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 الـدٌمقراطٌـة الـشعبٌــةالجمهورٌة الجزائرٌة 

 
 التعلٌــم العالــً و البحــث العلمــًوزارة 

 
 

 

 

 

 

 

 مواءمة
 

 تكوٌن ماسترعرض  
 

  مهنً /أكادٌمً
 

 

 
 

القسم المعهد / الكلٌةالمؤسسة 
 

جامعة باجً مختار عنابة 
 
 

كلٌة العلوم اإلنسانٌة 
 واإلجتماعٌة

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 

 

  علوم إنسانٌة: المٌدان
 

  اإلعالم واالتصال:الفرع

 

 و العالقات العامةاالتصال  :التخصص
 

 
 
 
 

 2017/2018: السنة الجامعٌة
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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  ) 
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 اٌغٕح اٌعاِؼ١ح            

 
 

 :تحدٌد مكان التكوٌن -1

 كلٌة أو معهد: 

  قسم: 

 
 

: (*)المشاركون فً التكوٌن - 2

: المؤسسات الجامعٌة األخرى- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :المؤسسات و الشركاء االجتماعٌون االقتصادٌون اآلخرون- 
 
 
 
 
 
 
 

 :الشركاء الدولٌون األجانب - 
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 اٌغٕح اٌعاِؼ١ح            

  إدراج االتفاقٌات الخاصة بالتكوٌن فً المالحق .

  : إطار وأهداف التكوٌن-3

 

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

 
- أولوٌة–لٌسانس اتصال- 
. لٌسانس اعالم- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( سطر على أكثر تقدٌر20الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاٌة التكوٌن ،) أهداف التكوٌن- ب

 

: يتطمع ىذا التكوين الى تحقيق األىداف التالية
 .من االندماج السريع والفعال في ميدان العملالطالب تقديم تكوين يمكن  -
 اٌّرخشض ػٍٝ ِغرٝ ا١ٌٍغأظ ِٓ االعرفادج اٌّؼشف١ح فٟ ِعاي ذخظظٗ، ٚذؼ١ّك ِؼاسفٗ تمكين الطالب -

 فٟ ذخظض االذظاي

 ذمذ٠ُ ذى٠ٛٓ ػاَ ٌٍطاٌة ِٓ أظً ِٛاطٍح اٌذساعح ٚاٌثحس فٟ اٌذورٛساٖ -
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 اٌغٕح اٌعاِؼ١ح            

 
 
 
 
 
 

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

 
 :َهذف تزٔاِح اٌتىىَٓ اًٌ

 ووظُفح اٌؼاللاخ اٌؼاِحإوظاب اٌطاٌة ِهاراخ تّىٕه ِٓ فهُ اٌؼٍُّح االتصاٌُح  -

 اٌّظاهّح فٍ تطىَز وتحظُٓ أداء ِختٍف اٌّؤطظاخ -

إػذاد وتىىَٓ إطاراخ ِؤهٍح ػٍُّا ٌتطىَز اٌّؤطظاخ اٌدشائزَح ِٓ خالي ػاًِ االتصاي  -

 .واٌتحىُ فٍ تمُٕاخ اٌؼاللاخ اٌؼاِح

تشدُغ اٌطٍثح ػًٍ اٌثحث اٌؼٍٍّ واٌّشاروح فٍ تطىَز اٌّؤطظح ِٓ خالي ػٍُّاخ  -

 .اٌتىىَٓ واٌتذرَة

اٌظؼٍ إلوظاب اٌطاٌة اٌّؼزفح اٌؼٍُّح اٌّتخصصح وتطىَز لذراته وتُّٕح ِهاراته فٍ  -

 .اٌتؼاًِ ِغ اٌىالغ االلتصادٌ اٌدذَذ اٌذٌ َتظُ تإٌّافظح

 
 
 
القدرات الجهوٌة والوطنٌة القابلة لتشغٌل حاملً الشهادات الجامعٌة  - د
 
 

٠ّىٓ اعر١ؼاب اٌخش٠ع١ٓ فٟ وً لطاػاخ إٌشاط االلرظادٞ ٚاالظرّاػٟ ٚاٌغ١اعٟ ٚاٌصمافٟ، 

ح١س أْ ِعاي اٌؼًّ تإٌغثح ٌحاٍِٟ شٙاداخ ٠شًّ ِٙاَ اٌمائُ تاالذظاي ٚاٌؼاللاخ اٌؼاِح  اٌرٟ 

ِٓ خالي اٌرؼشف ػٍٝ اٌّظا٘ش األعاع١ح اٌّرؼٍمح . أطثحد ضشٚسج ٌرفؼ١ً أداء وً اٌّإعغاخ

تطث١ؼح االذظاي ٚو١ف١ح اٌرؼاًِ ِغ اٌّح١ظ ٚاٌعّٙٛس اٌخاسظٟ ٚاٌذاخٍٟ ٌٍّإعغح ٚئدسان ٚفُٙ 

 . ع١شٚسج اٌؼاللح اٌرٟ ذعّغ ت١ٓ اٌؼٕاطش اٌرٕظ١ّ١ح ٚاٌؼٕاطش االذظا١ٌح اٌّىٛٔح ٌث١ٕح اٌرٕظ١ُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8                                                                             ػٕٛاْ اٌّاعرش:                                  اٌّإعغح
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 :الجسور نحو تخصصات أخرى- ه

 
 ذىٌٕٛٛظ١ا االػالَ ٚاالذظاي -

 ذىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌرٛش١ك -
 
 

:  مؤشرات متابعة التكوٌن - و
 

 .اٌرم٠ُٛ إٌظشٞ ػٍٝ ِغرٜٛ اٌّحاضشاخ ٚاٌرطث١ماخ ٚاألػّاي اٌّٛظٙح  -

 .اٌرم٠ُٛ ا١ٌّذأٟ ِٓ خالي اٌرذس٠ة فٟ اٌّح١ظ االلرظادٞ ٚاالظرّاػٟ -

 
 

 (إعطاء عدد الطلبة الممكن التكفل بهم): قدرات التأطٌر- ز
 
 

 طالب  30ٌمكن التكفل ب 
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: اإلمكانٌات البشرٌة المتوفرة -4
 

: أساتذة المؤسسة المتدخلٌن فً التخصص- أ
 

 

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

 

 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
 

 التوقٌع *طبٌعة التدخل الرتبة+ الشهادة ما بعد التدرج   التخصص+ الشهادة التدرج  االسم واللقب
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 التخصص

      

      

      
 
 

 (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 
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: 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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اتصال وعالقات عامة                     :  السداسً األول - 1

 وحذج اٌتؼٍُُ

اٌحدُ اٌظاػٍ 

 اٌظذاطٍ 

 اٌحدُ اٌظاػٍ األطثىػٍ

 األرصذج اٌّؼاًِ

 ٔىع اٌتمُُُ

أػّاي  أػّاي ِىخهح ِحاضزج  أطثىع 14-16

 تطثُمُح

أػّاي 

 أخزي

 إِتحاْ ِتىاصً

   20 09   06  ص06 180 وحذاخ اٌتؼٍُُ األطاطُح    

 اِتحاْ ِتىاصً 05 03   1.30 1.30 45 اتظتّىٌىخُا ػٍىَ االػالَ واالتصاي:1اٌّادج 

 اِتحاْ ِتىاصً 05 02   1.30 1.30 45  إدارج اٌؼاللاخ اٌؼاِح:2اٌّادج 

 اِتحاْ ِتىاصً 05 02   1.30 1.30 45 االتصاي واٌتظىَك اٌؼّىٍِ:3اٌّادج 

 اِتحاْ ِتىاصً 05 02   1.30 1.30 45 االتداهاخ اٌحذَثح فٍ اٌؼاللاخ اٌؼاِح: 4اٌّادج 

   07 04   3.00 3.00  90 وحذاخ اٌتؼٍُُ إٌّهدُح

 اِتحاْ ِتىاصً 04 02   1.30 1.30 45 تمُُُ اٌزاٌ اٌؼاَ: 1اٌّادج 

 اِتحاْ ِتىاصً 03  02   1.30 1.30 45 اٌّمارتاخ اٌىُفُح و اٌىُّح : 2اٌّادج 

   02 02    3.00 45 وحذاخ اٌتؼٍُُ االطتىشافُح

 اِتحاْ  01 01    1.30 22,30  اٌثالغح  واالتصاي :1اٌّادج 

   تحًٍُ اٌخطاب2طاٌّادج 

   تشزَؼاخ اٌؼ3ًّاٌّادج 

22,30 1.30    01 01   

   01 01   1.30  22,30 وحذج اٌتؼٍُُ األفمُح

  ِتىاصً 01 01   1.30  22,30 اٌٍغح األخٕثُح: 1اٌّادج 

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1ِدّىع اٌظذاطٍ 
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 اتصال وعالقات عامة:      السداسً الثانً -2

 وحذج اٌتؼٍُُ

اٌحدُ اٌظاػٍ 

 اٌظذاطٍ 

 اٌحدُ اٌظاػٍ األطثىػٍ

 األرصذج اٌّؼاًِ

 ٔىع اٌتمُُُ

أػّاي  أػّاي ِىخهح ِحاضزج  أطثىع 14-16

 تطثُمُح

أػّاي 

 أخزي

 إِتحاْ ِتىاصً

   20 09   06  ص06 180 وحذاخ اٌتؼٍُُ األطاطُح    

 اِتحاْ ِتىاصً 05 02   1.30 1.30 45  اتظتّىٌىخُا ػٍىَ االػالَ واالتصاي:1اٌّادج 

 اِتحاْ ِتىاصً 05 02   1.30 1.30 45 اٌتخطُظ فٍ اٌؼاللاخ اٌؼاِح: 2اٌّادج 

 اِتحاْ ِتىاصً 05 02   1.30 1.30 45 ِهاراخ االتصاي فٍ اٌؼاللاخ اٌؼاِح:3اٌّادج 

 اِتحاْ ِتىاصً 05 02   1.30 1.30 45 االتصاي  االلٕاػٍ  واٌحداخٍ: 4اٌّادج 

   07 04   3.00 3.00  90 وحذاخ اٌتؼٍُُ إٌّهدُح

 اِتحاْ ِتىاصً 04 02   1.30 1.30 45 ٍِتمً إٌّهدُح: 1اٌّادج 

 اِتحاْ ِتىاصً 03  02   1.30 1.30 45 اٌّمارتاخ اٌىُفُح واٌىُّح: 2اٌّادج 

   02 02    3.00 45 وحذاخ اٌتؼٍُُ االطتىشافُح

 اِتحاْ  01 01    1.30 22,30  تصُُّ اٌحّالخ :1اٌّادج 

   01 01    1.30 22,30   تىٕىٌىخُا االتصاي واٌفضاء اٌؼّىٍِ 2اٌّادج 

   01 01   1.30  22,30 وحذج اٌتؼٍُُ األفمُح

  ِتىاصً 01 01   1.30  22,30 اٌٍغح األخٕثُح: 1اٌّادج 

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1ِدّىع اٌظذاطٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17                                                                             ػٕٛاْ اٌّاعرش:                                  اٌّإعغح
 اٌغٕح اٌعاِؼ١ح            

اتصال وعالقات عامة :          السداسً الثالث- 3
 

 وحدة التعلٌم

 الحجم الساعً األسبوعً الحجم الساعً السداسً 

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 متحانا متواصل

   20 09   06  س06 180 وحدات التعلٌم األساسٌة    

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45 الشهارا:1اٌّادج 

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45 اٌثمافح االتصاٌُح داخً اٌّؤطظح: 2اٌّادج 

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45 االتصاي وتظُُز االسِح: 3اٌّادج 

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45 االتصاي اٌشاًِ صىرج اٌّؤطظح و: 4اٌّادج 

   07 04   3.00 3.00  90 وحدات التعلٌم المنهجٌة

 امتحان متواصل 04 02   1.30 1.30 45 اػذاد ِذوزج: 1اٌّادج 

 امتحان متواصل 03  02   1.30 1.30 45  أتاج واػذاد ِىاد اٌؼاللاخ اٌؼاِح: 2اٌّادج 

   02 02    3.00 45 االستكشافٌةوحدات التعلٌم 

 امتحان  01 01    1.30 22,30 المقاولتٌة :1المادة 

   01 01    1.30 22,30  تطبٌقات العالقات العامة فً الجزائر2المادة 

   01 01   1.30  22,30 وحدة التعلٌم األفقٌة

  متواصل 01 01   1.30  22,30 اللغة األجنبٌة: 1المادة 

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1مجموع السداسً 



18  االذظاي ٚاٌؼاللاخ اٌؼاِح      :ظاِؼح تاظٟ ِخراس ػٕاتح لغُ ػٍَٛ اإلػالَ ٚاالذظاي                  ػٕٛاْ اٌّاعرش:  اٌّإعغح

                                                                     
           2017/2018:  اٌغٕح اٌعاِؼ١ح

: السداسً الرابع - 4
 

العلوم اإلنسانٌة  :المٌدان 
علوم اإلعالم واالتصال  :الفرع 

االتصال و العالقات العامة  :التخصص
 
 

 تربص فً مؤسسة ٌتوج بمذكرة تناقش

 

 األرصدة المعامل الحجم الساعً األسبوعً 

    العمل الشخصً 

 التربص فً المؤسسة

 (مذكرة)

 15 10  ساعات07

 15 06  ساعتان02 الملتقٌات 

    (حدد)أعمال أخرى

 30 06 ساعة135 4مجموع السداسً 

 
 
 
 
 
ٌ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 135 90 135 0 

 أعمال موجهة 135 45 0 180 

 أعمال تطبٌقٌة / / / / 

 عمل شخصً 0 45 90 0 

(محدد)عمل آخر 0 90 45 0   

 المجموع 270 270 270 180 

 األرصدة 24 24 24 24 120

      
 لكل وحدة األرصدة% 

 تعلٌم
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III  - البرنامج المفصل لكل مادة
(  لكل مادةةتقدٌم بطاقة مفصل) 
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السداسي االول  
االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر

 : األول: السداسي
  وحدة التعميم األساسية: اسم الوحدة

:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية
  و االتصالاإلعالمابستمولوجية عموم ": 1"اسم المادة 

 5:الرصيد
 3: المعامل

 
 

 تمقين الطمبة معارف نظرية ذات عالقة بالتخصص ومساعدتيم عمى التعرف عمى أىم نظريات :أهداف التعميم
و معرفة أىم االتجاىات االبستمولوجية التيا عموم االعالم و االتصال أي االتصال في عالقتيا باالتصال 

 دراسة العموم و فرضياتيا و نتائجيا دراسة نقدية و ىذه الداللة مرتبطة بالمعنى االشتقاقي لمكممة  
 على الطالب أن ٌكون ملما بمعارف نظرٌة والتطورات التً طرأت فً المٌدان  :المعارف المسبقة المطموبة

.  بالواقع الثقافٌة و العلمٌة العلمً  حتى ٌمكنه ربط التطورات االجتماعٌة

من حيث نشأتها  االتصال االتجاىات االبستمولوجية لعموم  تتناول ىذه المادة دراسة وتحميل أىم :محتوى المادة
كما يتضمن ذلك دراسة ىذه النظريات بهدف تفسير ظاىرة االتصال . و تطورىا وتطبيقاتها في المجال اإلعالمي

و محاولة التحكم فيها و التنبؤ بتطبيقاتها و أثرىا في المجتمع  
 ِذخً إًٌ اإلتظتّىٌىخُا: اٌّحىر األوي

، ِفَٙٛ اإلتغرٌّٛٛظ١ا

ِٙاَ اإلتغرٌّٛٛظٟ 

 ا أُ٘ االذعا٘اخ اإلتغرٌّٛٛظ١ح

 René Descartesد٠ىاسخ 

 Emmanuel Kantاِا٠ًٛٔ وأظ 

 Gaston Bachelardغاعرْٛ تاشالس 

 ١ِMichel Foucaultش١ً فٛوٛ 

، Karl Popperواسي تٛتش 

 ئتغرٌّٛٛظ١ا ػٍَٛ اإلػالَ ٚ االذظاي اٌّحىر اٌثأٍ

ً٘ فشٚع االذظاي ذغرحك ٚطف اٌؼٍَٛ  

١ِالد ػٍَٛ االػالَ ٚ االذظاي 

 (اٌّفا١ُ٘ ٚ إٌّارض) اتغرٌّٛٛظ١ا االذظاي اٌّحىر اٌثاٌث

اشىا١ٌح إٌّارض ِٓ اشىا١ٌح اٌّفا١ُ٘  

شاٌٛز ّٔارض االذظاي  

إٌّارض اٌٛضؼاذ١ح  
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إٌّارض إٌغم١ح  

إٌّارض اٌثٕائ١ح  

 إٌّارض اٌٛضؼاذ١ح  اٌّحىر اٌزاتغ

ّٔٛرض ٔظش٠ح االػالَ  

ّٔٛرض االذظاي ػٍٝ ِغر١٠ٛٓ  

 إٌّارض إٌغم١ح اٌّحىر اٌخاِض

إٌّٛرض اٌغٛع١ِٛرشٞ  

إٌّٛرض اٌرثادٌٟ  

إٌّٛرض اٌرفاػٍٟ 

إٌّٛرض اٌذساِٟ   

ٌّٕٛرض اٌّٛلفٟ   /  إٌّارض اٌثٕائ١ح ّٔٛرض ا٠ثشذىغداٌّحىر اٌظادص

مراقبو مستمرة + أعمال أخرى + امتحان كتابي : طريقة التقييم
  

 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

أرمان و ميشال ماتالر، ترجمة نصر الدين لعياضي والصادق رابح، تاريخ نظريات االتصال، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، - 
2005 

. 2003 بيروت،   العربية، الوحدة دراسات مركز بيروت، االتصال، نظريات في دراسات الرحمن، عبد عزي- 
Jean-Clauce ABRIC, Pratiques Sociales et Représentations, Sous la Direction de Jean-Claude 

ABRIC, PUF, 2
e
 Edition, 1994 

J. PERRIAULT, La Logique de l’Usage : essai sur les machines à communiquer, Paris, 

Flammarion, 1989 

MUCCHIELLI A., 2001,  La nouvelle communication. Epistémologie des sciences de l'information et 

de la communication, Armand Colin, 2001 

 MEUNIER JP, PERAYA D., Introduction aux théories de la communication, De Boeck, 2004 

 LAZAR J., La Science de la communication, Paris, PUF, 1992. 

 MATTELART Armand, Histoire des théories de la communication, Paris, La Découverte, 1995. 

 BRETON P. et PROULX S.,  L’explosion de la communication à l'aube du XXI° siècle, La 

découverte, 2002. 

 BALLE F., Médias et société, Paris, Montchrestien, 4ème édition, 1991. 

MIÈGE Bernard, Capitalisme et industries culturelles, PUG, 1978 

 

 
االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر

 : األول: السداسي
  وحدة التعميم األساسية: اسم الوحدة

:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية
  إدارة العالقات العامة": 2"اسم المادة 
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 5:الرصيد
 2: المعامل

 
 ادارة العالقات العامة تكسب الطالب معارف نظرية وتطبيقية في مجال : أهداف التعميم

على الطالب أن ٌكون ملما بأطر مفاهٌمٌة ضرورٌة لتحلٌل الظاهرة االتصالٌة    :المعارف المسبقة المطموبة

 الداخلٌة و الخارجٌة للمؤسسة 

 التعرض إلى لمعالقات العامة  يتم التركيز في ىذه المادة عمى االطار النظري و التطبيقي :محتوى المادة
أهم  التقنٌات التً ٌستعملها الفـاعلون فً مٌدان   اإلتصال كالمهنٌٌن فً مجال من مٌدان التسوٌق كتقنٌة 

سبر االراء والعالقات العامة واإلشهار فضال عن إستعمال التكنولوجٌات الحدٌثة كاإلعالم اآللً و 

 الوسائل السمعٌة البصرٌة المتطورة كالوسائل اإللكترونٌة 

 مدخل إلى العالقات العامة 
العالقات العامة تعريف 

 االختالفات حول مفهوم العالقات العامة مفهومها
 المقاربات النظرية و المنهجية التي تناولت مفهوم العالقات العامة 

 العالقات العامة وتطورىا نشأة
 ممارسة االنسان لنشاط العالقات العامة عبر التاريخ

 لعالقات العامة كنشاط حديث 
 أىمية العالقات العامة في المؤسسات 

 : وظائف وأىداف العالقات العامة
 تصور لفهم وظائف العالقات العامة في مختلف االدارات

    تشاِط اٌؼاللاخ اٌؼاِح 

    أٔٛاع اٌؼاللاخ اٌؼاِح 

 ٚعائً اذظاي اٌؼاللاخ اٌؼاِح

 وسائل االتصال في العالقات العامة
  وسائل االتصال العامة 

 وسائل االتصال الخاصة      
 نظام العالقات العامة 

 تنظيم إدارة العالقات العامة 
 التنظيم االداري 
 عناصر التنظيم 

 المزيج التنظيمي 
 ىيكل السلطة 

 تنظيم العالقات العامة و أىدافها  
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 إدارة العالقات العامة و اىدافها في كل من المؤسسة االعالمية و المنظمات االجتماعية و الصناعية و التجارية

 مراقبو مستمرة+ أعمال أخرى +  امتحان كتابي :طريقة التقييم
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

 2011صناعة العقول ، منتدى المعارف بيروت ..االعالم : فاضل محمد البدراني 
المتالعبون بالعقول  : ىربرت شيمر 

  2005السيطرة عمى االعالم ، اتصاالت سبو ط االولى : نعوم تشومسكي 
  2004   1محمد ابراىيم عبيدات التسويق االجتماعي ، دار وائل لمنشر ط

االعالم و المجتمع ، الدار المصرية المبنانية  : منى سعيد الحديدي 
 2008محمود عبد اهلل الخوالدة  عمم النفس السياسي و االعالمي  دار حامد لمنشر و التوزيع 

سعد آل سعود االتصال و االعالم السياسي دار الكتاب الحديث  
 االسكندرية المكتب 21العموم السياسية بين االقممة و العولمة رؤية سياسية معاصرة لمقرن : عمارة محمد 

الجامعي الحديث  

-Arnaud Mercier, La communication politique en France : un champ de recherche qui doit encore 

s’imposer, L'Année sociologique, Vol.51 2001/2, p. 355 à 363. [lire en ligne][PDF] 

-Dossier Campagnes politiques, tribunes médiatiques, Le Temps des médias, n° 7 – 2006/2. [lire en ligne] 

-Kees Brants, De l’art de rendre la politique populaire... Ou "qui a peur de l’infotainment ?", Réseaux, n° 118 

2003/2, p. 135 à 166. [lire en ligne] [PDF] 

-Agnès Chauveau, L’homme politique et la télévision. L’influence des conseillers en 

communication, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n° 80 2003/4, p. 89 à 100. [lire en ligne][PDF] 

 
االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر

 : األول: السداسي
  وحدة التعميم األساسية: اسم الوحدة

:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية
 االتصال والتسويق العمومي": 3"اسم المادة 

 5:الرصيد
 2: المعامل

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ann%C3%A9e_sociologique
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ANSO_012_0355
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Temps_des_m%C3%A9dias
http://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2006-2.htm
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RES_118_0135
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vingti%C3%A8me_Si%C3%A8cle._Revue_d%27histoire
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=VING_080_0089
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ييدف تدريس ىذا المقياس لمتعرف عمى االتصال الذي يستيدف الصالح العام او ما يمكن  :أهداف التعميم

تسميتو بتحسين جودة الحياة دون البحث عن المكاسب المادية و كذا التحكم في معارف نظرية لالتصال 
العمومي  

و التربٌة المدنٌة  االتصال العمومً على الطالب أن ٌكون على دراٌة بأبجدٌات  : المعارف المسبقة المطموبة

 ة المدروسة احتى ٌربطها باالد

على موضوع االتصال االجتماعً وأهم الفروقات الموجودة بٌن هذا  التركيز في ىذه المادة :محتوى المادة

النمط االتصالً و االنماط االخرى مع توضٌح أسالٌبه أهدافه خصائصه و عالقته بالعلوم االخرى  و ماهً أهم 
 تطبٌقاته وتقنٌات بناء وتصمٌم الحمالت االجتماعٌة و الكٌفٌة التً ٌتم بها تولٌد التغٌٌر االٌجابً فً المجتمع  

أىداف التعليم لمقياس  تعريف الطالب االسس و المبادئ االولية في التسوبق  ربطو باالتصال العمومي و يوضح أىمية و دور 
أساليب االتصال العمومي في تصحيح السلوكات التي تراىا المنظمات غير صالحة للمجتمع كما يهدف المقياس إلى معرفة كيفية 
تطبيق خطوات االسلوب التسويقي على الجانب العمومي و كيفية توظيف القائمين على االتصال العمومي للمنهجية التي يقترحها 

 التسويق العمومي أثناء تصميمهم للبرامج و الحمالت العمومية الهادفة لخدمة المنفعة العامة 
 حول االتصال العمومي نشأتو و اسسو محتوى المادة  يتمحور 

 خصائص االتصال العمومي وتطوره التاريخي 
 االتصال العمومي و عالقتو بأنواع االتصاالت االخرى 

 مميزات االتصال العمومي 
 عالقة االتصال العمومي بالعلوم االخري 

 تقنيات االتصال العمومي وسائل االتصال العمومي 
 التسويق و عالقتو  بالميدان العمومي 

 تعريف التسويق و مجاالتو 
 أىم المفاىيم المرتبطة بالتسويق 

 نشأتو و تطوره 
 توسع مجالو 

 استخدمات التسويق في الميدان االجتماعي و السياسي 
 مراحل التسويق االجتماعي 

 االستراتجية القبلية للتسويق االجتماعي 
 تحديد الجماىير المستهدفة /تصميم االستراتجية /تحديد االىداف /الخطة التسويقية : مراحل دراسة السوق 

 : المزيج التسويقي 
 سياسة المنتوج
 سياسة السعر 
 سياسة التوزيع 
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 االشهار ، الترويج ، العالقات العامة ، ترويج المبيعات ، قوة البيع :سياسة االتصال 
 الفرق بين التسويق التجاري و االجتماعي 

 صياغة المزيج التسويقي االجتماعي 
 نماذح تطبيقية للتسويق االجتماعي 

 

مراقبو مستمرة + أعمال أخرى +  امتحان كتابي :طريقة التقييم
 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

1
  Michel le Net: La communication Publique Pratique  des campagnes d'information édition de 

documentation Française .Paris.P:7.  
2

، اٌذاس اٌذ١ٌٚح ٌٍٕششٚاٌرٛص٠غ اٌما٘شج 1ٔظش٠اخ ٚعائً االػالَ ،ذشظّح وّاي ػثذ اٌشؤٚف ط:  ٍِف١ٓ د٠فٍٛس ٠ٛسو١ش عأذسا 

340:ص (دخ)  
Jean Paul Bobin. Le marketing politique. Paris, Dalloz. 1980.P:17 
1 Michel le Net: La communication publique, op.cit.P:16. 

 
 1980التسويق نظرة اقتصادية ،مؤسسة شباب الجامعة : سمير محمد يوسف 

  1995أساسيات التسويق ،الدار الجامعية :عبد السالم أبوقحف 
  1984مصطفى زىير التسويق و إدارة المبيعات دار النهضة العربية 

 1999الدعاية و التسويق و فن التعامل مع الزبائن ، دار الرضا للنشر : حنا بللوز
 2003بشير عباس العالق االستراتجيات التسويقية في االنترنت دار المناىج عمان 

  2002أساسيات التسويق الشامل و المتكامل دار المناىج عمان : بشير عباس العالق
 

 Philip Kotler, Marketing-Management. Analyse, Planification, Contrôle. Paris, Publi- Union, 1971. 

 Théodore Levitt, L'esprit marketing, Les Éditions d'Organisation, 1972. 

 (en) Peter Drucker, Management. Task, Responsabilities, Practices, Heinemann, 1973, p. 63 sq. 

 Pierre Doré, Les concepts de base du marketing, Nathan, 1973. 

 (en) Theodore Levitt, Marketing for Business Growth, McGraw-Hill, 1974. 

1980 

 (en) Al Ries et Jack Trout, Marketing Warfare, McGraw Hill, 1985. 

 Theodore Levitt, L'imagination au Service du Marketing, Economica, 1985. 

  

1990 

 Bernard Cathelat, Socio-styles-système: les styles de vie, théorie, méthodes, applications, Éditions 
d'Organisation, 1990. 

 Jean-Louis Swiners et Jean-Michel Briet (préf. Philippe Guilhaume), Warketing ! : une autre vision de la 
stratégie, Paris, ESF, 1993, 239 p. 

 (en) Steven Silverman, « An Historical Review and Modern Assessment of the Marketing Mix Concept », 7th 

Marketing History Conference Proceedings, Vol. VII, 1995. 

 (en) James F. Moore, The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business 

Ecosystems, Harperbusiness, 1996. 

 (en) Barry J. Nalebuff, Adam Brandenburger, Co-opetition, Profile Business, 1997. 

2000 

 
االتصال و العالقات العامة   :  عنوان الماستر.

 : األول: السداسي

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Levitt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Cathelat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis_Swiners
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Guilhaume
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  وحدة التعميم األساسية: اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 االتجاهات الحديثة في العالقات العامة": 4"اسم المادة 
 5:الرصيد
 2: المعامل

  
االتجاىت الحديثة التي انتجتيا الدراسات و التجارب االعالمية في مجال تعريف الطالب : أهداف التعميم

العالقات العامة  
تعزيز ميارات الطالب في البحث عن المستجدات في العالقات العامة  

  تنمية اتجاىات الطالب نحو التخصص باعتباره تخصصا متطورا يتطمب المعرفة المتجددة 
يحتاج الطالب إلى الخمفية النظرية والمنيجية التي يكون قد تعمميا من مرحمة  : المعارف المسبقة المطموبة

الميسانس في ميدان دراسات الجميور  
الطبيعة المتجددة في العالقات العامة   عمى  ىذه المادة نركز فييا نركز فييا:محتوى المادة

االتجاهات الحديثة المتعمقة بانتاج مواد العالقات العامة  
االتجاهات الحديثة المتعمقة بانتاج مواد العالقات العامة عبر االنترنت 

االتجاهات الحديثة المتعمقة بنظريات العالقات العامة  
 االتجاهات الحديثة المتعمقة ببحوث العالقات العامة

. 
  و المناقشة الجماعية .بطاقة قراءة+ أعمال أخرى + امتحان كتابي : طريقة التقييم

 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

  2001االسس و ادلبادئ مكتبة الرائد العلمية االردن : العالقات العامة : زلمد جنيب الصرايرة - 
 2010ميارات التفاوض و دبموماسية االقناع ، ىبة النيل العربية لمنشر و التوزيع القاىرة مصر : ايياب كامل -

 1996ىام زكي محمود العالقات العامة المفاىيم و االسس العممية دار السالسل الكويت 
 18 ص 2009ذخ١طظ ٚ ذٕظ١ُ تشاِط ٚ ِحالخ اٌؼاللاخ اٌؼاِح داس ا١ٌاصٚسدٞ اٌؼ١ٍّح ٌٍٕشش ٚ اٌرٛص٠غ ط : تش١ش اٌؼالق -  

المكتب الجماعي الحديث اإلسكندرية . أسس نظرية و مجاالت تطبيقية)العالقات العامة و الخدمات االجتماعية : ىناك حافظ بدوي
2001 

 
االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر

 : األول: السداسي
  المنهجيةوحدة التعميم : اسم الوحدة



27                                                                             ػٕٛاْ اٌّاعرش:                                  اٌّإعغح
 اٌغٕح اٌعاِؼ١ح            

:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية
   تقييم الرأي العام": 1"اسم المادة 

 4:الرصيد
 2: المعامل

   
.  التحكم في عممية إنجاز بحوث ميدانية:أهداف التعميم

وكيف ترتبط بالتراث أن ٌكون الطالب على دراٌة بالمبادئ االولٌة  للمنهجٌة  : المعارف المسبقة المطموبة
 ث ، المعرفة الجيدة باالحصاء و تقنيات المقابمة و ميارات االتصال النظري، مع التحكم في  بعض تقنيات البح

 في ىذه المادة يتم التركيز عمى منيجية معمقة تمكن الطالب من إنتاج معارف عممية في مجال :محتوى المادة
ييدف إلى تدعيم معارف الطمبة بوضع عالقة بين مختمف التخصصات تضمن المعرفة الجيدة .تخصصو

بالمفيوم مع التزام منيجي و القدرة عمى توسيع الفيم إلى مجال العمل الميداني في المؤسسات االنتاجية و 
الخدماتية  

 من الحجم الساعي لممقياس يذكر الطالب بميارات المالحظة و التحميل  %10يشغل : الجانب النظري 
المساعممة في العموم االجتماعية خاصة في عمم االجتماع و االعالم  

الجانب الميداني يتم التركيز عمى تطبيقات تحقيقات في مجال السبر االراء و تعمم مياراتو و تقنياتو الخاصة 
نماذج من مخططات االعمال ، انتاج استقصاءات ، تخديد العينات ، فرز  تقنيات تقييم االراء وضع المتطمبات 

الوجستكية ، تنظيم التحقيقات في الميدان ، جمع النتائج و تحميميا و تفسيرىا ، تحديد مختمف مستعمل ىذا 
النتائج  

  االعمال البحثية الفردية .بطاقة قراءة+ أعمال أخرى +  امتحان كتابي :طريقة التقييم
 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) :  المراجع

 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2أحمد بن مورسلي، مناىج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، ط -
 ، 2موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر ط- 

 2006الجزائر، 

 المكتب اإلسكندرية، األولى، االجتماعية، الطبعة البحوث إلعداد المنهجية الخطوات العلمي، البحث محمد، شفيق-  

 1998 الحديث،  الجامعي

 1993محمد عبد الحميد دراسة الجمهور في بحوث االعالم ، عالم الكتب القاىرة 
ر، في الوسيط في الدراسات الجامعية، الجزء الخامس، دار ىومة عوامل تطور دراسات الجمهوعلي قسايسية، 
 2003للنشر، الجزائر، 

 2003على قسايسية،  المفهوم الكمي للجمهور، في دراسات جامعية، الجزء الثاني، دار ىومة، الجزائر، - 
. 1971اإلعالم ونظرياتو في العصر الحديث، القاىرة، دار الفكر العربي، : جيهان احمد رشتي- 
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الصادق رابح، تاريخ نظريات االتصال، المنظمة . نصر الدين لعياضي و د. أرمان و ميشال ماتالر، ترجمة د- 
 2005العربية للترجمة، بيروت، 

 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
 : األول: السداسي

  المنهجيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 المقاربات الكيفية و الكمية": 2"اسم المادة 
 3:الرصيد
 2: المعامل

  
  :أهداف التعميم

الموجودة بين المقاربات الكمية و الكيفية و تلقين تكوين الطالب وتعريفه بالعالقة   :المعارف المسبقة المطموبة

الطالب االمعلومات الواجب الحصول عليها النجاز البحث الجيد المطلوب المحقق للغرض الذي يتوخاه الباحث 
 و توسله بقوة المالحظة في التحليل و التفسير وتمكينه من اجراء مقارنة بينهما و توضيح أهمية الجمع بينهما  

 منهجٌة علوم االعالم و االتصال  على الطالب ان ٌكون ملما بالمعارف االولٌة فً  :المعارف المسبقة المطموبة
البحث العلمي و التطوير  معارف نظرية حول يركز عمى  :محتوى المادة

هو البحث و التطوير   ما
مستلزمات البحث العلمي  

الصفات المطلوبة في الباحث  
أنواع البحوث العلمية و نقاط االختالف و االلتقاء بينها  

البحوث الكمية و البحوث النوعية و الجمع بينهما  
السمات العامة للبحث النوعي  

مقارنة بين البحوث الكمية و البحوث النوعية  
الجمع بين النوعي و الكمي  

مقارنة بين البحوث االنسانية و التطبيقية  
استراتجيات  مناهج البحث الكمي  

التاريخي  / المقارن / التجريبي /المنهج الوصفي 
مناهج البحث النوعي  منهج دراسة حالة  

منهج دراسة الظواهر  
منهج تحليل الوثائق  

العينات في البحث الكمي و البحث النوعي  
أساليب جمع البيانتا في البحث الكمي و النوعي  

تحليل البيانات و عرضها في البحث الكمي و النوعي  
 توثيق مصادر المعلومات 

. عرض مشاريع+ أعمال أخرى +  امتحان كتابي :طريقة التقييم
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 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

  1998مقدمة في البحث العممي الكويت مكتبة الفالح : عسكر عمى -
  2002البحث العممي و استخدام مصادر المعمومات التقميدية و االلكترونية عمان : قنديمجي عامر ابراىيم -
  2006مناىج ابحث العممي أساسيات البحث العممي عمان جامعة عمان العربية لمدراسات العميا -
 2008محمود عبد اهلل الخوالدة  عمم النفس السياسي و االعالمي  دار حامد لمنشر و التوزيع -
سعد آل سعود االتصال و االعالم السياسي دار الكتاب الحديث  -
 االسكندرية المكتب 21العموم السياسية بين االقممة و العولمة رؤية سياسية معاصرة لمقرن : عمارة محمد -

 الجامعي الحديث
 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
 : األول: السداسي

  االستكشافيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 ٌثالغح  واالتصايا": 1"اسم المادة 
 1:الرصيد
 1: المعامل

  
 من البالغة و االتصال إعادة التفكٌر فً يكون الطالب بعد النجاح في ىذه المادة قادرا عمى: أهداف التعميم

 الذي ٌمارسه على االفراد فً و اكسابه القدرة على و االقناع  ة حسن التواصل و الكالم حٌث خصوصً
  للتواصل الجٌد   كوسٌلة لتهٌئة الناس الكلمة و البالغة المجتمع و إبراز دور 

بتقنٌات االتصال االقناعً على الطالب ان ٌكون ملما بالمعارف االولٌة المتعلقة  : المعارف المسبقة المطموبة

التً تتطلبها ممارسة مهن العالقات العامة و االشهار حٌث تحتاج عملٌة االقناع لكثٌر من المهارات و االسالٌب   
للتواصل 

  مٌدان البالغة الجدٌدة الذي اتى بها لٌبمان على التحوالت المعاصرة فً  االعتماد في ىذه المادة :محتوى المادة

أهمٌة التواصل البناء القائم على حسن استعمال االلٌات اللغوٌة و ألفاظ التعلٌل و التبادل و مع التركٌز  على  
كذا االعتماد على أسلوب التكرار و التوكٌد و االلٌات البالغٌة كاالستعارة و و االلٌات المنطقٌة و الكناٌة و 

 كما تتناول والدٌنامٌات الفردٌة والمشاركة فً إنتاج التعبٌر العام.  ودور النقد البناء فً النقاش العامالتشبٌه 
 بنظرٌة االتصال القائم على الحجة موضحة نظرٌة الخطابة الجدٌدة  عالقة البالغة

 : كما تركز هذا المادة على أسس مختلفة
البالغة و التواصل  

مفهوم البالغة أهدافها و اهمٌتها  
عناصر التواصل  

أسالٌب و انواع  البالغة  
أجزاء البالغة  
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نشأة البالغة  
العالقة بٌن البالغة و االتصال  

فن االقناع  
أنواع االدلة التقنٌة   

االتصال االدبً  
مقتضى الحال  

الصوت االرسال و االستقبال  
عالقة البالغة العربٌة بنظرٌة االتصال  

الحجة و الحجاج الخطابة الجدٌدة  
البٌان و االقناع  

 

 
. عرض مشاريع+ أعمال أخرى +  امتحان كتابي :طريقة التقييم

 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
صالح فضل بالغة الخطاب و علم النص سلسلة عالم المعرفة الكوٌت المجلس الوطنً للثقافة و الفنون العدد 

164 1992 
 

المركز الثقافي العربي . مدخل إلى جماليات اإلبداع التفاعمي: سعيد يقطين،من النص إلى النص المترابط
          2005، المغرب،1، ط

 .1999 عمان ،1طحاتم بن عثمان ،العولمة والثقافة، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،
 2009، 1زىور كرام،األدب الرقمي أسئمة ثقافية وتأمالت مفاىيية،رؤية لمنشر والتوزيع،القاىرة،ط

، جامعة "كتاب الوجوه نموذجاً :بياء الدين محمد مزيد، المجتمعات االفتراضية بدياًل لممجتمعات الواقعية
 .2012االمارات العربية المتحدة، 

. 2007اجتماعية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، -عمي محمد رحومة،االنترنت والمنظومة التكنو
  2007 ، 1سوريا ط ,سمير إبراىيم حسن ، الثقافة والمجتمع ، دار الفكر، دمشق 

  2008 ، القاىرة    1نحو ثقافة عربية مغايرة ، الدار المصرية المبنانية ، ط– جابر عصفور 
 2007،المغرب ،1فاطمة البريكي ، مدخل الى األدب التفاعمي،دار الثقافة لمنشر و التوزيع ،ط

خالد عزب ، أحمد منصور، وعاء المعرفة من الحجر الى النشر الفوري،مكتبة االسكندرية لمنشر و التوزيع 
 2008،القاىرة ، 1، ط

 2001، الكويت ،1نبيل عمي ، الثقافة العربية و عصر المعمومات ، سمسمة عالم المعرفة ، ط
 2009حمد محمود الدوخي،المونتاج الشعري في القصيدة المعاصرة ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

 2003، مصر ، 2خالد الرويعي،حصار الثقافة في عصر االنترنيت،دار الشروق،ط
Christelle Reggiani : initiation à la rhétorique ;Hachette Paris 2001  

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
 : األول: السداسي

  االستكشافيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية
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 تحميل الخطاب": 2"اسم المادة 
 1:الرصيد
 1: المعامل

  
 د نبٌلة بوخبزة .أ: األستاذ المسئول عن الوحدة التعلٌمٌة

تسمح للطالب من تسهٌل الحصول على معرفة دقٌقة و متقدمة فً مجال االتصال العمومً و : أهداف التعلٌم
العالقات العامة  و ٌقدم فهما أعمق لدور اللغة فً إستراتجٌات االتصال زو كٌفٌة تحرٌر و نقد و تحلٌل مختلف 

 الخطب  
 .معارف خاصة بالخطاب االعالمً و الرسمً و العام  و كٌفٌة تحلٌله   : المعارف المسبقة المطلوبة

التفكٌر على مدى تعقد العالقة الموجودة بٌن الخطب و الثقافات االتصالٌة التً تتخلل  عالم : محتوى المادة
 المؤسسة و االعالم و االقتصاد 

 مفهوم الخطاب و خصائصه 
 أنواع الخطاب 

مدارس تحلٌل الخطاب  
مدارس التحلٌل اللغوي و الخطاب االعالمً  

مٌشٌل فوكو و تحلٌل الخطاب  
التحلٌل السٌمٌولوجً للخطاب  

تحلٌل الخطاب االعالمً و المحادثة  
تحلٌل الخطاب فً إطار مدرسة التحلٌل الثقافً  

 التحلٌل النقدي للخطاب االعالمً 
 الفرق بٌن النص و الخطاب و الكلمة 

 بٌن النص و الخطاب 
 أنواع النصوص 
 النص الحجاجً 
 نظرٌة التلفظ و تحلٌل الخطاب /تحلٌل الخطاب 
 فعالٌة الخطاب 

 بنٌة الخطاب 
استراتجٌة التأثٌر فً المخاطب   

 ممارسات و نماذج تطبٌقٌة  
 أعمال أخرى+ امتحان كتابً :  طرٌقة التقٌٌم

 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

- Le dialogue dans un modèle de discours », Cahiers de linguistique française, 17, Genève, Université de 
Genève, 1995c, pp. 141-178.  
-De la compétence sociale de communication aux compétences de discours", in COLLES L. et alii (éds), 
Didactique des langues romanes. Le développement de compétences chez l’apprenant, Louvain-la-Neuve, 
DeBoeck-Duculot, 2001, 34-43. 
-Durkheim E., Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, 1968.  
- Discours d’information médiatique. La construction du miroir social, Paris, Nathan-Ina, 1997, p.82 et sq. 
- Maldidier D., (éd.), L’inquiétude du discours.Textes de Michel Pêcheux, choisis et présentés par D. 

Maldidier, Paris, Editions des Cendres, 1990.  

 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
 : األول: السداسي

  االستكشافيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
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:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية
 تشريعات العمل": 1"اسم المادة 

 1:الرصيد
 1: المعامل

 
  

تسمح للطالب من معرفة المفاهٌم المتعلقة بالمؤسسة و اخذ صورة عن وظائفها و انواعها كما : أهداف التعلٌم
تمكن الطالب من معرفة االطار القانونً و التشرٌعً لقطاع العمل و الوظٌفة العمومٌة فً الجزائر  

 
على الطالب أن ٌكون ملما بأبجدٌات القانون فً المؤسسة و حقوق وواجبات : المعارف المسبقة المطلوبة 

العمل االداري  
 

  : محتوى المادة

ماهٌة المؤسسة  -
مفهومها  

عناصر المؤسسة ووظائفها  
الفرق بٌن المؤسسة و المنظمة  

أنواع المؤسسة و أشكال تنظٌم المؤسسة و شروطه  
 البداٌات االولى لظهور القانون العمل و عوامل تطوره  -

 العوامل السٌاسٌة و االقتصادٌة  -

 العوامل المهنٌة و االجتماعٌة  -

مصادر قانون العمل  
المصادر الداخلٌة و المصادر الدولٌة أو الخارجٌة  -

المصادر التفسٌرٌة و المهنٌة  
نشأة و تطور قانون العمل فً الجزائر  -

مرحلة ما قبل االستقالل  
  1989 1962مرحلة مابٌن 

 1990مرحلة التحول إلى االقتصاد الرأسمالً بعد 
 مقارنة بٌن عالقة العمل االتفاقٌة و عالقة العمل فً الوظٌفة العمومٌة  -

 
 
 

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
 
 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 2010مؤسسات االعالم و االتصال الوظائف الهٌاكل ، االدوار الجزائر : جمال العٌفة -
  2005أحمد سلٌمان آلٌات تسوٌة منازعات العمل و الضمان االجتماعً فً القانون الجزائري -

  2003عبد السالم ذٌب قانون العمل الجزائري و التحوالت االقتصادٌة دار القصبة للنشر 
  1991راشد راشد شرح عالقات العمل الفردٌة و الجماعٌة فً ضوء القانون الجزائري الجزائر -
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DERIEUX (E.), Dictionnaire de droit des médias, éd. Guide Légipresse, 2004. 

DERIEUX (E.), Droit des médias – Droit français, européen et international, éd. 

L.G.D.J., coll. Manuel, 2008, 

DREYER (E.), Droit de l'information – responsabilité pénale des médias, éd. Litec, 

coll. Pratique professionnelle – responsabilité, 2002 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
 : األول: السداسي

  األفقيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 المغة األجتبية": 1"اسم المادة 
 1:الرصيد
 1: المعامل

  
 تنمٌة قدرات الطلبة على الترجمة و الفهم الجٌدٌن للنصوص االجنبٌة: أهداف التعميم

متحكم في أبجاديات المغة المبرمجة    : المعارف المسبقة المطموبة
ٌختار الطالب فً هذه المادة بٌن لغتً الفرنسٌة واالنجلٌزٌة، وٌؤخذ بعٌن االعتبار أن تكون  :محتوى المادة

مع تقدٌم نصوص متخصصة فً االتصال .مفردات التدرٌب والتكوٌن والتلقٌن اللغوي له عالقة بالتخصص
السٌاسً و االجتماعً بهدف مساعدة الطالب على التحكم فً مصطلحات هذا التخصص  

 
 مراقبة مستمرة: طريقة التقييم

 
االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر

  الثاني: السداسي
  األساسيةوحدة التعميم : اسم الوحدة

:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية
 ابستمولوجيا عموم االعالم واالتصال": 1"اسم المادة 

  5:الرصيد
 3:المعامل
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االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
  الثاني: السداسي

  األساسيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 التخطيط في العالقات العامة": 2"اسم المادة 
  5:الرصيد
 2:المعامل

 
 العالقات العامة وا ستراتجيتيا  و التحكم في تقنيات التخطيط التحكم في تقنيات : أهداف التعميم

  التنظيمي و المؤسساتي أن يكون الطالب ممم باالتصال  :  المعارف المسبقة المطموبة
المفاهٌم االساسٌة لتخطٌط االداري و كٌفٌة وضعها  تعرٌف الطلبة على يركز عمى :محتوى المادة

و كذا اكساب الطلبة مهارات تصمٌم الخطط و السٌاسات االدارٌة فً ظل االجواء التنافسٌة السائدة  
تنمٌة قدرات الطالب التحلٌلٌة باستخدام النظرٌات و المبادئ العلمٌة و أدوات التحلٌل إلدارات العالقات العامة  

 

 
 .و التركيز عمى االتصال الذي يروج ويحسن صورة المؤسسةالتخطيط  تمكين الطالب من آليات و إستراتجيات 

مفيوم التخطيط  
أىمية التخطيط  

العالقات العامة كوظيفة تخطيطية 
تخطيط لمعالقات العامة 

مفهوم التخطيط لمعالقات العامة 
أسس نجاح التخطيط لمعالقات العامة 

استخدام وسائل االتصال و اإلعالم المناسبة 
: تخطيط البرامج الوقائية 
تخطيط البرامج العالجية 

مراحل التخطيط في العالقات العامة 
تحديد األهداف البعيدة و الوسطى و القريبة 

إستراتيجية العالقات العامة 
طرق التقييم 

معوقات تخطيط برامج العالقات العامة 
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متطمبات التخطيط لمعالقات العامة و عناصرها  
أساليب الرقابة عمى الخطة االستراتجية لمعالقات العامة  

صعوبات التخطيط لمعالقات العامة و مشكالته و كيفية عالجه  
العوامل المؤثرة في خطط العالقات العامة  

استراتجيات العالقات العامة في التعامل مع وسائل االعالم  
 استراتجيات العالقات العامة في التعامل مع الجمهور الداخمي و الخارجي 

أعمال أخرى +  امتحان كتابي :طريقة التقييم
  إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

 2000على عجوة االسس العلمٌة للعالقات العامة عالم الكتب القاهرة 
 2008محمود ٌوسف إدارة و تخطٌط العالقات العامة الدار العربٌة للنشر و التوزٌع 

  1999مهدي زوٌلف العالقات العامة النظرٌة و االسالٌب  امكتب الفالح الكوٌت 
  2004محمد ناجً الجوهر العالقات المبادئ و التطبٌقات المعاصرة دار القٌم دبً 

 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
  الثاني: السداسي

  األساسيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 مهارات االتصال في العالقات العامة: 3 اسم المادة
  5:الرصيد
 2:المعامل

  
كاالنصات و حسن التفكير و  تمكين الطالب في التحكم المعرفي في مفاىيم متشابو ومعقدة :أهداف التعميم

نعني بالميارة القدرة عمى عمل شيئ و ىي درجة الكفاءة و الجودة في االداء أي تمكين الطالب من حسن 
استخدام المعمومات بفعالية و التنفيد و االداء بسيولة و من بين الميارات الضرورية لمن يتولى عممية االتصال 

 التحدث بميارة وذلك باستخدام الجمل و الفقرات و طريقة صياغتيا في التأثير عمى فيم المتمقي لمرسالة 
، حسن التحدث و االنصات و استغالل معارف نظرية عن نظريات االتصال: المعارف المسبقة المطموبة 

  المعمومات و ذلك لتمكين الطالب من استخالص النتائج بسرعة و التي تساعده في اتخاذ القرارات 
  دراسة مفاىيمية وتطبيقية :محتوى المادة

مفيوم و دور و أىداف االتصال 
مفيوم و عناصر االتصال االداري   
ميام ووسائل و تصنيفات االتصال 
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 ميارات االتصال و فعاليتو 
ميارة االنصات  
ميارة التفكير  

ميارة الحصول عمى المعمومات  
مقومات االتصال في التعامل   

معوقاتاالتصال 
 طرق تحسين االتصال  

بطاقة قراءة + أعمال أخرى + امتحان كتابي : طريقة التقييم
 إلخ كتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

  2001،بريوت ،دار النهضة العربية ،2مي العبد اهلل سنو، اإلتصال يف عصر العودلة ،الدور والتحديات ،ط- 

  2005نصري بوعلي ،التلفزيون الفضائي وتأثريه على الشباب يف اجلزائر، عني مليلة ،دار اذلدى للطباعة،- 

  2001نبيل علي ، الثقافة وعصر ادلعلومات ،الكويت ،عامل ادلعرفة،- 

 1996. 14. السعيد بومعيزة، األثر السوسيوثقايف لتكنولوجيات االتصال، اجمللة اجلزائرية لالتصال، عدد- 
 

 Jürgen Habermas, L'Espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive 

de la société bourgeoise, Payot, Paris, 1997. 

 Bernard Miège, La Société conquise par la communication, tomes 1 et 2, Presses universitaires 

de Grenoble, Grenoble, 1996 (t.1) et 1997 (t.2). 

 R. Sennett, Les Tyrannies de l'intimité, Paris, éd. du Seuil, 1979 (trad. de The Fall of public 

man, 1973). 

 Virginie Picon-Lefebvre (sous la direction de), Les espaces publics modernes, situations et 

propositions, Le Moniteur, Paris, 1997. 

 Eric Charmes, La rue : village ou décor ?, Grâne, Créaphis, 2006. 

 Tabin, J.-P., Knüsel, R. & Ansermet, C. (2014). Lutter contre les pauvres. Les politiques face à 

la mendicité dans le canton de Vaud. Lausanne : Éditions d'En bas. 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
  الثاني: السداسي

  األساسيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 االتصال  االقناعي  والحجاجي: 4 اسم المادة
  5:الرصيد

http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mi%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Sennett
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Charmes&action=edit&redlink=1
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 2:المعامل
  

 ابجديات التخاور و التواصل المبني عمى الحجج لتمكينو من تمكٌن الطالب من التعرف على :أهداف التعميم
 التحكم في أساسيات االقناع 

 االتصال االقناعي و الحجاجي عمى أن يكون الطالب مدركا ألسس  : المعارف المسبقة المطموبة
الراي االخرو على المحاججة االٌجابٌة  تبٌن اهمٌة إعداد الفرد الصالح و تربٌته على إحترام  :محتوى المادة

 االتصال االقناعي و الحجاجي
 مفهوم االتصال 
 مفهوم االقناع 

 مفهوم االتصال االقناعي 
 الحجاج و االتصال 

 مفهوم الحجاج 
 خصائص الحجاج و مجاالتو 

 الحجاج في االتصال 
 مقاربات الحجاج 

 المقاربات البالغية 
 المقاربات المنطقية المقاربات اللسانية 

 آليات الحجاج و اآلليات البالغية و االليات المنطقية و االليات اللسانية 
 النتيجة / التبيان/ االدلة/االطروحة : ترتيب اجزاء القول و مسار المحاججة في الخطاب 

  أساليب االقناع 
أعمال أخرى + امتحان كتابي : طريقة التقييم

 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

اٌرأش١ش فٟ ٚعائً االلٕاع، ذشظّح عؼذ ظالي، داس اٌفىش اٌؼشتٟ، اٌما٘شج، : سٚتاٌد عاٌذ٠ٕٟ

 اٌرغ٠ٛك االظرّاػٟ، اٌعاِؼح األسد١ٔح داس ًٚٔ ٌٍٕشش، اٌطثؼح : ػث١ذاخ ِحّذ اتشا١ُ٘

 (.2)ػّاد ِىاٚٞ حغٓ ١ٌٍٚٝ حغ١ٓ ا١ٌذ ـ االذظاي ٚٔظش٠اذٗ اٌّؼاطشج ـ اٌطثؼح

 ْ.ت١شٚخ اٌمٍُ ب. اٌّٛعٛػح اٌفٍغف١ح اٌّخرظشج: فإاد واًِ ٚآخشْٚ

 ِحّذ ئتشا١ُ٘ ـ االذظاي ٚاٌغٍٛن اإلٔغأٟ ـ اٌث١طاط عٕرش ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ـ اإلعىٕذس٠ح ـ 

 1999 .

 اٌرغ٠ٛك االظرّاػٟ ـ اٌعاِؼح األسد١ٔح ـ اٌطثؼح األٌٚٝ ـ داس ٚائً: ِحّذ ئتشا١ُ٘ ػث١ذاخ

 .2004ـ  ٌٍٕشش 

داس اٌّؼشفح اٌعاِؼ١ح . ِحّذ اٌعٛ٘شٞ ٚآخشْٚ، ػٍُ االظرّاع ٚدساعح اإلػالَ ٚاالذظاي 

 اإلعىٕذس٠ح 

1992. 
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Henry Porline :L’argumentation ecrite : expression et communication Paris Hachette 
Larousse 1983  
Jean blaisse grise : L’argumentation :explication ou seduction paris  

  

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
  الثاني: السداسي

  المنهجيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 ممتقى المنهجية: 1 اسم المادة
   4:الرصيد
 2:المعامل

 اليدف من ىذا الممتقى ىو إتاحة الفرصة لمطمبة لتقديم مشاريع بحوثيم والتي يشكل الممتقى أهداف التعميم
.فرصة ليم لمناقشتيا مع زمالئيم ومع األستاذ المنشط ليذا الممتقى  

.  أن يكون الطالب لو دراية بمناىج البحث :المعارف المسبقة المطموبة
.  مناقشة المشاريع البحثية لمطمبة:محتوى المادة
  :محتوى المادة

فهوم  العلم و البحث العلمً   م
مراحل تطور البحث العلمً  

خصائص البحث العلمً  
خطوات البحث العلمً  

بعض مناهج البحث العلمً  
المناهج الوصفٌة  
المنهج التجرٌبى  

خطواا البناء النظري للبحث  
اختٌار عنوان البحث  

تحدٌد المشكلة  
الفرضٌات المفاهٌم  الدراسات السابقة  

االجراءات المٌدانٌة للبحث العلمً  
المعاٌنة  

المالحظة  
المقابلة  

عرض البٌانات  
 عرض نتائج البحث العلمً  

. 2000ػاٌُ اٌىرة  (3)ٔظش٠اخ اإلػالَ ٚاذعا٘اخ اٌرأش١شـ اٌطثؼح: ِحّذ ػثذ اٌح١ّذ
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كٌفٌة تقدٌم مشروع بحث  

 أعمال أخرى+  امتحان كتابي :طريقة التقييم
 

 إلخ كتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
 

 2005، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر 2مناىج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال، ط: أمحد بن مورسلي - 

 2006 ، اجلزائر، 2موريس أجنرس، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية، ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر ط- 

 اجلامعي ادلكتب اإلسكندرية، األوىل، االجتماعية، الطبعة البحوث إلعداد ادلنهجية اخلطوات العلمي، البحث زلمد، شفيق-  

 1998 احلديث، 
. 1989 صربا للطباعة و النشر، دمشق. دومينيك، مناىج البحث اإلعالمي، ترمجة صاحل خليل أبو أصبع. ودير و ج. ر- 

البحث االجتماعي ادلعاصر مناىج و تطبيقات، ترمجة علي سليم، وزارة الثقافة  : ماتالون. غيفليون و ب. ر- 
. 1986، و اإلعالم، بغداد

 

 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
  الثاني: السداسي

  المنهجيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 المقاربات الكمية النوعية  في البحوث االجتماعية: 2 اسم المادة
   3 :الرصيد
 2:المعامل

 

  
تعريف الطالب بيذه المقاربات وتطبيقاتيما المختمفة في حقل االعالم واالتصال والحقول : أهداف التعميم

 .االجتماعية األخرى
يحتاج الطالب إلى الخمفية النظرية والمنيجية التي يكون قد تعمميا من مرحمة  : المعارف المسبقة المطموبة

. الميسانس
 ىذه المادة نركز فييا عمى النماذج االمبريقية التي تعتمد المقاربة الكمية والنوعية  لمختمف :محتوى المادة

الظواىر المدروسة والتي توظف اإلحصاء كحقل عممي يسيم في تنظيم وتصنيف وترتيب البيانات في شكل 
 جداول بسيطة ومركبة

 .اٌفشق ت١ٓ اٌّماستح ٚإٌّٙط ٚاألعٍٛب ٚاألداج .1

 :اٌفشق ت١ٓ اٌّماستر١ٓ اٌى١ّح ٚاٌى١ف١ح  .2

 .اٌفشٚق اٌّفا١ّ١٘ح . أ
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 .اٌفشٚق اٌّؼشف١ح . ب

 .اٌفشٚق إٌّٙع١ح ٚاألداذ١ح ت١ٓ اٌّماستر١ٓ اٌى١ّح ٚاٌى١ف١ح .3

 .اٌفشٚق فٟ اٌخطٛاخ اإلظشائ١ح . أ

 .اٌفشٚق فٟ األ٘ذاف . ب

 .اٌفشٚق فٟ اعرخذاَ األدٚاخ . خ

 .اإلحظاء فٟ اٌثحٛز اٌى١ّح . ز

 .اٌثشاد٠غّاخ اٌّغ١طشج فٟ ػٍَٛ اإلػالَ ٚاالذظاي ٚػاللرٙا تاٌّماستر١ٓ اٌى١ّح ٚاٌى١ف١ح .4

 .ّٔارض ِٓ إٌّا٘ط ٚاألدٚاخ اٌثحص١ح ِٓ اٌّماستر١ٓ اٌى١ّح ٚاٌى١ف١ح .5

 .ذح١ًٍ اٌّضّْٛ . أ

 .ذح١ًٍ اٌخطاب . ب

 .اٌرح١ًٍ اٌغ١ّ١ٌٛٛظٟ . خ

 .إٌّٙط اإلشٕٛغشافٟ . ز

 .ّٔارض أخشٜ . ض

 

. بطاقة قراءة+ أعمال أخرى + امتحان كتابي : طريقة التقييم
 ) إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

 

: لائّح اٌّزاخغ 

داس اٌّغ١شج ٌٍٕشش . اٌثحس اٌؼٍّٟ ٚاعرخذاَ ِظادس اٌّؼٍِٛاخ اٌرم١ٍذ٠ح ٚاإلٌىرش١ٔٚح: ػاِش لٕذ٠ٍعٟ-(1)

. ْٚاٌرٛص٠غ ٚاٌطثاػح، األسد

 تٛص٠ذ طحشاٚٞ /ذش-.ذذس٠ثاخ ػ١ٍّح- ِٕٙع١ح اٌثحس اٌؼٍّٟ فٟ اٌؼٍَٛ اإلٔغا١ٔح: ِٛس٠ظ أٔعشط-(2)

. ٚآخشْٚ ، داس اٌمظثح ٌٍٕشش،اٌعضائش

 .1980ِٕشٛساخ ػ٠ٛذاخ، ت١شٚخ، . ِٕا٘ط ػٍُ اإلظرّاع: س٠ّْٛ تٛدْٚ-(3)

. 2006ػاٌُ اٌىرة، اٌما٘شج،  .ذظ١ُّ اٌثحٛز اٌى١ف١ح ِٚؼاٌعح ت١أاذٙا ئٌىرش١ٔٚا: وّاي ػثذ اٌح١ّذ ص٠رْٛ-(4

. 2004 ِشوض إٌشش اٌعاِؼٟ، ذٛٔظ، .ِٕا٘ط اٌثحس ٚأدٚاذٗ فٟ اٌؼٍَٛ اإلظرّاػ١ح: خ١ّظ طؼُ هللا -(5)

. 43،ص2007داس اٌفىش، دِشك، . إٌّا٘ط اٌى١ف١ح فٟ اٌؼٍَٛ اإلظرّاػ١ح: ػشاتٟ ػثذ اٌمادس-(6)

. 21، ص2009 داس ِٚىرثح اٌٙالي، ت١شٚخ،.ذح١ًٍ اٌّحرٜٛ فٟ تحٛز اإلػالَ: ػثذ اٌح١ّذ ِحّذ-(7)

 

(8)- De KETELE Jean-Marie et ROEGIERS Xavier, Méthodologie du recueil 

d’informations, Ed Expérimentale, De Boeck–Bruxelles, 1991 . 

(9)- DESLAURIERS Jean-Pierre, Les méthodes de la recherche qualitative, Presses 

de  l’Université de Québec, 1988.   

(10)- BLANCHET Alain, GOTMAN Anne, de SINGLY François : L'Enquête et ses 

méthodes , l'entretien, Paris : Nathan Université 1992 . 
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   (11)- Madelaine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 9
e
 édition, Dalloz, 

paris, 1993. 

 
االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر

  الثاني: السداسي
  االستكشافيةوحدة التعميم : اسم الوحدة

:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية
 تصميم الحمالت: 1 اسم المادة

   1:الرصيد
 1:المعامل

  
إعداد حمالت بصفة عامة و التطرق إلى الحمالت  االجتماعٌة  تيدف إلى مد الطالب بأساليب :أهداف التعميم

االنتخابٌة و كذا الخاصة بالعالقات العامة مع التركٌز على تمكٌنه من معرفة أهمٌة الحمالت و أسباب ظهورها 
  و أسباب فشلها و إعداده لتالفً أوجه القصور فً تصمٌمها

مناهج إعداد الحمالت  و : أن ٌكون الطالب قد اكتسب مهارات و معارف فً   :المعارف المسبقة المطموبة

أدواتها ، والعناصر األساسٌة فً إنجاز الحمالت و القدرة على بلوغ االهداف المسطرة التً سطرت من أجلها 
 الحمالت  

و ذلك بإعطاء أمثلة  تطبيقية باألساس بمعنى أن توجو الطمبة سيكون  عمى الميدان   مادةيه :المادةمحتوى 

من البٌئة المحلٌة و التً تعرض ممارسات حٌة لحمالت تسوٌقٌة عالجت قضاٌا محلٌة فً المنطقة التً ٌعٌش 
فٌها ، كما ٌتم فً هذه المادة تكلٌفهم بتقسٌم المجتمع إلى أقسام فرعٌة من أجل توجٌه الحمالت معتمدٌن على 

 دور وسائل االعالم و دور كلمة الفم فً نجاح حمالته 
 تتمحور خطة المادة فً 

 تعرٌف الحمالت و اهمٌته
 تحدٌد أهداف الخطة

 برمجة الحمالت  
 خطوات الحمالت 

 التنفٌد المتابعة و التقٌٌم 
 تقٌٌم االداء و تقٌٌم االثر 

إعداد و تنظٌم المؤتمرات و العالقات العامة  

 عوامل النجاح و اسباب الفشل للحمالت 
 عالقة احلمالت بالوسائط اجلديدة

أعمال أخرى + امتحان كتابي : طريقة التقييم
 ) إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

 1994، 12.ماك غاير، األسس النظرية للحمالت، ترمجة السعيد بومعيزة، اجمللة اجلزائرية لالتصال، العدد
 2004داس ٚائً ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غالتسويق االجتماعي : زلمد  ابراىيم عبيدات -م   
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- Michel Le NET, L’Etat Annonceur, techniques, doctrine et morale de la communication  publique 

sociale : édition Organisation, Paris,1982. 

- Michel Le NET, La Communication Publique, pratiques des compagnes d’information publique, 

édition la Découverte, Paris, 1990  
   .االتصال ونظرياتو ادلعاصرة، الدار ادلصرية اللسانية:ليلى حسني السيد: حسن عماد مكاوي

 1978األسس العلمية لنظرية اإلعالم، القاىرة دار الفكر العريب : جيهان أمحد رشيت6
زلمد يرقان، االتصال اإلقناعي من خالل فن اخلطابة ، رسالة لنيل شهادة ادلاجستري يف علوم اإلعالم واالتصال جامعة اجلزائر،  7

1999/2000. 
 1995، 12، 11اجمللة اجلزائرية لالتصال العدد :  ترمجة سعيد بومعيزة. األسس النظرية للحمالت: ماك غاير. ج 8
 153: ، ص1984، عامل الكتب، القاىرة، 1اإلعالم واالتصال باجلماىري والرأي العام، ط: مسري زلمد حسني9

دار الفكر العريب،القاىرة ،دون سنة : ترمجة رمزي ننسي وعزت فهيم صاحل: التأثري يف اجلماىري عن طريق اخلطابة:  ديل كارنيجي10
 .41ص
 . دار الفكر العريب القاىرة دون سنة:  ترمجة سعد جالل. التأثري ووسائل اإلقناع: روبارت سيالديين 2 11

  2002 ، 20 اجمللد 2دور محالت االتصال يف تغيري السلوك االنساين ، رللة النجاح لألحباث ،ع: اجلواد عبد اجلواد
التسويق االجتماعي و ختطيط احلمالت االعالالمية ، عامل الكتاب، القاىرة: فؤاد عبد ادلنعم البكري   

  2005االتصال السياسي و الدعاية االنتخابية ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، : صفوت العامل 
تطبيقات تقنيات االتصال العمومي ادلطبقة يف احلمالت العمومية ، دراسة نظرية، أطروحة دكتوراه دولة يف : بوخبزة نبيلة 

  ، اجلزائر 2007االعالم و االتصال ، 
 باالضافة الى مراجع في نفس المجال

Demont. A Kempf Mrapidel. C- scibetta: communication des entreprises ;stategie et pratique 

Armand collin 2005. 
 

Denis lindon le marketing publique et sociale, Dallog gestion marketing. Collection dirigée par 

Jacques lendrevie1976 

Ernest Dishter: le management qualitatif communication et Motivations Berti édition Alger 1991 

Henry Joannis: L’Etude de Motivation à la Création et à la Promotion des 
Ventes, 3eme édition Dunod ; Paris 1976.P:121.   
  George Lewi: La Marque- éd. Librairie Vuibert 1999.P97   
Lendrevie et Lindon:  Mercator, Théorie et Pratique du Marketing Dalloz 
2000, P:124 
Gerry Johnson : Stratégique 7eme  édition pearson édition France 200.P:29 
Jacque Lendrevie, Denis Lindon: Le Mercator 5eme édition Dalloz, Paris. 
1997. p:13 

 
االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر

  الثاني: السداسي
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  االستكشافيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

  االتصال والفضاء العموميتكنولوجيا: 2 اسم المادة
   1:الرصيد
 1:المعامل

   
متكني الطالب يف التحكم ادلعريف يف مفاىيم متشابو ومعقدة مثل  :تكنواوجٌا االتصال والفضاء العمومً :أهداف التعميم

 الفضاء العمومي واالتصال ادلؤسسايت  ، العالقات العامة وأىم التقاطعات بينها أين يتم النقاش اجملتمعي للقضايا العمومية بكل تعقيداهتا
وتعريف الطالب بالفاعلني السياسيني واالقتصاديني والثقافيني الناشطني يف الفضاء العمومي  ، طبقة سياسية ، رلتمع مدين ، وسائل 

 .اإلعالم ، مؤسسات اقتصادية وخدماتية مؤسسات ثقافية
 و ربطه  و ظروف نشأته  الفضاء العمومً أن ٌكون الطالب على دراٌة  بمفهوم  : المعارف المسبقة المطموبة

. معارف نظرية عن نظريت االتصال: المعارف المسبقة المطموبة 
 واالتصال المؤسساتيواالتصال العمومي الفضاء العمومي دراسة مفاىيمية وتطبيقية لمفيوم  :محتوى المادة

وضيح عالقة الفضاء العمومي  حبرية االعالم و التعبري و التفكري العقالين الذي يشجع على و كذا ت وعالقات الترابط والتقاطع
احلرية واسعة وال حيدىا سوى حدود حرية الغري وقيود االستدالل بادلنطق و قوة احلجة  مع الرتكيز على ضرورة إدراك  الطالب على ان 

الفضيلة واألخالق، فهي مسؤولية تتطلب ممارستها عقال واعيا حيرتم مصاحل الغري وحقوقهم ومتطلبات اجملتمع والسلطات يف سبيل ادلصلحة 
ومبيالد شبكة االنرتنت وتزايد دورىا االتصايل واندفاع مواقع التواصل االجتماعي يف دك احلدود الفاصلة بني ما  ."العامة

ىو عام وما ىو خاص، و تغيري ادلمارسة السياسية وتوسيع نطاقها اليد على الطالب أن يدرك مفهوم الفضاء العمومي 
الذي اكتسب أمهية زلورية يف علوم اإلعالم واالتصال، وأن نربز أمهية  النقاش وبشكل أكثر حدة، حول العالقة بني 

يف ظل  وتباين ادلواقف بني من يرى أن ىذه ادلواقع ستكون .الفضاء العمومي، والفضاء السياسي، والفضاء اإلعالمي
النقاش واالستخدام العلين للحجة، ومن : معوال للقضاء على الفضاء العمومي بتشتيتو وسلب حيويتو وإفراغو من جوىره

يرى أن مواقع الشبكات االجتماعية تشكل فرصة تارخيية للقضاء على النزعة اإلقصائية اليت اتسم هبا الفضاء العمومي 
احنرافات وسائل االتصال ”الربجوازي يف الغرب، وإخراجو من األزمة اليت قاده إليها تكلس األحزاب السياسية و

فمواقع التواصل االجتماعي تدعو إىل إعادة قراءة مفهوم الفضاء العمومي . عن دورىا اإلخباري والتنويري” اجلماىريي
فبني تراجع مفهوم الفضاء العمومي . من منطلقات سوسيولوجية واتصالية وعدم النظر إليو من الزاوية السياسية فقط

اذلابرماسي وضرورة إعادة قراءتو على ضوء ادلمارسات االتصالية اليت تتيحها مواقع الشبكات االجتماعية يطرح السؤال 
 :عن وضع الفضاء العمومي يف السياق اجلزائري، إن افرتضنا وجوده، يف ظل تزايد استخدام مواقع الشبكات االجتماعية

 مدخل عام للتكنولوجيا اإلعالم و االتصال
 الفضاء االلكرتوين
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 رلتمع ادلعلومات و ادلعرفة
 الفضاء اذلابرماسي

 الشبكات االجتماعية كفضاء عمومي
 الوسائط اجلديدة و الفضاء العمومي

 الفضاء العمومي اذلابرماسي و الشبكات االجتماعية
 التطبيقات التكنولوجيا للفضاء العمومي االلكرتوين

 الواقع االفرتاضي و منتديات النقاش كفضاء عمومي
 ادلواقع السياسية االلكرتونية كفضاء للنقاش العمومي

 اجلزائر و التطبيقات التكنولوجيا يف إطار الفضاء العمومي
 

أعمال أخرى + امتحان كتابي : طريقة التقييم
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

. 1999تطور يف برامج الوسائط ادلتعددة، أفاق اإلنرتنت السنة الثانية عشر، العدد احلادي عشر، فرباير،:  أحلنيان أمحد عبد احلميد
. ،1998ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، إسرتاتيجية التوثيق وادلعلومات وخطة العمل ادلستقبلي، تونس، - 

،ندوة اإلسالم و رلتمع ادلعرفة ، مركز السلطان " الثوابت و ادلتغريات يف رلتمع ادلعرفة  " (ىـ 1430)احلسيين ، سليمان بن سامل - 
 . ربيع األول 5-4قابوس للثقافة اإلسالمية ، مسقط ، عمان 

. 2008، دار ادلعرفة اجلامعية ، 1عريب ، ط– معجم مصطلحات اإلعالم ، اجنليزي : اخلليفي طارق سيد أمحد - 
. 2004احلكومة اإللكرتونية يف ادلؤسسات العامة بادلملكة العربية السعودية الرياض : أبو مقايض حيي زلمد علي- 
احلكومة االلكرتونية و تطبيقاهتا يف الوطن العريب ، منشورات ادلنظمة العربية للتنمية : الطعامنة زلمد زلمود و طريق شريف العلواش -

. 2004اإلدارية ، القاىرة ، 
التحديات ادلستقبلية يف تطبيق مفهوم إدارة إجراءات العمل يف مبادرات احلكومة اإللكرتونية، رللة العامل الرخيص : أبو عزة، عادل محاد- 

 .2006، 185العدد 
. 2011 ، مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيع ، عمان ، 1اإلعالن التقليدي و االلكرتوين ، ط: امحد النادي نور الدين  و آخرون - 
. 2003التعلم االلكرتوين مدخل إىل التدريب التقليدي ، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاىرة ، : إديان زلمد الغراب - 
. 1992، مكتبة اآلالت احلديثة، أسيوط، 1، ط قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات:  ىشام زلمد فريد رستم-

. 1999االنرتنت وعصر ثورة ادلعلومات، اجلزائر، دار ىومة، : لعقاب زلمد- 
. ، دار ىومة للنشر والتوزيع، بوزريعة، اجلزائر1، ط وسائل اإلعالم واالتصال الرقمية: لعقاب زلمد- 
. 2003، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، مارس 3، ط تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات: مكاوي حسن عماد- 
طبيعة التجارة اإللكرتونية وتطبيقاهتا ادلتعددة ، ادلؤمتر العلمي السنوي الثاين لتكنولوجيا ادلعلومات :  زايري بلقاسم ودلوباشي علي - 

 .2002 (مايو_ أيار 8-6ودورىا يف التنمية االقتصادية ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة الزيتونة 
. 1999، دار النهضة العربية، القاىرة، 1، ط إثبات جرائم الكمبيوتر: سعيد عبد اللطيف حسن- 
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. 2002فن اإلعالن ، مطبعة مركز جامعة القاىرة ادلفتوح ، : سامي عبد العزيز و آخرون - 
 .2005  جانفي15 ديسمرب ، 7، المفهوم، األداء، األنواع: محركات بحث الوسائط المتعددة:   سيد ربيع سيد-

. 1990، دار ادلراتب اجلامعية، بريوت، األوساط التراسلية واأللياف الضوئية: الكوابل: حسني فاروق سيد - 
. 2002، ادلركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، 1العرب وعصر العودلة، ادلعلوماتية البعد اخلامس، ط: كاظم جناح- 
مرتكزات اقتصاديات توظيف ادلستحدثات التكنولوجية يف رلال التعليم،رللة تكنولوجيا التعليم،الكتاب :  علي زلمد عبد ادلنعم -

. 1997الثاين،حبوث ادلؤمتر العلمي اخلامس جلمعية ادلصرية لتكنولوجيا التعليم،أكتوبر
الوسائط ادلتعددة يف حجرة الدراسة تكنولوجيا التعليم ،دراسات و : حنو أفضل فهم لتكنولوجيا التعليم: فتح الباب عبد احلليم سيد- 

 .1995حبوث، اجمللد اخلامس،
 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
  الثاني: السداسي

  األفقيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 المغة األجنبية: 1 اسم المادة
   1:الرصيد
 1:المعامل

 
  و العالقات العامة االتصال : عنوان الماستر

المغة األجنبية : " 9"الثاني المادة : السداسي
  :األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

. توظيف المغات األجنبية في البحث والممارسة المينية مستقبال: أهداف التعميم
. أن يكون الطالب متحكما في المغات األجنبية :المعارف المسبقة المطموبة

بٌبلٌوغرافٌا المراجع االجنبٌة المتعلقة /اإلحاطة بمعالم االتصال السٌاسً و االجتماعً  / قواعد اللغة االجنبٌة  
 بالجزائر 

. بين الفرنسية واإلنجميزية/ يترك االختيار لمطالب 
: محتوى المادة

 .تدرٌب الطلبة على تقدٌم عروض بالفرنسٌة حول التخصص ر ورصد الرؤٌة الغربٌة له

 .بطاقة قراءة+ أعمال أخرى +  امتحان كتابي :طريقة التقييم
 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
ثالثا: السداسي   ل
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  األساسيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 الشهارا: 1 اسم المادة
  5:الرصيد
 2:المعامل

 
 تزويد الطالب بآليات قراءة وتفكيك الرسائل والخطابات االشيارية ذات الطبيعة التجارية أو ::أهداف التعلٌم

.السياسية أو التي تندرج تحت مفيوم المنفعة العامة  
Ce cours vise à familiariser les étudiants et les étudiantes avec lʼindustrie de la publicité et ses méthodes. Plus 

précisément, ce cours tente de développer chez les étudiants et les étudiantes la capacité de planifier, de 

concevoir et de diffuser des messages ainsi que de développer une réflexion critique sur ces pratiques. 
.  أن يكون الطالب ممم بنظريات االتصال المؤسساتي :المعارف المسبقة المطموبة

التجاري والتسويق االجتماعي والتسويق السياسي التسويق االشيار  تعريف الطالب بوظيفة :المادةمحتوى 
ات االقتصادية واالدارات العمومية بما فييا المرفق  المؤسساستراتيجيةواإلعالن وخاصة تزويده بمعمومات عن 

.  الترويج لسياساتيا وبرامجيا فيالعام 
 تعريف االشيار ،عناصراالتصالية ،و أىدافو :

 االشيار و االشكال االتصالية االخرى 
 الفرق بين االشيار و فروع االتصال 

 عالقة االشيار بالعموم االخرى 
 التطور التاريخي لميكانيزمات العممية االشيارية 

 من االعالن إلى بدايات  االشيار 
 مرحمة التأسيس العممي لالشيار 

 االبعاد االساسية لالشيار
 الثقافي و االجتماعي /النفسي /البعد االقتصادي 

آليات التأثير و االقناع  االشياري  
التسويق التجاري  

دراسة الجميور المستيدف  
 االستراتجية التسويقية 

الخطة االتصالية االستراتجية االشيارية  
 الترويج 

االبداع االشياري 
إعداد الرسالة االشيارية في وسائل االعالم  

دراسة الوكاالت االشيارية و تطورىا  
التحميل السيميولوجي لمصورة و الممصق االشياري  
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تصميم حممة اشيارية  
  أعمال أخرى+ امتحان كتابً : طرٌقة التقٌٌم

 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

  عسكر ، االعالن ، دار النيضة العربية القاىرة دت  إحسان -
 1971أالن ال الريد ، فن البيع التطبيقي الحديث ، تر محمد بدر الدين خميل دار المعارف القاىرة -
 1969خميل صابات ، االعالن تاريخو ، اسسو ، قواعده، فنونو ، أخالقو مكتبة االنجمو المصرية القاىرة -
 198درويش مرعي ، مبادئ االعالن ، عالم الكتب ، القاىرة -

  
 . Jacques Lendrevie  Mercator : Théories et nouvelles pratiques du marketing Editeur Dunod  2009 

Philip Kotler Broché  Marketing Management 14e édition Dunod  2009 

    

Jacques Lendrevie et Arnaud de Baynast, Publicitor : La communication 360° on line off line, Paris, Dunod, 2008, 7e éd., 

669 p. (ISBN 978-2-10051-972-9) 

Avec la collaboration de Catherine Emprin. 

Henri Joannis et Virginie de Barnier, De la stratégie marketing à la création publicitaire : Magazines, Affiches, TV/Radio, 
Internet, Paris, Dunod, coll. « Fonctions de l'Entreprise », juin 2005, 2e éd., 473 p., broché (ISBN 978-2-10007-382-5) 

Philippe Malaval, Jean-Marc Décaudin et Christophe Bénaroya, Pentacom : Communication : théorie et pratique, Paris, 

Pearson Education, coll. « Marketing / Vente », septembre 2005, 760 p. (ISBN 978-2-74407-120-1) 

Claude Cossette et Nicolas Massey, Comment faire sa publicité soi-même, Montréal, Transcontinental, septembre 

2002, 3e éd., 343 p. (ISBN 978-2-89472-198-8) 

Nathalie Blanc et Julien Vidal, Publicité et psychologie, Paris, In Press, coll. « Concept-psy », septembre 2009, 

150 p. (ISBN 978-2-84835-172-8) 

Thomas Rouchié, Lire et comprendre la publicité, CLEMI/Retz, coll. « Pédagogie pratique », 2000, 136 p. (ISBN 978-2-

72561-065-8) 

François Bernheim, Guide de la publicité et de la communication, Paris, Larousse, coll. « Totem », octobre 2004, 336 p., 

broché (ISBN 978-2-03505-275-9) 

Jean-Marc Buret, "Mâche ta pub avant de l'avaler" - Décortiquons la communication publicitaire, CentMilleMilliards, Mars 
2013, (ISBN 109-1-60104-6) 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
ثالثا: السداسي   ل

  األساسيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 الثقافة االتصالية داخل المؤسسة: 2 اسم المادة
  5:الرصيد
 2:المعامل

 
و  الثقافة االتصالٌة تسمح للطالب من تسهٌل الحصول على معرفة دقٌقة و متقدمة فً مجال : أهداف التعلٌم

للمؤسسة و كذا   فً إستراتجٌات االتصال الثقافة االتصالٌة ٌقدم فهما أعمق لدور 

http://www.amazon.fr/Marketing-Management-%C3%A9dition-Philip-Kotler/dp/2744076236/ref=pd_cp_b_2
http://www.amazon.fr/Marketing-Management-%C3%A9dition-Philip-Kotler/dp/2744076236/ref=pd_cp_b_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-10051-972-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-10007-382-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-74407-120-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-89472-198-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-84835-172-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-72561-065-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-72561-065-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-03505-275-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/109-1-60104-6
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  مرفق عام–إدارية - اقتصادية" توظيف العالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة 
 أن يكون الطالب ممم نظريات االتصال المؤسساتي بمقاربة ثقافة المؤسسة   : المعارف المسبقة المطلوبة

 بٌن الثقافة االتصالٌة و الصورة التً ٌتناقلها  أعضاء التفكٌر على مدى تعقد العالقة الموجودة : محتوى المادة

دراسة نشاط مديرية االتصال التي من بين مياميا التركيز عمى وظيفة العالقات العامة المؤسسة باالضافة إلى  
 التي ترمي إلى تحسين الثقة والتفيم من جية ومن جية أخرى تحسين العالقات مع الجميور

مفيوم الثقافة االتصالية  
مداخل عامة لمتقافة االتصالية الفعالة  

أسس بناء الثقافة االتصالية في المؤسسة    
نظام االتصال أىميتو  

أنواع االتصال المؤسساتي و خصائصو  
أساليب االتصال الفعال  

شبكات االتصال داخل المؤسسة  
أىمية االتصال في العمل االداري  

االتصال الجيد و تأثيره  عمى  االنتاجية 
دور الثقافة االتصالية الجيدة في ارساء العالقات االنسانية  

تأثير االدارة في خمق مناخ تواصمي جيد  
متطمبات االتصال الفعال  

 
أعمال أخرى + امتحان كتابً :  طرٌقة التقٌٌم

 
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
إدارة أعمال مدخل وظٌفً ، الدار الجامعٌة االسكندرٌة  : جمٌل أحمد توفٌق 

  1997محمد فرٌد الصحن إدارة االعمال ، الدار الجامعٌة االسكندرٌة 
  2003المكتب الجامعً الحدٌث االسكندرٌة : منال محمود طلعت أساسٌات فً علم االدارة 

غش٠ة . 2004اإلذظاي ٚ اٌؼاللاخ اٌؼاِح فٟ اٌّعرّغ اٌّؼاطش،ِإعغح شثاب اٌعاِؼح،اإلعىٕذس٠ح،:غش٠ة ػثذ اٌغ١ّغ غش٠ة

 1996ػٍُ اإلظرّاع اإلذظاي ٚاإلػالَ،داساٌّؼشفحاٌعاِؼ١ح ،اإلعىٕذس٠ح:ِحّذ ع١ذ أحّذ
Annie Batroli :communication Et Organisation ,Edition dorganisation ,Paris ,1999 . 

  . Compion(J.I) :Organisation ;Edition , Universite,Paris,1996 . 

. Francis Vanoye :Expression communication ,colin ,Paris,1973 . 

. Pierre Lovart :Gestion des ressources humaines ,collection gestion ,Edition everolles ,university 

,Paris,1991 

 
االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر

ثالثا: السداسي   ل
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  األساسيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 االتصال وتسيير األزمة: 3 اسم المادة
  5:الرصيد
 2:المعامل

 
تمكٌن الطالب من معرفة أن السلطة الحقٌقٌة تكمن  فً السٌطرة  والتحكم فً االتصال و على  :أهداف التعميم

التحكم في اليات إدارة األزمة من الناحية إذن اليدف االساسي ىو   قدرتها على إحباط السٌطرة المضادة لها
 .االعالمية واالتصالية في عالقاتيا بالرأي العام

أهمٌة :  أن ٌكون الطالب قد اكتسب معارف فً .نظريات االعالم واالتصال: المعارف المسبقة المطموبة

  ، معرفة حقول المعرفة التً تتقاطع مع الموضوع   فً تسٌٌر االزمات التصالا
 اليدف من ىذه المادة ىو تمكين الطالب من التعرف عمى آليات إدارة وتسيير مختمف األزمات محتوى المادة
خفيف من تو كيفيات توظيف االتصال كآلية في ال" نزاعات أو صراعات "  المؤسسات المجتمعية التي تواجو 

فوظيفة العالقات العامة ال تتضح تماما إال عندما تواجو المؤسسات الخاصة و .حدة األزمات وتفضيل الحوار
العامة الحكومية و غير الحكومية أزمة ما تيدد وضعيا و مقدراتيا عمى العمل و المنافس أو تيدد وجودىا ذاتو 

و قدرتيا عمى البقاء  
تحديد المفاىيم  

االتصال  / االزمة
  دخً ػاَ حٛي اذظاي األصِاخَ

  ِفٙــــــَٛ األصِــــــح

ذؼش٠ــــف األصِــــح:   

 أٔٛاع االصِاخ 

أعثــــاب حذٚز األصِـــــح:   

 ئداسج االصِاخ 

 طشق اٌرؼاًِ ِغ االصِح 

 ذشخ١ض االصِح 

 خطٛاخ اٌرؼاًِ ِغ االِٚح 

  ِثادئ اٌّٛاظٙح 
  ِفٙــَٛ االذظــاي
  ِثـادئ االذظــاي

ِٙــاَ االذظـــاي:   

 ػٛاًِ فؼا١ٌح االذظاي 

  داسج اذظاي األصِاخ



50                                                                             ػٕٛاْ اٌّاعرش:                                  اٌّإعغح
 اٌغٕح اٌعاِؼ١ح            

 االذظاي فٟ ِٛاظٙح االصِاخ 

 دٚس االذظاي لثً ٚ أشٕاء ٚ تؼذ االصِح 

  ِٛاظٙح اٌحّالخ اٌّؼاد٠ح ٚ اٌشائؼاخ 

إٌعاغ أشٕاء األصِاخ:    

ِؼٛلاخ االذظاي االصِاذٟ:   

بناء نظام لممعمومات + أعمال أخرى +  امتحان كتابي :طريقة التقييم
 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

  1993عباس رشدي إدارة االزمات فب عالم متغٌر ، القاهرة االهرام للنشر 
  1995عتمان عمان مواجهة االزمات القاهرة مصر العربٌة للتوزٌع 

  1990الخضٌري محسن احمد ، إدار ة االزمات القاهرة مكتبة مدبولً 

ت١شٚخ اٌطثؼح , اٌّإعغح اٌعاِؼ١ح ٌذساعاخ إٌشش ٚاٌرٛص٠غ, االذظاي اٌفؼاي فٟ اٌؼاللاخ اإلٔغا١ٔح ٚاإلداس٠ح , ِظطفٝ حعاصٞ  -

(2,)1417-1997 . 
19866 -1406, داس اٌّش٠خ ٌٍٕشش , االذظاالخ اإلداس٠ح ٚاٌّذخً اٌغٍٛوٟ ٌٙا , ٠غٓ ػاِش   . 

2001ِحّذ ِحّذ اٌطٕٛتٟ ، ٔظش٠اخ االذظاي ، ظاِؼح اإلعىٕذس٠ح  -3 . 
 

2005حغٓ ػّاد ِىاٚٞ  االػالَ ٚ ِؼاٌعح االصِاخ ، اٌّىرثح االػال١ِح  اٌذاس اٌّظش٠ح اٌٍثٕا١ٔح   

1997احّذ ِا٘ش و١ف ذشفغ ِٙاساذه اإلداس٠ح فٟ االذظاي ، اٌذاس اٌعاِؼ١ح ، اإلعىٕذس٠ح   . 

 1999أدٌب خضور االعالم و االزمات دار االٌام د م م للطباعة و النشر و التوزٌع 
 Daniel Bougnoux, Introduction aux sciences de la communication, Paris, La 

Découverte, coll. Repères, 2011 (ISBN 2707137766) 

 Daniel Bougnoux, Sciences de l'information et de la communication, Paris, 

Larousse, coll. Textes essentiels, 2010 (ISBN 2037410107) 

 Daniel Bougnoux, La communication par la bande. Introduction aux sciences de l'information et 

de la communication, Paris, La Découverte, 2012 (ISBN 2707128678) 

 Eric Dacheux, Les sciences de l'information et de la communication, Paris, CNRS, coll. Les 

essentiels d'Hermes, 2009 (ISBN 2271068738) 

 Bernard Miège, Sciences de l'information et de la communication. Objets, savoirs, discipline, 

Grenoble, Presses universitaires de Grenobles, coll. Communication en plus, 2009 (ISBN 2706112948) 

 Jean-Michel Salaün, Introduction aux sciences de l'information, Paris, La 

Découverte, coll. Grands Repères, 2010 (ISBN 2707159336) 

 Robert Boure, Les origines des sciences de l'information et de la communication, 

Septentrion, coll. Communication, 2011 (ISBN 2859397450) 

 Alex Mucchielli, Les sciences de l'information et de la communication, Paris, Hachette, coll. Les 

Fondamentaux, 2010 (ISBN 2011457149) 

 Manuel Castells  COMMUNICATION ET POUVOIR Éditeur : MAISON DES SCIENCES DE 

L’HOMME (MSH) 2013 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bougnoux
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bougnoux
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
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االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
ثالثا: السداسي   ل

 األساسيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 صورة المؤسسة واالتصال الشامل: 4 اسم المادة
  5:الرصيد
 2:المعامل

 

 

اٌظٛسج اٌرٟ ذحاٚي اٌّإعغح تٕاء٘ا ٚ ذ١ٍّؼٙا ػٓ طش٠ك االذظاي عند أىمية تمكين الطالب من الوقوف : أهداف التعميم

اٌّإعغاذٟ ٚػث١ٗ ال تذ ِٓ ذّى١ٓ اٌطاٌة فٟ اٌرحىُ فٟ ِىٛٔاخ طٛسج اٌّإعغح و١ف ذرحىُ اٌّإعغح فٟ طٛسذٙا ٚ ظؼٍٙا 

ئ٠عات١ح ٚ ِٕغعّح ِغ أ٘ذاف اٌّإعغح االذظا١ٌح  

 مرفق عام –إدارية - اقتصادية" توظيف العالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة 
 

بالصورة و عالقتيا . وسيرورة العممية االتصاليةاالتصالالتحكم في نظريات  : المعارف المسبقة المطموبة
 المروجة من قبل المؤسسة 

اساسيات االتصال التي من شأنيا ان ترسم صورة ايجابية عنيا و بموغ الصورة  بشرح كل :محتوى المادة
  .الرغوبة و تصحيح الصورة المدركة من قبل الجماىير  

االتصاي اٌشاًِ صىرج اٌّؤطظح و: اٌّادج 

 وطائً االتصاي اٌؼاِح  دورها فٍ تىىَٓ اٌصىرج ػٓ إٌّظّح 

 أطاطُاخ اٌصىرج 

 ِفهىِها و تارَخ تطىرها 

 اٌّفاهُُ اٌمزَثح ِٓ ِفهىَ اٌصىرج و اٌحاٍِح ٌها

 اٌؼالِح 

 اٌشهزج 

 اٌتّىلغ و اٌهىَح 

 ػاللح اٌصىرج تاٌهىَح و اٌتّىلغ 

 ِىىٔاخ و خصائص  اٌصىرج 

 تىىَٓ اٌصىرج 

 أهُّح اٌصىر

 تمُُُ اٌصىرج

 دور االخىاء اٌؼاِح داخً اٌّؤطظح وشىٍها اٌخارخٍ فٍ ٔمً صىرج اٌّؤطظح

 أتؼاد اٌصىرج 

 ػٍُّح تشىًُ اٌصىرج ٌٍّٕظّح 

 شزوط وأهذاف تٕاء اطتزاتدُح ٌٍصىرج 

 ٔظزَح ادارج اٌصىرج 

 شزوط ادارج اٌصىرج 

 اٌتحذَاخ اٌتٍ تىاخه إدارج اٌصىر

 اٌّظار  االطتزاتدٍ ٌالتصاي اٌشاًِ 

 طىق اٌّؤطظح و االتصاي 
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 ِؼزفح اٌظىق طٍىن اٌّظتهٍه 

 وطائً االتصاي 

 اٌىطائً اٌىثزي 

 اٌصحافح اٌٍّصماخ اٌزادَى اٌتٍفشَىْ اٌظّٕا 

 اٌّذَا اٌدذَذج

 اٌتزوَح  

 وطائً االتصاي اٌحذثٍ 

 اٌزػاَا و اٌّظُٕا 

 اٌؼاللاخ اٌؼاِح و اٌؼاللاخ ِغ اٌصحافح 

 اٌصاٌىٔاخ  اٌّؼارض 

 تمُٕاخ االتصاي اٌذاخٍٍ 

 وظائف االتصاي اٌذاخٍٍ 

 

أعمال أخرى  +  امتحان كتابي :طريقة التقييم
 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 2000هٕذطح االػالْ و اٌؼاللاخ اٌؼاِح و تطثُماتها خاِؼح تُزوخ : أتى لحف ػثذ اٌظالَ 

  2001اٌؼاللاخ اٌؼاِح ِٓ ِٕظىر اٌخذِح االختّاػُح ، اٌّىتة اٌداِؼٍ اٌحذَث االطىٕذرَح : اٌثخشىأدٍ حّذٌ ػثذ اٌىارص 

 1971اٌدىهزٌ ِحّذ ِحّىد االتداهاخ اٌدذَذج فٍ اٌؼاللاخ اٌؼاِح ِىتثح االٔدٍىِصزَح ِصز 

  2011اٌذٌٍُّ ػثذ اٌزواق ِحّذ اٌذخً إًٌ اٌؼاللاخ اٌؼاِح اٌثمافح ػّاْ 

 2004اٌشهزٌ ِحّذ ِحفىظ اٌؼاللاخ اٌؼاِح ِشىالخ و حٍىي 

  2003 2002اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٌُٓ اٌّثادئ و اٌتطثُك اٌذار اٌداِؼُح ٌطثغ و إٌشز و اٌتىسَغ ِصز : اٌصحٓ ِحّذ فزَذ 

 2001ِفٍهُُ خذَذج فٍ اٌؼاللاخ اٌؼاِح ،دار أطاِح ٌٍٕشز و اٌتىسَغ ػّاْ : اٌؼذوٌ فهٍّ ِحّذ 
  . Jacques Lendrevie  Mercator : Théories et nouvelles pratiques du marketing Editeur Dunod  2009 

Philip Kotler Broché  Marketing Management 14e édition Dunod  2009 

   Jacques Lendrevie et Arnaud de Baynast, Publicitor : La communication 360° on line off line, Paris, 

Dunod, 2008, 7e éd., 669 p. (ISBN 978-2-10051-972-9)Avec la collaboration de Catherine Emprin. 
Henri Joannis et Virginie de Barnier, De la stratégie marketing à la création publicitaire : Magazines, Affiches, TV/Radio, 
Internet, Paris, Dunod, coll. « Fonctions de l'Entreprise », juin 2005, 2e éd., 473 p., broché (ISBN 978-2-10007-382-5 

 
 
 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
ثالثا: السداسي   ل

  المنهجيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 إعداد مذكرة: 1 اسم المادة
  4:الرصيد
 2:المعامل

 

http://www.amazon.fr/Marketing-Management-%C3%A9dition-Philip-Kotler/dp/2744076236/ref=pd_cp_b_2
http://www.amazon.fr/Marketing-Management-%C3%A9dition-Philip-Kotler/dp/2744076236/ref=pd_cp_b_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-10051-972-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-10007-382-5
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تمكين الطالب من ولوج حقل البحث العممي باقتراح مذكرة تخرج وانجازىا ومناقشتيا أمام لجنة : أهداف التعميم
 .التحكيم يتوج بيا الطالب مساره التعميمي

  التحكم في المنيجية:المعارف المسبقة المطموبة
 يقترح الطالب مشروع بحث يوافق عميو االستاذ المشرف عمى المذكرة ، ويعرض عمى لجنة :محتوى المادة

التكوين لمحصول عمى الموافقة النيائية ، يعمل الطالب عمى توظيف معارفة النظرية والعممية باإلضافة إلى 
. استغالل المراجع والمصادر التي يوفرىا القسم لتمكين الطالب من اتمام مشروعو في اآلجال المحددة

أعمال أخرى  + امتحان كتابي : طريقة التقييم . مناقشة المذكرة أمام لجنة عممية:طريقة التقييم
 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

 2005، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر 2أمحد بن مورسلي، مناىج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال، ط-

 2006 ، اجلزائر، 2موريس أجنرس، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية، ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر ط- 

 اجلامعي ادلكتب اإلسكندرية، األوىل، االجتماعية، الطبعة البحوث إلعداد ادلنهجية اخلطوات العلمي، البحث زلمد، شفيق-  

 1998 احلديث، 

 1993القاىرة،  الكتب، األوىل، عامل الطبعة اإلعالم، حبوث يف اجلمهور دراسات زلمد، احلميد عبد- 
بوزٌد صحراوي              : مورٌس أنجرس ، منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة ، ترجمة  -

  . 2004آخران ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، ٚ

  .2000 ، دار المعارف ، القاهرة ، المنهجٌة فً كتابة البحوث و الرسائل الجامعٌةعثمان حسن عثمان ،  -

  .1983 معن خلٌل عمر ، الموضوعٌة و التحلٌل فً البحث االجتماعً ، دار اآلفاق ، بٌروت ،  -

مفهومه و أدواته و أسالٌبه ، دار مجدالوي للنشر             :  عبٌدات ذوقان و آخرون ، البحث العلمً  -
 ت . والتوزٌع  ، عمان ، د 

  1986إحسان محمد الحسن ، األسس العلمٌة لمناهج البحث االجتماعً ، دار الطلٌعة ، بٌروت ،  -

األسس و االستراتٌجٌات ، دار المعرفة الجامعٌة ، : علً عبد الرزاق جلبً ، تصمٌم البحث االجتماعً  -
  .1985االسكندرٌة ، 

Mucchielli Roger , L analyse de contenu  des documents  et de communications , 6ed , les éditions 

sociales françaises  , Paris , 1988  

Maurice Angers , Initiation pratique a la méthodologie des sciences sociales , Casbah , 1997 .  

 

 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
ثالثا: السداسي   ل

  المنهجيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 إعداد مواد العالقات العامة إنتاج و: 2 اسم المادة
  3:الرصيد
 2:المعامل
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، و انتاج و اعداد مادة العالقات العامة  تقنٌات تعرٌف الطالب باليدف من ىذا الممتقى ىو  :أهداف التعميم

 اتصالٌة  منتوجات تدرٌبه على التحكم فً أدواته و تقنٌاته  ، و توجٌه أفكاره و صقلها بشكل ٌضمن إعداد 
 .متمٌزة  

 إتاحة الفرصة لمطمبة لتقديم مشاريع بحوثيم والتي يشكل الممتقى فرصة ليم لمناقشتيا مع زمالئيم ومع األستاذ 
.المنشط ليذا الممتقى  

. العالقات العامة  قواعد إعداد مواد أن يكون الطالب لو دراية ب : المعارف المسبقة المطموبة
. مناقشة المشاريع  لمطمبة: محتوى المادة
أعمال أخرى  + امتحان كتابي : طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) :  المراجع

 2000ٕ٘ذعح االػالْ ٚ اٌؼاللاخ اٌؼاِح ٚ ذطث١ماذٙا ظاِؼح ت١شٚخ : أتٛ لحف ػثذ اٌغالَ 

اٌؼاللاخ اٌؼاِح ِٓ ِٕظٛس اٌخذِح االظرّاػ١ح ، اٌّىرة اٌعاِؼٟ اٌحذ٠س : اٌثخشٛأعٟ حّذٞ ػثذ اٌىاسط 

  2001االعىٕذس٠ح 

 1971اٌعٛ٘شٞ ِحّذ ِحّٛد االذعا٘اخ اٌعذ٠ذج فٟ اٌؼاللاخ اٌؼاِح ِىرثح االٔعٍِٛظش٠ح ِظش 

  2011اٌذ١ٌّٟ ػثذ اٌشٚاق ِحّذ اٌذخً ئٌٝ اٌؼاللاخ اٌؼاِح اٌصمافح ػّاْ 

 2004اٌض٘شٞ ِحّذ ِحفٛظ اٌؼاللاخ اٌؼاِح ِشىالخ ٚ حٍٛي 

اٌؼاللاخ اٌؼاِح ١ٌٓ اٌّثادئ ٚ اٌرطث١ك اٌذاس اٌعاِؼ١ح ٌطثغ ٚ إٌشش ٚ اٌرٛص٠غ ِظش : اٌظحٓ ِحّذ فش٠ذ 

2002 2003  

 2001ِف١ٍُٙ ظذ٠ذج فٟ اٌؼاللاخ اٌؼاِح ،داس أعاِح ٌٍٕشش ٚ اٌرٛص٠غ ػّاْ : اٌؼذٚٞ فّٟٙ ِحّذ 

 

االتصال والعالقات العامة   : عنوان الماستر
ثالثا: السداسي   ل

  االستكشافيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 المقوالتية: 1 اسم المادة
  1:الرصيد
 1:المعامل

  
ذث١اْ أ١ّ٘ح اٌرؼ١ٍُ اٌّماٚالذٟ فٟ ذؼض٠ض سٚغ اٌّماٚالذ١ح ٌطٍثح اٌعاِؼاخ، ِغٍط١ٓ اٌضٛء فٟ رٌه ػٍٝ أُ٘  :أهداف التعميم

 ٚالؼٙا ٚدٚس٘ا فٟ اٌعضائش تإٌظش ٌٍّؼط١اخ ٚاإلحظائ١اخ ٔحًٍ اٌّفا١ُ٘ اٌّرؼٍمح تاٌّماٚالذ١ح ٚإٌظش٠اخ اٌّفغشج ٌٙا، ِٚٓ رٌه 

 ترث١اْ ِا ٠ّىٓ أْ ذحر٠ٛٗ تشاِط اٌرؼ١ٍُ اٌّماٚالذٟ ٚاٌرٟ ٠ّىٓ أْ ذشفغ ِٓ سٚغ ٔمَٛ اٌّغرماج ِٓ االلرظاد اٌعضائشٞ، ٚتؼذ٘ا 

اٌّماٚالذ١ح ٌذٜ اٌطٍثح ػاسض١ٓ تزٌه ٌّخرٍف اٌّغاّ٘اخ ٚاألتحاز اٌرٟ ذُ تزٌه، ِٚث١ٕ١ٓ ٌالعرشاذ١ع١اخ اٌرذس٠غ١ح فٟ اٌرؼ١ٍُ 

 اٌّماٚالذٟ، ِغ ر وش ٌٛالغ اٌرؼ١ٍُ اٌّماٚالذٟ فٟ تؼض اٌذٚي اٌؼشت١ح،

 شمافح اٌّماٚالذ١ح فٟ ذحش٠ش اٌّثادساخ ٚذشع١غ االعرصّاس ممم بدورأن يكون الطالب  : المعارف المسبقة المطموبة

 .اٌشاِٟ ئٌٝ خٍك اٌّض٠ذ ِٓ اٌّإعغاخ اٌظغ١شج ٚاٌّرٛعطح إٌّرعح
  :محتوى المادة
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 المقاوالتية 
 نشأة المقاوالتية 

 االتجاىات المفسرة للمقاوالتية 
 مصطلحات ذات عالقة بالمقاوالتية 

 ماىية المقاول 
 المقاول ، إدارة التغيير و إدارة المؤسسة 

 التأصيل االصطالحي للمقاول المدير و القائد 
 دور االقتصادي و االجتماعي  للمقاوالتية  

 واقع المقاوالتية في الجزائر 
 نشأ و تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر 

 أىمية المقاوالتية في النشاط االقتصادي في الجزائر 
 التعليم المقاوالتي و الروح المقاوالتية 

 االنشاء و التسيير المقاوالتي 
 الممارسات و الطرق البيداغوجية لتكوين المقاوالتي 

 العوائق الرئيسية لالتصال بالمؤسسات الحديثة 
.  أعمال أخرى+ امتحان كتابي : طريقة التقييم

 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

اٌىرة: أٚال  

1Alain Fayolle, Introduction à l’entrepreneuriat  Dunod, Paris, 2005 

-Catherine Leger Janiou,  Le profile du créateur d’entreprise, Edition L’Harmattan, Canada, 1997 

CharlesHadji,L’évaluation, règles du jeu ESF éditeur, Paris, 6° édition 2000 

3 Hisrich R and Peters M,  Entrepreneurship McGraw Hill, Boston,5 th Edition, 2002 

4 James JF Forest and Philip G Altbach,  International handbook of higher education  Springer, 2007 

5NacerٜEddine Sadi,  la privatisation des entreprises publique en Algerie Edition, Office  des publications universitaire, 

France, 2006 

6 Robert Wtterwulghe, La PME une entreprise humaine  De Boeck Université, Paris, 1998- 

Sadek BAKHOUCHE,  La relation Education développement OPU, Alger 

Sophie Boutillier et Dimitri Uzunid La légende de l’entrepreneur  Edition la découverte &  

 

 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
ثالثا: السداسي   ل

  المنهجيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 تطبيقات العالقات العامة: 2 اسم المادة
  1:الرصيد
 1:المعامل
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من توسٌع فهم مع التركٌز على تمكٌنه  بتطبيقات العالقات العامة تيدف إلى مد الطالب  :أهداف التعميم

  العالقات العامة و ربطها بمجال العمل المٌدانً و تعرٌفه ببعض الحاالت فً مجال العالقات العامة فً الجزائر

مواد العالقات مناهج إعداد : أن ٌكون الطالب قد اكتسب مهارات و معارف فً  : المعارف المسبقة المطموبة

و القدرة على بلوغ االهداف المسطرة التً سطرت من ها   و أدواتها ، والعناصر األساسٌة فً إنجازالعامة 
    العالقات العامة أجلها

و ذلك بإعطاء أمثلة ىي مادة تطبيقية باألساس بمعنى أن توجو الطمبة سيكون  عمى الميدان   :محتوى المادة

من البٌئة المحلٌة و التً تعرض ممارسات حٌة لحمالت تسوٌقٌة عالجت قضاٌا محلٌة فً المنطقة التً ٌعٌش 
 فٌها ، كما ٌتم فً هذه المادة تكلٌفهم بتقسٌم المجتمع إلى أقسام فرعٌة من أجل توجٌه 

استعراض بعض الحاالت الدراسٌة الخاصة ببرامج العالقات العامة فً الجزائر و تحلٌلها و تقوٌمها  
استعراض بعض الحاالت الدراسٌة الخاصة بمشكالت  العالقات العامة فً الجزائر و تحلٌلها و تقوٌمها  
استعراض بعض الحاالت الدراسٌة الخاصة بمؤسسات العالقات العامة فً الجزائر و تحلٌلها و تقوٌمها  

 

 . أعمال أخرى+ امتحان كتابي : طريقة التقييم
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
اختٌار بعض الحاالت الدراسٌة المتعلقة بتخصص الطالب و االسترشاد بمراجع دراسات الحالة التً تم 

 اعتمادها فً مذكرات التخرج لنٌل شهادة الماستر 

 1994، 12.ماك غاير، األسس النظرية للحمالت، ترمجة السعيد بومعيزة، اجمللة اجلزائرية لالتصال، العدد-   
- Michel Le NET, L’Etat Annonceur, techniques, doctrine et morale de la communication  publique 

sociale : édition Organisation, Paris,1982. 
- Michel Le NET, La Communication Publique, pratiques des compagnes d’information publique, 

édition la Découverte, Paris, 1990 
 
 
 
 
 

االتصال و العالقات العامة   : عنوان الماستر
ثالثا: السداسي   ل

 األفقيةوحدة التعميم : اسم الوحدة
:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية

 المغة األجنبية: 4 اسم المادة
  1:الرصيد
 1:المعامل
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  و العالقات العامة االتصال : عنوان الماستر
المغة األجنبية : «1»الثالث المادة : السداسي

د نبيمة بوخبزة  . أ:األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية
تقوية قدرة الطالب عمى التحكم في استخدام المفاىيم المتخصصة بالمغة الفرنسية أو االنجميزية   .:أهداف التعميم

رشاده أليسر الطرق لمترجمة العممية لمنصوص التاريخية  وا 
. التحكم في المغات األجنبية :المعارف المسبقة المطموبة

نصوص متعمقة بالتخصص منتجة في الدول الغربية  : محتوى المادة
. أعمال أخرى+  امتحان كتابي :طريقة التقييم

 
 السداسً الرابع 

  و العالقات العامة االتصال : عنوان الماستر
انجاز مذكرة تخرج ": 1"الرابع عمل شخصي: السداسي

:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية
تمكين الطالب من ولوج حقل البحث العممي باقتراح مذكرة تخرج وانجازىا ومناقشتيا أمام لجنة : أهداف التعميم

. التحكيم يتوج بيا الطالب مساره التعميمي
التحكم في منيجية العممي  : المعارف المسبقة المطموبة

يقترح الطالب مشروع بحث يوافق عميو االستاذ المشرف عمى المذكرة ، ويعرض عمى لجنة : محتوى المادة
التكوين لمحصول عمى الموافقة النيائية ، يعمل الطالب عمى توظيف معارفة النظرية والعممية باإلضافة إلى 

 .استغالل المراجع والمصادر التي يوفرىا القسم لتمكين الطالب من اتمام مشروعو في اآلجال المحددة
.   مناقشة المذكرة أمام لجنة عممية:طريقة التقييم

 
 

  و العالقات العامة االتصال : عنوان الماستر
أو حزب سياسي  .القيام بتربص ميداني في مؤسسة أو إدارة عمومية": 2"الرابع عمل شخصي: السداسي

:  األستاذ المسئول عن الوحدة التعميمية
.  القيام بتربص ميداني في مؤسسة اقتصادية أو إدارية أو مرفق عام:أهداف التعميم

. القدرة عمى المالحظة والتحرير االداري لمتقارير: المعارف المسبقة المطموبة
 . االستفادة من التربص ومن جممة المالحظات والمعطيات المجمعة في إنجاز تقرير التربص:محتوى المادة
.  تقييم التربص من قبل رئيس التخصص: طريقة التقييم
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V  -االتفاقٌات  /العقود
 

 نعم  
 
 
ال 
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  ( 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 

 

 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 -
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: 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 ، -

 .المشاركة فً لجان المناقشة  -

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

 .فً إطار المشارٌع المؤطرة
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 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

 
 

 


