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 الـدٌمقراطٌـة الـشعبٌــةالجمهورٌة الجزائرٌة 

 
 التعلٌــم العالــً و البحــث العلمــًوزارة 

 
 

 

 

 

 

 

 مواءمة
 

 تكوٌن ماسترعرض  
 

  مهنً /أكادٌمً
 

 

 
 

القسم المعهد / الكلٌةالمؤسسة 
 
 
 
 

  

 

 

 

 .العلوم االنسانٌة : المٌدان
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 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  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تحدٌد مكان التكوٌن -1
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 كلٌة أو معهد: 

  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
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  سطر على األكثر20 –فٌما ٌخص االندماج المهنً )المؤهالت والقدرات المستهدفة - ج
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القدرات الجهوٌة والوطنٌة القابلة لتشغٌل حاملً الشهادات الجامعٌة  - د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :الجسور نحو تخصصات أخرى- ه
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:  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
 

 وحذة انتعهيى

انحجى 

انساعي 

 انسذاسي 

 انحجى انساعي األسبىعي

 األرصذة انًعايم

 نىع انتقييى

14-16 

 أسبىع 

أعًال  يحاضرة

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

أعًال 

 أخري

 إيتحاٌ يتىاصم

   20 09   06  س06 180 وحذاث انتعهيى األساسيت

 :1انًادة 

تارٌخ السمعً البصري فً 
 الجزائر

 ايتحاٌ يتىاصم 05 03   1.30 1.30 45

انتحرير نإلراعت : 2انًادة 

 وانتهفزيىٌ

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02   1.30 1.30 45

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02   1.30 1.30 45 سًيىنىجيا عايت:3انًادة 

تشريعاث وأخالقياث :4انًادة 

 انسًعي انبصري

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02   1.30 1.30 45

   07 04   3.00 3.00  90 وحذاث انتعهيى انًنهجيت

انًذاخم األساسيت :1انًادة 

 في بحىث اإلعالو

 ايتحاٌ يتىاصم 04 02   1.30 1.30 45

 ايتحاٌ يتىاصم 03 02   1.30 1.30 45 انبحج انتىحيقي:2انًادة 

   02 02    3.00 45 وحذاث انتعهيى االستكشافيت

تاريخ انجزائر :1انًادة 

 انخقافي

 ايتحاٌ  01 01    1.30 22,30

انخذيت انعًىييت : 2انًادة 

 في االراعت وانتهفزيىٌ

 انصناعاث انخقافيت :3انًادة 

22,30 1.30    01 01   

   01 01   1.30  22,30 وحذة انتعهيى األفقيت

  يتىاصم 01 01   1.30  22,30 انهغت األجنبيت: 1انًادة 

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1يجًىع انسذاسي 
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 :السداسً الثانً- 2
 

 وحذة انتعهيى

انحجى 

انساعي 

 انسذاسي 

 انحجى انساعي األسبىعي

 األرصذة انًعايم

 نىع انتقييى

14-16 

 أسبىع 

أعًال  يحاضرة

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

أعًال 

 أخري

 إيتحاٌ يتىاصم

   20 09   06  س06 180 وحذاث انتعهيى األساسيت

 ايتحاٌ يتىاصم 05 03   1.30 1.30 45 سيًيىنىجيا انصىرة:1انًادة 

بريجت إراعيت : 2انًادة 

 وتهفزيىنيت

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02   1.30 1.30 45

جًهىر اإلراعت :3انًادة 

 وانتهفزيىٌ

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02   1.30 1.30 45

اإلشهار اإلراعي :4انًادة 

 وانتهفزيىني

 ايتحاٌ يتىاصم 05 02   1.30 1.30 45

   07 04   3.00 3.00  90 وحذاث انتعهيى انًنهجيت

تحهيم يضًىٌ :1انًادة 

 انسًعي انبصري

 ايتحاٌ يتىاصم 04 02   1.30 1.30 45

 يخبر انسًعي :2انًادة 

 1انبصري

 ايتحاٌ يتىاصم 03 02   1.30 1.30 45

   02 02    3.00 45 وحذاث انتعهيى االستكشافيت

 ايتحاٌ  01 01    1.30 22,30 قضايا راهنت :1انًادة 

قياس انجًهىر :2انًادة 

 وانرأي انعاو

 

22,30 1.30    01 01   

   01 01   1.30  22,30 وحذة انتعهيى األفقيت

  يتىاصم 01 01   1.30  22,30 انهغت األجنبيت: 1انًادة 

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1يجًىع انسذاسي 
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 :  السداسً الثالث - 3

 

 وحدة التعلٌم

الحجم 
الساعً 
 السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

14-16 
 أسبوع 

أعمال  محاضرة
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 متحانا متواصل

   20 09   06  س06 180 وحدات التعلٌم األساسٌة

علم اجتماع السمعً :1المادة 
 البصري

 امتحان متواصل 05 03   1.30 1.30 45

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45 الحمالت اإلعالمٌة:2المادة 

التقدٌم االذاعً : 3المادة 
 والتلفزٌونً

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45

النقد االذاعً : 4المادة 
 والتلفزٌونً

 امتحان متواصل 05 02   1.30 1.30 45

   07 04   3.00 3.00  90 وحدات التعلٌم المنهجٌة

مخبر السمعً :1المادة 
  2البصري 

 امتحان متواصل 04 02   1.30 1.30 45

 امتحان متواصل 03 02   1.30 1.30 45 مخبر البحث:2المادة 

   02 02    3.00 45 االستكشافٌةوحدات التعلٌم 

 امتحان  01 01    1.30 22,30 المقاولتٌة:1المادة 

 االعالم الدولً:2المادة 
  اإلتصال السٌاس3ًالمادة

22,30 1.30    01 01   

   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 3مجموع السداسً 
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 :السداسً الرابع- 
 

 .علوم إنسانٌة: المٌدان 
 .إعالم و اتصال: الشعبة 

 .السمعً اتلبصري: 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 16 ساعة135 4مجموع السداسً 

 
 
 :حوصلة شاملة للتكوٌن-5

ٌرجى ذكر الحجم الساعً اإلجمالً موزع بٌن المحاضرات والتطبٌقات،  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) 
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 .ماستر أكادٌمً السمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .تارٌخ السمعً البصري فً الجزائر.األول: السداسً
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 :األستاذ المسؤول على المادة
 

 :وصف الوحدة

اإلذاعة، التمفزيون، )ستتناول ىذه الوحدة كل تاريخ المؤسسات السمعية البصرية في الجزائر 
من العيد االستعماري إلى يومنا ىذا، حيث يتم استعراض و شرح التطور التاريخي ليذه المؤسسات (...السينما

 .في تفاعمو مع المحيط السياسي و االجتماعي و الثقافي 
 

 :األهداف العامة للوحدة 

 ،إعطاء الطمبة الكفاءات الالزمة لمتحكم في فيم الظواىر السمعية البصرية في الجزائر 

 ،تمقين الطمبة و تدريبيم عمى التناول التاريخي لمظواىر السمعية البصرية 

 تمقين الطمبة النظرة النقدية في فيم و تناول تاريخ مؤسسات السمعي البصري في الجزائر . 
 
 

 :محتوى المادة

  -تطور التاريخي اإلذاعة في الجزائر .
 -الييكل التنظيمي لمؤسسة اإلذاعة الجزائرية .
 -اإلذاعات المحمية في الجزائر مع  نماذج تطبيقية .
V -تطور التاريخي التمفزيون في الجزائرال .

 -Vالييكل التنظيمي لمتمفزيون الجزائري .
 -IVىياكل مؤسسة البث اإلذاعي والتمفزي :

المؤسسة الوطنية لمتمفزيون الجزائري .1
المؤسسة الوطنية لإلذاعة الصوتية .2
المؤسسة الوطنية لمبث التمفزيوني .3
 .المؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري.4

VII -القنوات التمفزيونية الخاصة في الجزائر .
VIII - المركز الوطني لمسينما و السمعي البصريتاريخ .
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 :طرٌقة التقٌٌم

 . من خالل امتحان تدريبي يقدم في الطالب التطابق األمثل بين مختمف اإلشكاليات و أنواع المناىج
 

 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
 

a. ديوان المطبوعات الجامعية, مدخل إلى عموم اإلعالم و االتصال, زىير احدادن 

b. دراسة في اإلعالم الثوري، ديوان المطبوعات : أحمد حمدي، الثورة الجزائرية واإلعالم
 .1990الجامعية، الجزائر، 

c. ٌٔعبئم اإلػالو ٔ االتظبل، دساعخ فٙ انُشأح ٔ انتطٕس، داس : يضًذ طبصت عهطب

 .2012انًغٛشح، األسدٌ، 

d. 1991الجزائر ، . ج.ط.نصر الدين العياضي ، مساءلة اإلعالم ، م. 
 .2008نورالدٌن تواتً،الصحافة المكتوبة السمعٌة البصرٌة فً الجزائر،دار الخلدونٌة،الجزائر             

-Ihadaden Zahir : la presse indigène en Algérie…, Alger enal, 1984.  

- Alain le Diberder et Nathalie Coste, Briser les chaines : Introduction à l’après-

Télévision, Paris, La Découverte,1988 

 

 

 

 
 .السمعً البصري ماستر أكادٌمً:عنوان الماستر

 
 .انتحرير نإلراعت وانتهفزيىٌ.األول: السداسً

 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 :األستاذ المسؤول على المادة

 
 :أهداف التعلٌم

 .تمكين الطالب من التفريق بين األنواع الخبرية، و أنواع الرأي و االستقصائية و اإلبداعية والتعبيرية
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 فترة الميسانس السابقة حول فنيات التحرير و الفنون في الطالبإنيا إستمرارية و متابعة ما كان قد درسو  
 .الصحفية بما فييا السمعية البصرية

 

: محتوى المادة
 -مدخل عام إلى التحرير الصحفي اإلذاعي و التمفزيوني. 
 تطور التحرير الصحفي و أساليبو. 1
 بروز قواعد و نظريات تؤطر األنواع الصحفية. 2
 .تاريخ األنواع الصحفية. 3
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 مفيوم و تطور األنواع الصحفية نظريا. 4
 .تقسيم األنواع الصحفية و الفرق بينيا. 5
 
 - (الخبر، التقرير، الحديث الصحفي)األنواع الصحفية االخبارية: 
 تعريف الخبر الصحفي و أنواعو و خصائصو. 1
 تعريف التقرير الصحفي و أنواعو و خصائصو . 2
 تعريف الحديث الصحفي و بنيتو و مكوناتو و متطمباتو. 3
 مواصفات التقرير اإلذاعي و التمفزيوني الجيد. 4

 - (التحقيق الصحفي)النوع االستقصائي في التمفزيون و خصائصو و كيفية تحريره .
 تعريف التحقيق الصحفي و عوامل ظيوره. 1
 أنواع التحقيق الصحفي و مصادره. 2
 خصائص التحقيق الصحفي في اإلذاعة و التمفزيون. 3
 مراحل إعداد التحقيق الصحفي. 4
VI - خصائصيا و خطوات إنجازىا (البورتري، الروبرتاج)النوع التعبيري .
 لماذا نستعمل البورتري . 1
 متى ييتم اإلعالم بمسيرة الشخصيات. 2
 كيفية إعداد البورتري و و عناصر السيرة. 3
 الروبرتاج تعريفو، و خصائصو و أنواعو. 4
 مراحل إنجاز الروبرتاج. 5
 الفرق بين التحقيق و الروبورتاج. 6

VII - المعمق في اهتوافر الواجب الشروط (التعميق)النوع الفكري. 
 تعريف التعميق اإلذاعي و التمفزيوني . 1
 أنواع التعميق و خصائصو. 2
 شروط التعميق اإلذاعي و التمفزيوني الجيد. 3
 العوامل التي تتدخل في اختيار  األنواع الصحفية - 
 األنواع الصحفية في اإلعالم اإللكتروني- 

 
 :طرٌقة التقٌٌم

 . من خالل امتحان تدريبي
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

.  1999التشاثبد َظشٚخ يٍ األَٕاع انظضفٛخ، دٕٚاٌ انًطجٕػبد انزبيؼٛخ، انزضائش، :  َظش انذٍٚ انؼٛبػٙ-
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. 2012كٛف تظجش طضفٛب، داس ْٕيخ، انزضائش، :  ػجذ انؼبنٙ سصالٙ-

إَتبد انهغخ اإلػاليٛخ فٙ انُظٕص اإلػاليٛخ، يشكض ربيؼخ انمبْشح :  يضًذ خهٛم ٔ يضًٕد يُظٕس ْجخ-

. 1999نإلػالو انًفتٕس، يظش، 

.2002انتضمٛك انظضفٙ ٔانتهفضَٕٚٙ، داس انضبسث، ثٛشٔد، : يٛشٛم صجٛت خٛبؽ-  

-Gérard Dhôtel : Le dico de l’info, Ed librio, Paris 2006.  

 
 

 .ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .سًيىنىجيا عايت.األول: السداسً
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 :األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم

مقاربة أي نص أو خطاب اطالع الطالب عمى مختمف المقاربات المعرفية المتعمقة بالسيميولوجيا ألن 
 التي تتعامل مع ىذه الظواىر السيميولوجيةأو نشاط إنساني وبشري مقاربة عممية موضوعية، إال بتمثل المقاربة 

شارات ورموزًا وأيقونات واستعارات ومخططات ومن ثم، ال بد من دراسة . المعطاة، وذلك باعتبارىا عالمات وا 
ىذه اإلنتاجات اإلبداعية واألنشطة اإلنسانية تحميال وتأويال، وذلك من خالل ثالثة مستويات منيجية 

. البنية، والداللة، والوظيفة: سيميوطيقية، ويمكن حصرىا في
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 عمى الطالب أن يكون عمى عمم بتوجيات مؤسسي الدراسات األولى لمسميولوجيا أمثال دي سوسور و 
 .بيرس

 
 :محتوى المادة

 .مفاىيم عامة و الفرق بين السميوطيقا، السيمنطيقا و السيميولوجيا- 
 .ىدف السيميولوجياوأصوليا الفمسفية و مبادئيا- 
 .المدارس واالتجاىات و التصنيف األمريكي و الفرنسي لمدالئل- 
 .تطور المفاىيم- 
 .خطوات التحميل السميولوجي- 
.مفيوم السيميولوجيا، نشأتيا، الحقل المعرفي والمنيجي وعالقتيا بالمسانيات-  
.المصطمحات السيميولوجية-  
.إسيامات رواد السيميولوجيا-  
.منيج التحميل السيميولوجي-  
.التحميل المحايث، التحميل البنيوي، تحميل الخطاب: مقاربات التحميل السيميولوجي-  
 .سيميولوجيا التواصل وسيميولوجيا الداللة-
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 :طرٌقة التقٌٌم

 . من خالل امتحان تدريبي 
 

 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

م2005 ,2ط, ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر, بن عكنون,المسانيات النشأة و التطور : أحمد مومن   . 
م1987 , 1ط, دار توبقال لمنشر , المغرب , الدار البيضاء, مدخل لمسانيات سوسير : حنون مبارك  -  . 

 , 1ط, دار الثقافة لمنشر و التوزيع , المغرب , الدار البيضاء,محاضرات في السيميولوجيا : محمد الرغيني  -
م1987  . 

محاضرات السنة الثالثة إعالم و اتصال, مدخل إلى سيميولوجيا االتصال : محمد براقن  -  . 
المجمس األعمى , سعد عبد العزيز مصموح ووفاء كمال فايد: ترجمة, اتجاىات البحث المساني : ميمكاايفيتش  -

م2000, لمثقافة   . 
منشورات , تممسان , رشيد بن مالك : ترجمة, السيميائية أصوليا و قواعدىا : ميشال أريفو و آخرون  -

م1995, االختالف   . 
ديوان , بن عكنون الجزائر , عبد الحميد بورايو : ترجمة, مدخل إلى السيميولوجيا : دليمة مرسمي و آخرون  -

 ,المطبوعات الجزائرية

.2012، دار النيضة العربية، بيروت، سيميائيات الخطاب والصورة: فايزة يخمف-  
.2005، دار الحوار، دمشق، السيمبائيات؛ مفاىيميا وتطبيقاتيا: سعيد بنكراد-  

-Roland Barthes : L’aventure sémiologique,Ed du Seuil,Paris, 1985. 
-DALILA Morsly et François Chevaldone : introduction à la sémiologie, OPU, 
Alger, 1992. 

 
 
 

 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .تشريعاث و أخالقياث انسًعي انبصري.األول: السداسً
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 : األستاذ المسؤول على المادة
 

 
 

 :وصف الوحدة
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ستتناول ىذه الوحدة فمسفة التشريع اإلعالمي بوجو عام، و فمسفة التشريعات في المجال السمعي 
البصري بوجو خاص ىذا من جية و سيتم التطرق من جية أخرى إلى أىم مواثيق أخالقيات مينة السمعي 

. البصري من مختمف التجارب
كما يتم استعراض مختمف نماذج المنظومات القانونية في العالم و عالقتيا بأنساق االتصال السمعي 

 .البصري
 
 

 :األهداف العامة الوحدة

 .إعطاء الطمبة الكفاءات الالزمة لمتحكم في فمسفة التشريع اإلعالمي- 
 .تدريب الطمبة عمى التناول القانوني في تفسير الظاىرة اإلعالمية السمعية البصرية- 
 .منح الطمبة المبادئ الفمسفية األساسية التي أسست لفمسفة أخالقيات المينة اإلعالمية- 
 .تدريب الطمبة عمى استعمال ىذه الفمسفة في تحميل بعض أبعاد الخطاب اإلعالمي السمعي البصري- 
 .تمقين الطمبة النظرة النقدية في فيم ىذه المواثيق- 

 :مضمون المادة
 

 .صشٚخ انظضبفخ ٔاإلػالو كًجذأ إَغبَٙ ٔإرتًبػٙ ٔفكش٘ ٔعٛبعٙ -1

 .انتزشثخ اإلَغبَٛخ فٙ عجٛم صشٚخ انفكش ٔانًؼتمذ ٔانتؼجٛش ٔانتؼضٛبد -2

 . ٔصك اكتغبة انًؼهٕيبد ٔانتضذٚبد انتٙ ٔارٓتٓباإلػالو  انغًؼٙ انجظش٘ -3

 . ٔانًٕاحٛك انمبََٕٛخ انشعًٛخ ٔانذٔنٛخ انتٙ تؼًُٓباإلػالو انغًؼٙ انجظش٘صشٚخ  -4

 ٔانذٔنخ انًتمذيخ- فٙ تزبسة انذٔل انُبيٛخ  - اإلػالو انغًؼٙ انجظش٘انتضفظبد إصاء صشٚخ  -5

 .انتُظًٛبد انُمبثٛخ ٔاالرتًبػٛخ نؼجؾ األداء انظضفٙ ٔاإلػاليٙ -6

 . انغًؼٛخ انجظشٚخانؼٕايم انًؤحشح فٙ صشٚخ انظضبفخ -8

 .األخالق اإلػاليٛخ ثٍٛ ػجؾ انمبٌَٕ ٔاالَؼجبؽ انزاتٙ -9

 .(انًشئٛخ ٔانًغًٕػخ): ػهٗ يغتٕٖ انظضبفخ انًكتٕثخ -

 .ٔ فٙ انزضائش- ػشثٛبً – دٔنٛبً  -  انغًؼٙ انجظش٘انمٕاٍَٛ انًُظًخ ٔانؼبثطخ نألداء انظضفٙ -

  – انشلبثخ -

 …أنخ- يٕاحٛك انششف - انًزبنظ انظضفٛخ  -

 .انجؼذ انشخظٙ نإلػاليٙ ٔاألخاللٛبد اإلػاليٛخ -

 .اإلػالٌ ٔاألخاللٛبد اإلػاليٛخ -

 .انتًٕٚم ٔاألخاللٛبد اإلػاليٛخ -

 انمبٌَٕ اإلػالو -

 .صك االتظبل ٔيفٕٓو انذًٚمشاؽٛخ فٙ انؼبنى انؼشثٙ-

 انشلبثخ انتهفضَٕٚٛخ ٔانغًُٛبئٛخ -
 

 :طرٌقة التقٌٌم

 . من خالل امتحان تدريبي 
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 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

. 2003انذاس انًظشٚخ انهجُبَٛخ، انمبْشح، أخالقياث انعًم اإلعاليي، صغٍٛ ػًبد يكبٔ٘،-

، كهٛخ انضمٕق، يُشأح انًؼبسف، رالل صضس٘ ٔششكبءِ، حريت اإلعالو وانقانىٌ يبرذ ساغت نضهٕ، -

 2005اإلعكُذسٚخ، 

، داس انُٓؼخ 2ربثش يضزٕة ػهٗ يضزٕة، لٕاػذ أخاللٛبد انًُٓخ يفٕٓيٓب أعبط إنضايٓب َٔطبلٓب، ؽ - 

 2001انؼشثٛخ، عُخ 

، داس انفزش نهُشش ٔانتٕصٚغ، انمبْشح 1يضًذ طفٕد صغٍ، ؽ /أخاللٛبد انظضبفخ، تشرًخ د: رٌٕ فشًٚبٌ- 

2012  

-Monque canto-sperber: dictionnaire d'ethnique et de philosophie moral, presse 

universitaires de France, publier par contre national de livre , paris, 1996 

- André Lalande: vocabulaire technique et critique de la philosophie terme moral. 3-

petite Larousse-illustre dictionnaire encyclopédie pour tout. Librairie Larousse.1984 

- Anderson, K, History of communication ethics in Greenberg, JB edition. .  

- BOIS LIBOIS, ETHIQUE DE L’INFORMATION, BRUXELLES, édition de 

Bruxelles, 1993.  

-Brahim brahimi: la liberté de l"information à travers les deux codes de la presse 

1982-1990 en Algérie. 

-Brat, C.B, journalism ethics and the new communication technologies, in Afriaa in 

kasoma. - Cohen, and Elliot, journalism ethics, publisher ABC- clio,5 1997.  

- Daniel Cornu, Ethique de l'information ,1edition, presse universitaire de France, 

paris, 1997.  

- DENIS Mcquail , Mass communication theory, Sage Publications, London, 1989. 

- TaherBeddiar,l'ouverture de l'audiovisuel en Algérie, Edition Houma ,Algérie,2011. 

9- Qu'est –ce que l'éthique? In le magazine littéraire N 472, février 2008, Artiste, le 

désir des savoirs 

- marie turaine : affrontement culturelle dans l’Algérie coloniale, paris , 1975 

 

 

 

 
 .ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر

 
 .انًذاخم األساسيت في بحىث اإلعالو.األول: السداسً

 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 :األستاذ المسؤول على المادة

 
 :أهداف التعلٌم

 .فيم الطالب لمتطورات الحاصمة في بحوث اإلعالم و أىم مرتكزاتيا
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 .محتوى المادة

I .الفعل اإلعالمي و نماذج العممية اإلعالمية. 
II .المرسل في وسائل اإلعالم كنظم اجتماعية. 

III .بحوث الجميور و حدود التأثير. 

VI .عمم االجتماع الوظيفي لوسائل اإلعالم 

V .دراسات التأثير و بناء مضمون الرسالة اإلعالمية. 

IV .االنتقال من بحوث التأثير إلى دراسات التمقي. 

IIV .الصناعات الثقافية: 

 النظرية النقدية. 1
 النظرية البنيوية في بحوث اإلعالم. 2
 الدراسات الثقافية. 3
 (...اليونسكو)النظام العالمي الجديد لالتصال . 4
 التنوع و السمعنة. 5
 من قطاع الصناعة إلى شمولية المجتمع. 6

   IIIV  .إثنوغرافيا دراسات الجميور 
 دراسات اإلستعماالت و اإلشباع. 1                 
 المستيمك و المستخدم . 2                 
 . الثقافة و االستيالك و اإلنتاج السمعي البصري بين األمس و اليوم. 3                 

    X .بحوث سوسويولجيا االستخدام في ظل الوسائط التفاعمية. 

 
 

 :طرٌقة التقٌٌم

 . من خالل امتحان تدريبي
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 
  . 1974أصًذ انخشبة ٔ أصًذ انكالٔ٘، انًذخم انغٕعٕٛنٕرٙ نإلػالو، داس انكتت انزبيؼٛخ، انمبْشح، -

 . 1985اَششاس انشبل، يذخم إنٙ ػهى االرتًبع اإلػاليٙ، يكتجخ َٓؼخ انششق، انمبْشح،-

 . 1979صٚذاٌ ػجذ انجبلٙ، ػهى انُفظ االرتًبػٙ فٙ انًزبالد اإلػاليٛخ، يكتجخ غشٚت، انمبْشح، -

 انُظشٚخ ٔ انتطجٛك، داس انًؼشفخ انزبيؼٛخ،: عبيٛخ يضًذ ربثش، االتظبل انزًبْٛش٘ ٔ انًزتًغ انضذٚج-4

 1989اإلعكُذسٚخ، 

 ثؼغ األثؼبد انضؼبسٚخ، : ػجذ انشصًٍ ػض٘، انفكش االرتًبػٙ انًؼبطش ٔ انظبْشح اإلػاليٛخ االتظبنٛخ-

  . 1995داس األيخ، انزضائش، 
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  . 1987ػجذ هللا ػٛغبٔ٘، اٜحبس انُفغٛخ ٔاالرتًبػٛخ نهتهفضٌٕٚ انؼشثٙ، انٓٛئخ انًظشٚخ نكتبة ، انمبْشح،  -

 

-Armand et Michel mattelart : histoire des théories de communication, 3eme Ed, la 

découverte, paris, 2015. 

 
 

 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .انبحج انتىحيقي.األول: السداسً
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 :األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم

تعريف الطالب بأىمية البحث التوثيقي العممي كأحد  أساسيات عمميات البحث العممي حيث يكون ىاما 
 .من اجل التحقق من صحة المعمومات وتبيان المعمومات المزيفة والخاطئة

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 . معرفة الطالب تقنيات البحث العممي و منيجية
 

 : محتوى المادة
 

  .انًٕػٕع ٔانًٛبدٍٚ. األعظ انتبسٚخٛخ:لؼبٚبِػهى انتٕحٛك يجبصخّ ٔ .1

 يفٕٓو انجضج انتٕحٛمٙ ٔ أًْٛتّ. 2

 طبدس انًؼهٕيبد ٔؽشق انضظٕل ػٛٓب. 3

 (. لٕاػذْب– إَٔاػٓب  )انزٕاَت انؼهًٛخ فٙ انتٕحٛك انفٓشعخ  . 4      

 انتٕحٛك فٙ انُض. 5      

 انتٕحٛك فٙ لبئًخ انًشارغ. 6      

 انتٕحٛك فٙ لبئًخ انًظبدس. 7      

 ؽشق صفظ ٔاعتشربع انًؼهٕيبد. 8      

  انٕؽُٛخ ٔ يكبَتٓب فٙ انزضائش انجٛجهٕٛغشافٛب. 9      

 انجٛجهٕٛغشافٛب انخبَٕٚخ ٔ تمُٛبد اعتؼًبنٓب. 10     

 
 

 :طرٌقة التقٌٌم

 . من خالل امتحان تدريبي
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 

مبادئ إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعمومات، عمان، دار : ربحي مصطفى عميان وأمين النجداوي   .1
 .2009صفاء لمنشر والتوزيع، 
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مصادر المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات، عمان، دار صفاء لمنشر : النواسة غالب عوض   .2
    .2010والتوزيع، 

 .2007مقدمة في عمم المعمومات، اإلسكندرية، دار الثقافة العممية، : عبد اليادي محمد فتحي. 3
البيبميوغرافيا أو عمم الكتاب، دراسة في أصول النظرية البيبميوغرافيا وتطبيقاتيا، : شعبان عبد العزيز خميفة   .4

 .1997القاىرة، الدار المبنانية المصرية، 
La bibliographie nationale, bibliothèque nationale, Alger, 2015. 

 
 

 
 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر

 
 .تاريخ انجزائر انخقافي.األول: السداسً

 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 :األستاذ المسؤول على المادة

 
 :أهداف التعلٌم

تيدف المادة إلى إلطالع الطالب عمى المستوى الثقافي والحضاري لسكان الجزائر وأبرز الشخصيات التاريخية 
 .العممية واألدبية التي ساىمت في الحفاظ عمى ثقافة وىوية الشعب الجزائري

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 . معرفة شاممة الطالب لمفيوم الثقافة، اليوية، التعميم
 
 

 .محتوى المادة
-I  أثشص انشخظٛبد انخمبفٛخ ٔانؼهًٛخ. 
II-أْى انًُبؽك انتٙ اصدْش فٛٓب انتؼهٛى. 

III-أعجبة ٔػٕايم اَتشبس انتؼهٛى فٛٓب. 

IV-ٙدٔس انٕػٙ انخمبفٙ ٔانضؼبس٘ فٙ انتظذ٘ نهغضٔ انفشَغ. 
V -دور و مكانة جمعية العمماء المسممين الجزائريين في نشر الوعي الثقافي الوطني 

VI -مكانة و دور الحركة الوطنية في نشر الوعي الثقافي الوطني 
VII -الميرجانات و النشاطات الثقافية منذ اإلستقالل إلى يومنا ىذا: 

 النشاط السينمائي. 1
 النشاط المسرحي. 2
 النشاط الفمكموري و الفن الشعبي . 3
 النشاط األدبي و الشعري. 3
 

 :طرٌقة التقٌٌم
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 . من خالل امتحان تدريبي
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 

 .1980/ أثٕ انفبعى عؼذ هللا/ تبسٚخ انزضائش انخمبفٙ  -

 

 .تشكٙ ساثش/ رًؼٛخ انؼهًبء انزضائشٍٚٛ  -

-Ihadaden Zahir : la presse indigène en Algérie…, Alger enal, 1984.  
- turinne yvenne : affrontement culturelle dans l’Algérie coloniale, paris, maspero, 
1975. 

 
 

 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .انخذيت انعًىييت في اإلراعت وانتهفزيىٌ.األول: السداسً
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 :األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم

 .تعريف الطالب بمفيوم الخدمة العمومية و أىميتيا في السياق اإلعالمي السمعي البصري
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

معرفة الطالب لمفيوم الحق في اإلعالم، و أىم القوانين و التشريعات المتعمقة بأخالقيات العمل  
 .اإلعالمي 

 
 

 .محتوى المادة

الدولة العادلة في نشاطاتيا و عالقاتيا مع المواطنون، حيث ىم سواسية في عالقتيم مع الدولة، و اإلدارة بكل 
أنواعيا و أشكاليا و خاصة عندما نتحدث عمى القنوات اإلعالمية و مياميا و أىدافيا في تقديم إعالم 
 .موضوعي جاد و ىادف يسعى لتحقيق المنفعة العامة لجميع المواطنين تماشيا و مبدأ الخدمة العمومية

 مدخل إلى القانون اإلداري العام. 1
 أصول الخدمة العمومية بين القانون و المبادئ العامة لمدولة. 2
 األحكام األساسية األولى لمخدمة العمومية. 3
 الفقو في القانون اإلداري الخاص بالخدمة العمومية. 4
 المبادئ العامة لمخدمة العمومية. 5
 المعايير األساسية لمخدمة العمومية. 6
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 الخدمة العمومية في مجال السمعي البصري. 7
 أثر العولمة عمى تراجع الخدمة العمومية الحالية. 8
 
 

 :طرٌقة التقٌٌم

 . من خالل امتحان تدريبي
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 
العربً،  الخدمة العمومٌة بٌن تطبٌقات النصوص القانونٌة و الواقع، دار الكتاب: زٌن الدٌن بومرزوق. 1

2014. 
2. Daniel Chavez, Beyond the Market: The Future of Public Services , (ed)TNI Public 
Services Yearbook 2005 
_Ben aksouh chaaban : la déconcentration dans l’administration Algérienne , alger, enale, 
1980.  

e. Mahion ahmed : le droit administratif en Algérie, opu, Alger 1976.  
 

 
 
 

 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 . اللغة الفرنسٌة أو اإلنجلٌزٌة.األول: السداسً
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 : األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم

 .التحكم في المغة من حيث ىي مفتاح التعامل مع مختمف المراجع و الكتابة العممية
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 . أساسيات المغة
 
 

 .محتوى المادة

 مفاهٌم أساسٌة حول مبادئ اإلعالم و االتصال. 1
 ماهٌة االتصال و أنواعه و مكونات العملٌة االتصالٌة. 2
 االتصال الجماهٌري و خصائصه. 3
 القٌم الخبرٌة. 3
 .التحرٌر و الكتابة لإلذاعة و التلفزٌون. 4
 

 :طرٌقة التقٌٌم
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 . من خالل امتحان تدريبي
 

 .(إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
 
 

1. Richard Rudin &Trevor Ibbotson : An introduction to journalism, Focal press, 

great Britain, 2002.  

2. Bill Kovach  &Tom Rosenstiel: The element of journalism, Crown publishers, 1
st
 

edition, New York, 2001. 

3. Julia T. Wood: Communication theories in action, acid-free recycled paper, 

Wadsworth, USA.  

 
 

 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .سٌمٌولوجٌا الصورة:الثانًالسداسً 
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 : األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم

 .التحكم في فيم دالالت العالمات البصرية لمصورة الثابتة و المتحركة 
 :المعارف المسبقة المطلوبة

          معرفة عامة بالسٌمٌولوجٌا
 
 

 :محتوى المادة

 -الصورة كإشكالية سيميولوجية .
 -التطور التاريخي لمصورة .
 - التعريف و الوصف لمصورة 
V - (التمفزيونية)خصائص و مميزات الصورة المتحركة. 
V -سيميولوجيا الصورة التمفزيونية .

 -VIIمقاربات التحميل السيميولوجي الصورة التمفزيونية  .
VIII - سمٌولوجٌا الداللة 

IX-سٌمٌولوجٌا التواصل 
X -سٌمٌولوجٌا الثقافة 

XI -سمٌولوجٌا الصورة الرقمٌة 
XII -سلطة الصورة و كبار منظرٌها بٌن األمس و الٌوم 

XIII -مستقبل الصورة فً الفضاء المعولم 
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 :طرٌقة التقٌٌم

 . من خالل امتحان تدريبي يقدم في الطالب التطابق األمثل بين مختمف اإلشكاليات و أنواع المناىج
 

 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
 

أَطٕاٌ أثٙ صٚذ، يُشٕساد ػٕٚذاد، ثٛشٔد، نجُبٌ، ثبسٚظ، انطجؼخ األٔنٗ : انغًٛٛبء، تشرًخ: ثٛٛش غٛشٔ. 1

و،  1984عُخ 

يجبدئ فٙ ػهى انذالنخ، تشرًخ يضًذ انجكش٘، ػٌٕٛ انًمبالد، انذاس انجٛؼبء، انطجؼخ األٔنٗ : سٔالٌ ثبسد. 2

 و، 1986عُخ 

، ترجمة أحمد بن مرسمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التحميل السيميولوجي لمفيمم: محمود إبراقن-
2006.  

.--2004، دار غريب، القاىرة، الداللة في السينما والتمفزيون في عصر العولمة: نسمة البطريق  
-Bernard Darras : image et sémiologie, publication de la Sorbonne, Paris, 2008. 
-Marie Michel : L’analyse des films : Ed Armand Colin, Paris, 2006. 

- Régis Debray : Vie et mort de l'image Une histoire du regard en Occident, 

Collection Bibliothèque des Idées, Gallimard, paris, 1992. 

 

 
 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر

 
 .بريجت إراعيت وتهفزيىنيت:الثانًالسداسً 

 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 :األستاذ المسؤول على المادة

 

: وصف المادة التعميمية
 معارفأوليةفياإلخراجواإلنتاج: (Pré acquis) المكتسبات

 .جعل الطمبة عمى دراية بالتقنيات األساسية لمبرمجة التمفزيونية واإلذاعية: اليدف العام لممادة التعميمية

  التحكم في تقنيات2-التحكم في مختمف تقنيات واستراتيجيات البرمجة -1 :):الميارات المراد الوصول إلييا

كسب -4 كسب ميارات تخص البرمجة حسب مقتضيات المنافسة-3 التوزيع الزمني وصنع الشبكات البرامجية
القدرة  -6 القدرة عمى تفيئة الجميور حسب تطمعاتو -5 ميارات فنية برمجية لتكريس ىوية المؤسسة اإلعالمية

نقد البرمجة التمفزيونية المحمية عمى أسس عممية - 7عمى التأثير عمى الجميور من خالل استراتيجيات البرمجة 
سميمة  

http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Regis-Debray
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-des-Idees
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:  محتوى المقياس
يتضمن المقياس الدراسي الطرق واألساليب التي يتبعيا الطالب من أجل وضع استراتيجيات متنوعة لمبرمجة 
وذلك أخذا بعين االعتبار ىوية القناة وخطيا االفتتاحي وطبيعة جميورىا كما تتضمن البرمجة في الجزائر 
خصوصا والعالم العربي عموما ومختمف االستراتيجيات البرمجية المستعممة عمى الصعيد الوطني والعربي 

 .والدولي بالتطرق لنماذج لشبكات برامجية مختمفة وتحميميا

 ماىية البرمجة. 1

 استراتجيات البرمجة. 2 

 تحديات البرمجة. 3

 صنع شبكة البرمجة4

 الشبكات البرامجية في القنوات العامة و المتخصصة. 5

 وائق عممية البرمجة. 6

 البرمجة في القنوات الفضائية و العربية. 7

 البرمجة اإلستثنائية. 8

 :نماذج تطبيقية. 9     

دراسة مقارنة لمبرمجة في القنوات األمريكية  . أ
دراسة مقارنة لمبرمجة في القنوات األوروبية . ب
 

 
: طريقة التقييم

.  من خالل امتحان تدريبي يقدم في الطالب التطابق األمثل بين مختمف اإلشكاليات و أنواع المناىج
 

 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

 .1982الفيمم التسجيمي، أسسو قواعده، دار الفكر العربي، مصر، : منى سعيد الحديدي. 1
 .2002األفالم الوثائقية و البرامج التسجيمية، القاىرة، : منى سعيد الحديدي. 2
تكنولوجيا االتصال، إنتاج البرامج لإلذاعة و التمفزيون، دار الفكر العربي، مصر، : شكري عبد الحميد. 3

1996. 
تقنيات التمفزيون الحديثة و شكل و مضمون البرامج، مركز عبادي لمنشر و التوزيع، صنعاء، : جبار العبيدي. 4

1999  .
 

1. Alain le diberder, Nahalie Coste. Briser les chaines : introduction à l’après 

télévision.- paris : la découverte, 1988. 
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2. André Bertrand Thierry Pierre-Coudol. internet et le droit.- Alger : 

Editions Dahlab, 1999. 

3. Armand Mattelart, La Télévision Enjeux sans frontières, 1980. 

4. Armand et Michèle Mattelart, Histoire des théories de la 

communication, Alger : Casbah éditions, 1999. 

5. Balle Francis, Medias et Sociétés, Paris : Montchrestien, 2005. 

6. Bourdon Jérôme, Histoire de la télévision sous De Gaulle, Paris: 

Anthropos .1990, 

7. Cazenave Elisabeth et Caroline ULMANN–MAURIAT ,Presse, radio 

et télévision en France de 1631 à nos jours, Paris :Hachette (Collection 

Carré Histoire), 1994. 

8. Christophe Petit, 60 ans de soap américain, les séries télévisées 

américaines, cinemaction, corlet, 1994. 

 

 
 
 
 

 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .جًهىر اإلراعت و انتهفزيىٌ:الثانًالسداسً 
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 :األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أىداف التعميم
يكون لمطالب بعد النجاح في ىذه المادة قادرا عمى التعرف عمى مختمف االتجاىات النظرية في دراسة جميور 

 .اإلذاعة و التمفزيون من حيث النشأة و التطور و القدرة عمى التمييز بين مختمف المفاىيم المرتبطة بيا
 :المعارف المسبقة المطموبة

يحتاج الطالب إلى خمفية في التراث النظري لعموم اإلعالم و االتصال مثل عمم االجتماع اإلعالمي و نظريات 
 .االتصال

 : محتوى المقياس
تتضمن الدراسات اإلمبريقية أساسا، و التي ارتبطت بالتمفزيون و جميور التمفزيون، و اإلذاعة و بتكنولوجيا 
االتصال الجديدة بصفة عامة، حيث يتم إبراز عممية انتقال العالقة من سمطة الوسيمة إلى سيادة الجميور 

 .المتمقي، دون إغفال مكانة ىذا الجميور أو المستخدم
تعريف الجميور و خصائصو  . 1
أنماط الجميور و مميزاتو . 2
سوسيولوجيا دراسات الجميور . 3
تطور و مميزات دراسات الجميور . 4
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تأثير ظاىرة الفضائيات و المواثبة عمى نمطية الجميور . 5
الجميور الرقمي في الفضاء اإللكتروني  . 6
دراسات جميور الحداثة . 7
مستقبل دراسات جميور ما بعد الحداثة . 8
 
 

 :طريقة التقييم
 . من خالل امتحان تدريبي يقدم في الطالب التطابق األمثل بين مختمف اإلشكاليات و أنواع المناىج

 
 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

 

تاريخ نظريات االتصال، تر نصر الدين العياضي، و الصادق رابح، المنظمة : أرمان و ميشال ماتالر. 1
 .2005العربية لمترجمة، لبنان، 

 .2003دراسات في نظريات االتصال، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، : عزي عبد الرحمن. 2

3- Jean ClauceAbric : pratiques sociales et représentations, PUF ? 2eme Ed, 1994.  

 

4. Nathalie Sonnac et jean Gabszewiicz : l’industrie des medias à l’ère numérique, 

3eme Ed, la découverte, paris, 2013. 

5. Sophie Alami, et d’autres : Les méthodes qualificatives, puf, paris, 2013. 

6.Garabeau Moussaoui Isabelle : de la société de consommation a la société de 

modération, les annales de la recherche urbaine, 2007.   

- Jean ClauceAbric : pratiques sociales et représentations, PUF ? 2eme Ed, 1994.  
-Francis Balle : Médias et societés,13eme édition, Montchrestien, Paris, 2007. 
-Dominique Wolton : Eloge du grand public, Ed Flammarion, Paris, 1993. 

 

 

 
 

 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .اإلشهار اإلراعي و انتهفزيىني:الثانًالسداسً 
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
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 : األستاذ المسؤول على المادة
 

 :وصف المادة التعميمية
اإلعالم، االتصال، )اإللمام بالمفاىيم األساسية في عموم اإلعالم و االتصال : (Pré acquis) المكتسبات

 . باإلضافة إلى وسائل اإلعالم و بعض المفاىيم النفسية و االجتماعية (الدعاية، اإلعالن
تمكين الطالب  من إدراك و فيم أىمية و عالقة اإلشيار بالعمل اإلعالمي و : اليدف العام لممادة التعميمية

 .تطبيقاتو و خصوصية اإلشيار اإلذاعي و التمفزيوني
فيم خصوصية اإلشيار . 2. فيم خصوصية اإلشيار التمفزيوني و تقنياتو. 1: الميارات المراد الوصول إلييا

 .اإلذاعي و تقنياتو
 : محتوى المقياس

 مفيوم اإلشيار، أىدافو، . 1
 مضمون اإلشيار و خصائصو، . 2
 ..تصنيفات  اإلشيار و أسسو النفسية و االجتماعية. 3
 ،  (التمفزيون)تعريفو و خصائصو من خالل خصوصية الوسيمة : اإلشيار التمفزيوني. 4
 الصوت و الصورة في اإلشيار التمفزيوني، . 5
 .اإلبداع في اإلشيار التمفزيوني و تقنياتو. 6
 اإلشيار اإلذاعي تعريفو، خصائصو و تطبيقاتو. 7
 .تصميم رسالة إشيارية تمفزيونية و إذاعية. 8
 

 :طريقة التقييم
 . من خالل امتحان تدريبي يقدم في الطالب التطابق األمثل بين مختمف اإلشكاليات و أنواع المناىج

 
 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 .2005 دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،المدخل و النظرية،: اإلعالن: شدوان عمي شيبة-

 .2003اإلعالن مدخل تطبيقي، دار وائل، األردن، :  محسن الغالبي و آخرون-

 
- Michel Jouve : communication et publicité, edbréal, paris, 1994. 

-Jacques Lendrevie : Publicitor, Ed Dunod, paris, 2008 
- Ken Burtenshaw, Nik Mahon, et Caroline Barfoot : Les Fondamentaux de la 

publicité, nouvelle édition, Ed Pyramyd, paris, 2012 

- Conseil de l’éducation aux médias : comprendre la publicité, éducation critique, 

Ed kanar, Belgique, 2004 
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-Henri Joannis et Virginie de Barnier : De la Stratégie marketing à la création 

publicitaire, 2eme Ed, Ed Dunod, Paris. 

 

3 
 

 

 

 .تحهيم يضًىٌ انسًعي انبصري:الثانًالسداسً 
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 : األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أىداف التعميم
يكون لمطالب بعد النجاح في ىذه المادة قادرا عمى التعرف عمى الرسائل الخفية و الظاىرة لمبرامج اإلذاعية و 

التمفزيونية و مختمف الرسائل التي تبثيا الوسائل السمعية البصرية، و بالتالي القدرة عمى التفكير النقدي و البناء 
 .لممضامين اإلعالمية السمعية البصرية

 :المعارف المسبقة المطموبة
يحتاج الطالب إلى خمفية في التراث النظري لمناىج البحث في عموم اإلعالم و االتصال، و بخاصة منيج 

 .المسح و أداة تحميل المضمون
 : محتوى المقياس

مفيوم الدراسات الكمية و الكيفية كأساس لمتحميل الرسائل السمعية البصرية . 1
أداة تحميل المضمون مفيوميا، و استخدامتيا  . 2
تحديد فئات و وحدات تحميل المضمون السمعي البصري  .3
. الدراسة الكيفية كأسموب لمعرفة القصد الحقيقي لمرسالة اإلعالمية و خمفية تشكيميا. 4
.  التحميل اإلستداللي إليديولوجية المرسل أو الجية المنتجة لمرسالة اإلعالمية. 5
. أداة التحميل السيميولوجي مفيوميا و خطواتيا الكتشاف الدالالت الضمنية لمرسالة اإلعالمية. 6
تحميل الصورة الرقمية في اإلعالم اإللكتروني . 7
    نظرة مستقبمية و نقدية إلعادة النظر في أسموب تحميل المضمون السمعي البصري. 8
 
 

 :طريقة التقييم
 . من خالل امتحان تدريبي يقدم في الطالب التطابق األمثل بين مختمف اإلشكاليات و أنواع المناىج

 
 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
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 .2013، دار الورسم، الجزائر، 1األسس العممية لبحوث اإلعالم و االتصال، ط: أحمد بن مرسمي. 1

 .2010، عالم الكتب، مصر، 2تحميل المحتوى في بحوث اإلعالم، ط: محمد عبد الحميد. 2

  .2013، دار طاكسيج لمنشر، الجزائر، 1تحميل المحتوى لمباحثين و الطمبة، ط: يوسف تمار. 3

4- Marine Joly : Introduction à l’analyse de L’image, 2eme Ed, Armand Colin, paris, 

1993. 

 

 

 .1مخبر السمعي البصري:الثانيالسداسي 
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعميمية

 :األستاذ المسؤول عمى المادة
 

 :أىداف التعميم
 .الوصول إلى مرحمة يتحكم فييا الطالب في كل صيرورة إنتاج روبورتاج مصور

 
 :المعارف المسبقة المطموبة 

 . معرفة عامة بفنيات التحرير اإلذاعي و التمفزيوني
 

 .محتوى المادة
 .مراحل إنجاز الروبورتاج المصور. 1

 .صياغة ورقة الطريق إنجاز الروبورتاج. 2

 .تصوير المادة الخام إلنتاج الروبورتاج. 3

 مشاىدة الروبروتاج المصور و المادة الخام. 4

 .تركيب و مزج الروبورتاج أي كتابة التعميق. 5

 إدخال المؤثرات الخاصة و الموسيقى عمى مضمون الروبروتاج. 6

 صبغة الروبرتاج بين النقد اإلبداعي و الفكاىة . 7
 
 

 :طريقة التقييم
 . من خالل امتحان تدريبي
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 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 .توظيف الروبرتاجات التي أنجزت من طرف الطمبة كمذكرات تخرج. 1
 .توظيف روبروتاجات التي أنجزت من طرف مؤسسات التمفزيون الجزائري و القنوات الخاصة. 2

 

 
 

 

 .قضايا راىنة:الثانيالسداسي 
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعميمية

 : األستاذ المسؤول عمى المادة
 

 :أىداف التعميم
يكون لمطالب بعد النجاح في ىذه المادة قادرا عمى الفيم المالئم لمختمف القضايا الراىنة في الجزائر و في العالم 
و كيفية تحميل مختمف الجوانب المتعمقة بيا و إبداء رأيو فييا بطريقة عممية منيجية تخمو من األحكام المسبقة و 

 .الذاتية 
 :المعارف المسبقة المطموبة

يحتاج الطالب إلى خمفية في التراث النظري لعموم اإلعالم و االتصال مثل عمم االجتماع اإلعالمي و نظريات 
 .االتصال

 : محتوى المقياس
: تحديد معايير تقسيم القضايا الراىنة و تعريفيا. 1

القضايا الوطنية - 
القضايا اإلقميمية - 
القضايا الدولية - 
 : تحميالت وقراءات في القضايا الحديثة اآلنية من خالل.2
 كتابة تقارير _
 إعداد روبرتاجات  -
قضايا اجتماعية، )حصص إذاعية حسب نوعية القضية التي يتم معالجتيا وطنيا أو دوليا بكل أشكاليا -

  (...ثقافية، اقتصادية، سياسية، أمنية
.  القضايا الراىنة و تحميل أبعادىا مناقشة. 3
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 تقديم عروض و أبحاث المذكورة آنفا. 4
 

 :طريقة التقييم
 . من خالل امتحان تدريبي يقدم في الطالب التطابق األمثل بين مختمف اإلشكاليات و أنواع المناىج

 
 

 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
 

f. العودة إلى ما يكتب عن القضايا في وسائل اإلعالم المكتوبة أو السمعية البصرية 

g. قاراءة في المجالت المتخصصة في الشؤون الدولية أو الوطنية 

 
 

 .قياس الجميور و الرأي العام:الثانيالسداسي 
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعميمية

 : األستاذ المسؤول عمى المادة
 

 :أىداف التعميم
يكون لمطالب بعد النجاح في ىذه المادة قادرا عمى اكتساب ميارات و تقنيات القياس العممي لمجميور و الرأي 
العام المتعمق بجميور الوسائل السمعية البصرية أو الرأي العام الخاص بإحدى القضايا التي تثيرىا الوسائل 

 .اإلعالمية
 :المعارف المسبقة المطموبة

يحتاج الطالب إلى خمفية في التراث النظري في منيجية بحوث اإلعالم و االتصال، دراسات الجميور و الرأي 
 .العام

 : محتوى المقياس
يتضمن المقرر ثالثة محاور أساسية، تتعمق أساسا بمدخل مفاىيمي لموضوع الجميور و الرأي العام، ثم 
األدوات الكمية لقياس الجميور و الرأي العام، و أخيرا األدوات الكيفية لقياس الجميور و الرأي العام، مع 

 .استعراض بعض النماذج التطبيقية
 مدخل إلى دراسة الجميور الرأي العام : المحور األول

 نشأة مفيوم دراسات الجميور و الرأي العام و تطوره .1

 تعريف الجميور و الرأي العام .2
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 مقومات الجميور و الرأي العام .3

 مراحل تكوين الرأي العام .4

 خصائص الرأي العام .5

 أنواع الجميور والرأي العام و تصنيفاتيما .6

 (اإليجابية و السمبية)مظاىر الرأي العام  .7

 وظائف الرأي العام .8

 مفيوم قياس الجميور و الرأي العام و أىميتيما .9

 الطرق الكمية في قياس الجميور الرأي العام: المحور الثاني
 تحديد أىداف البحث و صياغة سؤال البحث أو الفروض .1

 إشكالية البحث . أ

 تساؤالت البحث و الفروض . ب

 (المنيج المستخدم و أدوات البحث)رسم خطة البحث  .2

 (تحديد العينة المناسبة من مجتمع البحث)اختيار العينة  .3

 (كأداة كمية لقياس الرأي العام)كتابة اإلستبيان  .4

 تصميم استمارة االستبيان . أ

 أنواع األسئمة . ب

 اختبار االستبيان قبل استعمالو . ت

 إدارة البحث  . ث

 جمع البيانات الكمية . ج

 استخراج النتائج و عرضيا إحصائيا . ح

 التفسير و االستدالل و كتابة التقرير . خ

 الطرق الكيفية في قياس الجميور الرأي العام: المحور الثالث
 :أسموب المقابمة .1

 تعريف المقابمة و خصائصيا . أ

 أنواع المقابمة . ب

 إدارة المقابمة . ت
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 :أسموب المالحظة العممية .2

 تعريف المالحظة و أنواعيا . أ

 خصائص المالحظة العممية . ب

 خطوات المالحظة العممية . ت

 :أسموب تحميل المضمون .3

 تعريف تقنية تحميل المضمون . أ

 تحديد وحدات و فئات التحميل . ب

 خطوات تحميل المضمون . ت

 
 

 :طريقة التقييم
 . من خالل امتحان تدريبي يقدم في الطالب التطابق األمثل بين مختمف اإلشكاليات و أنواع المناىج

 
 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 1993، دون دار النشر، لبنان، 1دراسة الجميور في بحوث اإلعالم، ط: محمد عبد الحميد. 1

 .1998، مصر، 1الرأي العام األسس النظرية و الجوانب المنيجية، عالم الكتب، ط: حسين سمير محمد. 2

 2014الرأي العام بين التحميل و التأثير، دار أسامة، األردن، : الييتي ىيثم ىادي. 3

1. Meynaud Hélène Y. et Duclos  Denis: Les sondages d’opinion, casbah éditions, 

alger, 1998.  

 
 . ماستر أكاديميالسمعي البصري:عنوان الماستر

 
 .المغة الفرنسية أو اإلنجميزية: السداسي الثاني

 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعميمية

 : األستاذ المسؤول عمى المادة
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 :أىداف التعميم

 .التحكم في المغة من حيث ىي مفتاح التعامل مع مختمف المراجع و الكتابة العممية
 

 :المعارف المسبقة المطموبة 
 . أساسيات المغة
 .محتوى المادة

 

h.  مفاىيم أساسية في فنيات التحرير 

 مفيوم الخبر و أنواعو. 1                
 العنوان الصحفي و أنواعو في اإلذاعة و التمفزيون. 2                 

 تحميل الكاريكاتور و قراءتو                  - 
 مفيوم الكاريكاتور. 1                 
 أسموب و خطوات تحميل الكاريكاتور. 2                 

 
 :طريقة التقييم

 . من خالل امتحان تدريبي
 .(إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

 
1. Richard Rudin &Trevor Ibbotson : An introduction to journalism, Focal press, 

great Britain, 2002.  

2. Bill Kovach  &Tom Rosenstiel: The element of journalism, Crown publishers, 1
st
 

edition, New York, 2001. 

3. Julia T. Wood: Communication theories in action, acid-free recycled paper, 

Wadsworth, USA.  

4. Kathleen S. Verderber & Rudolph  F. Verderber & Cynthia Berryman-Fink: 

Interpersonal communication, 11
th
 Edition, Oxford university press, New York, 2007. 

5. Peter Watcy-Jones: Target Vocabulary2, 3
rd

 Ed, Penguin books, England, 2000.  

 
 
 

 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .علم االجتماع السمعً البصري: السداسً الثالث
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 : األستاذ المسؤول على المادة
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 :أهداف التعلٌم

 .التحكم في آليات التحميل السوسيولوجي لمظواىر اإلعالمية السمعية البصرية
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 . أن يكون الطالب ممما بمبادئ عمم االجتماع و بخاصة مختمف التيارات الفكرية لمتحميل السوسيولوجي
 
 

 .محتوى المادة
 

I . (عمم االجتماع)التفكير و التحميل السوسيولوجي 

 صعوبة التفكير العممي في مجال االتصال. 1
 الشرعية الثقافية و السياسية و االقتصادية لوسائل اإلعالم الكبرى. 2
 أنواع النقد و الخطاب السوسيولوجي. 3
II .المقاربات السوسيولوجية لمسمعي البصري  
 المفاىيم األساسية لعموم اإلعالم و االتصال. 1
 المنظرين الغربيين و وسائل اإلعالم. 2
 مدرسة شيكاغو. 3
 مدرسة فرونكفورت و نظرية الثقافة الجماىيرية . 4
 نظرية التأثير المحدود لالزار سفيمد. 5
 مدرسة بالو ألتو . 6

III . سوسيولوجيااإلستخدام–سوسيولوجيا التفاعل –سوسيولوجيا التمقي 
 بنيوية المسانيات و مشروع عمم االتصال الشامل. 1
 سيميولوجيا االتصال الجماىيري لدى أمبرتو إيكو و روالن بارت. 2
 التسمسل اليرمي لمممارسات الثقافية حسب بيار بورديو: المستيمك. 3
 من اإلستيالك إلى التمقي . 4
 مسألة التمقي عند ميشال ديسرتو . 5
 الدراسات الثقافية لستورت ىال . 6
 دراسات سوسيولوجيا االستخدام و التممك. 7
 

VI . (...الصحافي، المنتج، المبرمج،)سوسيولوجيا مينيي السمعي البصري  
 السوسيولوجيا الوظيفية لمصحافيين . 1
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 الصحافيين و محيطيم . 2
 مسألة تعددية المواضيع  و الفضاء اإلعالمي دون جميور. 3
 التنميط و التجديد حسب إيديغر موران. 4
 الصناعات الثقافية و اإلبداعية. 5
 اإلنتاج كتحدى لميوية الفنية في عصر وسائل االتصال الجماىيري حسب باكر. 6
 سيطرة الجميور . 7
 

 :طرٌقة التقٌٌم

 . من خالل امتحان تدريبي
 

 .(إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
 
 
 .2011،  األسدٌ، 1، داس أعبيخ،ؽسىسيىنىجيا اإلعالو انجًاهري: فٕاص يُظٕس انضكٛى .1

، دارالمعرفة الجامعٌة، علم االجتماع ودراسة اإلعالم واالتصال :محمد الجوهري وآخرون- .2

 .1992اإلسكندرٌة، 

الفكر االجتماعً المعاصر والظاهرة اإلعالمٌة االتصالٌة، بعض : "عبد الرحمن عزي .3

 .1995، دار األمة، الجزائر، "البعادالحضارٌة

 
1. René Prédal : Les Media et la communication audiovisuelle, Ed d’organisation, 

Paris, 1995. 

2. Christine Leteinturier et Rémy le Champion : Média, information et 

communication, Ed ellipses, Paris, 2009. 
 

3. Maigret Eric : sociologie de la communication et des medias, Ed Armand colin, 

3eme Ed, paris, 2015.  

4. Bardini Thierry : changement et réseaux sociotechniques, Réseaux 76, 1996. 

5. Boullier Dominique : les industries de l’attention : réseaux, 154, 2009. 

 

 

 

 
 

 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .حمالت إعالمٌة: السداسً الثالث
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 : األستاذ المسؤول على المادة
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 :أهداف التعلٌم

اكتساب ميارات كيفية تصميم حممة إعالمية في إطار االتصال االجتماعي و فيم مختمف االستراتجيات 
 .التي تقوم عمييا الحممة اإلعالمية (الحجاجية)االتصالية واإلقناعية 

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 . أن يكون الطالب ممما بمبادئ االتصال عموما و االتصال االجتماعي بوجو خاص
 
 

 .محتوى المادة
 

 مبادئ و أسس االتصال االجتماعي . 1
 أنواع االتصال االجتماعي. 2
 تنظيم االتصال اإلجتماعي لممنفعة العامة. 3
 القرارات العمومية و اإلتصال مع المواطن. 4
 الحممة اإلعالمية كتقنية لالتصال االجتماعي . 5
 خطوات و إستراتجية تصميم الحممة اإلعالمية. 6
 . أشكال و وسائل الحممة اإلعالمية. 7
 تقييم أداء الحممة اإلعالمية. 8
 
 

 :طرٌقة التقٌٌم

 . من خالل امتحان تدريبي
 

 .(إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
 

 
---. 2007الكتاب،القاىرة، اإلعالمية،عالم الحمالت وتخطيط االجتماعي التسويق : فؤادة البكري المنعم  عبد-

 . 2004األخضروالبيئي،داروائمممنشروالتوزيع،عمان، : االجتماعي التسويق : محمد عبيدات إبراىيم

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اإلقناع اإلجتماعي، خمفيتو النظرية وآلياتو العممية: عامر مصباح-
2005.  

، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية "أصولو ومبادئو: سيكولوجية االتصال واإلعالم: "عبد الفتاح محمد دويدار-
2004. 
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 - Le Net Michel: L’état annonceur : techniques, doctrine et morale de la 

communication   social, 3ème édition, Paris, 1982.  

-Dichter Ernest : Communication et Motivation . Berti édition, Alger, 1991. 

4. Piere Zémor : la communication publique, que sais je, puf,paris, 1995.  

 

 
 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر

 
 .التقدٌم اإلذاعً و التلفزٌونً: السداسً الثالث

 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة
 :األستاذ المسؤول على المادة

 
 :أهداف التعلٌم

التحكم في تقنيات التنشيط اإلذاعي و التمفزيوني و تحضير الطالب لمعمل و البحث في المجال السمعي 
 .البصري

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 . معرفة الطالب لخصوصية المجال السمعي البصري
 
 

 .محتوى المادة

 .أىمية االتصال المفظي و غير المفظي. 1

 يفبْٛى ٔؽشق انكتبثخ انظضفٛخ. 2                           
 .اليندام و أىميتو في التقديم. 3

 .االماءات و الحركات. 4

 .التحكم في جمسة التنشيط. 5

 .يجبدئ ٔيٕاطفبد انظٕسح انظضفٛخ ٔأًْٛتٓب فٙ انؼًم اإلػاليٙ. 6

 انتظٕٚش ٔ اإلخشاد اإلراػٙ ٔ انتهفضَٕٚٙ . 7

  ٔ انتؼشف ػهٗ انتمُٛبد انفُٛخ انًظبصجخ نهؼًم اإلراػٙاإلراػٛخ انجشايذ إػذادتمُٛبد . 8

 ٔ انتؼشف ػهٗ انتمُٛبد انفُٛخ انًظبصجخ نهؼًم انتهفضَٕٚٛخ انجشايذ إػذادتمُٛبد . 9

 انتهفضَٕٚٙ

 : األسس العامة لمتنشيط اإلذاعي و التفزيوني. 10
 اٜخشٍٚٔكشف شخظٛبد  (انشخظٛخ انزبرثٛخ ) انكبسٚضيب اصتشاف- 

 

 . اإلػاليٙكٛفٛخ انتخطٛؾ - 

 

 . اإلػاليٙكٛفٛخ انتغٕٚك - 

 

انتؼشٚف ثبألعتٕدٕٚ ٔغشفخ األخجبس  - 
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ػاللخ انًزٚغ ثبنطبلى انتضشٚش٘ ٔانفُٙ  - 

 ٔيٓبساد تمذٚى انؼشٔع  ٔاإلنمبءثُبء انمذساد نهظٕٓس  - 

 اإلراػٙ ٔانشٚجٕستبدإػذاد انجشَبيذ ٔانتمشٚش - 

 ٔيٓبساد انتٕاطم انفؼبل  األطٕاد إَٔاع انُطك انغهٛى ٔ يؼشفخ إتمبٌ - 

 . ٔتمذًٚٓب ٔ انتمبسٚش ٔ انًمبثالد انظضفٛخاإلخجبسٚخإػذاد انُششاد - 

 
 
 

 :طرٌقة التقٌٌم

 . من خالل امتحان تدريبي
 

 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
 

i.   ًاالستعانة بتجربة األساتذة الذٌن لهم تجربة مهنٌة فً التنشٌط اإلذاعً و التلفزٌون
 .بالمؤسسات اإلعالمٌة

 

، ديوان المطبوعات الجامعية، اإلقناع اإلجتماعي، خمفيتو النظرية وآلياتو العممية: عامر مصباح- 
.2005الجزائر،   

، دار المعرفة الجامعٌة، "أصوله ومبادئه: سٌكولوجٌة االتصال واإلعالم: "عبد الفتاح محمد دوٌدار-

.2004اإلسكندرٌة   
-Dichter Ernest : Communication et Motivation . Berti édition, Alger, 1991. 

 
 

 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .النقد اإلذاعً و التلفزٌونً: السداسً الثالث
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 : األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم

 .اكتساب ميارات النقد البناء التحميمي القائم عمى التفكير اإلبداعي و الناقد لممحتويات السمعية البصرية
 

 :المعارف المسبقة المطموبة 
 . معرفة الطالب لخصوصية اإلذاعة و التمفزيون

 
 

 .محتوى المادة
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.مفيوم النقد اإلعالمي مع التخصيص لإلذاعي والتمفزيوني-  
.المفاىيم والممارسات المرتبطة بالنقد اإلذاعي والتمفزيوني-  
.وظائف النقد اإلذاعي والتمفزيوني-  
نقد –نقد المغة اإلعالمية في اإلذاعة والتمفزيون –نقد المحتوى –نقد الشكل : مستويات النقد اإلذاعي والتمفزيوني-

 .نقد الصورة–األنواع الصحفية 
 .(..األخبار، الدراما، البرامج الوثائقية، اإلشيار)أسس صناعة المادة اإلعالمية السمعية البصرية -
 .الصورة و آليات تأثيرىا وسمطتيا-

 .القولبة و تصنيع الصورة النمطية-

 .ميارات التفكير الناقد-

 . ميارة السموك الواعي إعالميا-

ماىية التقديم اإلذاعي و التمفزيوني -
أساليب اإلقناع عبر اإلذاعة و التمفزيون -
صفات المقدم الناجح -
تقديم البرامج المباشرة و المسجمة - 
تقديم نشرات األخبار و البرامج اإلخبارية -
تقديم المنوعات -
صعوبات تقديم البرامج اإلذاعية و التمفزيونية - 
 نماذج تطبيقية- 
 

 :طريقة التقييم
 . من خالل امتحان تدريبي

 
 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع

 
، ، مكتبة الممك فيد الوطنية، الرياض1، طكيف نتعامل مع اإلعالم: التربية اإلعالمية:الشميمري فيد-
،2010 
دار النيضة العربية، : سوزان القميني وىبة اهلل السمري، التدريب واإلنتاج اإلذاعي والتمفزيوني، القاىرة-

1998. 

التربية اإلعالمية والوعي باألداء اإلعالمي، عالم الكتب، القاىرة، : محمد عبد الحميد- .1 .2012 
-Jean Pierre Anciaux : la présentation orale et ses supports visuels, les editions 

d’organisation, 1992. 
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-R. Charles : La communication orale, Ed Nathan, 1998. 

-Jérome Bourdon : l’œil critique, le journaliste critique la télévision, Ed médias 

recherches études, Belgique, 2003. 

- Torrance Tests of Creative Thinking, cpsb.com/cru/research/articles/Adaption-

Innovation.pdf 

- Gonnet jacques : Education et media, que sais je, ed puf, paris, 1999.  

- Balle Francis : media et societé, 7eme Ed, Monchrestien, pais, 1995. 

- Jacquinot Geneviève : l’école devant les écrans, ESE, paris, 1985. 

- Judith Lazar : ecole, communication, télévision, PUF, paris, 1985. 

 

 

 
 
 

 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .2مخبر السمعً البصري: السداسً الثالث
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 :األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم

 .تحسيس الطالب بأىمية اإلخراج في صيرورة إنتاج الرسالة اإلذاعية و التمفزيونية
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 . معرفة عامة بأشكال االنتاج اإلذاعي و التمفزيوني
 

 
 .محتوى المادة

 .مدخل إلى اإلخراج اإلذاعي و التمفزيوني. 1

 .الفرق بين اإلخراج اإلذاعي و التمفزيوني. 2

 .الجنريك و الجنقل. 3

 .الموسيقى. 4

 مينة السكريبت و ذاكرة المخرج. 5

 المصور و آليات التصوير التمفزيوني. 6

 (الصورة و الصوت)التركيب و المزج . 7
 األنفوغرافيا و تقنية ثالثي األبعاد. 8
 (التصميم الرقمي)الصورة الرقمية و مستقبميا . 9

 
 :طرٌقة التقٌٌم
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 . من خالل امتحان تدريبي
 

 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
 
 

j. اإلستعانة بالحرفٌٌن و المهنٌٌن فً المهن السمعً البصري. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر

 
 .مخبر البحث: السداسً الثالث

 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 : األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم

 .التمكن من تطبيق مختمف الخطوات المنيجية البحثية عمى موضوع الدراسة الخاص بمذكرة الماستر
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 . معرفة الطالب بمبادئ البحث العممي و منيجية إعداد بحث أكاديمي
 
 

 .محتوى المادة

 .مبادئ اختيار موضوع قابل لمدراسة العممية في بحوث السمعي البصري. 1
 .تحديد مشكمة الدراسة و ضبط متغيرات البحث. 2

 .تحديد مختمف الخطوات المنيجية المتعمقة بنوع الدراسة، منيجيا، أداتيا و عينتيا. 3

 .أسس و إجراءات تقسيم البحث حسب متغيرات العنوان و اإلشكالية. 4

 . مناقشة نتائج البحث و اإلجابة عمى إشكالية الدراسة. 5
 اإلقتباس و كتابة المراجع. 6
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 ترتيب البحث و خطة الدراسة . 7

 
 

 :طرٌقة التقٌٌم

 . من خالل امتحان تدريبي
 

 (إلخكتب،ومطبوعات، مواقع انترنت،) : المراجع
 
ثٕصٚذ طضشأ٘ كًبل ثٕششف  :تذسٚجبد ػًهٛخ،تشرًخ: يُٓزٛخ انجضج فٙ انؼهٕو اإلَغبَٛخ :أَزشط يٕسٚظ.1

 2004ٔآخشٌٔ، داس انمظجخ نهُشش،انزضائش،
يُبْذ ٔأدٔاد انجضج انؼهًٙ فٙ انؼهٕو االرتًبػٛخ،داس انٓذٖ نهطجبػخ ٔانُشش ٔانتٕصٚغ،ػٍٛ  :صسٔاتٙ سشٛذ. 2

 .2007يهٛهخ،انزضائش، 

 
 

 

 

 
 

 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .المقاولتٌة: السداسً الثالث
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 : األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم
 تبيان أىمية التعميم المقاوالتي في تعزيز روح المقاوالتية لطمبة الجامعات، مسمطين الضوء ييدف ىذا المقرر إلى

 .في ذلك عمى أىم المفاىيم المتعمقة بالمقاوالتية والنظريات المفسرة ليا
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 . معرفة الطالب بأسس المؤسسة أو التنظيم و نظرياتيا و بخاصة إدارة المشاريع
 
 

 .محتوى المادة

 ماىية المقوالتية  .1

 نشأة المقاوالتية و تطورىا التاريخي. 2                                 

 االتجاىات المفسرة لممقاوالتية. 3            

 .تحديد أىم مفاىيم ذات عالقة بالمقاولتية و إبراز أوجو االختالف. 4            
 مفيوم المقاول و نشاطو. 5            
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 إدارة االستثمار و التغيير. 6                                 

 .القائد- المقاول- التأصيل االصطالحي المدير. 7            

 الدور االقتصادي لممقاوالتية. 8            

 الدور االجتماعي لممقاولتية. 9            

 .واقع المقاولتية في الجزائر. 10                               

 
 :طرٌقة التقٌٌم

 . من خالل امتحان تدريبي
 

  ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
إدارة المشروعات الصغيرة، الطبعة األولى، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عمان، : ماجدة العطية.1

 .2002األردن، 
 1994اإلسكندرية،, الجامعية المعرفة دار , التنظيم اجتماع عمم: السيد الحسيني. 2
 .2001،  ،الجزائر 1 األمة، ط دار ، والبيئة الصناعي التنظيم :بومخموف محمد. 3
دت  الجزائر، الشعب، مكتبة ،التنظيم نظرية :بوحوش عمار. 4
 نيضة مختار اليواري، مكتبة عادل : وتقديم ترجمة التنظيم، لنظرية السوسيولوجي إلطار ا:سيمفرمان دافيد. 5

. 1980 القاىرة، جامعة ، الشرق
. 1998 اإلسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب ،اإلدارة اجتماع عمم :الجوىري اليادي عبد. 6
 1984 ،القاىرة العربية، النيضة دار ،اإلدارة و التنظيم مصطمحات معجم :عمي محمد كمال. 7

2.Alain Fayolle :Introduction à l’entrepreneuriat, Dunod, Paris, 2005 
 
 
 

 . ماستر أكادٌمًالسمعً البصري:عنوان الماستر
 

 .االتصال السٌاسً: السداسً الثالث
 :األستاذ المسؤول عن الوحدة التعلٌمٌة

 : األستاذ المسؤول على المادة
 

 :أهداف التعلٌم

تمكين الطالب من فيم مجال االتصال السياسي في عالقة السمطة بالناخبين و كيفية تبادل الخطاب 
و فيم دور االتصال في الحياة  (..سياسيين، حكومة، أحزاب، مواطنين)السياسي بين مختمف القوى الفاعمة 

 .السياسية
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 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .(..ترتيب األولويات، لولب الصمت) معرفة الطالب بمبادئ االتصال عموما و مختمف نظريات اإلعالم 
 
 

 .محتوى المادة

 

 مدخل عام لالتصال السٌاسً  

 العالقة بٌن االتصال و السٌاسة 

 وظائف االتصال السٌاسً 

 المضمون السٌاسً لوظائف االتصال التقلٌدٌة 

 الصورة المرئٌة فً االتصال السٌاسً 

 الوظائف السٌاسٌة لالتصال 

 االتصال واالستحواذ على السلطة 

 االتصال و ممارسة السلطة 

 االتصال و الكفاءة السٌاسٌة 

 البعد البنٌوي و الوظٌفً لالتصال السٌاسً 

 الدعاٌة السٌاسٌة 

 التسوٌق السٌاسً 

 دور وسائل االعالم فً صنع القرار السٌاسً 

 العوامل المؤثرة فً االتصال السٌاسً 

 خصائص النظام السٌاسً 

 طبٌعة النظام االعالمً 

 االستخدمات السٌاسٌة لشبكة االنترنت 

 

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

 نعم  
 
 
ال 

 
 

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

 
: توقٌع المسؤول المؤهل رسمٌا 

 
: الوظٌفة

 
 :التارٌخ
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 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

 

 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
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: الوظٌفة
 

 :التارٌخ
 

 :الختم الرسمً للمؤسسة
 

 

 


