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 الفهرس

 
 -  - I04ص---------------------------------------------------------------ثطبلخ تؼشيف انهيغبَظ 

 05ص ------------------------------------------------------------------ذسذٚذ يكاٌ انركٍٕٚ -1

 05ص ---------------------------------------------------------------انًشاسكٌٕ اٜخشٌٔ   - 2

 06ص----------------------------------------------------------------إطاس ٔأْذاف انركٍٕٚ - 3

 06ص ---------------------------------------------يكاَح انًششٔع: انرُظٛى انؼاو نهركٍٕٚ– أ 

 07ص ------------------------------------------------------------------- أْذاف انركٍٕٚ-ب

 07ص ---------------------------------------------------انًؤْالخ ٔ انكفاءاخ انًغرٓذفح- ج

 07ص -------------------------------------------انمذساخ اندٕٓٚح ٔانٕطُٛح نماتهٛح انرشغٛم- د

 07ص -----------------------------------------------------اندغٕس َسٕ ذخظظاخ أخشٖ-ِ

 07ص --------------------------------------------------يؤششاخ انُداػح نًراتؼح انركٍٕٚ - ٔ

 08ص -----------------------------------------------------------اإليكاَٛاخ انثششٚح انًرٕفشج-4

 08ص --------------------------------------------------------------------لذساخ انرأطٛش- أ

 08ص ------------------------------------فٙ انرخظض انرأطٛش انذاخهٙ انًغخش نهركٍٕٚ - ب

 09ص ---------------------------------فٙ انرخظض انرأطٛش انخاسخٙ انًغخش نهركٍٕٚ - ج 

 10ص -------------------------------انسٕطهح اإلخًانٛح نهًٕاسد انثششٚح انًغخشج نهركٍٕٚ-د 

 11ص ------------------------------------- فٙ انرخظضاإليكاَٛاخ انًادٚح انًرٕفشج نهركٍٕٚ-5

 11ص -----------------------------------------------------انًخاتش انثٛذاغٕخٛح ٔانردٓٛضاخ -  أ

 12ص ---------------------------------------------يٛادٍٚ انرشتض ٔانركٍٕٚ فٙ انًؤعغاخ-  ب

 12ص ----------------تؼشع انركٍٕٚ انًمرشذفٙ انًؤعغح اندايؼٛح ٔانًرؼهمح انرٕثٛك انًرٕفش - ج

 12ص --فضاءاخ األػًال انشخظٛح ٔذكُٕنٕخٛاخ اإلػالو ٔاالذظال انًرٕفشج تانًؼٓذ أٔ انكهٛح -  د

 

- II13ص ----------------------------------------------ثطبلخ انتُظيى انغذاعي نهتؼهيًبنتخصصي 

 14ص ----------------------------------------------------------------------انغذاعٙ انخايظ- 

 18ص ----------------------------------------------------------------------انغذاعٙ انغادط- 

 24ص----------------------------------------------------------------زٕطهح إخًانٛح نهركٍٕٚ- 

 

 III -25 ص----------------------------انجشَبيح انًفصم نكم يبدح في انغذاعييٍ انخبيظ ٔانغبدط 

 

 IV  -52ص --------------------------------------------------------------------االتفبليبد/انؼمٕد 

 

 V- 55ص ---- في انتخصصنفشلخ انجيذاغٕخيخ انًؼُيخ ثبنتكٕيٍا نكم شخص يٍ يهخصخعيشح راتيخ 

 

VI- 59ص ---------------------------------------------- سأي ٔتأشيشح انٓيئبد اإلداسيخ ٔانؼهًيخ 

 

VII-60ص -------------------------------------------------------- سأيتأشيشح انُذٔح اندٕٓيخ 

 

VIII -ٌ61ص ------------------------- -----------سأي ٔتأشيشح انهدُخ انجيذاغٕخيخ انٕغُيخ نهًيذا 
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 :تحذيذ يكبٌ انتكٕيٍ- 

 

 -عنابة - اآلداب والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، جامعة باجً مختار :كهٛح 

 

 علوم اإلعالم:لغى  

 

 (يتى إسفبق َغخخ يٍ لشاس انتأْيم): انهيغبَظسلى لشاستأْيم  

 

 

 :انًشبسكٌٕ اآلخشٌٔ- 2

 
:  انًؤعغاخ انششٚكح األخشٖ- 
 

. ال يوجد
 

 

 :انًؤعغاخ ٔ انششكاء االخرًاػٌٕٛ االلرظادٌٕٚ اٜخشٌٔ- 

 

 .المؤسسات االقتصادٌة االجتماعٌة المحلٌة المؤسسات اإلعالمٌة والصحافٌة
 

. ال يوجد
 

 :انششكاء انذٔنٌٕٛ األخاَة - 

. ال يوجد
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 : إغبس ٔأْذاف انتكٕيٍ-3

 

 (زمم إخثاس٘)يكبَخ انًششٔع: انتُظيى انؼبو نهتكٕيٍ–  أ 

 
عٕاء يٍ َفظ فشلح )فٙ زانح الرشاذ ػذج ذكُٕٚاخ فٙ انهٛغاَظ أٔ ٔخٕد ذكُٕٚاخ يركفم تٓا يٍ لثم انًؤعغح 

 :ٚشخٗ ذسذٚذ يكاَح ْزا انًششٔع يماسَح تانشؼة األخشٖ ٔفك انشكم انرانٙ (انركٍٕٚ أٔ فشق ذكٍٕٚ أخشٖ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انؼهٕو اإلَغبَيخ ٔاالختًبػيخ :لبػذح انتؼهيى انًشتشن نهًيذاٌ

 

 

 ػهٕو اإلػالو ٔاالتصبل: انفشع
 

 

انتخصصبد  األخشٖ 

انًٕخٕدح   ثبنشؼجخ انًؼُيخ 

 :ثبنًطبثمخ 

 

 

 اتصبل- 

 
 

 :انتخصص انًؼُي ثبنًطبثمخ 

 إػالو
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 (زمم إخثاس٘)أْذاف انتكٕيٍ - ة
 ( عطشا ػهٗ األكثش20 -  َٓاٚح انركٍٕٚانًكرغثح ػُذانكفاءاخ انًغرٓذفح، انًؼشفح )
 

 ذمذٚى ذكٍٕٚ ًٚكٍ يٍ االَذياج انغشٚغ ٔانفؼال فٙ يٛذاٌ انؼًم -

 ذًكٍٛ انطانة انًرخشج يٍ االعرفادج انًؼشفٛح فٙ يدال ذخظظّ -

 ذمذٚى ذكٍٕٚ ػاو نهطانة يٍ أخم يٕاطهح انذساعح ٔانثسث فٙ طٕس٘ انًاعرٛش ٔانذكرٕساِ -

-  

 (حمم إخجبسي )( عطشا ػهٗ األكثش20)انًؤْالد ٔ انكفبءاد انًغتٓذفخ- ج

 

 :ٚٓذف تشَايح انركٍٕٚ إنٗ

 إكغاب انطانة يٓاساخ ذًكُّ يٍ فٓى انًًاسعح اإلػاليٛح فٙ تؼذٚٓا انُظش٘ ٔانًُٓٙ -

 انًغاًْح فٙ ذطٕٚش ٔذسغٍٛ أداء يخرهف انًؤعغاخ اإلػاليٛح -

 إػذاد ٔذكٍٕٚ إطاساخ يؤْهح ػهًٛا نرطٕٚش انًؤعغاخ اندضائشٚح يٍ خالل ػايم االذظال  -

ذشدٛغ انطهثح ػهٗ انثسث انؼهًٙ ٔانًشاسكح فٙ ذطٕٚش انًؤعغح يٍ خالل ػًهٛاخ انركٍٕٚ  -

 .ٔانرذسٚة

انغؼٙ إلكغاب انطانة انًؼشفح انؼهًٛح انًرخظظح ٔذطٕٚش لذساذّ ٔذًُٛح يٓاساذّ فٙ انرؼايم  -

 .يغ انٕالغ اإلػاليٙ اندذٚذ انز٘ ٚرغى تانًُافغح

 

 (زمم إخثاس٘)نتشغيماانمذساد اندٕٓيخ ٔانٕغُيخ نمبثهيخ - د

 

ًٚكٍ اعرٛؼاب انخشٚدٍٛ فٙ كم لطاػاخ انُشاط االلرظاد٘ ٔاالخرًاػٙ ٔانغٛاعٙ ٔانثمافٙ، 

. اإلػالوزٛث أٌ يدال انؼًم تانُغثح نسايهٙ شٓاداخ ٚشًم يخرهف يٍٓ ٔعائم 

 

 (زمم إخثاس٘)اندغٕس َحٕ تخصصبد أخشٖ - ـِ

 الذظالا -

 ذكُٕنٕخٛا اإلػالو ٔاالذظال -

ذكُٕنٕخٛا انًؼهٕياخ ٔانرٕثٛك  -

 

 (زمم إخثاس٘ )يؤششاد انُدبػخ  نًتبثؼخ انتكٕيٍ- ٔ
 (....يؼاٚٛشانذًٕٚيح، َغثح انُداذ،إيكاَٛح انرشغٛم، يراتؼح انخشخٍٛ،انكفاءاخ انًكرغثح )

 

 .انرمٕٚى انُظش٘ ػهٗ يغرٕٖ انًساضشاخ ٔانرطثٛماخ ٔاألػًال انًٕخٓح  -

 .انرمٕٚى انًٛذاَٙ يٍ خالل انرذسٚة فٙ انًسٛظ االلرظاد٘ ٔاالخرًاػٙ -
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 اإليكبَيبد انجششيخ انًتٕفشح-

( ٚفظر ػُٓا يٍ خالل أػذاد انطهثح انزٍٚ ًٚكٍ إدياخٓى فٙ انركٍٕٚ لٛذ انؼشع ) لذساد انتأغيش- أ

 

  غبنت250

 (: ٔٚظادق ػهّٛ يٍ طشف انكهٛح أٔ انًؼٓذأ ٚؼة)في انتخصص نتأغيش انذاخهي انًغخش نهتكٕيٍ ا- ة

 

 

 شهادة التدرج االسم واللقب
 االختصاصشهادة 

 (دكتوراه-ماجستير)
 التوقيع المواد الُمدرسة  الرتبة

  التدريب على إجناز مذكرة خترج أو تقرير تربص ميداين متخصصأستاذ إعالم واتصال إعالم واتصال مجال العيفة 

  االتصال تقنيات- أ - أستاذة حماضرة إعالم واتصال إعالم واتصال بولوداين سهام 

 إخراج إذاعي وتلفزيوين - أ - أستاذة حماضرة إعالم واتصال اتصال غروبة دليلة 

  فنيات التحرير يف الصحافة اإللكرتونية- ب - أستاذة حماضرة إعالم واتصال إعالم واتصال ليليا سعيدون 

  صحافة إذاعية وتلفزيونية  -أ - ساعدةأستاذة م دعوة وإعالمدعوة وإعالم عرامة كرمية 

 مشكالت اجتماعية  - أ - ساعدأستاذ معلم االجتماع علم االجتماع  بلقاسم زغدود

  الصحافة ادلتخصصة ادلكتوبة واإللكرتونية -أ - ساعدةأستاذة م دعوة وإعالمدعوة وإعالم مجال غنية 

 دراسات مجهور وسائل اإلعالم   -أ - ساعدةأستاذة م إعالم واتصالاتصال  بدبودي سهام

  اإلعالميطتقنيات التنشي - أ - ساعدةأستاذة مإعالم واتصال إعالم واتصال  حسينة بوشيخ

 نظريات اإلعالم واالتصال  -أ - ساعدةأستاذة م إعالم واتصالإعالم واتصال الزهرة بوجفجوف 

  إخراج صحيفة مكتوبة وإلكرتونية  - أ -ساعدةأستاذة م إعالم واتصالإعالم واتصال بوعكاز فريدة 
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  2+1ملتقى ادلنهجية  -ب - أستاذة حماضرة إعالم واتصال اتصال  مسية بورقعة

  احلكم الراشد وأخالقيات ادلهنة  - أ -ساعدةأستاذة مإعالم واتصال اتصال إعالم و آيت طالب نورة

 
يصبدلخ انمغى                                                                                                                                يصبدلخ انكهيخ أٔ انًؼٓذ 

 

 
 
 
 

 

 ( ٚؼثئ ٔٚظادق ػهّٛ يٍ طشف انكهٛح أٔ انًؼٓذ)في انتخصص انتأغيش انخبسخي انًغخش نهتكٕيٍ - ج
 

شٓادج انرذسج  االسذثاطيؤعغح االعى ٔانهمة 
شٓادج انرخظض 

دكرٕساِ - ياخغرٛش 
انرٕلٛغ انًادج انًذسعح انشذثح 

/ / / / / / / 

/ / / / / / / 

/ / / / / / / 

/ / / / / / / 
 

 

 

 
يصبدلخ انمغى                                                                                                                                يصبدلخ انكهيخ أٔ انًؼٓذ 
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 (3عُخ ) انحٕصهخ اإلخًبنيخ نهًٕاسد انجششيخ انًغخشح نهتكٕيٍ- د

 

 انشتجخ انؼذد انذاخهي انؼذد انخبسخي انًدًٕع

 أعتبر انتؼهيى انؼبني 01 00 01

 أعتبر يحبظش أ 02 00 02

 أعتبر يحبظش ة 02 00 02

 أعتبر يغبػذ أ 10 00 10

 أعتبر يغبػذ ة 00 00 00

 *أخشٖ  00 00 00

 انًدًٕع 15 00 15

 

 

 يغتخذيٕ انذػى ٔانتمُييٍ: أخشٖ* 
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:  في انتخصص اإليكبَيبد انًبديخ انًتٕفشح نهتكٕيٍ-5

 

ذمذٚى تطالح ػٍ انردٓٛضاخ انثٛذاغٕخٛح انًرٕفشج تانُغثح نألػًال  : انًخبثش انجيذاغٕخيخ ٔانتدٓيضاد- أ
( تطالح نكم يخثش ).انرطثٛمٛح نهركٍٕٚ انًمرشذ

 

 :ػُٕاٌ انًخجش 
 

 :مدير المخبر

 : رقم اعتماد المخبر

 :التارٌخ 
 

 : رأي مدٌر المخبر

 

 لذساد االعتيؼبة 

 
 

انًالحظبد انؼذد ػُٕاٌ انتدٓيض انشلى 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    
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 ( االذفالٛاخ/  انؼمٕد أَظش انًهسمح )ييبديٍ انتشثص ٔ انتكٕيٍ في انًؤعغبد - ب

 

مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص 
 يوما 15حسب طاقة استيعاب هذه ادلؤسسات الصحف ادلكتوبة ادلتوفرة على مستوى والية مكان التكوين 
مكاتب القنوات التلفزيونية اخلاصة ادلتوفرة على مستوى والية 

التكوين أو الواليات القريبة منها 
 يوما 15حسب طاقة استيعاب هذه ادلؤسسات 

اإلذاعات احمللية ادلتوفرة على مستوى والية التكوين أو 
الواليات القريبة منها 

 يوما 15حسب طاقة استيعاب هذه ادلؤسسات 

بعض ادلؤسسات الناشطة يف جمال االتصال عموما، 
 .كالوكاالت اإلشهارية وغريها

  يوما15حسب طاقة استيعاب هذه ادلؤسسات 

 

 

 (زمم إخثاس٘ )ثؼشض انتكٕيٍ انًمتشذ في انًؤعغخ اندبيؼيخ ٔ انًتؼهمخ انتٕثيك انًتٕفش - ج

 

 .ذٕفش يدًٕػح يٍ انًشاخغ انًرخظظح فٙ يكرثرٙ انكهٛح ٔانًخثش

 

 

 :فعبءاد األػًبل انشخصيخ ٔ تكُٕنٕخيبد اإلػالو ٔ االتصبل انًتٕفشح ثبنًؼٓذ أٔ انكهيخ- د

 

. قاعة جمهزة باإلعالم اآليل* 
 .أستوديو بسيط* 
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II - ثطبلخ انتُظيى انغذاعي نهتؼهيى انتخصصي

 (6 5ٔانغذاعييٍ )
 ( ٚذيح يالزك انمشاساخ انٕصاسٚح انخاطح تماػذج انرؼهٛى انًشرشن نهًٛذاٌ ٔانفشع)
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 الخامس: السداسي
 وحدةتعميمة أساسية:عنوان الوحدة

 00سا90: محاضرة
 00سا90 :أعمال موجية

 00سا00: أعمال تطبيقية 
 00 سا180 : أعمال أخرى

 
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 

والمواد المكونة ليا 
 

 20: األرصدة 4.1.3. أس.ت.و:  وحدة التعميم
 في الصحافة اإللكترونيةفنيات التحرير  : 1المادة 

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

 5:  األرصدة 
 2: المعامل 
المكتوبة وااللكترونية المتخصصة الصحافة : 3المادة 

 5: األرصدة 
 2: المعامل 
إخراج صحيفة مكتوبة والكترونية : 4المادة 

 5: األرصدة 
 2: المعامل 

 

األرصدة والمعامبلت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 

 
 

امتحان+ متواصل   نوع التقييم 
 في الصحافةاإللكترونيةفنيات التحرير : 1لمادة ا

بفنيات التحرير في الصحافة ف يىدف إلى التعرت
. اإللكترونية

 1نظريات اإلعالم واالتصال : 2المادة 
تيدف إلى التعريف بأىم تصنيفات نظريات اإلعبلم 

 .واالتصال والعرض التفصيمي لنماذج منيا
المكتوبة وااللكترونية المتخصصة الصحافة : 3المادة 

 الصحافة المكتوبة وااللكترونيةعرض خصائص 
. وأنواعيا المتخصصة

إخراج صحيفة مكتوبة والكترونية : 4المادة 

 

وصف المواد 
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خراج الصحف المطبوعة التعريف بم فيوم تصميم وا 
 عمى من خبلل التعرفواإللكترونية،ووظائفو،ومبادئو 

عناصر بناء الصفحات المكتوبة واإللكترونية، ومعايير 
 .استخداميا،وطريقة توظيفيا

 الخامس: السداسي
  منهجيةتعميموحدة : عنوان الوحدة

 

 00سا00: محاضرة 
 45.00: أعمال موجية

 00سا00 :أعمال تطبيقية 
 00 سا45 : أعماألخرى

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 
 

 06:  األرصدة 2.13. م.ت.و:وحدة التعميم 
 1ية منهجممتقى ال : 1المادة 

 3:  األرصدة
 2: المعامل 

التدريب عمى إنجاز مذكرة تخرج أو تربص :2المادة
 ميداني متخصص

 3:  األرصدة 
   2: المعامل 

 

األرصدة والمعامبلت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
 
 

امتحان+ متواصل   نوع التقييم 
 1ية منهجممتقى ال : 1المادة 

مناقشةأىم خطوات إنجاز البحث العممي في اإلعبلم 
. واالتصال، وكيفية تطبيقيا عمميا

التدريب عمى انجاز مذكرة أو تربص ميداني :2المادة
 متخصص
إنجاز مذكرة أو تربص  الطالب في مرافقةييدف إلى 

 .ميداني في التخصص

 

وصف المواد 
 

 الخامس: السداسي
 استكشافيةتعميم وحدة : عنوان الوحدة 

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

والمواد المكونة ليا 
 

 3:   األرصدة 2.1.3.  إس.ت.و:  وحدة التعميم 
دراسات جمهور وسائل اإلعالم   : 1المادة 
  2: األرصدة
 1: المعامل 

 

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

األرصدة والمعامبلت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
 
 

امتحان+ متواصل   نوع التقييم 
 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم : 1المادة 
األدوات تعريف الجميور ووسائل اإلعبلم وأنواعيما و

 .دراسة الجميورالمعرفية المتعمقة ب
 

 الحكم الراشد وأخالقيات المهنة : 2المادة 
التعرف عمى مظاىر الفساد السياسي واالقتصادي 
واألخبلقي وتداعياتيا السمبية عمى المجتمع وآليات 

 .مواجيتيا

 

وصف المواد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامس: السداسي
 أفقيةتعميم وحدة : عنوان الوحدة 
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 00سا00: محاضرة 
 30سا22: أعمال موجية

:  أعمال تطبيقية 
    00سا45 : أعماألخرى

 
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 والمعامبلت 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
 وحدةتعميمة أساسية :عنوان الوحدة
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 00سا90 : محاضرة
 00سا90 :أعمال موجية

 00سا00: أعمال تطبيقية 
 00 سا180 : أعمال أخرى

 
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 

والمواد المكونة ليا 
 

 20: األرصدة 4.2.3. أس.ت.و: وحدة التعميم
تقنيات االتصال  : 1المادة 

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

 5:  األرصدة 
 2: المعامل 
الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية : 3المادة 

 5: األرصدة 
 2: المعامل 
إخراج إذاعي وتمفزيوني : 4المادة 

 5: األرصدة 
 2: المعامل 

 

األرصدة والمعامبلت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 

 
 

امتحان+ متواصل   نوع التقييم 
تقنيات االتصال  : 1المادة 
 الطالب تمكن مجموعة من التقنيات التي عرض

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

 2نظريات اإلعالم واالتصال : 2المادة 
ظريات تصنيفات نبمختمف لمتعريف ىدف ت

 .عرض نماذج مفصمة عنيااالتصال، و
الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية : 3المادة 
 مجموعة من المعارف المتعمقة بصحافة تغطي

اإلذاعة والتمفزيون وبمختمف أنواعيا المتخصصة 
إخراج إذاعي وتمفزيوني : 4المادة 

تقنيات اكتساب معارف نظرية وواقعية حول 

 

وصف المواد 
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 .تمفزيونيوالذاعي اإلخراج اإل
+++++++++++++++ 

 السادس: السداسي
 منهجية تعميم وحدة : عنوان الوحدة 

 00سا00: محاضرة 
 00سا45: أعمال موجية

 00سا00: أعمال تطبيقية 
  سا45.00 : أعمال أخرى

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 

 6:   األرصدة 2.2.3م .ت.و:  وحدة التعميم
 2ممتقى المنهجية  : 1المادة 

 3:  األرصدة
 2: المعامل 

تقرير تربص ميداني مذكرة التخرجأو:2المادة
 متخصص
 3:  األرصدة 
 2: المعامل 

 

األرصدة والمعامبلت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
 
 

امتحان+ متواصل   نوع التقييم 
 

 2ممتقى المنهجية  : 1المادة 
مناقشةأىم خطوات إنجاز البحث العممي في 

. اإلعبلم واالتصال، وكيفية تطبيقيا عمميا
 مذكرة تخرج أو تقرير تربص ميداني :2المادة

إنجاز مذكرة أو  الطالب في مرافقةييدف إلى 
 .تقرير تربص ميداني في التخصص

 

وصف المواد 
 

 
 
 
 

 السادس: السداسي
 استكشافية  تعميموحدة: عنوان الوحدة
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 00 سا45: محاضرة 
 30 سا22: أعمال موجية

 00سا00: أعمال تطبيقية 
 00 سا90 : أعمال أخرى

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 
 

 4 :  األرصدة 2.2.3.اس.ت. و: وحدة التعميم
  اإلعالميتقنيات التنشيط : 1المادة 

 2: األرصدة 
 1: المعامل 
 مشكالت اجتماعية : 2المادة 

 1:  األرصدة
 1: المعامل 

 

األرصدة والمعامبلت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
 
 

امتحان+ متواصل   نوع التقييم 
 

  اإلعالميتقنيات التنشيط: 1المادة 
مشاركة األفراد في اإلبداع كيفية التعرف عمى 

دارة الحياة االجتماعية التعرف عمى  عموما ووا 
 .تقنيات التنشيط اإلعبلمي خصوصا

 مشكالت اجتماعية : 2المادة 
التعريفبأىم المشكبلت االجتماعية وتداعياتيا 

. محميا ودوليا وكذا سبل تفادييا

 

وصف المواد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 السادس: السداسي
 أفقيةتعميم وحدة :  عنوان الوحدة
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 00.00: محاضرة 
 22.30: أعمال موجية

: أعمال تطبيقية 
 00سا45 : أعمال أخرى

 

 

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 والمعامبلت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 

متواصل + امتحان   نوع التقييم 

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

في )مع المراجع األجنبية قراءة وتمخيصا وتوظيفا 
 (مجال التخصص

 

وصف المواد 
 

 
 

 

 

 



 انًؤعغح                                 ػُٕاٌ انهٛغاَظ22
 انغُح اندايؼٛح            

: انغذاعي انخبيظ- 
 

 ٔحذح انتؼهيى
 انحدى انغبػي األعجٕػي انحدى انغبػي انغذاعي 

األسصذح انًؼبيم 
َٕع انتمييى 

إيتحبٌ يتٕاصم أػًبل أخشٖ  أػًبل تطجيميخ أػًبل يٕخٓخيحبظشح  أعجٕع  14-16

          ٔحذاد انتؼهيى األعبعيخ

فنيات التحرير يف الصحافة 
 30سا1 30سا1 00سا45 اإللكرتونية

 

 x x 5 3 00سا45

1نظريات اإلعالم واالتصال  x x 5 2 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 
الصحافة ادلتخصصة ادلكتوبة 

 30سا1 30سا1 00سا45 واإللكرتونية
 

 x x 5 2 00سا45

 x x 5 2 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 إخراج صحيفة مكتوبة وإلكرتونية 
          ٔحذاد انتؼهيى انًُٓديخ

1ملتقى ادلنهجية     x 3 2 22.30  30سا1  30سا22 

التدريب على إجناز مذكرة خترج أو 
 تقرير تربص ميداين متخصص

 22.30  30سا1  30سا22

2 3 x x 

         ٔحذاد انتؼهيى اإلعكتشبفيخ 

 x x 2 1 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 دراسات مجهور وسائل اإلعالم
 x  1 1 00سا45   30سا1 30سا22 احلكم الراشد وأخالقيات ادلهنة 

         ٔحذح انتؼهيى األفميخ 

 x X 1 1 00سا45  30سا1  30سا22 5لغة أجنبية 
   30 16 00سا360   سا12.00  سا09.00 00 سا297 5يدًٕع انغذاعي 
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: انغذاعي انغبدط-
 

 ٔحذح انتؼهيى
 انحدى انغبػي األعجٕػي انحدى انغبػي انغذاعي 

األسصذح انًؼبيم 
َٕع انتمييى 

إيتحبٌ يتٕاصم أػًبل أخشٖ  أػًبل تطجيميخ أػًبل يٕخٓخيحبظشح  أعجٕع  14-16

          ٔحذاد انتؼهيى األعبعيخ

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

 x x 5 2 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية
 x x 5 2 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 إخراج إذاعي وتلفزيوين 

          ٔحذاد انتؼهيى انًُٓديخ

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

مذكرة خترج أو تقرير تربص ميداين 
 متخصص

     

2 3  x 

         ٔحذاد انتؼهيى اإلعكتشبفيخ 

 X x 2 1 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 تقنيات التنشيط اإلعالمي
 x  1 1  00سا45   30سا1 30سا22 مشكالت اجتماعية

         ٔحذح انتؼهيى األفميخ 

 x X 1 1 00سا45  30سا1  30سا22 6لغة أجنبية 
   30 16 00سا360  30سا10 09.00  سا292.30 6يدًٕع انغذاعي



 انًؤعغح                                 ػُٕاٌ انهٛغاَظ24
 انغُح اندايؼٛح            

 ٚشخٗ ركش انسدى انغاػٙ اإلخًانٙ يٕصع تٍٛ انًساضشاخ ٔاألػًال انًٕخٓح،   )حٕصهخ إخًبنيخ نهتكٕيٍ -
 (نكم انغذاعٛاخ انغرح تانُغثح نكم أًَاط انٕزذاخ انرؼهًٛٛح

 
 

 ذ ط ٔ د األعبعيخ انًُٓديخ االعتكشبفيخ األفميخ انًدًٕع

 يحبظشح 540 135 292,30 / 967,30

 أػًبل يٕخٓخ 540 180 157,30 135 1012,30

 أػًبل تطجيميخ / 45 / / 45

 ػًم شخصي / / / / /

 (حذد)ػًم آخش 1080 450 630 270 2430

 انًدًٕع 2160 810 1080 405 4455

 األسصذح 120 28 26 06 180

األسصذح نكم ٔحذح تؼهيى %  66,67 15,56 14,44 33, 03 100
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III -انجشَبيح انًفصم نكم يبدح في انغذاعييٍ انخبيظ ٔانغبدط 
( ذمذٚى تطالح يفظهح نكم يادج ) 

 

 (كم انسمٕل ذًأل إخثاسٚا)
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 الخامس: السداسي
تعميم أساسية وحدة : عنوان الوحدة 

 في الصحافة اإللكترونيةفنيات التحرير : المادة
 5 :انشصيذ

 3 :انًؼبيم

أهداف التعميم  
في الصحافة ييدف إلى تحقيق معارف عممية تقوي المدارك النظرية والتطبيقية لممتعمم حول فنيات التحرير 

 ةاإللكتروني
المعارف المسبقة المطموبة  
 .عام بفنيات التحرير في الصحافة المكتوبة وفي اإلذاعة والتمفزيونأن يكون الطالب عمى اطبلع 

 :محتوى المادة
 خصائص اإلحالة الصحفية عمى الواب 
 خصائص وسمات المغة الصحفية في الواب 
 خصائص التحرير االلكتروني .
  تقنيات الكتابة والقراءة االلكترونية 
 استخدامات األنواع الصحفية في صحافة الواب و الميمتيميديا 

 

:  غشيمخ انتمييى

 . % 50 االمتحان +%50 عبلمة األعمال الموجية

مراجع خاصة بالمادة  
Ecritures journalistiques : stratégies rédactionnelles, multimédia et journalisme narratif / Benoît 

Grevisse. - Bruxelles : De Boeck, 2008. 

Bien rédiger pour le Web, Isabelle Canivet, Eyrolles, 2009, 

Ergonomie Web, Amélie Boucher, Eyrolles, 2009 (2e édition), 

Memento sites Web : les bonnes pratiques, Elie Sloïm, Eyrolles, 2010 
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 الخامس: السداسي
 تعميم أساسية  وحدة:عنوان الوحدة 

 1نظريات اإلعالم واالتصال : المادة
 5 :انشصيذ

 2:انًؼبيم
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 اإلعبلم واالتصال

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

 .(مجاالت دراستيا وتخصصاتيا)معارف أولية عامة حولعموم اإلعبلم واالتصال 
 

 (6و5يوزع عمى السداسيين )محتوى المادة 
.. ، مفيوم 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 مفّصل 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 

  2015جمال بن زروق، نظريات اإلعبلم واالتصال، مقاربة تاريخية ونقدية، الجزائر - 4       
 : طريقة التقييم

 . % 50 االمتحان +%50 عبلمة األعمال الموجية
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 الخامس: السداسي
تعميم أساسية وحدة : عنوان الوحدة 

 ةالمكتوبة وااللكترونيالمتخصصة الصحافة : المادة
 5 :انشصيذ

 2:انًؼبيم
 

أهداف التعميم  
وأنواعيا المتخصصة لمسايرة التطورات في مجال التخصص المكتوبة والصحافة االلكترونية عرض خصائص 

. الميني
 

المعارف المسبقة المطموبة  
 .بأولويات عموم اإلعبلم واالتصال وبأىم وسائمو اإلعبلميةعمى الطالب أن يكون عمى دراية  -
 

 الصحافة المكتوبةماىية - 1
 .خصائص ووظائف الصحافة المكتوبة-2
أنواع الصحافة المكتوبة - 3
 (في العالم وفي الجزائر)تيا وتطورىا أمفيوميا، مجاالتيا، نش: الصحافة المتخصصة- 4
: أنواعيا من حيث - 5

 (...سياسية، اقتصادية، ثقافية، عممية، رياضية، دينية، صحية، بيئية، ترفييية)الموضوع * 
 (..جيوية، وطنية، دولية/ جوارية، محمية)الفضاء * 
... النساء، األطفال: الفئات االجتماعية* 
 ...المين* 
 (...الصحافة المجانية، باالشتراك، باإليصال إلى البيت)الكمفة والتوزيع * 
 الصحافة إلكترونية: الدعامة* 

  ومفيومياالصحافة اإللكترونيةنشأة  - 1
أنواع الصحف اإللكترونية - 2
، العامل السياسي، عائدات االقتصادي العامل التقني، العامل :عوامل تطور الصحافة اإللكترونية- 3

 ..اإلشيار
 اآلنية اإلعبلمية، تعدد الوسائط، الدقة في اإلحصاءات، العالمية، :سمات الصحافة اإللكترونية- 4

 ..التكمفة القميمة، توفر األرشيف اإللكتروني، قياس رجع الصدى، إلمام الصحفي بالمعرفة التقنية
 السرعة، التفاعمية، المرونة في التعامل مع الخبر، استيعاب أكبر :خصائص الصحافة اإللكترونية- 5

 ..لمصحافيين، تخطي القيود، الوفرة، سيولة استطبلع الرأي، المرونة المكانية
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 إيجابيات وسمبيات الصحافة اإللكترونية- 6
 

 ثؼط انًشاخغ

 1985القاىرة .دار المعارف . التصوير اإلعبلمي : سويمم نبيان - 
    1987.القاىرة .الصورة الصحفية وسيمة اتصال . مقدمة إلى الصحافة المصورة : محمود أدىم - 
. دار العربي لمنشر والتوزيع .الطباعة الممونة مشكبلتيا وتطبيقاتيا في الصحافة : شريف درويش المبان- 

 1994. القاىرة
 2013الصحافة المتخصصة، دار زىران، : عيسى محمود الحسن- 
 2012الصحافة المتخصصة، دار المسيرة، : إبراىيم فؤاد الحصاونة- 

* Carole Timsit, Le pouvoir de la presse locale : de sa force à sa mutation en ligne, Université de Bordeaux 

3, 2008, 341 p. (thèse de doctorat) 

* CAYROL Roland, La presse écrite et audiovisuelle, Le seuil, 2000 

* Charon, Jean-Marie ; Le Floch, Patrick : La presse en ligne. Paris, La Découverte, 2011.  

*  Dagiral, Eric, Parasie ; Sylvain (coord.) Presse en ligne. Paris : La Découverte, 2010. 

* Gany, Dominique : Nouveaux médias : mode d’emploi. Liège, Edipro, 2009.  

* HEMMELIN / CIPRA, La presse, un outil pédagogique, Retz, 2002 

* Marc Martin, La Presse régionale, des affiches aux grands quotidiens, Fayard, 2002. 

* Michel Mathien, La Presse quotidienne régionale, PUF, Que sais-je ?, 1993. 

* Poulet, Bernard : La fin des journaux et l’avenir de l’information. [Paris], Gallimard, 2009. 

* SPIRLET Jean-Pierre, Utiliser la presse au collège et au lycée, CFPJ, 1995 

* Tolomé, Pierre Les médias sur Internet. Toulouse, Milan, 2009.  

* Tronquoy, Philippe (dir.) Information, médias et Internet. Paris, Documentation française, 2007.  

* 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.- 

 

 
 

 طريقة التقييم
 . % 50 االمتحان +%50 عبلمة األعمال الموجية
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 الخامس: السداسي
تعميم أساسية وحدة : عنوان الوحدة 

 إخراج صحيفة مكتوبة والكترونية: المادة
 5 :انشصيذ

 2:انًؼبيم
 

أهداف التعميم  
خراج الصحف المطبوعة واإللكترونية،ووظائفو،ومبادئو  ييدف إلى تعريف  من الطالب عمى مفيوم تصميم وا 

 عمى عناصر بناء الصفحات المكتوبة واإللكترونية، ومعايير استخداميا،وطريقة توظيفيا في بناء خبلل تعرفو
... الصفحات

 

المعارف المسبقة المطموبة  
 .حول الصحافة المكتوبة واإللكترونيةعامة عارف م
 

محتوى المادة   
إخراج الصحافة المكتوبة  (أوال
أسسو وأدواتو :  اإلخراج الصحفي -1
.. ماىيتيا، مميزاتيا، معايير اختيارىا، إخراجيا: الصورة كعنصر تيبوغرافي في الصحافة الحديثة- 2
  وكيفية إخراجوخصائصوه و أشكالتو، كيفية كتابه، وظائف: ان عنصر تيبوغرافي في بناء الصفحاتوالعن- 3
 المعتدلة، الحدٌثة، التقميدية: مدارس اإلخراج الصحفي : -4

الصفحات األولى، الصفحات الداخلٌة، اإلعالنات والمادة : كيفية إخراج الصفحات الداخلية:  5

التحريرية  
 تعريفيا، أنواعيا، اتجاىاتيا الحديثة  : عناصر الفصل التبوغرافية:  6
  استعماالت الصورة الفوتوغرافية قي الصحافة:7
عصر حضارة الصورة - 
وظيفة الصورة الصحفية - 
أنواع الصورة الصحفية - 
 .مراحل إنتاج و إخراج و طباعة الصورة الصحفية الممونة و غير الممونة- 

 

إخراج الصحافة اإللكترونية  (ثانيا
 :الجانب النظريّي  -1

خراج الصحف اإللكترونية،وظائفو،أىدافو،مبادئو*   ...مفيوم تصميم وا 
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خراج الصحف اإللكترونية و المعايير * الشروط التي ينبغي مراعاتيا عند تصميم وا 
طبيعتيا،أنواعيا، دورىا : (التيبوغرافية،والجرافيكية،والتكنولوجية )عناصر بناء الصفحات اإللكترونية * 

خراج الصحف اإللكترونية،ومعايير وضوابط استخدامياطريقة توزيعيا وتوظيفيا  في عممية تصميم وا 
يصاليا لمستخدمي ، في بناء الصفحات،واألساليب التقنية المستخدمة في التعامل معيا طرق عرضيا وا 

الشبكة، 
 إعداد وتجييز الموضوعات الصحفية والنصوص اإللكترونية لمنشر في الموقع اإللكتروني *
خراج الواجية الرئيسة لموقع الصحيفة * ، وأساليب عرض العناصر (صفحة المدخل) تصميم وا 

 .. أيقونات وروابط الموضوعات الداخمية والوصبلت التشعيبية،والموضوعات فييا
أوجو االتفاق واالختبلف بين إخراج الصحف الورقية واإللكترونية * 

خراج الصحف : الجانب العمميّي - 2 استعراض ألشير البرامج الحاسوبية المستخدمة في تصميم وا 
 اإللكترونيةتطبيقات عممية عمى إخراج الصحف اإللكترونية

 
 : المراجع 

  1977القاىرة ., المكتبة المصرية.فن اإلخراج الصحفي: إيمان إبراىيم - 
 1985القاىرة .دار المعارف . التصوير اإلعبلمي : سويمم نبيان - 
    1987.القاىرة .الصورة الصحفية وسيمة اتصال . مقدمة إلى الصحافة المصورة : محمود أدىم - 
. دار العربي لمنشر و التوزيع .الطبعة األولى . فن اإلخراج الصحفي : شريف درويش المبان - 

       1995.القاىرة
دار العربي لمنشر . .الطباعة الممونة مشكبلتيا و تطبيقاتيا في الصحافة : شريف درويش المبان  - 
 .1994. القاىرة. والتوزيع 
القاىرة، دار فكر وفن لمنشر والتوزيع، ) اإلخراج الصحفي اإللكتروني التجييزات الفنية، :حسنين شفيق-
2010.) 

أبو ظبي، دار )عباس مصطفى صادق، صحافة اإلنترنت، قواعد النشر اإللكتروني الصحافي الشبكي، - 
 (.2003الظفرة لمطباعة والنشر، 

 
 طريقة التقييم

 . % 50 االمتحان +%50 عبلمة األعمال الموجية
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 الخامس: السداسي
تعميم منهجية  ة وحد: الوحدةعنوان 
 1ممتقى المنهجية: المادة

  3:انشصيذ

 2 :انًؼبيم
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 وتفصيبل، مع االحتياجات اآلنية لمطمبة والتي يطمب منيم . الكيفيات العممية إلنجازىا
 . التعبير عنيا إجماال وتدريجيا

المراجع  
مناىج البحث العممي في عموم اإلعبلم 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. 

طريقة التقييم  
 .عبلمة األعمال الموجية
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 الخامس: السداسي
 منهجية تعميم  وحدة:عنوان الوحدة 

 التدريب عمى إنجاز مذكرة تخرج أو تقرير تربص ميداني متخصص: المادة
  3:انشصيذ

 2 :انًؼبيم
أهداف التعميم  

 تطبيق المعارف المنيجية النظرية واإلجرائية من خبلل إنجاز مذكرة أو تقرير تربص
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 لؤلستاذ

 طريقة التقييم
 ن عبلمة االمتحا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 إػالو                               :                                                                              ػُٕاٌ انهٛغاَظ: ......انًؤعغح  
2016-2015انغُح اندايؼٛح   

 الخامس: السداسي
ية استكشاف تعميم وحدة: عنوان الوحدة 

دراسات جمهور وسائل اإلعالم : المادة
 2 :انشصيذ

 1:انًؼبيم
أهداف التعميم  

 وكذا تحضيره لمتخصص في دراسات أنواع جميور وسائل اإلعبلم وتقنيات دراستو،تمكين الطالب من معرفة 
 الطورين الثاني والثالث وتمكين االختيار المبلئم 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 اإلعبلم 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–
 1993محمد عبد الحميد، دراسات الجميور في بحوث اإلعبلم، 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 عبلمة األعمال الموجية
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 الخامس: سداسيال
 تعميم استكشافيةوحدة : عنوان الوحدة

 الحكم الراشد وأخالقيات المهنة: المادة
  1:انشصيذ

 1 :انًؼبيم
أهداف التعميم  

 . التعرف عمى مظاىر الفساد السياسي واالقتصادي واألخبلقي وتداعياتيا السمبية عمى المجتمع وآليات مواجيتيا
المعارف المسبقة المطموبة  

 ثقافة عامة حول الفكر السياسي واالجتماعي واالقتصادي واألخبلقي
 :ةمحتوى الماد

: حكم الراشد وأخبلقيات المينةال  
من المتطمبات العصرية في إعمال الديمقراطية والوصول بالشرعية مبتغاىا األصمي عند مشاركة المواطن في 

التسيير اإلداري و تحقيق الحكم الرشيد صورة يحتكم إلييا الطالب بين المواثيق الدولية والقوانين الجزائرية 
.المنظمة لئلدارة و ىو صورة و معيار لدولة القانون  

 
 المعارف المسبقة المطموبة 

.حقوق اإلنسان و الحريات العامة ، و المسؤولية الدولية  
:محتوى المادة  

 
.التعريف بمفاىيم المادة  

تعريف الحكم  -  
 تعريف الحكم الراشد-  
.تعريف األخبلق      -    
.تعريف المينة      -   

 اإللمام بالعبلقة بين المينة واألخبلق وتجسيد الحاكمية. 
  بناء أخبلقيات المينةعمىمعرفة العبلقة والتأثير بين قيم األفراد والمنظمات . 
 الحاكمية 
مفيوم الحاكمية-   
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معاييرىا-   
مبادئيا -   
الحاكمية وترشيد األساليب اإلدارية-   

.تأثير القيم األخبلقية عمى أداء األفراد والمنظمات  
.أنواع القيم األخبلقية-  
.العبلقة التبادلية بين القيم-  
. القيمبينالتطابق والتنافر -  
.تأثير القيم عمى األداء-  
 

.أمثمة واقعية  
 اإللمام بالعبلقة بين قيم الفرد والمنظمة من منظور الفكر المعاصر. 
 اإللمام بالقيم األخبلقية لجميع المين. 
 اإللمام بالقيم األخبلقية لممين القيادية. 
 اإللمام بالقيم بين أخبلق العمل وأخبلق المجتمع. 
 معرفة أثر ثقافة المنظمة في ترسيخ أخبلقيات العمل. 
 معرفة آثار الممارسة العممية ألخبلق المينة. 
 معرفة العوامل المؤثرة عمى سموك األفراد في المنظمة. 
 هياإللمام بعبلقة االلتزام التنظيمي بعبلقات العمل ما بين الرئيس و مرؤوس. 
 أىمية العبلقة بين الرئيس والمرؤوس وأثرىا عمى التنظيم. 
 لتزام التنظيمي والمتغيرات الديموغرافيةإلالعبلقة بين ا .

 
 

:  طريقة التقييم -
.امتحان كتابي  

(كتب و مؤلفات ، مواقع انترنيت، ألخ )المراجع     
 

يوسفي محمد، مدى إرتباط مفيوم الحكم الرشيد بالقيم الديمقراطية ، ممتقى التنمية اإلقتصادية و الحكم  -
. الرشيد

بشير مصطفى، إقامة الحكم الصالح من خبلل مكافحة الفساد، ورقة مقدمة في الممتقى الدولي السادس - 
.لئلقتصاديين الجزائريين حول الحكم الصالح  
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.حسيم يرقي، احمد عمي عبد الصمد، واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعيميا. د-   
األخضر عزي الحكم الرشيد وخوصصة المؤسسة مجمة عموم إنسانية العدد -  21 

.2007نسيمة عكا دور الحكم الرشيد في التنمية مكتبة إقرأ قسنطينة -   
-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
 .نعبلمة االمتحا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الخامس: لسداسيا

  أفقيةتعميموحدة : عنوان الوحدة
 5لغة أجنبية : المادة

  1:انشصيذ

 1 :انًؼبيم

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 :  



38 إػالو                               :                                                                              ػُٕاٌ انهٛغاَظ: ......انًؤعغح  
2016-2015انغُح اندايؼٛح   

Développement 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 :  
 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  
 المراجع 

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 
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 طريقة التقييم
 . الموجيةعبلمة األعمال 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السادس: السداسي
أساسية  وحدة تعميم :عنوان الوحدة

 تقنيات االتصال: المادة
 5 :انشصيذ

 3:انًؼبيم

أهداف التعميم  
تقدم ىذه المادة مجموعة من التقنيات التي يستطيع الطالب من خبلليا التمكن من االتصال ببيئتو عن طريق 

 أساليب وطرق مختمفة، داخل المنظمات وخارجيا
المعارف المسبقة المطموبة  

 4 و3ين مكتسبات السداسي
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 محتوى المادة   
 .عرض الحال،التقرير،التعميمة،التعميمة المصمحية،كتابة الخبر:تقنيات االتصال الكتابي -
 ..تداعي األفكار، لعبة األدوار، أسموب المحادثة، إدارة االجتماعات:تقنيات االتصال الشفوي -
إعداد الريبورتاج، البورتريو، التحقيق :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. 
édition Dunod paris 2012  

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

 . % 50 االمتحان +%50 عبلمة األعمال الموجية

 
 
 
 

 
 السادس: السداسي

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

 5 :انشصيذ

 2 :انًؼبيم
 

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 اإلعبلم واالتصال
التنظير في االتصال وتطوير المعارف الخاصة بنظريات االتصال وبناء ثقل نظري حول النظريات 
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المعارف المسبقة المطموبة  

 .(مجاالت دراستيا وتخصصاتيا)معارف أولية عامة حولعموم اإلعبلم واالتصال 
 

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

... 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 

 2015جمال بن زروق، نظريات اإلعبلم واالتصال، مقاربة تاريخية ونقدية، الجزائر - 4
 طريقة التقييم

 . % 50 االمتحان +%50 عبلمة األعمال الموجية
 
 
 
 

 السادس: السداسي
تعميم أساسية وحدة  : عنوان الوحدة

 الصحافة اإلذاعية والتمفزيونية: المادة
 5 :انشصيذ

 2 :انًؼبيم
أهداف التعميم  

 تقدم ىذه المادة مجموعة من المعارف المتعمقة بصحافة اإلذاعة والتمفزيون وبمختمف أنواعيا المتخصصة
المعارف المسبقة المطموبة  

 4 و3ين مكتسبات السداسي
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 محتوى المادة   
 صحافة اإلذاعة: المحور األول

 ماىية الصحافة اإلذاعية- 
 .خصائصيا ووظائفيا -
أنواعيا - 
 (...المحمية، الدولية)الصحافة اإلذاعية المتخصصة - 

 الصحافة التمفزيونية: المحور الثاني 
 نشأة الصحافة التمفزيونية ومفيوميا- 
 أنواعيا - 
 ... العامل التقني، العامل االقتصادي، العامل السياسي، عائدات اإلشيار:عوامل تطورىا- 
... السمعية البصرية- :خصائصيا- 
 الصحافة التمفزيونية المتخصصة - 

 

بعض المراجع 
   ALBERT Pierre, La presse, Puf, Que sais-je ? 2002 

   ALBERT Pierre, Histoire de la presse, Puf, Que sais-je ? N°368, 2000 

   AMAR P., Photojournalisme, Nathan parascolaire, Références N°238, 1999 

   BLAIS Maryvonne, À propos de journalisme, CNDP (SNPAV), 2002, vidéocassette VHS (21 

min) + livret 

   CAYROL Roland, La presse écrite et l’audiovisuelle, Le seuil, 2000 

   CAYROL Roland, Les médias. Presse écrite, radio, télévision, Puf, Themis, 2000 

   CHARON Jean-Marie, La presse quotidienne, La découverte, Repères N°188, 2005 

   CHARON Jean-Marie, Le journalisme, Milan, Les essentiels N°7, 1995 

    JUNQUA Daniel, La presse écrite et audiovisuelle, CFPJ, Connaissances des médias, 2000 

   GONNET Jacques, Education aux médias – Les controverses fécondes, Hachette Éducation, 

Ressources Formation, 2001 

   GONNET Jacques, Education et médias, Puf, Que sais-je ? n°3242, 2000 

   GONNET Jacques, De l’actualité à l’école – pour des ateliers de démocratie, Armand Colin, 

1995 

   HEMMELIN / CIPRA, La presse, un outil pédagogique, Retz, 2002 

   SPIRLET Jean-Pierre, Utiliser la presse au collège et au lycée, CFPJ, 1995 

 
 طريقة التقييم

 .% 50االمتحان +%50 عبلمة األعمال الموجية
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 السادس: السداسي
تعميم أساسية وحدة : عنوان الوحدة 

 إخراج إذاعي وتمفزيوني: المادة
 5 :انشصيذ

 2 :انًؼبيم
أهداف التعميم  

تقدم ىذه المادة مجموعة من المعارف المتعمقة بصحافة اإلذاعة والتمفزيون وبمختمف أنواعيا المتخصصة 
يشكل حمقة الوصل األساسية في تقنيات اإلخراج ألىمية البالغة بحيث انو اكتساب معارف نظرية وواقعية حول 

 والمتحكمة في مسار العمل من لآللياتأي عمل إذاعي أم تمفزيوني والواسطة المستوعبة لمتفاصيل والضابطة 
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لى غاية المادة النيائية تسجيبل وبثا، وىو الذي يتحمل المسؤولية الكاممة عما يصل إلحظة األفكار الورقية 
. المستمع والمشاىد عمى حد سواء

المعارف المسبقة المطموبة  
 . الثالث حول أساسيات عموم اإلعبلم واالتصال وفنيات إخراج الصحافة المكتوبةمكتسبات السداسي 

 محتوى المادة
 اإلخراجاإلذاعي: أوال 
 ..عبلقاتو المينية، مسؤولياتو، ميامو، مواصفاتو، مؤىبلتو: اإلذاعيالمخرج * 
 وأنواعو اإلخراج*

التقنيات المستخدمة *- 
 واإلبداعيةبيئة المخرج الفنية *- 
 اإلذاعيةالمخرج و تعدد المواد *- 
استيديوىات ، استيديوىات البث المباشراألخبار، استيديوىات : ومتطمباتياخصائصيا، االستيديوىات*- 

 .. والمنوعاتاإلنتاجاستيديوىات ، االستيديوىات الفنية والحفبلت المباشرة، استيديوىات الدراما، التسجيل
 

 االخراج التمفزيوني: ثانيا 
 .. مسؤولياتو- ، واجــباتــــــــو - ، وظـــــائــــــــفو ، مؤىـــبلتــو- : المخرج التمفزيوني*- 
 ..المزج -، المونتاج- ، السيناريو - : وسائل االخراج *- 
عالقات المخرج المهنية  *- 
المذيع أو ، مدير االنتاج والبرمجة ومساعديو، رئيس التحرير،  ومساعديواألخبار مدير : مع العاممين باألخبار*

مصمم اإلضاءة، مدير ، مدير التصوير، مدير االستيديو، مسؤول الكتابة االلكترونيةاإلخراج، كاتبة ، المقدم
 ..ميندس الديكور ومصمم المبلبس، المركب، مساعدو الكاميرا، تقني تسجيل الفيديو، ميندس الصوت، الموقع
، نظام االتصال، ببلطو التصوير، غرفة التحكم والمراقبة: المستمزمات المينية باالستيديو التمفزيوني*- 

 ..الكاميرات، الديكوراتاإلضاءة، أجيزة ، جيزة المراقبة، أالميكروفونات والسماعات
خصائص و وظائف الديكور التمفزيوني  *- 
زوايا التصوير التمفزيوني وأنواعو  *- 
لة التصوير وتقنياتيا آحركة *- 
 األخرى اإلعبلميةدور المخرج في تنفيذ البرامج السياسية وغيرىا من المضامين *- 
 لمبرامج التمفزيونية  اإلنتاجيةواإلخراجيةمراحل تنفيذ العممية *- 

 واإلعدادالتحضير / 1
مرحمة ماقبل التصوير  / 2
مرحمة التصوير  / 3
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مرحمة المونتاج  / 4
مرحمة المزج  / 5
مرحمة البث الحي  / 6

االستيديو التمفزيوني  
االستديو ، استديو الدراما، استديو االستعراض، استديو االخبار، االستديو العام: أنواع االستديوىات التمفزيونية* 

 ...االستديو الفائق الجودة، الرقمي
الفرق العاممة * 
تحضيرات االستديو  * 
،  الخطوطإنشاءجياز /5، مؤثرات الصورة/4، مازج الصورة/ 3اإلضاءة، /2، الكاميرات/1:  تجييزات الصورة*
 ..شاشات العرض/6
تجييزات الصوت * 
 تجييزات داعمة *
 أخرى تجييزات قاعات وغرف *

المونـــتــــاج  
مراحل عمل المونتاج  ، أنواع المونتاج ، القواعد األساسية: المونتاج والصحافة المرئية* 
ترافمينغ ، حركة ماسحة، حركات عكسية، حركات تقريبية: حركات الكاميرا* 
المقطة العريضة  ، الكاممةأرباع، ثبلثة ، المتوسطة، الصدرية، القريبة، القريبة جدا: المقطات الثابتة* 
عمميات المزج  * 
المؤثرات الصوتية  * 
تقنيات بناء النص التعميقي  * 
شارات البدايةوالنياية  * 

 

ـع ج المرابعض
 2010، دار أسامة لمنشر والتوزيع، األردن اإلعبلماإلذاعيطارق الشاري، -
. 2010 التمفزيوني، دار أسامة األردن اإلعبلمسميم عبد النبي، - 

. 2009رياض معسعس، تقنيات الصحافة المسموعة و المرئية، سوريا - - 
 2006 التمفزيوني والسنيمائي، جدارا لمكتاب العالمي، األردن اإلخراجكاظم مؤنس، قواعد أساسية في فن - 
 2005ىرة،مصر االدارالثقافية لمنشر،الق،  التصوير:عبدالباسط سممان،سحر- 
 2003 والتمفزيوني، المطبعة الجديدة، دمشق، سوريا اإلخراجواإلنتاجاإلذاعيليمى العقاد، - 
 .2001،مكتبةالتراث،القاىرةمصر، اإلخراج التمفزيوني وفنون اإلنتاجكرم شمبي - 
 .1999صبلح أبو سيف، السينما فن، دار المعارف، القاىرة، مصر - 
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 : طريقة التقييم

 . % 50 االمتحان +%50 عبلمة األعمال الموجية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السادس: السداسي
تعميم منهجية  ة وحد: الوحدة
 2 جيةمنهممتقى ال: المادة

 3 :انشصيذ

 2 :انًؼبيم
 

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

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

المراجع  
مناىج البحث العممي في عموم اإلعبلم 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. 

 .عبلمة األعمال الموجية: طريقة التقييم 
 السادس: السداسي

ية منهجتعميم وحدة : عنوان الوحدة 
 تقرير تربص ميدانيمذكرة تخرج أو : المادة

 3 :انشصيذ

 2 :انًؼبيم
أهداف التعميم  

 تطبيق المعارف المنيجية النظرية واإلجرائية من خبلل إنجاز مدكرة تخرج او تقرير تربص ميداني
المعارف المسبقة المطموبة  

 .(مناىج وتقنيات البحث وممتقى المنيجية)المعارف المكتسبة في مواد المنيجية السابقة 
:  محتوى المادة
 عمل شخصي
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 المراجع
 المراجع المنيجية سابقة الذكر، باإلضافة إلى اإلشراف المباشر لؤلستاذ

 طريقة التقييم
 (مناقشة المذكرة او تقرير تربص )ن عبلمة االمتحا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السادس: السداسي
 تعميم استكشافيةوحدة : عنوان الوحدة

 

  اإلعالميتقنيات التنشيط:  المادة
 2 :انشصيذ

 1:انًؼبيم
 

أهداف التعميم  
دارة الحياة االجتماعية كيفية التعرف عمى   .عموما وفي العمل اإلعبلمي خصوصامشاركة األفراد في اإلبداع وا 

 

المعارف المسبقة المطموبة  
 أولويات عموم اإلعبلم واالتصال ومختمف مجاالت دراساتو وتخصصاتو
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محتوى المادة 
:   أهم تقنيات التنشيط االجتماعي : 1المحور 

، تقنية األفكار_، التعمق في األفكار_، إنتاج وجمع األفكار_:  ىامراحل: (انقضاض األدمغة ) تفجر  األفكار_1
تنفيذ األفكار                                   _ 
اجتماع المناقشة      (2
المناقشة التحقيقية      (3
المائدة المستديرة          (4
اجتماع المفاوضات                                    (5
-، الحرص عمى احترام الخطة المسطرة-، إدارة الجمسة -:مراحل تقنية التنشيط ومقترحات حل مشكالته (6 

الخبلصات الجزئية  
 تقنيات التنشيط اإلعالمي: 2المحور 

 قواعد العمل في الصحافة المكتوبة المرتبطة بالتنشيط اإلعبلميبعض- 1
 (الوظيفة البشرية والتقنية، االستوديو)العمل في التمفزيون - 2
 تصنيف البرامج في اإلذاعة والتمفزيون- 3
 خصائص المذيع وعبلقتو بالميكروفون والكاميرا- 4
تقنيات تقديم البرامج اإلذاعية والتمفزيونية - 5
 .األخطاء الشائعة في التنشيط اإلعبلمي- 6
 

: المراجع بعض 
 2004. .تونس.منشورات عالم التربية. األساليب والتقنيات: التواصل والتنشيط: عبد الكريم غريب- 
. اليمن. 13ع. المجمة العربية لمثقافة.التنشيط السوسيوثقافي وعوامل تطويره في الوطن العربي: عمي الشعباني-

1987   
  2013. الرياض .تنشيط القسم وفق بيداغوجيا المجموعات : رياض الجوادي - 
 2014، العالمية لمطباعة والخدمات، الجزائر، المذيع وفن التنشيط اإلذاعي والتمفزيوني: عبد القادر قطشة- 
 

-Toraille Raymond , l’animation pédagogique aujourd’hui. Edition Esf. Paris. 1980. 

- José De Broucker, Emmanuelle Hirschauer :  Pratique de l'information : les fondamentaux / 

Paris : Victoires, 2008. 

 طريقة التقييم
 . % 50 االمتحان +%50 عبلمة األعمال الموجية
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 السادس: السداسي
ية استكشافتعميم وحدة : عنوان الوحدة

  مشكالت االجتماعية: المادة
. التعريفبأىم المشكبلت االجتماعية وتداعياتيا محميا ودوليا وكذا سبل تفادييا: أىداف التعميم 

 2 :انشصيذ

 1:انًؼبيم
 

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

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

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

 ،سريةأمشكبلت ، االنحراف الجنسي،  الكحول،المخدرات، الجريمة: نماذج من المشكبلت االجتماعية- 
 ...الفقر، الجوع

 
  ( إنخكرة ٔيطثٕػاخ ، يٕالغ اَرشَد،) : انًشاخغ

. 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  لمشكبلت الشباب في مجتمع متغير.حمد سالم األحمدأ-

1981 .
 

 طريقة التقييم
 . عبلمة االمتحان

 
 
 
 
 

 السادس: السداسي
 فقيةتعميم أوحدة : عنوان الوحدة

 6لغة أجنبية : المادة
 1 :انشصيذ

 1 :انًؼبيم
 

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

 .خبلل 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 . 
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OBJECTIF DU MODULE :  
Développement 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. 

 
 المراجع

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

 .عبلمة األعمال الموجية
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IV -االتفبليبد  /انؼمٕد
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ًَٕرج نشعبنخ إثذاء انُيخ أٔ انشغجخ 
 ) فٙ زانح ذمذٚى ػشع انركٍٕٚ تاالشرشان يغ يؤعغح خايؼٛح أخشٖ (

 

ٔسق سعًي يحًم اعى انًؤعغخ اندبيؼيخ انًؼُيخ 

 

:  انًٕافمح ػهٗ اإلششاف انًضدٔج نهٛغاَظ تؼُٕاٌ :انًٕظٕع
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 ػٍ انهٛغاَظ ػٍ سغثرٓا فٙ اإلششاف انًضدٔج.                   (أٔ انًشكض اندايؼٙ)ذؼهٍ اندايؼح 

 (أٔ انًشكض اندايؼٙ)ٔفٙ ْزا اإلطاس، فئٌ اندايؼح .انًزكٕسج أػالِ طٛهح فرشج ذأْٛم ْزا انركٍٕٚ 

: ذشافك ْزا  انًششٔع يٍ خالل

 إتذاء انشأ٘ أثُاء ذظًٛى ٔ ذسٍٛٛ تشايح انرؼهٛى،-

 انًشاسكح فٙ انًهرمٛاخ انًُظًح نٓزا انغشع ، -

 انًشاسكح فٙ نداٌ انًُالشح ، -

 انًغاًْح فٙ ذثادل اإليكاَٛاخ انثششٚح ٔ انًادٚح -

 

: ذٕلٛغ انًغؤٔل انًؤْم سعًٛا 

 

: انٕظٛفح

 

: انراسٚخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًَٕرج نشعبنخ إثذاء انُيخ أٔ انشغجخ

 ) فٙ زانح ذمذٚى ػشع ذكٍٕٚ نٛغاَظ تاالشرشان يغ يؤعغح نمطاع  يغرخذو (

 

 (ٔسق سعًٙ ٚسًم اعى انًؤعغح)

 

:  انًٕافمح ػهٗ يششٔع تسث ذكٍٕٚ فٙ انهٛغاَظ تؼُٕاٌ:انًٕضٕع

 

: انًمذو يٍ 
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ذؼهٍ يؤعغح                                               ػٍ سغثرٓا فٙ يشافمح ْزا  انركٍٕٚ انًزكٕس أػالِ تظفرٓا 

انًغرخذو انًسرًم نًُرٕج ْزا انركٍٕٚ  

: ٔفٙ ْزا اإلطاس، فئَُا َؤكذ اَضًايُا إنٗ ْزا انًششٔع ٔٚرًثم دٔسَا فّٛ يٍ خالل

 إتذاء سأُٚا فٙ ذظًٛى ٔ ذسٍٛٛ تشايح انرؼهٛى، -

 انًشاسكح فٙ انًهرمٛاخ انًُظًح نٓزا انغشع ، -

 .انًشاسكح فٙ نداٌ انًُالشح  -

ذغٓٛم لذس انًغرطاع اعرمثال انطهثح انًرشتظٍٛ فٙ انًؤعغح فٙ إطاس إَداص يزكشاخ َٓاٚح انرخشج أٔ  -

 .فٙ إطاس انًشاسٚغ انًؤطشج

 

عٛرى ذغخٛش اإليكاَٛاخ انضشٔسٚح نرُفٛز ْزِ انؼًهٛاخ ٔ انرٙ ذمغ ػهٗ ػاذمُا يٍ أخم ذسمٛك األْذاف ٔذُفٛزْا 

 إٌ ػهٗ انًغرٕٖ انًاد٘ ٔ انًغرٕٖ انثشش٘

. يُغما خاسخٛا  نٓزا انًششٔع *...............(ج)ٚؼٍٛ انغٛذ

 

: ذٕلٛغ انًغؤٔل انًؤْم سعًٛا

 

: انٕظٛفح

 

: انراسٚخ

 

: انخرى انشعًٙ نهًؤعغح
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V - يهخصخعيشح راتيخ 

  في انتخصصنفشلخ انجيذاغٕخيخ انًؼُيخ ثبنتكٕيٍانكم شخص يٍ 

 (انتأغيش انذاخهي ٔانخبسخي)

 (زغة انًُٕرج انرانٙ)
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نغيشح انزاتيخ يهخص لًَٕرج 

 انؼيفخ خًبل:اإلعى انهمت

 

 تجغخ/ 22/10/1971  :تبسيخ ٔيكبٌ انًيالد

 

 Laifadjamel71@yahoo.fr:انجشيذ اإلنكتشَٔي ٔانٓبتف

 

 Prof/  اعتبر:انشتجخ

 

 لغى ػهٕو اإلػالو ٔاالتصبل، خبيؼخ ػُبثخ:االستجبغيؤعغخ 

 

 (إنخ... انذليكٔانتخصص.انتذسج ٔيبثؼذ انتذسج ٔتبسيخ انحصٕل ػهيٓب ):انشٓبداد

2015جوان  .يف علوم اإلعالم واالتصال"أستاذ التعليم العالي "  إىل رتبة الترقية   
2010أفريل  .(جامعة اجلزائر) يف علوم اإلعالم واالتصال التأهيل الجامعي   
2008أفريل  .(جامعة اجلزائر)يف علوم اإلعالم واالتصال دكتوراه    
2000جويلية  .(جامعة اجلزائر) يف علوم اإلعالم واالتصال ماجستير   

1994جوان   
 

  .(جامعة اجلزائر) يف علوم اإلعالم واالتصال ليسانس

 

 :(إنخ......انًٕاد انًذسعخ)انكفبءاد انجيذاغٕخيخ انًُٓيخ 

 :المقاييس التي تم تدريسها
 :على مستوى الليسانس الكالسيكي

 فنيات التحرير الصحفي * 
 .مؤسسات اإلعالم واالتصال* 
 النقد األديب واإلعالمي * 
 .تقنيات التنشيط السمعي البصري* 
 .سيميولوجيا الصورة والكاريكاتري* 

 :د.م.على مستوى الليسانس ل
 .2015/2016( + 2008/2009/2010/2011/2012).تكنولوجيا اإلعالم واالتصال* 
 (.2013/2014(+ )2012/2013)التحليل النقدي للخطاب الصحفي * 

 : على مستوى الماستر



59 إػالو                               :                                                                              ػُٕاٌ انهٛغاَظ: ......انًؤعغح  
2016-2015انغُح اندايؼٛح   

 السنة الدراسية – عنابة –جامعة باجي خمتار ) - 2 ماسرت – (مهين )، لطلبة ختصص اتصال ومقاوالتية تنظيم وتسيير المؤسسة* 
 (.السداسي األول 2011/ 2010

 السنتان الدراسيتان – عنابة –جامعة باجي خمتار ) - 2 ماسرت –  (أكادميي )، لطلبة ختصص إعالم سياحي تحليل الخطاب* 
 (.السداسي األول 2012/ 2011 و  2010/2011

 السنة – عنابة –جامعة باجي خمتار ) - 1 ماسرت –  (أكادميي )نظريات إعالمية معاصرة، لطلبة ختصص إعالم إذاعي وتلفزيوين *  
 (.السداسي األول 2013/2014   2012/2013 و 2012/ 2011الدراسية 

 السنة – عنابة –جامعة باجي خمتار ) - 1 ماسرت – (أكادميي )نظرية األنواع الصحفية، لطلبة ختصص إعالم إذاعي وتلفزيوين * 
 (.السداسي الثاين 2011/2012الدراسية 

 السنة الدراسية – عنابة –جامعة باجي خمتار ) - 2 ماسرت – (أكادميي )، لطلبة ختصص إعالم إذاعي وتلفزيوين نظرية التلقي* 
 (.السداسي الثالث2013/2014/2014/2015/2015/2016، 2012/2013

 السنة – عنابة –جامعة باجي خمتار ) - 1 ماسرت – (أكادميي )مناهج البحث اإلعالمي، لطلبة ختصص إعالم إذاعي وتلفزيوين * 
 .2015/2016الدراسية 

 :على مستوى الماجستير
 (.2009/2010 السنة الدراسية – بسكرة –جامعة حممد خيضر  )تكنولوجيا اإلعالم واالتصال * 
 (.2011/2012 السنة الدراسية – أم البواقي –جامعة العريب بن مهيدي  )وسائل اإلعالم والسلطة والرأي العام* 
 (.2011/2012 السنة الدراسية – أم البواقي –جامعة العريب بن مهيدي  )االتصال السياسي * 

 :(علم االجتماع ) مستوى مدرسة الدكتوراه 
 (.2010/2011 السنة الدراسية – عنابة –جامعة باجي خمتار )احلاكمية يف ادلؤسسات اجملتمعية * 

 :د.م.على مستوى الدكتوراه ل
 (.2011/2012 السنة الدراسية – عنابة –جامعة باجي خمتار )- ملتقى - اجلرمية ادلعلوماتية * 

 
سعيدون ليليا : اإلسم اللقب

 بعنابة الجزائر 1978 جانفي 07: تاريخ ومكان الميالد

   saidounlylia@yahoo.com: البريد اإللكتروني والهاتف

       0670063378:رقم الهاتف

استاذة محاضرة صنف ب : الرتبة

جامعة باجي مختار عنابة، كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية، قسم علوم االعالم واالتصال : مؤسسة اإلرتباط

 (إلخ...والتخصص الدقيق.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها ):الشهادات
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.  من قسم علوم االعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة1999ليسانس تخصص االتصال في  المؤسسات سنة  -

تشخيص االتصال بين الفريق الطبي واولياء االطفال المصابين بالتوحد في مستشفى االمراض العقيلة : "المذكرة بعنوان

 ".بالرازي

المذكرة .  من قسم علوم االعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة2002ماجستير تخصص االعالم  واالتصال سنة  -

 ".تشخيص معارف ومصادر معلومات الطلبة حول السيدا : "بعنوان

المذكرة .  من قسم علوم االعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة2012دكتوراه تخصص االعالم  واالتصال سنة  -

تصميم حملة إلعالم الطلبة والوقاية من  السيدا باشراك الجامعة، دراسة حالة حملة جمعية أنيس بجامعة عنابة : "بعنوان

." 

 :الكفاءات البيداغوجية المهنية

: المقاييس المدرسة

سوسيولوجيا 

سوسيولوجيا  االعالم 

االتصال واالقناع 

فنيات التحرير الصحفي 

فنيات التحري االذاعي والتلفزيوني 

اقتصاديات الصحافة المكتوبة 

االنظمة االذاعية والتلفزيونية 

استراتيجيات االتصال 

فلسفة الديمقراطية 

تسيير التغيير 

االشهار والتغير االجتماعي 

االشهار واالتصال االجتماعي 

االتصال والتعدد الثقافي 

استراتيجيات االتصال المؤسساتي 
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استراتيجية االتصال في مؤسسة حديثة النشأة 

 .نظرية االنواع الصحفية

 
 الزهرة بوجفجوف:اإلسم اللقب

- والية سكيكدة– بدائرة عني قشرة 1984-07-10:تاريخ ومكان الميالد

 zahraboudjefdjouf@yahoo.com ،0773275704:البريد اإللكتروني والهاتف

- أ-أستاذة مساعدة صنف:الرتبة

عالم واالتصال،كلية االداب والعلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة باجي خمتار :مؤسسة اإلرتباط  - عنابة - قسم علوم االا

: (إخل...والتخصص الدقيق. التدرج ومابعد التدرج وتاريخ احلصول عليها):الشهادات

عالم واالتصال-  جوان 21مسعي بصري ،تاريخ احلصول عليها:ختصص - جامعة باجي خمتار عنابة - شهادة الليسانس من قسم علوم االا

2006 . 

صحافة :ختصص – ( حاليا 3جامعة قسنطينة)-جامعة منتوري قسنطينة سابقا،–شهادة ادلاجستري من قسم علوم االعالم واالتصال -

. 09/2009 /1:،تاريخ احلصول عليها 

:  (إخل......ادلواد ادلدرسة) الكفاءات البيداغوجية المهنية

 :المقاييس المدرسة-1

. (حماضرة)مدخل لعلوم االعالم واالتصال- 1

. (حماضرة)علم اجتماع االعالم- 2

. (حماضرة)دراسات اجلمهور -3
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. (تطبيق)منهجية البحث العلمي -4

. (حماضرة)االذاعة والتلفزيون احمللي وادلتخصص-5

. (تطبيق+حماضرة  )مناهج البحث االعالمي-6

. (تطبيق+حماضرة )نظريات اعالمية معاصرة -7

. (حماضرة )طرق قياس الرأي العام -8

. (حماضرة)واقع االذاعة والتلفزيون اجلزائري-9

 

سهام بدبودي : اإلسم اللقب

م بعنابة  1980 جويلية 29: تاريخ ومكان الميالد

  bedboudisihem@yahoo.fr: البريد اإللكتروني والهاتف

                                                                      0552 99 56 06                                     

- أ–  أستاذة مساعدة صنف :الرتبة

قسم علوم االعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة  : مؤسسة اإلرتباط

 (إلخ...والتخصص الدقيق.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها ):الشهادات

 .(م2002سنة )شهادة ليسانس في علوم اإلعالم واالتصال تخصص إتصال في التنضيمات  -1

 . (م2009سنة )شهادة ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال تخصص االتصال الجماهيري والرأي العام  -2

:  (إلخ......المواد المدرسة)الكفاءات البيداغوجية المهنية 

: المواد التي قمت بتدريسها منذ بداية التوظيف 

  (سنة ثانية علوم االعالم واالتصال)فنيات التحرير الصحفي  -1

 (سنة ثانية علوم االعالم واالتصال)فنيات التحرير اإلذاعي والتلفزيوني  -2
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 ( اتصال سياحي1ماستير )االتصال واالقناع  -3

 ( اعالم اذاعي وتلفزيوني2ماستير )الدراما اإلذاعية والتلفزيونية  -4

 (سنة ثالثة تخصص سمعي بصري)تحليل المضمون السمعي البصري  -5

 (سنة ثالثة تخصص سمعي بصري)مناهج البحث السمعي البصري  -6

 (سنة أولى جدع مشترك)تاريخ وسائل اإلعالم  -7

 (سنة أولى جدع مشترك)مناهج ومدارس  -8

 (سنة ثانية علوم االعالم واالتصال)التحليل النقدي لالنتاج الصحفي  -9

 (سنة ثانية علوم االعالم واالتصال)حريات عمومية  -10

 .( اتصال ومقاوالتية2ماستير)عوائق االتصال في المؤسسة  -11

 

 

 كريمة عرامة :اإلسم اللقب• 

سطيف :  بـ   ..................... 13/01/1965: تاريخ ومكان الميالد• 

 k.arama@yahoo.com........... 0770942173:  البريد اإللكتروني والهاتف• 

" أ"  أستاذ مساعد :الرتبة• 

. قسم اإلعالم واالتصال– عنابة – جامعة باجي مختار: مؤسسة اإلرتباط • 

 (إلخ...والتخصص الدقيق.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها ):الشهادات• 

التخصص الدقيق تاريخ الحصول عليها الشهادة 

دعوة و إعالم  1989جوان     الليسانس 

البحث في الصحافة )دعوة وإعالم  1998ديسمبر  الماجستير 

 (المكتوبة

 

:  (إلخ......المواد المدرسة)الكفاءات البيداغوجية المهنية • 

mailto:k.arama@yahoo.com
mailto:k.arama@yahoo.com
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 .السنة األوىل./ تاريخ وسائل اإلعالم -
 .السنة الثانية./ اقتصاديات اإلعالم -
 .ماسرت عالقات عامة وإشهار/ فنيات التحرير ادلتخصص يف العالقات العامة  -
 .السنة الثالثة مسعي بصري كالسيك/ فنيات التحرير -
 .السنة الرابعة مسعي بصري كالسيك/ فنيات التحرير  -
 .ماسرت إذاعي وتلفزيوينالسنة األولى / إشهار إذاعي وتلفزيوين -
 .السنة األوىل ماسرت إذاعي وتلفزيوين/ إدارة وتسيري ادلؤسسات اإلعالمية  -
 .السنة الثالثة اتصال يف التنظيمات/ تقنيات البحث العلمي  -
 .السنة  الثالثة مسعي بصري/  محالت إعالمية  -
 .السنة الثالثة اتصال يف التنظيمات/ عالقات عامة  -
 .السنة ثانية/ حريات عمومية  -

. بوعكاز فريدة :اإلسم اللقب -

-  

.  القل سكيكدة 1978-06-04:تاريخ ومكان الميالد -

 bfarida23@yahoo.fr-0773905044:البريد اإللكتروني والهاتف -

- أ–أستاذة مساعدة :الرتبة -

. جامعة باجي خمتار عنابة :مؤسسة اإلرتباط -

 .(اخل...والتخصص الدقيق.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ احلصول عليها ):الشهادات -

.  ليسانس يف علوم االعالم واالتصال ختصص صحافة مكتوبة 2002- -

.  ماجستري يف علوم اإلعالم 2010- -

:                                                                          (إخل......ادلواد ادلدرسة)الكفاءات البيداغوجية ادلهنية  -

مدخل – التحليل النقدي لإلنتاج الصحفي –عالقات عامة –فنيات التحرير اإلذاعي والتلفزيوين –فنيات التحرير الصحفي - 

ادلقومات السياحية يف –تكنولوجيا  االعالم واالتصال –بيبيليوغرافيا متخصصة –حريات عمومية –لعلوم االعالم واالتصال 

قانون االعالم - مدخل لتكنولوجيا االتصال –  تنظيم وتسيري أنظمة ادلعلومات -ليل البيانات الصحفية  تح–اجلزائر 

 .سيميولوجيا الصورة – سيميولوجيا .



65 إػالو                               :                                                                              ػُٕاٌ انهٛغاَظ: ......انًؤعغح  
2016-2015انغُح اندايؼٛح   

حسينة بوشيخ :اإلسم اللقب -
-  
. والية ميلة  .1981/ 04/08: تاريخ ومكان الميالد -
-  
 bouchikh.hassina@yahoo.fr:البريد اإللكتروني والهاتف -
-  
" . أ"أستاذ مساعد  :الرتبة -
-  
. جامعة باجي مختار عنابة : مؤسسة اإلرتباط -
-  
 (إلخ...والتخصص الدقيق.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها ):الشهادات -
. جامعة باجي خمتار عنابة  . 2005شهادة ليسانس يف علوم اإلعالم واالتصال، ختصص صحافة مكتوبة، دفعة جوان  -
 .شهادة ادلاجستري يف ختصص االتصال اجلماهريي والرأي العام -
:  (إلخ......المواد المدرسة)الكفاءات البيداغوجية المهنية  -
:  المقاييس المدرسة  -
في إطار مشروع ماستير تخصص إعالم إذاعي وتلفزيوني  : أوال  -
اىل اليوم   .2012/ 2011منذ ادلوسم اجلامعي . تشريعات السمعي البصري يف اجلزائر-  -
......................//        ............. مهارات ادلراسل اإلذاعي والتلفزيوين    -  -
 . 2014.2015ادلوسم اجلامعي . اإلذاعة والتلفزيون يف اجلزائر-  -
  2010/2011ادلوسم اجلامعي . (ماستري إشهار وعالقات عامة)أخالقيات العالقات العامة -  -
 .                         2011/2012ادلوسم   (ماستري مقاوالتية)منهجية البحث،   -
تخصص سمعي بصري         :   في مرحلة الليسانس : ثانيا  -
 . 2016. 2015 إىل ادلوسم اجلامعي 2010/2011فنيات التحرير اإلذاعي والتلفزيوين سنة ثالثة من ادلوسم اجلامعي-  -
 . 2015/2016 .2014/2015. 2013/2014سرب اآلراء  من ادلواسم اجلامعية -  -
تقنيات التنشيط اإلذاعي  - - 2009/2010. 2008/2009ادلومسني اجلامعيني . (نظام كالسيكي)الفيلم الوثائقي-  -

 .   .......//...........//(نظام كالسيكي)والتلفؤزيوين 
   ........//............// (نظام كالسيكي).وسائل اإلعالم والسلطة والرأي العام-  -
السنة الثانية إعالم واتصال  : ثالثا  -
 (سنة ثانية  إعالم واتصال  )  2015/2016.  حتليل البيانات الصحفية-  -
 (  2015/2016سنة ثانية بقسم اللغة اإلجنليزية )التكنولوجيات اجلديدة يف اإلعالم واالتصال-  -
 . 2014/2015: تاريخ األفكار ادلوسم اجلامعي -  -
 . 2012/2013 . 2011/2012. 2010/2011فنيات التحرير الصحفي -  -
  .2013.2014(حماضرة ) 2013.2012 / 2012.2011. قانون اإلعالم-  -
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 2012 .2011/ 2010.2011 (تطبيق/حماضرة)تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  -
 2011/2012عضو جلنة تقييم األعمال السمعية البصرية يف مشروع ماستري اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوين، منذ ادلوسم اجلامعي 

 بلقاسم زغدود:اإلسم اللقب.

-  
. ، برحال والية عنابة1955/ 01/04: تاريخ ومكان الميالد -
-  
 zeghdoud23@hotmail.com:البريد اإللكتروني والهاتف -
-  
" . أ"أستاذ مساعد  :الرتبة -
-  
. جامعة باجي مختار عنابة : مؤسسة اإلرتباط -
-  
 (إلخ...والتخصص الدقيق.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها ):الشهادات -
 .1981، جامعة باجي خمتار عنابةعلم اجتماع العمل، شهادة ليسانس يف  -
 .2006علم االجتماع شهادة ادلاجستري يف ختصص  -
 : (إخل......ادلواد ادلدرسة)الكفاءات البيداغوجية ادلهنية  -
 : المقاييس المدرسة  -

  في إطار مشروع ماستير تخصص إعالم إذاعي وتلفزيوني 
 .األفالم الوثائقية والدرامية -
 اتصال سياحيفي إطار مشروع ماستير تخصص  -

 .الفن ادلعماري- 
 .تقنيات التنشيط- 
 .ملتقى القضايا ادلعاصرة- 

 السنة الثانية إعالم واتصال : ثالثا  -
 .تاريخ وسائل االتصال.  - منهجية.  - تقنيات االتصال.  - نظريات االتصال   - 

 

  غنية جمال :اإلسم اللقب 

  قسنطينة1971 أفريل  5: تاريخ ومكان الميالد 

 ghania_djamel@yahoo.fr: البريد اإللكتروني 

 0551847725:الهاتف 

mailto:ghania_djamel@yahoo.fr
mailto:ghania_djamel@yahoo.fr


67 إػالو                               :                                                                              ػُٕاٌ انهٛغاَظ: ......انًؤعغح  
2016-2015انغُح اندايؼٛح   

 أستاذ مساعد أ:  الرتبة 

 جامعة باجي خمتار  عنابة ، قسم علوم اإلعالم و االصال: مؤسسة اإلرتباط 

 (إلخ...والتخصص الدقيق.التدرج ومابعد التدرج وتاريخ الحصول عليها ):الشهادات

 
المؤسسة التعليمية السنة  الشهادة

 شهادة الليسانس ، شعبة الدعوة و اإلعالم
 

قسم الدعوة واإلعالم و االتصال   1993-1994
جامعة األمري عبد القادر  

نوقشت بتاريخ  ماجستري، شعبة الدعوة و اإلعالم 
 2004جوان 

قسم الدعوة واإلعالم و االتصال  
جامعة األمري عبد القادر 

 

 :  (إلخ......المواد المدرسة)الكفاءات البيداغوجية المهنية 

 المؤسسة التخصص المقياس
 جامعة باجي خمتار،عنابة علوم اإلعالم واالتصال محالت إعالمية

 جامعة باجي خمتار،عنابة علوم اإلعالم واالتصال اقتصاديات ادلؤسسات اإلعالمية السمعية البصرية
اإلشهار أإلذاعي و التلفزيوين 

 

 جامعة باجي خمتار،عنابة علوم اإلعالم واالتصال

إدارة و تسيري ادلؤسسات اإلعالمية 

 

 جامعة باجي خمتار،عنابة علوم اإلعالم واالتصال

علوم اإلعالم واالتصال  منهجية البحث العلمي
 

 جامعة باجي خمتار،عنابة

 جامعة باجي خمتار،عنابة علوم اإلعالم واالتصال اإلذاعة و التلفزيون احمللي و ادلتخصص

 جامعة باجي خمتار،عنابة علوم اإلعالم واالتصال أخالقيات اإلعالم
 جامعة باجي خمتار،عنابة علوم اإلعالم واالتصال مؤسسات اإلعالم

 جامعة باجي خمتار،عنابة علوم اإلعالم واالتصال حريات عامة

 جامعة باجي خمتار،عنابة علوم اإلعالم واالتصال فانون اإلعالم

 جامعة باجي خمتار،عنابة علوم اإلعالم واالتصال طرق قياس الرأي العام

 جامعة باجي خمتار،عنابة علوم اإلعالم و االتصالملتقى الوكاالت اإلعالنية 
 جامعة باجي خمتار،عنابة علم النفس تكنولوجيا  االتصال
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سهـــام بولوداني :   اإلسم اللقب

 بـسكيكدة 15/09/1973: تاريخ ومكان الميالد

 bouloudanisihem@live.fr  0772.42.66.96: البريد اإللكتروني والهاتف

 (أ)استاذة محاضرة : الرتبة

قسم علوم االعالم و االتصال : مؤسسة اإلرتباط

: انشٓبداد

  إتصال وعالقات عامة' شهادة ليسانس يف علوم اإلعالم واالتصال ختصص. 

 شهادة ماجيستري يف علوم االعالم اإلتصال. 

 شهادة الدكتوراه  يف علوم االعالم اإلتصال .

 

 :انكفبءاد انجيذاغٕخيخ انًُٓيخ 

 :انًمبييظ انًذسعخ

سنة التدريس طبيعة الدرس المستوى والتخصص المقياس المدرس 
 2011-2002تطبيق +حماضرةسنة ثانية نظام قدمي قانون اإلعالم 
 2013-2011تطبيق +حماضرة LMDالسداسي الثالث والرابع قانون اإلعالم 
 2014-2013تطبيق  LMDالسداسي الثالث والرابع قانون اإلعالم 
 اىل يومنا هذا 2014حماضرة  LMDالسداسي الثالث والرابع قانون اإلعالم 

 2007-2002حماضرة  (صحافة مكتوبة)السنة الرابعة نظام قدمي اقتصاديات ادلؤسسة االعالمية 
 2007-2002تطبيق +حماضرة (صحافة مكتوبة)السنة الثالثة نظام قدمي اإخراج صحفي 

 2009-2002تطبيق +حماضرةالسنة األوىل نظام قدمي تاريخ وسائل اإلعالم يف العامل 
 2007-2003تطبيق +حماضرة (صحافة مكتوبة)السنة الثالثة نظام قدمي فنيات التحرير الصحفي 

 2008-2007تطبيق +حماضرة (مسعي بصري)السنة الثالثة نظام قدمي فنيات التحرير السمعي البصري 
 ختصص اعالم LMDالسداسي السادس اشهار اداعي وتلفزيوين 

اداعي وتلفزيوين 
 اىل يومنا هذا 2011حماضرة 

 ختصص اعالم LMDالسداسي اخلامس مسيولوجيا ادلنتوج السمعي البصري 
اداعي وتلفزيوين 

 اىل يومنا هذا 2011حماضرة 

mailto:bouloudanisihem@live.fr
mailto:bouloudanisihem@live.fr
mailto:bouloudanisihem@live.fr
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 2015تطبيق  (السداسي الثالث)السنة الثانية عرض وحتليل البيانات 
 

التدريس في الماستر 
 

سنة التدريس طبيعة الدرس المستوى والتخصص المقياس المدرس 
قانون وأخالقيات اإلشهار والعالقات 

العامة 
 اىل يومنا هذا 2011من تطبيق + حماضرة  اشهار وعالقات عامة 2ماسرت 

 اىل يومنا هذا 2012من حماضرة  اعالم اذاعي وتلفزيوين 1ماسرتسوسيولوجيا الصحفي 
 

 

 

 دليلة غروبة:   اإلسم اللقب

 بـسكيكدة 15/09/1973: تاريخ ومكان الميالد

 0555835588ghalilete@yahoo.fr:البريد اإللكتروني والهاتف

 (أ)استاذة محاضرة : الرتبة

قسم علوم االعالم و االتصال : مؤسسة اإلرتباط

: انشٓبداد

  شهادة ليسانس يف علوم االتصال. 

  االتصالشهادة ماجيستري يف علوم االعالم. 

  االتصالشهادة الدكتوراه  يف علوم االعالم. 

  انكفبءاد انجيذاغٕخيخ انًُٓيخ: 

 انًمبييظ انًذسعخ: 

  اعالم اذاعي وتلفزيوين2ماسرت: تقنيات التنشيط* 

 . اعالم اذاعي وتلفزيوين1ماسرت: اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوين* 

 . اعالم اذاعي وتلفزيوين1ماسرت: حلقة حبثية* 
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 .السنة الثانية جذع مشرتك: حريات عمومية* 
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بورقعة سمية       :       _ االسمواللقب

- ب–أستاذ محاضر : _ الدرجةالعلمية

.    (عضو في المجلس العلمي لقسم علوم اإلعالم واالتصال، بجامعة عنابة)
 

الجزائر _ عنابة_جامعة باجي مختار : المؤسسةاألصلية

الجزائر :الدولة

 00 213 6 70 23 00 08:  الفاكس/ رقم الهاتف

 soumayapresse@yahoo.fr:البريداإللكتروني

 : األبحاثوالمنشورات
، صادر عن مركز دراسات الوحدة " الجزائر إشكاليات الواقع ورؤى المستقبل:  " مقال منشور في كتاب

التفاعل بين سلسلة القراء والصحافيين، البريد _ التفاعلية في الصحافة االلكترونية الجزائرية: "العربية بعنوان
".  االلكتروني أنموذجا

في مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية الصادرة عن " صحافة النت في الجزائر: " مقال منشور بعنوان (1

.  جامعة الجلفة

.    في مجلة الحكمة" إلى أين...اإلعالم الجديد: " مقال منشور بعنوان (2

دراسة مسحية تحليلية لعينة من – تطبيقات التفاعلية في صحافة االنترنيت :" مقال منشور بعنوان (3

 . في مجلة التواصل في العلوم اإلنسانية واالجتماعية-" الصحف االلكترونية

 .  ثالث مقاالت منشورة في ثالث مجالت خاصة بملتقيات بجامعة األغواط (4

 
 : المشاركةفيالمؤتمراتوالندوات

، تًذاخهح "أدٔاخ ذؼثٛش ٔذغٛٛش: "انًشاسكح فٙ انًهرمٗ انٕطُٙ انثانث فٙ اإلػالو ٔاالذظال انًغٕو تـ .1

.  "شجكبد انتٕاصم االختًبػي ُْٔذعخ انتغييش" : ػُٕآَا

َظشيبد اإلػالو انًؼبصشح ثيٍ انتُظيش انغشثي " شٓادج يشاسكح ٔذكشٚى فٙ انًهرمٗ انذٔنٙ األٔل زٕل  .2

 ".  ٔانتطجيك داخم انجيئخ انؼشثيخ

تدايؼح لغُطُٛح تًذاخهح " يُٓدٛح انثسث فٙ ػهٕو اإلػالو ٔاالذظال : " انًشاسكحفٙ انًهرمٗ انٕطُٙ .3

 ". إشكانٛح يُاْح انذساعح فٙ اإلػالو اندذٚذ ، انظسافح االنكرشَٔٛح ًَٕرخا:" يٕعٕيح تـ

، "اإلػالو اندذٚذ ٔاألصياخ: " زٕل- خايؼح لغُطُٛح–  انًشاسكح فٙ انًهرمٗ انٕطُٙ نمغى انظسافح  .4

 ". ٔالغ اإلػالو اندذيذ في اندضائش " :تًذاخهح يؼَُٕح تـ

، تًذاخهح "انرًُٛح انغٛازٛح ٔػاللرٓا تانرًُٛح انًسهٛح ٔانًدرًؼٛح تاندضائش:" انًشاسكح فٙ يهرمٗ ٔطُٙ زٕل .5

 .  "انًؼبندخ اإلػالييخ نهتًُيخ انغيبحيخ في اندضائش": ػُٕآَا
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اإلػالو : " ، انًغٕو تـ(03)انًشاسكح فٙ انًهرمٗ انٕطُٙ انًُؼمذ تمغى انظسافح انًكرٕتح ندايؼح لغُطُٛح  .6

 ٔالغ اعتثًبس اإلػالو انًتخصص في اندضائش :، تًذاخهح ػُٕآَا"ذسذٚاخ ٔأفاق - اندضائش٘ انًرخظض

 . ٔانتٕخّ نصحبفخ انًٕاغٍإشكبنيخ انتٕصيغَحٕ انتحشس يٍ ... نهشجكخ انًؼهٕيبتيخ 

االذظال انسذثٙ :" انًشاسكح فٙ انًهرمٗ انٕطُٙ نمغى االذظال ٔانؼاللاخ انؼايح تدايؼح لغُطُٛح انًغٕو تـ .7

– انجيئخ االنكتشَٔيخ سْبٌ نتشٔيح انتشاث انثمبفي  " :تًذاخهح ػُٕآَا" فٙ ظم ذُظٛى انرظاْشاخ انثمافٛح

 . "يٕالغ انتهفضيَٕبد اندضائشيخ ًَٕرخب_ دساعخ ٔصفيخ نألفالو  انتغديهيخ انًؼبندخ نهتشاث انثمبفي

انًُؼمذ تدايؼح او "  اإلػالو اندذٚذ ٔلضاٚا انًدرًغ  اندضائش٘: " انًشاسكح فٙ انًهرمٗ انٕطُٙ األٔل زٕل .8

 . "دساعبد في تطجيمبد انتفبػهيخ... اإلػالو اندذيذ" : انثٕالٙ، تًذاخهح ػُٕآَا

 " . أفبق انصحبفخ االنكتشَٔيخ ٔتطجيمبتٓب" : انًشاسكح فٙ انًهرمٗ األٔل نهثازثٍٛ انشثاب ، تًذاخهح ػُٕاَّ .9

: شٓادج يشاسكح ٔذكشٚى فٙ انًهرمٗ انٕطُٙ انًُظى يٍ طشف خايؼح ػًاس ثهٛدٛثاالغٕاط، انًؼٌُٕ تـ .10

 ."انثٕسح انتحشيشيخ ٔعالذ اإلػالو " :، تًذاخهح ذسد ػُٕاٌ"يكرغثاخ انثٕسج انرسشٚشٚح "

انثٕسج   انرسشٚشٚح : "انًشاسكح ٔشٓادج ذكشٚى فٙ انًهرمٗ انٕطُٙ انًُظى يٍ طشف ٔصاسج انثمافح انًغٕو تـ .11

 ".   آنٛاخ ٔيمٕياخ اإلػالو إتاٌ انثٕسج انرسشٚشٚح: " تًذاخهح ػُٕآَا"  انكثشٖ فٙ اإلػالو 

اإلػالٌ : " انًشاسكح فٙ انًهرمٗ انٕطُٙ نمغى ػهٕو اإلػالو ٔاالذظال تدايؼح لغُطُٛح، انًؼٌُٕ            تـ .12

 ".    دساعخ حبنخ ششكبد انتبييٍ.... اإلػالٌ في اندضائش": ، تًذاخهح ػُٕآَا"عٛاعاخ ذغٕٚمٛح... 

: انًؼٌُٕ   تـ_  خايؼح ػُاتح_انًشاسكح ٔشٓادج ذكشٚى فٙ ٕٚو دساعٙ نمغى ػهٕو اإلػالو ٔاالذظال .13

 . "َحٕ إػالو تشثٕي ... انحًالد اإلػالييخ" : ، تًذاخهح يغٕيح تـ"انغًٕٛٛنٕخٛا فٙ انسًالخ اإلػاليٛح

: انًؼٌُٕ تـ_ خايؼح ػُاتح_انًشاسكح ٔشٓادج ذكشٚى فٙ ٕٚو دساعٙ نمغى ػهٕو اإلػالو ٔاالذظال   .14

" : ، تًذاخهح يغٕيح               تـ"انًؼاندح اإلػاليٛح نهرهفضٌٕٚ اندضائش٘ نظاْشج اخرطاف األطفال "

 ."لشاءح عيًيٕنٕخيخ نصٕسح اختطبف األغفبل

انرًُٛح انغٛازٛح فٙ اندضائش ، :  يشاسكح فٙ انًهرمٗ انذٔنٙ ندايؼح انطاسف لغى ػهى االخرًاع ٔانًؼٌُٕ ب .15

انًؼبندخ اإلػالييخ نمعبيب انتًُيخ انغيبحيخ، انصحبفخ اإلنكتشَٔخي اندضائشيخ : " تًذاخهح يٕعٕيح ب

 ". ًَٕرخب
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VI - سأي ٔتأشيشح انٓيئبد اإلداسيخ ٔانؼهًيخ
 

: ػُٕاٌ انهيغبَظ 

 

 يغؤٔل فشلخ ييذاٌ انتكٕيٍ + سئيظ انمغى 

 

انتبسيخ ٔانًصبدلخ                                              انتبسيخ ٔانًصبدلخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أٔ يذيش انًؼٓذ  )ػًيذ انكهيخ 

 

: انتبسيخ ٔانًصبدلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يذيش انًؤعغخ اندبيؼيخ 

 

: انتبسيخ  ٔانًصبدلخ
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VII -  سأي ٔتأشيشح انُذٔح اندٕٓيخ
 (التأشيرة تكون فقط قي النسخة النيائية لعرض التكوين المحولة لموزارة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

VIII - ٌسأي ٔتأشيشح انهدُخ انجيذاغٕخيخ انٕغُيخ نهًيذا
 (التأشيرة تكون فقط قي النسخة النيائية لعرض التكوين المحولة لموزارة)

 
 
 
 
 
 

 


