -

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

  

 :الشر�اء�الدوليون��جانب��-

  :إطار�وأ�داف�التكو�ن�-4

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

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

  :ير���تحديد�م�انة��ذا�املشروع�مقارنة�باملسارات��خرى�وفق�الش�ل�التا��) ت�و�ن�أخرى 
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مالحظة:�  

ة�مستغانم�يجب�التذك���أن��ذا�املشروع��عنوانھ�يدرس����جامعة�سعيدة��عد�عقد�إتفاقية�مع�جامع�  

 

تحديد�املسارات�النموذجية�لل�سا�س�ال����سمح�بااللتحاق�بالت�و�ن����املاس���(شروط��لتحاق�باملاس���-ب

 )املق��ح

  

  د�أو�ما��عادل�ا����علوم��عالم�و�تصال�.م.ل�سا�س�ل�-

  دراسة�ملفات�الطلبة�وفق�املقاي�س�والقوان�ن�الناظمة��-

  

  )سطر�ع���أك���تقدير�20املس��دفة�،املعارف�املك�سبة�عند���اية�الت�و�ن�،�الكفاءات( أ�داف�التكو�ن�-ج

 

واللغات�والعلوم���دابإن�فتح�مثل��ذا�الت�و�ن����املاس����عت���إضافة�نوعية�إ���مختلف�الت�و�نات�ال���تقوم���ا��لية� -

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

  .علوم�إ�سانية�

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

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

  : ومن�أ�م���داف��ذا�الت�و�ن�

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

 

-ب - املسار  
 

  - أ - املسار

ال��افة�املكتو�ة�:  املق��ح

 �لك��ونية

 

 املسار

  

 املسارات��خرى�املتكفل���ا

علوم��عالم�

 و�تصال
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  ا��رص�ع���تزو�د�الطلبة�بالكفاءات�امل�شودة�����ذا�التخصص -3

   

  )سطر�ع����ك���20(املؤ�الت�و�القدرات�املس��دفة�-د 

  

  عالميةالقدرة�ع���التدخل����املؤسسات�� 

  

  .القدرة�ع���إستخدام�مختلف��ختبارات-

 

  . املقال�ال��في�التحكم����طرق�تحليل�-

 

   ملختلف�التدرجات�و���مخابر�البحث�املتخصصة�إم�انية�القيام�باألعمال�البحثية�-

  

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

  

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

 

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

  

  باحث�إم�انية�ال�شغيل����ا��امعة�بصفة�أستاذ��-

  

  ا��سور�نحو�تخصصات�أخرى �-و

 

 : يمكن�للطالب��عد�حصولھ�ع���ماس����عالم�و�تصال�أن��ع���نحو�تخصصات�أخرى� -

 

 إتصال�و��افة�مكتو�ة� -

 

  قات�عامةوعالإتصال��-

  

  مؤشرات�متا�عة�املشروع��- زْ◌ 

 

  .طالب�متا�عة�مسار�م�التعلي����عد�إتمام�الل�سا�س�والدخول�إ���ماس�����50عطي��ذا�املشروع��م�انية�لعدد�



                                                                                                                                                                            ال��افة�املكتو�ة��لك��ونية :عنوان�املاس��                                                                     جامعة�سعيدة����������������: املؤسسة�

 2017/2018السنة�ا��امعية�

  �م�انيات�ال�شر�ة�املتوفرة-5

  قدرات�التأط���-أ

  )د�العرضيف���ع��ا�من�خالل�أعداد�الطلبة�الذين�يمكن�إدماج�م����الت�و�ن�قي( *

  

 

 فرقة�تأط���التكو�ن�-ب

  لتأط���الداخ��ا�-1ب
 

 التوقيع *طبيعة�التدخل مخ���البحث�التا�ع الرتبة التخصص  الش�ادة �سم�واللقب

  دكتوراه  قدوري�عبد�الكر�م
  علم��جتماع

  أ�-محاضر.أ
  

  
  تطبيق+محاضرة�

  

  

  ماجست��  حمري�محمد
�عالم�و�

  �تصال
  تطبيق+محاضرة�  لبحث�والتطو�ر����العلوم��جتماعية�و��سانيةإم�انية�ا  أ�–مساعد�.أ

  

  

 ماجست��  بلمدا�ي��سعد
�عالم�و�

  �تصال
  تطبيق+محاضرة�    أ�–مساعد�.أ

  

  

 ماجست��  صفاح��أمال
�عالم�و�

  �تصال
  تطبيق+محاضرة�    أ�–مساعد�.أ

  

  

 ماجست��  بدا�ي��فؤاد
�عالم�و�

  �تصال
    تطبيق+ محاضرة    أ�–مساعد�.أ

 ماجست��  �انون��جمال
�عالم�و�

  �تصال
  تطبيق+محاضرة�    أ�–مساعد�.أ

  

  

 ماجست��  شعيب�ا��اج
�عالم�و�

  �تصال
  تطبيق+محاضرة�    أ�–مساعد�.أ

  

  

 ماجست��  ناب���ع��
�عالم�و�

  �تصال
  تطبيق+محاضرة�    أ�–مساعد�.أ
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  حسن�ع��

  
 ماجست��

�عالم�و�

  �تصال
    تطبيق+محاضرة�    ب –مساعد�.أ

  رحمو�ي�أمحمد

  
 ماجست��

�عالم�و�

  �تصال

�–مساعد�.أ

  ب
    تطبيق+محاضرة�  

 

  ).تو��(محاضرة،�تطبيق،�أعمال�موج�ة،�تأط���ال��بصات،��تأط���املذكرات،�أخرى � *

  

  التأط���ا��ار�� -2ب

  

  وقيعالت  * طبيعة�التدخل  مؤسسة��رتباط  الرتبة�  التخصص  الش�ادة  �سم�واللقب

  دكتوراه  سعيدات�محمد
�عالم�و�

  �تصال
  تطبيق+محاضرة�  جامعة�مستغانم  -أ�–محاضر�.أ

  

  

  برقام�محمد

  
  دكتوراه

�عالم�و�

  �تصال
    تطبيق+محاضرة�  جامعة�و�ران  -أ�–محاضر�.أ

  توا�ي�نور�الدين�

  
  دكتوراه

�عالم�و�

  �تصال
    تطبيق+محاضرة�  جامعة�ا��زائر�  -أ�–محاضر�.أ

 

 )تو��(محاضرة،أعمال�تطبيقية،�أعمال�موج�ة،�تأط���ال��بصات،��تأط���املذكرات،�أخرى   *
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  ا��وصلة��جمالية�للموارد�ال�شر�ة� -3ب

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

/ / / 
 

 أستاذ�التعليم�العا���

03 02 01 
 

  -أ�-محاضر�. أ

/ / / 
 

ب�-محاضر�.أ  

07 / 07 
 

-أ� -مساعد�.أ  

02 / 02 
 

 أخرى�

 املجموع 10 02 12

 

 

  ) 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
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 داغوجية�والتج���اتاملخابر�البي�-أ

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

  

  :عنوان�املخ���

  

  )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 /

 6 قاعة�مطالعة�البحوث�واملذكرات� 01 50

 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

للغات�مج�ز�بـ��ج�از�إعالم�أ���مخ���ا�25  

 

25 01 
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  :مخابر�البحث�لدعم�التكو�ن�املق��ح�-ج

  

  رئ�س�املخ��

  رقم�اعتماد�املخ��

  :التار�خ�

  

  

  :رأي�رئ�س�املخ���

  

  

  رئ�س�املخ��

  رقم�اعتماد�املخ��

  :التار�خ�

  

  

  :رأي�رئ�س�املخ���
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 عمة�للتكو�ن�املق��ح�مشار�ع�البحث�الدا�-د

  

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

� �العلوم�البحث ��� والتطو�ر

 و��سانية���جتماعية

  2012    

       

        

        

        

        

  

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

  

 مكتبة�ا��امعة� -

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

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

  .إضطرابات�ال��صية�: ل�ا�عالقة�بالتخصص�املق��ح�...

  

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

  

  

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

 طالب�50والدور�ات��سعة�

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

  )C.L.S(مركز�ال�سلية��جتماعية��سعيدة�و�و�مركز�مخصص�أساسا�للتكنولوجيات�ا��ديثة� -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                             ال��افة�املكتو�ة��لك��ونية :عنوان�املاس��                                                                              جامعة�سعيدة����������: املؤسسة�

 2017/2018السنة�ا��امعية�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II -بطاقة�التنظيم�السدا����للتعليم�  

  )سداسيات) 4(الرجاء�تقديم�بطاقات��ر�ع(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                            ال��افة�املكتو�ة��لك��ونية :عنوان�املاس��                                                                     جامعة�سعيدة����������������: املؤسسة�

 2017/2018السنة�ا��امعية�

 

 :السدا�����ول �-  

  وحدة�التعليم

ا���م�السا���

  السدا����

  ا���م�السا����سبو��

  �رصدة  املعامل

  نوع�التقييم

أعمال�  أعمال�موج�ة  محاضرة  أسبوع��14-16

  تطبيقية

  إمتحان  متواصل  أعمال�أخرى 

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

                    )إخ/إج( 1و�ت�أ�

 امتحان متواصل 05 03   1.30 1.30 45 ال��افة��لك��ونية:1املادة�

 امتحان لمتواص 05 02   1.30 1.30 45 �نواع�ال��فية����ال��افة�املطبوعة: 2املادة�

                    )إخ/إج( 2و�ت�أ�

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45 علم��جتماع��عالمي:3املادة�

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45  �1شر�عات��وأخالقيات�ال��افة�:4املادة�

                    إ��

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

                   )إخ/إج( 1و�ت�م�

 امتحان متواصل 04 02   1.30 1.30 45 املداخل��ساسية����بحوث�ال��افة:1املادة�

 امتحان متواصل 03   02   1.30 1.30 45 البحث�التوثيقي�:2املادة�

     02 02    3.00 45  وحدات�التعليم��ستكشافية

                   )إخ/إج(1و�ت�إ��

 امتحان  01 01    1.30 22,30 تار�خ�ا��زائر�الثقا��:1املادة�

  �تصال��جتما���والسيا���:2املادة�

 ��افة�املواطن: 3املادة�

22,30 1.30    01 

01 

01 

01 

 امتحان 

                    )إخ/إج(2و�ت�إ��

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

             )إخ/إج(1و�ت�أ�ف

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

                    )إخ/إج(ف2و�ت�أ

     30 16 315.00   10.30 12.00  337.30  1مجموع�السدا����

 



                                                                                                                                                                                        ال��افة�املكتو�ة��لك��ونية :عنوان�املاس��                                                                              جامعة�سعيدة����������: املؤسسة�

 2017/2018السنة�ا��امعية�

 

  :السدا����الثا�ي - 4

  وحدة�التعليم

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

  �رصدة  املعامل

  نوع�التقييم

أعمال�  أعمال�موج�ة  محاضرة  أسبوع��14-16

  تطبيقية

  إمتحان  تواصلم  أعمال�أخرى 

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

                    )إخ/إج( 1و�ت�أ�

�شر�عات��وأخالقيات�: 1املادة�

 2ال��افة�

 امتحان متواصل 05 03   1.30 1.30 45

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45 تصميم�وإخراج�ال��ف��:2املادة�

                    )إخ/إج( 2و�ت�أ�

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45 الكتابة�للواب:3املادة�

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45 ال��افة��ستقصائية�:4املادة�

                    إ��

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

                   )إخ/إج( 1و�ت�م�

املنا���الكمية����بحوث�:1املادة�

 ال��افة�

 امتحان متواصل 04 02   1.30 1.30 45

�تجا�ات�البحثية�ا��ديثة�:2املادة�

 ���ال��افة

 امتحان متواصل 03   02   1.30 1.30 45

     02 02    3.00 45  وحدات�التعليم��سك�شافية

                   )إخ/إج(1و�ت�إ��

 امتحان  01 01    1.30 22,30 قضايا�را�نة��:1املادة�

 امتحان  01 01    1.30 22,30 الصورة�ثقافة�2املادة�

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

                    )إخ/إج(1و�ت�أ�ف

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

                    2املادة�

                    )إخ/إج(ف2و�ت�أ

     30 16 315.00   10.30 12.00  337.30  2مجموع�السدا����

 



                                                                                                                                                                                        ال��افة�املكتو�ة��لك��ونية :عنوان�املاس��                                                                              جامعة�سعيدة����������: املؤسسة�

 2017/2018السنة�ا��امعية�

 

 :  السدا����الثالث�- 3

  ا���م�السا����سبو��  ا���م�السا���السدا����  وحدة�التعليم

  �رصدة  املعامل

  نوع�التقييم

أعمال�  أعمال�موج�ة  محاضرة  أسبوع��14-16

  تطبيقية

  إمتحان  متواصل  أعمال�أخرى 

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

                    )إخ/إج( 1و�ت�أ�

 امتحان متواصل 05 03   1.30 1.30 45 ال��افة��لك��ونية����ا��زائر�:1املادة�

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45 ا��مالت�ال��فية:2املادة�

                    )إخ/إج( 2و�ت�أ�

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45 ال��افة�املتخصصة����ا��زائر:3املادة�

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45 �ات�النقدية�����عالم�و�تصال���تجا:4املادة�

                    إ��

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

                   )إخ/إج( 1و�ت�م�

 امتحان متواصل 04 02   1.30 1.30 45 املنا���الكيفية��:1املادة�

 امتحان متواصل 03   02   1.30 1.30 45 مخ���البحث�:2املادة�

                   )إخ/إج( 2و�ت�م�

     02 02    3.00 45  وحدات�التعليم��ستكشافية

                   )إخ/إج(1و�ت�إ��

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

  مشا�ل�ال��افة�املعاصرة: 2املادة�

 أعالم�ال��افة����ا��زائر�3املادة�

 امتحان  01 01    1.30 22,30

                    )إخ/إج(2و�ت�إ��

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

                    )إخ/إج(1و�ت�أ�ف

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

                    2املادة�

                    )إخ/إج(ف2و�ت�أ

     30 16 315.00   10.30 12.00  337.30  3مجموع�السدا����

 



                                          ال��افة�املكتو�ة��لك��ونية :عنوان�املاس��                                                                     جامعة�سعيدة����������������: املؤسسة�

 2017/2018السنة�ا��امعية�

  :السدا����الرا�ع�-  

  :امليدان�

  :الفرع�

  :التخصص

  

 تر�ص����مؤسسة�يتوج�بمذكرة�تناقش

  

 �رصدة املعامل ا���م�السا����سبو�� 

    العمل�ال������

 15 10 ساعات�07 )مذكرة( ال��بص����املؤسسة

 15 06 ساعتان�02 امللتقيات�

    )حدد(أعمال�أخرى 

 30 16 ساعة135 4مجموع�السدا����

  

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

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

  

 

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

 محاضرة     

مال�موج�ةأع       

 أعمال�تطبيقية     

 عمل������     

)محدد(عمل�آخر       

 املجموع     

 �رصدة     120

      
ل�ل�وحدة���رصدة% 

 �عليم

  

  

  

  

  

  

  

  



                             ال��افة�املكتو�ة��لك��ونية :عنوان�املاس��                                                                              جامعة�سعيدة����������: املؤسسة�

 2017/2018السنة�ا��امعية�

  

  

 

 

  

  

  

  

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عة�و�لك��ونيةال��افة�املطبو   :عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  1وحدة�التعليم��ساسية�: اسم�الوحدة

  ال��افة��لك��ونية: اسم�املادة

  5: الرصيد

  3: املعامل



                             ال��افة�املكتو�ة��لك��ونية :عنوان�املاس��                                                                              جامعة�سعيدة����������: املؤسسة�

 2017/2018السنة�ا��امعية�

  

  :أ�داف�التعليم

  )ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك���(

  : إ���تحقيق�ما�ي��إن�تدر�س��ذه�املادة���دف�

 �عر�ف��الطلبة�ب�شأة�وتطور�ال��افة��لك��ونية� -

 تمك�ن�الطلبة�من�اك�شاف�أ�مية�ال��افة��لك��ونية� -

تمك�ن�الطلبة��من��معرفة�خصائص�ال��افة��لك��ونية�،�وأ�م�جوانب�ال�شابھ�و�ختالف�ب�ن�ال��افة� -

 وال��افة��لك��ونية) الورقية�( املطبوعة�

 

  :ارف�املسبقة�املطلو�ة�املع

  ) وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع����ك���( 

  

 .�حاطة�بأ�م�التطورات����مجال�تكنولوجيات��عالم�و�تصال -

 معرفة�أ�مية��ن��نت�ووظيف��ا��عالمية -

  

  :محتوى�املادة

 �عر�ف�ال��افة��لك��ونية� - للطلبة�شرح�أ�مية�املادة�وأ�داف�ا��� -1

 �شأة�شبكة��ن��نت�وتطور�ا� -2

 الوظائف��عالمية�لشبكة��ن��نت� -3

 ال��افة��لك��ونية �شأة�وتطور  -4

 خصائص�ال��افة��لك��ونية  -5

 أنواع�ال��ف��لك��ونية -6

 ا��دمات�ال���تقدم�ا�مواقع�ال��ف��لك��ونية -7

 فة��لك��ونية�وال��افة�املطبوعةأوجھ��ختالف�وال�شابھ�ب�ن�ال��ا -8

 التفاعلية�ع����ن��نت�ومواقع��ال��ف��لك��ونية -9

 القائم�باالتصال����ال��افة��لك��ونية -10

 جم�ور�ال��افة��لك��ونية� -11

 نماذج�من�ال��ف��لك��ونية����الدول�املتقدمة -12

 نماذج�من�ال��ف��لك��ونية����الدول�العر�ية -13

  بوعة�و�لك��ونيةمستقبل�ال��افة�املط -14

  

�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �مباشرة� ) :حصص �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  

  

  



                             ال��افة�املكتو�ة��لك��ونية :عنوان�املاس��                                                                              جامعة�سعيدة����������: املؤسسة�

 2017/2018السنة�ا��امعية�

  

  )إ���كتب�،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

   2015دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع�،�: رجمة�،��بة�ر�يع�،��القا�رة�،�ت�ةبول�ليف�سون�،�أحدث�وسائل��عالم�ا��ديد�-

املواقع�،�سلسلة�املكتبة��عالمية،� دراسات����التفاعلية�وتصميم: ية،ال��افة��لك��ون��درو�ش�مصطفى�اللبان شر�ف -

 . 2005،�املصر�ة�اللبنانية الدار :القا�رة�

 . 2001الدار�املصر�ة�اللبنانية�،�: ،�القا�رة�1تكنولوجيا�ال�شر�ال��في،�ط،� درو�ش�مصطفى�اللبان شر�ف -

العر�ي�: القا�رة�: ،�القا�رة��1،�محمود�خليل�،�اتجا�ات�حديثة�����نتاج�ال��في�،ط�درو�ش�مصطفى�اللبان شر�ف -

 . 2000لتوز�ع�،�لل�شر�وا

   2013عبد�الصبور�فاضل�،�ال��افة�والثورة�الرقمية�،�القا�رة�،�ا��امعة�املفتوحة�،��-

   .2008، والتوز�ع دار�ال�ادي�للطباعة�وال�شر: ،�ب��وت�ال��ف�وإيقاع�العصر،��ا��ليم�حمود عبد�-

العر�ي�لل�شر�: ،�القا�رة��1لتحر�ر�ال��في�،�طأسس�بناء��نظمة�التطبيقية����ا: محمود�خليل�،�ال��افة��لك��ونية��-

  . 1997والتوز�ع�،�

  .2006،� دار�الشروق�لل�شر�والتوز�ع: ،�القا�رة��ال��افة��لك��ونية����الوطن�العر�ي�م���الفيصل�،� عبد -

رة�للطباعة�قواعد�ال�شر��لك��و�ي�ال��في�الشب�ي��،�أبو�ظ���،�الظف: عباس�مصطفى�صادق�،���افة��ن��نت�-

  .2003وال�شر،�

  2015دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع�،�: ،�القا�رة��1رضا�أم�ن�،��عالم�ا��ديد�،�ط�-

دار�الفجر�لل�شر�: ،�القا�رة��1وسام�كمال�،��عالم��لك��و�ي�واملحمول��ب�ن�امل�نية�وتحديات�التطور�التكنولو���،�ط�-

   2014والتوز�ع�،�

الواقع�والتحديات�،�تحر�ر�،�ع���عبد�الرحمن�عواض�،��لية��تصال�،�: ن��نت����العالم�العر�ي�وقا�ع�مؤتمر���افة�� �-

  . 2006جامعة�الشارقة�،�: الشارقة�

الدار�: ،�ب��وت��1مدخل�لالستقصاء�ال��ا���بمساعدة�ال�ومبيوتر�،�ط: عباس�مصطفى�صادق�،�ال��افة�وال�ومبيوتر���-

  . 2005العر�ية�للعلوم�،�

  . 2007دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع�،�: ا�عبد�الواجد�أم�ن�،�ال��افة��لك��ونية�،�القا�رة�رض�-

  

  مواقع�أن��نت

 

http://www.ketabfm.com/2014/07/pdf_900.html 

http://repository.sustech.edu/bitstream/handle/123456789/12199/%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D

9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%86%D8%A

D%D9%88%20....pdf?sequence=1&isAllowed=y 

  

  :دور�ات� -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��

  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

  



                             ال��افة�املكتو�ة��لك��ونية :عنوان�املاس��                                                                              جامعة�سعيدة����������: املؤسسة�

 2017/2018السنة�ا��امعية�

  

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  ةوحدة�التعليم��ساسي: اسم�الوحدة

  �نواع�ال��فية����ال��افة�املطبوعة :اسم�املادة

  5:الرصيد

  2:املعامل

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

 .�عر�ف�الطلبة�بأ�م�التص�يفات�التقليدية�وا��ديثة�لألنواع�ال��فية�وخصائص�ا -

 .�ن�الطلبة��من�ف�م�أ�مية�ووظائف��نواع�ال��فية�الفكر�ة�ومجاالت�استخدام�اتمك� -

  )إ��...املقال��فتتا��،�العمود( إكساب�الطلبة�امل�ارات�العملية�ا��اصة�بكتابة��نواع�ال��فية�املختلفة -

  

اصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مو ( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

طبيعة�ووظائف�ال��افة�،�النظم�ال��فية�،�أنواع�ال��ف�،���صية�ال��يفة،�قواعد�وأسس�التعب���: �ملام�بما�ي��

  .الكتا�ي،�سمات�الكتابة�و�سلوب�ا��يد�،�مراحل�إعداد�املواد��عالمية�املطبوعة

   

 )حتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�إجبار�ة�تحديد�امل: ( محتوى�املادة

  التعر�ف�و��مية: ال��فية) �جناس�( نظر�ة��نواع� -1

  �شأة��نواع�ال��فية -2

  عوامل�تطور��نواع�ال��فية -3

�يف�وفق�،�التص�يف�الوظيفي�،�التص) الرأي( �نواع�ا����ية�،��نواع�الفكر�ة�: معاي���تص�يف��نواع�ال��فية� -4

 ....درجة�التفاعل�مع�القراء،

  العوامل�ال���تحدد�استخدام��نواع�ال��فية -5
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 �نواع�ال��فية����ال��ف�اليومية� -7

  �نواع�ال��فية����املجالت�العامة�واملتخصصة -8

 ��صية�ال��يفة�وعالق��ا�باألنواع�ال��فية�املستخدمة -9

 ل��في�عملية��بداع�ا - 10

 ...اللغة،��سلوب�،�املعا��ة�،: النص�ال��في - 11

 �نواع�ال��فية����ال��افة�الغر�ية - 12

 �نواع�ال��فية����ا��رائد�اليومية�ا��زائر�ة - 13

 �نواع�ال��فية����املجالت�ا��زائر�ة - 14



                             ال��افة�املكتو�ة��لك��ونية :عنوان�املاس��                                                                              جامعة�سعيدة����������: املؤسسة�

 2017/2018السنة�ا��امعية�

  

�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �عالق ) :حصص �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل �مباشرة�ي�لف ة

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  مراقبة�مستمرة،�امتحان

  

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  .2007قا�رة�،�دار�ومكتبة�ال�الل،�دارا�لشروق�لل�شر�والتوز�ع�،فاروق�أبو�ز�د�،�فن�الكتابة�ال��فية،�ال�-

  . 1999فاروق�أبو�ز�د�،�مقدمة����علم�ال��افة�،�القا�رة�،�مركز�جامعة�القا�رة�للتعليم�املفتوح�،��-

  . 1992،�دمشق�،�م�شورات�جامعة�دمشق�،��2أديب�خضور�،�أدبيات�ال��افة�،�ط�-

  1991نظر�ة�وممارسة�،��دمشق�،�املكتبة��عالمية،��أديب�خضور�،�مدخل�إ���ال��افة�-

  . 1992،�دمشق�،�م�شورات�جامعة�دمشق�،��2أديب�خضور�،�أدبيات�ال��افة�،�ط�-

  أديب�خضور�،��دمشق�،�املكتبة��عالمية: ملفن�من�شر�،�تحر�ر��خبار����ال��افة�و�ذاعة�والتلفز�ون�،�ترجمة��-

  نظر�ة�من��نواع�ال��فية،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر�اق��ابات ،نصر�الدين�لعيا��� -

  . 1994مبادئ�أساسية����كتابة�ا�����ال��في�،�ا��زائر�،�املؤسسة�ا��زائر�ة�للطباعة��،نصر�الدين�لعيا���� -

  . 1991مساءلة��عالم�،�،�املؤسسة�ا��زائر�ة�للطباعة�نصر�الدين�لعيا����،� -

،��ديل�لل�شر�والتوز�ع��1ت�غنيم�الشيخ�،�إنتاج�املواد��عالمية����ال��افة�و�ذاعة�والتلفز�ون�،�طسعيد�الكيال�ي�،�رأف�-

  . 1994الزقاز�ق�،�

مفتاح��عالم�امل���،�م�شورات�املنظمة��سالمية�لل��بية�والعلوم�والثقافة�،�: عبد�الو�اب�الرامي،��جناس�ال��فية�-

2001 .  

عرض�شامل�للقوالب�ال��فية�وأساليب�التحر�ر�ا��ديثة�،�عماد�،�دار�مجدالوي�،�: ن�كتابة��خبار�عبد�الستار�جواد�،�ف�-

1999.  

   1985صالح�قبضايا�،�تحر�ر�وإخراج�ال��ف�،�القا�رة�،�املكتب�املصري�ا��ديث�،��-

  .2007،� مكتبة�العبي�ان : ،�الر�اض�،�ال��في�العال�� راندال ديفيد -

  2002دار�ال�شر�العر�ي�: املف�وم�و�دوات،�القا�رة: التحر�ر�ال��في�لي���عبد�املجيد، -

دراسة����انتقاء�و�شر��خبار�،�القا�رة�،�العر�ي�لل�شر�والتوز�ع�،�: عبد�الفتاح��عبد�الن��،�سوسيولوجيا�ا�����ال��في��-

1989 .  

  . 1991لعر�ي�،�حمدي�حسن�،�الوظيفة��خبار�ة�لوسائل��عالم�،�القا�رة�دار�الفكر�ا�-

  . 2005،�ب��وت�،�دار�امل��ل�اللبنا�ي�،���1سيم�ا��وري�،�فنون��عالم�والطاقة��تصالية�،�ط�-

محمد�الدرو�ي�،�ال��افة�.  2009،�ب��وت�،�دار�امل��ل�اللبنا�ي�،��2املبادئ�و�صول�،�ط: �سيم�ا��وري،�الكتابة��عالمية��-

  1996العر�ية�للدراسات�وال�شر�،��وال��في�املعاصر�،�عمان�،�املؤسسة

  

- Chery. J: Gibson : Reporting and writing the news Guilford  press 2002 

-Manuel Castells : L´Ère de l´information 1 : La société en réseau, Paris, Flammarion, 1998. 

- Jean Paul Haghe, Histoire du journal télévisé en France, Clemi-paris, fevrier 1999 
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- charles debbach, hervé, isar, xavier agotincelli : droit de la communication audiovisuel, presse, Internet, édition 

dalloz, 2002 1ere édition 

- M’hamed Rebah, la presse algérienne : journal d’un Défi, Edition 

Chihab, 2002 

- Brahim Brahimi, le pouvoir, la presse et les droits de l’homme en Algérie, Edition, Harimor, 1996 

 :مواقع�ان��نت -

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7196/1/D1115.pdf 

http://www.booksjadid.info/2014/07/pdf_2280.html 

 

  :دور�ات� -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-تصال��املجلة�ا��زائر�ة�لال

  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

  

 

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  علم��جتماع��عالمي :اسم�املادة

  5:الرصيد

  2:املعامل

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

طبيعة�املجتمع�وم�وناتھ����البلدان�املختلفة�،املداخل��جتماعية�لبحوث��عالم�و�تصال،�العوامل�ال���: ام�بما�ي���مل

  .�سا�م����التغي���والتنمية��جتماعية�،الب���الطبقية�ومف�وم�املصا���،�جما����وسائل��عالم

 

  ) مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�(: أ�داف�التعليم

 �عر�ف�الطلبة��علم��جتماع��عالمي�من�حيث����مية�وال�شأة�والتطور� .1

 تمك�ن�الطلبة��من�ف�م�العالقة�ب�ن�الظا�رة��جتماعية�والظا�رة��عالمية�وأ�عاد�ا� .2

3. � �ذات �البحوث �بإجراء �ا��اصة �امل�ارات �الطلبة �إكساب �مثل ��جتما�� �والف�سيولوجية�:الدخل �املورفولوجية البحوث

 .قصد�إدراك�دور�وسائل��عالم�وتأث��ا��ا����املجتمع�،�وخاصة�م��ا�تأث��ات�تكنولوجيات�وسائل��عالم�ا��ديدة

 

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة -

  علم��جتماع�ووظائفھ��شأة .1
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 عالقة�علم��جتماع�بالعلوم��خرى  .2

 الظا�رة��جتماعية .3

  مف�وم�علم��جتماع��عالمي .4

  �شأة�علم��جتماع��عالمي .5

  الظا�رة��عالمية .6

  تطور�الظا�رة��عالمية .7

  أ�عاد�الظا�رة��عالمية .8

  وسائل��عالم�كأنظمة�وكظا�رة�اجتماعية .9

  وسائل��عالمالدراسات�املورفولوجية�ل .10

  الدراسات�الف�سيولوجية�لوسائل��عالم .11

 املسؤولية��جتماعية�لوسائل��عالم .12

 دور�وسائل��عالم����االتغ���جتما���والتنمية .13

 التأث����جتما���لتكنولوجيات�وسائل��عالم�ا��ديدة .14

  

�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �بإنجاز�وم ) :حصص �طالب ��ل �مباشرة�ي�لف �عالقة �لھ �بحث � ناقشة

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  

  مراقبة�مستمرة،�امتحان

  

  

  )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  

رؤ�ة�سوسيولوجية�مستقبلية،�عمان�،�دار�الشروق�لل�شر�والتوز�ع�: ي���،�علم�اجتمع��عالم�حميد�جاعد�محسن�الدل -

�،2002 

 . 1985ا�شراح�الشال�،�مدخل�����علم��جتماع��عالمي�،�القا�رة�،�مكتبة���ضة�الشرق�،� -

  2012علم�املعرفة�،�صا���خليل�أبو�إصبع�،�ال�و�ت�،�: آرثر�آسا�ب��غر�،�وسائل��عالم�واملجتمع�،�ترجمة� -

 .  2007منال�أبو�ا��سن�،�أساسيات�علم��جتماع��عالمي،�القا�رة،�دار�ال�شر�ل��امعات�،�� -

 .  2003محمد�حسام�الدين�،�املسؤولية��جتماعية�لل��افة�،�القا�رة�،�الدار�املصر�ة�اللبنانية�،� -

   2004لقا�رة�،�الدار�املصر�ة�اللبنانية�،�م���سعيد�ا��ديدي�،��سلوى�إمام�ع���،��عالم�واملجتمع�،�ا -

- � �والثقافة �ا��ما���ي ��تصال �وسائل ،� �لعيا��� �:نصر�الدين �الشارقة ،� �و�ست�ناء �الثقافة�)�مارات(القاعدة �دائرة ،

 . 2001و�عالم�،�

 . �1997اشم�صا���،�ب��وت�،�دار�السا���،�: غوستاف�لو�ون�،�سي�ولوجية�ا��ما����،�ترجمة� -

 1985ن�محمد�ا��سن�،�البناء��جتما���والطبقية�،�ب��وت�،�دار�الطليعة�للطباعة�وال�شر�،�إحسا -
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- � �وتقديم �ترجمة ��عالم �سلطة ��استلز�، �،�: مانو�ل ��م��ية �املطا�ع �لشؤون �العامة �ال�يئة �ن �القا�رة ،� �حرفوش محمد

2014   

 .1974لقا�رة�،�دار�الكتب�ا��امعية�،أحمد�ا��شاب،�أحمد�النكالوي�،�املدخل�السسيولو���لإلعالم�،�ا -

 . 2008فؤاد�شا��ن�،�ب��وت�،�دار�الكتاب�ا��ديد�املتحدة�،�: فرا�س�س�بال،�امليديا�،�ترجمة� -

Éric Maigret, Sociologie de la communication et les médias,2ed, Paris, Armand colin, 2007 

  :مواقع��ن��نت

https://ia801407.us.archive.org/25/items/asasyat_ilm_al-ijtemaa_al-ialami/asasyat_ilm_al-ijtemaa_al-

ialami.pdf 

ttps://drive.google.com/file/d/0B9x5L29xpeaaajdmMXlxZkNya2s/view 

  :دور�ات� -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��

  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  �ساسيةوحدة�التعليم�: اسم�الوحدة

  �1شر�عات��وأخالقيات�ال��افة� :اسم�املادة

  5:الرصيد

  2:املعامل

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

 . بات�ال��ا���عر�ف�الطلبة�بأ�م�ال�شر�عات��عالمية�ا��ديثة�����مختلف��نظمة�،�وحقوق�وواج -

�ال��ا��،� - �العمل �ممارسة �عن �امل��تبة �وا��نائية �املدنية � �املسؤولية �أ�مية �عن � ��افية � �معرفية �بخلفية �الطلبة إمداد

  . والظروف�ال���يمكن�أن�تؤدي�بال��ا���ليصبح�تحت�طائلة�القانون 
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ب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���وصف�تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطال( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

القواعد�القانونية،�عالقة�القواعد�القانونية�بالقواعد��خالقية،�أقسام�القانون�وفروعھ�،�النظر�ة�العامة�: �ملام�بما�ي���

  .ل��رائم�التعب��ية،�ا��ر�ة�واملسؤولية��جتماعية�لل��افة،�ا��ق�����عالم�و�تصال

  

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( ملادةمحتوى�ا

 مف�وم�حر�ة�التعب���واملسئولية��جتماعية�لوسائل��عالم .1

  حر�ة��عالم����القانون�الدو�� .2

 �شأة��شر�عات��عالم� .3

 �شر�عات��عالم��مر�كية .4

 �شر�عات��عالم�الفر�سية .5

 عالم�العر�ية�شر�عات��  .6

 )جرائم�ال�شر��لك��و�ي�،�ا��صوصية،�أمن�املعلومات( ال�شر�عات�ا��اصة�بجرائم�ال�شر�ع����ن��نت .7

 �شر�عات��عالم�وحقوق���سان� .8

 شروط��ممارسة�م�نة��عالم�وحقوق�ال��افي�ن�ووجبا��م����ال�شر�عات�العر�ية .9

 ر�عات�العر�يةأش�ال�الرقابة��عالمية�ومحظورات�ال�شر����ال�ش .10

 تجر�م�ال�شر�ال��في� .11

 أساس�املسؤولية�عن�جرائم�ال�شر .12

 أنواع�جرائم�ال�شر�ال��في� .13

 جرائم�ال��افة�املطبوعة����القانون�ا��زائري  .14

  

�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �مباشرة� ) :حصص �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

  . ات�لتعميق�معارفھباملحاور�السابقة���للمحاضر 

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  مستمرة،�امتحان

  

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

،�تو�س�،�الدار��1م��جتما��،�طقراءة�معرفية����النظام��خال������ضوء��عال : عزي�عبد�الرحمن�،�قوان�ن��عالم��-

  .2014املتوسطية�لل�شر�،�

دراسة�قانونية�بنظرة�إعالمية�،ا��زائر،��دار�بلق�س�لل�شر�: لعالوي�خالد�،�جرائم�ال��افة�املكتو�ة����القانون�ا��زائري �-

  . 2011والتوز�ع�،�

   2003د�سم��،�م�شورات�ا����،��8 -7ا��زائر،�: ندوة�دولية�: مركز�ا�����للدراسات�الدولية�،�مف�وم�القذف����ال��افة��-

    2001العر�ي�لل�شر�والتوز�ع�،: لي���عبد�املجيد�،��شر�عات�ال��افة����الوطن�العر�ي�،�القا�رة��-

  . 2014فت���حس�ن�عامر�،�املسؤولية�القانونية�و�خالقية�لل��في،�القا�رة�،�العر�ي�لل�شر�والتوز�ع�،��-
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     2007بان،�حر�ة��عالم����القانون�الدو���،��سكندر�ة�،�مركز��سكندر�ة�للكتاب�،محمد�عطا�هللا�شع�-

   2002جميل�عبد�البا���الصغ��،�ا��وانب��جرائية�ل��رائم�املتعلقة�باإلن��نت،�القا�رة،�دار�ال��ضة�العر�ية،�-

  �2008امعة�ا��ديدة�،�قدري�ع���عبد�املجيد�،��عالم�وحقوق���سان�،��سكندر�ة�،�دار�ا��-

  2002الدار�املصر�ة�اللبنانية،:حسن�عماد�م�اوي،�أخالقيات�العمل��عالمي�،�القا�رة��-

  2003دار�الفكر�ا��ام��،� :الوج������جرائم�ال��افة�و�ال�شر،�القا�رةإبرا�يم�عبد�ا��الق،��-

   2003دار�الفكر�ا��ام��،�: احمد�إبرا�يم�سيد،�املسؤولية�املدنية�وا��نائية�لل��في،�القا�رة�-

  ).2002(دار�ال��ضة�العر�ية،�: خالد�رمضان�عبد�العال�سلطان،�املسؤولية�ا��نائية�عن�جرائم�ال��افة،�القا�رة�-

   1999مدحت�رمضان�ا��ماية�ا��نائية�لشرف�واعتبار�ال��صيات�العامة�،القا�رة،�دار�ال��ضة�العر�ية�،�-

  :مواقع��ن��نت

http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/Rua_Strategia/Rua-Issue-

07/rua07_096.pdf 

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163446 

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7308/1/D0923.pdf 

http://alikessaissia.net/?p=23 

http://www.etc-graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-

Hauptseite/manual/versionen/arabisch/media/media.pdf 

http://ecipit.org.eg/Arabic/pdf/Research_3.pdf 

http://www.aim-

council.org/SiteCollectionDocuments/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84

%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7

%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.pdf 

ttps://drive.google.com/file/d/0B9x5L29xpeaaajdmMXlxZkNya2s/view 
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  2:املعامل

  ) ثالثة�أسطر�ع����ك���ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،���(: أ�داف�التعليم

  . �عر�ف�الطالب��بمداخل�بحوث�ال��افة�لي�ون�ع���ب�نة�باألطر�النظر�ة�عند�اختياره�ملشروع�بحث�الدكتوراه .1
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  .تمك�ن�الطالب�من�معرفة�خصائص��ل�مدخل�نظري�من�مداخل�بحوث�ال��افة .2

 بحث�الدكتوراه�تمك�ن�الطالب�من�معرفة�أنواع�بحوث�ال��افة�مما��ساعده�ع���اختيار�مشروع .3

  

وصف�تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

خصائص�البحث�العل���وأ�ميتھ����التقدم�و�ناء�املعرفة�العلمية،��شأة�منا���البحث�مف�وم�املن���،��:�ملام�بما�ي��

  أنواع�البحوث�العلمية����العلوم���سانية�و�جتماعية�-اصر��ساسية�للمن���العل���العل��،�العن

  

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

 �عر�ف�بحوث�ال��افة .1

 �شأة�بحوث�ال��افة .2

  مراحل�تطور�بحوث�ال��افة .3

  وظائف�بحوث�ال��افة .4

  ملدخل�الوظيفي�لبحوث�ال��افةا .5

  املدخل��جتما���لبحوث�ال��افة� .6

  املدخل�التار����لبحوث�ال��افة .7

  مدخل�املمارسة�امل�نية .8

  الت�امل�امل���������بحوث�ال��افة� .9

  بحوث�املحتوى : أنواع�بحوث�ال��افة� .10

  بحوث�الش�ل .11

 )�نقرائية( املقروئية�–بحوث�القراء� .12

 بحوث�ال��افة��لك��ونية .13

 �دارة�ال��فية�–ث�التوز�ع�بحو  .14

�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �مباشرة� ) :حصص �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

 

  )كو�ن�ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�الت( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  مراقبة�مستمرة�،�امتحان

  

  )إ���كتب�،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع
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 . 2014،عمان�،�دار�املس��ة��لل�شر�والتوز�ع�والطباعة،1م����الل�املزا�رة�،منا���البحث��عالمي،�ط -

 . 1992،��القا�رة�،�عالم�الكتب�،�1محمد�عبد�ا��ميد�،�بحوث�ال��افة�،�ط -

تاح�،�محمود�منصور��يبة�،�البحث��عالمي�اتجا�ات�وقراءات����حلقة�البحث�ال��في�و�عالمي�،�اسماعيل�عبد�الف -

 . �2001سكندر�ة�،�مركز��سكندر�ة�للكتاب�،�

 . 2001سامي�طا�ع�،�بحوث��عالم�،�القا�رة�،�دار�ال��ضة�العر�ية�،� -

 .2006عالم�الكتب�،�: عالم�،�القا�رة�بحوث�� : سم���محمد�حس�ن�،�دراسات�����منا���البحث�العل��� -

راسم�محمد�ا��مال�،�مقدمة����منا���البحث�����الدراسات��عالمية�،�القا�رة�،�مركز�جامعة�القا�رة�للتعليم�املفتوح� -

�،1999 . 

 .1976عالم�الكتب�،�: ،�القا�رة�،���سس�واملبادئ: بحوث��عالم�،�سم���محمد�حس�ن -

 . 2000عالم�الكتب،�القا�رة�: العل������الدراسات��عالمية��البحث: محمد�عبد�ا��ميد -

 1979ديوان�املطبوعات�ا��امعية،: ،�تحليل�املحتوى����بحوث��عالم،�ا��زائر�محمد�عبد�ا��ميد -

دراسات����املن��ية�والسيميولوجيا�وتحليل�املضمون،�دمشق�،�مطبعة�خالد�بن�: أديب�خضور�،�البحوث��عالمية -

 .  1987الوليد�،�

 1979محمد�عبد�ا��ميد�،�تحليل�املضمون����بحوث��عالم�،�ا��زائر�،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،� -

 

- Grosjean,L,B,S&Lagacé,M.Introduction aux méthodes derecherche en communication.Bonville,Luc:les 

éditions de la chenelière inc.2007,p- 92-89 . 

- Stéphane, O, (dir),Introduction à la recherche en SIC ,presse universitaire de Grenoble , 2007,p58- 59 . 

  

  :مواقع��ن��نت -

- http://files.books.elebda3.net/elebda3.net-wq-3182.pdf 

- http://30dz.justgoo.com/t300-topic 

- http://kenanaonline.com/files/0079/79340/NewMedia_1.pdf 
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  البحث�التوثيقي :اسم�املادة

  3:الرصيد

  2:املعامل

  

  ) مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك���ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من(: أ�داف�التعليم

 .ر�ط�الطالب�بمعارف�جديدة�تفتح�أمامھ�مجاال�للبحث

  .القدرة�ع���استغالل��دوات�والتقنيات�املعلومية

  

  

سطر�ن�ع���وصف�تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

�الطرق� �باستخدام �وتوثيق�ا �واملعلومات �البيانات �عن �البحث �وأساليب �العل�� �بالبحث � �ا��اصة �العامة �باملعارف �ملام

  .والتقنيات�ا��ديثة

  

  

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

  مف�وم�التوثيق .1

  سباب�التوثيقأ .2

  أنواع�الوثائق .3

  أ�مية�الوثائق .4

  الوسائط�ال���يتم�التوثيق�عل��ا .5

  املكتبة��ف��اضية .6

  متطلبات�التوثيق��لك��و�ي .7

  ...حاسوب�،�ما���ضو�ي: املعدات� .8

  ...ال�شغيل�،�معا��ة�ال�لمات�والنصوص: ال��مجيات� .9

  ��داف�،�كيفية�البحث: التوثيق��لك��و�ي .10

  بحث�العل��طرق�التوثيق����ال .11

  نظام�جمعية�اللغات�ا��ديثة .12

 نظام�جمعية�علم�النفس��مر�كية .13

  التوثيق����قائمة�املراجع .14

  

�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �مباشرة� ) :حصص �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....ة�مستمرة،�امتحانمراقب: طر�قة�التقييم -

  مراقبة�مستمرة�،�امتحان
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  )إ���كتب�،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع -

 . 2007،�القا�رة�،�عالم�الكتب�،��1محمد�عبد�ا��ميد�،��تصال�و�عالم�ع���شبكة��ن��نت�،�ط -

 . 2009،�القا�رة�،�عالم�الكتب�،���1عالم�البديل�،�ط: نات�محمد�عبد�ا��ميد�،�املدو  -

- � �البحث �تقنيات �الناصر�، �الواحد �ط: عبد ،� �والتأصيل �النقد �إ�� �وال��كيب �التأس�س ��2من �الدار�البيضاء ، )� ) املغرب

 2014م�شورات�الزمن�،�

�والكمبيوتر - �ال��افة ،� �صادق �مصطفى �ال: عباس �بمساعدة �ال��ا�� �لالستقصاء �الدار�مدخل ،� �ب��وت كمبيوتر�،

 .  2005العر�ية�للعلوم�،�

- � �لإلعالمي�ن �العل�� �البحث ،� �زعموم �لل��افة�: خالد �دار�ا��ليج ،� �الشارقة ،� �امليدانية �والتطبيقات �املن��ية القواعد

 . 2009والطباعة�وال�شر�،�

كتوراه�،�الر�اض�،�قرطبة�ل�شر�والتوز�ع�،�دليل�الباحث�ن����إعداد�البحوث�العلمية�ملرحلة�املاجست���والد/سيد�ال�واري� -

�،2012 . 

�ل - �. ديفيد �ترجمة ،� ��عالم �لوسائل �النو�� �التحليل �ش�يدر�، �كر�ستوفر�فرج ،� �،��: السيد �ا��زامي �أحمد �ا��كم عبد

 .  2015القا�رة�،��دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع�،�

- � ��ن��نت �كينغ�،���في �إليوت ،� �و�ديك �� : واندي �شبكة �استخدام �ترجمة ��خرى، ��لك��ونية �واملواقع مل�س�: ن��نت

  . 2009اليح���عمان�،���لية�لل�شر�والتوز�ع�،�

  

 

  

  :مواقع��ن��نت

  

http://e-learning.edition-alger2.org/course/info.php?id=5&lang=tr 

http://www.kfnl.org.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%

85%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1/293-350.pdf 
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  وحدة�التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  تار�خ�ا��زائر�الثقا�� :اسم�املادة

  1:الرصيد

  1: املعامل

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  .وغ���املادي�ع���العصور �عر�ف��الطالب�بخصائص�ال��اث�الثقا���املادي� -

 .تمك�ن�الطالب�من��ملام�بأ�مية�املثقف�ودوره����التنمية��املستدامة����املجتمع�ا��زائري  -

 .إكساب�الطالب�القيم�ال����عزز�لديھ�حب��نتماء�واملحافظة�ع����و�تھ����عصر�العوملة�الثقافية� -

  

لو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���وصف�تفصي���للمعارف�املط( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

�حاطة�باملستجدات�والتحديات�الرا�نة�ال���تواجھ�الثقافة�ا��زائر�ة����عصر��–�ملام�بتار�خ�ا��زائر����مختلف�العصور�

  .العوملة�وال�يمنة�الثقافية�

   )ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�: ( محتوى�املادة

  مف�وم�الثقافة�واملثقف� .1

  خصائص�الثقافة .2

 ا��زائر�الثقا���قبل��حتالل�الفر����تار�خ�� .3

  ا��زائر�الثقا���أثناء��حتالل�الفر�����تار�خ�� .4

  ال��اث�الثقا���املادي� .5

  ال��اث�الثقا���غ���املادي .6

  املتاحف� .7

  املسرح .8

  الس�نما .9

  الشعر� .10

  تبالك .11

  املوسيقى .12

  الثقافة�ا��زائر�ة����مرحة�التعددية��عالمية�والسياسية .13

  دور�املثقف�ا��زائري����املجتمع .14

 

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  امتحان

 )إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع -

  1998،ب��وت�دار�الغرب��سالمي،) 10 -1:�جزاء( م�سعد�هللا�،�تار�خ�ا��زائر�الثقا���أبو�القاس. د -

 2006شو���العلوي�،�ر�انات��ن��نت�،�ب��وت�،�مجد�املؤسسة�ا��امعية�للدراسات�وال�شر�والتوز�ع�،� -
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ة����الرواسب�الثقافية�،�تو�س�،�قراءة�معرفي: عبد�الرحمن�عزي�،��عالم�وتفكك�الب�يات�القيمية����املنطقة�العر�ية� -

 . 2009الدار�املتوسطية�لل�شر�،�

�ترجمة - ،� ��جتماعية �العلوم ��� �الثقافة �مف�وم ،� ��وش �ط: دن�س �لل��جمة�1من���السعيدا�ي، �العر�ية �املنظمة �ب��وت ،

،2007 . 

 . 1999ر�،�بر�ان�غليون�،�سم���أم�ن�،�ثقافة�العوملة�وعوملة�الثقافة�،�ب��وت�،�دار�الفكر�املعاص -

 .2006ال�سق�القي���و�يمنة�القوة�،�ب��وت�،�مركز�دراسات�الوحدة�العر�ية�،�: صباح�ياس�ن�،��عالم� -

،�املركز�الثقا���) املغرب�( مصطفى���ازي�،�حصار�الثقافة�ب�ن�القنوات�الفضائية�والدعوات��صولية�،�الدار�البيضاء� -

 . 1998العر�ي�،�

  2001،�دائرة�الثقافة�و�عالم�،�) �مارات�( تقانة�،�الشارقة�مجموعة�كتاب�،�الثقافة�وال -

نذير�طيار�،�ا��زائر�،�املجلس��ع���للغة�العر�ية�،�: التحدي�الزم���و�عالمي�،�ترجمة�: ت��ي�بروتون�،�البعد�الالمر�ي� -

2006 . 

 ز\2002يعة�،�،�ب��وت�،�دار�الطل1يح���اليحياوي�،����العوملة�والتكنولوجيا�والثقافة�،�ط -

أف�ار�حول�السلطة�وا��م�ور�والو���والواقع�،�مركز�نماء�: محمد�ع���فرح�،�صناعة�الواقع�،��عالم�وضبط�املجتمع� -

 2014للبحوث�والدراسات،�ب��وت�،�

 1993خليل�صابات،�القا�رة�،�. د: �الة�عبد�الرؤوف�مراد�،�تقديم�: س��ج�برو�،�فيليب�بروتون�،�ثورة��تصال�،�ترجمة� -

. 

 . 2001إمام�عبد�الفتاح�إمام�،�ال�و�ت�،�عالم�املعرفة�،�: و�ل�كيملي�ا�،�أود�سا�التعددية�الثقافية�،ترجمة� -

   2008،�دار�ا��ليج�لل��افة�والطباعة�وال�شر،�)�مارات�( مركز�ا��ليج�للدراسات�،�ال�و�ة�الوطنية�،�الشارقة� -

 . 1979عبية�،�ب��وت�،�دار�ا��داثة�،�خليل�أحمد�خليل�،�نحو�سوسيولوجيا�للثقافة�الش -

سعد�الدين�إبرا�يم�،�دور�وسائل��عالم����دعم�ثقافة�املجتمع�املد�ي�،�القا�رة�،�مركز�ابن�خلدون�للدراسات��نمائية� -

�،1997 . 

 . 1984عواطف�عبد�الرحمن�،�قضايا�التبعية��عالمية�والثقافية����العالم�الثالث�،�ال�و�ت�،�عالم�املعرفة�،� -

 

  :مواقع��ن��نت

http://www.patrimoineculturelalgerien.com/  

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6283/1/S1114.pdf-https://dspace.univ 

alger.dz/jspui/bitstream/1635/10651/1/BACHOUCHI_KENZA.pdf-http://biblio.univ  

  

  

  :دور�ات� -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��

  3لة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�املج
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 
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  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة�التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  �تصال��جتما���والسيا��� :سم�املادةا

  1:الرصيد

  1: املعامل

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  �عر�ف�الطالب��بأ�مية�وم�انة��تصال��جتما���والسيا�������املجتمع�

  .ب�م�ارات��تصال��جتما���والسيا����تمك�ن�الطالب�من�اك�سا

  . تمك�ن�الطالب�من��ملام�بأ�م�نماذج�ووسائل��تصال�السيا����و�جتما������املجتمع�ا��زائري 

  

  وصف�تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

معرفة��افية�بأ�م�أدوات�التغي����–�ن�وأسس�النظم�السياسية�و�جتماعية��والثقافية�معرفة��افية�بالقوان: �ملام�بما�ي���

  معرفة�اتجا�ات�الراي�العام�وأساليب�واس��اتيجيات��قناع�-السيا����و�جتما��

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

  صال�مف�وم��ت .1

  أ�مية��تصال��جتما�� .2

  خصائص��تصال��جتما�� .3

  نماذج�ونظر�ات��تصال��جتما�� .4

  أنواع��تصال��جتما�� .5

  أدوات��تصال��جتما�� .6

  �عر�ف��تصال�السيا����و�شأتھ .7

  وظائف��تصال�السيا��� .8

9. � �السيا��� ��تصال �و�شباعات:  مداخل ��- �ستخدامات ��ولو�ات �ترت�ب �واملعا��ة� - مدخل �املعلومات �شر

  ...املعلوماتية�

  وسائل��تصال�السيا��� .10

 نماذج��تصال�السيا���� .11

  �تصال�السيا����والديمقراطية .12

  معوقات��تصال�السيا����و�جتما��� .13

  واقع��تصال�السيا����و�جتما������املجتمع�ا��زائري  .14

  

  )��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�ُي��ك�ال( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  امتحان

  ) إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع
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السيد��عبد�ا��ميد�عطية�،�محمد�محمود�م�د��،��تصال��جتما���وممارسة�ا��دمة��جتماعية،�القا�رة�،�املكتب� -

 . 2004ا��ام���ا��ديث�،�

 .1997،�الر�اض�،�مكتبة�العبي�ان�،�1صال�السيا����،�طمحمد�بن�سعود�ال�شر�،�مقدمة�����ت -

 1988ابرا�يم�بن�حمد�القعيد�،�الر�اض�،�دار�املعرفة�للتنمية�ال�شر�ة�،�: برت�دكر�،�فن��تصال�،�ترجمة� -

  . 2005الضبط�والسيطرة�،�القا�رة�،�الدار�املصر�ة�اللبنانية�،�: راسم�محمد�ا��مال�،�نظام��تصال�و�عالم�الدو��� -

   1983ع���مقلد�،�ب��وت�،�م�شورات�عو�دات،:شرودر،�وآخرون�،�ال�سو�ق�السيا���،�ترجمة.ش. �ـ�_ 

 . 2004التفاوض،��سكندر�ة�،�دار�ا��امعة�ا��ديدة�،��–فن�البيع�: عبد�السالم�أبو�قحف�،�ال�سو�ق�السيا���� -

 . 2007ب�،�فؤاد�عبد�املنعم�البكري�،�ال�سو�ق��جتما���،�القا�رة�،�عالم�الكت -

 . 2004،�عمان�،�دار�وائل�لل�شر�،�1محمد�إبرا�يم�عبيدات�،�ال�سو�ق��جتما���،�ط -

 

  :مواقع��ن��نت

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6574/1/S1507.pdf  

http://www.univ-djelfa.dz/revues/dirassat/index_htm_files/Makal11_12.pdf 

 

http://www.univ-djelfa.dz/revues/dirassat/index_htm_files/Makal11_12.pdf 

 

http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/Rua_Strategia/Rua-Issue-

03/rua03_150.pdf 

https://www.uop.edu.jo/En/Research/Theses/Documents/%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D

9%86%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82.pdf 

  :دور�ات� -

  )الماملدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��ع( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��

  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

 

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  تكشافيةوحدة�التعليم��س: اسم�الوحدة

  ��افة�املواطن :اسم�املادة

  1:الرصيد

  1: املعامل

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

 �عر�ف�الطالب�بأ�م�وسائل��عالم�ا��ديدة�ع���شبكة��ن��نت�وخصائص�ا -

  ة�وا��ة�عن�دور���افة�املواطن�����عز�ز�حر�ة�التعب���والتوجھ�الديمقراطي��تمك�ن�الطالب�من�بلورة�فكر  -
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  وصف�تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

استخدام�ا��اسب�����اتقان�م�ارات�الكتابة��و �-معرفة��افية�بتكنولوجيات��عالم�و�تصال�ا��ديثة��-: �ملام�بما�ي���

  .و�تصال��شبكة��ن��نت

   )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

 املجتمع�الشب�ي�ووسائل��عالم�ا��ديدة� .1

 مف�وم���افة�املواطن .2

  �شأة���افة�املواطن .3

 تطور���افة�املواطن .4

  أش�ال���افة�املواطن .5

 م��ات���افة�املواطنم .6

 و��افة�املواطن) الورقية( أوجھ��ختالف�ب�ن�ال��افة�التقليدية� .7

 أسباب��قبال�ع�����افة�املواطن .8

 دور���افة�املواطن�����عز�ز�حر�ة�التعب�� .9

 ��افة�املواطن�والديمقراطية�الرقمية .10

 أخالقيات���افة�املواطن .11

 معوقات���افة�املواطن .12

  ��زائرواقع���افة�املواطن����ا .13

 مستقبل���افة�املواطن .14

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  امتحان

  إ���كتب�،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  . 2013الواقع�واملستقبل�،�الر�اض�،�: حنان�أحمد�سليم�،���افة�املواطن� -

 . 2007،�القا�رة�،�عالم�الكتب�،��1،��تصال�و�عالم�ع���شبكة��ن��نت�،�ط�محمد�عبد�ا��ميد -

 . 2009،�القا�رة�،�عالم�الكتب�،���1عالم�البديل�،�ط: محمد�عبد�ا��ميد�،�املدونات� -

  2006جمال�محمد�غيطاس،�الديمقراطية�الرقمية�،�القا�رة�شركة���ضة�مصر�للطباعة�وال�شروالتوز�ع، -

،��لية���1شام�عبد�هللا�،�ط: امليثاق�املد�ي�،�فقر�املعلومات�و�ن��نت�الدو���،ترجمة: ،�الفارق�الرق����ب�با�نور�س -

 2006لل�شر�التوز�ع�،�عمان،�

- � ��ن��نت �كينغ�،���في �إليوت ،� �و�ديك �: واندي �ترجمة ��خرى، ��لك��ونية �واملواقع ��ن��نت �شبكة مل�س�: استخدام

 . 2009ية�لل�شر�والتوز�ع�،�اليح���عمان�،���ل

   2013عبد�الصبور�فاضل�،�ال��افة�والثورة�الرقمية�،�القا�رة�،�ا��امعة�املفتوحة�،��-

   .2008، والتوز�ع دار�ال�ادي�للطباعة�وال�شر: ،�ب��وت�ال��ف�وإيقاع�العصر،��ا��ليم�حمود عبد�-

  . 1997العر�ي�لل�شر�والتوز�ع�،�: القا�رة�

قواعد�ال�شر��لك��و�ي�ال��في�الشب�ي��،�أبو�ظ���،�الظفرة�للطباعة�: ق�،���افة��ن��نتعباس�مصطفى�صاد�-

  .2003وال�شر،�

  2015دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع�،�: القا�رة�،��1ط�،��عالم�ا��ديد�،�رضا�أم�ن�-
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دار�الفجر�لل�شر�: القا�رة�،��1،�ط�وسام�كمال�،��عالم��لك��و�ي�واملحمول��ب�ن�امل�نية�وتحديات�التطور�التكنولو���-

   2014والتوز�ع�،�

  

  :مواقع��ن��نت

  

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/11282/1/BOUGHAZI_FATIHA.pdf 

http://mdc.birzeit.edu/2015/files/tala%20rsch.pdf 

http://hrdoegypt.org/wp-content/uploads/2016/04/%D8%AA%D9%82%D8% 

B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86.pdf 

  

  :دور�ات� -

  )ة�العليا�لل��افة�وعلوم��عالماملدرسة��الوطني( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��

  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

  

  

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  �ول : السدا���

  وحدة�التعليم��فقية: سم�الوحدةا

  )�نجل��ية�( اللغة��جن�ية� :اسم�املادة

  1:الرصيد

  1: املعامل

  

�:) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  ة�انجل��ية�سليمةإكساب�الطالب�م�ارات�و�ستماع�والتحدث�والكتابة�بلغ

The course aims to  : -provide students with the language skills and knowledge required to communicate effectively in English  -

acquaint them with basic grammatical components and writing 

  لو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذاوصف�تفصي���للمعارف�املط( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

ف�م�املصط��ات��ساسية،�والقدرة�ع���الكتابة��-القواعد��ساسية�للنحو�والصرف�للغة��نجل��ية�: �ملام�بما�ي���

  .والتحدث�بوضوح

   )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

- Introduction to the Course 

- Conversation Practice 
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- Reading Comprehension with exercises 

- Basics of English Grammar, with exercises 

- Writing Styles, with exercises 

  إ���كتب�،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  كتب�املتوفرة�واملناسبة�ملستوى�الطلبة�ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�ملدرس�املساق�الختيار�ال

  

1  - R. Doraiswamy. Effective Communication Skills in English. Jaipur, ABD Pub., 2006 

2  - A. Matthew Westra. Active Communication. Brooks, Cole Publishing Com, 2006.  

3  - B. Saundra Hybels and Richard L. Weaver. Communicating Effectively. CUP, 2005.    

4  - C. Gay Lumsden and Donald Lumsden. Communicating with Credibility and Confidence.Wadsworth, Inc. 

2004 

5 - Al-Sakran, M.Th. Bin Thalab, A. A. (2003) ENGLISH FOR MEDIA, Al -Ain: University Book House. 

6  - Nick Ceramella and Elizabeth Lee. Cambridge English for the Media.CUP,    2006.   

7   - Goddard, A. (1998) The Language of Advertising, London Rootledge 

Mascull, B. (1995) Key Words in the Media, Harper Collins Publishers , London. 

On-line Resources : 

1-Dictionary.com                 http://www.dictionary.com 

2-Linguistic Funland           http://www.linguisticfunland.com 

 

  

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  ا�يالث: السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  �2شر�عات��وأخالقيات�ال��افة� :اسم�املادة

  5:الرصيد

  3:املعامل

  

 ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم -

(  

  ال��افة القيات��ممارسة�م�نةتزو�د�الطلبة�بخلفية�معرفية�عن�أ�م��املواثيق�وأخ -

 .تمك�ن�الطالب�من�ف�م�ممارسة�حر�ة�ال��افة����إطار�السياق��جتما�� -

تم�ن�الطالب�من�إدراك�أ�مية�ممارسة�العمل��عالمي�بمسؤولية�تحكم�ا�قيم��خالق� -

  واملوضوعية
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من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن��وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة� -

  ).  ع����ك��

� �ي�� �بما �،�النظر�ات�: �ملام ��عالم �مل�نة �،�ال�شر�عات�املنظمة �العامة� ��خالق �نظر�ات ،� �لل��افة ��جتماعية املسؤولية

  .�جتماعية�،�ثوابت�وقيم�املجتمع�ا��زائري�

  

 )ادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�م: ( محتوى�املادة -

  

 مف�وم��خالق�والقواعد��خالقية .1

 مف�وم��خالقيات�امل�نية����وسائل��عالم .2

  .العالقة�ب�ن�ال��افة�وألخالق�وا��ر�ات�الديمقراطية .3

  أسباب���تمام�بدراسة�أخالقيات�ال��افة .4

  ���العالم��شأة�وتطور�أخالقيات�م�نة��ال��افة� .5

  ف�أخالقيات�م�نة�ال��افةأ�دا .6

  أنواع�مواثيق�أخالقيات�ال��افة� .7

 مجالس�ال��افة�وعالق��ا�بأخالقيات�ال��افة .8

  نظر�ة�الواجب��خال������املمارسة��عالمية� .9

 أخالقيات�ال��افة�������نظمة��عالمية�العر�ية� .10

 أخالقيات�ال��افة����ا��زائر��� .11

  أخالقيات�ال��افة��لك��ونية� .12

 ملمارسات�غ����خالقية����م�نة�ال��افةأ�م�ا .13

 واقع�أخالقيات�ال��افة����عصر�العوملة .14

�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �مباشرة� ) :حصص �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  امتحان+ مراقبة�مستمرة�        

  

   )إ���كتب�،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع -

 2016،�تو�س�،�الدار�املتوسطية�لل�شر�،�1عبد�الرحمن��عزي�،�نظر�ة�الواجب��خال������املمارسة��عالمية�،�ط -
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  2014ملسؤولية�القانونية�و�خالقية�لل��في�،�القا�رة�،�العر�ي�لل�شر�والتوز�ع�،�فت���حس�ن�عامر�،�ا -

  .2012دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع�،�: محمد�صفوت�حسن��،�القا�رة�،�: ج�ن�فور�مان�،أخالقيات�ال��افة،�ترجمة� -

 2012ع�،��سام�عبد�الرحمن�املشاقبة�،�أخالقيات�العمل��عالمي�،�دار�أسامة�لل�شر�والتوز� -

  2011صناعة�العقول�،�ب��وت�،�مندى�املعرف�،�.. فاضل�محمد�البدرا�ي�،��عالم� -

شو��ار�ن�ي�،�القا�رة�،�دار�الفجر�لل�شر�: ترجمة�سب�س�،�وآخرون،���عالم�و�سواق�وأخالقيات�امل�نة�،. ادوارد��ـ� -

 . 2012،��والتوز�ع

،�ب��وت�،��املؤسسة�ا��امعية��1ر�اب�العابد�،ط. أ: يا��عالم��،�ترجمة�ديونتولوج: جان��لود�برتراند�،�أدبيات��عالم� -

 2008للدراسات�وال�شر�والتوز�ع�،�

 . 2005،مكتبة�الفالح�لل�شر�والتوز�ع�،) �مارت( سليمان�صا���،�أخالقيات��عالم�،�القا�رة�،�الع�ن� -

 2002ملصر�ة�اللبنانية،الدار�ا:حسن�عماد�م�اوي،�أخالقيات�العمل��عالمي�،�القا�رة� -

مناقشة�علمية�كما�حدد��ا�جمعية�رؤساء�تحر�ر�ال��ف��مر�كية�،�: �اتلنج�،��أخالقيات�ال��افة.جون��ل� -

  1993الدار�العر�ية�لل�شر�والتوز�ع��،�: كمال�عبد�الرؤوف�،�القا�رة�: ترجمة�

-Alexqndrine civard – Racinais, La Déontologie des  journalistes: Principes et pratiques ,Ellipses Edition Markering S.A.,2003. 

- Marc – Francois Bernier ,Ethique et Déontologie du Journalismes : Edition revue et augmentée, 

Québec, Les presse de l'université LAVAL SAINT-FOY,2004 

- Claude Hagège,L'éthique de l' internet face au nouveau monde numérique:Mais qui garde les gardes ,Paris, L'Harmattan , 2015  

- Christians, Clifford, M. Fackler, K. Rotzoll and B. McKee , Media Ethics: Cases and Moral Reasoning. (5th edition). New York: 

Longman. 1998 

- Day, Louis A, Ethics in Media Communications: Cases and Controversies. (3rd edition) Belmont, CA.: Wordsworth, 2000 

- Patterson, Philip and L. Wilkins , Media Ethics: Issues and Cases. New York: Mc-Graw-Hill Co, 1998 

  :مواقع�ان��نت

http://strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/ECSSR_DOCDATA_PRO_EN/Resources/PDF/Rua_Strategia/Rua-Issue-

07/rua07_096.pdf 

http://www.maharat-news.com/Temp/Attachments/37cacf6c-f794-46c8-868f-54e182eed1fd.pdf 
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  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
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  2:املعامل

  

 طر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أس(: أ�داف�التعليم -

(  

  واملجالت�تمك�ن�الطالب��من��معرفة�أسس�تصميم�وإخراج�ا��رائد

  �ساب��الطالب�امل�ارات�العملية�����خراج�ال��فيكا

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة� -

  ).  ع����ك��

�ي�� �بما �����:  �مام �ا��اسب �استخدامات � ،� �ال��في �التصو�ر ،� �ال��في �والتحر�ر �الكتابة فنون

  . وال��مجيات�ا��اصة��بالتصميم�و�خراج�ال��في�،�أسس�الطباعة�

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة -

  �عر�ف��خراج�ال��في�و�شأتھ .1

  ظائف��خراج��و  .2

  محددات�إخراج�ال��يفة .3

  تصميم�الصفحة�املطبوعة .4

  إخراج�امل�ن .5

  إخراج�العناو�ن .6

  إخراج�العناصر�ا��رافيكية .7

  إخراج�ا��ر�دة .8

  إخراج�املجلة .9
 و�خراج�ال��في�برمجيات�التصميم� .10

 تصميم��واج�ات�مواقع�ال��ف��لك��ونية .11

 مبادئ�التصميم�والعوامل�املؤثرة�عليھ .12

 ... العناصر�البنائية�واملعلوماتية: عددة�والتفاعلية����مواقع�ال��ف��لك��ونية�الوسائط�املت .13

 أساليب�تقييم�تصميم�مواقع�ال��ف��لك��ونية .14

�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �مباشرة� ) :حصص �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

  . ارفھباملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�مع

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  امتحان+ مراقبة�مستمرة�        

  

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

   2001ر�املصر�ة�اللبنانية�،�تجا�ات�ا��ديثة،�القا�رة،�الدا: شر�ف�درو�ش�اللبان،�تكنولوجيا�ال�شر�ال��في  -

دراسة����التفاعلية�وتصميم�املواقع�،�القا�رة�،�الدار�املصر�ة�اللبنانية�،�: شر�ف�درو�ش�اللبان،�ال��افة��لك��ونية��-

2005 .  
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  2005عباس�مصطفى�صادق�،�ال��افة�وال�ومبيوتر،�الدار�العر�ية�للعلوم�،�ب��وت،�-

خراج�ال��ف��لك��ونية�ع���شبة��ن��نت�،�القا�رة�،�دار�العلوم�لل�شر�والتوز�ع�حل���محمود�محمد�أحمد��محسب�،�إ�-

�،2007 .  

  .2001مركز�جامعة�القا�رة�للتعليم�املفتوح�،�: أشرف�محمود�صا���،�شر�ف�درو�ش�اللبان�،��خراج�ال��في�،�القا�رة� -

  .2008وز�ع،�دار�الفجر�لل�شر�والت: سم���محمود،��خراج�ال��في،�القا�رة�-

رحمة�برس�للطباعة�: �خراج�ال��في��لك��و�ي،�القا�رة�: حسن�ن�شفيق،�دليل�املخرج�ال��في�إلبداع�الصفحات�-

  . 2007وال�شر�،�

  2006رحمة�برس�للطباعة�وال�شر،�: حسن�ن�شفيق،�ا��وانب�العملية����إخراج�ا��ر�دة،�القا�رة�-

  .2002مؤسسة�حمادة�للدراسات�ا��امعية�وال�شر�والتوز�ع،��:ع���نجادات،��خراج�ال��في،�القا�رة�-

 .  2001الدار�املصر�ة�اللبنانية،�: سعيد�الغر�ب�النجار،�مدخل�إ����خراج�ال��في،�القا�رة -

 

 

  

 

  مواقع�ان��نت -

- http://denimsquare.ca/press/denim-jeans 

- http://www.newsdesign.net/pdfs/HaveYouSeen.pdf 
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  2:املعامل

  

 ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم -

(  

  �عر�ف�الطالب��بأ�م�ا��دمات�ال���تقدم�ا�مواقع�ال��ف��لك��ونية -
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  تزو�د�الطالب�بخلفية�معرفية��افية��عن�القوالب�التحر�ر�ة�املستخدمة����تحر�ر�مواقع�ال��ف��لك��ونية� -

يم،�سطر�ن�وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعل( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة� -

 ).  ع����ك��

�ي�� �بما � �:  �ملام ��ن��نت �شبكة �وتطور � -�شأة � �وخائص�ا ��ن��نت ��-مواقع ��ن��نت �لشبكة ��عالمية ال�شر��–الوظيفة

  �لك��و�ي

  

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة -

 واقع��ن��نتقواعد�الكتابة�مل .1

 مواصفات�ال��في��لك��و�ي .2

جمع�،�معا��ة�،�تخز�ن�واس��جاع�،�تحر�ر�،�: استخدام�تكنولوجيا��تصال����التحر�ر��لك��و�ي� .3

 نقل�وتوز�ع�،�عرض

 التخطيط��،�جمع�املعلومات�،�تنظيم�املعلومات�،: مراحل�إعداد�املادة�ال��فية� .4

 �و�يخصائص�وضوابط�التحر�ر�ال��في��لك� .5

 م�ارات�تحر�ر�ال��ف��لك��ونية .6

 تحديات�تحر�ر�ال��افة��لك��ونية .7

 �نواع�ال��فية� .8

 قالب�السرد�امل�سلسل�–) ب��م�الشاشة( قالب�الكتل�النصية�: قوالب�التحر�ر�ال��في��لك��و�ي� .9

 )شاشات�متتالية( قالب�النص�الطو�ل� .10

 قالب�لوحة�التصميم .11

  قالب�املقاطع��- قالب�غ���ا��طي .12

 قالب�القائمة�-قالب�الساعة�الرملية� .13

  أسلوب�فورك�–أسلوب�الدائرة��-قالب�وول�س��يت�جورنال� .14

  

�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �مباشرة� ) :حصص �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  
  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مرة،�امتحانمراقبة�مست: طر�قة�التقييم -

  امتحان+ مراقبة�مستمرة�        

  

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع
  

 . 2007،�القا�رة�،�عالم�الكتب�،��1محمد�عبد�ا��ميد�،��تصال�و�عالم�ع���شبكة��ن��نت�،�ط -

  2006ديمقراطية�الرقمية�،�القا�رة�شركة���ضة�مصر�للطباعة�وال�شروالتوز�ع،جمال�محمد�غيطاس،�ال -
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 2006،��لية�لل�شر�التوز�ع�،�عمان،��1،�ط -

- � ��ن��نت �كينغ�،���في �إليوت ،� �و�ديك �: واندي �ترجمة ��خرى، ��لك��ونية �واملواقع ��ن��نت �شبكة مل�س�: استخدام

 . 2009،�اليح���عمان�،���لية�لل�شر�والتوز�ع�

   2013عبد�الصبور�فاضل�،�ال��افة�والثورة�الرقمية�،�القا�رة�،�ا��امعة�املفتوحة�،��-

   2015دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع�،�: ،��القا�رة��،�ترجمة�،��بة�ر�يع�ةبول�ليف�سون�،�أحدث�وسائل��عالم�ا��ديد�-

العر�ي�: القا�رة�: ،�القا�رة��1،�محمود�خليل�،�اتجا�ات�حديثة�����نتاج�ال��في�،ط�درو�ش�مصطفى�اللبان شر�ف -

 . 2000لل�شر�والتوز�ع�،�

   .2008، والتوز�ع دار�ال�ادي�للطباعة�وال�شر: ،�ب��وت�عصرال��ف�وإيقاع�ال،��ا��ليم�حمود عبد�-

العر�ي�لل�شر�: ،�القا�رة��1أسس�بناء��نظمة�التطبيقية����التحر�ر�ال��في�،�ط: محمود�خليل�،�ال��افة��لك��ونية��-

  . 1997والتوز�ع�،�

  .2006،� دار�الشروق�لل�شر�والتوز�ع: ،�القا�رة��ال��افة��لك��ونية����الوطن�العر�ي�م���الفيصل�،� عبد -

قواعد�ال�شر��لك��و�ي�ال��في�الشب�ي��،�أبو�ظ���،�الظفرة�للطباعة�: عباس�مصطفى�صادق�،���افة��ن��نت�-

  .2003وال�شر،�

  2015دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع�،�: ،�القا�رة��1رضا�أم�ن�،��عالم�ا��ديد�،�ط�-

دار�الفجر�لل�شر� :،�القا�رة���1ي�واملحمول��ب�ن�امل�نية�وتحديات�التطور�التكنولو���،�طوسام�كمال�،��عالم��لك��و�-

   2014والتوز�ع�،�

الواقع�والتحديات�،�تحر�ر�،�ع���عبد�الرحمن�عواض�،��لية��تصال�،�: وقا�ع�مؤتمر���افة��ن��نت����العالم�العر�ي��-

  . 2006جامعة�الشارقة�،�: الشارقة�

الدار�: ،ب��وت��1مدخل�لالستقصاء�ال��ا���بمساعدة�ال�ومبيوتر�،�ط: طفى�صادق�،�ال��افة�وال�ومبيوتر�عباس�مص��-

  . 2005العر�ية�للعلوم�،�

  . 2007دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع�،�: رضا�عبد�الواجد�أم�ن�،�ال��افة��لك��ونية�،�القا�رة��-

   مواقع�ان��نت

https://e1journalism.wordpress.com/2011/01/10/الكتابة-لل��افة-�لك��ونية 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content-134133.html 

https://www.alaqsa.edu.ps/site_resources/aqsa_magazine/files/393.pdf 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://files.books.elebda3.net/download-pdf-ebooks.org-ku-

12150.doc&hl=ar 

https://www.mada.org.il/ar/pencil/internet 

  :ور�ات�د -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��

  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

  

  

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��
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 2017/2018السنة�ا��امعية�

  الثا�ي: السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  ال��افة��ستقصائية :اسم�املادة

  5:الرصيد

  2:املعامل

  

�التعليم  - �أس(: أ�داف �ثالثة ��� �املادة، ��ذه ��� �نجاحھ ��عد �مؤ�الت �من �اك�سابھ �الطالب �ع�� �يف��ض طر�ع���ذكر�ما

 ) �ك��

  �عر�ف�الطالب�بأ�مية�ال��افة��ستقصائية�ودور�ا����املجتمع -

  تمك�ن��الطالب��من�معرفة�خصائص�وم�ارات�ممارسة�ال��افة��ستقصائية� -

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة� -

   ). ع����ك��

�–�شر�عات�وأخالقيات��عالم��–�نواع�ال��فية��- �نظمة�ال��فية���–وظائف�ال��افة����املجتمع��: �ملام��بما�ي���

  .استخدام�ا��اسب�����وشب�ات��تصال�����البحث�عن�املعلومات

  

 )للطالب��إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال�����: ( محتوى�املادة -

  مف�وم�ال��افة��ستقصائية�

 �شأة�ال��افة��ستقصائية .1

  أ�مية�ال��افة��ستقصائية .2

  معاي���ال��افة��ستقصائية .3

  أسباب�تزايد��عتماد�عل��ا .4

 أدوات�إنجاز�ا .5

  مصادر�معلومات�ال��افة��ستقصائية .6

  اش�ال�تحر�ر�ا .7

 ال��افة��ستقصائية����الدول�الفرانكفونية� .8

 ستقصائية����الدول��نجلوساكسونيةال��افة��  .9

 )شبكة�أر�ج�( ال��افة��ستقصائية����الدول��العر�ية� .10

 �تحاد�الدو���لل��افي�ن��ستقصائي�ن .11

 اخالقيات�ال��افة��ستقصائية .12

  معوقات�ال��افة��ستقصائية .13

 عوامل�تطو�ر�ال��افة��ستقصائية����ا��زائر .14
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�للطالب - �ال��صية �� ( �عمال �املوج�ةحصص �مباشرة� ) :عمال �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  
  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  امتحان+ مراقبة�مستمرة�        

  

  )إ���وعات�،�مواقع�ان��نت،كتب،�ومطب( : املراجع
  

 . 2013عبد�الصبور�فاضل�،�ال��افة�والثورة�الرقمية�،�القا�رة�،�دار�عطا�هللا�للطباعة� -

 .2011صناعة�العقول�،�ب��وت،�منتدى�املعارف�،�.. فاضل�محمد�البدرا�ي�،��عالم� -

: ،ب��وت��1ة�ال�ومبيوتر�،�طمدخل�لالستقصاء�ال��ا���بمساعد: عباس�مصطفى�صادق�،�ال��افة�وال�ومبيوتر��� -

 . 2005الدار�العر�ية�للعلوم�،�

دليل�أر�ج�لل��افة��العر�ية��ستقصائية�،�عمان�،�شبكة�إعالميون��من�.. مارك��ن���،�وآخرون�،�ع���درب�ا��قيقة -

 . 2009 ،" أر�ج�"أجل���افة�استقصائية��عر�ية�

 . 1997لثقا����،�ن�يل�الشر�ف�،��التحري�ال��في�،�عمان�،�مركز��فق�ا -

ع���دنيف�حسن�،دور�ال��افة��ستقصائية����م�افحة�الفساد�املا���و�داري�وا��ر�مة�املنظمة�،�غداد��،�مدرسة� -

 . 2009ال��افة�املستقلة�،�

 . 2006مع�د�ال��افي�ن�املح��ف�ن�،�وآخرون��،�ال��افة��ستقصائية�،�الدوخة�،�مركز�ا��ز�رة�للتجر�ب��عالمي�،� -

 . 2012م�نة�املتاعب�و�خطار�،�القا�رة�،�دار�ز�ران�لل�شر�والتوز�ع��،�: �سن�ع�����محمود�،ال��افة�استقصائية�ا� -

  

 

  مواقع�ان��نت� -

https://pediaformedia.wordpress.com/2015/10/29/reviews_5_arabic-_books-

_in_investigative_journalism_reading_and_download_linksالدور�ات/ 

http://www.arabaffairsonline.org/admin/uploads/9N.pdf 

 

  :دور�ات� -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��

  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

 

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  وحدة�التعليم�املن��ية: اسم�الوحدة
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  املنا���الكمية����بحوث�ال��افة :اسم�املادة

  3:الرصيد

  2:املعامل

  

  ) نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك���ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد(: أ�داف�التعليم

 عر�ف��الطالب�ب�شأة�وتطور�منا���البحوث�الكمية����ال��افة�� 

 ف�م�أوجھ�ال�شابھ�و�ختالف�ب�ن�املنا���الكمية�والكيفية����بحوث�ال��افة��  

 إكساب�الطالب�م�ارات��استخدام�املنا���الكمية������انجاز�بحوث����ال��افة� 

 

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�( : عارف�املسبقة�املطلو�ة�امل -

  ).  ع����ك��

التص�يفات�املختلفة�ملنا����–استخدامات�منا���البحث�العل����-�شأة�وتطور�منا���البحث�العل���: �ملام��بما�ي��� -

  . واملعلومات����البحث�العل���أسليب�جمع�البيانات�–البحث�العل���

 )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة -

  �عر�ف�املنا���الكمية�والكيفية�����بحوث�ال��افة�وخصائص��ل�م��ا .1

 �شأة�املنا���الكمية����بحوث�ال��افة� .2

 مراحل�تطور�منا���بحوث�ال��افة .3

 استخدام�املنا���الكميةمزايا� .4

 عيوب�البحوث�الكمية .5

 أنواع�منا����البحوث�الكمية����ال��افة .6

 التعر�ف�،�أنواع�الدراسات�امل��ية�أو�الوصفية�) : املن���الوصفي( من���امل���� .7

 تحليل�املضمون��: املجاالت�التطبيقية�للدراسات�امل��ية .8

 التعر�ف�وا��صائص�: املن���التجر��� .9

 تصميم�وتنفيذ�البحث�التجر���: ���املن���التجر  .10

 أنواع�العينات����بحوث�ال��افة� .11

 طرق�اختيار�العينات����بحوث�ال��افة� .12

 معاي���الصدق�والثبات����البحوث�الكمية�–أدوات�جمع�البيانات�واملعلومات� .13

 استخدامات�املنا���الكمية����بحوث�ال��افة��لك��ونية .14

  

�للطالب - �ال��صية ��ع( �عمال �املوج�ةحصص �مباشرة� ) :مال �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  

  مراقبة�مستمرة،�امتحان
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  )إ���قع�ان��نت،كتب،ومطبوعات�،�موا( : املراجع

 .2006عالم�الكتب،: بحوث��عالم�،�القا�رة�:سم���محمد�حس�ن�،�دراسات�����منا���البحث�العل�� -

 .1976عالم�الكتب�،�: ،�القا�رة�،���سس�واملبادئ: بحوث��عالم�،�سم���محمد�حس�ن -

 . 2000ة�القا�ر �-عالم�الكتب: البحث�العل������الدراسات��عالمية�: محمد�عبد�ا��ميد -

 1979ديوان�املطبوعات�ا��امعية،: محمد�عبد�ا��ميد��،�تحليل�املحتوى����بحوث��عالم،�ا��زائر -

 . 1992،��القا�رة�،�عالم�الكتب�،�1محمد�عبد�ا��ميد�،�بحوث�ال��افة�،�ط -

 . 2000عالم�الكتب،�القا�رة�: البحث�العل������الدراسات��عالمية�: محمد�عبد�ا��ميد -

 . 2014،عمان�،�داراملس��ة�لل�شروالتوز�ع�والطباعة،1املزا�رة�،منا���البحث��عالمي،�طم����الل� -

اسماعيل�عبد�الفتاح�،�محمود�منصور��يبة�،�البحث��عالمي�اتجا�ات�وقراءات����حلقة�البحث�ال��في�و�عالمي�،� -

 . �2001سكندر�ة�،�مركز��سكندر�ة�للكتاب�،�

 . 2001،�القا�رة�،�دار�ال��ضة�العر�ية�،��سامي�طا�ع�،�بحوث��عالم -

راسم�محمد�ا��مال�،�مقدمة����منا���البحث�����الدراسات��عالمية�،�القا�رة�،�مركز�جامعة�القا�رة�للتعليم�املفتوح� -

�،1999 . 

بن��دراسات����املن��ية�والسيميولوجيا�وتحليل�املضمون،�دمشق�،�مطبعة�خالد: أديب�خضور�،�البحوث��عالمية -

 .  1987الوليد�،�

- Grosjean,L,B,S&Lagacé,M.Introduction aux méthodes derecherche en communication.Bonville,Luc:les 

éditions de la chenelière inc.2007,p- 92-89 . 

- Stéphane, O, (dir),Introduction à la recherche en SIC ,presse universitaire de Grenoble , 2007,p58- 59 . 

 :مواقع�ان��نت -

http://www.maktabatii.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-

%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/ 

http://oasis-g.com/vb/showthread.php?t=11692 

  :�ات�دور  -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��

  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  وحدة�التعليم�املن��ية: اسم�الوحدة

  �تجا�ات�البحثية�ا��ديثة����ال��افة :اسم�املادة

  3:الرصيد
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  2:املعامل

  

  ) ���ثالثة�أسطر�ع����ك���ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،(: أ�داف�التعليم

 عر�ف��الطالب�باملجاالت�ا��ديدة��لبحوث�ال��افة�� 

 املنا���،�املقار�ات�املن��ية،�أدوات�: تمك�ن�الطالب�من�معرفة��تجا�ات�ا��ديدة����بحوث�ال��افة�،�من�حيث�

 .البحث

  

طالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�ال( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

املنا���و�دوات�املستخدمة��–مجاالت�بحوث�ال��افة�ووظائف�ا��-�شأة�وتطور�بحوث�ال��افة����: إملام�الطالب��بما�ي���

  .جم�ور�ال��افة�وخصائصھ��–���بحوث�ال��افة�

  

  

  )ة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�ماد: ( محتوى�املادة

 ) ....ال��از�ل�( أورو�ا�،�أمر��ا�ا��نو�ية�: التنظ���لواقع�الدراسات�ال��فية�ا��ديدة� .1

 ... ال��افة�الفور�ة�أو�املباشرة�،�ا��دمات�،�املدافعة،�املجانية: التص�يفات�ا��ديدة�ألنواع�ال��ف .2

 ة�واملضام�ن�التحر�ر�ة�تجا�ات�ا��ديدة����التغطية��خبار� .3

 ظا�رة�تنامي��ندماج�ب�ن�وسائل��عالم�وتقلص��س�ثمارات .4

 �تجا�ات�ا��ديثة����تصميم�وإخراج�ال��ف .5

 اختيار�العينات�–قياس�التأث����–املصداقية�: تحديات�بحوث�ال��افة��لك��ونية .6

 املنافذ��ا��ديدة�لألخبار� .7

 البحوث�ال��فية�الدولية�املقارنة .8

 وث��الثقافية�والبي�يةالبح .9

 )الصناعة�واملمارسة�امل�نية�( بحوث�تأث��ات�العوملة�والتكنولوجيا�ع���ال��افة� .10

 املتغ��ات�ا��ديدة����بحوث�نظر�ة�جدول��عمال� .11

 السياق�ا��ديد�لبحوث�حارس�البوابة� .12

 اتجا�ات�النظر�ة�النقدية�و�حوث�ال��افة .13

 بحوث�ال��افة�البديلة .14

 ل��افة��لك��ونية�وتقييم�ا��ودةالدراسات�املقارنة�ل .15

 بحوث��ح��افية�وامل�نية�و��ئة�العمل�ال��في .16

�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �مباشرة� ) :حصص �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم
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  مراقبة�مستمرة،�امتحان

  

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

- � �ال��افة �بحوث ��� �ا��ديثة �،�تجا�ات �بخيت �الدراسات�:سيد ��� �السائدة �التيارات �ألبرز �ونقدية �م��ية مراجعة

 ) . �مارات�العر�ية�( لشارقة�ال��فية�،��لية��تصال�،�جامعة�ا

- � �ال��افة �بحوث ��� �ا��ديد ،� �بخيت �الع�ن:سيد �عر�ية �وإس�امات �غر�ية �ا��ام����) �مارات( مدارس �دار�الكتاب ،

،2011 

 2002دار�الفكر�العر�ي�،�: عواطف�عبد�الرحمن�،�النظر�ة�النقدية����بحوث��تصال�،�القا�رة -

  2013القيمية�����عالم�،�تو�س�،�الدرا�املتوسطية�لل�شر�،�عبد�الرحمن�عزي�،�من��ية�ا��تمية� -

  2013عبد�الصبور�فاضل�،�ال��افة�والثورة�الرقمية�،�القا�رة�،�ا��امعة�املفتوحة�،�� -

خالد�طھ�ا��الد�،�ب��وت�،�الدار�العر�ية�للعلوم�ناشرون،�: برنار�بوليھ�،���اية�ال��اف�ومستقبل��عالم�،�ترجمة� -

2011 .  

   .2008، والتوز�ع دار�ال�ادي�للطباعة�وال�شر: ،�ب��وت�ال��ف�وإيقاع�العصر،����ليم�حمودا عبد -

قواعد�ال�شر��لك��و�ي�ال��في�الشب�ي��،�أبو�ظ���،�الظفرة�للطباعة�: عباس�مصطفى�صادق�،���افة��ن��نت -

 .2003وال�شر،�

من��ال��افة��التقليدية�إ����عالمات��ال��صية���،�ع���بن�شو�ل�القر�ي�،���تجا�ات�ا��ديثة����ال��افة�الدولية� -

  الر�اض�،�جامعة�امللك�سعود�

الواقع�والتحديات�،�تحر�ر�،�ع���عبد�الرحمن�عواض�،��لية��تصال�،�: وقا�ع�مؤتمر���افة��ن��نت����العالم�العر�ي� -

  . 2006جامعة�الشارقة�،�: الشارقة�

: ،ب��وت��1مدخل�لالستقصاء�ال��ا���بمساعدة�ال�ومبيوتر�،�ط: وتر�عباس�مصطفى�صادق�،�ال��افة�وال�ومبي�� -

 . 2005الدار�العر�ية�للعلوم�،�

  

  :مواقع��ن��نت

http://shanaway.ahlamontada.com/t6374-topic 

1- BEAUDICHON Janine, La communication,Processus, 

formes et applications, Paris, Armand Colin, 1999. 

http://www.startimes.com/?t=26691333 

http://www.youm7.com/story/2014/10/12/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/1902154 

http://www.must.edu.eg/Publications/Media_Articale_1.pdf 

http://www.startimes.com/?t=26691333 

https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents/%D8%A7.%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9

%86%D9%8A%20%D9%86%D8%B5%D8%B1.pdf 

http://kt-b.com/?p=7558 

https://www.squ.edu.om/Portals/50/jass/2/jass2A3.pdf?ver=2016-10-23-102346-483 
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  :دور�ات� -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��

  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

  

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  وحدة�التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  قضايا�را�نة :اسم�املادة

  1:الرصيد

  1: املعامل

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

السياسية�و�جتماعية�و�عالمية�و�قتصادية��والثقافية�ع���: �عر�ف�الطالب��بمختف�املستجدات����جميع�املجاالت -

 .املستوى�الوط���و�قلي���والدو��

  .إكساب�الطالب�م�ارات�التحليل�املوضو���والتفك���النقدي�البناء� -

  

طلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���وصف�تفصي���للمعرف�امل( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

�عالم�واس��اتيجيات��تصال��–�نظمة��قتصادية�و�جتماعية�املختلفة��- التيارات�السياسية�املعاصرة��:  �ملام��بما�ي���

  مشكالت�وقضايا�التنمية�-وصنع�القرار

  

 )ملحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�إجبار�ة�تحديد�ا: ( محتوى�املادة

 .إ��...السياسية�،��منية�،��قتصادية�،��جتماعية�،�الثقافية�،��عالمية: القضايا�الرا�نة .1

  القضايا�الرا�نة����ا��زائر .2

  القضايا�الرا�نة�املغار�ية .3

  القضايا�الرا�نة�العر�ية .4

  القضايا�الرا�نة�الدولية .5

ملدرس�املادة�لتحديد�تفاصيل�مضمون�املادة�ومحاور�ا�بناء�ع���ما��ستجد�من�تلك�القضايا� �ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ةُي�

  . ومدى�أ�مي��ا

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  .امتحان��������
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  )إ���ات�،�مواقع�ان��نت،كتب،�ومطبوع( : املراجع

خالد�طھ�ا��الد�،�ب��وت�،�الدار�العر�ية�للعلوم�ناشرون،�: برنار�بوليھ�،���اية�ال��اف�ومستقبل��عالم�،�ترجمة� -

2011 .  

 2002دار�الفكر�العر�ي�،�: عواطف�عبد�الرحمن�،�النظر�ة�النقدية����بحوث��تصال�،�القا�رة -

تقاطعات�ور�انات،�املركز�العر�ي�لألبحاث�ودراسات�السياسات،�: ديولو���،�الشب�ات�كمال�عبد�اللطيف�،�املعر���،��ي -

 . 2012ب��وت�،�

�س - �املجلس�. فليب �م�شورات �،ا��زائر�، �الطا�ر�بوساحية �ترجمة ،� �العاملية �التكنولوجية �الثورة ،� �وآخرون ،� أنطوان

  �2006ع���للغة�العر�ية��

 2014عالم�وضبط�املجتمع�،�مركز�نماء�للبحوث�والدراسات�،�ب��وت�� : محمد�ع���فرح�،�صناعة�الواقع�� -

  :مواقع��ن��نت�

https://rfsic.revues.org/1145 

http://www.pal-studies.ps/data/book/46.pdf 

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7242/1/D0402.pdf 

https://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/relinter 

https://www.notre-planete.info/actualites/actu_1395_problemes_graves_planete_persistent.php 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600009/ 

  :دور�ات� -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��

  3ة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�املجل
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

  

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  وحدة�التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  ثقافة�الصورة :سم�املادةا

  1:الرصيد

  1: املعامل

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

 �عر�ف�الطالب��بالدور�الثقا���و�عالمي�للصورة -

 إكساب�الطالب��م�ارات�التعامل��مع��الصورة -

  الصورة�واستخداما��ا�وتأث��ا��ا����عصر�العوملةباملعارف�النظر�ة�ا��اصة�بم�ونات�الطالب��املام� -
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وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

   ).  �ك��

  منا���تحليل�الصورة�-الصورة��وظائف�واستخدامات�–�شأة�التصو�ر�وأ�ميتھ�:  �ملام�بما�ي���

  

  

  

  

  

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

 مف�وم�الصورة�وأ�مي��ا�����الثقافة�املعصرة .1

 �شأة�وتطور�فن�التصو�ر .2

 أنواع�الصور  .3

  مبادئ�الثقافة�املرئية .4

 ورة�ال��فية�ع���العملية��دراكية�للمتلقيتأث���الص: �دراك�البصري�للصورة .5

 وظائف�الصورة����ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية .6

 ���وسائل��تصال�السمعية�البصر�ةوظائف�الصورة� .7

 لغة�الصورة�وايديولوجي��ا� .8

 سلطة�الصورة .9

 الصورة�والواقع .10

  تأث���املعا��ة�الرقمية�ع����ثقافة�ومصداقية�الصورة� .11

 والقانونية�الستخدام�الصورة���عاد��خالقية� .12

 التحليل�السيميولو���للصورة .13

 �يجابيات�والسلبيات: ثقافة�الصورة����عصر�العوملة .14

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  امتحان       

  

  )��إ�كتب�،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  .2004النظر�ة�والتطبيق�،�القا�رة�،�عالم�الكتب�،�: محمد�عبد�ا��ميد،�السيد�������،�تأث��ات�الصورة�ال��فية

  2005عالم�املعرفة�،�: شاكر�عبد�ا��ميد�،�عصر�الصورة�،�ال�و�ت�

مؤسسة�الوراق��: م،�عمانمغامرة�سيميائية����أش�ر��رساليات�البصر�ة����العال: قدور�عبد�هللا�ثا�ي،�سيميائية�الصورة�-

  . 2007،�لل�شر�والتوز�ع�

  .1999دار�ال�شائر�للطباعة�وال�شر�،�،��حسن��شقر: ترجمة،�تحقيق ،التصو�ر�الضو�ي�املتقدم�م�شيل�ال�غفورد، -

روال��روز،�فن�التصو�ر�الرق���واستخدامات�ال�ام��ات�الرقمية،�ترجمة�مركز�التعر�ب�وال��جمة،�الدار�العر�ية�للعلوم،� -

  1998ب��وت

  .شر�والتوز�ع�دراسة�فنية�،�،�القا�رة�،�العر�ي�لل�:محمود�علم�الدين�،�الصورة�ال��فية��-
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  2014الصورة�ب�ن�الفن�والتواصل�،�الدار�البيضاء�،�افر�قيا�الشرق�،�: عبد�العا���معزوز�،�فلسفة�الصورة�

 . 1884محمد�ن��ان�سو�لم�،�التصو�ر�وا��ياة�،�ال�و�ت�،�عالم�العرفة�،� -

  2005لثقافية�لل�شر�،فن�وإعالم�،�القا�رة�،الدار�ا: عبد�الفتاح�ر�اض�،عبد�الباسط�سلمان�،���ر�التصو�ر -

  . 2004بحث����أيديولوجية�الصورة�وصورة��يديولوجيا�،�تو�س�،�دار���ر�لل�شر�،�: مخلوف�حميدة�،�سلطة�الصورة� -

-Zavoina, Susan C. and John H. Davidson. Digital Photo Journalism. Boston, MA: Allyn and Bacon 2002 

l (eds.). Visual Culture: The Reader. London, Thousand Oaks, New Dehli: Sage in Evans, Jessica and Stuart Hal -

association with the Open University, 1999. 

Mirzoeff, Nicholas. An Introduction to Visual Culture. London ; New York: Routledge, 2003 - 

  :مواقع�ان��نت

http://www.oudnad.net/spip.php?article1227 

biskra.dz/lla/images/pdf/sem5/ibrir.pdf-http://lab.univ 

lyon.cnrs.fr/wa_files/Atelier_Wanlin.pdf-romantiques.ish-http://etudes 

  

  

  :دور�ات� -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��

  3سانية،�جامعة�ا��زائر�املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

  

  

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  وحدة�التعليم��فقية: اسم�الوحدة

  ) �نجل��ية( اللغة��جن�ية� :اسم�املادة

  1:الرصيد

  1: املعامل

�:) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  إكساب�الطالب�م�ارات�و�ستماع�والتحدث�والكتابة�بلغة�انجل��ية�سليمة

The course aims to  : -provide students with the language skills and knowledge required to communicate effectively in English  -

acquaint them with basic grammatical components and writing 

  وصف�تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

ف�م�املصط��ات��ساسية،�والقدرة�ع���الكتابة��-للنحو�والصرف�للغة��نجل��ية�القواعد��ساسية�: �ملام�بما�ي���

  .والتحدث�بوضوح

   )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة
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- Introduction to the Course 

- Conversation Practice 

- Reading Comprehension with exercises 

- Basics of English Grammar, with exercises 

- Writing Styles, with exercises 

  إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�ملدرس�املساق�الختيار�الكتب�املتوفرة�واملناسبة�ملستوى�الطلبة�

  

1  - R. Doraiswamy. Effective Communication Skills in English. Jaipur, ABD Pub., 2006 

2  - A. Matthew Westra. Active Communication. Brooks, Cole Publishing Com, 2006.  

3  - B. Saundra Hybels and Richard L. Weaver. Communicating Effectively. CUP, 2005.    

4  - C. Gay Lumsden and Donald Lumsden. Communicating with Credibility and Confidence.Wadsworth, Inc. 

2004 

5 - Al-Sakran, M.Th. Bin Thalab, A. A. (2003) ENGLISH FOR MEDIA, Al -Ain: University Book House. 

6  - Nick Ceramella and Elizabeth Lee. Cambridge English for the Media.CUP,    2006.   

7   - Goddard, A. (1998) The Language of Advertising, London Rootledge 

Mascull, B. (1995) Key Words in the Media, Harper Collins Publishers , London. 

On-line Resources : 

1-Dictionary.com                 http://www.dictionary.com 

2-Linguistic Funland           http://www.linguisticfunland.com 

 

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  ��زائرال��افة��لك��ونية����ا :اسم�املادة

  5:الرصيد

  3:املعامل

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  �عر�ف�الطالب�بأ�م�ال��ف��لك��ونية�ا��زائر�ة�-

�ملعر �- �وغ���ا �ا��زائر�ة ��لك��ونية �ال��ف �ب�ن �مقارنة �عقد �من �الطالب ��لك��ونية�تمك�ن �ال��افة �تطور �مستوى فة

  ا��زائر�ة�وخصائص�ا

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��
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استخدام�ا��اسب�����و�رمجيات��اتقان�–الوظيفة��عالمية�لشبكة��ن��نت��- وسائل��عالم�ا��ديدة��: �ملام��بما�ي���

  ال��افة��لك��ونية���–وطرق�التصفح�لشبكة��ن��نت�

  

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

  

 تكنولوجيات��عالم�و�تصال����ا��زائر� .1

 ئرشب�ات��تصال�واستخدام��ن��نت����ا��زا .2

 ا��صائص��قتصادية�لل��افة��لك��ونية� .3

 جم�ور�مستخدمي�شبكة��ن��نت����ا��زائر .4

 ���ا��زائر�شأة�ال��افة��لك��ونية� .5

 ���ا��زائرتطور�ال��افة��لك��ونية� .6

 أنواع�ال��افة��لك��ونية��ا��زائر�ة .7

 :نماذج�من���افة��ن��ن�ت�ا��زائر�ة .8

« Alegria- interface »  

 Le souk » ل��يفة�نموذج .9

 مضام�ن�ال��افة��لك��ونية����ا��زائر .10

 تصميم�مواقع�ال��افة��لك��ونية����ا��زائر .11

 التفاعلية����ال��افة��لك��ونية�ا��زائر�ة .12

 تقييم�مواقع�ال��افة��لك��ونية�ا��زائر�ة .13

 ا��زائر�ةمعوقات�ال��افة��لك��ونية� .14

  

ي�لف��ل�طالب�بإنجاز�ومناقشة��بحث�لھ�عالقة�مباشرة� ) :ل�املوج�ةحصص��عما( �عمال�ال��صية�للطالب -

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  مراقبة�مستمرة،�امتحان       

  

  )إ���،�مواقع�ان��نت،كتب�،ومطبوعات�( : املراجع

العر�ي�: القا�رة�:  ،�القا�رة�1،�محمود�خليل�،�اتجا�ات�حديثة�����نتاج�ال��في�،ط�درو�ش�مصطفى�اللبان شر�ف -

 . 2000لل�شر�والتوز�ع�،�

   2013عبد�الصبور�فاضل�،�ال��افة�والثورة�الرقمية�،�القا�رة�،�ا��امعة�املفتوحة�،��-

   .2008، والتوز�ع دار�ال�ادي�للطباعة�وال�شر: ،�ب��وت�ال��ف�وإيقاع�العصر،��ا��ليم�حمود عبد�-

العر�ي�لل�شر�: ،�القا�رة��1بناء��نظمة�التطبيقية����التحر�ر�ال��في�،�ط�أسس: محمود�خليل�،�ال��افة��لك��ونية��-

  . 1997والتوز�ع�،�
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  .2006،� دار�الشروق�لل�شر�والتوز�ع: ،�القا�رة��ال��افة��لك��ونية����الوطن�العر�ي�م���الفيصل�،� عبد -

�في�الشب�ي��،�أبو�ظ���،�الظفرة�للطباعة�قواعد�ال�شر��لك��و�ي�ال�: عباس�مصطفى�صادق�،���افة��ن��نت�-

  .2003وال�شر،�

  2015دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع�،�: القا�رة�،��1ط�،��عالم�ا��ديد�،�رضا�أم�ن�-

دار�الفجر�لل�شر�: القا�رة�،��1وسام�كمال�،��عالم��لك��و�ي�واملحمول��ب�ن�امل�نية�وتحديات�التطور�التكنولو���،�ط�-

   0142والتوز�ع�،�

الواقع�والتحديات�،�تحر�ر�،�ع���عبد�الرحمن�عواض�،��لية��تصال�،�: وقا�ع�مؤتمر���افة��ن��نت����العالم�العر�ي��-

  2006جامعة�الشارقة�،�: الشارقة�

  

  مواقع��ان��نت

http://www.univ-eloued.dz/rers/images/pdf/n15/O032016061.pdf 

http://thesis.univ-biskra.dz/2232/1/M%C3%A9moire_2010.pdf 

  

  :دور�ات� -
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  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  الثا�ي: السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  ا��مالت�ال��فية :اسم�املادة

  5:الرصيد

  2:املعامل

  

  ) �ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ����(: أ�داف�التعليم

  �عر�ف�الطالب��بأ�مية�ا��مالت�ال��ف��

  إكساب�الطالب�م�ارات�إعداد�وتنفيذ�وتقييم�ا��مالت�ال��فية

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

��مل� �ي�� �بما �: ام �ال��فية ��–النظم �والتحر�ر�ال��في �الكتابة ��- فنون �و�عالم ��تصال ��–نظر�ات � �التنموي �- �عالم

  .تكنولوجيات��عالم�و�تصال�-�تصال�السيا����و�جتما���–ال��افة�والرأي�العام�
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  )العمل�ال������للطالب�إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���: ( محتوى�املادة

 مف�وم�ا��ملة�ال��فية .1

 وظائف�ا��ملة�ال��فية .2

 مراحل�إعداد�ا� .3

 ا��ملة�ال��فية�املخطط�ل�ا�مسبقا .4

 ا��ملة�ال��فية�املفاجئة .5

 تحديد��موضوع�ا��ملة�ال��فية .6

 تحديد��أ�داف�ا��ملة .7

  تحديد��ا��م�ور�املس��دف .8

 تحديد��نواع�ال��فية�املناسبة�� .9

 ��فيةإدارة�ا��ملة�ال .10

  عوامل�نجاح�ا��ملة�ال��فية .11

 نماذج�تطبيقية���مالت���فية .12

 أساليب�تقييم�ا��ملة .13

  واقع�ا��مالت�ال��فية����ا��زائر .14

  

�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �مباشرة� ) :حصص �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: �قة�التقييمطر 

  مراقبة�مستمرة،�امتحان           

  )إ���كتب�،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  .2007لتوز�ع�،فاروق�أبو�ز�د�،�فن�الكتابة�ال��فية،�القا�رة�،�دار�ومكتبة�ال�الل،�دارا�لشروق�لل�شر�وا�-

  . 1999فاروق�أبو�ز�د�،�مقدمة����علم�ال��افة�،�القا�رة�،�مركز�جامعة�القا�رة�للتعليم�املفتوح�،��-

  . 1992،�دمشق�،�م�شورات�جامعة�دمشق�،��2أديب�خضور�،�أدبيات�ال��افة�،�ط�-

  1991أديب�خضور�،�مدخل�إ���ال��افة�نظر�ة�وممارسة�،��دمشق�،�املكتبة��عالمية،��-

  . 1992،�دمشق�،�م�شورات�جامعة�دمشق�،��2أديب�خضور�،�أدبيات�ال��افة�،�ط�-

  اق��ابات�نظر�ة�من��نواع�ال��فية،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر ،نصر�الدين�لعيا��� -

1994 .  

،��ديل�لل�شر�والتوز�ع���1ون�،�طسعيد�الكيال�ي�،�رأفت�غنيم�الشيخ�،�إنتاج�املواد��عالمية����ال��افة�و�ذاعة�والتلفز �-

  . 1994الزقاز�ق�،�

مفتاح��عالم�امل���،�م�شورات�املنظمة��سالمية�لل��بية�والعلوم�والثقافة�،�: عبد�الو�اب�الرامي،��جناس�ال��فية�-

2001 .  

   1985صالح�قبضايا�،�تحر�ر�وإخراج�ال��ف�،�القا�رة�،�املكتب�املصري�ا��ديث�،��-

  2002دار�ال�شر�العر�ي�: املف�وم�و�دوات،�القا�رة: املجيد،�التحر�ر�ال��في�لي���عبد -

  . 2005،�ب��وت�،�دار�امل��ل�اللبنا�ي�،���1سيم�ا��وري�،�فنون��عالم�والطاقة��تصالية�،�ط�-
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محمد�الدرو�ي�،�ال��افة�.  2009،�ب��وت�،�دار�امل��ل�اللبنا�ي�،��2املبادئ�و�صول�،�ط: �سيم�ا��وري،�الكتابة��عالمية��-

  1996وال��في�املعاصر�،�عمان�،�املؤسسة�العر�ية�للدراسات�وال�شر�،�

  

  مواقع��ان��نت

http://www.alraeed.net/training/uploads/files/book%202010%20-7/5.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Zakaria_Benseghier/publication/259494881_tsmym_alhjmlat_alalamyt/links/00b4

952c4429e5f92a000000/tsmym-alhjmlat-ala 

http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/fr/PEC_effective_fr.pdf 

http://www.pole-lagunes.org/ftp/VoyageLR2011_LifeTour/Life_LAGNature_campagne_sensibilisation_EGuilleminot.pdf 
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  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  ال��افة�املتخصصة����ا��زائر :اسم�املادة

  5:الرصيد

  2:املعامل

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: تعليمأ�داف�ال

  �عر�ف��الطالب�بأ�مية�ال��افة�املتخصصة��و�شأ��ا�وتطور�ا����ا��زائر -

 .تمك�ن�الطالب�من�ف�م�أسس�إنتاج�ال��ف�املتخصصة -

 .صصةإكساب�الطالب��م�ارات�الكتابة�لل��افة�املتخ -

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

فن��–إدارة�املؤسسة�ال��فية��–وظائف�ال��افة��–تصميم�وإخراج�ال��ف��-�شأة�ال��افة�وتطور�ا��: �ملام�بما�ي���

  الكتابة�ال��فية�

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( ادةمحتوى�امل

  مف�وم�ال��افة�املتخصصة .1

  �شأة�ال��افة�املتخصصة����العالم .2

  وظائف�وسمات�ال��افة�املتخصصة .3
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  �شأة�ال��افة�املتخصصة����ا��زائر .4

  ال��افة�الر�اضية����ا��زائر .5

  ال��افة�ال�سو�ة����ا��زائر .6

  ل��افة�الدي�ية����ا��زائرا .7

  ال��افة��قتصادية����ا��زائر .8

  ��افة��طفال����ا��زائر .9

  ال��افة�السياسية����ا��زائر .10

 ال��افة�العسكر�ة�و�منية����ا��زائر .11

 بحوث�ال��افة�املتخصصة����ا��زائر .12

 املشا�ل�والتحديات��الرا�نة�ال���تواجھ�ال��افة�املتخصصة����ا��زائر .13

 افة�املتخصصة����ا��زائرمستقبل�ال�� .14

ي�لف��ل�طالب�بإنجاز�ومناقشة��بحث�لھ�عالقة�مباشرة� ) :حصص��عمال�املوج�ة( �عمال�ال��صية�للطالب -

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  

  ) ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم -

  مراقبة�مستمرة،�امتحان�������

  

  )إ���كتب�،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع�-

  .2003عالم�الكتب،�: فاروق�أبو�ز�د،�ال��افة�املتخصصة�،�القا�رة -

  2007، دار�اليازوري�العلمية�:مدخل�إ�����افة��طفال،�عمانعدنان�عليوات،� محمد�-

   2003عالم�الكتب�،�: ووحدة�املعرفة،�القا�رة�عبد�العز�ز�شرف،�ال��افة�املتخصصة�-

  . 2003أديب�خضور،��عالم�املتخصص،�دمشق،�املكتبة��عالمية،��-

  .2002مكتبة�ا��امعة،: السيد�أحمد�مصطفى�عمر،��عالم�املتخصص،�الشارقة�-

  2002مكتبة�ومطبعة��شعاع�الفنية،: صالح�عبد�اللطيف،�ال��افة�املتخصصة،�القا�رة�-

 

  مواقع�ان��نت�

https://www.uop.edu.jo/download/research/members/199_1757_%D8%AF.% https://dspace.univ-

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/9037/1/S1912.pdfالدور�ات 

http://forum.kooora.com/?t=33689707 

http://algerieinfo.la/presse-specialisee.php 

  

  :دور�ات� -
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  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 



                             ال��افة�املكتو�ة��لك��ونية :عنوان�املاس��                                                                              جامعة�سعيدة����������: املؤسسة�

 2017/2018السنة�ا��امعية�

-Les Cahiers du journalisme 

  

 

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم��ساسية: اسم�الوحدة

  �تجا�ات�النقدية�����عالم�و�تصال :اسم�املادة

  5:الرصيد

  2:املعامل

  

  ) طالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���ال(: أ�داف�التعليم

 �عر�ف�الطالب�بأ�م��ش�اليات�املعرفية�واملن��ية�ا��اصة��علوم��عالم�و�تصال -

  تزو�د�الطلب�بخلفية�معرفية�وافية�عن�أ�م��رواد�التيارات�النقدية�ذات�العالقة��باإلعالم��و�تصال -

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : ملسبقة�املطلو�ة�املعارف�ا

  ).  �ك��

� �ي�� �بما �:  �ملام � �و�تصال ��عالم �وسائل �وتطور ��-�شأة �و�تصال ��عالم ��–نظر�ات �و�تصال ��عالم �بحوث �–منا��

  املسؤولية��جتماعية�لوسائل��عالم�-و�تصال�فنون�الكتابة�ال��فية�لوسائل��عالم

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

  

 �سس�النظر�ة�: النظر�ة�النقدية� .1

 رواد�التيارات�النقدية .2

  1مدرسة�فرانكفورت�ونقد�الواقع� .3

  2مدرسة�فرانكفورت�ونقد�الواقع� .4

  )برمنغ�ام�( املدرسة�النقدية�ال��يطانية .5

 )شومس�ي�( املدرسة��مر�كية� .6

 بحوث��عالم�و�تصال����منظور�التيارات�النقدية .7

 نظر�ة�التحكم�با��ما���� .8

 خصائص�جما����وسائل��عالم� .9

 تلقي�املواد��عالمية�والثقافية .10

 جتمع�ا��قيقي�و�ف��ا���املجتمع�املش�دي�،�امل: وسائل��تصال��واملجتمع�املعاصر� .11

 �يديولوجيا�واملجتمع�الشب�ي .12

 ديمقراطية��عالم�و�تصال� .13

 العوملة��عالمية .14
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�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �مباشرة� ) :حصص �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

  . باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  مراقبة�مستمرة،�امتحان -

  

  )إ���كتب�،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  

 . 2010كمال�من���،�النظر�ة�النقدية�ملدرسة�فرانكفورت�ا��زائر،�م�شورات��ختالف��،� -

 2002دار�الفكر�العر�ي�،�: النقدية����بحوث��تصال�،�القا�رةعواطف�عبد�الرحمن�،�النظر�ة� -

 .2012تقاطعات�ور�انات�،�املركز�العر�ي�لألبحاث�ودراسة�السياسات�،�قطر�،�: كمال��عبد�اللطيف�،�املعر���،��يديولو���،�الشب�ي� -

احية�،�ا��زائر�،�م�شورات�املجلس��ع���للغة�العر�ية�،�الطا�ر�بوس: أنطون�،�وآخرون�،�الثورة�التكنولوجية�العاملية�،�ترجمة�. فلي���س� -

2006 . 

 . 2006نذير��طيار�،��م�شورات�املجلس��ع���للغة�العر�ية�،�: التحدي�الزم���و�عالمي،�ترجمة�: ت��ي�بروتون�،�البعد�الالمر�ي� -

 . 2014بحوث�والدراسات�،��عالم�وضبط�املجتمع�،�ب��وت�،�مركز�نماء�لل: محمد�ع���فرح�،�صناعة�الواقع� -

  . 2016نماذج�من�ا��طاب��عالمي�،�عمان�،�دار�كنوز�املعرفة�لل�شر�والتوز�ع�،�: منية�عبيدي�،�التحليل�النقدي�ل��طاب� -

  

  مواقع�ان��نت�

  

https://sulaiman78.wordpress.com/2010/05/06/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9/ 

http://www.siironline.org/alabwab/solta5(18)/015.htm 

http://fll.univ-biskra.dz/images/pdf_revue/pdf_revue_06/samia%20djeffel.pdf 

http://journal.coherences.com/article27.html 

http://www.observatoire-omic.org/colloque-icic/pdf/Dorin2_2.pdf 
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  2:املعامل

  ) ھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاح(: أ�داف�التعليم

 �عر�ف�الطالب�بأ�م�املنا���الكيفية�واملقار�ات�املن��ية����بحوث�ال��افة -

 تمك�ن�الطالب�من�عقد�مقارنة�ب�ن�املنا���الكيفية�واملنا���الكمية����بحوث�ال��افة�واست�تاج�أ�م�الفروق�بي��ما -

  .ملنا���الكيفية����بحوث�ال��افةإكساب�الطالب�امل�ارات�التطبيقية����ا -

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

  ل��افة�تطبيقات�املنا���الكمية����بحوث�ا�–املنا���الكمية����بحوث�ال��افة���-منا���البحث�العل���:  �ملام�بما�ي���

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

  )النوعية�( مف�وم�البحوث�الكيفية� .1

  سمات�البحوث�الكيفية .2

 مجاالت�استخدام�البحوث�الكيفية .3

  عيوب�البحوث�الكيفية .4

  من���تحليل�ا��طاب����الدراسات��عالمية� .5

 ا��طاب��عالمي��مدارس�تحليل� .6

 من���تحليل�القوى�الفاعلة .7

 من���تحليل�حقول�الداللة��واملفا�يم .8

 التحليل�السيميولو�� .9

 دراسة�ا��الة .10

 تحليل�مسار�ال���نة����النص�ال��في .11

  تحليل�ا��قول�املرجعية����النص�ال��في .12

 تصميم�أدوات�جمع�البيانات�واملعلومات����البحوث�الكيفية� .13

 الكمية�والبحوث�الكيفية�الت�امل�ب�ن�البحوث� .14

 

�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �مباشرة� ) :حصص �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

 .باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ

  

  )ن�ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم 

  مراقبة�مستمرة،�امتحان       

  

  )إ���كتب�،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

 

 .2009دار�أسامة�لل�شر�والتوز�ع�،�: صفاء�جبارة�،�ا��طاب��عالمي�ب�ن�النظر�ة�والتحليل،�عمان� -

 2016العرفة�لل�شر�والتوز�ع�،��،�عمان�،�دار�كنوز �1ج�من�ا��طاب��عالمي�،�ط\نما: منية�عبيدي�،�التحليل�النقدي�ل��طاب� -

 2004أسس�ا�،�أسالي��ا�،�مجاال��ا،�الر�اض�،�مكتبة�ف�د�الوطنية�لل�شر،�: محمد�بن�عبد�العز�ز�ا����ان�،�البحوث��عالمية -

 . 2015ش�يدر�،�التحليل�النو���لوسائل���عالم�،�القا�رة�،�دار�الفجر�لل�شر�والتوز�ع�،�. السيد،�كر�ستوفر�ج�. ديفيد�ل� -
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محمد�شيا�،�مجد�املؤسسة�ا��امعية�للدراسات�وال�شر�والتوز�ع�ن�ب��وت�: جوناثان�بيغنل�،�مدخل�إ���سيمياء��عالم�،�ترجمة� -

2011. 

 . 2002محمد��شومان�،�تح���ا��طاب��عالمي�،�القا�رة�،�الدار�املصر�ة�اللبنانية�،� -

 . 2002السلطة�،�الدار�البيضاء��دار�الثقافة�،�من�اللغوة�إ���: أحمد�العاقد�،�تحليل�ا��طاب�ال��ا��� -

 . 2015مف�ومھ�ووظائفھ�ع���وسائل��عالم�،�عمان�،�دار�النفا�س�لل�شر�والتوز�ع�،�: نز�ت�محمد�الدلي���،�ا��طاب�الدعا�ي� -

 . 2006محمد�نادر�عبد�ا��كيم�السيد�،�لغة�ا��طاب��عالمي�،�القا�رة�،�دار�الفكر�العر�ي�،� -

 . 2016،�عالم�الكتب�ا��ديث�،�) �ردن�( ،�التواصل�اللغوي����ا��طاب��عالمي�من�الب�ية�إ����فق�التداو���،�ار�د��امل�شيخ� -

 . 2013جميل�حمداوي�،�من�سيميوطيقا��الذات�إ���سيميوطيقا�التواتر�،�الدار�البيضاء�،�إفر�قيا�الشرق�،� -

  ان��نتمواقع� -

http://masscomm.kenanaonline.net/posts/138843 

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/Moustaqbal%20_Arabi_450%20albahs_alalmi.pdf 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=40454 
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  ) ك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�ا(: أ�داف�التعليم

  املاس���: �عر�ف�الطالب�بأ�م�خطوات�تصميم�مشروع�مذكرة�التخرج� -

  .تدر�ب�الطالب�ع���تطبيق��افة�ا��طوات��جرائية�واملن��ية�إلنجاز�مشروع��بحث��التخرج -

رف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���وصف�تفصي���للمع( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

أنواع�ومجاالت�بحوث�ال��افة�أدوات�جمع�البيانات���–املنا���الكمية�والكيفية����بحوث�ال��افة�: �ملام�ال�امل�بما�ي��

  .طرق�الوصف�والتحليل�والتفس���ملعطيات�البحث�–واملعلومات�

  

  

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( ةمحتوى�املاد
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  : ا��طوات���ساسية�لتصميم�مشروع�البحث

 تحديد��مش�لة�البحث •

 تحديد�أ�داف�البحث •

  أ�مية�البحث •

  تحديد�الفروض�العلمية�وال�ساؤالت •

  )الدراسات�السابقة( عرض�ال��اث�املعر��� •

  ...… تحليلية�-وصفية�: أو�الدراسة�املراد�إنجاز�ا�تحديد�نوع�البحث� •

 �عر�ف�املصط��ات�واملفا�يم�املستخدمة����البحث •

 تحديد�املنا���ال���س�ستخدم����البحث •

  مجتمع�البحث�والعينة�تحديد •

  تحديد�أساليب�وأدوات�جمع�البيانات •

 توضيح�خطوات�تصميم�أدوات�جمع�البيانات •

 الباحثتحديد�أ�م�الصعو�ات�ال���واج�ت� •

  حدود�البحث •

  خطة�البحث •

  أخالقيات�البحث�العل���وحماية�حقوق�امللكية�الفكر�ة •

   �طار�النظري�للدراسة -   إلطار�امل���� - صفحة�أو�صفحات�املقدمة :محتو�ات�صلب�البحث •

قائمة� - بمصادر�ومراجع�البحث ب�بليوغرافية قائمة - ا��اتمة –   ...مطالب/ مباحث/ فصول�/ أبواب�: جسم�البحث

  جدول�ا��طأ�والصواب�إن�وجد - بمالحق�البحث�إن�وجدت

  

�للطالب - �ال��صية �املوج�ة( �عمال ��عمال �مباشرة� ) :حصص �عالقة �لھ �بحث � �بإنجاز�ومناقشة �طالب ��ل ي�لف

 : باملحاور�السابقة���للمحاضرات�لتعميق�معارفھ�وذلك�كما�ي���

 تدر�ب�الطلبة�ع���اختيار��موضوع�البحث�  

 ب�الطلبة�ع���تنفيذ�ا��طوات��جرائية�واملن��ية�للبحث��حسب�ال�سلسل�السابق�����ل�بحثتدر� 

 تدر�ب�الطلبة�ع���كيفية�اختيار�العينات����بحوث�ال��افة� 

 ست�يان،�استمارة�تحليل�املضمون : تدر�ب�الطلبة�ع���كيفية�تصميم�أدوات�جمع�البيانات�واملعلومات� ....  

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....بة�مستمرة،�امتحانمراق: طر�قة�التقييم

  مراقبة�مستمرة،�امتحان

 تدر�ب�الطلبة�ع���م�ارات�كتابة�تقر�ر�البحث  

 مناقشة���افة�مشار�ع�البحوث�املقدمة�من�قبل�الطلبة�وتقييم�ا  

  

  )إ���كتب�،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

 . 2014،عمان�،�داراملس��ة�لل�شروالتوز�ع�والطباعة،1ا�رة�،منا���البحث��عالمي،�طم����الل�املز  -

 . 1992،��القا�رة�،�عالم�الكتب�،�1محمد�عبد�ا��ميد�،�بحوث�ال��افة�،�ط -
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اسماعيل�عبد�الفتاح�،�محمود�منصور��يبة�،�البحث��عالمي�اتجا�ات�وقراءات����حلقة�البحث�ال��في�و�عالمي�،� -

 . 2001ندر�ة�،�مركز��سكندر�ة�للكتاب�،��سك

 . 2001سامي�طا�ع�،�بحوث��عالم�،�القا�رة�،�دار�ال��ضة�العر�ية�،� -

 .2006عالم�الكتب�،�: بحوث��عالم�،�القا�رة�: سم���محمد�حس�ن�،�دراسات�����منا���البحث�العل��� -

مية�،�القا�رة�،�مركز�جامعة�القا�رة�للتعليم�املفتوح�راسم�محمد�ا��مال�،�مقدمة����منا���البحث�����الدراسات��عال  -

�،1999 . 

 .1976عالم�الكتب�،�: ،�القا�رة�،���سس�واملبادئ: بحوث��عالم�،�سم���محمد�حس�ن -

 . 2000عالم�الكتب،�القا�رة�: البحث�العل������الدراسات��عالمية�: محمد�عبد�ا��ميد -

 1979ديوان�املطبوعات�ا��امعية،: ��بحوث��عالم،�ا��زائرعبد�ا��ميد�،�محمد�،�تحليل�املحتوى�� -

دراسات����املن��ية�والسيميولوجيا�وتحليل�املضمون،�دمشق�،�مطبعة�خالد�بن�: أديب�خضور�،�البحوث��عالمية -

 .  1987الوليد�،�

 1979،��محمد�عبد�ا��ميد�،�تحليل�املضمون����بحوث��عالم�،�ا��زائر�،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية -

 

- Grosjean,L,B,S&Lagacé,M.Introduction aux méthodes derecherche en communication.Bonville,Luc:les 

éditions de la chenelière inc.2007,p- 92-89 . 

- Stéphane, O, (dir),Introduction à la recherche en SIC ,presse universitaire de Grenoble , 2007,p58- 59 . 

  

 مواقع�ان��نت�  -

https://www.facebook.com/permalink.php?id=824312060919715&story_fbid=988370761180510 

  :دور�ات� -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��
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http://www.geologyofmesopotamia.com/phylosophy/phyloresearchtype.htm 
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  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  �عر�ف�الطالب�بمف�وم�املقاولتية�ودور�ا����التنمية��قتصادية�و�جتماعية�

  .و�د�الطالب�بخلفية�معرفية�وافية�عن�مراحل�إ�شاء�املشار�ع��ودراسة�جدوى�تأس�س�مؤسسات���فيةتز 

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

�ي��� �بما � ��:�ملام �ال��فية �� �–�نظمة �اقتصاديات � ��-عالم �ال��فية �املؤسسة ��–إدارة ��عالم قوان�ن��–�شر�عات

  �س�ثمار

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

  مف�وم�املقاولتية .1

 أ�مية�املقاولتية����التنمية�الوطنية .2

  الشباب�ا��زائري�وثقافة�املقاولتية .3

  الصغ��ة�واملتوسطة����ا��زائراملؤسسات� .4

   1قوان�ن��س�ثمار�وأج�زة�دعم�املقاولتية .5

   2قوان�ن��س�ثمار�وأج�زة�دعم�املقاولتية .6

 مراحل�أ�شاء�املؤسسة .7

 مف�وم�دراسة�جدوى�املشار�ع .8

 الت�اليف��س�ثمار�ة�للمشروع .9

 تقدير�العائد��س�ثماري  .10

 مصادر�التمو�ل .11

 تقييم�دراسة�ا��دوى  .12

 مجال�ال��افة�املقاولتية��� .13

  دراسة�جدوى�إ�شاء�مؤسسة���فية� .14

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  امتحان

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  

 .2000الفكر�العر�ي،�كيف��عد�ا�بنفسك،�القا�رة�،�دار�: صالح�الدين�حميد�،�دراسة�ا��دوى� -

 2012جامعة�ا��سن�الثا�ي،�الثقافة�املقاوالتية�،�الدار�البيضاء�،� -

محمود�علم�الدين�،�أم��ة�العبا���،�إدارة�ال��ف�واقتصاديا��ا،�القا�رة�،�مركز�جامعة�القا�رة�للتعليم�املفتوح�،� -

2001 . 

،�القا�رة�،�مركز�جامعة�القا�رة�للتعليم�عد���سيد�محمد�رضا�،�عاطف�عد���العبد�عبيد�،�التخطيط��عالمي� -

 . 2001املفتوح�،�

  . 2009عاطف�عد���العبد،�التخطيط��عالمي�،�القا�رة�،�الدار�العر�ية�لل�شر�والتوز�ع�،� -
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  :مواقع�ان��نت�

http://thesis.univ-biskra.dz/2005/1/gest_d12_2015.pdf 

http://www.univ-constantine2.dz/files/CV-enseignants/creation-entreprises.pdf 

http://theses.univ-oran1.dz/document/THA3216.pdf 

  

  :دور�ات� -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-ملجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��ا

  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

http://www.geologyofmesopotamia.com/phylosophy/phyloresearchtype.htm 

http://www.flsh-uh2c.ac.ma/flsh/docs/Manuel_entrepreneuriat_Arabe.pdf 

  

  وعة�و�لك��ونيةال��افة�املطب :عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���

  وحدة�التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  مشا�ل�ال��افة�املعاصرة :اسم�املادة

  1:الرصيد

  1: املعامل

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  املشا�ل�والتحديات�ال���تواجھ�ال��افة�عر�ف�الطالب�بأ�م��-

  .تمك�ن�الطالب�من�اك�ساب�ملكة�التحليل�املوضو���والتفك���النقدي�ا��اد�بخصوص�مستجدات�ال��افة�-

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

         �� �ي�� �بما �: �ملام �ال��فية ��–�نظمة � ��عالم ��-اقتصاديات �ال��فية �املؤسسة ��–إدارة ��عالمية �–السياسات

  �شر�عات�وأخالقيات��عالم

  

  )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

  ة����انتقال�ا�إ���الب�ئة�الرقميةاملشا�ل�ال���تواجھ�ال��افة�املكتو� - 1

 التحول����أش�ال�تحر�ر�ا -2

 املصادر�الرقمية�لل��افة:  تنوع�مصادر�ا��خبار�ة -3

 املدونات��لك��ونية -4

 مواقع�الشب�ات��جتماعية -5

 ��افة�املواطن -6
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 التغ��ات�ال���طرأت�ع���القراء -7

 .انتقال�القراء�إ���استخدام�شبكة��ن��نت -8

 مشا�ل�التوز�ع�� -9

 ش�ار�  - 10

 تقلص��س�ثمارات - 11

 �ندماج�و�حت�ار - 12

 قيم�املمارسة�امل�نية�وسلطة�املال - 13

 مستقبل�ال��افة����عصر�العوملة - 14

  

  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  امتحان    

  )إ���كتب،�ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

خالد�طھ�ا��الد�،�ب��وت�،�الدار�العر�ية�للعلوم�ناشرون،�: رنار�بوليھ�،���اية�ال��اف�ومستقبل��عالم�،�ترجمة�ب -

2011 .  

  مف�ومھ�ووظائفھ�ع���وسائل��عالم�،�عمان�،�دار�النفا�س�لل�شر�والتوز�ع�،: نز�ت�محمد�الدلي���،�ا��طاب�الدعا�ي� -
 2002دار�الفكر�العر�ي�،�: ���بحوث��تصال�،�القا�رةعواطف�عبد�الرحمن�،�النظر�ة�النقدية� -

 .2012تقاطعات�ور�انات�،�املركز�العر�ي�لألبحاث�ودراسة�السياسات�،�قطر�،�: كمال��عبد�اللطيف�،�املعر���،��يديولو���،�الشب�ي� -

��زائر�،�م�شورات�املجلس��ع���للغة�العر�ية�،�الطا�ر�بوساحية�،�ا: أنطون�،�وآخرون�،�الثورة�التكنولوجية�العاملية�،�ترجمة�. فلي���س� -

2006 . 

 . 2006نذير��طيار�،��م�شورات�املجلس��ع���للغة�العر�ية�،�: التحدي�الزم���و�عالمي،�ترجمة�: ت��ي�بروتون�،�البعد�الالمر�ي� -

  2014دراسات�،��عالم�وضبط�املجتمع�،�ب��وت�،�مركز�نماء�للبحوث�وال: محمد�ع���فرح�،�صناعة�الواقع�
  

  :مواقع�ان��نت�

- https://books.google.dz/books?id=IQWDCgAAQBAJ&pg=PT205&lpg=PT205&dq

 source=bl&ots=9NsQWXCX3b&sig=ZK1qcJXfOvW=مشكالت+ال��افة+املعاصرة&

- http://www.ilam-center.org/files/userfiles/shafa%20-report%20final(1).pdf 

- http://www.sciences-po.asso.fr/docs/2012114936_153_dossier-complet.pdf 

  :دور�ات� -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��

  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

http://www.geologyofmesopotamia.com/phylosophy/phyloresearchtype.htm 

  

  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  الثالث: السدا���
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  وحدة�التعليم��ستكشافية: اسم�الوحدة

  أعالم�ال��افة����ا��زائر :اسم�املادة

  1:صيدالر 

  1: املعامل

  

  ) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

�ا��زائر�� ��� �ال��افة ��شأة �ع�� ��–التعرف �ال��افة �م�نة �مارسوا �الذين �الرواد �ا��زائر��ن ��عض��–معرفة �ع�� التعرف

  .ة�من�قبل��ؤالء��عالمظروف�ممارسة�م�نة�ال��اف

  

وصف�تفصي���للمعرف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا�التعليم،�سطر�ن�ع���( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

  ).  �ك��

  تار�خ�ا��زائر�الثقا���–تار�خ�ال��افة�ا��زائر�ة��- تار�خ�ا��زائر�العام��: �ملام�بما�ي����

  

  )ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�إجبار�: ( محتوى�املادة

  �شأة�ال��افة����ا��زائر� -

  بداية�ممارسة��الكتابة�ال��فية�من�قبل�ا��زائر��ن -

 سليمان�ابن�الصيام: أول���ا���جزائري� -

 البجاوي �محمد�السعيد�ع���الشر�ف -

 أحمد�البدوي  -

 سليمان�بن�ع���ا��زائري� -

 رع���بن�عم -

 أحمد�بن�لف�ون  -

 سليمان�بن�ع���ا��رائري�التو���� -

 مصطفى�بن�السادات -

 مصطفى�بن�بر��مات -

 محمود�الشيخ�ع�� -

 محمد�البدري  -

 أبو�القاسم�محمد�ا��فناوي  -

 محمد�مصطفى�خوجة -

 محمد�بن�مصطفى�ا��وجة -

 اسماعيل�حامد -

 إبرا�يم��أبو�اليقظان -

 عمر�بن�قدور  -

 ع�����مسعودي -
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  )ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�لفر�ق�التكو�ن�( إ���....مراقبة�مستمرة،�امتحان: طر�قة�التقييم

  امتحان�������������

  )إ���كتب�،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  

 . 1981لز����سيف��سالم�،�رواد�ال��افة�ا��زائر�ة�،�القا�رة�،�مطا�ع�دار�الشعب�،�ا •

 1930ال��افة��سالمية�ا��زائر�ة�من�بداي��ا�إ��� : ز����احدادن •

  ص�1993 2ديوان�املطبوعات�ا��امعية�ا��زائر�ط�.... مدخل�لعلوم��عالم�و��تصال�: ز����احدادن� •

  م1930ا��زائر�ة��سالمية�من�بداي��ا�إ���ال��افة�: خليل�صابات� •

  2007مؤسسة�إحدادن�لل�شر�و�التوز�ع�,1ط,1962- 1954املختصر����تار�خ�الثورة�ا��زائر�ة: ز����احدادن  •

  

  

  مواقع�ان��نت�

  

http://studentshistory13.com/archives/314  

  

  :دور�ات� -

  )املدرسة��الوطنية�العليا�لل��افة�وعلوم��عالم( مجلة��تصال�وال��افة��-املجلة�ا��زائر�ة�لالتصال��

  3املجلة�ا��زائر�ة�للعلوم��جتماعية�و��سانية،�جامعة�ا��زائر�
-Revue francaise des sciences de l'information et de la communication 

-Les Cahiers du journalisme 

http://www.geologyofmesopotamia.com/phylosophy/phyloresearchtype.htm 

https://archive.org/details/Tarikh.Al-sahafa-Dz 
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  ال��افة�املطبوعة�و�لك��ونية :عنوان�املاس��

  الثالث�: السدا���

  وحدة�التعليم��فقية: اسم�الوحدة

  )�نجل��ية�( اللغة��جن�ية� :املادةاسم�

  1:الرصيد

  1: املعامل

�:) ذكر�ما�يف��ض�ع���الطالب�اك�سابھ�من�مؤ�الت��عد�نجاحھ�����ذه�املادة،����ثالثة�أسطر�ع����ك��(: أ�داف�التعليم

  إكساب�الطالب�م�ارات�و�ستماع�والتحدث�والكتابة�بلغة�انجل��ية�سليمة

The course aims to  : -provide students with the language skills and knowledge required to communicate effectively in English  -

acquaint them with basic grammatical components and writing 

  وصف�تفصي���للمعارف�املطلو�ة�وال���تمكن�الطالب�من�مواصلة��ذا( : املعارف�املسبقة�املطلو�ة�

ف�م�املصط��ات��ساسية،�والقدرة�ع���الكتابة��-القواعد��ساسية�للنحو�والصرف�للغة��نجل��ية�: �ملام�بما�ي���

  .والتحدث�بوضوح

   )إجبار�ة�تحديد�املحتوى�املفصل�ل�ل�مادة�مع��شارة�إ���العمل�ال������للطالب�: ( محتوى�املادة

- Introduction to the Course 

- Conversation Practice 

- Reading Comprehension with exercises 

- Basics of English Grammar, with exercises 

- Writing Styles, with exercises 

  إ���كتب،ومطبوعات�،�مواقع�ان��نت،( : املراجع

  ُي��ك�ال��جيح�للسلطة�التقدير�ة�ملدرس�املساق�الختيار�الكتب�املتوفرة�واملناسبة�ملستوى�الطلبة�

  

1  - R. Doraiswamy. Effective Communication Skills in English. Jaipur, ABD Pub., 2006 

2  - A. Matthew Westra. Active Communication. Brooks, Cole Publishing Com, 2006.  

3  - B. Saundra Hybels and Richard L. Weaver. Communicating Effectively. CUP, 2005.    

4  - C. Gay Lumsden and Donald Lumsden. Communicating with Credibility and Confidence.Wadsworth, Inc. 

2004 

5 - Al-Sakran, M.Th. Bin Thalab, A. A. (2003) ENGLISH FOR MEDIA, Al -Ain: University Book House. 

6  - Nick Ceramella and Elizabeth Lee. Cambridge English for the Media.CUP,    2006.   

7   - Goddard, A. (1998) The Language of Advertising, London Rootledge 

Mascull, B. (1995) Key Words in the Media, Harper Collins Publishers , London. 

On-line Resources : 

1-Dictionary.com                 http://www.dictionary.com 

2-Linguistic Funland           http://www.linguisticfunland.com 
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V-تفاقيات�/العقود���  

  

  �عم��

  

  

  ال
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رفق��تفاقيات�وا(  
ُ
  ) لعقود�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�ف��ة�عن�املاس����عن�رغب��ا�����شراف�املزدوج).                   ام��أو�املركز�ا��(�علن�ا��امعة�

  .تأ�يل�املاس��

  

  :ترافق��ذا��املشروع�من�خالل) أو�املركز�ا��ام��(و����ذا��طار،�فإن�ا��امعة�

  

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

 نظمة�ل�ذا�الغرض�،املشاركة����امللتقيات�امل -

 املشاركة������ان�املناقشة�، -

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

  

  :توقيع�املسؤول�املؤ�ل�رسميا�

  

  :الوظيفة

  

  :التار�خ
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  نموذج�لرسالة�إبداء�النية�أو�الرغبة

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

  )ورق�رسمي�يحمل�اسم�املؤسسة( 

  

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

  :املقدم�من

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

  املحتمل�ملنتوج��ذا�الت�و�ن�

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

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

 املشاركة����امللتقيات�ل�ذا�الغرض�، -

 .املشاركة������ان�املناقشة� -

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

 .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

  

  :ملؤ�ل�رسمياتوقيع�املسؤول�ا

  

  :الوظيفة

  

  :التار�خ

  

  :ا��تم�الرسمي�للمؤسسة

  


