
 انجًهىريت انجسائريت انـديًقراطيـت انـشؼبيــت

 
 وزارة انتؼهيــى انؼانــي وانبحــث انؼهًــي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برَايج انبيداغىجي ال

 

 2ل.  نيطاَص ػهىو اإلػالو واالتصال

 

 

 ييداٌ انؼهىو اإلَطاَيت واالجتًاػيت

 

 

ػهىو إَطاَيت  فرع 

 شؼبت ػهىو اإلػالو واالتصال
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  انفهرش
 

 
I- بطاقات التنظيم السداسي للتعليم-------------------------------------------------------------- 

- 
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 5 ---------------------------------------------------------------------------السداسي األول - 1    
 6 ---------------------------------------------------------------------------السداسي الثاني - 2    
  
II  -  بطاقات تنظيم وحدات التعليم--------------------------------------------------------------
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I -بطاقت انتُظيى انطداضي نهتؼهيى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يهحق برَايج انطُت انثاَيت نشهادة انهيطاَص 

ػهىو اإلػالو واالتصال 

انطداضـي انثـانث 

أخري َىع انتقييى
(*)

انحجى انطاػي  

 15)نهطداضي 

 (أضبىػا

 انحجى انطاػي األضبىػي

مل
معا

ال
 

صيد
الر

 

  انًىاد

 وحداث انتؼهيى 
يراقبت  ايتحاٌ

 يطتًرة
 انؼُىاٌ دروش  

 وحدة تؼهيى أضاضيت يذخم إنى عهوو  اإلعالو واالتصال 5 3 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

 3.1و ث أش : انريس

 10: األرصدة

 4: انًؼايم
   1تكنونوجٍا اإلعالو واالتصال 5 2 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

 وحدة تؼهيى أضاضيت فنٍاث انتحرٌر فً انصحافت انًكتوبت  5 3 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

 3.1و ث أش : انريس

 10: األرصدة

 4: انًؼايم
 اقتصادٌاث وصائم اإلعالو  5 2 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

يناهج وتقنٍاث انبحث  فً عهوو اإلعالو  3 2 30صا1 3 2 00صا45 00صا45 × ×

 1واالتصال 

 وحداث تؼهيى يُهجيت

 3.1و ث أش : انريس

 5: األرصدة

 تحهٍم انبٍاناث انصحفٍت  2 1 30صا1 2 2 00صا45 00صا45 × × 4: انًؼايم

30صا22 00صا45 × ×  وحداث تؼهيى اضتكشافيت انثروبونوجٍا اجتًاعٍت وثقافٍت 2 1 30صا1 2 1 

 3.1و ث أش : انريس

 4: األرصدة

 3: انًؼايم
00صا45 00صا45 × × عهى اننفش االجتًاعً - 1 2 1 30صا1 2 2 

 يذخم نهعهوو انقانونٍت- 2

 انفكر انخهذونً- 3
 ٌختار انطانب يادة واحذة

30صا22 00صا45 × ×  وحدة تؼهيى أفقيت 1نغت أجنبٍت  1 1  1 1 

 3.1و ث أش : انريس

 1: األرصدة

 1: انًؼايم

 يجًىع   انطداضي انثانث 30 16 00صا12 30 20 صا360 00صا405  

 

                                                 
(*)

 ػًم ييداَي ػٍ طريق انتشاور انطداضي  
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يهحق برَايج انطُت انثاَيت نشهادة انهيطاَص 

ػهىو اإلػالو واالتصال 
 السداسـي الرابع

أخري َىع انتقييى
(*)

انحجى انطاػي  

 15) نهطداضي

 (أضبىػا

 انحجى انطاػي األضبىػي

مل
معا

ال
 

صيد
الر

 

  انًىاد

يراقبت  ايتحاٌ وحداث انتؼهيى 
 يطتًرة

 انؼُىاٌ دروش  

 وحدة تؼهيى أضاضيت 2واالتصال  يذخم إنى عهوو اإلعالو 5 3 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

 1،2و ث أش : انريس

 10: األرصدة

 4: انًؼايم
   2تكنونوجٍا اإلعالو واالتصال 5 2 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

 وحدة تؼهيى أضاضيت اإلعاليً وانتهفزي انتحرٌر فنٍاث 5 3 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

 2،1و ث أش : انريس

 10: األرصدة

 4: انًؼايم
 تشرٌعاث إعاليٍت 5 2 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

يناهج وتقنٍاث انبحث  فً عهوو اإلعالو  3 2 30صا1 3 2 00صا45 00صا45 × ×

 2واالتصال 

 وحداث تؼهيى يُهجيت

 1،2و ث أش : انريس

 5: األرصدة

 بريجٍاث تحهٍم انبٍاناث انصحفٍت 2 1 30صا1 2 2 30صا22 00صا45 × × 4: انًؼايم

30صا22 00صا45 × ×  وحداث تؼهيى اضتكشافيت انًعاصرة ونٍتانذا قضاٌاال 2 1  2 1 

 1،2و ث أش : انريس

 4: األرصدة

 3: انًؼايم

00صا45 00صا45 × × عهى اننفش االجتًاعً - 1 2 1 30صا1 2 2 

يذخم نهعهوو انقانونٍت - 2

 انفكر انخهذونً- 3
 3 س غٍر يختارة ف1ًيادة تُختار 

30صا22 00صا45 × ×  وحدة تؼهيى أفقيت 2نغت أجنبٍت  1 1  1 1 

 1،2و ث أش : انريس

 1: األرصدة

 1: انًؼايم

 يجًىع   انطداضي انرابغ 30 16 30صا10 30 20 صا360 00صا405  

                                                 
(*)

 ػًم ييداَي ػٍ طريق  انتشاور انطداضي  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  -  بطاقاث تُظيى وحداث انتؼهيى 
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 الثالث: السداسي
 1تعميمة أساسية  وحدة :عنوان الوحدة

 
 00سا45 : دروس

 00سا45 :أعمال موجية
 00سا00: أعمال تطبيقية 
 00 سا90: عمل شخصي 

 

 
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 

والمواد المكونة ليا 
 

 

 10: األرصدة 1.3.2. أس.ت.و:  وحدة التعميم
  

 اإلعالم واالتصال  مدخل إلى عموم : 1المادة 
 5:  األرصدة
 3: المعامل 

 
  1 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال : 2المادة 

 5:  األرصدة 
 2: المعامل 

 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل   نوع التقييم 

 
اإلعالم واالتصال   مدخل إلى عموم : 1لمادة ا

التقميدية ) اإلعالم بتاريخ عمومف يىدف إلى التعرت
. ، نشأتيا وتطورىا في العالم(والحديثة

 
 1تكنولوجيا اإلعالم واالتصال : 2المادة 

مكونات تكنولوجيا اإلعالم أىم تيدف إلى عرض 
واالتصال السمكية والالسمكية وأىم تطبيقاتيا 

 الحديثة
 

 

وصف المواد 
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 الثالث: السداسي
 2وحدة تعليمة أساسية : عنوان الوحدة

 
 

 00سا45: محاضرة 
 00سا45: أعمال موجية

 00سا00: أعمال تطبيقية 
 00 سا90: عمل شخصي 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 
 

 

 10:   األرصدة2.3.2 أس.ت.و:  وحدة التعميم 
  

 فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة: 1المادة 
 5: األرصدة
 3: المعامل 

 
  اقتصاديات وسائل اإلعالم: 2المادة 

 5:  األرصدة 
 2: المعامل 

 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل  نوع التقييم    

 
 فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة: 1المادة 

عرض فنيات التحرير المستعممة في وسائل 
. اإلعالم المكتوبة

 
   اقتصاديات وسائل اإلعالم : 2المادة 

خصوصية اإلنتاج اإلعالمي التعرف عمى 
.  واالستثمار في مؤسساتو

 

 

وصف المواد 
 

 
 



 

 Page 10 2ل (ػهىو اإلػالو واالتصال)برَايج انهيطاَص 

 الثالث: السداسي
  منيجية تعميموحدة : عنوان الوحدة

 

  00سا45: محاضرة 
 00سا45: أعمال موجية

 00سا00 :أعمال تطبيقية 
 00 سا90: عمل شخصي 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 
 

 

 05:  األرصدة 1.3.2. م.ت.و: وحدة التعميم 
  

 وتقنيات البحث في عموم مناىج : 1المادة 
 1 اإلعالم واالتصال

 3:  األرصدة
 2: المعامل 

 

 تحميل البيانات وعرضيا : 2المادة 
 2:  األرصدة 
   1: المعامل 

 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل   نوع التقييم 

 وتقنيات البحث في عموم مناىج : 1المادة 
 1 اإلعالم واالتصال

أىم مناىج البحث العممي عموما التعرف عمى 
وفي اإلعالم واالتصال خصوصا، وكذا عمى أىم 

. خطوات البناء النظري لمبحث العممي
 

 عرض البيانات وتحميميا : 2المادة 
تقنيات تحميل ييدف إلى تحكم الطالب في 

 البيانات في البحوث الكمية والكيفية

 

وصف المواد 
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 الثالث: السداسي
 استكشافيةتعميم وحدة : عنوان الوحدة 

 00سا45: محاضرة 
 30سا22: أعمال موجية

 00سا00: أعمال تطبيقية 
 00 سا90: عمل شخصي 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 

 4:   األرصدة 1.3.2  . إس.ت.و:  وحدة التعميم 
  

انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية   : 1المادة 
 2: األرصدة
 1: المعامل 

 

:  2المادة 
عمم النفس االجتماعي - 1
مدخل لمعموم القانونية - 2
الفكر الخمدوني - 3

 ٌختار انطانب يادة واحذة
 2: األرصدة 
 1: المعامل 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل  نوع التقييم    
 

  انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية : 1المادة 
تمكين الطالب من معرفة األدوات المعرفية المتعمقة 

، وكذا معرفة "اانثروبولوجي"بتطور الثقافة والمجتمع 
ودور ىا صنيفات ومسارات دراسة الثقافة، وقوانينالت

.  األنثروبولوجيا في المجتمعات المعاصرة
 

 : اختيارية بين :2المادة 
عمم النفس االجتماعي - 1 
مدخل لمعموم القانونية - 2
الفكر الخمدوني - 3

الفكر النفسي االجتماعي أو التعرف عمى أصول 
 .القانوني أو الخمدوني وكذا أىم تطوراتو التي ميزتو

 

وصف المواد 
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 الثالث: السداسي

 أفقيةتعميم وحدة : عنوان الوحدة 
 

 00سا00: محاضرة 
 30سا22: أعمال موجية

:  أعمال تطبيقية 
    00سا45: عمل شخصي 

 

 
توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 

والمواد المكونة ليا 
 

 
 01:  األرصدة 1.3.2أف .ت. و: وحدة التعميم 

 1لغة أجنبية : المادة
 1:  األرصدة
   1: المعامل 

 

 
األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 

 وكذا لممواد المكونة ليا
 

متواصل + امتحان   نوع التقييم 

 
 1لغة أجنبية :  المادة 

 

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

( مجال التخصص
 

 

وصف المواد 
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 الرابع: السداسي
 1وحدة تعميم أساسية :  عنوان الوحدة 

 

 00سا45: محاضرة 
 00سا45: أعمال موجية

 00سا00:أعمال تطبيقية 
   00سا90: عمل شخصي 

 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 
 

 

 10:   األرصدة 1.4.2أس .ت.و:  وحدة التعميم 
  

 2اإلعالم واالتصال مدخل إلى عموم  : 1المادة 
 5:  األرصدة
 3: المعامل 

 

 2تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  : 2المادة 
 5:  األرصدة 
 2: المعامل 

 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل  نوع التقييم    
 

اإلعالم واالتصال  مدخل إلى عموم :  : 1المادة 
التقميدية ) اإلعالم بتاريخ وسائلف يىدف إلى التعرت

. ، نشأتيا وتطورىا في الجزائر(والحديثة
 
 2تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  : 2لمادة ا

التقنية لتكنولوجيا اإلعالم  ييدف إلى التعريف بالمبادئ
واالتصال، بتصنيفاتيا، استعماالتيا، آثارىا، آفاق 

. تطورىا ورىاناتيا المستقبمية
 

 

وصف المواد 
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 الرابع: السداسي
 2وحدة تعميم أساسية :  عنوان الوحدة 

 

 00سا45: محاضرة 
 00سا45: أعمال موجية

 00سا00: أعمال تطبيقية 
 00 سا90: عمل شخصي 

 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 

 

 10:  األرصدة 2.4.2أس .ت.و:  وحدة التعميم 
  

 فنيات التحرير اإلعالمي والتمفزي : 1المادة 
 5:  األرصدة
 3: المعامل 

 

 تشريعات إعالمية : 2المادة 
 5:  األرصدة 
 2: المعامل 

 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل  نوع التقييم    
 

 فنيات التحرير اإلعالمي والتمفزي : 1المادة 
عرض فنيات التحرير المستعممة في اإلذاعة 

. والتمفزيون
 

 تشريعات إعالمية : 2المادة 
قوانين وأخالقيات المينة اإلعالمية التعرف عمى 

 .في العالم وفي الجزائر

 

وصف المواد 
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 الرابع: السداسي

 منيجية تعميم وحدة : عنوان الوحدة 
 

 30سا22: محاضرة 
 00سا45: أعمال موجية

 00سا00: أعمال تطبيقية 
 00 سا90: عمل شخصي 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 
 

 

 4:   األرصدة 1.4.2م .ت.و:  وحدة التعميم
 

 وتقنيات البحث في عموم مناىج : 1المادة 
 2 اإلعالم واالتصال

 3:  األرصدة
 2: المعامل 

 
  برمجيات تحميل البيانات: 2المادة 

 2:  األرصدة 
 1: المعامل 

 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل  نوع التقييم    
 

 وتقنيات البحث في عموم مناىج : 1المادة 
 2 اإلعالم واالتصال

أىم اإلجراءات التطبيقية لمبحث التعرف عمى 
المعاينة، أدوات جمع البيانات، عرض النتائج )

. (وكتابة التقرير النيائي
 

 برمجيات تحميل البيانات  : 2المادة 
استعمال برمجيات ييدف إلى تحكم الطالب في 
 .تحميل البيانات الكمية والكيفية

 

وصف المواد 
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 الرابع: السداسي

 استكشافية  تعميموحدة: عنوان الوحدة
 30 سا4: محاضرة 

 30 سا1: أعمال موجية
 00سا00: أعمال تطبيقية 
 00 سا90: عمل شخصي 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 
 

 4 :  األرصدة 1.4.2. اس.ت. و: وحدة التعميم
 

   قضايا دولية معاصرة : 1المادة 
 2:  األرصدة
 1: المعامل 

 

   : 2المادة 
عمم النفس االجتماعي - 1
مدخل لمعموم القانونية - 2
الفكر الخمدوني - 3

 3.ٌختار انطانب يادة غٍر يختارة فً س
 2: األرصدة 
 1: المعامل 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  
  

امتحان+ متواصل   نوع التقييم 
 

 ممتقى قضايا دولية ووطنية راىنة : 1المادة 
القضايا الدولية والوطنية التقميدية  أىم مناقشة

. والمستجدة
 

 :اختيارية بين:  2المادة 
عمم النفس االجتماعي - 1
مدخل لمعموم القانونية - 2
الفكر الخمدوني  - 3

الفكر النفسي االجتماعي أو التعرف عمى أصول 
. القانوني أو الخمدوني وكذا أىم تطوراتو 

 

وصف المواد 
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 الرابع: السداسي
 أفقيةتعميم وحدة :  عنوان الوحدة

 

 00سا00: محاضرة 
 30سا22: أعمال موجية

: أعمال تطبيقية 
 00سا45: عمل شخصي 

 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعميم 
والمواد المكونة ليا 

 
 

  
 01:  األرصدة 1.4.2أف .ت.و: وحدة التعميم 

 3لغة أجنبية : المادة
 1: األرصدة
 1: المعامل 

 

األرصدة والمعامالت الممنوحة لوحدة التعميم 
 وكذا لممواد المكونة ليا

 
 
  

متواصل + امتحان   نوع التقييم 
 

 3لغة أجنبية :  المادة
مساعدة الطالب عمى اكتساب القدرة عمى التعامل 

في )مع المراجع األجنبية قراءة وتمخيصا وتوظيفا 
 (مجال التخصص

 

وصف المواد 
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III   -  البرنامج المفصل لكل مادة 
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  الثالث: السداسي
 1 تعميم أساسيةوحدة : عنوان الوحدة 

 1اإلعالم واالتصال مدخل إلى عموم : : المادة
 

أهداف التعميم  
 .، نشأتيا وتطورىا في العالم(التقميدية والحديثة) اإلعالم بتاريخ وسائلف يىدف إلى التعري

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

 
 محتوى المادة 

 : عامةمفاهيم -1
علوم  - (...الدعاية، اإلشاعة، اإلعالن، اإلشهار)االتصال، اإلعالم، الفرق بينهما، املفاهيم املشاهبة هلما - 

   واالتصالاإلعالم
 عناصر عملية االتصال -2
 عوامل جناح عملية االتصال -3
  االتصالأنواع -4
  واالتصالاإلعالموظائف  -5
  يف العامل ويف اجلزائر واالتصالعلوم اإلعالملبحث يف جماالت وختصصات ا -6

 :بعض المراجع
. مقدمة إلى وسائل االتصال، القاىرة، األىرام: (1981 )إدوين واكين- 
 .، الجزائر، دار ىومو(اليند والصين نموذجا)اإلعالم واالتصال في العالم : (2012)بوسكين إدريس - 
 .اإلنترنت، ترجمة مركز التعريب والترجمة، لبنان، الدار العربية لمعموم: (1998) دايسون، بيتر وآخرون -

. االتصال واإلعالم في الوطن العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية: (1991)راسم محمد الجمال - 
. 4.، دار  الخمدونية، الجزائر، طوسائل اإلعالم واالتصالتاريخ (: 2014)فضيل دليو - 

- ALBERT, P., Leteinturier, Ch. (1999): Les médias dans le monde, Paris, ellipses. 
- BERTRAND, C-J. (1995): Médias: Introduction a la presse, la radio et la télévision, Paris, Ellipses. 
- Heuvel, Jon Vanden y Dennis, Everette E. (1995): Changing Patterns. Latin America’s Vital Media, A 

Report of The Freedom Forum Media Studies Center, Columbia Univ., New York. 

- LAMIZET, Bernard: Histoire des médias audiovisuels, Paris, ellipses, 1999  
- VASSEUR, F. (1993): Les Médias du futur, Paris, PUF, 2 Ed..  
- WOLFGANG S. Freund (ed.) (1989): La presse écrite au Maghreb: réalités et perspectives, Hamburg, 

Deutsches Orient- Institut. 

 
  طريقة التقييم

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

 1 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال :المادة
 

أهداف التعميم  
 مكونات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال السمكية والالسمكية وأىم تطبيقاتيا العممية الحديثةأىم تيدف إلى عرض 

 

المعارف المسبقة المطموبة  
أىمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الحياة التواصمية العامة عموما وفي العمل  معارف أولية عامة حول

 .اإلعالمي خصوصا
 

محتوى المادة  
مفاىيم ومظاىر : المحور األول  
مفيوم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة   - 1
ظاىرة انفجار المعمومات   - 2

تكنولوجيا االتصال عن بعد : المحور الثاني
تكنولوجيا االتصال الالسمكي - 1
   (االتصال الكابمي واأللياف الضوئية)تكنولوجيا االتصال السمكي - 2

بعض تطبيقاتيا الحديثة : المحور الثالث
    وشبكاتياتكنولوجيا االتصاالت الرقمية-  1
تكنولوجيا الحاسبات اإللكترونية   - 2
 تكنولوجيا األقمار الصناعية  - 3
تكنولوجيا الميكروفون   - 4
التمفزيوني منخفض القوة وعالي الدقة  تكنولوجيا البث - 5
   ...الفيديوفون، التمتكست والفيديوتكس، تكنولوجيا الفيديو كاسيت والفيديو ديسك- 6
تكنولوجيا االنترنت واالنترانت واالكسترانت   -  7
تكنولوجيا الياتف النقال والبريد اإللكتروني   - 8
    (الموح اإللكتروني)تكنولوجيا الحاسوب الموحي - 9

آفاق تطورىا بعض : خاتمة
-------------------   

 بعض المراجع  
 .2003تقنيات االتصال بين زمنين، عمان، دار الشروق لمنشر، : إياد شاكر البكري- 
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 .1997 الدار المصرية المبنانية، ،القاىرة، تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعمومات: حسن عماد مكاوي- 
 .2014،الجزائر، دار ىومة، (بعض تطبيقاتيا التقنية )تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة :فضيلدليو - 
 .1990الكوابل، األوساط التراسمية واأللياف الضوئية، بيروت، دار الراتب الجامعية، : فاروق سيد حسين- 
 .2001تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعمومات، القاىرة، المكتبة األكاديمية، : محمد محمد اليادي- 
 .2010تكنولوجيا الوسائل المرئية، األردن، دار وائل لمنشر، : ىادي طوالبة وآخرون- 

- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999. 

- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005. 

 
 : طريقة التقييم

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

 فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة: المادة
 

أهداف التعميم  
. عرض فنيات التحرير المستعممة في وسائل اإلعالم المكتوبة

 
المعارف المسبقة المطموبة  

  .بأولويات عموم اإلعالم واالتصال، مجاالت دراستو وتخصصاتوعمى الطالب أن يكون عمى دراية  -
 

  البرنامج
 (الوضوح والبساطة، المغة الصحيحة، اإليجاز والدقة، عدم الرتابة في البنية)خصائص المغة الصحافية - 1

 .(مباشر، غير المباشر)وأسموبيا 
 ...الجدة، األىمية ،(التزامنية)اآلنية : (القيم اإلخبارية)معايير اختيار األخبار - 2
 قواعد العمل في الصحافة المكتوبة أو الروتينية المينية- 3
 طرق الحصول عمى األخبار – 4
 نظرية األنواع الصحفية- 5
 (تصنيفاتيا وأنواعيا الخبرية وغير الخبرية)األنواع الصحافية - 6
 ...الخبر، العناوين، التعميق، العمود، الروبورتاج، االفتتاحية، المقابمة، التقرير، البورتري الكاريكاتوري- 
 تقنيات الكتابة الصحافية- 7

  
المراجع  

 .دراسات في التحرير الصحفي: إبراىيم إمام -
 .التحرير الصحفي في عصر المعمومات: حسني نصر -
 .فنون الكتابة الصحفية والعمميات اإلدراكية لدى القراء: أسامة عبد الرحيم عمي -
 .األساليب الفنية لمتحرير الصحفي:  عبد العزيز شرف -

-  Jean-Luc Martin-Lagardette, Le Guide de l'écriture journalistique, éd. La Découverte 2009. 

- Marc Lits. Du récit au récit médiatique - Bruxelles : De Boeck, 2008.  

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

Victoires, 2008. - 

- JeanFrançois Bège.Manuel de la rédaction : les techniques journalistiques de base / J - Paris : 

CFPJ, 2007. 

- Pascal Famery, Philippe Leroy : Réaliser un journal d'information /. - Nouv. Ed. - Toulouse : 

Milan, 2007. 

- Yves de La Haye : Journalisme, mode d'emploi : des manières d'écrire l'actualité /; préface de 

Jean-Pierre Esquenazi, Bernard Miège, Robert Escarpit. - Paris : L'Harmattan, 2005 
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- Brigitte Vital-Durand :La pratique du fait divers : mode d'emploi pour les rubriques police, justice, 

infogénés /.- Paris : CFPJ, 2009 

-  Yann Le Lay  Savoir rédiger Broché –2009 

- Yves AGNÈS Manuel de journalisme Broché –2008      

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Yves+AGN%C3%88S&search-alias=books-fr&text=Yves+AGN%C3%88S&sort=relevancerank
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  الثالث: السداسي
 2 تعميم أساسيةوحدة : عنوان الوحدة 

 اقتصاديات وسائل اإلعالم: المادة
 

أهداف التعميم  
. خصوصية اإلنتاج اإلعالمي واالستثمار في مؤسساتوالتعرف عمى 

 

المعارف المسبقة المطموبة  
. في العمل اإلعالمي حول أىمية المؤسساتعامة عارف م
 

محتوى المادة  
 مقدمة نظرية تاريخية حول المادة اإلعالمية وعالقتيا باالقتصاد

. (...إنتاج فكري، مادي وسريع االستيالك)خصوصية اإلنتاج اإلعالمي   -1
. (..الممكية العمومية، الخاصة، ظاىرة التمركز)االستثمارات في المؤسسات اإلعالمية   -2
 .(التحرير لتقني، المادي في الصحافة المكتوبة، السمعي البصري، اإللكتروني) تنظيم اإلنتاج اإلعالمي -3
 .المواد األولية، التوزيع، الصيانة الصحافيون، : نفقات اإلنتاج في المؤسسات اإلعالمية  -4
 ...المبيعات، اإلشيار، االشتراكات:  مداخيل اإلنتاج -5
 . والعمل اإلعالمي(الرقمي)القتصاد المعرفي  ا -6
 ...السياسية، القانونية ، المالية، األخالقية:   مشكالت المؤسسات اإلعالمية -7

 

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

 

 :المراجع
 .2009، 2الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائر، الجزائر، دار الخمدونية، ط: تواتي نور الدين-  

- Nadine Toussaint-Desmoulins : l’ économie des médias, Paris, PUF, 2008. 

- Julien Lecomte : Médias & informations , DeBoeck ; 2014. 

- Coutinet N., Moreau F., Peltier S. (2002), Les grands groupes des industries culturelles. Fusions, 

acquisitions, alliance : les stratégies des années 1980-2000, rapport pour le ministère de la 

Culture. 
- Sahar Ali :  Projet de collecte de données statistiques sur les marchés cinématographiques et audiovisuels 

dans 9 pays méditerranéens. Monographies nationales : 6. ALGÉRIE…25 mars 2014. Le rapport est 

disponible sur le site web du programme:  www.euromedaudiovisuel.net 
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  الثالث: السداسي
تعميم منيجية  ة وحد: الوحدةعنوان 
  1وتقنيات البحث في عموم اإلعالم واالتصالمناىج : المادة

 

أهداف التعميم  
أىم مناىج البحث العممي عموما وفي اإلعالم واالتصال خصوصا، وكذا عمى أىم خطوات البناء التعرف عمى 

 .النظري لمبحث العممي المتخصص
المعارف المسبقة المطموبة  

  (...أسس البحث العممي والمداخل المنيجية الكبرى)المعارف المنيجية المكتسبة في سداسيي الجذع المشترك 
 

محتوى المادة  
 (عموما وفي عموم اإلعالم واالتصال خصوصا)بعض مناهج البحث العممي - 1

يخي ارالمنيج الت
.. تحميل المحتوى، تحميل الوثائقدراسة الحالة، المسح االجتماعي، : المناىج الوصفية
المنيج التجريبي 
المنيج المقارن 

 خطوات البناء النظري لمبحث العممي– 2
 اختيار موضوع البحث - 
 اختيار عنوان البحث وكيفية صياغتو- 
 تحديد مشكمة البحث- 

 الفرضيات والتساؤالت والمتغيرات- 
 المفاىيم- 
 الدراسات السابقة- 
 (خمفيتو النظرية)منظور البحث - 

 

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

 

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- 
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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

- DOGAN, M. & D. PÉLASSY (1990): How to Compare Nations: Strategies in Comparative 

Politics. Chatham : Chatham House. 

- Garraghann, Gilbert J. (1946): A Guide to Historical Method. New York: Fordham University 

Press. 

- GEORGE, A. L. (1979): "Case Studies and Theory Development: The Method of Structured, 

Focused Comparison". In Lauren ed. Diplomacy: New Approaches in History, Theory and 

Policy. Nueva York: Free Press. pp. 43-68. 

- Howell, Martha & Prevenier, Walter (2001): From Reliable Sources: An Introduction to Historical 

Methods. Ithaca: Cornell University Press. 

- Krippendorff, Klaus (2004): Content Analysis. 2
nd

 Ed.Beverly Hill: CA: Sage. 

- LIJPHART, A. (1971): "Comparative Politics and the Comparative Method". American Political 

Science Review 65. pp. 682-693. 

_____ (1975): "The Comparable-cases Strategy in Comparative Research". Comparative Political 

Studies. 8, 2. pp. 158-177. 

- SARTORI, G. (1994): "Compare, Why and How. Comparing, Miscomparing and the 

Comparative Method" en Dogan y Kazancigil (eds.): Comparing Nations. Concepts, 

Strategies, Substance. Blackwell : Oxford. 1994. pp. 14-34.  

- SMELSER, N. J. (1976): Comparative Methods in the Social Sciences. Englewood Cliffs, N.J. 

Prentice-Hall. 

- Tuchman, Gaye (2008): The Historical Approach to Research Historical Method . in Strategies of 

Qualitative Inquiry (Denzin & Lincoln ed.). Sage publications. in : rmc.ncr.vt.edu/.../q7-

historicalmethodsinforesourc... 

 

 

 
 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=tuchman%20gaye%20in%20strategies%20of%20qualitative%20inquiry%20252&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frmc.ncr.vt.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2008%2F05%2Fq7-historicalmethodsinforesources.pdf&ei=BnQ4UZf9AqLg4QSIhIHADg&usg=AFQjCNHMk1qRCGWVO93QAQgkAjzrJ5CwYQ
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 الثالث: السداسي
 منيجية تعميم وحدة :عنوان الوحدة 

 عرض البيانات وتحميميا: المادة
 

أهداف التعميم  
. الكمية والكيفية كيفيات عرض وتحميل البياناتالتعرف عمى 

 
المعارف المسبقة المطموبة  

أىم مناىج البحث العممي عموما وفي اإلعالم واالتصال خصوصا، وكذا عمى أىم خطوات البناء التعرف عمى 
 .النظري لمبحث العممي

:  محتوى المادة
 أنواع البيانات: مقدمة

 (في متن الكتابة، في الجداول، بالتمثيل البياني)طرق عرض البيانات  -1
 (المفيوم، األنواع) تحميل البيانات وتفسيرىا  -2
 المقاييس والمعامالت اإلحصائية: (أساليب اإلحصاء االجتماعي)طرق تحميل البيانات  -3
 

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

 

  المراجع
 تقنيات تحميل البيانات في العموم االجتماعية واإلعالمية، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردن، :فضيل دليو

2010. 
- Couratier Claire et Miquel Christian (2007): Les études qualitatives: théorie, applications, 

méthodologie pratique. Paris: L’Harmattan. 

-  MAURICE Angers (1997): Initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines. Alger: 

Casbah. 

- Miles, M., & Huberman, A. M. (1994): Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd 

ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

- MUCCHIELLI, R. (1970): Le questionnaire dans l'enquête psycho-sociale. Paris : Ed. Sociales 

Françaises. 
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 الثالث: السداسي
 يةاستكشاف تعميم وحدة: عنوان الوحدة 

انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية : المادة
 

أهداف التعميم  
، وكذا معرفة "اانثروبولوجي"تمكين الطالب من معرفة األدوات المعرفية المتعمقة بتطور الثقافة والمجتمع 

.  ودور األنثروبولوجيا في المجتمعات المعاصرةىا صنيفات ومسارات دراسة الثقافة، وقوانينالت
 

المعارف المسبقة المطموبة  
 األركيولوجية والثقافية واالجتماعية المحصمة في السداسيات السابقة  المعطيات التاريخية و

 

محتوى المادة  
 مفاىيم أولية حول االنثروبولوجيا االجتماعية الثقافية- 
 التقاليد النظرية االنثروبولوجية- 
 طبيعة الثقافة، واقعيا، عالقتيا بالمجتمع والفرد، النسبية الثقافية- 
 إثنوغرافيا االتصال-  
.  التطور التاريخي لثقافة المجتمعات، وصيرورة التغيرات االجتماعية و الثقافية- 
 العولمة، المغات واليويات - 
 الفضاءات الثقافية الجيوية الكبري- 
 المشكالت االنثروبولوجية المعاصرة- 

 

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

 (إلخكتب ومطبوعات،  مواقع انترنت، ) : المراجع
 .  ( م 1982مؤسسة العربية للدراسات والنشر ، : بريوت  )عبد الرمحن البدوي ، : اوروسيوس ، تاريخ العامل ، ترمجة - 
 .2010االتصال التقليدي يف اجلزائر، خمرب علم اجتماع االتصال، جامعة قسنطينة، : رضوان بومجعة- 

 - Augé M. 1995. Pour une anthropologie des mondes contemporains. Paris, Fayard. 

- Bouvier P. 1995. Socio-anthropologie du contemporain. Paris, Galilée. 

- Bouvier P. 1984.  « Perspective pour une socio-anthropologie du travail », Société 2, 8-10 

- Giddens A. 1993. « Identité de soi, transformation de l’intimité et démocratisation de la vie », 

dans Structuration du social et modernité avancée. Québec, Presses de l’université Laval. 

-Giddens A. 1992. Les conséquences de la modernité. Paris, L’Harmattan. 

- Godelier M. 1995. « Anthropologie sociale et histoire locale », Paris, EHESS. Texte inédit. 

- Jean-Loup Amselle : Branchements. Anthropologie de l'universalité des cultures, 2005, Champs 

Flammarion, Paris. 

- Philippe Descola, Gérard Lenclud, Carlo Severi : Les Idées de l'anthropologie, 1988, Colin, Paris. 

- Robert Deliège, Une histoire de l'anthropologie, Écoles, auteurs, théories, Seuil, 2006 
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  الثالث: سداسيال
 تعميم استكشافيةوحدة : عنوان الوحدة

  مادة اختيارية واحدة: المادة
عمم النفس االجتماعي - 1
مدخل لمعموم القانونية - 2
الفكر الخمدوني  - 3

أهداف التعميم  
 .الفكر الخمدوني أو النفسي االجتماعي أو القانوني وكذا أىم تطوراتو التي ميزتوالتعرف عمى أصول 

 

المعارف المسبقة المطموبة  
 ثقافة عامة حول الفكر االجتماعي بمختمف أبعاده

  الثالثاد  ومحتوى الم
عمم النفس االجتماعي - 1

 مفاىيم حول عمم النفس االجتماعي–        1

 الدوافع االجتماعية–        2

 التنشئة االجتماعية–        3

 التفاعل االجتماعي–        4

 الجماعة وديناميكيتيا–        5

 االتجاىات النفسية واالجتماعية–        6
 مدخل لمعموم القانونية -2
 :النظرية العامة لمقانون - 1

مصدر القانون ، تقسيم القانون، نطاق القاعدة القانونية، تعريف القانون
النظرية العامة لمحق  – 2

وجود فكرة الحق -   
أنواع الحقوق -   
قوق المؤلف والنشر حالحقوق الذىنية و-   

الفكر الخمدوني  - 3
 الفكر الخمدوني في التاريخ والسياسة واالجتماع واالقتصاد

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

 

 المراجع 
-MEAD G. H., L'Esprit, le soi et la société, (1934), trad. par Cazeneuve J., Paris, PUF, 1963 
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-Gustave Le Bon, Psychologie des foules, PUF, 1998 (1re éd. 1895). 

-Serge Moscovici, Psychologie des minorités actives, PUF, 1979. 

-Serge Moscovici, Psychologie sociale, PUF, 7e éd. mise à jour, 1998. 

-Wilhelm Reich, La Psychologie de masse du fascisme, 1933, éd. Payot 1999. 

-Gabriel Tarde, L'Opinion et la foule, PUF, 1989 (1re éd. 1901). 

-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. 

- Megherbi A. La pensée sociologique d'Ibn Khaldoun. SNED. Alger. 1977. 

Ibn Khaldoun, La muqaddima, Beyrouth, dar al kitab, 1961. 

Ibn Khaldoun, La voie et la loi, ou le maître et le juriste, Paris, Sindbad, 1991. 

Labica, G, Politique et religion chez Ibn Khaldoun, Alger, SNED, 1968. 

Nassif, N, La pensée réaliste d’Ibn Khaldoun, Paris, PUF, 1967 
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  الثالث: لسداسيا
  أفقيةتعميم وحدة: عنوان الوحدة

 3لغة أجنبية : المادة
 

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 :  
 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  
  طريقة التقييم

 .  عالمة األعمال التطبيقية
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 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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 الرابع: السداسي
 1 أساسيةوحدة تعميم  :عنوان الوحدة

    اإلعالم واالتصالمدخل إلى عموم :المادة
 

أهداف التعميم  
 .، نشأتيا وتطورىا في العالم(التقميدية والحديثة) اإلعالم بتاريخ وسائلف يىدف إلى التعري

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

 

محتوى المادة  
   (األنواع ات،تصنيفالتعريف، ال) -1
السلطوي، الليربايل، االشرتاكي، : املفهوم واألنواع) يف العامل النظام اإلعالمي وعالقته بالسلطة السياسية -2

 (املسؤولية االجتماعية، التنموي
 +++++++++++++

:   المراجع
 . 2005,مكتبة نانسي :مصر _.نظريات التصال : محيد مسيسم  -1
 2010 ,الكتبعامل :القاهرة. يرثالتأ واجتاهات اإلعالم نظريات :احلميدحممد عبد  -2
 8/2009الدار املصرية اللبنانية، ط ، املعاصرةونظرياته التصالا:السيدليلى  حسن مكاوي، -3
 2011نظريات االتصال ،دار املسرية للطباعة و النشر،:  بسام املشاقبة -4

1- Bauer, Martin W. / Bucchi, Massimiano 1970-. "Journalism, science and society 

science communication between news and public relations". New York Routledge 

2007. 

2- Bucchi, Massimiano 1970-. "Science and the media alternative routes in scientific 

communication". London ; New York Routledge 1998. 

3- Gilles Willett (dr.), La communication modélisée. Une introduction aux concepts, 

aux modèles et aux théories., Éditions du Renouveau Pédagogique Ottawa, 1992. 

4- Philippe Cabin et autres , La communication, Etat des savoirs. éditions sciences 

humaines 1998  

 

،  المطبوعات الجامعيةالصحافة المكتوبة في الجزائر، جامعة الجزائر العاصمة ، ديوان: إحدادن زىير- 
1991 .
 .2009، 2الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائر، الجزائر، دار الخمدونية، ط: تواتي نور الدين- 
 .2009، 2.دراسات في الصحافة الجزائرية، الجزائر، دار ىومة، ط: حمدي أحمد- 
 .2014تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة، الجزائر، دار ىومة، : دليو فضيل- 
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 .1998 تاريخ الجزائر الثقافي، بيروت، دار الغرب اإلسالمي،: سعد اهلل، أبو القاسم- 
 .1985 أجزاء، الجزائر، المؤسسة الوطنية لمكتاب، 6تاريخ الصحافة في الجزائر، : سيف اإلسالم الزبير- 
، 2.، الجزائر، ألفا ديزاين، ط1954 إلى 1847الصحف العربية الجزائرية من : ناصر محمد بن صالح- 
2006. 

- WOLFGANG S. Freund (ed.) (1989): La presse écrite au Maghreb: réalités et perspectives, Hamburg, 
Deutsches Orient- Institut. 

 
 طريقة التقييم

 . % 50 االمتحان  +% 50 عالمة األعمال الموجية
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  الرابع: السداسي

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

 
أهداف التعميم  

التقنية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، بتصنيفاتيا، استعماالتيا، آثارىا، آفاق تطورىا  ييدف إلى التعريف بالمبادئ
. ورىاناتيا المستقبمية

  

المعارف المسبقة المطموبة   
 عالم واالتصال مادة تكنولوجيا اإلخاصة فيو الثالث  االرتكاز عمى معطيات ومعمومات السداسي 

محتوى المادة 
 

، تكنولوجيا المعمومات، اإلعالم الجديد، (الجديدة)التكنولوجيا، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال )مفاىيم أولية - 1
. (...اإلعالم الرقمي

.  (...الترميز، التخزين، اإلرسال، االستقبال)مبادئ التقنية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بعض ال- 2
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تصنيفات - 3
المفيوم، المجاالت، المؤشرات اإلحصائية )استعماالت التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال - 4

. (..استعماليا في العمل اإلعالمي...لالستعمال
حقوق التأليف والممكية الفكرية، حماية الحياة الخاصة، : )إلعالم واالتصال ومخاطرىااآثار تكنولوجيا بعض - 5

 .(...لتكنولوجيا اإلعالم واالتصالاألبعاد األخالقية الفجوات الرقمية، 
 .(...في مجاالت االستعمال والتأثير)كنولوجيا اإلعالم واالتصال تبعض اآلفاق والرىانات المستقبمية ل- 6
 

 :المراجع
الطريق السريع لممعمومات ووسائل االتصال واإلعالم في الوطن العربي، تونس، األلسكو، : أشرف صالح- 

1999. 
 .1993تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعمومات، القاىرة، : حسن عماد المكاوي- 
المفيوم، االستعماالت واآلفاق، دار الثقافة لمنشر : التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال: دليو فضيل- 

 .2010والتوزيع، األردن، 
 .2015قضايا معاصرة، الجزائر، دار ىومة، : تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة: دليو فضيل- 
االتصاالت والمعمومات والتطبيقات التكنولوجية، اإلسكندرية، دار الثقافة العممية، : سعد محمد اليجرسي- 

2001. 
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 .2003 تكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقمية، القاىرة، الدار المصرية المبنانية،: سعيد الغريب النجار- 
 .2000تكنولوجيا االتصال، الدار المصرية، : شريف درويش المبان- 
تكنولوجيات المعمومات واالتصال ومستقبل صناعة الصحافة، القاىرة، السحاب لمنشر : محمود عمم الدين- 

 .2005والتوزيع، 
- BRETON, Ph., Proulx, S. : L’explosion de la communication à l’aube du XXI

ème 
siècle, Paris, La 

découverte, 2002. 

- CASTELLS, Manuel: La société en réseaux: l'ère de l'information, Paris, Fayard, 1998 

- ROBERT, Pascal.: La logique politique des TIC, Presses Universitaires de Bordeaux, 2005 
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  الرابع: السداسي
 تعميم أساسيةوحدة   :عنوان الوحدة

 فنيات التحرير اإلذاعي والتمفزي: المادة
أهداف التعميم  

. عرض فنيات التحرير المستعممة في اإلذاعة والتمفزيون
المعارف المسبقة المطموبة  

مكتسبات السداسي األول 
محتوى المادة    

 التحرير الصحافي في الراديو- 1
وخصائص  (...االختزاالت، الرموز، الجمل، األرقام، عالمات الوقف)خصوصية التحرير اإلذاعي  -

 الرسالة اإلذاعية
 األنواع الصحافية في اإلذاعة -
 (...المصادر، البنية والخصائص، قواعد األسموب وطرق التحرير)الخبر اإلذاعي  -
 (..القواعد، األنواع ، البرمجة)المقابمة اإلذاعية  -
 (..الخصائص، األنواع، البنية، األسموب)الروبورتاج اإلذاعي  -
 (..الخصائص، األنواع، البنية، األسموب)التقرير اإلذاعي  -
 (...التعريف، األتواع، لبنية)السيناريو اإلذاعي  -

 التحرير الصحافي في التمفزيون- 2
 الكتابة لمتمفزيون- 
 المغة السمعية البصرية- 
 األنواع الصحافية في التمفزيون- 
 (بنيتو، موجزه، تحريره)الخبر في التمفزيون - 
 (...الخصائص، األنواع، األخطاء الشائعة)المقابمة في التمفزيون - 
 (...الخصائص، األنواع، البنية)الروبورتاج في التمفزيون  - 
 (...الخصائص، األنواع، البنية، األسموب)التقرير في التمفزيون - 
 (...التعريف، األنواع، البنية)السيناريو في التمفزيون - 

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

المراجع  
 .دراسات في التحرير الصحفي: إبراىيم إمام -
 .التحرير الصحفي في عصر المعمومات: حسني نصر -
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 .فنون الكتابة الصحفية والعمميات اإلدراكية لدى القراء: أسامة عبد الرحيم عمي -
 .األساليب الفنية لمتحرير الصحفي:  عبد العزيز شرف -

-  Jean-Luc Martin-Lagardette, Le Guide de l'écriture journalistique, éd. La Découverte 2009. 

- Benoît Grevisse. Ecritures journalistiques : stratégies rédactionnelles, multimédia et journalisme 

narratif / - Bruxelles : De Boeck, 2008. 

- Rosemary Horstmann. Comment écrire pour la radio : bulletins, pièces et jeux radiophoniques / - 

Rome : Gremese, 2008. - 
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 الرابع: السداسي
 تعميم أساسيةوحدة : عنوان الوحدة 

  تشريعات إعالمية : المادة
 

أهداف التعميم  
 اكتساب معارف نظرية وواقعية حول  التشريعات اإلعالمية في العالم وفي الجزائر 

المعارف المسبقة المطموبة  
 الثالث حول أساسيات عموم اإلعالم واالتصالمكتسبات السداسي 

 

محتوى المادة  
 :التشريعات اإلعالمية وأخالقيات المينة الصحافية- 1

 (..دساتير)قانون اإلعالم وعالقتو بالقوانين األخرى - 
 (خصائصيا، أنواعيا، أمثمة تطبيقية وطنية، إقميمية ودولية)أخالقيات المينة الصحافية - 
 (...التقنين، عدم التقنين، التقنين الذاتي، القابمية لممحاسبة)اإلشكاالت المطروحة حول التشريعات اإلعالنية - 
 التشريعات اإلعالمية في مختمف وسائل اإلعالم- 2

 (في العالم وفي الجزائر)التشريعات اإلعالمية في مجال الصحافة المكتوبة - 
 (في العالم وفي الجزائر)التشريعات اإلعالمية في مجال اإلذاعة والتمفزيون - 
 (في العالم وفي الجزائر)التشريعات اإلعالمية في مجال وسائل اإلعالم اإلكترونية - 

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

 

 :المراجع
 .2002مدخل لعموم اإلعالم واالتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : زىير إحدادن- 
، المجمة الجزائرية لالتصال، العدد (1990-1979)المنطمقات النظرية والممارسة : السياسة اإلعالمية الجزائرية: بن بوزة صالح- 
 .1996، الجزائر، 13
 .78-77، ص ص2004، دار النشر لمجامعات القاىرة، (1ط)حقوق الصحفيين في الوطن العربي، : سميمان صالح- 
 ... يتضمن قانون اإلعالم1982 فيفري 06 مؤرخ في 01-82قانون رقم : الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية- 
 ...، المتعمق باإلعالم1990 أفريل 03 المؤرخ في 07-90قانون رقم : الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية - 

 ... المتعمق باإلعالم2012/ 12/01 المؤرخ في05-12القانون العضوي رقم : الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية- 
- Brahim BRAHIMI: "La liberté de l’information a travers les deux codes de la presse (1982-1990) en 

Algérie", Revue algérienne de communication , Édité par l’Institut de l’information et de la communication, 

Université d’Alger, n° 6 et 7 Printemps et Automne  1991, p19. 

-  Mohamed KIRAT :"La liberté de la presse en Algérie avant octobre 1988 - contraintes et difficultés- ", 

Revue Algérienne de communication, Edité par l’Institut de l’information et de la communication, Université 

d’Alger, n° 8 hivers, 1992, p 22. 
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  الرابع: السداسي
تعميم منيجية  ة وحد: الوحدة
  2  وتقنيات البحث في عموم اإلعالم واالتصال مناىج:المادة

 

أهداف التعميم  
تأتي ىده المادة كدليل ومرشد لمطمبة في الكميات والجامعات في التعريف باألسس العممية التي ينبغي إتباعيا أو 

مراعاتيا خالل إجراء البحث العممي 
 

المعارف المسبقة المطموبة  
 مكتسبات القسم األول من مادة المنيجية المدرسة في السداسي الثالث

محتوى المادة  
 :اإلجراءات الميدانية لمبحث- 1
 المعاينة  - 
 (الوثائق، المالحظة، المقابمة، االستبيان، االختبارات والمقاييس)أدوات جمع البيانات - 
 عرض النتائج- 2
 خاتمة البحث- 3
 صياغة التقرير النيائي لمبحث– 4
 

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

 

 المراجع 
البحث االجتماعي مناىجو وأدواتو، مركز التربية األساسية في العالم العربي، : إبراىيم أبو لغد وآخرون- 

سوس الميان،  
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
- Krippendorff, Klaus (2004): Content Analysis. 2

nd
 Ed.Beverly Hill: CA: Sage. 
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 الرابع: السداسي
 يةمنيجتعميم وحدة  :عنوان الوحدة 

 برمجيات تحميل البيانات: المادة
 

أهداف التعميم  
  لتحميل البيانات الكمية والكيفية عن طريق برمجيات معموماتيةالتعرف عمى المجال التطبيقي

 

المعارف المسبقة المطموبة  
 (3.سداسي)مادة عرض وتحميل البيانات  مكتسبات  
 

محتوى المادة  
: التعريف ببعض البرمجيات المعموماتية المحممة لمبيانات الكمية والكيفية من عروض نظرية تطبيقية لنماذج منيا

SPSS, Lexico, QDA Miner, NVivo, ATLAS.ti…    
  طريقة التقييم
  التطبيقيةعالمة األعمال ، مراقبة مستمرة

 

 المراجع
 :البرمجيات المعموماتية وبعض الكتب الشارحة ليا  والمقارنة، من بينيا

- Les logiciels : SPSS, Lexico, QDA Miner, NVivo, ATLAS.ti… 

- Normand Roy, Ph.D. & Roseline Garon : Étude comparative des logiciels d’aide à l’analyse de 

données qualitatives : de l’approche automatique à l’approche manuelle, 2013. 

- Miles, M., & Huberman, A. M. (1994): Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd 

ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  
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  الرابع: السداسي
 تعميم استكشافيةوحدة : عنوان الوحدة

 ممتقى قضايا دولية ووطنية راىنة: المادة
 

ييدف الممتقى إلى تدريب الطمبة عمى متابعة األحداث عمى الصعيد الوطني والدولي  بصفة مستمرة وعبر كل 
و ذلك ألن قراءة الصحف،  (الصحافة عمى الخط)وسائل اإلعالم المكتوبة ، السمعية البصرية أو إلكترونية 

. استماع الراديو ومشاىدة القنوات التمفزيونية وأخبار النت تعتبر من السموك الميني العادي لمصحفي المحترف
كما ييدف أيضا إلى تزويد الطمبة برؤية واضحة حول الوظائف األساسية ألىم المؤسسات العمومية عمى 

الصعيدين الوطني والدولي وذلك بدفعيم إلى القيام بأعمال عمى شكل عروض ونقاشات حول القضايا الكبرى 
و الغاية من ىذه التطبيقات . التي تشغل الرأي الدولي و تحض بتغطية كبرى من طرف وسائل اإلعالم المختمفة

ىي حث الطمبة عمى ممارسة القراءة واإلصغاء وترسيخ ىذا السموك لدييم، األمر الذي يدفعيم إلى التفكير في 
. ىذه القضايا ويساعدىم عمى تكوين تصورات و أراء شخصية حول ىذه المواضيع

 

 (  معارف عامة حول علوم اإلعالم واالتصال) المعارف المسبقة المطموبة
 

 :محتوى المادة 
: محميا، إقميما ودوليا، مثل : تحددىا الظروف والمستجدات اآلنية: قضايا الساعة- 1

 متابعة األحداث األسبوعية المحمية، اإلقميمية والدولية ومناقشتيا وتقديم عروض حوليا. 
  متابعة نشاط مؤسسة وطنية تخضع إلى قطاع استراتيجي عمى الصعيد االقتصادي، االجتماعي

 .أو السياسي
  البرلمان ، الحكومة، المجمس األعمى لمقضاء،  )متابعة كيفية سير بعض المؤسسات العمومية

 (...الوالية، الخ
 :، وعمى سبيل المثالقضايا عامة- 2

 التكتالت القارية و الدولية 
  الصراعات اإلقميمية و الدولية 
  ىيئة األمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، اليونيسكو،  )أىم المؤسسات الدولية

 (... الخياالتحاد األوروب
 المنظمات غير الحكومية... 
 التظاىرات الثقافية و الرياضية 
 و التيجير واألقمياتةاليجر  
 عالم الشغل والتوظيف            

 ة  وحماية البيئة والتنمية المستدامةالقضايا االيكولوجي  
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 الرىانات الجيوسياسية والجيو اقتصادية 
 مجتمع المعرفة 
  الحقل اإلعالمي الجزائري 
 شبكات التواصل االجتماعي و صحافة المواطن 
  (الربيع العربي)التغيرات السياسية في العالم العربي 

 

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

 

 : المراجع
: المتابعة اإلعالمية ليا، باإلضافة إلى بعض المراجع العامة+ ذات الصمة بالقضايا المطروحة لمنقاش المراجع

 
 Yves Lacoste, Géopolitique, la longue histoire d’aujourd’hui. Larousse, Paris, 2006. 

 Tanguy de Xilde, Michel Liégeois, Deux poids, deux mesure ? l’ONU et le conflit israélo-

arabe :une approche quantitative, Presse universitaire de Louvain, 2006. 

 Aymeric Chauprade, Géopolitique, constantes et changements dans l’histoire, Ellipse, 

Paris, 2003. 

 Foray, Dominique, L’Economie de la connaissance, La découverte, Repères n° 302, Paris, 

(2001) 

 Levy M. & Jouyet J.-P. L’économie de l’immatériel : La croissance de demain. Rapport de 

la Commission sur l’économie de l’immatériel. Paris; Ministère de l'économie, des finances 

et de l'industrie. (2006), 

 Castells, M. (1999), Fin de millénaire, L’Ère de l’information, tome iii, trad. Jean-Pierre 

Bardos, Paris, Fayard, 1999. 

 Castells, M. (1999), Le Pouvoir de l’identité, L’Ère de l’information, tome ii, trad. Paul 

Chemla, Paris, Fayard. 

 Castells, M. (1998), La Société en réseaux, L’Ère de l’information, tome i, trad. Philippe 

Delamare, Paris, Fayard. 

 Mattelart, A. Histoire de la société de l’information, Paris, La Découverte, « Repères ». 

(2001), 

 Remond R - Introduction à l'histoire de notre temps ,Tome 3 : Le XXème siècle de 1914 à 

nos jours ,Paris, Seuil, collection Points Histoire  

 Berger F, Ferragu G - Le XX° siècle 1914-2001 ,Paris, Hachette supérieur 

 Béra H. et Lamy Y. (2003), Sociologie de la culture, Coll. Cursus, Armand Colin 

 BOUADJIMI D. La "société de l'information" et son impact sur les pays  en 

développement.  Imprimé à compte d'auteur. Alger. Décembre 2009. 171p. 

 Serge Moscovici, Psychologie des minorités actives, PUF, 1979. 
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 الرابع: السداسي
 يةاستكشافتعميم وحدة : عنوان الوحدة

 :مما يمي مادة اختيارية واحدة: المادة
عمم النفس االجتماعي - 1
مدخل لمعموم القانونية - 2
الفكر الخمدوني  - 3

أهداف التعميم  
 .الفكر الخمدوني أو النفسي االجتماعي أو القانوني وكذا أىم تطوراتو التي ميزتوالتعرف عمى أصول 

 

المعارف المسبقة المطموبة  
 ثقافة عامة حول الفكر االجتماعي بمختمف أبعاده

 

  الثالثاد  ومحتوى الم
عمم النفس االجتماعي - 1

 مفاىيم حول عمم النفس االجتماعي–        1

 الدوافع االجتماعية–        2

 التنشئة االجتماعية–        3

 التفاعل االجتماعي–        4

 الجماعة وديناميكيتيا–        5

 االتجاىات النفسية واالجتماعية–        6
 مدخل لمعموم القانونية -2
 ...مصدر القانون، تقسيم القانون، نطاق القاعدة القانونية، تعريف القانون: النظرية العامة لمقانون - 1
النظرية العامة لمحق  – 2

وجود فكرة الحق -   
أنواع الحقوق -   
قوق المؤلف والنشر حالحقوق الذىنية و-   

الفكر الخمدوني  - 3
 الفكر الخمدوني في التاريخ والسياسة واالجتماع واالقتصاد

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

 

 المراجع
 

-MEAD G. H., L'Esprit, le soi et la société, (1934), trad. par Cazeneuve J., Paris, PUF, 1963 

-Gustave Le Bon, Psychologie des foules, PUF, 1998 (1re éd. 1895). 
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-Serge Moscovici, Psychologie des minorités actives, PUF, 1979. 

-Serge Moscovici, Psychologie sociale, PUF, 7e éd. mise à jour, 1998. 

-Wilhelm Reich, La Psychologie de masse du fascisme, 1933, éd. Payot 1999. 

-Gabriel Tarde, L'Opinion et la foule, PUF, 1989 (1re éd. 1901). 

-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. 

- Megherbi A. La pensée sociologique d'Ibn Khaldoun. SNED. Alger. 1977. 

Ibn Khaldoun, La muqaddima, Beyrouth, dar al kitab, 1961. 

Ibn Khaldoun, La voie et la loi, ou le maître et le juriste, Paris, Sindbad, 1991. 

Labica, G, Politique et religion chez Ibn Khaldoun, Alger, SNED, 1968. 

Nassif, N, La pensée réaliste d’Ibn Khaldoun, Paris, PUF, 1967 .
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 الرابع: السداسي
 فقيةتعميم أوحدة : عنوان الوحدة

  4 لغة أجنبية :المادة
 

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. 

 طريقة التقييم
 .االمتحانعالمة +  مراقبة مستمرة
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 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 
 

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

Routledge ، 2007. 4 volumes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe du programme Licence Sces information et Communication (L2)  

Semestre 3 
(Traduction des intitulés de modules) 

 

أخري َىع انتقييى
(*)

انحجى انطاػي  

 15)نهطداضي 

 (أضبىػا

 انحجى انطاػي األضبىػي

مل
معا

ال
 

صيد
الر

 

   انًىاد

يراقبت  ايتحاٌ وحداث انتؼهيى 
 يطتًرة

 انؼُىاٌ دروش  

 Histoire des moyens de l’information et 5 3 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

de la communication 
 وحدة تؼهيى أضاضيت

 3.1و ث أش : انريس

 10: األرصدة

 4: انًؼايم
 Technologies de l’information et de la 5 3 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

communication1 

 Techniques de rédaction dans la presse 5 3 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

écrite 
 وحدة تؼهيى أضاضيت

 3.1و ث أش : انريس

 10: األرصدة

 4 :انًؼايم

 Économie des media 5 3 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

 Méthodes et techniques de recherche en 3 2 30صا1 3 2 00صا45 00صا45 × ×

Sces. infoCom1 
 وحداث تؼهيى يُهجيت

 3.1و ث أش : انريس

 5: األرصدة

 4: انًؼايم
 Présentation et analyse de données 2 2 30صا1 3 2 00صا45 00صا45 × ×

30صا22 00صا45 × ×  وحداث تؼهيى اضتكشافيت Anthropologie socioculturelle 2 1 30صا1 2 2 

 3.1و ث أش : انريس

 4: األرصدة

 3: انًؼايم

00صا45 00صا45 × ×  

1 1 
 Psychosociologie-1 2 2 30صا1

2- Sces. Juridiques 

3- Pensée d’Ibn Khaldoun 

L’étudiant choisit un seul module 

30صا22 00صا45 × ×   1 1  1 1 Langue étrangère 3 وحدة تؼهيى أفقيت 

 3.1و ث أش : انريس

                                                 
(*)

 ػًم ييداَي ػٍ طريق انتشاور انطداضي  
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 1: األرصدة

 1: انًؼايم

 يجًىع   انطداضي انثانث 30 20 00صا12 30 20 صا360 00صا405  



Annexe du programme Licence Sces information et Communication ( L2)  
Semestre4 

أخري َىع انتقييى
(*)

انحجى انطاػي  

 15) نهطداضي

 (أضبىػا

 انحجى انطاػي األضبىػي

مل
معا

ال
 

صيد
الر

 

  انًىاد

يراقبت  ايتحاٌ وحداث انتؼهيى 
 يطتًرة

 انؼُىاٌ دروش  

 Histoire des moyens de l’information 5 3 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

et de la communication en Algérie 
 وحدة تؼهيى أضاضيت

 1،2و ث أش : انريس

 10: األرصدة

 4: انًؼايم
 Technologies de l’information et de la 5 3 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

communication2 

 Techniques de rédaction radiophonique 5 3 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

et télévisuelle 
 وحدة تؼهيى أضاضيت

 2،1و ث أش : انريس

 10: األرصدة

 4: انًؼايم

 Textes juridiques législatifs relatifs à 5 3 30صا1 5 3 00صا45 00صا45 × ×

l’Information et la Communication 

 Méthodes et techniques de recherche 3 2 30صا1 3 2 00صا45 00صا45 × ×

en Sces. infoCom2 
 وحداث تؼهيى يُهجيت

 1،2و ث أش : انريس

 5: األرصدة

 4: انًؼايم

 Logiciels d’analyse de données 2 2 30صا1 3 2 30صا22 00صا45 × ×

30صا22 00صا45 × ×  2 2  1 2 Questions d’actualités (nationales et 

internationales) 
 وحداث تؼهيى اضتكشافيت

 1،2و ث أش : انريس

 4: األرصدة

 3: انًؼايم

00صا45 00صا45 × ×  

1 1 
 Psychosociologie-1 2 2 30صا1

2- Sces. Juridiques 

3- Pensée d’Ibn Khaldoun 

L’étudiant choisit un seul module non 

choisi en s3 

30صا22 00صا45 × ×  

 1 1 
 1 1 Langue étrangère 3 وحدة تؼهيى أفقيت 

 1،2و ث أش : انريس

 1: األرصدة

 1: انًؼايم

                                                 
(*)

 ػًم ييداَي ػٍ طريق  انتشاور انطداضي  
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 يجًىع   انطداضي انرابغ 30 20 30صا10 30 20 صا360 00صا405  



 
 

  

 

 

 

 

 

 


