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OFFRE DE FORMATION 
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Domaine Filière Spécialité 
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 - Iص -- --------------------------------------------------------------بطاقة تعریف اللیسانس 

 ص ------------ ---------------------------------- --------------------تحدید مكان التكوین - 1
 ص ----------- ----------------------------------------------------المشاركون اآلخرون   -  2
 ص---------------------- ------------------------------------------إطار وأھداف التكوین -  3

 ص ----------------------- ----------------------مكانة المشروع: التنظیم العام للتكوین  –أ 
 ص --------------- ----------------------------------------------------أھداف التكوین -ب
 ص -------------------- ------------------------------- المؤھالت و الكفاءات المستھدفة -ج
 ص -------------------- -----------------------وطنیة لقابلیة التشغیلالقدرات الجھویة وال -د
 ص ---------------------- ------------------------------- الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
 ص --------------------- ----------------------------- مؤشرات النجاعة لمتابعة التكوین  -و

  ص --------------------------- --------------------------------المتوفرةاإلمكانیات البشریة -4
  ص ---------------------- ----------------------------------------------قدرات التأطیر - أ

 ص ------------------------------------ في التخصص التأطیر الداخلي المسخر للتكوین  - ب
  ص ---------------- -----------------في التخصص خارجي المسخر للتكوین التأطیر ال -ج 
 ص --- ---------------------------- الحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة المسخرة للتكوین - د 

  ص --- ---------------------------------- في التخصص اإلمكانیات المادیة المتوفرة للتكوین -5
 ص -------------------- ---------------------------------البیداغوجیة والتجھیزات المخابر  -أ 
 ص --------------------- ------------------------میادین التربص والتكوین في المؤسسات -ب 
 ص ----------------  بعرض التكوین المقترحفي المؤسسة الجامعیة والمتعلقة التوثیق المتوفر  -ج 
  ص --فضاءات األعمال الشخصیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال المتوفرة بالمعھد أو الكلیة  - د 
 
- II ص ------------- ---------------------------------التخصصي بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم  
 ص --------- -------------------------------------------------------------السداسي الخامس -
 ص ----------------- ----------------------------------------------------- السداسي السادس -
  ص --------------------- ------------------------------------------للتكوینإجمالیة حوصلة ال -
 
 III - ص  ----------- -----------------البرنامج المفصل لكل مادة في السداسیین الخامس والسادس  

  
 IV-  ص -------------------- ------------------------------------------------ االتفاقیات/العقود  

  
 V-  ص ---- في التخصص لفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكوینالكل شخص من  ملخصةسیرة ذاتیة  

  
VI -  ص ------ ----------------------------------------والعلمیةرأي وتأشیرة الھیئات اإلداریة  

  
 VII - ص ----------------------- ---------------------------------تأشیرة الندوة الجھویة رأي  

  
VIII - ص ----------------------- ------------- رأي وتأشیرة اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدان  
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I - اقة تعریف اللیسانسبط  
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 :تحدید مكان التكوین -1
 

  :كلیة أو معھد  
 

  :قسم  
 

 )یتم إرفاق نسخة من قرار التأھیل: (اللیسانستأھیل  رقم قرار 
 
 

 : المشاركون اآلخرون -2
  
  : المؤسسات الشریكة األخرى -
  
  
  :رونالمؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخ -
 
  
  
  
   :الشركاء الدولیون األجانب  -
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 :إطار وأھداف التكوین -3
  
 )حقل إجباري( مكانة المشروع: التنظیم العام للتكوین  –أ 
 

سواء من نفس فرقة (في حالة اقتراح عدة تكوینات في اللیسانس أو وجود تكوینات متكفل بھا من قبل المؤسسة 
  :األخرى وفق الشكل التالي بالشعبدید مكانة ھذا المشروع مقارنة یرجى تح) التكوین أو فرق تكوین أخرى

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلنسانیة واالجتماعیة العلوم: للمیدانقاعدة التعلیم المشترك 
  
  

 االعالم واالتصال علوم :الفرع
  

الموجودة    التخصصات األخرى
  :بالمطابقةالشعبة المعنیة ب

  
-   
  
-   
  
-  
  
- 

 

  :بالمطابقةالتخصص المعني 

 اتصال
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 )حقل إجباري( أھداف التكوین -ب
  )سطرا على األكثر 20 -  نھایة التكوین المكتسبة عندالكفاءات المستھدفة، المعرفة (
 فعال في میدان العملتقدیم تكوین یمكن من االندماج السریع وال -
 تمكین الطالب المتخرج من االستفادة المعرفیة في مجال تخصصھ -
  تقدیم تكوین عام للطالب من أجل مواصلة الدراسة والبحث في طوري الماستیر والدكتوراه -
  
  
  
  
  
  

  )حقل إجباري( )سطرا على األكثر 20( والكفاءات المستھدفة المؤھالت-ج
  

  :إلىیھدف برنامج التكوین 
 
 فھم العملیة االتصالیة  تمكنھ منكساب الطالب مھارات إ -
 المساھمة في تطویر وتحسین أداء مختلف المؤسسات -
 ویر المؤسسات الجزائریة من خالل عامل االتصال طلتاعداد وتكوین إطارات مؤھلة علمیا  -
 .والتدریبتشجیع الطلبة على البحث العلمي والمشاركة في تطویر المؤسسة من خالل عملیات التكوین  -
السعي إلكساب الطالب المعرفة العلمیة المتخصصة وتطویر قدراتھ وتنمیة مھاراتھ في التعامل مع الواقع  -

  .بالمنافسةاالقتصادي الجدید الدي یتسم 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )حقل إجباري( لتشغیلاالقدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة  -د
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ط االقتصادي واالجتماعي والسیاسي والثقافي، یمكن استیعاب الخریجین في كل قطاعات النشا
حیث أن مجال العمل بالنسبة لحاملي شھادات یشمل مھام القائم باالتصال  التي أصبحت ضرورة 

  لتفعیل أداء كل المؤسسات 
  
  
  
  
  
  
  
  
 )حقل إجباري( الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
  
 وسائل االعالم المكتوبة والسمعیة البصریة وااللكترونیة -
 لوجیا االعالم واالتصالتكنو -
  تكنولوجیا المعلومات والتوثیق -
  
  
  
  
  
 
  )حقل إجباري( لمتابعة التكوین النجاعة  مؤشرات - و
 ....)الكفاءات المكتسبة إمكانیة التشغیل، متابعة الخرجین، الدیمومة، نسبة النجاح، معاییر( 
  
 .ة والتطبیقات واالعمال الموجھ ستوى المحاضراتمالتقویم النظري على  -
 .التقویم المیداني من خالل التدریب في المحیط االقتصادي واالجتماعي -
-   
  
  
 



 

  اإلمكانیات البشریة المتوفرة-
  )یفصح عنھا من خالل أعداد الطلبة الذین یمكن إدماجھم في التكوین قید العرض(  قدرات التأطیر -أ

  
  )ھ من طرف الكلیة أو المعھدیعبئ ویصادق علی (في التخصص لتأطیر الداخلي المسخر للتكوین ا -ب

 

 الشھادة التدرج االسم واللقب
  شھادة اإلختصاص

  )دكتوراه- ماجستیر(
 التوقیع المادة المدرسة  الرتبة

            
           
           
            
            
            
          
         
          
          
          
          
          

  
  مصادقة الكلیة أو المعھد                                                                                                                                                            مصادقة القسم                               

  
  
  
 

  )لیة أو المعھدویصادق علیھ من طرف الك یمأل(في التخصص المسخر للتكوین  التأطیر الخارجي -ج
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  شھادة التدرج  االنتماءمؤسسة   االسم واللقب
شھادة التخصص 

  دكتوراه -ماجستیر 
  التوقیع  المدرسةد واالم  الرتبة

              
              
              
              

 
  
  

  
  مصادقة الكلیة أو المعھد                                       مصادقة القسم                                                                                         

  
  
  
  



 

  )3سنة ( الحوصلة اإلجمالیة للموارد البشریة المسخرة للتكوین -د
 

 الرتبة العدد الداخلي العدد الخارجي المجموع

 أستاذ التعلیم العالي   

 أستاذ محاضر أ   

 أستاذ محاضر ب   

 أستاذ مساعد أ   

 أستاذ مساعد ب   

 *أخرى    

 المجموع   

 
  
 مستخدمو الدعم والتقنیین: أخرى* 
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  :في التخصص  للتكوین اإلمكانیات المادیة المتوفرة-5
  

تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة لألعمال :  المخابر البیداغوجیة والتجھیزات -أ
  )بطاقة لكل مخبر.( بیقیة للتكوین المقترحالتط

  
  :عنوان المخبر 

  
  

  )عدد الطلبة(قدرات االستیعاب 
  
  

  المالحظات  العدد    الرقم
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 ) االتفاقیات/ العقود  أنظر الملحقة( سسات میادین التربص و التكوین في المؤ -ب

  
  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص 

      
      
      
      
      
      
      
  
  
 )حقل إجباري( بعرض التكوین المقترح في المؤسسة الجامعیة و المتعلقة التوثیق المتوفر  -ج
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 المتوفرة بالمعھد أو الكلیة ولوجیات اإلعالم و االتصالاألعمال الشخصیة و تكنمقرات  -د
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II - التخصصي بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم   
  )6و 5السداسیین (

  ) للمیدان والفرعقاعدة التعلیم المشترك الوزاریة الخاصة بمالحق القرارات دمج ت(
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  الخامس: السداسي

  تعلیمة أساسیة  وحدة :عنوان الوحدة

  00سا90:  محاضرة

  00سا90 :أعمال موجهة

  00سا00: أعمال تطبیقیة 

  00سا 180:  اعمال اخرى

 

   توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

  20: األرصدة 4.1.3. أس.ت.و: وحدة التعلیم 

  نظریات التنظیم :  1المادة  

  5: األرصدة 

  3: المعامل 

   1نظریات اإلعالم واالتصال:  2المادة 

  5: األرصدة  

  3: المعامل 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم: 3المادة 

  5: األرصدة 

  3: المعامل 

  االتصال اتإستراتیجی: 4المادة 

  5: األرصدة 

 3: المعامل 

  األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعلیم

 هاوكذا للمواد المكونة ل

  

  

  

  

امتحان+ متواصل   نوع التقییم 

  نظریات التنظیم :  1لمادة ا

في مختلف المجاالت  بنظریات التنظیمف یهدف إلى التعر ت

  .اإلداریة، االقتصادیة والسیاسیة

  1نظریات اإلعالم واالتصال:  2المادة 

االتصال، اإلعالم و  ظریاتتصنیفات ن للتعریف بأهمهدف ت

  .اعرض نماذج مفصلة عنهو 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم: 3المادة 

  .التعریف بجمهور وسائل اإلعالم وبتقنیات دراسته

  االتصال اتإستراتیجی: 4المادة 

  .همخططاتوبكیفیة إنجاز  التعریف بإستراتیجیة االتصال

  وصف المواد
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  الخامس: السداسي

   منهجیة تعلیموحدة : عنوان الوحدة
 

  00.00: محاضرة 

  سا 45.00: هةأعمال موج

  00سا00 :أعمال تطبیقیة 

 00سا 45:  اعمال اخرى

 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

 
 

  06: األرصدة 2.1.3. م.ت.و:وحدة التعلیم  

   1ملتقى  المنهجیة :  1المادة 

  3: األرصدة 

  2: المعامل 
  

ي التدریب على انجاز مدكرة او عمل میدان :2المادة 

  متخصص

  3: األرصدة  

    2: المعامل 

 

 

  األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعلیم

 وكذا للمواد المكونة لها

 

 

  

  

امتحان+ متواصل   نوع التقییم 

  1یة منهجملتقى ال:  1المادة 

في اإلعالم البحث العلمي  خطوات إنجازأهم  مناقشة 

  .كیفیة تطبیقها عملیا، و واالتصال
  

التدریب على انجاز مدكرة او عمل میداني :2المادة 

  متخصص

إنجاز مذكرة أو عمل الطالب في  مرافقةیهدف إلى 

  .میداني في التخصص

  

  وصف المواد

  

  

  

  الخامس: السداسي
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  استكشافیةتعلیم وحدة : عنوان الوحدة 

  سا 45.00: محاضرة 

  30سا22: أعمال موجهة

  00سا00: أعمال تطبیقیة 

  00سا 90:  اعمال اخرى

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

  3: األرصدة   2.1.3  . إس.ت.و: وحدة التعلیم  
   

  حمالت االتصال العمومي :  1المادة 

   2: األرصدة

  2: المعامل 
  

  الحكم الراشد وأخالقیات المهنة: 2المادة 

  1: األرصدة 

 1: المعامل 

  وحدة التعلیماألرصدة والمعامالت الممنوحة ل

 وكذا للمواد المكونة لها

 

 

  

  

امتحان+ متواصل  نوع التقییم    

  

    حمالت االتصال العمومي:  1المادة 

 التعریف بحمالت االتصال العمومي وأدواتها والرهانات

دراسة نماذج مع  في المجتمعات المعاصرة بهاالمتعلقة 

  . هامتنوعة من
  

  ت المهنةالحكم الراشد وأخالقیا:  2المادة 

التعرف على مظاهر وآلیات الفساد السیاسي واالقتصادي 

  .واألخالقي وتداعیاتها السلبیة على المجتمع

  

  وصف المواد
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  الخامس: السداسي

  أفقیةتعلیم وحدة : عنوان الوحدة 

  

  22.30: محاضرة 

  00.00: أعمال موجهة

  00.00 :تطبیقیةأعمال 

     00سا45 :اعمال أخرى 

  

 

  الحجم الساعي لوحدة التعلیم توزیع

  والمواد المكونة لها

 

 

  01: األرصدة  1.1.3أف .ت.و :وحدة التعلیم  

  5لغة أجنبیة : المادة

  1: األرصدة 

    1: المعامل 

 

 

  األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعلیم

 وكذا للمواد المكونة لها

 

متواصل + امتحان   نوع التقییم 

  

  5جنبیة لغة أ:  المادة 
  

مساعدة الطالب على اكتساب القدرة على التعامل 

في (مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا 

  )مجال التخصص

  

  

  وصف المواد
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  السادس: السداسي

  تعلیمة أساسیة  وحدة :عنوان الوحدة

  00سا90:  محاضرة

  00سا90 :أعمال موجهة

  00سا00: أعمال تطبیقیة 

  00اس 180:  أعمال أخرى

 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

  20: األرصدة 4.2.3. أس.ت.و: وحدة التعلیم

  االتصال التنظیمي :  1المادة  

  5: األرصدة 

  3: المعامل 

   2نظریات اإلعالم واالتصال:  2المادة 

  5: األرصدة  

  3: المعامل 

  تقنیات االتصال: 3المادة 

  5: األرصدة 

  3: عامل الم

  العالقات العامة: 4المادة 

  5: األرصدة 

 3: المعامل 

  

  األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعلیم

 وكذا للمواد المكونة لها

  

  

  

  

امتحان+ متواصل   نوع التقییم 

  االتصال التنظیمي :  1المادة 

وتفسیر  داخل المنظماتباالتصال  فیهدف إلى التعر ت

  .واته ومعوقاتهه وأدوأنماط هشبكات

  2نظریات اإلعالم واالتصال:  2المادة 

ظریات االتصال، تصنیفات نبمختلف للتعریف هدف ت

  .عرض نماذج مفصلة عنهاو 

  تقنیات االتصال: 3المادة 

الطالب من  تمكنمجموعة من التقنیات التي  عرض

االتصال ببیئته عن طریق أسالیب وطرق مختلفة، داخل 

 المنظمات وخارجها

  العالقات العامة: 4ة الماد

تطبیقي نظري و میة العالقات العامة كمجال بأهف یالتعر 

  

  وصف المواد
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  .اتصالي، یتوقف علیه مستقبل المؤسسة
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  السادس: السداسي

   منهجیةتعلیم وحدة : عنوان الوحدة 
 

  00.00: محاضرة 

  00سا45: أعمال موجهة

  00سا00: أعمال تطبیقیة 

  45.00 :أعمال أخرى

 

  وزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیمت

  والمواد المكونة لها

 

 
 

  6: األرصدة   2.2.3م .ت.و: وحدة التعلیم 

  

  2ملتقى المنهجیة :  1المادة 

  3: األرصدة 

  2: المعامل 

  

 میداني تقریر تربصمذكرة التخرج أو  :2المادة

  3: األرصدة 

  2: المعامل 
 

 

  علیماألرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة الت

 وكذا للمواد المكونة لها

 

 

  

  

امتحان+ متواصل  نوع التقییم    

  

  2ملتقى المنهجیة :  1المادة 

في البحث العلمي  خطوات إنجازأهم  مناقشة

  .كیفیة تطبیقها عملیا، و اإلعالم واالتصال
  

   میداني تقریر تربصمذكرة التخرج أو :2المادة

أو عمل إنجاز مذكرة الطالب في  مرافقةیهدف إلى 

  .میداني في التخصص

  

  وصف المواد
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  السادس: السداسي

  استكشافیة تعلیم وحدة: عنوان الوحدة

  00سا 45: محاضرة 

  30سا 22: أعمال موجهة

  00سا00: أعمال تطبیقیة 

  00سا 90:  أعمال أخرى

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

 

  4 :األرصدة   2.2.3.اس.ت.و :وحدة التعلیم 
  

   مشكالت اجتماعیة :  1المادة 

  2: األرصدة 

  1: المعامل 
  

   شهاراإلالتسویق و :  2المادة 

  2: األرصدة 

 2: المعامل 

  

  األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعلیم

 وكذا للمواد المكونة لها

 

 

  

  

امتحان+ متواصل   نوع التقییم 

  

  مشكالت اجتماعیة:  1المادة 

باهم المشكالت االجتماعیة وتداعیاتها  التعریف

  .محلیا ودولیا وكذا سبل تفادیها
  

  شهارالتسویق واإل:  2المادة 

مفهوم وعناصر واسترتیجیات   التعرف على

معها  التعامللتمكین الطلبة من واإلشهار التسویق 

  .كفاعلین وكجمهور

  

  وصف المواد
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  السادس: السداسي

  أفقیةتعلیم وحدة  : عنوان الوحدة
 

  22.30: محاضرة 

  30سا22: أعمال موجهة

  :أعمال تطبیقیة 

  00سا45:  اعمال اخرى
  

 

  توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم

  والمواد المكونة لها

 

 

   

  01: األرصدة  1.2.3أف .ت.و: وحدة التعلیم 

  6لغة أجنبیة : المادة

  1: األرصدة

 1: المعامل 

 

  لممنوحة لوحدة التعلیماألرصدة والمعامالت ا

 وكذا للمواد المكونة لها

 

 

  

متواصل + امتحان   نوع التقییم 

  

  6 لغة أجنبیة:  المادة

مساعدة الطالب على اكتساب القدرة على التعامل 

في (مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا 

  )مجال التخصص

  

  وصف المواد

  

  

  

  
  
  
  
  
  



 

  :السداسي الخامس -
 

  تعلیموحدة ال
  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي 

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبیقیة  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  16- 14
                    وحدات التعلیم األساسیة    

 x x 5 3 00سا45   30سا1 30سا1 00سا45 نظريات التنظيم

1واالتصال نظريات اإلعالم  x x 5 3 00سا45   30سا1 30سا1 00سا45 

 x x 5 3 00سا45   30سا1 30سا1 00سا45 دراسات مجهور وسائل اإلعالم

 x x 5 3 00سا45   30سا1 30سا1 00سا45 إسرتاتيجيات االتصال

                    وحدات التعلیم المنھجیة

1ملتقى املنهجية    x x 3 2  22.30    30سا1    30سا22 

و عمل أكرة ذ ملى اجناز التدريب ع

 ميداين متخصص 

  22.30    30سا1    30سا22
2 3 x   x 

                    وحدات التعلیم اإلسكتشافیة

30سا1 30سا1 00سا45 محالت االتصال العمومي  x x 2 2 00سا45   

 x  1 1 00سا45    30سا1 30سا22  احلكم الراشد وأخالقيات املهنة 

                    وحدة التعلیم األفقیة

سا 1.30    30سا22  5ة أجنبية لغ    x 1  1  00سا45   

     30 20  00سا360   سا12.00 سا 09.00  00سا 315.00  5مجموع السداسي 
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  :السداسي السادس-
  

  وحدة التعلیم
  الحجم الساعي األسبوعي  الحجم الساعي السداسي 

  األرصدة  المعامل
  نوع التقییم

  إمتحان  متواصل  أعمال أخرى  عمال تطبیقیةأ  أعمال موجھة  محاضرة  أسبوع  16- 14
                    وحدات التعلیم األساسیة    

 x x 5 3 00سا45   30سا1 30سا1 00سا45 نظريات التنظيم

2نظريات اإلعالم واالتصال  x x 5 3 00سا45   30سا1 30سا1 00سا45 

 x x 5 3 00سا45   30سا1 30سا1 00سا45 تقنيات االتصال

 x x 5 3 00سا45   30سا1 30سا1 00سا45 العالقات العامة

                    وحدات التعلیم المنھجیة

2ملتقى املنهجية    x  x 3 2  00سا45    30سا1    30سا22 

 تقریر تربصمذكرة التخرج أو 

 میداني

          
2 3 

  
x 

                   وحدات التعلیم اإلسكتشافیة

 x  1 1 00سا45     30سا1  30سا22   ..املخدرات  –مشكالت اجتماعية 

 x x 2 2 00سا45    30سا1 30سا1  00سا45 شهارالتسويق واإل

                  وحدة التعلیم األفقیة

  x 1 1  00سا45    30سا1  30سا1  30سا22  6لغة أجنبية 

    30 20  00سا360   سا 12.00 30سا10  00سا292.30  6مجموع السداسي



 

،  لكل موزع بین المحاضرات واألعمال الموجھة ذكر الحجم الساعي اإلجمالي ینبغي ( حوصلة إجمالیة للتكوین -
  )بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعلیمیة السداسیات الستة

  
 

 و ت                  ح س  األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع

 محاضرة 540 135 292.30 00 967,30

 أعمال موجھة 540 180 157.30 135 1012,30

 أعمال تطبیقیة / 45 / / 45

 عمل شخصي / / / / /

  )حدد(عمل آخر  1080  450  630  270  2430

 المجموع 2160 810 1080 405 4455

 األرصدة 120 28 26 06 180

  األرصدة لكل وحدة تعلیم%  66.67 15.56 14.44 3.33 100
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III - لسداسیین الخامس والسادسفي ا البرنامج المفصل لكل مادة  
  ) تقدیم بطاقة مفصلة لكل مادة( 

  
  )كل الحقول تمأل إجباریا(
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   الخامس: السداسي

   تعلیم أساسیةوحدة : عنوان الوحدة 

  نظریات التنظیم: المادة

  5 :الرصید

 3 :المعامل

ك النظریة والتطبیقیة للمتعلم حول التنظیم، نوجزها تحقیق غایات ومعارف عملیة تقوي المدار : أهداف التعلیم 

التنظیمات كعینات نختبر من خاللها تطور  -2العامل اإلنساني كفاعل وكموضوع في التنظیم، - 1: فیما یلي

التنظیمات كمحك ومعبر عن األبعاد الحضاریة  - 3المجتمع في الجوانب التنظیمیة واالقتصادیة واالداریة، 

 - 5عالقات السلطة وصناعة القرار داخل التنظیم،  -4هویة الثقافیة التنظیمیة ألي مجتمع، تجسد ال للمجتمع،

 .االتصالالقیادة و  - 6، القیادة والترشید اإلداري
   

  : المعارف المسبقة المطلوبة

  .مجاالت دراستها وتخصصاتهاأولیات علوم اإلعالم واالتصال، عام بأن یكون الطالب على اطالع 

  :ةمحتوى الماد

 .اإلداریةالتنظیمات : المحور األول -1

  ".البلدیة كنموذج" التنظیمات المحلیة -: الموضوع-أ

  ".الحكومة كنموذج  –الوزارة " التنظیمات المركزیة - :الموضوع-ب

  ".منظمة األمم المتحدة كنموذج: " التنظیمات الدولیة- :الموضوع- ج

 .التنظیمات االقتصادیة: المحور الثاني -2

  ".المؤسسة الصناعیة كنموذج" لتنظیم الصناعي ا-:الموضوع-أ

  ".المؤسسات الخدماتیة كنموذج:" التنظیم الخدماتي- :الموضوع-ب

  ".الشركات متعددة الجنسیات:" التنظیمات الدولیة العابرة للقارات- :الموضوع- ج

 .التنظیمات السیاسیة: المحور الثالث -3

  ".كنموذج"األحزاب السیاسیة -:الموضوع-أ

  ".كنموذج"الجماعات الضاغطة - :الموضوع-ب

 ".كنموذج"التنظیمات الغیر حكومیة - :الموضوع- ج

  مراجع خاصة بالمادة 

  1984مطبوعات الجامعة   ،تنظیم وطرق العمل، الكویت: هاشم زكي محمود -1
2- EDGAR Shein, Psychologie et organisation ; édition hommes et techniques .Paris 1971 
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3- ALEX Mucchielli ; Approche systémique et communicationnelle des organisations .Armand colin 
éditeur. Paris, France 1999 

4- IOSSATO Bruno, Introduction critique aux théories des organisations .Dunod, paris France 1983 
5- LIU Michelle, approche socio-technique de l’organisation, édition organisations, paris  1983 

  : طریقة التقییم

 . % 50 االمتحان + % 50 عالمة األعمال الموجهة

+++++++++++++++ 

  الخامس: السداسي

   تعلیم أساسیة وحدة :عنوان الوحدة 

 1نظریات اإلعالم واالتصال  :المادة

  5 :الرصید

  3 :المعامل

  

نشأتها إلى الوقت الراهن، لتزوید الطالب بمختلف التقسیمات الخاصة بنظریات االتصال، من : أهداف التعلیم

وتعلیمه التفكیر حول . وهو عمل یهدف إلى المساهمة في التكوین النظري للطالب في علوم اإلعالم واالتصال

  التنظیر في االتصال وتطویر المعارف الخاصة بنظریات االتصال وبناء ثقل نظري حول النظریات
  

  المعارف المسبقة المطلوبة 

 .)مجاالت دراستها وتخصصاتها( لوم اإلعالم واالتصالع معارف أولیة عامة حول
  

  )6و5یوزع على السداسیین (محتوى المادة 

  ...ومفهوم النظریة االتصالیة..) التقلید، المنظور، المدخل، المقاربة، المدرسة(مفهوم النظریة : مفاهیم أولیة -1

  ..)باتها أو أهم تقالیدها النظریةاستعراض تصنیفاتها، ومقار (التطور التاریخي لنظریات االتصال   -2

التأثیر القوي والمباشر، التأثیر االنتقائي، نظریات التأثیر المحدود، نظریات : استعراض مفصل للنظریات -3

  ...التأثیر على المدى البعید

 -------------------      

     بعض المراجع

 Armand et Michèle Mattelart, Histoire des théories de la communication, coll. "Repères", La 
Découverte, 2004 

 watzalawick Paul : une logique de la communication Editions du Seuil 1980                                                                     
 Yves Winkin et autres: La nouvelle communication. Editions points 2000.   
  Attalah Paul : Théories de la communication. Publications universities du Quebec. 1991 

 2015الجزائر  مقاربة تاریخیة ونقدیة،.نظریات اإلعالم واالتصال: جمال بن زروق  

 : طریقة التقییم
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  . % 50 االمتحان + % 50 عالمة األعمال الموجهة

  

   الخامس: السداسي

   تعلیم أساسیةوحدة : عنوان الوحدة 

 دراسات جمهور وسائل اإلعالم: المادة

  5 :الرصید

  3 :المعامل

  

وكذا تحضیره  أنواع جمهور وسائل اإلعالم وتقنیات دراسته،تمكین الطالب من معرفة : م أهداف التعلی

 .للتخصص في دراسات الطورین الثاني والثالث وتمكین االختیار المالئم لقدراته واهتماماته
  

  المعارف المسبقة المطلوبة 

  .یة االتصالیة ونماذج االتصالوخاصة المتعلقة منها بعناصر العمل 2و 1المعارف المكتسبة في السنتین 
  

  محتوى المادة 

جمهور القراء، جمهور المستمعین والمشاهدین، : وسائل اإلعالم وتطوره التاریخي مفهوم جمهور  -1

 ..ئط الجدیدةمستخدمو الوسا

المفهوم الكمي للجمهور، خصائص البنیة الظاهریة للجمهور، السمات السوسیولوجیة والدیموغرافیة   -2

 ...واالجتماعیة

 نظریات تكوین الجمهور  -3

 المقاربات الكمیة والنوعیة في دراسات الجمهور،  -4

أنموذج التأثیر، أنموذج التلقي، أنموذج ما : المقاربات النظریة والمنهجیة الحدیثة في دراسات الجمهور -5

 ..بعد الحداثة

 :المادة اجعبعض مر 

  2012، الجزائر ، دار الورسمجمهور وسائط االتصال ومستخدمها: علي قسایسیة - 

  2006ج، دار هومة، 11الوسیط في الدراسات الجامعیة، : على قسایسیة في –

 1993محمد عبد الحمید، دراسات الجمهور في بحوث اإلعالم، القاهرة،  - 

- Morely D., Rethinking the Media Audience, sage publication, London, 1999 
-Gustave Le Bon, Psychologie des foules, PUF, 1998 (1re éd. 1895). 
- Zémor, Pierre, La communication publique 4e éd. - Paris : PUF, 2008.. 
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  . % 50 االمتحان + % 50 عالمة األعمال الموجهة:  طریقة التقییم

   الخامس: السداسي

  2 تعلیم أساسیةوحدة : عنوان الوحدة 

 استراتیجیات االتصال: المادة

  5 :الرصید

  3 :المعامل

  

  أهداف التعلیم 

 التعریف باإلستراتیجیة االتصالیة -

 تدریب الطالب على انجاز مخططات اتصالیة -

  التعرف على أهمیة البناء االستراتیجي في میدان االتصال   -
  

  المعارف المسبقة المطلوبة 

  .معارف عامة حول أهمیة االتصال في الحیاة المعاصرة وخاصة في المؤسسات

  

  مادةمحتوى ال

  :تتناول هذه المادة المحاور الرئیسیة التالیة 

 مفهوم اإلستراتیجیة - 

 مفهوم اإلستراتیجیة االتصالیة - 

 أنواع االستراتیجیات االتصالیة - 

 صیاغة الرسالة، تحدید الجمهور المستهدف، تحدید األهداف،( مراحل إعداد اإلستراتیجیة االتصالیة - 

 )نیةتحدید الرزنامة، المیزا اختیار الوسائل،

  إعداد المخطط االتصالي - 
  

  مراجع المادة بعض 
1- FANELLY, N.T : la communication, une stratégie au service de l’entreprise ; édition 

économica.PARI 
2- T.Libaert, M.H.Westphalen : Communicator, toute la communication d’entreprise. Edition 

Dunod paris 2012  
3- ALEX Mucchielli ; Approche systémique et communicationnelle des organisations .Armand 

colin éditeur. Paris, France 1999 

   2015الجزائر  استراتیجیات ومخططات االتصال ،: جمال بن زروق  -4
  

  طریقة التقییم
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  . % 50 االمتحان + % 50 عالمة األعمال الموجهة

   الخامس: السداسي

  تعلیم منهجیة ة وحد: الوحدة عنوان

   1ملتقى المنهجیة: المادة

  3 :الرصید
  2 :المعامل

  

أهم خطوات البناء النظري  تنفیذمن  :نجاز مذكراتهمإلطلبة في المعرفیة والنقدیة لمرافقة ال: أهداف التعلیم 

  .واإلجراءات المنهجیة وصوال  إلى التحریر النهائي للمذكرة

  ة المعارف المسبقة المطلوب

  المعارف المنهجیة المكتسبة في السداسیات السابقة والخاصة بخطوات البحث العلمي 
  

  )6و5موزع على السداسیین (محتوى المادة 

التي تواجه الطلبة عادة في إنجاز مذكراتهم ومناقشة ) النظریة واإلجرائیة(استعراض أهم اإلشكاالت المنهجیة 

لمحتوى، إیجازا وتفصیال، مع االحتیاجات اآلنیة للطلبة والتي یطلب منهم وقد یكیف ا. الكیفیات العملیة إلنجازها

  . التعبیر عنها إجماال وتدریجیا
  

  المراجع 

مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، : أحمد بن مرسلي - 

2007.  

  .2014اإلنسانیة واالجتماعیة، الجزائر، دار هومة،  مدخل إلى منهجیة البحث في العلوم: فضیل دلیو - 

مخبر علم اجتماع االتصال . 2.ط. أبجدیات المنهجیة في كتابة الرسائل الجامعیة): 2009(غربي علي  - 

  .جامعة منتوري قسنطینة. للبحث الترجمة

: فاس. التاریخ أنموذجا بحوث–كتابة البحوث واألطاریح الجامعیة : )2005(عبد اإلله بن ملیح ومحمد أستیتو  - 

  .برانت- مطبعة أنفو
- Couratier Claire et Miquel Christian (2007): Les études qualitatives: théorie, applications, 

méthodologie pratique. Paris: L’Harmattan. 
-Dépelteau, F. (2000). La démarche d’une recherche en sciences sociales, Bruxelles, DeBoeck Université. 
- Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis. Routledge, London. 
- Grawitz, M. (1986). Méthodes des sciences sociales. Précis Dalloz. Dalloz, Paris. 
- Krippendorff, Klaus (2004): Content Analysis. 2nd Ed.Beverly Hill: CA: Sage. 
- Marshall, C. & Rossman, G. B. (1995) , Designing Qualitative Research, second edition, Sage, London. 
-  MAURICE Angers (1997): Initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines. Alger: 

Casbah. 
-Quivy, R. & van Campenhoudt, L. (1995). Manuel de recherche en sciences sociales. Dunod, Paris. 

 



34                                             اتصال            عنوان اللیسانس                                          جامعة سعیدة   المؤسسة 
                 

2017-2016 :الجامعیةالسنة   
 

    عالمة األعمال الموجهة: طریقة التقییم 

  

  الخامس: السداسي

  منهجیةتعلیم  وحدة :عنوان الوحدة 

 تدریب على انجاز مدكرة او تربص میداني: المادة

  3 :الرصید

  2:المعامل

  

  أهداف التعلیم 

  متخصص إنجاز عمل میدانيالتدریب على  ة من خاللتطبیق المعارف المنهجیة النظریة واإلجرائی

  

  المعارف المسبقة المطلوبة 

  .)مناهج وتقنیات البحث وملتقى المنهجیة(المعارف المكتسبة في مواد المنهجیة السابقة 

  : محتوى المادة

  عمل شخصي

  

   المراجع

  المراجع المنهجیة سابقة الذكر، باإلضافة إلى اإلشراف المباشر لألستاذ

  

  ریقة التقییمط

 )میداني تربصمناقشة المذكرة أو التقریر عن (ن عالمة االمتحا
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  الخامس: السداسي

  یةاستكشافتعلیم  وحدة: عنوان الوحدة 

  حمالت االتصال العمومي: المادة

  2:الرصید
  2:المعامل

  

  أهداف التعلیم 

متنوعة من حمالت االتصال نماذج رهانات االتصال العمومي ودراسة تمكین الطالب من معرفة 

  . .أدوات االتصال العمومي، مع التوقف عند رسائل وأشكال و العمومي
  

  المعارف المسبقة المطلوبة 

  أولویات علوم اإلعالم واالتصال ومجاالت دراسته وتخصصاته المختلفة
  

  محتوى المادة 

  حول الحمالت واالتصال العمومي مدخل مفهمي - 

  )المحلیة، الوطنیة، الدولیة(ي مستویات االتصال العموم- 

 أسس و مبادئ حمالت االتصال العمومي،- 

 ،....)تقنیات الحمالت، األهداف و االستراتیجیات (تنفیذ الحمالت - 

  . مراحل بناء حملة االتصال العمومي- 
  

  : المراجع
-Gustave Le Bon, Psychologie des foules, PUF, 1998 (1re éd. 1895). 
-Bernier, Marc-François ; Demers, François ; Lavigne, Alain... [et al]. - Pratiques novatrices en 
communication publique : journalisme, relations publiques et publicité Laval (Canada) : Les Presses de 
l'Université Laval, 2005.  
-Cohen-Bacrie, Bruno. - Vade-mecum de la communication territoriale : 66 fiches détaillées pour tout 
comprendre sur la communication territoriale Héricy : Puits fleuri, 2009.   
Gerstlé, Jacques. - La communication politique 2e éd. - Paris : A. Colin, 2008.-  
-Messager, Marianne ; préf. de Marceau Long. - La communication publique en pratique Paris : les 
Ed. d'Organisation, 1994 (Paris : Impr. Jouve).  
 Lemaire, Myriam ; Zémor, Pierre (dirigé par) ; postface de Jean-Marc Sauvé. - La communication 
publique en pratiques Paris : La Documentation française, 2008.   
Ollivier-Yaniv, Caroline. - L'Etat communiquant Paris : PUF, 2001.  
Zémor, Pierre. - Le défi de gouverner, communication comprise. Mieux associer les citoyens ? Paris : 
L'Harmattan, 2007;  
Zémor, Pierre. - La communication publique 4e éd. - Paris : PUF, 2008.   
Paroles publiques, communiquer dans la cité : [dossier] In : HERMES : cognition, communication, 
politique, n° 47, 2007,   
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  . % 50 االمتحان + % 50 عالمة األعمال الموجهة:  طریقة التقییم

  

   الخامس: سداسيال

 تعلیم استكشافیةوحدة : عنوان الوحدة

   لحكم الراشد وأخالقیات المهنةا: المادة

  1 :الرصید 

  1:المعامل

  

  أهداف التعلیم 

  التعرف على مظاهر وآلیات الفساد السیاسي واالقتصادي واألخالقي وتداعیاتها السلبیة على المجتمع 
  

  المعارف المسبقة المطلوبة 

  ثقافة عامة حول الفكر السیاسي واالجتماعي واالقتصادي واألخالقي

  

  ةمادمحتوى ال

   

  المراجع 

-Serge Tchakhotine, Le Viol des foules par la propagande politique, 1939, Gallimard 1992. 
-Brahimi Brahim, 1989, Le pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie, Paris, L’Harmattan. 
-Ferchiche Nessrine, 2011, La liberté de la presse écrite dans l’ordre juridique algérien, Paris, 
LGDJ.. 
-Mostéfaoui Belkacem, 1998, « Algérie : l’espace médiatique en débat. Conditions d’exercice du 
journalisme et réception des télévisons nationale et étrangères », Réseaux, vol. 16, n° 88-89, p. 161. 
-BOUADJIMI D. « Du pluralisme politique au pluralisme médiatique : l’expérience algérienne » in 
Cahier du séminaire : la transition démocratique en Algérie. Ed. Dar-El-Houda. Aîn Mlila. 
Décembre 2005. 

  طریقة التقییم

   عالمة االمتحان
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   الخامس: لسداسيا

  أفقیة تعلیم وحدة: الوحدةعنوان 

 5لغة أجنبیة : المادة

  1 :الرصید

  1 :المعامل

  

  أهداف التعلیم 

  .تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا
 

THE OBJECTIVE OF THE MODULE  
Practical use the English language as a toll for self information – English should also be as a means 
of expression . 
 

OBJECTIF DU MODULE :  
Development d’une façon intégrée de toutes les aptitudes de la langue française chez l’étudiant. 

 

  المعارف المسبقة المطلوبة 

   یةاالنجلیز توفر مبادئ قاعدیة في اللغتین الفرنسیة و 

  

  محتوى المادة   

  محتوى المادة اإلنجلیزیة 

CONTENT :  
 Exploitation of specialized texts related to the different technical modules included in the 
second year program . 

- Contraction  ، abstracts and analysis of specialized texts . 

- Business letters : their techniques with practical exercises . 
- Reports and proceeding : their techniques with practical exercises . 
- The presentation of the report – the proceeding :  

- English oral and written practice . 

  محتوى مادة الفرنسیة   

CONTENU :  

- Etude de texte avec exploitation structurelle. 

- Révision et consolidation des structures de base. 

- Insistance sur la compétence de la communication. 

- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus  
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 dans le programme du 3e Semestre . 

- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants  

 

-Ellis G ، and Sinclair B. Learning to learn English : A course in Learner training (1999). Cambridge 

University Press. 

1- Walter ، Barbara F. 2002. Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil Wars. 

Princeton: Princeton University Press 

Goemans ، H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton University Press. 

2- Kydd ، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton: Princeton 

University Press 

James ، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War 

3-Bueno de Mesquita ، Bruce. 2006. Game Theory ،political Economy ، and the Evolving 

Study of War and Peace 

4-Fearon ، James D. 1995. Rationalist Explanations for War 

5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan Aart Scholte and Roland Robertson. New York: 

Routledge ، 2007. 4 volumes 

  

   طریقة التقییم

  .  الموجهةعالمة األعمال 
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  السادس: السداسي

  أساسیةوحدة تعلیم  :عنوان الوحدة

 االتصال التنظیمي :المادة

  5 :الرصید

  3 :المعامل

  

  أهداف التعلیم 

 أهمیة االتصال داخل المنظماتإبراز  -

 تفسیر الشبكات واألنماط االتصالیة داخل المنظمات -

 تحدید العوائق التي یمكن أن تحد من فعالیة االتصال داخل المنظمات -

  حصر الوسائل المستعملة في االتصال داخل المنظمات -

  المعارف المسبقة المطلوبة 

مجاالت دراستها أولیات علوم اإلعالم واالتصال، بو بنظریات التنظیم عام أن یكون الطالب على اطالع 

  .وتخصصاتها
  

  محتوى المادة 

 تعاریف مختلفة : مفهوم االتصال التنظیمي -

 وظائف االتصال التنظیمي -

 )رسميالغیر ظیمي الرسمي، االتصال التنظیمي االتصال التن: (هیكل االتصال التنظیمي -

 )ئق اجتماعیة وثقافیة،عوائق نفسیة وٕادراكیةعوائق تنظیمیة، عوا: (عوائق االتصال التنظیمي -

  وسائل االتصال التنظیمي -
  

  : المراجع

1-  T.Libaert, M.H.Westphalen : Communicator, toute la communication d’entreprise. Edition 
Dunod paris 2012  

2- ANNIE Bartoli :Communication et organisation, pour une politique générale cohérente ;édition 
organisation. Paris 

3- FANELLY, N.T : la communication, une stratégie au service de l’entreprise ; édition  
économica.PARIS 

   2015الجزائر  االتصال داخل التنظیمات،المفھوم واألنواع،:جمال بن زروق  -4

  

 طریقة التقییم

  . % 50 متحاناال + % 50 عالمة األعمال الموجهة
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   السادس: السداسي

  تعلیم أساسیةوحدة : عنوان الوحدة 

 2 نظریات اإلعالم واالتصال :المادة

  5 :الرصید

  3 :المعامل

  

  أهداف التعلیم 

یهدف لتزوید الطالب بمختلف التقسیمات الخاصة بنظریات االتصال، من نشأتها إلى الوقت الراهن، وهو 

وتعلیمه التفكیر حول . وین النظري للطالب في علوم اإلعالم واالتصالعمل یهدف إلى المساهمة في التك

  التنظیر في االتصال وتطویر المعارف الخاصة بنظریات االتصال وبناء ثقل نظري حول النظریات

  

  المعارف المسبقة المطلوبة 

 .)مجاالت دراستها وتخصصاتها( علوم اإلعالم واالتصال معارف أولیة عامة حول
  

  )6و5یوزع على السداسیین (مادة محتوى ال

  ...ومفهوم النظریة االتصالیة..) التقلید، المنظور، المدخل، المقاربة، المدرسة(مفهوم النظریة : مفاهیم أولیة -1

  ..)استعراض تصنیفاتها، ومقارباتها أو أهم تقالیدها النظریة(التطور التاریخي لنظریات االتصال   -2

التأثیر القوي والمباشر، التأثیر االنتقائي، نظریات التأثیر المحدود، نظریات  :استعراض مفصل للنظریات -3

  ...التأثیر على المدى البعید

 -------------------      

     بعض المراجع

 Armand et Michèle Mattelart, Histoire des théories de la communication, coll. "Repères", 
La Découverte, 2004 

 watzalawick Paul : une logique de la communication Editions du Seuil 1980                                                                     
 Yves Winkin et autres: La nouvelle communication. Editions points 2000.   
  Attalah Paul :Théories de la communication. Publications universitaires du Quebec. 1991 

 2015مقاربة تاریخیة ونقدیة ،الجزائر .نظریات اإلعالم واالتصال: جمال بن زروق   

  طریقة التقییم

  . % 50 االمتحان + % 50 عالمة األعمال الموجهة
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   السادس: السداسي

  تعلیم أساسیةوحدة   :عنوان الوحدة

 تقنیات االتصال: المادة

  5 :الرصید

  3 :المعامل

  أهداف التعلیم 

تقدم هذه المادة مجموعة من التقنیات التي یستطیع الطالب من خاللها التمكن من االتصال ببیئته عن طریق 

 أسالیب وطرق مختلفة، داخل المنظمات وخارجها

  المعارف المسبقة المطلوبة 

  4و 3مكتسبات السداسیین 

  ادة   محتوى الم

 .كتابة الخبر التعلیمة المصلحیة، التعلیمة، التقریر، عرض الحال، :تقنیات االتصال الكتابي -

 تداعي األفكار، لعبة األدوار، أسلوب المحادثة، إدارة االجتماعات، :تقنیات االتصال الشفوي -

  ..التحقیق تریه،البور  إعداد الریبورتاج، :ي البصريتقنیات االتصال السمع -

  المراجع 

1- ALEX Mucchielli ; Approche systémique et communicationnelle des organisations .Armand colin 

éditeur. Paris, France 1999 

2- ALEX Mucchielli ; Théorie systémique de la communication .principes et applications ; collection 

u. sciences de la communication .Armand colin éditeur. Paris, France 1999 

3- T.Libaert, M.H.Westphalen : Communicator, toute la communication d’entreprise. Éd. Dunod 

Paris 2012  

  2015الجزائر  تقنیات االتصال ، جمال بن زروق ، -4

  طریقة التقییم

  .% 50 االمتحان + % 50 عالمة األعمال الموجهة
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  سالساد: السداسي

  تعلیم أساسیةوحدة : عنوان الوحدة 

 العالقات العامة: المادة

  5 :الرصید
  3 :المعامل

  

  أهداف التعلیم 

تطبیقي اتصالي، یتوقف علیه مستقبل نظري و میة العالقات العامة كمجال على أهتمكین الطالب من التعرف 

صدر الثروة والغنى زیادة عن تؤلف رأس المال الرمزي الذي هو م يالتتها صور المرتبط بتحسین المؤسسة 

  .األخرى من بینها جمهور المؤسسة بأنواعهالتفعیلیة المصادر 
  

  المعارف المسبقة المطلوبة 

  االتصال بالجمهورحول أساسیات  الخامسمكتسبات السداسي 
  

  محتوى المادة 

  ...)ایة، الترویجالعالقات اإلنسانیة، اإلعالن، الدع(والمفاهیم المشابهة  مفهوم العالقات العامة - 1

  وعواملهما نشأة وتطور العالقات العامة -2

  العالقات العامة  أهمیة وأهداف ووظائف -3

  : مجاالت عمل العالقات العامة -4

  )قیاس االتجاهات ،دراسات الجمهور( البحث العلمي -     

  التخطیط  -     

  التقییم      -     

  العالقات مع الصحافة     -     

   ..الوسائل السمعیة البصریةالمطبوعة، الوسائل ، االتصال المباشر: ات االتصال في العالقات العامةتقنی -5
  

  :المراجعبعض 

  2009دار الحامد، :عمان. االتصاالت التسویقیة والترویج. البكري، ثامر

 Lionel Chouchan et Jean-François Flahault, Les Relations publiques, coll. "Que sais-je ?", 
PUF, 2005 

 Grunig, James E; Hunt, Todd (1984), Managing Public Relations (6th ed.), Orlando, FL: Harcourt 
Brace Jovanovich 

  : طریقة التقییم

  . % 50 االمتحان + % 50 عالمة األعمال الموجهة
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   السادس: السداسي

  تعلیم منهجیة ة وحد: الوحدة

  2 جیةهمنملتقى ال :المادة

  3 :الرصید
  2 :المعامل

  أهداف التعلیم 

أهم خطوات البناء النظري واإلجراءات  تنفیذمن  :نجاز مذكراتهمإلطلبة في المعرفیة والنقدیة لمرافقة ال

  .المنهجیة وصوال  إلى التحریر النهائي للمذكرة

  المعارف المسبقة المطلوبة 

  والخاصة بخطوات البحث العلمي  المعارف المنهجیة المكتسبة في السداسیات السابقة
  

  )6و5موزع على السداسیین (محتوى المادة 

التي تواجه الطلبة عادة في إنجاز مذكراتهم ومناقشة ) النظریة واإلجرائیة(استعراض أهم اإلشكاالت المنهجیة 

بة والتي یطلب منهم وقد یكیف المحتوى، إیجازا وتفصیال، مع االحتیاجات اآلنیة للطل. الكیفیات العملیة إلنجازها

  . التعبیر عنها إجماال وتدریجیا

  المراجع 

  .2007مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، الجزائر، دیوان المطبوعات ، : أحمد بن مرسلي - 

  .2014مدخل إلى منهجیة البحث في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، الجزائر، دار هومة، : فضیل دلیو - 

مخبر علم اجتماع االتصال . 2.ط. أبجدیات المنهجیة في كتابة الرسائل الجامعیة): 2009(ي غربي عل - 

  .جامعة منتوري قسنطینة. للبحث الترجمة

: فاس. بحوث التاریخ أنموذجا–كتابة البحوث واألطاریح الجامعیة : )2005(عبد اإلله بن ملیح ومحمد أستیتو  - 

  .برانت- مطبعة أنفو

- Couratier Claire et Miquel Christian (2007): Les études qualitatives: théorie, applications, 
méthodologie pratique. Paris: L’Harmattan. 

-Dépelteau, F. (2000). La démarche d’une recherche en sciences sociales, Bruxelles, DeBoeck Université. 
- Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis. Routledge, London. 
- Grawitz, M. (1986). Méthodes des sciences sociales. Précis Dalloz. Dalloz, Paris. 
- Krippendorff, Klaus (2004): Content Analysis. 2nd Ed.Beverly Hill: CA: Sage. 
- Marshall, C. & Rossman, G. B. (1995) , Designing Qualitative Research, second edition, Sage, London. 
-  MAURICE Angers (1997): Initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines. Alger: 

Casbah. 
-Quivy, R. & van Campenhoudt, L. (1995). Manuel de recherche en sciences sociales. Dunod, Paris. 

 

  .  عالمة األعمال الموجهة: طریقة التقییم
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  السادس: السداسي

  یةمنهجتعلیم وحدة  :عنوان الوحدة 

 مدكرة تخرج او تقریر تربص میداني: المادة

  3 :الرصید

  2 :المعامل

  أهداف التعلیم 

  مدكرة تخرج او تقریر تربص میدانيتطبیق المعارف المنهجیة النظریة واإلجرائیة من خالل إنجاز 

  المطلوبة  المعارف المسبقة

  .)مناهج وتقنیات البحث وملتقى المنهجیة(المعارف المكتسبة في مواد المنهجیة السابقة 

  : محتوى المادة

  عمل شخصي

   المراجع

  المراجع المنهجیة سابقة الذكر، باإلضافة إلى اإلشراف المباشر لألستاذ

  طریقة التقییم

  )یدانيتربص متقریر عن مناقشة المذكرة أو (ن عالمة االمتحا
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  السادس: السداسي

  یةاستكشافتعلیم وحدة : عنوان الوحدة

  واإلشهارالتسویق  : المادة

  2 :الرصید

  2 :المعامل

  أهداف التعلیم 

معها كفاعلین  التعامللتمكین الطلبة من واإلشهار مفهوم وعناصر واسترتیجیات التسویق التعرف على 

  .وكجمهور
  

  المعارف المسبقة المطلوبة 

المكتسبة في حمالت االتصال العمومي أولویات علوم اإلعالم واالتصال والمعارف المتعلقة بدراسات الجمهور و 

  5السداسي 

  

  محتوى المادة 

  .التسویق : المحور األول 

  . مفهوم التسویق  -1

  المزیج التسویقي -2

  )الترویج - التوزیع،  د - عر،  جالس - المنتج، ب -أ(

  ...   ترقیة المبیعات* ترویج المبیعات  * العالقات العامة  * اإلشهار   : *ومن عناصر الترویج

  دراسة السوق  -3

  .               التموضع  - أ

  .     التجزئة  - ب

         swot. مصفوفة  - ج

  .دراسة المستهلك  -د

  اإلشهار: المحور الثاني 

 ...)ة، ترویج المباعات اإلعالن، الدعای(تعریف اإلشهار والمصطلحات المجاورة : مدخل مفهمي

  ..))الدعم، الرعایة، التمویل(وأشكاله الجدیدة 

إستراتیجیة /  إستراتیجیة النجم / الوثیقة اإلستراتیجیة/ وثیقة اإلبداع (إستراتیجیات التصمیم اإلشهاري  -1 

  .. )القطیعة
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  اإلشهار وخطة وسائل اإلعالم -2

    ..مكتوبة، السمعیة البصریة، اإللكترونیةال: تصمیم اإلشهار في مختلف وسائل اإلعالم -3

  قیاس فعلیة اإلشهار -4
  

  :المراجع 
1- Bernard Mouffe  , Le droit de la publicité –Editions Bruylant – 2009. 

2- Daniel Caumont, La publicité – Collection « Les topos »  Editions Dunod - 2008.  

3- J. Lendrevie ; J. Lévy; D. Lindon –Mercator, théorie et pratique du marketing, Ed. Dalloz– 7e éd. 

4- Jacques Lendrevie et Arnaud de Baynast , Publicitor - Editions Dunod – 2008. 

5- Ken Burtenshaw, Nik Mahon et Caroline Barfoot  Les fondamentaux de la publicité -Editions 

Pyramid 2009  

6- Marketing management – Kotler ; Dubois – Ed Pearson Education – 11ème édition 

7- Lawrence Zeegen  -Les fondamentaux de l’illustration –Editions Pyramid 2009  

8-  Pierre Greffe et François Greffe  La publicité et la loi –Editions Litec – 2004.  

9- Philipe khotler . Marketing –Management 14 éme Edition .2013 

10- P-L. Dubois ; A. Jolibert –Le marketing : fondements et pratiques –Ed. Economica- 3e éd. 

 

   طریقة التقییم

  . % 50 االمتحان + % 50 عالمة األعمال الموجهة
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  یةاستكشافتعلیم وحدة : عنوان الوحدة

  اعیةمشكالت االجتم : المادة

  .المشكالت االجتماعیة وتداعیاتها محلیا ودولیا وكذا سبل تفادیها بأهم التعریف: اهداف التعلیم 
  

  مدخل مفهمي: االجتماعیة تالمشكال: أوال

  .االجتماعیة تأسالیب البحث في دراسة المشكال :ثانیا

  سلوب التاریخياأل - 

  سلوب السوسیولوجياأل - 

  يسلوب السیكولوجاأل - 

  ةاإلعالمیلمعالجة اأسلوب  - 

   نماذج من المشكالت االجتماعیة: ثالثا

  ...)المصدر، من حیث النوع(ة تصنیف المشكالت االجتماعی: مدخل  

، االنحراف الجنسي، دمان على المخدرات والكحولاإل، الجریمة: نماذج من المشكالت االجتماعیة - 

  ...الفقر، الجوع ،سریةأمشكالت 

  

  ) إلخ ، مواقع انترنت، كتب ومطبوعات( : المراجع

  .1994.الكویت.نشر وتوزیع مجموعة دلتا . مشكالت اجتماعیة معاصرة.علي عید راغب- 

  .1979.لیبیا.نماء القومي معهد اإل .د اطار عامیتحد–المشكالت االجتماعیة .مصطفى القیر- 

فیفري /جانفي .  يالفكر العرب.تحلیل اجتماعي  لمشكالت الشباب في مجتمع متغیر .حمدحمد سالم األأ- 

1981.  

  

   طریقة التقییم

   عالمة االمتحان
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  السادس: السداسي

  فقیةتعلیم أوحدة : عنوان الوحدة

 6لغة أجنبیة  :المادة

  1 :الرصید

  1 :المعامل

  

  أهداف التعلیم 

ومن  وظیفاتهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وت

  .خالل نصوص متخصصة

 
THE OBJECTIVE OF THE MODULE :  
Practical use the English language as a toll for self information – English should also be as 
a means of expression . 
 
OBJECTIF DU MODULE :  
Development d’une façon intégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises chez 
l’étudiant . 

  المعارف المسبقة المطلوبة 

    .توفر مبادئ قاعدیة في اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة

 

  محتوى المادة

  محتوى المادة اإلنجلیزیة 

CONTENT:  
 Exploitation of specialized texts related to the different technical modules included in the 
third year program . 

- Contraction  ، abstracts and analysis of specialized texts . 

- Business letters : their techniques with practical exercises . 
- Reports and proceeding : their techniques with practical exercises . 
- The presentation of the report – the proceeding :  
- English oral and written practice . 

  محتوى مادة الفرنسیة   

CONTENU :  
- Etude de texte avec exploitation structurelle. 
- Révision et consolidation des structures de base. 
- Insistance sur la compétence de la communication. 
- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus  dans le 

programme du 4 Semestre. 
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- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants  
- Le paragraphe et L’essai : ses techniques avec exercices pratiques. 

   

1-Ellis G ، and Sinclair B. Learning to learn English : A course in Learner training (1999). Cambridge 

University Press. 
 

2- Kydd ، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton: Princeton 

University Press 
 

3-Bueno de Mesquita ، Bruce. 2006. Game Theory ،political Economy ، and the Evolving 

Study of War and Peace 
 

1- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan Aart Scholte and Roland Robertson. New York: 

Routledge ، 2007. 4 volumes. 

 

 طریقة التقییم

  عالمة األعمال الموجهة
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IV - االتفاقیات  / العقود  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إبداء النیة أو الرغبةرسالة نموذج 
  )في حالة تقدیم عرض التكوین باالشتراك مع مؤسسة جامعیة أخرى  (

 

  ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة الجامعیة المعنیة

  

  :الموافقة على اإلشراف المزدوج للیسانس بعنوان  :الموضوع

  

عن اللیسانس  عن رغبتھا في اإلشراف المزدوج).                   امعيأو المركز الج(تعلن الجامعة 

) أو المركز الجامعي(وفي ھذا اإلطار، فإن الجامعة .المذكورة أعاله طیلة فترة تأھیل ھذا التكوین 

  :ترافق ھذا  المشروع من خالل
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 إبداء الرأي أثناء تصمیم و تحیین برامج التعلیم،-

 المنظمة لھذا الغرض ،المشاركة في الملتقیات  -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساھمة في تبادل اإلمكانیات البشریة و المادیة -

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا 

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إبداء النیة أو الرغبةرسالة نموذج 
 )دم في حالة تقدیم عرض تكوین لیسانس باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخ (

  
  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة(

  

  :الموافقة على مشروع بحث تكوین في اللیسانس بعنوان :الموضوع

  

  :المقدم من 
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تعلن مؤسسة                                               عن رغبتھا في مرافقة ھذا  التكوین المذكور أعاله بصفتھا 

  المستخدم المحتمل لمنتوج ھذا التكوین 

  :في ھذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى ھذا المشروع ویتمثل دورنا فیھ من خاللو

 إبداء رأینا في تصمیم و تحیین برامج التعلیم، -

 المشاركة في الملتقیات المنظمة لھذا الغرض ، -

 .المشاركة في لجان المناقشة  -

نجاز مذكرات نھایة التخرج أو تسھیل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصین في المؤسسة في إطار إ -

 .في إطار المشاریع المؤطرة

  

سیتم تسخیر اإلمكانیات الضروریة لتنفیذ ھذه العملیات و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقیق األھداف وتنفیذھا 

 إن على المستوى المادي و المستوى البشري

  .منسقا خارجیا  لھذا المشروع )*...............ة(یعین السید

  
  :توقیع المسؤول المؤھل رسمیا

  
  :الوظیفة

  
  :التاریخ

  
  :الختم الرسمي للمؤسسة
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V-  مختصرةسیرة ذاتیة  

  في التخصص لفرقة البیداغوجیة المعنیة بالتكوینامن  لكل شخص

  )التأطیر الداخلي والخارجي(

  )المرفقحسب النموذج (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اتیةلسیرة الذلمختصر نموذج 

  

  :اإلسم اللقب

  

  

  :تاریخ ومكان المیالد
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  :البرید اإللكتروني والھاتف

  

  

  :الرتبة

  

  

  :األصلیة  مؤسسةال

  

  

  )إلخ...والتخصص.وتاریخ الحصول علیھا التدرج ومابعد التدرج:( الشھادات

  

  

  

  

  

  ):إلخ......المواد المدرسة(المھنیة البیداغوجیة الكفاءات 

  

  

  

  

  

  

  

  

VI - لھیئات اإلداریة والعلمیةرأي وتأشیرة ا  
  

  :عنوان اللیسانس 
  

  مسؤول فرقة میدان التكوین                                                                            رئیس القسم 
 

  والمصادقةالتاریخ                            التاریخ والمصادقة                                             
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 )المعھد مدیر أو ( لكلیة ا عمید

  
  :ةوالمصادقالتاریخ 

 
  
  
  
  
  
  
 

 
  مدیر المؤسسة الجامعیة

  
  :والمصادقة التاریخ 

  
  
  
  
  
  
 
 

 
  
  
  
  
  

VII  - رأي وتأشیرة الندوة الجھویة  
  )التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة(
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VIII -  اللجنة البیداغوجیة الوطنیة للمیدانرأي وتأشیرة  
  )التأشیرة تكون فقط قي النسخة النھائیة لعرض التكوین المحولة للوزارة(

  
  
  
  
  
  


