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بطاقة تعرٌف الماستر 
 (تعبئة كل الخانات إجباري  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة عنابة :تحدٌد مكان التكوٌن -1

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة: كلٌة أو معهد 

  علوم اإلعالم واالتصال: قسم 
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: (*)المشاركون فً التكوٌن - 2

: المؤسسات الجامعٌة األخرى- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :المؤسسات و الشركاء االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون- 
 
 
 
 
 
 
 

 :الشركاء الدولٌون األجانب - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إدراج االتفاقٌات الخاصة بالتكوٌن فً المالحق .

  :إطار وأهداف التكوٌن -2

 

تحدٌد تخصصات النموذجٌة للٌسانس التً تسمح بااللتحاق بالتكوٌن فً )شروط االلتحاق  - أ
 (الماستر المعنً 

 -األولوٌة –لٌسانس اتصال  -

لٌسانس إعالم  -
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 ( سطر على أكثر تقدٌر20الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاٌة التكوٌن ،) أهداف التكوٌن- ب
: تتجسد أهداف التكوين في تخصص االتصال التنظيمي فيما يمي

 .جعل الطالب أكثر تحكما في كل مفاهيم التنظيم وتوسيع معارفه ومداركه العممية حول تخصصات االتصال التنظيمي -
 .تمكين الطالب من معرفة دقيقة وشاممة بكل معطيات الحقل االتصالي التنظيمي بكل تعقيداته النظرية واالمبريقية -
تقريب الطالب من المؤسسات والمنظمات والمنشآت المختمفة التي تتيح لهم فرصة التربص الميداني السقاط معرفهم  -

 .يميالنظرية المكتسبة خالل مسارهم التعل
 
 
 

(  سطر على األكثر20 –فٌما ٌخص االندماج المهنً )المؤهالت والقدرات المستهدفة - ج
 

 :إلىيهدف برنامج التكوين 
 .في التنظيماتإكساب الطالب مهارات تمكنه من فهم العممية االتصالية  -
  والتنظيمات المساهمة في تطوير وتحسين أداء مختمف المؤسسات -
االتصال إعداد وتكوين إطارات مؤهمة عمميا لتطوير المؤسسات الجزائرية من خالل عامل االتصال والتحكم في تقنيات  -

 .التنظيمي
 .تشجيع الطمبة عمى البحث العممي والمشاركة في تطوير المؤسسة من خالل عمميات التكوين والتدريب -
السعي إلكساب الطالب المعرفة العممية المتخصصة وتطوير قدراته وتنمية مهاراته في التعامل مع الواقع االقتصادي الجديد  -

. الذي يتسم بالمنافسة
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القدرات الجهوٌة والوطنٌة القابلة لتشغٌل حاملً الشهادات الجامعٌة  - د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :الجسور نحو تخصصات أخرى- ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

:  مؤشرات متابعة التكوٌن - و
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 (إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم): قدرات التأطٌر- ز
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 التأطٌر الخارجً- ب
 

: المؤسسة التابعة لها
 

  التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقٌع *طبٌعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

: المؤسسة التابعة لها
 

  التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقٌع *طبٌعة التدخل الرتبة

      

      

      
 

: المؤسسة التابعة لها
 

  التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقٌع *طبٌعة التدخل الرتبة
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 (توضح)محاضرة،أعمال تطبٌقٌة، أعمال موجهة، تأطٌر التربصات،  تأطٌر المذكرات، أخرى  *
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اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة  -4

تقدٌم بطاقة عن التجهٌزات البٌداغوجٌة المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات- أ
 (بطاقة واحدة لكل مخبر ). المقترحنالتطبٌقٌة للتكوي

 
: عنوان المخبر 

 
 

  الرقم اسم التجهٌز  العدد المالحظات

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 :مٌادٌن التربص والتكوٌن فً المؤسسات- ب

 

مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص 
 أٌام 10حسب قدرات استٌعاب المؤسسة مؤسسات اقتصادٌة عمومٌة وخاصة 

 أٌام 10حسب قدرات استٌعاب المؤسسة مؤسسات اجتماعٌة  

 أٌام 10حسب قدرات استٌعاب المؤسسة مؤسسات ثقافٌة 

 أٌام 10حسب قدرات استٌعاب المؤسسة مؤسسات دٌنٌة 

 أٌام 10حسب قدرات استٌعاب المؤسسة مؤسسات صحٌة 

 أٌام 10حسب قدرات استٌعاب المؤسسة مؤسسات تعلٌمٌة تربوٌة 

 أٌام 10حسب قدرات استٌعاب المؤسسة جمعٌات رٌاضٌة 

 أٌام 10حسب قدرات استٌعاب المؤسسة مؤسسات المجتمع المدنً 

  أٌام10 حسب قدرات استٌعاب المؤسسةالجماعات المحلٌة 

 
 
 
 
 
 
 

: مخابر البحث لدعم التكوٌن المقترح- ج
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رئٌس المخبر 

رقم اعتماد المخبر 

 
: التارٌخ 

 
 

: رأي رئٌس المخبر 

 
 

 رئٌس المخبر

 رقم اعتماد المخبر

 
: التارٌخ 

 
 

: رأي رئٌس المخبر 
 

 
 : مشارٌع البحث الداعمة للتكوٌن المقترح- د

 

تارٌخ نهاٌة المشروع تارٌخ بداٌة المشروع رمز المشروع عنوان مشروع البحث 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
: فضاءات  األعمال الشخصٌة وتكنولوجٌات اإلعالم واالتصال- ه
 



13                                                     اإلتصال انتُظًٍُ: ياستز أكادًٍَ                                                         
Mastère Académique : La Communication Organisationnelle  
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II -بطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم 
( سداسٌات (4)الرجاء تقدٌم بطاقات األربع)
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 :  السداسً األول - 1

 وحذة انتعهُى

انحجى انساعٍ 

 انسذاسٍ 

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضزة  أسبىع 14-16

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي

 إيتحاٌ يتىاصم

   20 09 12  06 06 180 وحذاث انتعهُى األساسُت    

ابستًىنىجُا عهىو االعالو :1انًادة 

 واالتصال

 ايتحاٌ يتىاصم 05 03 3  1.30 1.30 45

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02 3  1.30 1.30 45 انفكز انتُظًٍُ انًعاصز: 2انًادة 

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02 3  1.30 1.30 45 االتصال انزقًٍ وانفضاء انعًىيٍ:3انًادة 

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02 3  1.30 1.30 45 االتصال و انخذيت انعًىيُت : 4انًادة 

   07 04 6  3.00 3.00  90 وحذاث انتعهُى انًُهجُت

 ايتحاٌ يتىاصم 04 02 3  1.30 1.30 45 يُهجُت عهىو االعالو واالتصال: 1انًادة 

 ايتحاٌ يتىاصم 03 02 3  1.30 1.30 45 انًقارباث انكُفُت و انكًُت : 2انًادة 

   02 02 /   3.00 45 وحذاث انتعهُى االستكشافُت

 ايتحاٌ  01 01    1.30 22,30 فُُاث انتحزَز االدارٌ :1انًادة 

 ايتحاٌ  01 01    1.30 22,30 االدارة عٍ طزَق انًشزوع2انًادة 

   01 01 3  1.30  22,30 وحذة انتعهُى األفقُت

  يتىاصم 01 01 3  1.30  22,30 انهغت األجُبُت: 1انًادة 

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1يجًىع انسذاسٍ 
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:   انسذاسٍ انثاٍَ - 2

 وحذة انتعهُى

انحجى انساعٍ 

 انسذاسٍ 

 انحجى انساعٍ األسبىعٍ

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقُُى

أعًال  يحاضزة  أسبىع 14-16

 يىجهت

أعًال 

 تطبُقُت

أعًال 

 أخزي

 إيتحاٌ يتىاصم

   20 09 12  06 06 180 وحذاث انتعهُى األساسُت    

 ابستًىنىجُا عهىو االعالو :1انًادة 

 واالتصال

 ايتحاٌ يتىاصم 05 03 3  1.30 1.30 45

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02 3  1.30 1.30 45 انفكز انتُظًٍُ انًعاصز: 2انًادة 

االتصال انزقًٍ وانفضاء :3انًادة 

 انعًىيٍ

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02 3  1.30 1.30 45

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02 3  1.30 1.30 45 تقُُاث ادارة انًفاوضاث: 4انًادة 

   07 04 6  3.00 3.00  90  وحذاث انتعهُى انًُهجُت

 ايتحاٌ يتىاصم 04 02 3  1.30 1.30 45 يُهجُت عهىو االعالو واالتصال: 1انًادة 

 ايتحاٌ يتىاصم 03 02 3  1.30 1.30 45 انًقارباث انكُفُت وانكًُت: 2انًادة 

   02 02 /   3.00 45 وحذاث انتعهُى االستكشافُت

 ايتحاٌ  01 01    1.30 22,30 فُُاث انتحزَز االدارٌ :1انًادة 

 ايتحاٌ  01 01    1.30 22,30 اتصال االسياث 2انًادة 

   01 01 3  1.30  22,30 وحذة انتعهُى األفقُت

  يتىاصم 01 01 3  1.30  22,30 انهغت األجُبُت: 1انًادة 

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1يجًىع انسذاسٍ 
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:    الثالثالسداسً – 3

 وحدة التعلٌم

الحجم الساعً 

 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  محاضرة  أسبوع 14-16

 موجهة

أعمال 

 تطبٌقٌة

أعمال 

 أخرى

 متحانا متواصل

   20 09 12  06 06 180 وحدات التعلٌم األساسٌة    

 ايتحاٌ يتىاصم 05 03 3  1.30 1.30 45 االَظًت انًعهىياتُت:1انًادة 

 واالداء  االتصانُتانثقافت :  2انًادة 

انىظُفٍ 

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02 3  1.30 1.30 45

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02 3  1.30 1.30 45 انتحهُم انُسقٍ: 3انًادة 

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02 3  1.30 1.30 45 اتصال انًؤسست: 4انًادة 

   07 04 6  3.00 3.00  90 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 ايتحاٌ يتىاصم 04 02 3  1.30 1.30 45 يهتقً انًُهجُت: 1انًادة 

 ايتحاٌ يتىاصم 03 02 3  1.30 1.30 45 ورشت اعذاد يذكزة: 2انًادة 

   02 02 /   3.00 45 االستكشافٌةوحدات التعلٌم 

 ايتحاٌ  01 01    1.30 22,30 المقاولتٌة :1المادة 

 ايتحاٌ  01 01    1.30 22,30  االتصال والقٌادة2المادة 

   01 01 3  1.30  22,30 وحدة التعلٌم األفقٌة

  يتىاصم 01 01 3  1.30  22,30 اللغة األجنبٌة: 1المادة 

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1مجموع السداسً 
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: السداسً الرابع - 4
 

 

.انعهىو االَساَُت: انًُذاٌ   

.عهىو االعالو واالتصال:انفزع   

االتصال انتُظًٍُ: انتخصص  

 

 تربص فً مؤسسة ٌتوج بمذكرة تناقش

 

 األرصدة المعامل الحجم الساعً األسبوعً 

    العمل الشخصً 

 التربص فً المؤسسة

 (مذكرة)

 15 05  ساعات07

 15 02  ساعتان02 الملتقٌات 

    (حدد)أعمال أخرى

 30 07 ساعة135 4مجموع السداسً 

 

 األرصدة المعامل الحجم الساعً األسبوعً 

 20 10 15 (مذكرة)العمل الشخصً 

 7 4 04  التربص فً المؤسسة

 3 2 03 الملتقٌات 

    (حدد)أعمال أخرى

 330 16 30(    22x15) 4مجموع السداسً 

 

 
ٌرجى ذكر الحجم الساعً اإلجمالً موزع بٌن المحاضرات  ): حوصلة شاملة للتكوٌن - 5

  (:والتطبٌقات،  للسداسٌات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلٌم حسب الجدول التالً
 

 

 األساسٌة المنهجٌة االستكشافٌة األفقٌة المجموع
و                ح س 

 ت

 محاضرة 270 135 135 / 540

 أعمال موجهة 270 135 / 67.30 472.30

 أعمال تطبٌقٌة / / / / /

 عمل شخصً 225 60 / / 285

(محدد)عمل آخر 540 270 45 135 990  

 المجموع 1305 600 180 202.30 2287.30

 األرصدة 80 28 9 3 120

100 % 2.5 % 7.5 % 23.33 % 66.66 % 
 لكل وحدة األرصدة% 

 تعلٌم
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III  - البرنامج المفصل لكل مادة
(  لكل مادةةتقدٌم بطاقة مفصل) 
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  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. األكؿ: السداسي

التعميـ األساسية : اسـ الكحدة
ابستمكلكجيا عمكـ االعالـ كاالتصاؿ :1:اسـ المادة

 05: الرصيد
 03: المعامؿ

 
 
 

تمكٌن الطالب من التحكم فً علم المعرفة أو االبستمولوجٌا فً عالقاتها بالعلوم انسانٌة  :  أهداف التعلٌم
لعلوم االعالم واالتصال ولمختلف النظرٌات مستأنسٌن فً النقدٌة وعلم االتصال خاصة والتحكم فً الدراسة 

 والقٌمة الموضوعٌة لهذه العلوم ونقد  المنطقًصل األالهادفة إلى بٌان ذالك بعلم المعرفة أو االبستمولوجٌا 
. مقارباتها المنهجٌة

 
 

. أف يككف الطالب ممـ بالفمسفة في عالقاتيا بمختمؼ العمـك: المعارؼ المسبقة المطمكبة 
 

 : محتوى المادة

 األبستمكلكجيامدخؿ إلى : المحكر األكؿ
، األبستمكلكجيامفيـك  .1
، األبستمكلكجيامياـ  .2
: أىـ االتجاىات اإلبستمكلكجية .3

  ديكارتRené Descartes ،
  امانكيؿ كانطEmmanuel Kant ،
  غاستكف باشالرGaston Bachelard ،
  ميشيؿ فكككMichel Foucault ،



21                                                     اإلتصال انتُظًٍُ: ياستز أكادًٍَ                                                         
Mastère Académique : La Communication Organisationnelle  

  كارؿ بكبرKarl Popper ،
  فايربندFeyerabend .
إبستمكلكجيا عمـك اإلعالـ ك االتصاؿ : المحكر الثاني

1.  ، ىؿ فركع االتصاؿ تستحؽ كصؼ العمـك
ميالد عمـك اإلعالـ ك االتصاؿ،  .2
. عمـك االتصاؿ تخصص متعدد التخصصات .3

 (المفاىيـ ك النماذج) االتصاؿأبستمكلكجيا: لمحكر الثالث
إشكالية النماذج مف إشكالية المفاىيـ،  .1
: ثالكث نماذج االتصاؿ .2

  ،النماذج الكضعانية
  النماذج النسقية(modèles systémiques) ،
 النماذج البنائية(Les modèles structurels .)

. استخدامات النماذج .3
النماذج الكضعانية : المحكر الرابع

نمكذج نظرية اإلعالـ،  .1
نمكذج االتصاؿ عمى مستكييف،  .2
. نمكذج التسكيؽ .3

النماذج النسقية : المحكر الخامس
النمكذج االسكسيكمترم،  .1
النمكذج التبادلي،  .2
النمكذج التفاعمي،  .3
. النمكذج الدرامي .4

. النماذج البنائية: المحكر السادس
نمكذج ايبرتكست،  .1
. نمكذج المكقفي .2
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.  مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجٌح والسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن: طرٌقة التقٌٌم
 

ٌطلب من األستاذ المكلف بتدرٌس المادة تقدٌم قائمة من المصادر والمراجع األساسٌة والثانوٌة : المراجع
. للطلبة ، وتوجٌههم فً عملٌات البحث الببلٌوغرافً بهدف انتقاء ما هو مناسب لمضمون المادة

 
 

 

 
 

  . التنظٌمًلاالتصا: عنوان الماستر
. األول: السداسً

التعلٌم األساسٌة : اسم الوحدة
 الفكر التنظٌمً المعاصر 2:اسم المادة

 05: الرصٌد
 02: المعامل

 
 

التعرٌف بماهٌة التنظٌم، النسق واإلدارة بهدف ضبط المفاهٌم التً سوف نستعملها فً هده :  أهداف التعلٌم
الوحدة، خاصة وأنها قد عرفت اختالف كبٌر بٌن المفكرٌن والباحثٌن عبر الزمن رغم أنها فً جوهرها تتفق 

حول   فكرة التنظٌم كونها وحدة اجتماعٌة تقام قصدا لتحقٌق أهداف معٌنة 
 

. أن ٌكون الطالب ملم بالنظرٌات االتصال والتنظٌم: المعارف المسبقة المطلوبة 
 

 : محتوى المادة

 
 ماهٌة التنظٌم : المحور األول

  (التنظٌم، النظرٌة، اإلدارة، النسق)تعارٌف عامة  -1

 تطور الفكر التنظٌمً -2

 أنواع التنظٌم وأهمٌته -3

 مبادئ التنظٌم ومهامه -4

 البٌئة التنظٌمٌة والسلوك التنظٌمً  -5

 
 (التقلٌدٌة)المدرسة الكالسٌكٌة : المحور الثالث

 نظرٌة اإلدارة العلمٌة لتاٌلور – 1
 مبادئ النظرٌة -
 اسهامات النظرٌة -
 انتقادات النظرٌة-
 نظرٌة المبادئ اإلدارٌة لهنري فاٌول -2
 مبادئ النظرٌة -
 اسهامات النظرٌة-
 انتقادات النظرٌة -
 نظرٌة اإلدارة البٌروقراطٌة لماكس فٌبر -3
 مبادئ النظرٌة -
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 اسهامات النظرٌة-
 انتقادات النظرٌة-

 نظرٌة العالقات اإلنسانٌة  : المحور الثالث
 نظرٌة التون ماٌو -1
 (العالقات اإلنسانٌة)أسباب ظهور هدا االتجاه -
 اسهامات التون ماٌو -
 النقد الموجه له -
 نظرٌة ماري باركار -2
 مبادئها واسهاماتها فً العالقات اإلنسانٌة -

 االنتقادات الموجهة لها  -
 مدرسة الفكر اإلداري السلوكً : المحور الرابع

 نظرٌة ابراهام ما سلو-1
 نظرٌة ماك غرٌقور -2
 نظرٌة فرٌدرٌك هازبورغ-3
 

 مدرسة التنظٌم الحدٌثة : المحور الخامس
 نظرٌة النظم -1
 النظرٌة الظرفٌة -2
 

 تجارب بعض الدول المتطورة: المحور السادس
 (نظرٌة ز لولٌم أوتشً)نظام اإلدارة الٌابانٌة -1
نظام اإلدارة الكورٌة   -2
 

.  مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجٌح والسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن: طرٌقة التقٌٌم
 

ٌطلب من األستاذ المكلف بتدرٌس المادة تقدٌم قائمة من المصادر والمراجع األساسٌة والثانوٌة : المراجع
. للطلبة ، وتوجٌههم فً عملٌات البحث الببلٌوغرافً بهدف انتقاء ما هو مناسب لمضمون المادة

 

 

  . التنظٌمًلاالتصا: عنوان الماستر
. األول: السداسً

التعلٌم األساسٌة : اسم الوحدة
 االتصال الرقمً والفضاء العمومً 3: اسم المادة

 05: الرصٌد
 02: المعامل

 
وأداءه بما ٌلبً العمومٌة مؤسسات الفً االتصالً تطوٌر مستوٌات ممارسة العمل : أهداف التعلٌم
المنوطة بها، وٌحقق أعلى استفادة من إمكانات االجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالقتصادٌة المسئولٌات 

 إٌجابً فً عملٌة رافدكاالتصال الرقمً رفع كفاءة أداء  البحث عن سبل .االتصال الرقمً وتكنولوجٌاته
 .التطوٌر والتنمٌة

 
 االعالم واالتصال والمعلوماتٌة واللغات األجنبٌة تالتحكم فً تكنولوجٌا: المعارف المسبقة المطلوبة 
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 : محتوى المادة

 

  "New Media   "مفيـك االعالـ الجديد: المحكر األكؿ
: مظاىر تعدد تسميات االعالـ الجديدشرح مختمؼ - 1

كصؼ بعض تطبيقاتو التي تقـك عمى التكنكلكجيا الرقمية مثؿ   "Digital Media   "االعالـ الرقمي -1
 التمفزيكف الرقمي كالراديك الرقمي

  "Interactive Media   "االعالـ التفاعمي -2

بالتركيز عمى تطبيقاتو في االنترنت   "Online Media  "االعالـ الشبكي الحي عمى خطكط االتصاؿ -3
 .كغيرىا مف الشبكات 

أك "Cyber Space "مف تعبير الفضاء السيبركني   " Cyber Media     "الكسائط السيبركنية -4
 .عمـ التحكـ اآللي

لمداللة عمى التزاكج داخمو بيف الككمبيكتر كاالتصاؿ كعمى ظيكر  " Info Media  "اعالـ المعمكمات -5
 .نظاـ اعالمي جديد يستفيد مف تطكر تكنكلكجيا المعمكماتية كيندمج فييا 

مكانية خمقو لشبكة مف المعمكمات  " Hypermédia   "اعالـ الكسائط التشعبية -6 لطبيعتو المتشابكة كا 
 المتصمة ببعضيا بكصالت تشعبية اك كصالت 

لحالة االندماج التي تحدث داخمو بيف النص كالصكرة  " Multimédia   "اعالـ الكسائط المتعددة -7
كالفيديك 

: الفضاء العمكمي في عصر االتصاؿ الرقمي: المحكر الثاني

 .التقنيات الرقمية كتعميـ التصميـ -1
 تحديات االبتكار في العمؿ المؤسسي، كأدكاتو -2
 .تطكر أساليب ممارسة العالقات العامة، كأخالقياتيا  -3
 .إدارة البكابات الحككمية اإلليكتركنية  -4

 .المسئكلية االجتماعية لممؤسسات في عصر االتصاؿ الرقمي: المحكر الثالث
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 حمالت التسكيؽ االجتماعي عبر تطبيقات االتصاؿ الرقمي -1
 .. اإلدارة الرقمية التصاالت األزمة في الفضاء العمكمي -2
 . إدارة المعمكمات في الفضاء العمكمي عصر االتصاؿ الرقمي، التحديات كاألخالقيات -3

. تصميـ المكاقع اإلعالمية عبر الكسائط الذكية المختمفة لمؤسسات الفضاء العمكمي: المحكر الرابع

 الفف كالتصميـ في عصر االتصاؿ الرقمي -1
 .أخالقيات التصميـ في العصر الرقمي -2
 .التطبيقات الذكية في االتصاؿ الرقمي -3
 .دكر الكاقع االفتراضي العمكمي في االتصاؿ الرقمي الحديث -4
 .الفنكف البصرية كأثرىا في التحكالت االجتماعية  -5

 
.  مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجٌح والسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن: طرٌقة التقٌٌم

 
 

ٌطلب من األستاذ المكلف بتدرٌس المادة تقدٌم قائمة من المصادر والمراجع األساسٌة والثانوٌة : المراجع
. للطلبة ، وتوجٌههم فً عملٌات البحث الببلٌوغرافً بهدف انتقاء ما هو مناسب لمضمون المادة

 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. األكؿ: السداسي

التعميـ األساسية : اسـ الكحدة
 .االتصاؿ كالخدمة العمكمية 4: اسـ المادة

 05: الرصيد
 02: المعامؿ

 
تيدؼ ىذه المادة إلى تقريب الطالب مف الكاقع اليكمي الذم يمارس فيو االتصاؿ العمكمي : أىداؼ التعميـ

كتمكينو مف مقاربة كاقع الجماعات المحمية بنظرة عممية تسمح لو بتكظيؼ المعارؼ المكتسبة في ىذه 
.    المادة

المعارؼ المطمكبة في ىذه المادة ىك التحكـ في كؿ مالو عالقة بحقؿ االتصاؿ : المعارؼ المسبقة المطمكبة 
كاالتصاؿ التنظيمي ككذلؾ بعض المعارؼ ذات العالقة بإدارة الجماعات المحمية كآلية منكط بيا تنفيذ سياسة 

.  الحككمة ككحمقة كصؿ بيف المكاطف كالسمطة المركزية
 : محتكل المادة



26                                                     اإلتصال انتُظًٍُ: ياستز أكادًٍَ                                                         
Mastère Académique : La Communication Organisationnelle  

 :المحكر األكؿ
 .البمدية تجسد النظاـ الالمركزم في الدكلة كفضاء لممارسة الديمكقراطية عمى المستكل المحمي -1
 .الحؽ في االتصاؿ في عالقاتو بالسياسات العمكمية اليادفة لتحقيؽ التنمية المستدامة -2
أبعاد العالقة الترابطية بيف االتصاؿ العمكمي كصناعة القرار كعممية ثنائية تسمح لمبمدية مف التكصؿ  -3

 لرسـ استراتيجية اتصالية عمكمية رشيدة؟
 : المحكر الثاني

االتصاؿ العمكمي كرافد أساسي يؤسس لمبادرات تحسيسية كتكعكية تجاه المحافظة عمى المرفؽ  -1
 .العاـ

 .البمدية ممزمة قانكنا بتكفير كتطكير آليات التكاصؿ كالتفاعؿ كاالستماع لممكاطف -2
البمدية ممزمة قانكنا بإشراؾ المكاطف في عممية صنع القرار الذم لو عالقة بتطكير الخدمات العمكمية  -3

 .التي يكفرىا المرفؽ العاـ
 :المحكر الثالث

القدرة المعرفية كالعممية بالتركيبة الديمغرافية لممجتمع كانتقاء الكسيمة اإلعالمية كالتكاصمية األكثر  -1
 .تكافقا مع مختمؼ المستكيات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسة كالثقافية

المستخدـ كبيف المكظؼ / االتصاؿ المباشر كتبادؿ المعمكمات في إطار التفاعمية بيف المكاطف  -2
 .العمكمي

االتصاؿ التركيجي الذم ىدفو التعريؼ بالخدمات المقدمة مف قبؿ المؤسسات العمكمية كالجيكد  -3
 .المبذكلة مف أجؿ الصالح العاـ

 .يكمؼ الطمبة باختيار مشكالت ميدانية ذات عالقة بمحتكل المادة كيقدمكف تقارير حكليا: العمؿ الشخصي
 

.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ
يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع

 .جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك
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  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. األكؿ: السداسي

التعميـ المنيجية : اسـ الكحدة
 منيجية عمكـ االعالـ كاالتصاؿ 1: اسـ المادة

 04: الرصيد
 02: المعامؿ

 
ىذه المادة تمكف الطالب مف التحكـ المعرفي كالمنيجي في انجاز بحكث بمكاصفات عممية :  أىداؼ التعميـ

. كتقكم لديو القدرات التحميمية كالنقدية
أف يككف الطالب قد سبؽ لو كأف درس في مساره التعميمي مادة المنيجية ككمؼ : المعارؼ المسبقة المطمكبة 

 . بإنجاز عركض بحثية تـ تقييمو بناء عمييا
 

:  محتكل المادة
 البحت العممي في اإلعالـ ك االتصاؿ                                             : المحكر األكؿ

 المرحمة الفمسفية - أ
 المرحمة التجريبية - ب
 مجاؿ ابحاث اإلعالـ ك االتصاؿ - ت
 اتجاىات ابحات اإلعالـ ك االتصاؿ  - ث
 أنكاع ابحاث اإلعالـ ك االتصاؿ  - ج

 
الخطكات األساسية النجاز البحت  : المحكر الثاني

 .(المالحظة، التجربة )تعريؼ المشكمة العممية ك أدكات التعرؼ عميو - أ
 .تحديد المشكمة العممية - ب
 صياغة المشكمة  - ت
 .تحديد المصطمحات - ث
 تمخيص الدراسات السابقة - ج
 اختيار أسمكب البحت - ح
 صياغة التساؤالت ك كضع الفركض - خ
 تحديد منيج ك أدكات البحث - د
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 العينة في البحث  - ذ
 الدراسات التمييدية  - ر
 فئات التحميؿ  - ز

 الكسائؿ اإلحصائية  - س
 اختبارات الصدؽ ك الثبات - ش

تنظيـ المتف  : المحكر الثالث
الخطة  -1
 االقتباس-2
اليكامش  - 3
المراجع - 4

المحكر الرابع مناىج البحث في اإلعالـ ك االتصاؿ  
. منيج المسح-1
 (اختيار المشكمة جمع المادة إنجاز الخطة استخالص النتائج)المنيج التاريخي- 2
. منيج دراسة الحالة-3
المنيج التجريبي - 4
 

.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ
يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع

. جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك
 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. األكؿ: السداسي

التعميـ المنيجية : اسـ الكحدة
 المقاربات الكيفية ك الكمية 2: اسـ المادة

 03: الرصيد
 02: المعامؿ

 
  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر

. الثاني: السداسي
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التعميـ المنيجية : اسـ الكحدة
 المقاربات الكيفية ك الكمية 2: اسـ المادة

 03: الرصيد
 02: المعامؿ

 : أىداؼ التعميـ
 .تعريؼ الطالب بماىية البحكث الكمية كمناىجيا كتطبيقاتيا -
 .إلماـ الطالب بأدكات البحكث الكمية ككيفية استخداميا -
 .إكساب الطالب ميارة تحميؿ المعمكمات كتفسيرىا -
 .الطالب بتطبيقات البحكث الكمية في مجاؿ اإلعالـ -
 .تدريب الطالب عمى اختيار منيج البحث الذم يتناسب كطبيعة المشكمة البحثية التي يدرسيا -
. تمكيف الطالب مف بناء المقاييس العممية -

معرفة تقنيات البحث العممي، كاالطالع عمى مناىج كمدارس البحث العممي : المعارؼ المسبقة المطمكبة 
 .اإلعالمي

:  محتكل المادة 
 

الخطكات األكلية في البحكث اإلعالمية : أكال
 اختيار المكضكع .
 العنكاف .
 مشكمة البحث .
 الدراسات السابقة .
 فرضيات البحث كتساؤالتو. 

عناصر رئيسة في بحكث اإلعالـ : ثانيا
 المتغيرات أقساميا كأنكاعيا .
 مستكيات القياس .
 بناء مكازيف القياس .
 التعريفات اإلجرائية .
 الصدؽ كالثبات .

. مجتمعات البحكث اإلعالمية كالعينات: ثالثا
الدراسات اإلعالمية المسحية : رابعا

الدراسات الحقمية كالتجريبية : خامسا
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 المقصكد بالدراسات الحقمية .
 طرؽ جمع معمكماتيا :

 المالحظة .
 مجمكعة التركيز .
 دراسة الحالة .

 المقصكد بالدراسات التجريبية :
 أقساميا  .
 عناصر تطبيؽ التجربة في بحكث اإلعالـ .
 أنكاع التجارب .
 طرؽ اختيار عينة التجربة. 

 
تحميؿ المضمكف : سادسا
بحكث الصحافة : سابعا
بحكث كسائؿ اإلعالـ المسمكعة كالمرئية : ثامنا
تحميؿ المعمكمات كاستخراج النتائج : تاسعا

 خطكات ما قبؿ استخداـ الحاسب اآللي .
 خطكات استخداـ الحاسب. 
  

. تفسيرىا مناقشة النتائج ك: عاشرا
.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ

يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع
. جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك

 
  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر

. األكؿ: السداسي
. التعميـ االستكشافية: اسـ الكحدة
  فنيات التحرير االدارم1: اسـ المادة

 01: الرصيد
 01: المعامؿ
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يعتبر التحرير اإلدارم مف بيف المكاضيع التي تيـ الطالب يتعمـ الطالب منيجية كاضحة :  أىداؼ التعميـ

المعالـ لتحرير الرسالة اإلدارية مف خالؿ إبراز بعض الجكانب كالتقنيات المنيجية لمتحرير اإلدارم الكثائؽ 
اإلدارية المكتكبة عمكما كالرسالة اإلدارية عمى كجو الخصكص نظرا ألنيا الكسيمة الغالبة في االتصاؿ ك نقؿ 

  .المعمكمات
التحكـ في المغة كالتمتع بممكات كقدرات لغكية تساعده عمى التعبير ك الكتابة : المعارؼ المسبقة المطمكبة

 .  الكظيفية كالمكضكعية
 : محتكل المادة
  مفيـك التحرير اإلدارم لغة كاصطالحا: المحكر األكؿ

 أىمية التحرير اإلدارم -1
خصائص التحرير اإلدارم  -2
 احتراـ التسمسؿ اإلدارم  -3
  المسؤكلية كالحذر  -4
 كاجب المحافظة عمى سر المينة  -5

األسمكب اإلدارم يتميز عف األساليب األخرل كاألسمكب األدبي : مميزات األسمكب اإلدارم: المحكر الثاني
: بالمميزات التالية

 . المكضكعية -1
 .الكضكح كالبساطة  -2
 .اإليجاز كالدقة  -3
 .المجاممة  -4

 
ترتب الصيغ كتتنكع بتنكع المكضكع كبنيتو كثقافة المرسؿ كشخصية : المحكر الثالث صيغ التحرير اإلدارم

 : المرسؿ اليو كيمكف ترتيبيا عمى النحك األتي
 .صيغ التقديـ  -1
 .صيغ العرض كالمناقشة -2
 .صيغ الخاتمة -3

" الرسػػػائؿ اإلداريػة"أنكاع التحرير اإلدارم : المحكر الرابع
 الرسائؿ اإلدارية المرفقية -1
 الرسائؿ اإلدارية ذات الطابع الشخصي -2
 التػقريػر -3



32                                                     اإلتصال انتُظًٍُ: ياستز أكادًٍَ                                                         
Mastère Académique : La Communication Organisationnelle  

 المػحضر -4
 البػرقيات -5

.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ
يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع

 .جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك
 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. األكؿ: السداسي

. التعميـ االستكشافية: اسـ الكحدة
االدارة عف طريؽ المشركع 2: اسـ المادة

 01: الرصيد
 01: المعامؿ

 
االعتماد في ىذه المادة عمى المانجمنت في اإلدارة كالتسيير عف : اإلدارة عف طريؽ المشركع:  أىداؼ التعميـ

طريؽ التركيز عمى مشاريع بعينيا تأخذ بعيف االعتبار متغيرات السكؽ كالقدرات الحقيقية لممؤسسة كالفرص 
 .المتاحة ليا في ظؿ التحديات الدكلية الراىنة كخاصة عكلمة االقتصاد

دارة األعماؿ كالمقاربة النسقية: المعارؼ المسبقة المطمكبة   .  أف تككف لمطالب معارؼ سابقة في التسيير كا 
كالمقصكد بمفيـك اإلدارة بشكؿ عاـ ىي كافة النشاطات كالفعاليات التي تعمؿ مع بعضيا : محتكل المادة

البعض مف تخطيط كتنظيـ كتكجيو كمراقبة لغرض االستغالؿ األمثؿ إلمكانيات كمكارد المنظمة بقصد تحقيؽ 
 .أىداؼ المنظمة بكفاءة كفاعمية كضمف البيئة المحيطة بالمنظمة

تعريؼ المشركع : المحكر األكؿ
المشركع ىك مجيكد مؤقت يتـ القياـ بو إلنشاء خدمة أك سمعة أك نتيجة فريدة -1
نجازىا- 2 . المشركع ىك ميمة معينة محددة ُيراد تحقيقيا كا 
المشركع ىك مجيكد تستخدـ فيو مكارد معينة كتنفؽ مف أجمو األمكاؿ لمحصكؿ عمى         منافع - 3

متكقعة خالؿ فترة زمنية معينة  
ىك عبارة عف مجيكد يتـ القياـ بو بيدؼ تحقيؽ إنجاز محدد، لمرة كاحدة، كذك طبيعة خاصة : المشركع- 4

ال تتكرر بنفس الصكرة كيتـ عادة إنجاز ىذا المشركع في خالؿ فترة زمنية محددة، كفي حدكد المكازنة 
.  المكضكعة
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يستند األستاذ في تدريس ىذه الكحدة إلى نظرية النظـ، بمعنى أف : المقاربة المنيجية: المحكر الثاني
 :المشركع يمكف أف ينظر لو مف خالؿ المككنات التالية

رغبات العمالء، كالمكاد كالمكارد البشرية كالثقافة التنظيمية كاليياكؿ التنظيمية، " المدخالت  -1
كالمعمكمات الالزمة لتنفيذ المشركع ، اتخاذ القرارات ، التخطيط ، التنظيـ ، الرقابة ف آليات العمؿ ، 

 .المعالجات كالتكنكلكجيا الضركرية لتحكيؿ      المدخالت إلى مخرجات
 .أفكار كمعمكمات- خدمات متميزة كفريدة - سمع مممكسة كفريدة : " المخرجات تتمثؿ في اآلتي -2
لغرض تصحيح االنحرافات كلغرض التعمـ، كالدركس المستفادة مف تنفيذ : التغذية المرتدة  -3

 .المشركعات المختمفة كالمتنكعة
ىناؾ بعض الخصائص التي تميز بيا المشركعات، بحيث أف كؿ مشركع : خصائص المشركع: المحكر الثالث

 :لو خصائص تختمؼ عف المشاريع األخرل كتتمثؿ ىذه الخصائص فيما يمي
 الغرض -1
 دكرة الحياة -2
 التداخالت -3
  االنفرادية -4
 النزاع -5
 "الثقافة التنظيمية – البيئة – الجكدة – التكمفة – الكقت " القيكد  -6

إدارة المشركع : المحكر الرابع
كتتعمؽ بتخطيط العمميات المطمكبة لمتأكد مف أف المشركع يشمؿ كؿ األعماؿ : إدارة نطاؽ المشركع -1

نشاء ىيكؿ تجزئة لمعمؿ  .المطمكبة دكف سكاىا كا 
تشمؿ إدارة العمميات المتعمقة بإكماؿ المشركع في كقتو كذلؾ بتحديد األنشطة : إدارة كقت المشركع -2

 .كتتابعيا كتقدير مكارد األنشطة كمدة تنفيذ ىذه األنشطة كتطكير الجدكؿ الزمني كضبطو
كىي تتناكؿ العمميات المتعمقة بالتخطيط كالتقدير لممكازنة كمراقبة التكاليؼ حتى : إدارة تكمفة المشركع -3

 .يتـ اكتماؿ المشركع كفقنا لممكازنة المعتمدة
كتتعمؽ بالعمميات المطمكبة لضماف أف المشركع سيفي باألىداؼ التي تـ القياـ : إدارة جكدة المشركع -4

بيا كألجميا قاـ المشركع لتحقيقيا مف حيث مراقبة المكاصفات كالجكدة التي تعني باحتياجات 
 .كتطمعات كرغبات العمالء
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كتتعمؽ بالعمميات التي تنظـ فريؽ المشركع كتقـك بإدارتو، كتخطيط : إدارة المكارد البشرية لممشركع -5
 .المكارد البشرية، كتطكيرىا

كتتعمؽ بالعمميات الخاصة بإنتاج المعمكمات التي يحتاجيا المشركع بالشكؿ : إدارة اتصاالت المشركع -6
عداد تقارير األداء  .الصحيح كفي الكقت المناسب كتجميعيا كتكزيعيا كتخزينيا، كا 

كىي العمميات التي تتعمؽ بإدارة كتخطيط المخاطر كالقياـ بالتحميؿ الكمي : إدارة مخاطر المشركع -7
   .كالنكعي لممخاطر، كعمميات مراقبة المخاطر كضبطيا

كىي العمميات المتعمقة بشراء المنتجات، كالخدمات ككذلؾ عمميات إدارة العقكد كتخطيط : إدارة التكريد -8
 .المشتريات

نجاز  -9 كنستطيع القكؿ أف إدارة المشركع تساعد عمى تحقيؽ األداء لممشركع بالمكاصفات المطمكبة كا 
 .العمؿ في الكقت المحدد، كحسب الجدكلة الزمنية لممشركع

.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ
يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع

. جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك
 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. األكؿ: السداسي

التعميـ األفقية : اسـ الكحدة
.  المغة األجنبية1: اسـ المادة

 01: الرصيد
 01: المعامؿ

 
اللغات األجنبٌة هً وحدات تدرٌسٌة إجبارٌة تندرج ضمن المسار التكوٌنً للطلب فً :  أهداف التعلٌم

مستوى الماستر الهدف منها هو تمكٌن الطالب فً التحكم فً لغة أجنبٌة واحدة على األقل قراءة وفهما 
. وكتابة

 
 .التحكم فً اللغات األجنبٌة: المعارف المسبقة المطلوبة 

 

: محتوى المادة
1- Module : English 

2- Branch : Institutional Communication 

3- Type Of  Module : Practical Courses 

4- The Programme : 
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1st Semester:  

- Some useful vocabulary about institutional communication 
1st séance course 
2nd séance Exercises 

- Public relation  
1st séance course 
2nd séance Exercises 

- Marketing 01( definition and objectives) 
1st séance course 
2nd séance Exercise 

V- Marketing 02 ( Mix marketing) 
1st séance course 
2nd séance Exercises 
V- Public relation toward Emailing and news latter 
1st séance course 
2nd séance Exercises 

 
  

 
.  مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجٌح والسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن: طرٌقة التقٌٌم

ٌطلب من األستاذ المكلف بتدرٌس المادة تقدٌم قائمة من المصادر والمراجع األساسٌة والثانوٌة : المراجع
. للطلبة ، وتوجٌههم فً عملٌات البحث الببلٌوغرافً بهدف انتقاء ما هو مناسب لمضمون المادة

  . التنظٌمًلاالتصا: عنوان الماستر

. الثاني: السداسي
التعميـ األساسية : اسـ الكحدة
ابستمكلكجيا عمكـ االعالـ كاالتصاؿ :1:اسـ المادة

 05: الرصيد
 03: المعامؿ

 
تمكٌن الطالب من التحكم فً علم المعرفة أو االبستمولوجٌا فً عالقاتها بالعلوم انسانٌة  :  أهداف التعلٌم

لعلوم االعالم واالتصال ولمختلف النظرٌات مستأنسٌن فً النقدٌة وعلم االتصال خاصة والتحكم فً الدراسة 
 والقٌمة الموضوعٌة لهذه العلوم ونقد  المنطقًصل األالهادفة إلى بٌان ذالك بعلم المعرفة أو االبستمولوجٌا 

. مقارباتها المنهجٌة
 

 .أن ٌكون الطالب ملم بالفلسفة فً عالقاتها بمختلف العلوم: المعارف المسبقة المطلوبة 

 : محتكل المادة
مدخؿ إلى األبستمكلكجيا : المحكر األكؿ

مفيـك األبستمكلكجيا،  .4
مياـ األبستمكلكجيا،  .5
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: أىـ االتجاىات اإلبستمكلكجية .6
  ديكارتRené Descartes ،
  امانكيؿ كانطEmmanuel Kant ،
  غاستكف باشالرGaston Bachelard ،
  ميشيؿ فكككMichel Foucault ،
  كارؿ بكبرKarl Popper ،
  فايربندFeyerabend .
إبستمكلكجيا عمـك اإلعالـ ك االتصاؿ : المحكر الثاني

4.  ، ىؿ فركع االتصاؿ تستحؽ كصؼ العمـك
ميالد عمـك اإلعالـ ك االتصاؿ،  .5
. عمـك االتصاؿ تخصص متعدد التخصصات .6

 (المفاىيـ ك النماذج)أبستمكلكجيا االتصاؿ: لمحكر الثالث
إشكالية النماذج مف إشكالية المفاىيـ،  .4
: ثالكث نماذج االتصاؿ .5

  ،النماذج الكضعانية
  النماذج النسقية(modèles systémiques) ،
 النماذج البنائية(Les modèles structurels .)

. استخدامات النماذج .6
النماذج الكضعانية : المحكر الرابع

نمكذج نظرية اإلعالـ،  .4
نمكذج االتصاؿ عمى مستكييف،  .5
. نمكذج التسكيؽ .6

النماذج النسقية : المحكر الخامس
النمكذج االسكسيكمترم،  .5
النمكذج التبادلي،  .6
النمكذج التفاعمي،  .7
. النمكذج الدرامي .8

. النماذج البنائية: المحكر السادس
نمكذج ايبرتكست،  .3
. نمكذج المكقفي .4
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.  مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجٌح والسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن: طرٌقة التقٌٌم
 

ٌطلب من األستاذ المكلف بتدرٌس المادة تقدٌم قائمة من المصادر والمراجع األساسٌة والثانوٌة : المراجع
. للطلبة ، وتوجٌههم فً عملٌات البحث الببلٌوغرافً بهدف انتقاء ما هو مناسب لمضمون المادة

 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. الثاني: السداسي

التعميـ األساسية : اسـ الكحدة
 الفكر التنظيمي المعاصر 2:اسـ المادة

 05: الرصيد
 02: المعامؿ

 
التعرٌف بماهٌة التنظٌم، النسق واإلدارة بهدف ضبط المفاهٌم التً سوف نستعملها فً هده :  أهداف التعلٌم

الوحدة، خاصة وأنها قد عرفت اختالف كبٌر بٌن المفكرٌن والباحثٌن عبر الزمن رغم أنها فً جوهرها تتفق 
حول   فكرة التنظٌم كونها وحدة اجتماعٌة تقام قصدا لتحقٌق أهداف معٌنة 

. أن ٌكون الطالب ملم بنظرٌات االتصال والتنظٌم: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 : محتكل المادة
ماىية التنظيـ  : المحكر األكؿ

  (التنظيـ، النظرية، اإلدارة، النسؽ)تعاريؼ عامة  -6
 تطكر الفكر التنظيمي -7
 أنكاع التنظيـ كأىميتو -8
 مبادئ التنظيـ كميامو -9

 البيئة التنظيمية كالسمكؾ التنظيمي  -10
 (التقميدية)المدرسة الكالسيكية : المحكر الثالث

نظرية اإلدارة العممية لتايمكر   –1
مبادئ النظرية  -
اسيامات النظرية  -
انتقادات النظرية -
نظرية المبادئ اإلدارية لينرم فايكؿ  -2
مبادئ النظرية  -
اسيامات النظرية -
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انتقادات النظرية  -
نظرية اإلدارة البيركقراطية لماكس فيبر  -3
مبادئ النظرية  -
اسيامات النظرية -
انتقادات النظرية -

نظرية العالقات اإلنسانية   : المحكر الثالث
نظرية التكف مايك  -1
 (العالقات اإلنسانية)أسباب ظيكر ىدا االتجاه -
اسيامات التكف مايك  -
النقد المكجو لو  -
نظرية مارم باركار  -2
مبادئيا كاسياماتيا في العالقات اإلنسانية  -
االنتقادات المكجية ليا   -

مدرسة الفكر اإلدارم السمككي  : المحكر الرابع
نظرية ابراىاـ ما سمك -1
نظرية ماؾ غريقكر  -2
نظرية فريدريؾ ىازبكرغ -3

مدرسة التنظيـ الحديثة  : المحكر الخامس
نظرية النظـ  -1
النظرية الظرفية  -2

تجارب بعض الدكؿ المتطكرة : المحكر السادس
 (نظرية ز لكليـ أكتشي)نظاـ اإلدارة اليابانية -1
نظاـ اإلدارة الككرية   -2

.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ
يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع

. جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك
 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. الثاني: السداسي

التعميـ األساسية : اسـ الكحدة
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 االتصاؿ الرقمي كالفضاء العمكمي 3: اسـ المادة
 05: الرصيد
 02: المعامؿ

 
وأداءه بما ٌلبً العمومٌة مؤسسات الفً االتصالً تطوٌر مستوٌات ممارسة العمل : أهداف التعلٌم
المنوطة بها، وٌحقق أعلى استفادة من إمكانات االجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالقتصادٌة المسئولٌات 

 إٌجابً فً عملٌة رافدكاالتصال الرقمً رفع كفاءة أداء  البحث عن سبل .االتصال الرقمً وتكنولوجٌاته
 .التطوٌر والتنمٌة

 االعالم واالتصال والمعلوماتٌة واللغات األجنبٌة تالتحكم فً تكنولوجٌا: المعارف المسبقة المطلوبة 
 

 : محتوى المادة

  "New Media   "مفيـك االعالـ الجديد: المحكر األكؿ
: مظاىر تعدد تسميات االعالـ الجديدشرح مختمؼ - 1

كصؼ بعض تطبيقاتو التي تقـك عمى التكنكلكجيا الرقمية مثؿ   "Digital Media   "االعالـ الرقمي -8
 التمفزيكف الرقمي كالراديك الرقمي

  "Interactive Media   "االعالـ التفاعمي -9

بالتركيز عمى تطبيقاتو في   "Online Media  "االعالـ الشبكي الحي عمى خطكط االتصاؿ -10
 .االنترنت كغيرىا مف الشبكات 

 Cyber "مف تعبير الفضاء السيبركني   " Cyber Media     "الكسائط السيبركنية -11
Space"أك عمـ التحكـ اآللي. 

لمداللة عمى التزاكج داخمو بيف الككمبيكتر كاالتصاؿ  " Info Media  "اعالـ المعمكمات -12
 .كعمى ظيكر نظاـ اعالمي جديد يستفيد مف تطكر تكنكلكجيا المعمكماتية كيندمج فييا 

مكانية خمقو لشبكة مف  " Hypermédia   "اعالـ الكسائط التشعبية -13 لطبيعتو المتشابكة كا 
 المعمكمات المتصمة ببعضيا بكصالت تشعبية اك كصالت 

لحالة االندماج التي تحدث داخمو بيف النص  " Multimédia   "اعالـ الكسائط المتعددة -14
كالصكرة كالفيديك 

: الفضاء العمكمي في عصر االتصاؿ الرقمي: المحكر الثاني
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 .التقنيات الرقمية كتعميـ التصميـ -5
 تحديات االبتكار في العمؿ المؤسسي، كأدكاتو -6
 .تطكر أساليب ممارسة العالقات العامة، كأخالقياتيا  -7
 .إدارة البكابات الحككمية اإلليكتركنية  -8

 .المسئكلية االجتماعية لممؤسسات في عصر االتصاؿ الرقمي: المحكر الثالث

 حمالت التسكيؽ االجتماعي عبر تطبيقات االتصاؿ الرقمي -4
 .. اإلدارة الرقمية التصاالت األزمة في الفضاء العمكمي -5
 . إدارة المعمكمات في الفضاء العمكمي عصر االتصاؿ الرقمي، التحديات كاألخالقيات -6

. تصميـ المكاقع اإلعالمية عبر الكسائط الذكية المختمفة لمؤسسات الفضاء العمكمي: المحكر الرابع

 الفف كالتصميـ في عصر االتصاؿ الرقمي -6
 .أخالقيات التصميـ في العصر الرقمي -7
 .التطبيقات الذكية في االتصاؿ الرقمي -8
 .دكر الكاقع االفتراضي العمكمي في االتصاؿ الرقمي الحديث -9

 .الفنكف البصرية كأثرىا في التحكالت االجتماعية  -10
 

.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ
يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع

. جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك
 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
 .الثاني: السداسي

التعميـ األساسية : اسـ الكحدة
 .تقنيات إدارة المفاكضات 4: اسـ المادة

 05: الرصيد
 02: المعامؿ

اليدؼ مف تدريس ىذه المادة لطمبة الماستر في فرع االتصاؿ التنظيمي يكمف في تمكيف : أىداؼ التعميـ
الطمبة مف تقنيات إدارة المفاكضة الجماعية كشكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ ك أسمكب حضارم ديمقراطي في 
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الحكار تفيد عمميا مف يمكف أف يككف منيـ مستقبال أحد طرفي  المفاكضة الجماعية في المؤسسة التي يعمؿ 
. بيا ك يمثميا نقابيا أك يديرىا
أف تككف لمطالب معارؼ سابقة تتعمؽ بعالقات العمؿ كأطراؼ اإلنتاج الثالثة مف : المعارؼ المسبقة المطمكبة 

نقابات كأرباب عمؿ كقطاعات كزارية مكككؿ ليا إدارة شؤكف العمؿ كالعماؿ ككذلؾ معرفة سابقة بالمؤسسات 
". منظمة العمؿ العربية- مكتب العمؿ الدكلي "الدكلية 

:  محتكل المادة
: المحاكر األساسية

: تحديد مفيـك المفاكضة ك التعريؼ بيا ك يتضمف النقاط التالية: المحكر األكؿ
التعريؼ بالمفاكضة التي ارتبطت في البداية بالدبمكماسية ك التجارة، ثـ امتدت إلى قطاعات متعددة في – 1

الحياة االجتماعية سكاء في العائمة أك المؤسسة، بحيث أصبح التفاكض نمط حياة حقيقي ك مسار مستقر 
مندمج في الحياة اليكمية، ييدؼ إلى تحسيف عممية االتصاؿ بيف أطرافيا، ك ارتبط بانتشار النمكذج 

. الديمقراطي في كؿ مستكيات المجتمع
  Négociation , Négocierالتعريؼ المغكم لممفاكضة ك التفاكض  – 
 بصفة Concept de Harvardالتعريؼ االصطالحي لممفاكضة بصفة عامة ك كفقا لمفيـك ىارفارد  – 

 سنة ك ال يزاؿ يثبت فعاليتو 25خاصة ، الذم كضعو مجمكعة مف الباحثيف مف جامعة ىارفارد منذ أكثر مف 
. إلى اليـك

. مبادئ المفاكضة حسب المفيـك السابؽ الذكر ك خصائصيا-  2
.   ك مقارباتيا أنكاع المفاكضة– ج 
دارة المفاكضة كاقتراح الحمكؿ ك الكصكؿ إلى القرار : تقنيات المفاكضة– د  التحضير ككضع االستراتيجية كا 

.    أك االتفاؽ المقبكؿ مف الطرفيف
: التعريؼ بالمفاكضة الجماعية في المؤسسة: المحكر الثاني

. فقييا ك أيضا قانكنيا طبقا لقانكف العمؿ تعريؼ المفاكضة الجماعية في المؤسسة– أ 
. (النقابات ك االتحادات العمالية ك أصحاب العمؿ )أطراؼ المفاكضة الجماعية –ب 
. كظائؼ المفاكضة الجماعية– ج 
اإلطار القانكني لممفاكضة الجماعية في المؤسسة مف حيث مضمكف المفاكضة المتعمؽ بعالقات العمؿ – د 

قانكف العمؿ الجزائرم، االتفاقيات الدكلية الصادرة عف منظمة العمؿ الدكلية، :  كمف حيث أنيا حؽ قانكني
. أعماؿ لجنة حرية التجمع التابعة لمنظمة العمؿ الدكلية

:   تقنيات إدارة المفاكضة الجماعية: المحكر الثالث
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الفريؽ المفاكض ك مؤىالتو االتصالية ، أىداؼ المفاكضة،  )مراحؿ تحضير ك إعداد المفاكضة الجماعية- أ 
القضايا الرئيسية المطركحة لمتفاكض كالمتعمقة بعالقات العمؿ، تحضير الممؼ الكامؿ لممفاكضة 

  (...الجماعية
.  التساؤالت الضركرية التي تطرح في إطار العممية االتصالية لمتحقؽ مف فعالية المفاكضة الجماعية-  ب 
إلى جانب اشتراكيا ك استعانتيا بالكثير مف التقنيات االتصالية : تقنيات ك إدارة المفاكضة الجماعية- ج 

قبؿ ):  الخاصة بإدارة المفاكضة بصفة عامة ، تنفرد المفاكضة الجماعية ببعض التقنيات االتصالية إلدارتيا
 (.بدء المفاكضة الجماعية، أثناء المفاكضة الجماعية، التكصؿ إلى االتفاؽ الجماعي ك التكقيع عميو

. متابعة تطبيؽ االتفاؽ الجماعي- د 
.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ

يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع
. جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك

 
  

 
 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. الثاني: السداسي

التعميـ المنيجية : اسـ الكحدة
 منيجية عمكـ االعالـ كاالتصاؿ 1: اسـ المادة

 04: الرصيد
 02: المعامؿ

ىذه المادة تمكف الطالب مف التحكـ المعرفي كالمنيجي في انجاز بحكث بمكاصفات عممية :  أىداؼ التعميـ
. كتقكم لديو القدرات التحميمية كالنقدية

أف يككف الطالب قد سبؽ لو كأف درس في مساره التعميمي مادة المنيجية ككمؼ : المعارؼ المسبقة المطمكبة 
.  بإنجاز عركض بحثية تـ تقييمو بناء عمييا

:  محتكل المادة
 البحت العممي في اإلعالـ ك االتصاؿ                                               : المحكر األكؿ

 المرحمة الفمسفية - ح
 المرحمة التجريبية - خ
 مجاؿ ابحاث اإلعالـ ك االتصاؿ - د
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 اتجاىات ابحات اإلعالـ ك االتصاؿ  - ذ
أنكاع ابحاث اإلعالـ ك االتصاؿ   - ر

الخطكات األساسية النجاز البحت  : المحكر الثاني
 .(المالحظة، التجربة )تعريؼ المشكمة العممية ك أدكات التعرؼ عميو - ص
 .تحديد المشكمة العممية - ض
 صياغة المشكمة  - ط
 .تحديد المصطمحات - ظ
 تمخيص الدراسات السابقة - ع
 اختيار أسمكب البحت - غ
 صياغة التساؤالت ك كضع الفركض - ؼ
 تحديد منيج ك أدكات البحث - ؽ
 العينة في البحث  - ؾ
 الدراسات التمييدية  - ؿ
 فئات التحميؿ  -ـ 
 الكسائؿ اإلحصائية  - ف
 اختبارات الصدؽ ك الثبات - ق

تنظيـ المتف  : المحكر الثالث
الخطة  -1
 االقتباس-2
اليكامش  - 3
المراجع - 4

المحكر الرابع مناىج البحث في اإلعالـ ك االتصاؿ  
. منيج المسح-1
 (اختيار المشكمة جمع المادة إنجاز الخطة استخالص النتائج)المنيج التاريخي- 2
. منيج دراسة الحالة-3
المنيج التجريبي - 4

.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ
يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع

. جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك
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  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. الثاني: السداسي

التعميـ المنيجية : اسـ الكحدة
 المقاربات الكيفية ك الكمية 2: اسـ المادة

 03: الرصيد
 02: المعامؿ

 : أىداؼ التعميـ
 .تعريؼ الطالب بماىية البحكث الكمية كمناىجيا كتطبيقاتيا -
 .إلماـ الطالب بأدكات البحكث الكمية ككيفية استخداميا -
 .إكساب الطالب ميارة تحميؿ المعمكمات كتفسيرىا -
 .الطالب بتطبيقات البحكث الكمية في مجاؿ اإلعالـ -
 .تدريب الطالب عمى اختيار منيج البحث الذم يتناسب كطبيعة المشكمة البحثية التي يدرسيا -
. تمكيف الطالب مف بناء المقاييس العممية -

معرفة تقنيات البحث العممي، كاالطالع عمى مناىج كمدارس البحث العممي : المعارؼ المسبقة المطمكبة 
 .اإلعالمي

:  محتكل المادة 
الخطكات األكلية في البحكث اإلعالمية : أكال

 اختيار المكضكع .
 العنكاف .
 مشكمة البحث .
 الدراسات السابقة .
 فرضيات البحث كتساؤالتو. 

عناصر رئيسة في بحكث اإلعالـ : ثانيا
 المتغيرات أقساميا كأنكاعيا .
 مستكيات القياس .
 بناء مكازيف القياس .
 التعريفات اإلجرائية .
 الصدؽ كالثبات .

. مجتمعات البحكث اإلعالمية كالعينات: ثالثا
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الدراسات اإلعالمية المسحية : رابعا
الدراسات الحقمية كالتجريبية : خامسا

 المقصكد بالدراسات الحقمية .
 طرؽ جمع معمكماتيا :

 المالحظة .
 مجمكعة التركيز .
 دراسة الحالة .

 المقصكد بالدراسات التجريبية :
 أقساميا  .
 عناصر تطبيؽ التجربة في بحكث اإلعالـ .
 أنكاع التجارب .
 طرؽ اختيار عينة التجربة. 

تحميؿ المضمكف : سادسا
بحكث الصحافة : سابعا
بحكث كسائؿ اإلعالـ المسمكعة كالمرئية : ثامنا
تحميؿ المعمكمات كاستخراج النتائج : تاسعا

 خطكات ما قبؿ استخداـ الحاسب اآللي .
 خطكات استخداـ الحاسب. 
  

. تفسيرىا مناقشة النتائج ك: عاشرا
.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ

يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع
. جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك

 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. الثاني: السداسي

. التعميـ االستكشافية: اسـ الكحدة
  فنيات التحرير االدارم1: اسـ المادة

 01: الرصيد
 01: المعامؿ
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يعتبر التحرير اإلدارم مف بيف المكاضيع التي تيـ الطالب يتعمـ الطالب منيجية كاضحة :  أىداؼ التعميـ
المعالـ لتحرير الرسالة اإلدارية مف خالؿ إبراز بعض الجكانب كالتقنيات المنيجية لمتحرير اإلدارم الكثائؽ 

اإلدارية المكتكبة عمكما كالرسالة اإلدارية عمى كجو الخصكص نظرا ألنيا الكسيمة الغالبة في االتصاؿ ك نقؿ 
. المعمكمات

التحكـ في المغة كالتمتع بممكات كقدرات لغكية تساعده عمى التعبير ك الكتابة : المعارؼ المسبقة المطمكبة
 .  الكظيفية كالمكضكعية

:  محتكل المادة
  مفيـك التحرير اإلدارم لغة كاصطالحا: المحكر األكؿ

 أىمية التحرير اإلدارم- 1
خصائص التحرير اإلدارم - 2
احتراـ التسمسؿ اإلدارم -3
  المسؤكلية كالحذر -4
 كاجب المحافظة عمى سر المينة -5

األسمكب اإلدارم يتميز عف األساليب األخرل كاألسمكب األدبي : مميزات األسمكب اإلدارم: المحكر الثاني
: بالمميزات التالية

 . المكضكعية -1
 .الكضكح كالبساطة  -2
 .اإليجاز كالدقة  -3
 .المجاممة  -4

ترتب الصيغ كتتنكع بتنكع المكضكع كبنيتو كثقافة المرسؿ كشخصية : المحكر الثالث صيغ التحرير اإلدارم
 : المرسؿ اليو كيمكف ترتيبيا عمى النحك األتي

 .صيغ التقديـ -1
 .صيغ العرض كالمناقشة -2
 .صيغ الخاتمة -3

" الرسػػػائؿ اإلداريػة"أنكاع التحرير اإلدارم : المحكر الرابع
 الرسائؿ اإلدارية المرفقية -1
 الرسائؿ اإلدارية ذات الطابع الشخصي -2
 التػقريػر -3
 المػحضر -4
البػرقيات  -5
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.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ
يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع

. جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك
 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. الثاني: السداسي

. التعميـ االستكشافية: اسـ الكحدة
  اتصاؿ االزمات2: اسـ المادة

 01: الرصيد
 01: المعامؿ

اليدؼ مف إبراز دكر االتصاؿ ك اإلعالـ في حياة الفرد ك المجتمع، كما أف : ىدؼ المادة:  أىداؼ التعميـ
ىذه المادة ىك تمكيف الطالب مف التحكـ في إدارة كتسيير مختمؼ األزمات التي تكاجو المؤسسة في شكؿ 

. نزاعات أك صراعات كىذا بتكظيؼ االتصاؿ كتقنية كآلية ليا القدرة عمى التخفيؼ مف حدة النزاعات
 

أف يككف الطالب ممـ بمعارؼ ليا عالقة بالتخصص كمتحكـ معرفيا في نظريات : المعارؼ المسبقة المطمكبة 
. االتصاؿ

: محتكل المادة
اليدؼ مف ىذه المادة ىك إبراز دكر االتصاؿ ك اإلعالـ في حياة الفرد ك المجتمع، كما أف : ىدؼ المادة- 

تمكيف الطالب مف التحكـ في إدارة كتسيير مختمؼ األزمات التي تكاجو المؤسسة في شكؿ نزاعات أك 
. صراعات كىذا بتكظيؼ االتصاؿ كتقنية كآلية ليا القدرة عمى التخفيؼ مف حدة النزاعات

  محاضرة :طبيعة الدرس- 8
  إلقاء، نقاش :المنيجية المتبعة- 9

تشمل العناصر والمحاور األساسية المرتبطة بالمحتوى التعميمي لكل : المسائؿ الدراسية- 10
 محاضرة

:المحاكر األساسية  
 1-تعريؼ األزمة كخصائصيا كالمفاىيـ المرتبطة بو

 مراحؿ تككيف كتطكر األزمة- 2

مراحؿ إدارة األزمة- 3  

 استراتيجيات إدارة األزمات ككضع السيناريكىات المناسبة-4
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.دكر االتصاؿ في إدارة األزمات  -5 
.دكر اإلعالـ في إدارة األزمات  -6 
.استراتيجيات اتصاؿ األزمات  -7 

..تخطيط االتصاؿ لمرحمة ما قبؿ األزمة  -8 
.تخطيط االتصاؿ أثناء مرحمة األزمة  -9 
.تخطيط االتصاؿ بعد مرحمة األزمة  -10 

 

النمكذج التكنسي:  دراسة لبعض األزمات  

 النمكذج المصرم
 النمكذج الميبي

النمكذج السكرم 
.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ

يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع
. جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك

 
 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. الثاني: السداسي

التعميـ األفقية : اسـ الكحدة
.  المغة األجنبية1: اسـ المادة

 01: الرصيد
 01: المعامؿ

 
اللغات األجنبٌة هً وحدات تدرٌسٌة إجبارٌة تندرج ضمن المسار التكوٌنً للطلب فً :  أهداف التعلٌم

مستوى الماستر الهدف منها هو تمكٌن الطالب فً التحكم فً لغة أجنبٌة واحدة على األقل قراءة وفهما 
. وكتابة

. التحكم فً اللغات األجنبٌة: المعارف المسبقة المطلوبة 
 

 : محتوى المادة

 
5- Module : English 

6- Branch : Institutional Communication 

7- Type Of  Module : Practical Courses 
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8- The Programme : 

1st Semester:  

- Some useful vocabulary about institutional communication 
1st séance course 
2nd séance Exercises 

- Public relation  
1st séance course 
2nd séance Exercises 

- Marketing 01( definition and objectives) 
1st séance course 
2nd séance Exercise 

V- Marketing 02 ( Mix marketing) 
1st séance course 
2nd séance Exercises 
V- Public relation toward Emailing and news latter 
1st séance course 
2nd séance Exercises 

 
 

.  مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجٌح والسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن: طرٌقة التقٌٌم
 

ٌطلب من األستاذ المكلف بتدرٌس المادة تقدٌم قائمة من المصادر والمراجع األساسٌة والثانوٌة : المراجع
. للطلبة ، وتوجٌههم فً عملٌات البحث الببلٌوغرافً بهدف انتقاء ما هو مناسب لمضمون المادة

 
 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. الثالث: السداسي

التعميـ األساسية : اسـ الكحدة
  المعمكماتيةاألنظمة 1: اسـ المادة

 05: الرصيد
 03: المعامؿ

تيدؼ ىذه المادة إلى التركيز عمى أىمية أمف نظاـ المعمكمات ك حمايتو خاصة في ظؿ : أىداؼ التعميـ
تطكرات تكنكلكجيا المعمكمات ك االتصاالت التي مكنت مف جية ظيكر أدكات متطكرة ساىمت في تيسير 

رقمنة كتنقؿ المعمكمات ك تخزينيا باستعماؿ أدكات حديثة ،ك تخفيض التكاليؼ كمف جية أخرل تعريض نظاـ 
معمكمات المؤسسة لتيديدات حقيقية يتطمب منيا تكفير سبؿ الحماية ليا مف خالؿ اتخاذ االجراءات الالزمة 

.  ك ادخاؿ التطبيقات التكنكلكجية الحديثة لحماية انظمة المعمكمات ككقايتو
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معرفة الطالب لطبيعة التطكرات التكنكلكجية كرىانات المعمكمات كتنقميا ك : المعارؼ المسبقة المطمكبة 
  .تخزينيا باستعماؿ أدكات حديثة ككذا التطبيقات التكنكلكجية الحديثة لحماية انظمة المعمكمات

:  محتكل المادة
مفاىيـ عامة حكؿ أمف نظاـ المعمكمات : المحكر األكؿ

  مفيـك المعمكمة1.
المعمكمة ىي أداة سند ك تنسيؽ عمميات التسيير؛ -     
؛ (المؤسسة)المعمكمة ىي أداة اتصاؿ داخؿ المنظمة -     
المعمكمة ىي حامؿ معرفة األشخاص؛ -     
. المعمكمة ىي أداة ربط مع المحيط-     

مفيـك نظاـ المعمكمات   - 2
مفاىيـ حكؿ أمف المعمكمات ك أمف نظاـ المعمكمات  - 3

استراتيجية أمف نظاـ المعمكمات : المحكر الثاني
تقييـ أىمية المعمكمات مف أجؿ حماية أفضؿ ليا - 1
 كيفية تحديد ما يجب أف يككف محمي؟ - 2
 .ترتيب المعمكمات حسب قيمتيا كتقييـ المخاطر- 3

. بناء سياسة أمف مالئمة: المحكر الثالث
تأميف نظاـ المعمكمات - 1
 التدابير الكقائية - 2
التدابير العالجية - 3

ما ىي األدكات التي نستخدميا لحماية أدنى لنظاـ المعمكمات؟ : المحكر الرابع
 أدكات الحماية األساسية- 1
 الحماية مف الفيركسات؟ ما ىك؟- 2
 جدار الحماية؟ ما ىك؟   - 3

.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ
يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع

. جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك
 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. الثالث: السداسي

التعميـ األساسية : اسـ الكحدة
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   الثقافة االتصالية  كاالداء الكظيفي2: اسـ المادة
 05: الرصيد
 02: المعامؿ

 

 تفعؿ األداء الكظيفي كالبحث في أسباب التيتمقيف الطالب الثقافة االتصالية  الكصكؿ إلى:  أىداؼ التعميـ
 .االنحراؼ في أداء الفاعميف المنتميف لمتنظيـ

أف يككف ممـ بالفكر التنظيمي كالسيركرة التاريخية لألىـ المراحؿ التي مر بيا : المعارؼ المسبقة المطمكبة 
. التنظيـ كنسؽ مفتكح يتفاعؿ بو فاعمكف ليـ مصالح مختمفة كأىداؼ مشتركة

 : محتكل المادة
 

:  التطكير التنظيمي
:  يقـك عمى المحاكر الثالثة التالية- 

:  المستفيد مف التغيير: المحكر األكؿ
 .الفرد بغض النظر عف مركزة أك عممو -1

 الفرع ككؿ يشمؿ ذلؾ كؿ األفراد في نطاؽ الفرع كسمطتيا -2

:  المستيدؼ مف التغيير: المحكر الثاني

. أحداث التغيير الفكرم في القيـ كاإلدراؾ كالمكاقؼ كالمشاعر-1
. إحداث التغيير السمككي تعتبر في القدرات كاألفعاؿ كالتفاعالت-2
. أحداث التغيير اإلجرائي كتتغير في قكاعد العمؿ كنظـ الحكافز كالسياسات كاإلجراءات-3
. إحداث التغيير الييكمي تغيير الييكؿ العاـ كقنكات االتصاؿ كتدفؽ السمطة كعالقات العمؿ-4

: مجاؿ التغيير كأيف يقكـ؟ العالقات التي يشمميا: المحكر الثالث
. (اإلدراؾ الشخصي كالمكقؼ كالسمكؾ)إحداث التغيير في القرارات الشخصية لإلفراد  -1

 .(كيؼ يرل الفرد كاآلخركف أنفسيـ)إحداث التغيير في العالقات بيف األفراد  -2

 .(كيؼ يشعر األعضاء كسمككيـ كالجماعة)إحداث التغيير في قدرات جماعة العمؿ  -3

. إحداث التغيير في العالقات بيف جماعة األعضاء -4

. (المنيج الجماعي‘الفرع، الفرد )ىناؾ ثالثة مناىج لمتطكير ىي 
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:  المنيج الفردم: أكالن 
. حدث تغيير في الفردأيقـك عمى أساس أف أم تغيير يراد إحداثو في الفرع لف يتأتى إال إذا 

:  نطاؽ التطكر في المنيج الفردم
: نطاؽ المنيج الفردم

. ((تغيير االتجاىات))التنمية التراثية  -1

 .((تغيير السمكؾ))التنمية المفركضة  -2

:  أدكاتو
. (تنمية ميارات كقدرات الفرد)التدريب 

 .اإلرشاد -

 .اإلقناع -

 .اإلثابة كالعقكبة كالتنمية السمككية -

: المنيج التنظيمي: ثانيان 
يصب التطكير عمى الفرع حيث يتـ تككيف الفرع بشكؿ يسمح بحدكث التطكير المرتقب كيتـ التركيز عمى 

. (ذات الكظيفة، اإلدارات، األقساـ، أدكات التطكير): تطكير
 

:  نطاؽ المنيج التنظيمي
.  التخصيص كتقسـ العمؿ -1

 .السمطة كالمسئكلية -2

 . كحدة اإلشراؼ -3

 .السياسات اإلدارية -4

. العالقات بيف األنشطة -5

:  أدكاتو
. دراسة الكقت كالحركة -

 .تكصيؼ األعماؿ كالكظائؼ -

 .الالمركزية -
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 .نظـ المعمكمات كاالتصاؿ -

:  المنيج الجماعي: ثالثان 
. يككف الدكر األساسي لمتطكير ىنا عمى جماعات العمؿ -

 .التعريؼ عمى نطاؽ الصنؼ في األداء الفردم مف خالؿ انقضاء مجمكعة العمؿ -

 .كبيف األداء داخؿ العمؿ (العيكب)الربط بيف نقاط الضعؼ  -

 .التركيز عمى األداء كليس الشخص -

 .مشاركة جميع أفراد مجمكعة العمؿ -

:  أدكاتو
. المشاركة في اإلدارة -1

 .تمثيؿ األدكار -2

 .(مختبرات تحسيف األداء)تدريب السياسة  -3

 
 

.  مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجٌح والسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن: طرٌقة التقٌٌم
ٌطلب من األستاذ المكلف بتدرٌس المادة تقدٌم قائمة من المصادر والمراجع األساسٌة والثانوٌة : المراجع

. جٌههم فً عملٌات البحث الببلٌوغرافً بهدف انتقاء ما هو مناسب لمضمون المادةتوللطلبة ، و
 
 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. الثالث: السداسي

التعميـ األساسية : اسـ الكحدة
 . التحميؿ النسقي3: اسـ المادة

 05: الرصيد
 02: المعامؿ

 
 

 : أهداف التعلٌم

 قطيعة مع المنيجية التي عرفناىا ليس فقط عمى مستكل تعميـ analyse systémiqueالتحميؿ النسقي 
. المعطيات، بؿ قطيعة عمى مستكل المادة األبستمكلكجيا
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المناىج التي عرفناىا إلى حد اآلف ىي مناىج بسيطة إف المنيجية النسقية ىي ال سببية، حيث تبحث عف 
ك ىذا السمكؾ بعد تحكيمو  (أك تتعامؿ معيا عمى أنيا نسؽ)السمكؾ الدقيؽ لمظاىرة، بعد أف تحكليا الى نسؽ 

. إلى نسؽ
. أما المبدأ االبستمكلكجي الثاني، ىك أف كؿ الظكاىر يمكف تحكيميا إلى انساؽ

  
. التحكم فً النظرٌات الوظٌفٌة والنظرٌات البنائٌة: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 

  :محتوى المادة

 

: تعريؼ النسؽ :تعاريؼ أكلية: أكال
محددة بالعالقات التي تمعبيا داخؿ البنية  (أم كجكدىا)ماىيتيا  (كجكد)العناصر ليست ليا ماىية بحد ذاتيا 

أكلكية العالقات عمى مادة العالقات ىنا مادة العالقات يقصد بيا العناصر سكاء كانت مادية مممكسة، )كميا 
 (الخ...أك غير مممكسة، معنكية، تصكرات

 
: ٌعرف النسق من الناحٌة التقنٌة بأنه مؤلف من جانبٌن: ثانٌا

 .الجانب البنائً -1

 .الجانب الوظٌفً -2

 
. المحٌط العام لظهور التحلٌل النسقً: ثالثا

 
 cybernétiqueالسبرنٌطٌقا : رابعا

 
 (هندستها)ها ئ و بنااألنساقترتٌب : خامسا 

 
  فً التحلٌل النسقًاإلجرائٌةالخطوات المنهجٌة : سادسا

 
. اتجاهات التحلٌل النسقً: سابعا

 
 Management (المناجمنت)طرٌقة التحلٌل النسقً كما تبناها علم التسٌٌر : ثامنا

 
.  مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجٌح والسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن: طرٌقة التقٌٌم

 
ٌطلب من األستاذ المكلف بتدرٌس المادة تقدٌم قائمة من المصادر والمراجع األساسٌة والثانوٌة : المراجع

. جٌههم فً عملٌات البحث الببلٌوغرافً بهدف انتقاء ما هو مناسب لمضمون المادةتوللطلبة ، و
 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. الثالث: السداسي
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التعميـ األساسية : اسـ الكحدة
 اتصاؿ المؤسسة 4: اسـ المادة

 05: الرصيد
 02: المعامؿ

 
باالتصال المؤسساتً  التحكم فً معارف نظرٌة :أهداف التعلٌم

 
  أن ٌكون متحصل على شهادة اللٌسانس فً علوم االعالم واالتصال:المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 داخل المؤسسة وعملٌات اإلدارة والتسٌٌر وتقنٌات بناء االتصالالتركٌز فً هذه المادة على  :محتوى المادة

.  وكٌفٌات مواجهة النزعات واالعتماد على التحكٌم والتفاوض بٌن فرقاء االنتاجوتصمٌم مختلف القرارات
 

.  مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجٌح والسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن: طرٌقة التقٌٌم
 

ٌطلب من األستاذ المكلف بتدرٌس المادة تقدٌم قائمة من المصادر والمراجع األساسٌة والثانوٌة : المراجع
. للطلبة ، ووجٌههم فً عملٌات البحث الببلٌوغرافً بهدف انتقاء ما هو مناسب لمضمون المادة

 
 
 
 

  .االتصاؿ التنظيمي: الماستر
. الثالث: السداسي

. التعميـ المنيجية: اسـ الكحدة
 ممتقى المنيجية 1: اسـ المادة

 04: الرصيد
 02: المعامؿ

 
الهدف من هذا الملتقى هو إتاحة الفرصة للطلبة لتقدٌم مشارٌع بحوثهم والتً ٌشكل الملتقى : أهداف التعلٌم

  .فرصة لهم لمناقشتها مع زمالئهم ومع األستاذ المنشط لهذا الملتقى
 

التحكم فً المنهجٌة والتفكٌر العلمً الجٌد والقدرة على تقدٌم مشارٌع بحث : المعارف المسبقة المطلوبة
. بمواصفات علمٌة ومنهحٌة

 

: محتكل المادة
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يذكر األساتذة المشرؼ عمى الممتقى بالمسائؿ األساسية المتعمقة بالطرؽ كاألساليب العممية في بناء  -1
. كصياغة مشاريع بحث بمكاصفات معرفية كمنيجية تككف مكثقة بطريقة سميمة

يذكر الطمبة بمميزات التفكير العممي المبني عمى احداث القطيعة األبستمكلكجية التي تعني خاصة  -2
االبتعاد عف الذاتية كااللتزاـ بالمكضكعية كالدقة كالصرامة العممية كاألمانة العممية في التعامؿ مع 

 .كتابات الغير كحسف احاالتيا كتقييدىا كاإلشارة إلى أصحابيا
 .تعطى الفرصة لمطمبة لتقديـ عناكيف بحكثيـ كالتي ستككف ىي مذكرة الخرج بالنسبة ليـ -3
بناء عمى ىذه المكاضيع تقدـ لمطمبة عدد مف المصادر كالمراجع حسب طبيعة المكاضيع كتككف  -4

 .فرصة لمطمبة لتبادؿ المراجع كالمعمكمات فيما بينيـ
 :تكضع رزنامة زمنية يقدـ فييا كؿ طالب مشركع بحثو متضمننا المعمكمات التالية -5
المجردة ' مفاىيـ البحث- التساؤالت أك الفرضيات- االشكالية- المشكمة البحثية- العنكاف -6

- المقاربة المنيجية كاألدكات البحثية- ميداف الحث كعينة الدراسة كطريقة المعاينة"- كاالجرائية
 .المراجع األساسية كالثانكية- التحميؿ المفاىيمة- التأسيس النظرم كالدراسات السابقة

تعطى ميمة زمنية لمطمبة لمقياـ بما ىك مطمكب منيـ كاألستاذ المشرؼ عمى الممتقى يستغؿ ىذه  -7
 .الميمة التي ليراجع لمطمبة كؿ المضاميف ذات العالقة بالمنيجية كطرؽ التفكير العممي

 بعد ذلؾ كفي جمسات الممتقى يقدـ كؿ طالب مشركع بحثو أماـ زمالئو كتعطى ليـ فرصة مناقشتو -8
في ختاـ الحصة يقدـ األستاذ المشرؼ عمى الممتقى أىـ المالحظات كالتصكيبات التي يمتـز بيا مقدـ  -9

 .المشركع كيعمؿ عمى تعديميا
تعطى الفرصة لمطالب مقدـ المشركع مف استعراض أىـ الصعكبات المعرفية كالميدانية التي  -10

 . تكاجيو
تقدـ لمطالب تكجييات كمقترحات لتجاكز ىذه الصعكبات كالتأكيد لمطمبة أف ىذ الصعكبات ىي  -11

.  مسألة عادية كتندرج ضمف المسائؿ االجرائية التي تكاجو أم باحث
 

ٌقٌم الطلبة بناء على مشاركتهم فً تنشٌط الملتقى وكذلك أثناء عرض مشرع البحث كما : طرٌقة التقٌٌم
.  ٌترك الترجٌح والسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن

 
ٌطلب من األستاذ المكلف بتدرٌس المادة تقدٌم قائمة من المصادر والمراجع األساسٌة والثانوٌة : المراجع

. للطلبة ، وتوجٌههم فً عملٌات البحث الببلٌوغرافً بهدف انتقاء ما هو مناسب لمضمون المادة
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  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. الثالث: السداسي

. التعميـ المنيجية: اسـ الكحدة
 كرشة إعداد مذكرة 2: اسـ المادة

 03: الرصيد
 02: المعامؿ

 
مرافقة الطالب واألخذ بٌده ومساعدته على انتقاء موضوع والتحكم فً سٌرورة البحث :  أهداف التعلٌم

. العلمً وتعلٌمه منهجٌا أسالٌب عرض مشارٌع بحثٌة
 

أن تكون له دراٌة بالمنهجٌة ومتحكم فً أسلوب البحث العلمً والتفكٌر : المعارف المسبقة المطلوبة 
. النقدي

 

أماـ زمالئيـ " مذكرات التخرج" عبارة عمى كرشة عمؿ يعرض فييا الطمبة مشاريع أبحثيـ : محتكل المادة
 . كيتـ تصكيبيا مف قبؿ األستاذ المشرؼ عمى تنشيط كرشة العمؿ

 
يقيـ الطمبة بناء عمى مشاركتيـ في تنشيط الممتقى ككذلؾ أثناء عرض مشرع البحث كما يترؾ : طريقة التقييـ

.  الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف
يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع

. لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادة
 
 

  . التنظٌمًلاالتصا: عنوان الماستر
. الثالث: السداسً

. التعلٌم االستكشافٌة: اسم الوحدة
 المقاولتٌة 01: اسم المادة

 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
تعرٌف الطلبة بالسوق العمل وطبٌعة النشاط االقتصادي والمعارف التطبٌقٌة الواجب التحكم :  أهداف التعلٌم

. فٌها لبعث مشارٌع اقتصادٌة والقدرة على إدارتها سواء كانت مؤسسات انتاجٌة أو خدماتٌة
 
 

. أن ٌكون قد سبق له وأن درس االقتصاد وإدارة المشارٌع: المعارف المسبقة المطلوبة 
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باعتبار أن هذه المادة مشتركة بٌن كل التخصصات تحدد مفرداتها فً اجتماع تنسٌقً : : محتوى المادة
 .وطنً بٌن كل رؤساء التخصصات

 

يقيـ الطمبة بناء عمى مشاركتيـ في تنشيط الممتقى ككذلؾ أثناء عرض مشرع البحث كما يترؾ : طريقة التقييـ
.  الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف

يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع
. لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادة

 

  . التنظٌمًلاالتصا: عنوان الماستر
. الثالث: السداسً

. التعلٌم االستكشافٌة: اسم الوحدة
.  االتصال والقٌادة02: اسم المادة

 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
 

 رهانات االتصال كعملٌة بالهدف من تدرٌس هذه المادة هو تمكٌن الطالب من فهم واستٌعا: أهداف التعلٌم
. شاملة والقٌادة كمعبر فعلً ونظري عن عالقات السلطة داخل التنظٌمات

 
أن ٌكون للطالب معارف سابقة فً االتصال و االدارة وأنجز بحوثا فً هذه : المعارف المسبقة المطلوبة 

. المواضٌع
 
 

 : محتوى المادة

. االتصاؿ كاالدارة: المحكر األكؿ
كظيفة التكجيو تعني االىتماـ بإصدار األكامر كاتخاذ القرارات كتحديد خطكط االتصاؿ كالقيادة اإلدارية  -1

 .كاإلشراؼ
 . أىمية االتصاؿ داخؿ المنشأة كبيف مستكيات اإلدارية المختمفة كبيف اإلدارة كعمالء المنشأة -2
 القيادة اإلدارية السميمة مف أىـ عكامؿ نجاحيا ىك االتصاؿ كالقيادة الفعالة ككيفية تنمية ميارات  -3

رجاؿ اإلدارة العامميف في عممية االتصاؿ ثـ كيؼ يمعب القادة اإلدارييف الدكر الرئيسي في إنجاح 
 .العمؿ
: كظائؼ العممية اإلدارية أربعة عناصر متكاممة ىي: المحكر الثاني

 .كضع كتحديد األىداؼ كالسياسات كاإلجراءات: التخطيط -1
عممية التنظيـ تشمؿ اختيار األفراد كتعيينيـ كرسـ الييكؿ التنظيمي لممؤسسة كتكزيع :  التنظيـ -2

 .السمطات كالمسئكليات كالصالحيات
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ك تشمؿ التنسيؽ بيف عناصر العمؿ كاتخاذ القرارات اإلدارية كتحديد عمميات االتصاؿ ثـ : التكجيو -3
 .القيادة اإلدارية

كظيفة الرقابة كالتي تعني مراقبة أداء المؤسسة كالعامميف كفؽ الخطط المكضكعة ككفؽ : الرقابة -4
 .التنظيـ المرسـك كالتكجيو المتبع

 
 .االتصاؿ كعالقات السمطة: المحكر الثالث

 . رىاف ممارسة السمطة -1
 . الفاعميف داخؿ المنظمةةاستراتيجي -2
 . جماعيةة الفردية إلى استراتيجيتميمة القيادة في تحكيؿ االستراتيجيا -3
 .العقؿ المفتكح -4
 .الصمت كاالصغاء االيجابي -5
 .التكفؿ بالنزاعات -6
 . الفاعميف ت التكفؿ بانشغاال -7

. عكائؽ االتصاؿ القيادم: المحكر الرابع
 .نقص المعمكمات لدل بعض أك جميع أطراؼ التكاصؿ -1
 .عدـ تكضيح االكلكيات لدل بعض األطراؼ -2
 .عدـ االصغاء مف قبؿ بعض األطراؼ -3
 .عدـ الفيـ كعدـ تكجيو اسئمة مف قبؿ البعض -4
 .كجكد افكار مسبقة ال تتكفر الرغبة في االنعتاؽ منيا -5
 عدـ فيـ احتياجات اآلخريف -6
 عدـ التفكير بكضكح -7

 
.  مراقبة مستمرة، امتحان مع ترك الترجٌح والسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن: طرٌقة التقٌٌم

يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع
. جيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادةتكلمطمبة ، ك

 

  .االتصاؿ التنظيمي: عنكاف الماستر
. الثالث: السداسي

التعميـ األفقية : اسـ الكحدة
.  المغة األجنبية1: اسـ المادة
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 01: الرصيد
 01: المعامؿ

 
المغات األجنبية ىي كحدات تدريسية إجبارية تندرج ضمف المسار التككيني لمطمب في :  أىداؼ التعميـ

مستكل الماستر اليدؼ منيا ىك تمكيف الطالب في التحكـ في لغة أجنبية كاحدة عمى األقؿ قراءة كفيما 
. ككتابة

 
. التحكم فً اللغات األجنبٌة: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 

 : محتوى المادة

 
1- Module : English 

2- Branch : Institutional Communication 

3- Type Of  Module : Practical Courses 

4- The Programme : 

1st Semester:  

- Some useful vocabulary about institutional communication 
1st séance course 
2nd séance Exercises 

- Public relation  
1st séance course 
2nd séance Exercises 

- Marketing 01( definition and objectives) 
1st séance course 
2nd séance Exercise 

V- Marketing 02 ( Mix marketing) 
1st séance course 
2nd séance Exercises 
V- Public relation toward Emailing and news latter 
1st séance course 
2nd séance Exercises 

 

.  مراقبة مستمرة، امتحاف مع ترؾ الترجيح كالسمطة التقديرية لفريؽ التككيف: طريقة التقييـ
يطمب مف األستاذ المكمؼ بتدريس المادة تقديـ قائمة مف المصادر كالمراجع األساسية كالثانكية : المراجع

. لمطمبة ، كتكجيييـ في عمميات البحث الببميكغرافي بيدؼ انتقاء ما ىك مناسب لمضمكف المادة
 

االتصاؿ التنظيمي : عنكاف الماستر
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 انجاز مذكرة تخرج: "1"الرابع عمؿ شخصي: السداسي
تمكيف الطالب مف كلكج حقؿ البحث العممي باقتراح مذكرة تخرج كانجازىا كمناقشتيا أماـ لجنة : أىداؼ التعميـ

 .التحكيـ يتكج بيا الطالب مساره التعميمي
 .التحكـ في المنيجية كالمعارؼ النظرية ذات العالقة بالتخصص: المعارؼ المسبقة المطمكبة

 يقترح الطالب مشركع بحث يكافؽ عميو االستاذ المشرؼ عمى المذكرة، كيعرض عمى لجنة :محتكل المادة
التككيف لمحصكؿ عمى المكافقة النيائية، يعمؿ الطالب عمى تكظيؼ معارفو النظرية كالعممية باإلضافة إلى 

. استغالؿ المراجع كالمصادر التي يكفرىا القسـ لتمكيف الطالب مف اتماـ مشركعو في اآلجاؿ المحددة
  . مناقشة المذكرة أماـ لجنة عممية:طريقة التقييـ

 

االتصاؿ التنظيمي : عنكاف الماستر
 .القياـ بتربص ميداني في مؤسسة أك إدارة عمكمية: "2"الرابع عمؿ شخصي: السداسي

 . ميداني في مؤسسة اقتصادية أك إدارية أك مرفؽ عاـص القياـ بترب:أىداؼ التعميـ
 .القدرة عمى المالحظة كالتحرير االدارم لمتقارير: المعارؼ المسبقة المطمكبة

.  االستفادة مف التربص كمف جممة المالحظات كالمعطيات المجمعة في أنجاز تقرير التربص:محتكل المادة
  . تقييـ التربص مف قبؿ رئيس التخصص كلجنة التككيف:طريقة التقييـ

 

االتصاؿ التنظيمي : عنكاف الماستر
 .انجاز بطاقة قراءة: "3"الرابع عمؿ شخصي: السداسي

 . حث الطالب عمى القراءة الكظيفية التي يستغميا في انجاز مذكرة التخرج:أىداؼ التعميـ
 .القدرة عمى الحكصمة كالتمخيص: المعارؼ المسبقة المطمكبة

 اختيار الكتاب يترؾ لمطالب كيطمب منو أف يككف الكتاب مرجعا أساسيا لو عالقة بمكضكع :محتكل المادة
 .البحث الذم ينجزه الطالب في إطار مذكرة التخرج
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V  -االتفاقٌات  /العقود
 

 نعم  
 
 
ال 

 
 

  ( الورقي  للتكوين بالملف االتفاقيات والعقود تُرفق إذا كانت نعم،  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة

 ) فً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعٌة أخرى (

 (ورق رسمً ٌحمل اسم المؤسسة الجامعٌة المعنٌة  )
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 : الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان :الموضوع

 

 عن عن رغبتها فً اإلشراف المزدوج.                   (أو المركز الجامعً)تعلن الجامعة 

. المذكورة أعاله طٌلة فترة تأهٌل الماسترالماستر 

 

: ترافق هذا  المشروع من خالل (أو المركز الجامعً)وفً هذا اإلطار، فإن الجامعة 

 

 إبداء الرأي أثناء تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم،-

 المشاركة فً الملتقٌات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة فً لجان المناقشة ، -

 المساهمة فً تبادل اإلمكانٌات البشرٌة و المادٌة -

 
: توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا 

 
: الوظٌفة

 
 :التارٌخ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لرسالة إبداء النٌة أو الرغبة

 )مفً حالة تقدٌم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 (ورق رسمً ٌحمل اسم المؤسسة) 

 

:  الموافقة على مشروع بعث تكوٌن للماستر بعنوان:الموضوع
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 :المقدم من

 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها فً مرافقة هذا  التكوٌن المذكور أعاله 

بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوٌن  

 

 :وفً هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع وٌتمثل دورنا فٌه من خالل

 إبداء رأٌنا فً تصمٌم و تحٌٌن برامج التعلٌم، -

 المشاركة فً الملتقٌات لهذا الغرض ، -

 .المشاركة فً لجان المناقشة  -

تسهٌل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصٌن فً المؤسسة فً إطار إنجاز مذكرات نهاٌة التخرج أو  -

 .فً إطار المشارٌع المؤطرة

 

 اإلمكانٌات الضرورٌة لتنفٌذ هذه العملٌات و التً تقع على عاتقنا من أجل تحقٌق األهداف وتنفٌذها رسٌتم تسخً

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 .منسقا خارجٌا لهذا المشروع*...............(ة)ٌعٌن السٌد

 
: توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا

 
: الوظٌفة

 
 :التارٌخ

 
 :الختم الرسمً للمؤسسة

 
 

 


