
 

 انجًهىريت انجسائريت انـذيًقراطيـت انـشؼبيــت

 
 وزارة انتؼهيــى انؼانــي و انبحــث انؼهًــي

 

 

 ًَىرج يطابقت
 

 

 

 ػرض تكىيٍ
 د. و . ل 

 
 

  نيطاَص أكاديًيت
 

 

2015-2016 
 

 

انقطى انًؼهذ / انكهيتانًؤضطت 
 

 

 

 

  

 

 

 

انتخصص انفرع انًيذاٌ 
 

ػهىو إَطاَيت واجتًاػيت 

 

 

ػهىو اإلػالو - ػهىو إَطاَيت 

واالتصال 

 

 اتصال
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II  -بطاقت انتُظيى انطذاضي نهتؼهيى انتخصصي  

 (6 و5انطذاضييٍ )
 ( ديج يالحك انمراراث انىزاريت انخاصت بماػذة انخؼهيى انًشخرن نهًيذاٌ وانفرعث)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: انطذاضي انخايص- 
 

 وحذة انتؼهيى
 انحجى انطاػي األضبىػي انحجى انطاػي انطذاضي 

األرصذة انًؼايم 
َىع انتقييى 

إيتحاٌ يتىاصم أػًال أخري  أػًال تطبيقيت أػًال يىجهتيحاضرة  أضبىع  14-16

          وحذاث انتؼهيى األضاضيت    

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

          وحذاث انتؼهيى انًُهجيت

1ملتقى املنهجية    x x 3 2 22.30  30سا1  30سا22 
التدريب على اجناز مذكرة أو عمل 

 ميداين متخصص 
 x   x 3 2 22.30  30سا1  30سا22

         وحذاث انتؼهيى اإلضكتشافيت 

30سا1 30سا1 00سا45 محالت االتصال العمومي  x x 2 2 00سا45  
 x  1 1 00سا45   30سا1 30سا22 احلكم الراشد وأخالقيات املهنة 

         وحذة انتؼهيى األفقيت 

  x 1  1 00سا45   سا1.30   30سا22 5لغة أجنبية 

   30 20  00سا360  سا12.00  سا09.00 00 سا315.00 5يجًىع انطذاضي 
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: انطذاضي انطادش-
 

 وحذة انتؼهيى
 انحجى انطاػي األضبىػي انحجى انطاػي انطذاضي 

األرصذة انًؼايم 
َىع انتقييى 

إيتحاٌ يتىاصم أػًال أخري  أػًال تطبيقيت أػًال يىجهتيحاضرة  أضبىع  14-16

          وحذاث انتؼهيى األضاضيت    

 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

          وحذاث انتؼهيى انًُهجيت

2ملتقى املنهجية    x x 3 2 00سا45  30سا1  30سا22 
 تقرير تربصمذكرة التخرج أو 

 ميداني
     

2 3 
 

x 

         وحذاث انتؼهيى اإلضكتشافيت 

 x  1 1 00سا45   30سا1 30سا22 ..  املخدرات –مشكالت اجتماعية 
 x x 2 2 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 التسويق واإلشهار

         وحذة انتؼهيى األفقيت 

  x 1 1 00سا45  30سا1 30سا1 30سا22 6لغة أجنبية 
   30 20  00سا360   سا12.00 30سا10 00سا292.30 6يجًىع انطذاضي



 

 ركر انحجى انساػي اإلجًاني يىزع بيٍ انًحاضراث واألػًال انًىجهت،  نكم يُبغي  )حىصهت إجًانيت نهتكىيٍ -
 (انسذاسياث انسخت بانُسبت نكم أًَاط انىحذاث انخؼهيًيت

 
 

 و ث                  ح ش  األضاضيت انًُهجيت االضتكشافيت األفقيت انًجًىع

 يحاضرة 540 135 292.30 00 

 أػًال يىجهت 540 180 157.30 135 

 أػًال تطبيقيت - 45  - 

 ػًم شخصي - - - - 

 (حذد)ػًم آخر 1080 450 630 270 

 انًجًىع 2160 810 1080 405 

 األرصذة 120 28 26 06 180

األرصذة نكم وحذة تؼهيى %  66.67 15.56 14.44 3.33 100
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II  -بطاقت انتُظيى انطذاضي نهتؼهيى انتخصصي  

 (6 و5انطذاضييٍ )
 ( يذيج يالحك انمراراث انىزاريت انخاصت بماػذة انخؼهيى انًشخرن نهًيذاٌ وانفرع)

 
 

 

 الخامس: السداسي
 تعميمة أساسية  وحدة :عنوان الوحدة

 00سا90 : محاضرة
 00سا90 :أعمال موجية

 00سا00: أعمال تطبيقية 
 00 سا180 : اعمال اخرى

 
  توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم

والمواد المكونة ليا 
 

 20: األرصدة 4.1.3. أس.ت.و:  وحدة التعميم
نظريات التنظيم   : 1 المادة 

 5:  األرصدة
 3: المعامل 
  1نظريات اإلعالم واالتصال : 2المادة 

 5:  األرصدة 
 3: المعامل 
دراسات جميور وسائل اإلعالم : 3المادة 

 5: األرصدة 
 3: المعامل 
 االتصال اتإستراتيجي: 4المادة 

 5: األرصدة 
 3: المعامل 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل   نوع التقييم 

نظريات التنظيم   : 1لمادة ا
في مختمف  بنظريات التنظيمف يىدف إلى التعرت

. المجاالت اإلدارية، االقتصادية والسياسية

 

وصف المواد 
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 1نظريات اإلعالم واالتصال : 2المادة 
 اإلعالم ظرياتتصنيفات ن لمتعريف بأىمىدف ت
 .عرض نماذج مفصمة عنيااالتصال، وو

دراسات جميور وسائل اإلعالم : 3المادة 
 .التعريف بجميور وسائل اإلعالم وبتقنيات دراستو

 االتصال اتإستراتيجي: 4المادة 
 .همخططات وبكيفية إنجاز التعريف بإستراتيجية االتصال

 الخامس: السداسي
  منيجية تعميموحدة : عنوان الوحدة

 

 00.00: محاضرة 
  سا45.00: أعمال موجية

 00سا00 :أعمال تطبيقية 
 00 سا45 : اعمال اخرى

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 
 

 

 06: األرصدة 2.1.3. م.ت.و: وحدة التعميم 
  1ممتقى  المنيجية  : 1المادة 

 3:  األرصدة
 2: المعامل 

 

 التدريب عمى انجاز مدكرة او عمل ميداني :2المادة 
 متخصص
 3:  األرصدة 
   2: المعامل 

 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل   نوع التقييم 

 1ية منيجممتقى ال : 1المادة 
أىم خطوات إنجاز البحث العممي في اإلعالم  مناقشة 

. واالتصال، وكيفية تطبيقيا عمميا
 

 

وصف المواد 
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التدريب عمى انجاز مدكرة او عمل ميداني :2المادة 
 متخصص
إنجاز مذكرة أو عمل  الطالب في مرافقةييدف إلى 

 .ميداني في التخصص
 

 الخامس: السداسي
 استكشافيةتعميم وحدة : عنوان الوحدة 

  سا45.00: محاضرة 
 30سا22: أعمال موجية

 00سا00: أعمال تطبيقية 
 00 سا90 : اعمال اخرى

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 

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

حمالت االتصال العمومي   : 1المادة 
  2: األرصدة
 2: المعامل 

 

 الحكم الراشد وأخالقيات المينة: 2المادة 
 1: األرصدة 
 1: المعامل 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل  نوع التقييم    
 

  حمالت االتصال العمومي : 1المادة 
 التعريف بحمالت االتصال العمومي وأدواتيا والرىانات

دراسة نماذج  مع  في المجتمعات المعاصرةبياالمتعمقة 
.  ىامتنوعة من

 

 الحكم الراشد وأخالقيات المينة : 2المادة 
التعرف عمى مظاىر وآليات الفساد السياسي واالقتصادي 

 .واألخالقي وتداعياتيا السمبية عمى المجتمع

 

وصف المواد 
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 الخامس: السداسي

 أفقيةتعميم وحدة : عنوان الوحدة 
 

 22.30: محاضرة 
 00.00: أعمال موجية

 00.00 :تطبيقيةأعمال 
    00سا45 :اعمال أخرى 

 

 
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 

والمواد المكونة ليا 
 

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

 5لغة أجنبية : المادة
 1:  األرصدة
   1: المعامل 

 

 
األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 

 وكذا لممواد المكونة ليا
 

متواصل + امتحان   نوع التقييم 

 
 5لغة أجنبية :  المادة 

 

مساعدة الطالب عمى اكتساب القدرة عمى التعامل 
في )مع المراجع األجنبية قراءة وتمخيصا وتوظيفا 

( مجال التخصص
 

 

وصف المواد 
 

 السادس: السداسي
 تعميمة أساسية  وحدة :عنوان الوحدة

 
 00سا90 : محاضرة

 00سا90 :أعمال موجية
 00سا00: أعمال تطبيقية 
 00 سا180 : اعمال اخرى

 
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 

والمواد المكونة ليا 
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 20: األرصدة 4.2.3. أس.ت.و:  وحدة التعميم
  

االتصال التنظيمي   : 1المادة 
 5:  األرصدة
 3: المعامل 

 

  2نظريات اإلعالم واالتصال : 2المادة 
 5:  األرصدة 
 3: المعامل 

 

 تقنيات االتصال: 3المادة 
 5: األرصدة 
 3: المعامل 

 

 العالقات العامة: 4المادة 
 5: األرصدة 
 3: المعامل 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل   نوع التقييم 

 
االتصال التنظيمي   : 1المادة 

 داخل المنظمات باالتصال فيىدف إلى التعرت
. ه وأدواتو ومعوقاتو وأنماطهشبكاتوتفسير 

 
 2نظريات اإلعالم واالتصال : 2المادة 

ظريات تصنيفات نبمختمف لمتعريف ىدف ت
 .عرض نماذج مفصمة عنيااالتصال، و

 

 تقنيات االتصال: 3المادة 
 الطالب تمكن مجموعة من التقنيات التي عرض

 

وصف المواد 
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من االتصال ببيئتو عن طريق أساليب وطرق 
 مختمفة، داخل المنظمات وخارجيا

 

 العالقات العامة: 4المادة 
نظري مية العالقات العامة كمجال بأهف يالتعر

. تطبيقي اتصالي، يتوقف عميو مستقبل المؤسسةو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السادس: السداسي
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 منيجية تعميم وحدة : عنوان الوحدة 
 

 00.00: محاضرة 
 00سا45: أعمال موجية

 00سا00: أعمال تطبيقية 
 45.00 :اعمال اخرى

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 
 

 

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

 2ممتقى المنيجية  : 1المادة 
 3:  األرصدة
 2: المعامل 

 
  ميدانيتقرير تربص مذكرة التخرج أو :2المادة

 3: األرصدة 
 2: المعامل 

 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل  نوع التقييم    
 

 2ممتقى المنيجية  : 1المادة 
أىم خطوات إنجاز البحث العممي في  مناقشة

. اإلعالم واالتصال، وكيفية تطبيقيا عمميا
 

   ميدانيتقرير تربصمذكرة التخرج أو :2المادة
إنجاز مذكرة أو عمل  الطالب في مرافقةييدف إلى 

 .ميداني في التخصص

 

وصف المواد 
 

 
 

 السادس: السداسي
 استكشافية  تعميموحدة: عنوان الوحدة

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم  00 سا45: محاضرة 
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 30 سا22: أعمال موجية
 00سا00: أعمال تطبيقية 
 00 سا90 : اعمال اخرى

والمواد المكونة ليا 
 

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

 

  مشكالت اجتماعية  : 1المادة 
 2:  األرصدة
 1: المعامل 

 

  شيارالتسويق واإل : 2المادة 
 2: األرصدة 
 2: المعامل 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل   نوع التقييم 
 

 مشكالت اجتماعية : 1المادة 
بأىم المشكالت االجتماعية وتداعياتيا  التعريف

. محميا ودوليا وكذا سبل تفادييا
 

 شيارالتسويق واإل:  2المادة 
مفيوم وعناصر واسترتيجيات   التعرف عمى

التسويق واإلشيار لتمكين الطمبة من التعامل معيا 
. كفاعمين وكجميور

 

وصف المواد 
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 السادس: السداسي
 أفقيةتعميم وحدة :  عنوان الوحدة

 

 22.30: محاضرة 
 30سا22: أعمال موجية

: أعمال تطبيقية 
 00سا45 : اعمال اخرى

 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 
 

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

 6لغة أجنبية : المادة
 1: األرصدة
 1: المعامل 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  

متواصل + امتحان   نوع التقييم 
 

 6 لغة أجنبية:  المادة
مساعدة الطالب عمى اكتساب القدرة عمى التعامل 

في )مع المراجع األجنبية قراءة وتمخيصا وتوظيفا 
 (مجال التخصص

 

وصف المواد 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III -انبرَايج انًفصم نكم يادة في انطذاضييٍ انخايص وانطادش 
( حمذيى بطالت يفصهت نكم يادة ) 

 

 (كم انحمىل حًأل إجباريا)
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  الخامس: السداسي
  تعميم أساسيةوحدة : عنوان الوحدة 

  نظريات التنظيم: المادة
 5 :انرصيذ

 3 :انًؼايم

أهداف التعميم  
ييدف إلى تحقيق غايات ومعارف عممية تقوي المدارك النظرية والتطبيقية لممتعمم حول التنظيم، نوجزىا فيما 

التنظيمات كعينات نختبر من خالليا تطور - 2العامل اإلنساني كفاعل وكموضوع في التنظيم، -1: يمي
التنظيمات كمحك ومعبر عن األبعاد الحضارية - 3المجتمع في الجوانب التنظيمية واالقتصادية واالدارية، 

- 5عالقات السمطة وصناعة القرار داخل التنظيم، - 4تجسد اليوية الثقافية التنظيمية ألي مجتمع،  لممجتمع،
 .االتصالالقيادة و- 6، القيادة والترشيد اإلداري

  
المعارف المسبقة المطموبة  
 .مجاالت دراستيا وتخصصاتياأوليات عموم اإلعالم واالتصال، عام بأن يكون الطالب عمى اطالع 

 :محتوى المادة
 .اإلداريةالتنظيمات : المحور األول -1

". البمدية كنموذج" التنظيمات المحمية : -الموضوع-أ
". الحكومة كنموذج – الوزارة " التنظيمات المركزية :-الموضوع-ب
". منظمة األمم المتحدة كنموذج: " التنظيمات الدولية:-الموضوع-ج

 .التنظيمات االقتصادية: المحور الثاني -2
". المؤسسة الصناعية كنموذج" التنظيم الصناعي :-الموضوع-أ

". المؤسسات الخدماتية كنموذج:" التنظيم الخدماتي:-الموضوع-ب
". الشركات متعددة الجنسيات:" التنظيمات الدولية العابرة لمقارات:-الموضوع-ج

 .التنظيمات السياسية: المحور الثالث -3
". كنموذج"األحزاب السياسية :-الموضوع-أ

". كنموذج"الجماعات الضاغطة :-الموضوع-ب
 ".كنموذج"التنظيمات الغير حكومية :-الموضوع-ج

مراجع خاصة بالمادة  
  1984  مطبوعات الجامعة ،تنظيم وطرق العمل، الكويت: ىاشم زكي محمود -1

2- EDGAR Shein, Psychologie et organisation ; édition hommes et techniques .Paris 1971 

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

éditeur. Paris, France 1999 
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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 
 : طريقة التقييم

 . % 50 االمتحان  +% 50 عالمة األعمال الموجية
 
 

 الخامس: السداسي
   تعميم أساسيةوحدة :عنوان الوحدة 

 1نظريات اإلعالم واالتصال  :المادة
 5 :انرصيذ

 3 :انًؼايم

 

أهداف التعميم  
ييدف لتزويد الطالب بمختمف التقسيمات الخاصة بنظريات االتصال، من نشأتيا إلى الوقت الراىن، وىو 

وتعميمو التفكير حول . عمل ييدف إلى المساىمة في التكوين النظري لمطالب في عموم اإلعالم واالتصال
التنظير في االتصال وتطوير المعارف الخاصة بنظريات االتصال وبناء ثقل نظري حول النظريات 

 

المعارف المسبقة المطموبة  
 .(مجاالت دراستيا وتخصصاتيا)عموم اإلعالم واالتصال  معارف أولية عامة حول

 

 (6و5يوزع عمى السداسيين )محتوى المادة 
... ومفيوم النظرية االتصالية (..التقميد، المنظور، المدخل، المقاربة، المدرسة)مفيوم النظرية : مفاىيم أولية- 1
 (..استعراض تصنيفاتيا، ومقارباتيا أو أىم تقاليدىا النظرية)التطور التاريخي لنظريات االتصال -  2
التأثير القوي والمباشر، التأثير االنتقائي، نظريات التأثير المحدود، نظريات : استعراض مفصل لمنظريات- 3

... التأثير عمى المدى البعيد
-------------------   

 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 

 2015يماربت حاريخيت وَمذيت، انجسائر .َظرياث اإلػالو واالحصال: جًال بٍ زروق 
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 : طريقة التقييم

 . % 50 االمتحان  +% 50 عالمة األعمال الموجية
 
 

  الخامس: السداسي
  تعميم أساسيةوحدة : عنوان الوحدة 

 دراسات جميور وسائل اإلعالم: المادة
 5 :انرصيذ

 3 :انًؼايم

 

أهداف التعميم  
 وكذا تحضيره لمتخصص في دراسات أنواع جميور وسائل اإلعالم وتقنيات دراستو،تمكين الطالب من معرفة 

 .الطورين الثاني والثالث وتمكين االختيار المالئم لقدراتو واىتماماتو
 

المعارف المسبقة المطموبة  
 . وخاصة المتعمقة منيا بعناصر العممية االتصالية ونماذج االتصال2 و1المعارف المكتسبة في السنتين 

 

محتوى المادة  
جميور القراء، جميور المستمعين والمشاىدين، :  مفيوم جميور وسائل اإلعالم وتطوره التاريخي -1

 ..مستخدمو الوسائط الجديدة
 المفيوم الكمي لمجميور، خصائص البنية الظاىرية لمجميور، السمات السوسيولوجية والديموغرافية  -2

 ...واالجتماعية
  نظريات تكوين الجميور -3
  المقاربات الكمية والنوعية في دراسات الجميور، -4
أنموذج التأثير، أنموذج التمقي، أنموذج ما : المقاربات النظرية والمنيجية الحديثة في دراسات الجميور -5

 ..بعد الحداثة
 :بعض مراجع المادة

  2012، دار الورسم، الجزائر جميور وسائط االتصال ومستخدميا: عمي قسايسية- 
 2006ج، دار ىومة، 11الوسيط في الدراسات الجامعية، :  عمى قسايسية في–
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 1993محمد عبد الحميد، دراسات الجميور في بحوث اإلعالم، القاىرة، - 
- 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.. 

 

  طريقة التقييم
 . % 50 االمتحان  +% 50 عالمة األعمال الموجية

 
  الخامس: السداسي

 2 تعميم أساسيةوحدة : عنوان الوحدة 
 استراتيجيات االتصال: المادة

 5 :انرصيذ

 3 :انًؼايم

 

أهداف التعميم  
 التعريف باإلستراتيجية االتصالية -
 تدريب الطالب عمى انجاز مخططات اتصالية -
التعرف عمى أىمية البناء االستراتيجي في ميدان االتصال    -

 

المعارف المسبقة المطموبة  
. معارف عامة حول أىمية االتصال في الحياة المعاصرة وخاصة في المؤسسات

 
محتوى المادة 

: تتناول ىذه المادة المحاور الرئيسية التالية 
 مفيوم اإلستراتيجية -
 مفيوم اإلستراتيجية االتصالية -
 أنواع االستراتيجيات االتصالية -
 صياغة الرسالة، تحديد الجميور المستيدف، تحديد األىداف،) مراحل إعداد اإلستراتيجية االتصالية -

 (تحديد الرزنامة، الميزانية اختيار الوسائل،
 إعداد المخطط االتصالي -

 
مراجع المادة  بعض 
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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 

  2015اسخراحيجياث ويخططاث االحصال ، انجسائر : جًال بٍ زروق  -4

 
  طريقة التقييم

 . % 50 االمتحان  +% 50 عالمة األعمال الموجية
 

 
  الخامس: السداسي
تعميم منيجية  ة وحد: الوحدةعنوان 
  1ممتقى المنيجية: المادة

 3 :انرصيذ

 2 :انًؼايم

 

أهداف التعميم  
 أىم خطوات البناء النظري واإلجراءات المنيجية تنفيذ من :نجاز مذكراتيمإلطمبة في المعرفية والنقدية لمرافقة ال

 .وصوال  إلى التحرير النيائي لممذكرة
المعارف المسبقة المطموبة  

 المعارف المنيجية المكتسبة في السداسيات السابقة والخاصة بخطوات البحث العممي 
 

 (6و5موزع عمى السداسيين )محتوى المادة 
التي تواجو الطمبة عادة في إنجاز مذكراتيم ومناقشة  (النظرية واإلجرائية)استعراض أىم اإلشكاالت المنيجية 

وقد يكيف المحتوى، إيجازا وتفصيال، مع االحتياجات اآلنية لمطمبة والتي يطمب منيم . الكيفيات العممية إلنجازىا
 . التعبير عنيا إجماال وتدريجيا

 

المراجع  
مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصال، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، : أحمد بن مرسمي- 

2007. 
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 .2014مدخل إلى منيجية البحث في العموم اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر، دار ىومة، : فضيل دليو- 
مخبر عمم اجتماع االتصال . 2.ط. أبجديات المنيجية في كتابة الرسائل الجامعية: (2009)غربي عمي - 

 .جامعة منتوري قسنطينة. لمبحث الترجمة
: فاس. بحوث التاريخ أنموذجا–كتابة البحوث واألطاريح الجامعية : (2005) عبد اإللو بن مميح ومحمد أستيتو -

 .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. 2
nd

 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. 

 

طريقة التقييم  
   عالمة األعمال الموجية

 
 الخامس: السداسي

 منيجية تعميم وحدة :عنوان الوحدة 
 تدريب عمى انجاز مدكرة او تربص ميداني: المادة

 3 :انرصيذ

 2:انًؼايم
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أهداف التعميم  

 تطبيق المعارف المنيجية النظرية واإلجرائية من خالل التدريب عمى إنجاز عمل ميداني متخصص
 

المعارف المسبقة المطموبة  
 .(مناىج وتقنيات البحث وممتقى المنيجية)المعارف المكتسبة في مواد المنيجية السابقة 

:  محتوى المادة
 عمل شخصي

 
  المراجع

 المراجع المنيجية سابقة الذكر، باإلضافة إلى اإلشراف المباشر لألستاذ
 

  طريقة التقييم
 (مناقشة المذكرة أو التقرير عن تربص ميداني)ن عالمة االمتحا

 الخامس: السداسي
 يةاستكشاف تعميم وحدة: عنوان الوحدة 

 حمالت االتصال العمومي: المادة
 2:انرصيذ

 2:انًؼايم

 

أهداف التعميم  
متنوعة من حمالت االتصال نماذج رىانات االتصال العمومي ودراسة تمكين الطالب من معرفة 

.  .العمومي، مع التوقف عند رسائل وأشكال وأدوات االتصال العمومي
 

المعارف المسبقة المطموبة  
 أولويات عموم اإلعالم واالتصال ومجاالت دراستو وتخصصاتو المختمفة

 
محتوى المادة  

  حول الحمالت واالتصال العموميمدخل مفيمي- 
 (المحمية، الوطنية، الدولية)مستويات االتصال العمومي -
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 أسس و مبادئ حمالت االتصال العمومي،-
 ،(....تقنيات الحمالت، األىداف و االستراتيجيات )تنفيذ الحمالت -

.  مراحل بناء حممة 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,  
 

  طريقة التقييم
 . % 50 االمتحان  +% 50 عالمة األعمال الموجية

 
  الخامس: سداسيال

 تعميم استكشافيةوحدة : عنوان الوحدة
  الحكم الراشد وأخالقيات المينة: المادة

 1 :انرصيذ 

 1:انًؼايم

 
أهداف التعميم  

 التعرف عمى مظاىر وآليات الفساد السياسي واالقتصادي واألخالقي وتداعياتيا السمبية عمى المجتمع 
 

المعارف المسبقة المطموبة  
 ثقافة عامة حول الفكر السياسي واالجتماعي واالقتصادي واألخالقي
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 ةمحتوى الماد
  

 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. 

  طريقة التقييم
  عالمة االمتحان

 
  الخامس: لسداسيا

  أفقيةتعميم وحدة: عنوان الوحدة
 5لغة أجنبية : المادة

 1 :انرصيذ

 1 :انًؼايم

 

أهداف التعميم  
 .تيدف ىذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة عمى التعامل مع المراجع األجنبية قراءة وتمخيصا وتوظيفا

 

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 المطموبة  

  يةتوفر مبادئ قاعدية في المغتين الفرنسية واالنجميز
 

محتوى المادة    
محتوى المادة اإلنجميزية  

CONTENT :  
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 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 الفرنسية    

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 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 
 

  طريقة التقييم
 .  الموجيةعالمة األعمال 

 

 

 

 

 السادس: السداسي
أساسية وحدة تعميم  :عنوان الوحدة
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  االتصال التنظيمي :المادة
 5 :انرصيذ

 3 :انًؼايم

 

أهداف التعميم  
 إبراز أىمية االتصال داخل المنظمات -
 تفسير الشبكات واألنماط االتصالية داخل المنظمات -
 تحديد العوائق التي يمكن أن تحد من فعالية االتصال داخل المنظمات -
حصر الوسائل المستعممة في االتصال داخل المنظمات  -

المعارف المسبقة المطموبة  
مجاالت دراستيا أوليات عموم اإلعالم واالتصال، عام بنظريات التنظيم وبأن يكون الطالب عمى اطالع 

 .وتخصصاتيا
 

محتوى المادة  
 تعاريف مختمفة : مفيوم االتصال التنظيمي -
 وظائف االتصال التنظيمي -
 (رسميالاالتصال التنظيمي الرسمي، االتصال التنظيمي غير ): ىيكل االتصال التنظيمي -
دراكية): عوائق االتصال التنظيمي -  (عوائق تنظيمية، عوائق اجتماعية وثقافية،عوائق نفسية وا 
 وسائل االتصال التنظيمي -
 
 : 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 

  2015االحصال داخم انخُظيًاث،انًفهىو واألَىاع، انجسائر :جًال بٍ زروق  -4

 
 طريقة التقييم

 . % 50 االمتحان  +% 50 عالمة األعمال الموجية
 

  السادس: السداسي
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تعميم أساسية وحدة : عنوان الوحدة 
 2نظريات اإلعالم واالتصال  :المادة

 5 :انرصيذ

 3 :انًؼايم

 
أهداف التعميم  

ييدف لتزويد الطالب بمختمف التقسيمات الخاصة بنظريات االتصال، من نشأتيا إلى الوقت الراىن، وىو 
وتعميمو التفكير حول . عمل ييدف إلى المساىمة في التكوين النظري لمطالب في عموم اإلعالم واالتصال

التنظير في االتصال وتطوير المعارف الخاصة بنظريات االتصال وبناء ثقل نظري حول النظريات 
 

المعارف المسبقة المطموبة  
 .(مجاالت دراستيا وتخصصاتيا)عموم اإلعالم واالتصال  معارف أولية عامة حول

 

 (6و5يوزع عمى السداسيين )محتوى المادة 
... ومفيوم النظرية االتصالية (..التقميد، المنظور، المدخل، المقاربة، المدرسة)مفيوم النظرية : مفاىيم أولية- 1
 (..استعراض تصنيفاتيا، ومقارباتيا أو أىم تقاليدىا النظرية)التطور التاريخي لنظريات االتصال -  2
التأثير القوي والمباشر، التأثير االنتقائي، نظريات التأثير المحدود، نظريات : استعراض مفصل لمنظريات- 3

... التأثير عمى المدى البعيد
-------------------   

 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 

 2015يماربت حاريخيت وَمذيت ،انجسائر .َظرياث اإلػالو واالحصال: جًال بٍ زروق  

 
 طريقة التقييم

 . % 50 االمتحان  +% 50 عالمة األعمال الموجية
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  السادس: السداسي
 تعميم أساسيةوحدة   :عنوان الوحدة

 تقنيات االتصال: المادة
 5 :انرصيذ

 3 :انًؼايم

 
أهداف التعميم  

تقدم ىذه المادة مجموعة من التقنيات التي يستطيع الطالب من خالليا التمكن من االتصال ببيئتو عن طريق 
 أساليب وطرق مختمفة، داخل المنظمات وخارجيا

 
المعارف المسبقة المطموبة  

 4 و3مكتسبات السداسيين 
 

 محتوى المادة   
 .كتابة الخبر التعميمة المصمحية، التعميمة، التقرير، عرض الحال، :تقنيات االتصال الكتابي -
 تداعي األفكار، لعبة األدوار، أسموب المحادثة، إدارة االجتماعات، :تقنيات االتصال الشفوي -
 ..التحقيق البورتريو، إعداد الريبورتاج، :تقنيات االتصال السمعي البصري -

 
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  

 2015جمال بن زروق ، تقنيات االتصال ، الجزائر  -4
  طريقة التقييم

 .% 50 االمتحان  +% 50 عالمة األعمال الموجية
 
 

 السادس: السداسي



29                                                                              انًؤسست                                              ػُىاٌ انهيساَس
2016-2015 :انطُت انجايؼيت  

 

 تعميم أساسيةوحدة : عنوان الوحدة 
  العالقات العامة: المادة

 5 :انرصيذ

 3 :انًؼايم

 

أهداف التعميم  
تطبيقي اتصالي، يتوقف عميو مستقبل نظري ومية العالقات العامة كمجال عمى أهتمكين الطالب من التعرف 

 تؤلف رأس المال الرمزي الذي ىو مصدر الثروة والغنى زيادة عن يالتتيا صورالمرتبط بتحسين المؤسسة 
. األخرى من بينيا جميور المؤسسة بأنواعوالتفعيمية المصادر 

 

المعارف المسبقة المطموبة  
 الخامس حول أساسيات االتصال بالجميورمكتسبات السداسي 

 

محتوى المادة  
 (...العالقات اإلنسانية، اإلعالن، الدعاية، الترويج) والمفاىيم المشابية  مفيوم العالقات العامة-1
  وعوامميمانشأة وتطور العالقات العامة- 2
 العالقات العامة  أىمية وأىداف ووظائف- 3
 : مجاالت عمل العالقات العامة- 4

 ( قياس االتجاىات،دراسات الجميور )البحث العممي-      
التخطيط       - 
التقييم           - 
العالقات مع الصحافة          - 

  ..الوسائل السمعية البصريةالمطبوعة، الوسائل ، االتصال المباشر: تقنيات االتصال في العالقات العامة- 5
 

: المراجعبعض 
 2009دار الحامد، :عمان. االتصاالت التسويقية والترويج. 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 

 : طريقة التقييم
 . % 50 االمتحان  +% 50 عالمة األعمال الموجية
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  السادس: السداسي
تعميم منيجية  ة وحد: الوحدة
  2 جيةمنوممتقى ال :المادة

 3 :انرصيذ

 2 :انًؼايم

 

أهداف التعميم  
 أىم خطوات البناء النظري واإلجراءات تنفيذ من :نجاز مذكراتيمإلطمبة في المعرفية والنقدية لمرافقة ال

 .المنيجية وصوال  إلى التحرير النيائي لممذكرة
المعارف المسبقة المطموبة  

 المعارف المنيجية المكتسبة في السداسيات السابقة والخاصة بخطوات البحث العممي 
 

 (6و5موزع عمى السداسيين )محتوى المادة 
التي تواجو الطمبة عادة في إنجاز مذكراتيم ومناقشة  (النظرية واإلجرائية)استعراض أىم اإلشكاالت المنيجية 

وقد يكيف المحتوى، إيجازا وتفصيال، مع االحتياجات اآلنية لمطمبة والتي يطمب منيم . الكيفيات العممية إلنجازىا
 . التعبير عنيا إجماال وتدريجيا

 

المراجع  
مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصال، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، : أحمد بن مرسمي- 

2007. 
 .2014مدخل إلى منيجية البحث في العموم اإلنسانية واالجتماعية، الجزائر، دار ىومة، : فضيل دليو- 
مخبر عمم اجتماع االتصال . 2.ط. أبجديات المنيجية في كتابة الرسائل الجامعية: (2009)غربي عمي - 

 .جامعة منتوري قسنطينة. لمبحث الترجمة
: فاس. بحوث التاريخ أنموذجا–كتابة البحوث واألطاريح الجامعية : (2005) عبد اإللو بن مميح ومحمد أستيتو -

 .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. 2
nd

 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. 
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طريقة التقييم  
 .  عالمة األعمال الموجية

 
 السادس: السداسي

 يةمنيجتعميم وحدة  :عنوان الوحدة 
 مدكرة تخرج او تقرير تربص ميداني: المادة

 3 :انرصيذ

 2 :انًؼايم

 

أهداف التعميم  
 مدكرة تخرج او تقرير تربص ميدانيتطبيق المعارف المنيجية النظرية واإلجرائية من خالل إنجاز 

 
المعارف المسبقة المطموبة  

 مناىج وتقنيات البحث و)المعارف المكتسبة في مواد المنيجية السابقة 
 
 
 
 
 
 
). 

:  محتوى المادة
 عمل شخصي

 
  المراجع

 المراجع المنيجية سابقة الذكر، باإلضافة إلى اإلشراف المباشر لألستاذ
 

  طريقة التقييم
 (مناقشة المذكرة أو تقرير عن تربص ميداني)ن عالمة االمتحا
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  السادس: السداسي

 تعميم استكشافيةوحدة : عنوان الوحدة
 مخاطر المخدرات: المادة

 1 :انرصيذ

 1:انًؼايم

 

أهداف التعميم  
. مختمف مخاطر المخدرات وتداعياتيا محميا ودوليا وكذا سبل تفادييا التعرف عمى

 

  المعارف المسبقة المطموبة
   معارف عامة حول المشكالت االجتماعية

 

 :محتوى المادة 
 مخاطر المخدرات
 سبل الوقاية منيا
 سبل معالجتيا

 
 : المراجع

 

  طريقة التقييم
 . عالمة االمتحان

 
 السادس: السداسي

 يةاستكشافتعميم وحدة : عنوان الوحدة
 التسويق واإلشيار : المادة

 2 :انرصيذ

 2 :انًؼايم

 
أهداف التعميم  
مفيوم وعناصر واسترتيجيات التسويق واإلشيار لتمكين الطمبة من التعامل معيا كفاعمين التعرف عمى 

 .وكجميور
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المعارف المسبقة المطموبة  
أولويات عموم اإلعالم واالتصال والمعارف المتعمقة بدراسات الجميور وحمالت االتصال العمومي المكتسبة في 

 5السداسي 
 

محتوى المادة  
. التسويق : المحور األول 

.  مفيوم التسويق - 1
المزيج التسويقي - 2
 (الترويج- التوزيع،  د- السعر،  ج- المنتج، ب- أ)

...    ترقية المبيعات* ترويج المبيعات  * العالقات العامة  * اإلشيار  : * ومن عناصر الترويج
دراسة السوق  - 3

.                التموضع  - أ
.      التجزئة  - ب
        swot. مصفوفة - ج
. دراسة المستيمك - د

اإلشهار : المحور الثاني 
 (...اإلعالن، الدعاية، ترويج المباعات )تعريف اإلشيار والمصطمحات المجاورة : مدخل مفيمي

 ((..الدعم، الرعاية، التمويل)وأشكالو الجديدة 
إستراتيجية /  إستراتيجية النجم / الوثيقة اإلستراتيجية/ وثيقة اإلبداع )إستراتيجيات التصميم اإلشياري - 1 

 (.. القطيعة
 اإلشيار وخطة وسائل اإلعالم- 2
   ..المكتوبة، السمعية البصرية، اإللكترونية: تصميم اإلشيار في مختمف وسائل اإلعالم- 3
 قياس فعمية اإلشيار- 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– 7
e
 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 
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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. 

 

  طريقة التقييم
 . % 50 االمتحان  +% 50 عالمة األعمال الموجية

 يةاستكشافتعميم وحدة : عنوان الوحدة
 مشكالت االجتماعية : المادة

. باىم المشكالت االجتماعية وتداعياتيا محميا ودوليا وكذا سبل تفادييا التعريف: اىداف التعميم 
 

 مدخل مفهمي:  االجتماعيةتالمشكال: أوال
.  االجتماعيةتأساليب البحث في دراسة المشكال :ثانيا

األسموب التاريخي  -
األسموب السوسيولوجي  -
 ياألسموب السيكولوج -
 أسموب المعالجة اإلعالمية- 

  نماذج من المشكالت االجتماعية: ثالثا
 ...(المصدر، من حيث النوع)ة تصنيف المشكالت االجتماعي: مدخل 

، االنحراف الجنسي، اإلدمان عمى المخدرات والكحول، الجريمة: نماذج من المشكالت االجتماعية- 
 ...الفقر،  الجوع،سريةأمشكالت 
 
  ( إنخكخب ويطبىػاث ، يىالغ اَخرَج،) : انًراجغ

. 1994.الكويت.نشر وتوزيع مجموعة دلتا  .مشكالت اجتماعية معاصرة.عمي عيد راغب-
. 1979.ليبيا.معيد اإلنماء القومي  .د اطار عاميتحد–المشكالت االجتماعية .مصطفى القير-
فيفري /جانفي   .الفكر العربي.تحميل اجتماعي  لمشكالت الشباب في مجتمع متغير .حمد سالم األحمدأ-

1981 .
 

 
 

 السادس: السداسي
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 فقيةتعميم أوحدة : عنوان الوحدة
  6 لغة أجنبية :المادة

 1 :انرصيذ

 1 :انًؼايم

 

أهداف التعميم  
 ومن تيدف ىذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة عمى التعامل مع المراجع األجنبية قراءة وتمخيصا وتوظيفا

 .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 المطموبة  
   .توفر مبادئ قاعدية في المغتين الفرنسية واالنجميزية

 
محتوى المادة 

محتوى المادة اإلنجميزية  
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 الفرنسية    
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. 
- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants  
- Le paragraphe et L’essai : ses techniques avec exercices pratiques. 
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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. 

 
 طريقة التقييم

 عالمة األعمال الموجية
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