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الفهرس 
 

 

I- بطاقة تعرٌف الماستر-------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------تحدٌد مكان التكوٌن -1

 --------------------------------------------المشاركون فً التأطٌر   -2

 ---------------------------------------------إطار وأهداف التكوٌن -3

 --------------------------------------شروط االلتحاق  .أ 

 --------------------------------------------أهداف التكوٌن .ب 

 ------------------------------------ القدرات المستهدفة المؤهالت و .ج 

 ----------------------------القدرات الجهوٌة و الوطنٌة لقابلٌة التشغٌل .د 

 -----------------------------------الجسور نحو تخصصات أخرى .ه 

 -----------------------------------مؤشرات متابعة مشروع التكوٌن  .و 

 .........................................................قدرات التاأطٌر .ز 

----------------------------------------- اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة-4

----------------------------------- اساتذة المؤسسة المتدخلٌن فً االختصاص - أ

 ------------------------------------التأطٌر الخارجً-ب

------------------------------------------ اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة-5

 --------------------------------- المخابر البٌداغوجٌة والتجهٌزات  .أ 

 ---------------------------- مٌادٌن التربص والتكوٌن فً المؤسسات .ب 

 --------------------------------مخابر البحث لدعم التكوٌن فً الماستر .ج 

 -------------------------------مشارٌع البحث لدعم التكوٌن  فً الماستر .د 

 ---------------- فضاءات األعمال الشخصٌة وتكنولوجٌات اإلعالم واالتصال  .ه 

 

II -بطاقةالتنظٌم السداسً للتعلٌم ------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------السداسً األول -1

 -------------------------------------------------السداسً الثانً -2

 ------------------------------------------------السداسً الثالث -3

 ------------------------------------------------السداسً الرابع -4

 --------------------------------------------حوصلة شاملة للتكوٌن -5
 

IIIالبرنامج المفصل لكل مادة  

IV -االتفاقٌات/العقود --------------------------------------------- 
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بطاقة تعرٌف الماستر 
 (تعبئة كل الخانات إجباري  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تحدٌد مكان التكوٌن -1

 كلٌة أو معهد: 
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  قسم: 

 
 

: (*)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-3

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( سطر على أكثر تقدٌر20الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاٌة التكوٌن ،) أهداف التكوٌن- ب
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(  سطر على األكثر20 –فٌما ٌخص االندماج المهنً )المؤهالت والقدرات المستهدفة - ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

:  مؤشرات متابعة التكوٌن - و
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم): قدرات التأطٌر- ز
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: اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة -4
 

: أساتذة المؤسسة المتدخلٌن فً التخصص- أ
 

  التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
+ الشهادة ما بعد التدرج 

 التخصص
 التوقٌع *طبٌعة التدخل الرتبة

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

. (توضح) محاضرة، تطبٌق، أعمال موجهة، أعمال تطبٌقٌة، تأطٌر التربصات،  تأطٌر المذكرات، أخرى *
 

 التأطٌر الخارجً- ب
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: 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

      

      

      
 
 

 (توضح)محاضرة،أعمال تطبٌقٌة، أعمال موجهة، تأطٌر التربصات،  تأطٌر المذكرات، أخرى  *
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اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة  -5

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 
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: مخابر البحث لدعم التكوٌن المقترح- ج
 

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
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II -بطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم 
( سداسٌات (4)الرجاء تقدٌم بطاقات األربع)
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 :السداسً األول - 1
 

 وحدة التعلٌم

الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  محاضرة  أسبوع 14-16
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   20 09   6:00 6:00 180:00   وحدات التعلٌم األساسٌة

ابستمولوجٌا علوم اإلعالم 
 واالتصال

 إمتحان متواصل 5 03   1:30 1:30 45:00

 إمتحان متواصل 5 2   1:30 1:30 45:00 نظرٌات االتصال الجماهٌري

مدخل لمقاربات الوسائط 
 الجدٌدة

 إمتحان متواصل 5 2   1:30 1:30 45:00

المقاربات النظرٌة لدراسات 
 الجمهور

 إمتحان متواصل 5 2   1:30 1:30 45:00

   7 4   03:00 3:00 90.00 وحدات التعلٌم المنهجٌة

منهجٌة دراسة االتصال 
 الجماهٌري

 إمتحان متواصل 4 2   1:30 1:30 45:00

 إمتحان متواصل 3 2   1:30 1:30 45:00 المقاربات الكمٌة و الكٌفٌة

   2 2    3:00 45:00 وحدات التعلٌم اإلستكشافٌة

 إمتحان  1 1    1:30 22:30 تحلٌل الخطاب

 إمتحان  1 1    1:30 22:30 الرأي العام و الوسائط الجدٌدة

   1 1   1:30  22:30 وحدة التعلٌم األفقٌة

  متواصل 1 1   1:30  22:30 اللغة األجنبٌة 

   30 16   10:30 12:00 337:30 1مجموع السداسً 
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 :السداسً الثانً -2
 

 وحدة التعلٌم

الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  محاضرة  أسبوع 14-16
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   20 9   6:00 6:00 180:00   وحدات التعلٌم األساسٌة

ابستمولوجٌا علوم اإلعالم 
 واالتصال

 إمتحان متواصل 5 03   1:30 1:30 45:00

 إمتحان متواصل 5 2   1:30 1:30 45:00 نظرٌات االتصال الجماهٌري

مدخل لمقاربات الوسائط 
 الجدٌدة

 إمتحان متواصل 5 2   1:30 1:30 45:00

 إمتحان متواصل 5 2   1:30 1:30 45:00 الدراسات الثقافٌة

   7 4   3:00 3:00 90.00 وحدات التعلٌم المنهجٌة

المقاربات المنهجٌة فً دراسة 
 االتصال الجماهٌري

 إمتحان متواصل 4 2   1:30 1:30 45:00

 إمتحان متواصل 3 2   1:30 1:30 45:00 المقاربات الكمٌة و الكٌفٌة

   2 2    3:00 45:00 وحدات التعلٌم اإلستكشافٌة

علم اجتماع الجمهور و 
 المستخدمٌن

 إمتحان  1 1    1:30 22:30

 إمتحان  1 1    1:30 22:30 الرأي العام و الوسائط الجدٌدة

   1 1   1:30  22:30 وحدة التعلٌم األفقٌة

  متواصل 1 1   1:30  22:30 اللغة األجنبٌة 

   30 16   10:30 12:00 337:30 1مجموع السداسً 
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 :  السداسً الثالث - 3
 

 وحدة التعلٌم

الحجم الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  محاضرة  أسبوع 14-16
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   20 09   6:00 6:00 180:00   وحدات التعلٌم األساسٌة

الفضاء العمومً والوسائط 
 الجدٌدة

 إمتحان متواصل 5 2   1:30 1:30 45:00

الدراسات الثقافٌة والوسائط 
 الجدٌدة

 إمتحان متواصل 5 2   1:30 1:30 45:00

التنظٌم القانونً لتداول 
 المعلومة فً الفضاء العمومً

 إمتحان متواصل 5 2   1:30 1:30 45:00

أسالٌب قٌاس جمهور 
 ومستخدمً الوسائط الجدٌدة

 إمتحان متواصل 5 2   1:30 1:30 45:00

   7 4   3:00 3:00 90.00 وحدات التعلٌم المنهجٌة

اثنوغرافٌا الجمهور و 
 المستخدمٌن

 إمتحان متواصل 4 2   1:30 1:30 45:00

 إمتحان متواصل 3 2   1:30 1:30 45:00 ورشة إعداد مذكرة

   2 2    3:00 45:00 وحدات التعلٌم اإلستكشافٌة

 إمتحان  1 1    1:30 22:30 المقاولتٌة

الوسائط الجدٌدة وقضاٌا 
 المجتمع

 إمتحان  1 1    1:30 22:30

   1 1   1:30  22:30 وحدة التعلٌم األفقٌة

  متواصل 1 1   1:30  22:30 اللغة األجنبٌة 

   30 16   10:30 12:00 337:30 1مجموع السداسً 
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 االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة :السداسً الرابع - 4

 
 

 تربص فً مؤسسة ٌتوج بمذكرة تناقش

 

 األرصدة المعامل الحجم الساعً األسبوعً 

    العمل الشخصً 

 15 10  ساعات07 (مذكرة) التربص فً المؤسسة

 15 06  ساعتان02 الملتقٌات 

    (حدد)أعمال أخرى

 30 16 ساعة135 4مجموع السداسً 
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ٌرجى ذكر الحجم الساعً اإلجمالً موزع بٌن المحاضرات والتطبٌقات،  ) : حوصلة شاملة للتكوٌن - 5

  (:للسداسٌات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعلٌم حسب الجدول التالً
 

 

 و ت               ح س  األساسٌة المنهجٌة االستكشافٌة األفقٌة المجموع

 محاضرة     

 أعمال موجهة     

 أعمال تطبٌقٌة     

 عمل شخصً     

(محدد)عمل آخر       

 المجموع     

 األرصدة     120

      
 لكل وحدة األرصدة% 

 تعلٌم
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III  - البرنامج المفصل لكل مادة
(  لكل مادةةتقدٌم بطاقة مفصل) 

 
 
 

 االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة: عنوان الماستر
 

 األول:السداسً
 

 1الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة: اسم الوحدة
 

 ابستمولوجٌا علوم اإلعالم و االتصال: اسم المادة
 

 05: الرصٌد
 

 02: المعامل
 

 :أهداف التعلٌم
 
 

 مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال: المعارف المسبقة المطلوبة 
 
 

 :محتوى المادة
 

 :مدخل إلى االٌبستمولوجٌا
 مفهوم االٌبستمولوجٌا -

 مهام االٌبستمولوجٌا  -
 :أهم االتجاهات االٌبستمولوجٌة-

 دٌكارت •
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 إمانوٌل كانط  •
 غاستون باشالر  •
 فوكو •
 كارل بوبر  •
  فاٌرابند •

 :لمراجعا

1) . Thomas Samuel Kuhn: La structure des révolutions 
scientifiques .  
Dominique Lecourt, L’épistémologie historique de Gaston 
Bachelard (1969), 11e éd. augmentée, Vrin, Paris, 2002. 

2)  Dominique Lecourt, Dictionnaire d'histoire et philosophie des 
sciences (1999), 4e éd. Quadrige/PUF, Paris, 2006.  
Dominique Lecourt, La philosophie des sciences (2001), 5e éd. 
Que sais je ?/PUF, Paris, 2010 . 

3) Jean-Louis Le Moigne, Les Épistémologies Constructivistes, 
Que sais-je ?, PUF.  
Edgar Morin, La Méthode (6 volumes), La Connaissance de la 
connaissance (t. 3), 1986, Le Seuil, NouvellKarl Popper: 
Logique de la découverte scientifique ISBN (, Misère de 
l'historicisme, La connaissance objective. 

4) Pierre Wagner, dir., Les Philosophes et la science, Gallimard, 
folio-essais, Paris, 2002, rééd. 2005, 2008. 

5) BOUGNOUX D. Introduction aux sciences de la 
communication, La Découverte,1998  
MATTELART A., Histoire des théories de la 
communication, La Découverte,1995. 
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6) MUCCHIELLI, A., Les sciences de l'information et de la 
communication, Hachette Supérieur, 4e éd., 2006. e édition, 
coll. Points 
 

أزمة فهم بنٌة االتصال فً : اٌبستمولوجٌا علوم االتصال: رضوان بوجمعة

جوان - جانف18ًالعدد . المجتمع الجزائري فً المجلة الجزائرٌة لالتصال

2004.  

 
 :طرٌقة التقٌٌم

 تقٌٌم متواصل+امتحان 
 

 

 االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة: عنوان الماستر
 

 األول:السداسً
 

 1الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة: اسم الوحدة
 

 نظرٌات االتصال الجماهٌري:اسم المادة
 

 05: الرصٌد
 

 02: المعامل
 

 :أهداف التعلٌم
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 
 

 :محتوى المادة
 

تمهٌـد 
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  مفهوم النظرٌة

 االتصالتطور النظرٌات ظهور و 

  اإلتصالأنواع النظرٌات 
نظرٌات التأثٌر * 
النظرٌات المتعلقة بالجمهور * 
النظرٌات المتعلقة بالقائم باالتصال * 

 أهم النظرٌات اإلعالمٌة 
 (الحقنة تحت الجلد)نظرٌة التأثٌر المباشر *

نظرٌات التأثٌر المعتدل * 
 (وضع األجندة)نظرٌة ترتٌب األولوٌات * 
نظرٌة االعتماد على وسائل اإلعالم * 

  (التأثٌر االنتقائً)، (التراكمً)نظرٌات التأثٌر المحدود 
" قادة الرأي"نظرٌة التدفق على مرحلتٌن *

نظرٌة انتشار المبتكرات * 
 المراجع

، القاهرة، دار الفكر 2األسس العلمٌة لنظرٌات اإلعالم، ط: جٌهان أحمد رشتً .1

 1978العربً،
نظرٌات االتصال، دار الفجر للنشر و التوزٌع، القاهرة، : محمد منٌر حجاب .2

2011. 
 .2009نظرٌات االعالم، الدار العربٌة للنشر و التوزٌع، : حسن عماد مكاوي .3
نظرٌات اإلعالم، دار أسامة للنشر و التوزٌع، : بسام عبد الرحمان المشاقبة .4

 .2011عمان، األردن، 
نظرٌات اإلعالم و اتجاهات التأثٌر، عالم الكتب، القاهرة، : محمد عبد الحمٌد .5

1997. 
محمد : المنظور االجتماعً لالتصال الجماهٌري، ترجمة: راٌت. ر. تشارلز .6

 .1983فتحً، دار المعارف،القاهرة،
7. Wells:Masscommunications,Aword view Paolo Alto, california 
national preesbooks,1974 

8. Defleur and Dennis: Understanding mass communication, 
Houghton Mifflin company,1996 
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 االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة: عنوان الماستر
 

 األول:السداسً
 

 1الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة: اسم الوحدة
 

  مدخل لمقاربات الوسائط الجدٌدة :اسم المادة
 

 05: الرصٌد
 

 02: المعامل
 

 :أهداف التعلٌم
 
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 
 

 :محتوى المادة
 

: مدخل مفاهٌمً / أوال 

النموذج والفوارق / المدخل / األطروحة / البرادٌغم / النظرٌة / المقاربة :  مفهوم - 1

بٌن هذه المصطلحات 

: مفهوم الوسائط الجدٌدة وبعض المصطلحات القرٌبة  منها - 2

hypermediaفائقةالوسائط ال-  جDigital mediaالوسائط الرقمٌة -  ب

Multimediaالوسائط المتعددة  –  أ

الكونٌة -  الالمكانٌة - الالتزامنٌة - التفاعلٌة  )خصائص ومزاٌا الوسائط الجدٌدة - 3 

 (...الالمركزٌة - الالجماهٌرٌة - االستٌعاب - المرونة - 
: التنظٌر اإلعالمً فً ظل الوسائط الجدٌدة / ثانٌا  

 فضاءات االتصال الجدٌدةالوسائط الجدٌدة و ظواهر - 1
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. صعوبات وإشكالٌات  التنظٌر للوسائط الجدٌدة - 2 

. خصوصٌات التنظٌر للوسائط الجدٌدة - 3

: األطروحات والمنطلقات الفكرٌة لمقاربات الوسائط الجدٌدة : ثالثا 

. أطروحة مجتمع ما بعد الصناعً لدانٌال بٌل - 1

. أطروحة الموجات الثالث لتوفلر- 2

. أطروحة الحتمٌة التكنولوجٌة لمارشال ماكلوهان- 3

. أطروحة المجتمع الشبكً لمانوٌل كاسترز ودارٌن بارنً - 4

 لهابرماس الفضاء العمومًأطروحة - 5

 
:  المراجع

1- Ratcliffe, J. W. (1983). Notions of Validity in Qualitative 
Research Methodology. Science Communication. 

2- .Ross, A. Theory and method in the social science Minnesote, 
the university press, 1954. 

3-  McQuail, D. McQuail's mass communication theory , 2010 
(6th ed.). London: SAGE Publications. 

إبراهٌم ابراش ، المنهج العلمً وتطبٌقاته فً العلوم اإلجتماعٌة ، دار الشروق ،  -4

 .2008عمان ، 
حسٌن سعد ، البرادٌغمات المسٌطرة فً علوم اإلعالم واالتصال وإشكالٌاتها  -5

 :المعرفٌة 

https://ia601208.us.archive.org/27/items/oussamasba_yahoo_4/__4.
pdf 

 

 
 االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة: عنوان الماستر

 
 األول:السداسً

https://ia601208.us.archive.org/27/items/oussamasba_yahoo_4/__4.pdf
https://ia601208.us.archive.org/27/items/oussamasba_yahoo_4/__4.pdf
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 1الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة: اسم الوحدة

 
 دراسات الجمهورلالمقاربات النظرٌة :اسم المادة

 
 05: الرصٌد

 
 02: المعامل

 
 :أهداف التعلٌم

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 

 :محتوى المادة
 

 :أساسٌات نظرٌة حول الجمهور ودراساته
 (المفهوم النظري، المفهوم الكمً )مفهوم جمهور وسائل اإلعالم- 

 (البنٌة الظاهرٌة، السمات الدٌمغرافٌة )خصائص جمهور وسائل اإلعالم  - 
القائم باالتصال، الرسالة، الوسٌلة، نظام )اهتمامات دراسات الجمهور  - 

 (، السٌاقات العامة"الجمهور"التلقً
 :خلفٌات دراسات جمهور وسائل اإلعالم

 عوامل تطور دراسات الجمهور  -  
 نظرٌات تكوٌن الجمهور  -  
 االتجاه االمبرٌقً فً أبحاث الجمهور   - 

 :تطور مقاربات أبحاث الجمهور
: تارٌخ أبحاث التأثٌر    -  

 مرحلة ماقبل التحرٌات العلمٌة 
 مرحلة التحرٌات العلمٌة 
 مرحلة العودة للتأثٌر والالتأثٌر 

: التوجهات الحدٌثة فً دراسات الجمهور   -  
 أنموذج التأثٌر 
 ًأنموذج التلق 
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 مؤشرات أنموذج جدٌد 
 
  المراجع

،دار الورسم 1، طجمهور وسائط االتصال ومستخدموهاعلً قساٌسٌة،  (1

 .2012للنشر،الجزائر، 
، أطروحة المنطلقات النظرٌة و المنهجٌة لدراسات التلقًعلً قساٌسٌة،  (2

 .2007دكتوراه دولة، تخصص علوم اإلعالم و االتصال، جامعة الجزائر، 
، عالم الكتب، القاهرة، دراسات الجمهور فً بحوث اإلعالممحمد عبد الحمٌد،  (3

1993. 
، ترجمة عز الدٌن اسماعٌل، النادي مقدمة نقدٌة:نظرٌة التلقًروبرت هولب،  (4

 .1994األدبً الثقافً، جدة، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر

 
 األول:السداسً

 
 1الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة : اسم الوحدة

 
 منهجٌة دراسة االتصال الجماهٌري:اسم المادة
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 04: الرصٌد
 

 02: المعامل
 

: أهداف التعلٌم
 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
 

: محتوى المادة
 

المعرفة والبحث العلمً : المحور األول

مفهوم العلم  -

 مفهوم المعرفة العلمٌة -

 البحث العلمً والمنهج العلمً -

 خطوات المنهج العلمً -

 البحث فً االتصال: المحور الثانً

نشأة وتطور البحث فً االتصال  -

 أنواع بحوث االتصال -

 االتجاهات البحثٌة فً االتصال -

 المشكلة البحثٌة: المحور الثالث

نشأة المشكلة البحثٌة  -

 اختٌار المشكلة البحثٌة -

 تحدٌد مشكلة البحث -

  فرضٌات البحث -

 :المراجع

جمال راسم محمد، مناهج البحث فً الدراسات اإلعالمٌة،كلٌة اإلعالم،  -1

. 1999.القاهرة
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دٌوان . احمد بن مرسلً، مناهج البحث العلمً فً علوم اإلعالم واالتصال -2

 2003المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،

إبراهٌم عبد هللا المسلمً، مناهج البحث فً الدراسات اإلعالمٌة، دار الفكر  -3

 العربً، القاهرة، مصر

حسن عماد مكاوي، لٌلى حسبن السٌد، االتصال ونظرٌاته المعاصرة، الدار  -4

 .2003.مصر– المصرٌة اللبنانٌة، القاهرة 

رجاء وحٌد الدوٌدري، البحث العلمً، أساسٌاته النظرٌة وممارسته العملٌة، دار  -5

 .2000سورٌا، - الفكر، دمشق

شٌماء ذو الفقار زغٌب، مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائٌة فً الدراسات  -6

 .2009اإلعالمٌة، الدار المصرٌة اللبنانٌة، القاهرة، 

فاٌز جمعة صالح النجار وآخرون، أسالٌب البحث العلمً، منظور تطبٌقً، دار  -7

 .2008األردن، -الحامد للنشر والتوزٌع،عمان

، عالم الكتب، 2محمد عبد الحمٌد، البحث العلمً فً الدراسات اإلعالمٌة، ط  -8

. 2004القاهرة، 

 

 

 

 

 
االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر

 
 األول:السداسً

 
 1الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة : اسم الوحدة

 
 المقاربات الكمٌة و الكٌفٌة:اسم المادة

 
 03: الرصٌد

 
 02: المعامل
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: أهداف التعلٌم
 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
 
 

: محتوى المادة
 

 : مفاهٌم أولٌة  -1

 مقدمة فً منهاج البحث -

 المصادر األولٌة والثانوٌة للبحث -

تصمٌم البحوث العلمٌة   -

 أدوات البحث فً علوم اإلعالم واالتصال  -

 : المقاربة الكمٌة فً بحوث اإلعالم -2

 مفهوم البحث الكمً- 

 أهمٌة البحث الكمً-  

 خصائص البحث الكمً- 

 أدوات البحث الكمً -  

 االستبٌان- 

 تصمٌم  استبٌان- 

 أسئلة االستبٌان - 

مزاٌا وعٌوب االستبٌانات - 
طرق عرض البٌانات الكمٌة  - 
تحلٌل وتفسٌر النتائج الكمٌة  -

 

أهم المراجع  
 

 _Bogdan.R.C.& Biklen,S.k. Qualitative Research for 

Education ; An Introduction to Theory and 

Methods.Boston,Allyn and Bacon.. 
 ،دار 4رجاء محمود أبو عالم، مناهج البحث فً العلوم النفسٌة والتربوٌة، ط -

  2004النشر للجامعات، القاهرة، 

قراءات معاصرة فً نظرٌة علم اإلجتماع، ترجمة مصطفى خلف عبد  -

الجواد 
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 ،الهٌئة 1مصطفى عبد اهللا أبو القاسم خشٌم، مناهج وأسالٌب البحث السٌاسً، ط
 2002القومٌة للبحث العلمً، طرابلس،  )20)

 ،دار وائل للنشر 1حسان محمد الحسن، مناهج البحث اإلجتماعً، ط -

 ، 2005والتوزٌع، عمان، 

Bernard B., Content Analysis in Communication - 

Research,Glencoe, IL, Free Press,1952 
- Ole H, Content Analysis for Social Science and 

Humanities, Addition, 1969.  

بهٌجة احمد شهاب، المدخل إلى الخدمة اإلجتماعٌة، مطبعة جامعة الموصل،  -

1982 ،

حمد خلٌل عباس واخرون، مدخل الى مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس،  -

 ، 1دار المسٌرة ط

- ohn T. Doby, Introduction to Social 

Research,Harunsbing,The Stack Pole Co,1956 

 
 

االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 األول:السداسً
 

 1الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة: اسم الوحدة
 

 تحلٌل الخطاب:اسم المادة

 
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 
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: محتوى المادة

 .مدخل مفاهٌمً إلى الخطاب و الخطاب اإلعالمً .1

 .تعرٌفات تحلٌل الخطاب .2

 :مقاربات تحلٌل الخطاب .3

 المقاربة التلفظٌة. 

 المقاربة التبلٌغٌة. 

 مقاربة تحلٌل المحادثة. 

 التفاعلٌة الرمزٌة. 

 اثنوغرافٌا التواصل. 

 إثنومٌثودولوجٌا المحادثات الٌومٌة. 

 المقاربة السوسٌولغوٌة. 

 المقاربة التباٌنٌة. 

 المقاربة التفاعلٌة فً فرنسا وسوٌسرا. 

  الحوارٌة و تعدد األصوات لدى باختٌن. 

 المدرسة الفرنسٌة فً تحلٌل الخطاب. 

 المقاربة التداولٌة. 

 المقاربة السٌمٌائٌة. 

 المقاربة البراغماتٌة 

 مقاربة األعراف االجتماعٌة. 

 .التحلٌل الكمً و التحلٌل الكٌفً للخطاب .4

 .التحلٌل السٌمٌائً .5

تحلٌل المضمون  .6
 

:  المراجع
دار ورد األردنٌة للنشر و التوزٌع، : األردن. فً تحلٌل الخطابحاتم عبٌد،  .1

2013. 

: الجزائر. دراسة تداولٌة- الخطاب الصحافً الجزائري المكتوب عمر بلخٌر،  .2
 .2009. دار الحكمة للنشر

محمد :  ترجمة.البنٌوٌة وما بعدها من لٌفً شتراوس إلى درٌداجون ستروك،  .3
 .1996. المجلس الوطنً للثقافة و الفنون و اآلداب: الكوٌت. عصفور

كوم ، .طاكسٌج:  الجزائر.  مبادئ فً سٌمٌولوجٌا اإلشهارفاٌزة ٌخلف،  .4
2010. 
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من التحلٌل الكمً إلى . تحلٌل المحتوى فً بحوث اإلعالممحمد عٌد الحمٌد،  .5
. عالم الكتب: مصرالتحلٌل فً الدراسات الكٌفٌة وتحلٌل المواقع اإلعالمٌة 

2010. 

6. Ferdinand de Saussure , Cours de linguistique générale. 

Editions critique, 1997.. 

 
 
 

االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 األول:السداسً
 

 1الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة: اسم الوحدة
 

 الرأي العام والوسائط الجدٌدة:اسم المادة

 
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
: محتوى المادة

 
األسس النظرٌة لدراسة الرأي العام : المحور األول

 مفهوم الرأي العام -

 نشأة الرأي العام -

 أهمٌة الرأي العام -

 أنواع الرأي العام  -

 عوامل تشكٌل الرأي العام -

 مراحل تشكٌل الرأي العام -



34                                                                             عنوان الماستر:                                  المؤسسة
 السنة الجامعية            

قٌاس الرأي العام : المحور الثانً

 نشأة وتطور قٌاس الرأي العام -

 أنواع قٌاس الرأي العام -

 مشكالت قٌاس الرأي العام -

 العٌنات فً بحوث الرأي العام -

، المالحظة)أدوات البحث العلمً واستخداماتها فً بحوث الرأي العام -

 (ـاالستقصاء،تحلٌل المحتوى

 المراجع
1- BALLE  (FRANCIS) ;LEXIQUE D’information 

communication , dalloz, Paris,2006 

2- Marc lynch: Blogging the New Arab Public, Arab Media & 

Society (February, 2007 

3- Riffel Remmy, sociologie des medias, ellipses, Paris,2003 

اٌدٌولوجٌا شبكات التواصل االجتماعً وتشكٌل الرأي : معتصم بابكر مصطفى -4

 2014.مركز التنوٌر المعرفً.العام 

مركز بحوث الرأي . الرأي العام: عاطف عدلً العبد،مختار التهامً -5

 .2005العام،القاهرة،

آثار )األخبار والرأي العام:ترجمة محمد صفوت حسن:ماكس ماكومز وأآخرون -6

 2012.الدار الجزائرٌة للنشر والتوزٌع.(اإلعالم على الحٌاة المدنٌة

اإلعالم وتشكٌل الرأي العام وصناعة : عبد الفتاح أمٌرة سماح فرج وآخرون  -7

 2013.بٌروت . مركز دراسات الوحدة  العربٌة.القٌم

المركز العربً لألبحاث .المجتمع الشبكً: دارن بارنً ترجمة أنور الجمعاوي -8

 2015.بٌروت.ودراسة السٌاسات

دار .الرأي العام عوامل تكوٌنه وطرق قٌاسه:عبد الكرٌم الدبٌسً -9

 2011المسٌرة،عمان،

 

 

االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
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 الثالث:السداسً

 
 .1الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة : اسم الوحدة

 
 .اللغة األجنبٌة :اسم المادة

 
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
: محتوى المادة

 
محتوى المادة اإلنجلٌزٌة  

CONTENT :  

 Exploitation of specialized texts related to the different 

technical modules included in the first  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 الفرنسٌة   
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 1 er  Semestre . 
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- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants  

 
االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر

 
 الثانً:السداسً

 
 2الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة: اسم الوحدة

 
 .ابستمولوجٌا علوم اإلعالم و االتصال:اسم المادة

 
 05: الرصٌد
 02: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
: محتوى المادة

 اٌبستمولوجٌا علوم االعالم و االتصال

 هل فروع االتصال تستحق وصف العلوم؟  -

 مٌالد علوم اإلعالم و االتصال - 

 تخصص متعدد التخصصات : علوم االتصال-
 المفاهٌم و النماذج : إٌبستمولوجٌا االتصال

. إشكالٌة النماذج من إشكالٌة المفاهٌم -
 : ثالوث نماذج االتصال -

 النماذج الوضعانٌة - 

 النماذج النسقٌة-

 النماذج البنائٌة  -

استخدامات النماذج -
 

: المراجع
1. . Thomas Samuel Kuhn: La structure des révolutions 

scientifiques .  
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Dominique Lecourt, L’épistémologie historique de Gaston 

Bachelard (1969), 11e éd. augmentée, Vrin, Paris, 2002. 

2.  Dominique Lecourt, Dictionnaire d'histoire et philosophie 

des sciences (1999), 4e éd. Quadrige/PUF, Paris, 2006.  

Dominique Lecourt, La philosophie des sciences (2001), 5e 

éd. Que sais je ?/PUF, Paris, 2010 . 
3. Jean-Louis Le Moigne, Les Épistémologies Constructivistes, 

Que sais-je ?, PUF.  

Edgar Morin, La Méthode (6 volumes), La Connaissance de 

la connaissance (t. 3), 1986, Le Seuil, NouvellKarl Popper: 

Logique de la découverte scientifique ISBN (, Misère de 

l'historicisme, La connaissance objective. 
4. Pierre Wagner, dir., Les Philosophes et la science, Gallimard, 

folio-essais, Paris, 2002, rééd. 2005, 2008. 

5. BOUGNOUX D. Introduction aux sciences de la 

communication, La Découverte,1998  

MATTELART A., Histoire des théories de la 

communication, La Découverte,1995. 
6. MUCCHIELLI, A., Les sciences de l'information et de la 

communication, Hachette Supérieur, 4e éd., 2006. e édition, 

coll. Points 

 

أزمة فهم بنٌة االتصال فً : اٌبستمولوجٌا علوم االتصال: رضوان بوجمعة
جوان - جانف18ًالعدد . المجتمع الجزائري فً المجلة الجزائرٌة لالتصال

2004.  

 
 

 
االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر

 
 الثانً:السداسً

 
 2الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة : اسم الوحدة

 



38                                                                             عنوان الماستر:                                  المؤسسة
 السنة الجامعية            

 .نظرٌات االتصال الجماهٌري:اسم المادة

 
 05: الرصٌد
 02: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
 
 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
 

: محتوى المادة
 

  نظرٌات التأثٌر القوي
نظرٌة دوامة الصمت * 
نظرٌة الغرس الثقافً * 

 نظرٌة االستخدامات و اإلشباعات 

 النظرٌة البنائٌة الوظٌفٌة 

 نظرٌة التفاعلٌة الرمزٌة 

 نظرٌة حارس البوابة 

 نظرٌات المعرفة من وسائل اإلعالم 

 نظرٌة الفجوة المعرفٌة 

نظرٌات التأثٌر البعٌد المدى .
 Cumulative Effects Theoryنظرٌة تراكم التأثٌرات -
 Adaptation Theoryنظرٌة التبنً او التكٌف -
 Modeling Theory   نظرٌة النمذجة-

 Social Expectations Theory نظرٌة التوقعات االجتماعٌة- 
 Meaning Construction Theoryنظرٌة بناء المعانً-

 Steriotye Theory نظرٌة الصورة الذهنٌة النمطٌة - 

 
 المراجع

، القاهرة، دار الفكر 2األسس العلمٌة لنظرٌات اإلعالم، ط: جٌهان أحمد رشتً .1
 1978العربً،
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نظرٌات االتصال، دار الفجر للنشر و التوزٌع، القاهرة، : محمد منٌر حجاب .2
2011. 

 .2009نظرٌات االعالم، الدار العربٌة للنشر و التوزٌع، : حسن عماد مكاوي .3

نظرٌات اإلعالم، دار أسامة للنشر و التوزٌع، : بسام عبد الرحمان المشاقبة .4
 .2011عمان، األردن، 

نظرٌات اإلعالم و اتجاهات التأثٌر، عالم الكتب، القاهرة، : محمد عبد الحمٌد .5
1997. 

محمد : المنظور االجتماعً لالتصال الجماهٌري، ترجمة: راٌت. ر. تشارلز .6
 .1983فتحً، دار المعارف،القاهرة،

7. Wells:Masscommunications,Aword view Paolo Alto, 

california national preesbooks,1974 
8. Defleur and Dennis: Understanding mass communication, 

Houghton Mifflin company,1996 

 
 

االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 الثانً:السداسً
 

 2الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة: اسم الوحدة
 

 .مدخل لمقاربات الوسائط الجدٌدة:اسم المادة

 
 05: الرصٌد
 02: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 

: محتوى المادة
:الوسائط الجدٌدة والبرادٌغمات العلمٌة :أوال   

.البرادٌغم  الوظٌفً- 1  
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.برادٌغم التفاعل الرمزي- 2  
البرادٌغم النقدي - 3  

التجدٌد فً الطرح وتطبٌقاتها على الوسائط : المداخل النظرٌة التقلٌدٌة /  ثانٌا 
:الجدٌدة   

.الدراسات الحدٌثة فً مدخل التأثٌر - 1  
الدراسات الحدٌثة فً مدخل االستخدامات واإلشباعات- 2  
.الدراسات الحدٌثة فً مدخل االعتماد المتبادل- 3  
الدراسات الحدٌثة فً مدخل نشر المبتكرات- 4  
الدراسات الحدٌثة فً مدخل التلقً- 5  

:المقاربات والمداخل النظرٌة الجدٌدة /  ثالثا   
:مقاربات حول سمات وخصائص الوسائط الجدٌد -  1  

مقاربة فٌلدر - مقاربة  بافلك - مد خل دٌفٌز- كروسبً مدخل -  نٌكوالس نٌغروبونتً
مقاربة بولتر وجروسٌن -   
: مقاربات حول مستخدمً الوسائط الجدٌدة - 2  

.نظرٌة الوساطة – نظرٌة الثراء -  نظرٌة االختٌار  
مقاربات حول محتوى الوسائط- 3  

  

 :المراجع
1 - Leah A. Lievrouw, Alternative and Activist New Media, 

Malden, MA: Polity Press, 2011. 

 

2- Robert Hassan, Julian Thomas , The New Media Theory Reader 

, Edition 1, McGraw-Hill Professional Publishing,2006. 

 

3- Pavlik, John (1998) New Media Technology: Cultural and Co - 

mercial Perspectives, Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, 

Second 

Edition. 

علً قساٌسٌة، المنطلقات النظرٌة و المنهجٌة لدراسات التلقً، أطروحة دكتوراه - 4
.2007دولة، تخصص علوم اإلعالم و االتصال، جامعة الجزائر،   

حسنً محمد نصر ، االتجاهات البحث والتنظٌر فً وسائل اإلعالم الجدٌدة ، ورقة - 5
التطبٌقات واإلشكاالت المنهجٌة ، جامعة : وسائل التواصل االجتماعً : مقدمة لمؤتمر

.2015اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة ،   
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االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر

 
 الثانً:السداسً

 
 2الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة: اسم الوحدة

 
 .الدراسات الثقافٌة:اسم المادة

 
 05: الرصٌد
 02: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
 
 

: محتوى المادة
 

 تفسٌر الثقافة  والصراع  الدائم حول المعنى -1

 سٌاسة الترجمة والتفكٌك فً الخطاب  الثقافً  -2

 مدرسة فرانكفورت  ودراسات اإلعالم والثقافة -3

 .  االتجاهات الرئٌسٌة فً االمبرٌالٌة الثقافٌة واإلعالم -4

 وسائل اإلعالم والرأي العام -5

 . واستخداماته اإلعالمٌة  (الجنسانٌة )النوع االجتماعً -6

 النوع فً الثقافة الجماهٌرٌة -7

 .العرقً والتماٌز فً تشكل الهوٌة الثقافٌة -8

 .ثقافة النخبة  والثقافة الشعبٌة -9

 

 

: أهم المراجع
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 Schiller, D. (1999) Digital Capitalism: Networking the 

Global Market System. (Cambridge, MA: MIT Press). 

 Spencer, Stephen (2006) Race and Ethnicity: Culture, 

Identity and Representation. (London: Routledge). 

 Strinati, Dominic (2000) An Introduction to Studying Popular 

Culture. (London: Routledge). 

 Smart, Barry (1993) Postmodernity. (London: Routledge). 

 Sparks, C. (2005) ‘What is wrong with globalization?’ in the 

Journal of Global Media and Communication, Volume, 1 

Number 

 Hall, S., Held, D. and McGrew, T. (eds.) Modernity and its 

Futures. (Oxford: Basil Blackwell). 

 Hamelink, C. (2001) The Ethics of the Cyberspace. (London: 

Sage). 

 Harris, Jan, and Paul Taylor (2005) (eds.) Digital Matters: 

The Theory and Culture of the Matrix (London: Routledge). 

 Harvey D. (1989) The Condition of Postmodernity. (Oxford: 

Blackwell). 

 Hesmondhalgh D. (2002) The Cultural Industries. (London, 

Sage). 

Hebdige, Dick. (1979) Subculture: The Meaning of Style 

(New Accents). (Methuen Publishing Ltd.: York) 

 Appadurai, Arjun (1996) ‘Disjunction and Difference,’ in 

Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalisation 

 
 
 
 

االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 الثانً:السداسً
 

 .2الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة : اسم الوحدة
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 .المقاربات المنهجٌة فً دراسة االتصال الجماهٌري:اسم المادة

 
 04: الرصٌد
 02: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
: محتوى المادة

 
 مناهج البحث فً االتصال: المحور األول

المنهج االستطالعً  -

 المنهج الوصفً -

 دراسة الحالة -

 المنهج التارٌخً -

 المنهج التجرٌبً -

 تحلٌل المضمون -

 المنهج المقارن -

 أدوات البحث: المحور الثانً

االستبٌان  -

 المقابلة -

 المالحظة -

 القٌاس -

 العٌنات والمعاٌنة: المحور الثالث

مفهوم العٌنة ومجتمع البحث  -

 العٌنات واسالٌب اختٌارها  -
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 العٌنات االحتمالٌة: 

 العشوائٌة البسٌطة -

 العٌنة المنتظمة -

 العٌنة الطبقٌة -

 العٌنة العنقودٌة -

 العٌنات غٌر االحتمالٌة: 

 العٌنة الحصصٌة -

 عٌنة الصدفة -

 العٌنة القصدٌة -

 عٌنة كرة الثلج -

 المراجع

كلٌة .مناهج البحث فً الدراسات االعالمٌةـ: جمال راسم محمد -9

. 1999.القاهرة.االعالم

. مناهج البحث العلمً فً علوم االعالم واالتصال: احمد بن مرسلً -10

 2003دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،

مناهج البحث فً الدراسات اإلعالمٌة، دار : ابراهٌم عبد هللا المسلمً -11

 الفكر العربً، القاهرة، مصر

االتصال ونظرٌاته المعاصرة، : حسن عماد مكاوي، لٌلى حسبن السٌد -12

 2003.مصر– الدار المصرٌة اللبنانٌة، القاهرة 

أساسٌاته النظرٌة وممارسته : البحث العلمً: رجاء وحٌد الدوٌدري -13

 2000سورٌا، - العملٌة، دار الفكر، دمشق

شٌماء ذو الفقار زغٌب، مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائٌة فً  -14

 2009الدراسات اإلعالمٌة، الدار المصرٌة اللبنانٌة، القاهرة، 

منظور : أسالٌب البحث العلمً: فاٌز جمعة صالح النجار وآخرون -15

 2008األردن، -تطبٌقً، دار الحامد للنشر والتوزٌع،عمان

،عالم 2البحث العلمً فً الدراسات اإلعالمٌة،ط : محمد عبد الحمٌد -16

 2004الكتب،القاهرة، 
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االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر

 
 الثانً:السداسً

 
 .2الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة : اسم الوحدة

 
 .المقاربات الكمٌة و الكٌفٌة:اسم المادة

 
 03: الرصٌد
 02: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 

: محتوى المادة
 

 المناهج الكٌفٌة 

 مفهوم البحوث الكٌفٌة -

  تعرٌف المناهج الكٌفٌة -

  أهمٌة البحث الكٌفً -

 خصائص البحث الكٌفً  -

 خصائص المناهج الكٌفٌة -

 أنواع المناهج الكٌفٌة -

 ًالمنهج التارٌخ 

 ًالمنهج السٌمٌولوج 

 ًالمنهج االثنوغراف 

أدوات جمع البٌانات فً المناهج الكٌفٌة  -
المالحظة -

التراث النظري 
. تحلٌل وتفسٌر نتائج البحث الكمً

. مقارنة بٌن البحوث الكمٌة والبحوث الكٌفٌة
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المراجع 
 

سام عمار، المركز العربً : ، ترجمةمناهج العلوم االجتماعٌة: مادلٌن غراوٌتز .1
 .1993للتعرٌب و الترجمة و التألٌف و النشر بدمشق، 

، دار القصبة، الجزائر، مناهج البحث فً العلوم اإلنسانٌة: مورٌس أنجرس .2
2004. 

، دٌوان مناهج البحث العلمً فً علوم اإلعالم و االتصال: أحمد بن مرسلً .3
 .2005المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، 

، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، قضاٌا منهجٌة فً العلوم االجتماعٌة: فضٌل دلٌو .4
 .2001الجزائر، 

مناهج البحث العلمً و طرق إعداد : عمار بوحوش و محمد محمود الذنٌبات .5
 .2001، الجزائر، 3 طالبحوث،

6. William Trochim and James Donnelly: The Research 

Methods -Knowledge bases, Third Edition,2006. 

7. E. Bright Wilson, jr : An introduction to  scientific research, 

1991. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 الثانً:السداسً
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 .2الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة : اسم الوحدة
 

 .علم اجتماع الجمهور و المستخدمٌن:اسم المادة

 
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
: محتوى المادة

 
 : Old Mediaجمهور وسائل اإلعالم القدٌمة  -

. (الجمهور، وسائل اإلعالم القدٌمة ): مفاهٌم عامة -

.  خصائص وسمات  جمهور وسائل اإلعالم -

 . أنواع الجمهور -

. االتجاهات الحدٌثة فً دراسات الجمهور -

. المقاربات النظرٌة لتأثٌر وسائل اإلعالم على الجمهور -

: مستخدمو وسائط اإلتصال الجدٌدة -

 (وسائل االتصال الجدٌدة، المستخدم ): مدخل مفاهٌمً -

. الخصائص والسمات العامة لمستخدمً وسائط االتصال الجدٌدة -

 .تأثٌر وسائل اإلتصال الجدٌدة على المستخدمٌن -

 .المقاربات المفسرة لمستخدمً وسائل الجدٌدة -

 

 

: المراجع 

 
1. BALLE  (FRANCIS) ;LEXIQUE D’information 

communication , dalloz, Paris,2006 
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2- Marc lynch: Blogging the New Arab Public, Arab Media & 

Society (February, 2007 

3- RiffelRemmy, sociologie des medias,ellipses,Paris,2003 

اٌدٌولوجٌا شبكات التواصل االجتماعً وتشكٌل الرأي : معتصم بابكر مصطفى -4

 2014.مركز التنوٌر المعرفً.العام 

مركز بحوث الرأي . الرأي العام: عاطف عدلً العبد،مختار التهامً -5

 .2005العام،القاهرة،

آثار )األخبار والرأي العام:ترجمة محمد صفوت حسن:ماكس ماكومز وأآخرون -6

 2012.الدار الجزائرٌة للنشر والتوزٌع.(اإلعالم على الحٌاة المدنٌة

اإلعالم وتشكٌل الرأي العام وصناعة : عبد الفتاح أمٌرة سماح فرج وآخرون  -7

 2013.بٌروت . مركز دراسات الوحدة  العربٌة.القٌم

المركز العربً لألبحاث .المجتمع الشبكً: دارن بارنً ترجمة أنور الجمعاوي -8

 2015.بٌروت.ودراسة السٌاسات

دار .الرأي العام عوامل تكوٌنه وطرق قٌاسه:عبد الكرٌم الدبٌسً -9

 .2011المسٌرة،عمان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 الثانً:السداسً
 

 .2الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة : اسم الوحدة
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 .الرأي العام والوسائط الجدٌدة:اسم المادة

 
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
: محتوى المادة

 
الرأي العام والوسائط الجدٌدة  : المحور األول

 الوسائط الجدٌدة وتشكٌل اتجاهات الجماهٌر -

 الوسائط الجدٌدة وتشكٌل النخب -

 الصحافة االلكترونٌة وتشكٌل الرأي العام -

 (الفاٌسبوك،التوٌتر )دور الشبكات االجتماعٌة فً  تشكٌل الرأي العام  -

المدونات العامة والشخصٌة سكاي بلوغ  )المدونات االلكترونٌة والرأي العام -

 (والوٌكٌبٌدٌا

 (flick rالٌوتٌوب، )الرأي العام وأدوات التشارك -

التلفزٌون الرقمً والرأي العام  -

المقاربات النظرٌة لدراسة الرأي العام والوسائط الجدٌدة : المحور الثانً

 المقاربة الحتمٌة -

 مقاربة االستخدامات واالشباعات -

 المقاربة النظرٌة المجال العمومً -

 :المراجع
1- BALLE  (FRANCIS) ;LEXIQUE D’information 

communication , dalloz, Paris,2006 
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2- Marc lynch: Blogging the New Arab Public, Arab Media & 

Society (February, 2007 

3- RiffelRemmy, sociologie des medias,ellipses,Paris,2003 

اٌدٌولوجٌا شبكات التواصل االجتماعً وتشكٌل الرأي : معتصم بابكر مصطفى -4

 2014.مركز التنوٌر المعرفً.العام 

مركز بحوث الرأي . الرأي العام: عاطف عدلً العبد،مختار التهامً -5

 .2005العام،القاهرة،

آثار )األخبار والرأي العام:ترجمة محمد صفوت حسن:ماكس ماكومز وأآخرون -6

 2012.الدار الجزائرٌة للنشر والتوزٌع.(اإلعالم على الحٌاة المدنٌة

اإلعالم وتشكٌل الرأي العام وصناعة : عبد الفتاح أمٌرة سماح فرج وآخرون  -7

 2013.بٌروت . مركز دراسات الوحدة  العربٌة.القٌم

المركز العربً لألبحاث .المجتمع الشبكً: دارن بارنً ترجمة أنور الجمعاوي -8

 2015.بٌروت.ودراسة السٌاسات

دار .الرأي العام عوامل تكوٌنه وطرق قٌاسه:عبد الكرٌم الدبٌسً -9

 .2011المسٌرة،عمان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 الثانً:السداسً
 



51                                                                             عنوان الماستر:                                  المؤسسة
 السنة الجامعية            

 .2الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة : اسم الوحدة
 

 .اللغة األجنبٌة :اسم المادة

 
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
 
 

: محتوى المادة
 

محتوى المادة اإلنجلٌزٌة  
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 الفرنسٌة   
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  
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االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 الثالث:السداسً
 

 .3الوحدة التعلٌمٌة االساسٌة : اسم الوحدة
 

 .الفضاء العمومً والوسائط الجدٌدة:اسم المادة

 
 05: الرصٌد
 02: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
: محتوى المادة

 
 الفضاء العمومً والوسائط الجدٌدة- 

 الفضاء العمومً البرجوازي -1

 عناصر الفضاء العمومً -2

 الشروط المعٌارٌة للفضاء العمومً المثالً -3

 أبعاد الفضاء العمومً -4

 الفضاء العمومً ونماذج الدٌمقراطٌة -5

 الفضاء العمومً غٌر الرسمً -6

 الفضاء العمومً خارج الفكر الغربً -7

 وسائل اإلعالم والفضاء العمومً -8

 الفضاء السٌبري وإعادة تشكٌل الفضاء العمومً -9

 الفضاء العمومً اإلفتراضً -10
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 المراجع
1- Albarran, A. B. (2013). The Social Media Industries: 

Routledge  

2- Baiocchi, G. (2003). Emergent public spheres: talking 

politics in participatory governance. American Sociological 

Review, 52-74 . 
3- Ballarini, L. (2010). L'espace public au-delà de l'agir 

communicationnel. Quatre renversements de perspective pour 

sortir des impasses du modèle habermassien. Université Paris 

VIII Vincennes-Saint Denis. 
4- Benhabib, S. (1992). Models of Public Space: Hannah 

Arendt, the Liberal Tradition and Jurgen Habermas' in Craig 

Calhouny, ed., Habermas and the Public Sphere. Cambridge, 

MA: MIT Press, 73, 82-83 . 
5- Boyd, D. (2008). Can social network sites enable political 

action. International Journal of Media and Cultural Politics, 

4(2). 

6- Calhoun, C. (1992). Introduction: Habermas and the public 

sphere: MIT Press. 
7- Calhoun, C. J. (1992). Habermas and the public sphere: MIT 

press. 
8- Cohen, J. (1996). Procedure and Substance in Deliberative 

Democracy. In S. Benhabib (Ed.), Democracy and 

Difference: Contesting the Boundaries of the Political. 

Princeton: NJ: Princeton University Press. 
9- Cohen, J. (1997). Procedure and substance in deliberative 

democracy. Deliberative democracy: Essays on reason and 

politics, 407-437 . 
10- Crossley, N., & Roberts, J. M. (2004). After Habermas: New 

perspectives on the public sphere. Sociological review 

monograph . 
11- Dahlgren, P. (2009). Media and political engagement: 

Cambridge: Cambridge University Press. 
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12- Dean, J. (2003). Why the Net is not a Public Sphere. 

Constellations, 10(1), 95-112 . 
13-  

 
 

االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 الثالث:السداسً
 

 .3الوحدة التعلٌمٌة االساسٌة : اسم الوحدة
 

 الدراسات الثقافٌة والوسائط الجدٌدة:اسم المادة

 
 05: الرصٌد
 02: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
 
 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
 

: محتوى المادة
 

 . الثقافات الفرعٌة من معهد برمنغهام إلى الوسائط المتعددة .1

 . السلطة والسٌطرة واالٌدولوجٌا ومقاربات تحلٌل الرسائل اإلعالمٌة .2

 . اإلعالم الرقمً  والتجارب الحسٌة والوجدانٌة للتقنٌات الحدٌثة .3

 :المراجع

Schiller, D. (1999) Digital Capitalism: Networking the Global 

Market System. (Cambridge, MA: MIT Press). 

Spencer, Stephen (2006) Race and Ethnicity: Culture, Identity and 

Representation. (London: Routledge). 

Strinati, Dominic (2000) An Introduction to Studying Popular 

Culture. (London: Routledge). 
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Smart, Barry (1993) Postmodernity. (London: Routledge). 

Sparks, C. (2005) ‘What is wrong with globalization?’ in the 

Journal of Global Media and Communication, Volume, 1 

Number 

Hall, S., Held, D. and McGrew, T. (eds.) Modernity and its 

Futures. (Oxford: Basil Blackwell). 

Hamelink, C. (2001) The Ethics of the Cyberspace. (London: 

Sage). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 الثالث:السداسً
 

 .3الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة : اسم الوحدة
 

 .التنظٌم القانونً لتداول المعلومة فً الفضاء العمومً:اسم المادة

 
 05: الرصٌد
 02: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 
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: محتوى المادة

 
حرٌة - الفضاء العمومً - المعلومة :  تحدٌد مفهوم كل من:مدخل مفاهٌمً: أوال

. تداول المعلومة
: اإلتجاهات الدولٌة فً تنظٌم تداول المعلومة فً الفضاء العمومً: ثانٌا

.  حرٌة تداول المعلومة فً الفضاء العمومً من منظور المواثٌق الدولٌة/1
 أبرز التجارب العالمٌة فً مجال التنظٌم القانونً لتداول المعلومة فً الفضاء /2

. التجربة الفرنسٌة- التجربة البرٌطانٌة - تجربة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة : العمومً
 ) موقف بعض التشرٌعات العربٌة من تنظٌم تداول المعلومة فً الفضاء العمومً/3

. (مصر- األردن
: التنظٌم القانونً لتداول المعلومة فً الفضاء العمومً فً الجزائر: ثالثا

.  فً ظل الدساتٌر الجزائرٌة/1
.  فً التشرٌعات اإلعالمٌة/2

: أهم المراجع
، دراسة مقارنة، الطبعة حق الحصول على المعلوماتأشرف فتحً الراعً، / 1

. م2010، (األردن )األولى، دار الثقافة للطباعة و النشر، عمان
حق الصحفً فً الحصول على المعلومات و مدى تأثٌره على حمدي حمودة، . د/ 2

.  م2010، دار النهضة العربٌة، مصر، حق الجماهٌر فً المعرفة و اإلعالم
أثر تكنولوجٌا المعلومات على ممارسة الحقوق و الحرٌات أحمد محمد أحمد مانع، / 3

. م2012، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعً، اإلسكندرٌة، العامة
، قضاٌا فكرٌة و دراسة تحلٌلٌة و اإلعالم و حقوق اإلنسانقدري علً عبد المجٌد، / 4

. م2010مٌدانٌة، دار الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، 
، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، حرٌة اإلعالم و القانونماجد راغب الحلو، / 5

. م2009اإلسكندرٌة، 
6/ Alexis Guedj; La protection des sources Journalistiques 

Bruylan, Bruxelles,  

     1998. 

7/ André Pouille, Jean Roche, Libertés publiques et droit de 

l'Homme, 14 eme  

    édition, Dalloz, Paris, 2002. 
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االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر

 
 الثالث:السداسً

 
 .3الوحدة التعلٌمٌة األساسٌة : اسم الوحدة

 
 .قٌاس الجمهور ومستخدمً الوسائط الجدٌدةأسالٌب :اسم المادة

 
 05: الرصٌد
 02: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
: محتوى المادة

مدخل للمنظور الكمٌللجمهور و مستخدمً الوسائط الجدٌدة - 
مفهوم قٌاس جمهور وسائل اإلعالم ومستخدمً الوسائط الجدٌدة - 
أسباب وأهداف قٌاس الجمهور - 

أسالٌب قٌاس حجم الجمهور والمستخدمٌن   - 
تقنٌات قٌاس جمهور القراء والمستمعٌن والمشاهدٌن - 
تقنٌات قٌاس المبحرٌن عبر المواقع اإللٌكترونٌة - 
 

 

 أهم المراجع
دراسات الجمهور ومستخدمً الوسائط :علً قساٌسٌة، محاضرات فً مقٌاس (5

 .2012اتصال وسبر اآلراء،الجزائر، : ، ،تخصصالجدٌدة

،دار الورسم 1، طجمهور وسائط االتصال ومستخدموهاعلً قساٌسٌة،  (6
 .2012للنشر،الجزائر، 

ط، .، د"قضاٌا معاصرة"تكنولوجٌا اإلعالم و االتصال الجدٌدة فضٌل دلٌو،  (7
 .2015الجزائر، دار هومة  للطباعة و النشر و التوزٌع، 

، من الفوضى إلى التنظٌم: قٌاس المشاهدة واالستماعالصادق الحمامً،  (8
 .البوابة العربٌة لعلوم اإلعالم واالتصال، معهد الصحافة وعلوم األخبار
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االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 الثالث:السداسً
 

 .3الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة : اسم الوحدة
 

 .اثنوغرافٌا الجمهور والمستخدمٌن:اسم المادة

 
 04: الرصٌد
 02: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 

: محتوى المادة
 

مدخل عام  للدراسات األنثربولوجٌة واإلثنوغرافٌة 
األنثروبولوجٌا - 
االثنولوجٌا - 
االثنوغرافٌا - 
مٌتودولوجٌة -االثنو-

التوجه اإلثنوغرافً فً الدراسات اإلعالمٌة 
استخدام المنهج اإلثنوغرافً لدى دافٌد مورلً - 

تطور المقترب اإلثنوغرافً فً دراسات االتصال -  
المقترب اإلثنوغرافً ومستخدمً الوسائط الجدٌدة - 
مالءمة الدراسات اإلثنوغرافٌة ألبحاث الجمهور والمستخدمٌن - 

طرق و أدوات البحث اإلثنوغرافً 
المالحظة بالمشاركة - 
الطرٌقة المرفولوجٌة والكارتوغرافٌة - 
" الفوتوغرافٌة"الطرٌقة التصوٌرٌة- 
الطرٌقة الفونوغرافٌة - 
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الطرٌقة الفٌلولوجٌة - 
الطرٌقة السوسٌولوجً - 
الوثٌقة االثنوغرافٌة * 
اثنوغرافٌة جمهور التلفزٌون * 
اثنوغرافٌة جمهور االنترنت * 
اثنوغرافٌة جمهور المستخدمٌن * 
 

المراجع 
، ترجمة معجم اإلثنولوجٌا و األنثروبولوجٌابٌار بونت، مٌشال اٌزر و آخرون، - 

، "مجد"مصباح الصهد، الطبعة األولى، المؤسسة الجامعٌة للدراسات و التوزٌع 
. 2006بٌروت، 

 
، ترجمة نصر الدٌن العٌاضً تارٌخ نظرٌات االتصال: أرمان ومٌشال ماتالر- 

. 2005والصادق رابح، الطبعة الثالثة، المنظمة العربٌة للترجمة بٌروت، لبنان، 

 ،ترجمة عالء أحمد إصالح التلفزٌون والعولمة والهوٌات الثقافٌة كرٌس باركر،-

. ، مصر القاهرة 2006الطبعة األولى  (مجموعة النٌل العربٌة)

:  االطروحات 

دراسة نقدٌة تحلٌلٌة " لتلقً االمنطلقات النظرٌة والمنهجٌة لدراساتعلً قساٌسٌة، - 

أطروحة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه دولة  (2006-1995)ألبحاث الجمهور فً الجزائر

. 2006/2007فً علوم اإلعالم واالتصال 

 ،مذكرة لنٌل أنماط تلقً البرامج التلفزٌونٌة لدي األسرة الجزائرٌةوردة قراٌنٌة، - 

. 2007/2008شهادة الماجستٌر فً علوم اإلعالم و االتصال، جامعة الجزائر

 

االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 الثالث:السداسً
 

 .3الوحدة التعلٌمٌة المنهجٌة : اسم الوحدة
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  ورشة إعداد مذكرة التخرج:اسم المادة
 

 03: الرصٌد
 02: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
: محتوى المادة

:  ٌتدرب الطلبة داخل الورشة على ما ٌلً
 .اختٌار موضوع البحث و طرق ضبط العنوان .1

 .متضمنات مقدمة الدراسة .2

 .تحدٌد مشكلة الدراسة وصٌاغة سؤال اإلشكالٌة .3

 .ضوابط صٌاغة التساؤالت و الفروض العلمٌة .4

 .ضبط أسباب اختٌار الموضوع .5

 .أسس صٌاغة األهداف  و األهمٌة العلمٌة للدراسة .6

 .تلخٌص الدراسات السابقة وكٌفٌة االستفادة منها .7

 .استخدام المقاربات النظرٌة .8

 .ضبط حدود الدراسة .9

 .اختٌار منهج الدراسة و أدوات جمع البٌانات .10

 .اختٌار عٌنة الدراسة .11

 .كٌفٌة تحدٌد مفاهٌم الدراسة .12

 .تحلٌل البٌانات واستخالص النتائج .13

 .كتابة تقرٌر البحث .14

 
 

:  المراجع
دار كنوز المعرفة، : األردن. بحوث اإلعالم األسس و المبادئمنال المزاهرة،  .1

2011. 

دار : الجزائر. األسس العلمٌة لبحوث اإلعالم و االتصالأحمد بن مرسلً،  .2
 .2013الورسم، 

: الجزائر. مناهج البحث العلمً فً علوم اإلعالم و االتصالأحمد بن مرسلً،  .3
 .2010 ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، 4ط
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دار المسٌرة للنشر و : األردن.  مناههج البحث اإلعالمًمنال هالل المزاهرة،  .4
 .2013. التوزٌع 

 ترجمة فضٌل . عناصر منهجٌة– البحث فً االتصال فالً، . الرامً و ب. أ .5
 .2009مخبر علم اجتماع االتصال للبحث و الترجمة، : قسنطٌنة. دلٌو وآخرون

6. Michel Beaud, L’art de la thèse. Alger : Editions Casbah, 

1999 
 
 

االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 الثالث:السداسً
 

 .3الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة : اسم الوحدة
 

 .المقاولتٌة:اسم المادة

 
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
: محتوى المادة

 
 مفهوم المقاول و المقاوالتٌة:    (1)المحور 

روح المقاوالتٌة الفطرٌة أو  )نماذجها وأهم  تعرٌف المقاولة والروح المقاوالتٌة *
  (المكتسبة؟

. دوافعه،  صفاته، أنماط المقاولٌن، العوامل المفسرة لسلوك المقاول  :مٌزات المقاول*

 السٌرورة المقاوالتٌة:    (2)المحور 

    .، العوامل التً تحدد من فرصة األعمال   ماهٌة فرصة األعمال *

تعرٌف وأهمٌة االبتكار، العوامل الرئٌسٌة لالبتكار،  :االبتكار والمقاوالتٌة*
.   العوائق التً تحول دون االبتكار 
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للمنتوج ؟، تغٌٌر احتٌاجات وتوقعات  هل هناك حاجة حقٌقٌة)تحلٌل السوق *
  (استراتٌجٌات تحدٌد المواقع والتماٌز السوق المستهدف، العمالء،

 خطة األعمال :    (3)الوحدة  

. ماهٌة وعناصر خطة العمل: خطة األعمال*

. أجهزة دعم المقاوالتٌة فً الجزائر*

 نمو المؤسسة:    (4)المحور 

النمو والنظرٌات االقتصادٌة، مراحل تطور األعمال، محددات النمو،  : ماهٌة النمو*

 .األهمٌة ،  المكاسب والمخاطر: رهانات تدوٌل األعمال*

، دار وائل أبعاد للرٌادة:، إدارة األعمال الصغٌرةسعاد نائف برنوطً .1
 .2005للنشر،عمان،األردن،

، المنظمة القوة الدافعة لالقتصادٌات الوطنٌة: رٌادة األعمالعمرو عالء الدٌن زٌدان،  .2
 .2007العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، القاهرة، 

 عالم المفاهٌم والنماذج والمداخل المختلفة،:الرٌادة فً األعمالمجدي عوض مبارك،  .3
 .2009الكتاب الحدٌث، اربد، األردن، 

1. Alexandria Valerio, Brent Parton, and Alicia Robb, 

Entrepreneurship Education and Training Programs 

around the World; Dimensions for Success, International 

Bank for Reconstruction and Development, World Bank, 2014. 

2. Emile- Michel Hernandez, L'entrepreneuriat: Approche 

Théorique, Editions L'Harmattan, Paris, 2001. 
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االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر
 

 الثالث:السداسً
 

 .3الوحدة التعلٌمٌة االستكشافٌة : اسم الوحدة
 

 .الوسائط الجدٌدة وقضاٌا المجتمع:اسم المادة

 
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
: المعارف المسبقة المطلوبة 

 
 

: محتوى المادة
. مجتمع اإلعالم والمعلومات- 1
. التكنولوجٌا والتغٌر االجتماعً- 2
. العولمة اإلعالمٌة وآثارها االجتماعٌة والثقافٌة- 3

: الوسائط الجدٌدة والحٌاة االجتماعٌة : ثانٌا 
. الوسائط الجدٌدة واالتصال األسري - 1
. التفاعل االجتماعً والعالقات االجتماعٌة  ظل الوسائط الجدٌدة- 2
. الوسائط الجدٌدة والتعلٌم- 3
. توظٌف الوسائط الجدٌدة فً مجاالت التوعٌة والتنمٌة االجتماعٌة- 4

: الوسائط الجدٌدة وقضاٌا الفضاء االلكترونً: ثالثا 
. المجتمعات االفتراضٌة والهوٌة االفتراضٌة- 1
. بناء المجتمع الشبكً وتنمٌته- 2
التواصل االجتماعً وتشكل الفضاء العمومً االفتراضً  - 3

إشكالٌات ومخاطر  : الوسائط الجدٌدة :  رابعا 
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. األمٌة االلكترونٌة والفجوة بٌن األجٌال- 1
. الفجوة الرقمٌة فً المجتمع وإشكالٌات التنمٌة- 2
- العنف واإلباحٌة – اإلدمان االلكترونً : إشكالٌات الفضاء  االفتراضً - 3

إلخ ..االغتراب 
. اإلجرام واإلرهاب اإللكترونٌٌن وتهدٌد أمن المجتمع -3

 
 :المراجع 

1 – Nicholas Gane, David Beer, New Media: The Key Concepts 

,bloomsbury ,2008. 

2- Tzu-Bin LIN  ،Der Thanq Victor Chen  ،Ching Sing CHAI  , New 

Media and Learning in the 21st Century: A Socio-Cultural 

Perspective , Springer Shop , Taiwan , 2015. 

 .2008 ، 347علً محمد رحومة ، علم االجتماع اآللً ، عالم المعرفة ، - 3
ماٌكل دٌرتوزوس ، ماذا سٌحدث ؟ كٌف سٌغٌر عالم المعلومات الجدٌد حٌاتنا ؟ ، - 4

 .2000  الحضارة العربٌة ، القاهرة ، 2بهاء شاهٌن ،ط: ترجمة 
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االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة : عنوان الماستر

 
 الثالث:السداسً

 
 .3الوحدة التعلٌمٌة األفقٌة : اسم الوحدة

 
 .اللغة األجنبٌة :اسم المادة

 
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

 
 

: المعارف المسبقة المطلوبة 
 
 

: محتوى المادة
 

محتوى المادة اإلنجلٌزٌة  
CONTENT :  

 Exploitation of specialized texts related to the different 

technical modules included in the secon 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 الفرنسٌة   
CONTENU :  

- Etude de texte avec exploitation structurelle. 

- Révision et consolidation des structures de base. 
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- 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  
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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  )

 

 : 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 
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 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

 

 :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 ، -
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 .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

 
 

 


