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 دヰمع ヱأ るΑヤك:るΑعゅااجتمヱ るΑنゅاإنس ュヱヤالع るΑヤك    ュل: قسゅااتصヱ ュاإعا ュヱヤع 
 

 
: المشゅركヱن فヶ التكΑヱن- 2

: المぼسسれゅ الجゅمعるΑ اأخرى- 
 
 

ا ヱΑجد 
 

 
 :المぼسسヱ れゅ الشركゅء ااجتمゅعヱΑن ااقتصゅدヱΑن اآخرヱن- 
 
 
مぼسسる  المطゅحن الرゅΑض سطΑف، : المぼسسれゅ ااقتصゅدるΑ  الصنゅعヱ るΑالخدمゅتるΑ مثل-  

るالمراقبヱ سゅΑボزة الヰأج るΑطنヱال るسسぼالم. 
 

 -ゅヰلゅف أشكヤبمخت ュئل ااعاゅسヱ : ،سΑالヱدة كΑجر ،ュゅΑدة اأΑف، جرΑسط るΑヱヰالج るاإذاع
الخ ...TVمكتゆ النゅヰر 

 - ヶاإعام ゆΑمراكز التدر(   るΑطنヱالTvヶاإعام ゆΑتدرヤل ) 
  -るΑاإدار れゅسسぼالم : れزاراヱال ،るΑاヱال ،れゅΑدヤالخ ...الب
 -るΑاأمن れゅسسぼالم : るΑゅالحم るΑرΑمد ،ヶطنヱال ポالدر るΑرΑمد ،ヶطنヱاأمن ال るΑرΑمد

るΑالمدن .
 
 
 - ゆنゅن اأجヱΑلヱء الدゅالشرك :

ا ヱΑجد 
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  : إطゅر ヱأهداف التكΑヱن-3
 

: شرヱط االتحベゅ - أ
عدد اﾟمカاصب يحدد من طرف فريق اﾟتﾞوين ع｀ى أساس دراسة م｀فات اﾟط｀بة اﾟحاص｀ين ع｀ى  .1

 .د.م.شギادة اﾟ｀يساカس في ع｀وم اإعام وااتصال ل

وية ﾟتخصص اﾟعاقات اﾟعامة، مع إمﾞاカية اﾟتحاق ط｀بة اﾟ｀يساカس ل .2 د .م.تعطى اأ゚و
 .اﾟحاص｀ين ع｀ى شギادة ﾟيساカس في ااتصال اﾟمؤسساتي بギذا اﾟتخصص

 رصيد، 180ااﾟتحاق باﾟتﾞوين يﾞون بカاء ع｀ى اカﾟجاح في اﾟدورة اﾟعادية أي اﾟحصول ع｀ى  .3
 .ودون تسجيل أي دين في أي سداسي

يخضع اﾟط｀بة ﾟ｀ترتيب حسب اﾟمعدل اﾟعام カ｀ﾟتائج اﾟمحصل ع｀يギا خال مرح｀ة اﾟ｀يساカس  .4
 .د.م.ل

 .إثبات حسن اﾟسيرة خال اﾟتﾞوين في اﾟ｀يساカس .5

 .معدل ااﾟتحاق باﾟتﾞوين في ماستر  اتصال وعاقات عامة يحددケ فريق اﾟتﾞوين .6

يسمح ﾟط｀بة ﾟيساカس ﾞاسيﾞي تخصص اتصال وعاقات عامة بااﾟتحاق بギذا اﾟتخصص  .7
 :وفق ما تتيحヴ اカﾟسبة اﾟقاカوカية اﾟموضحة في اﾟجدول اﾟتاﾟي

 

 النسبる التخصص طبΑعる الشゅヰدة
 %80 اتصゅل ヱعاقれゅ عゅمる د داخヶヤ دفるバ جدΑدة.ュ . ل

د دفれゅバ سゅبるボ داخュ. ヶヤ.ل
ヶرجゅخヱ 

 るمゅع れゅعاقヱ لゅاتص
ヶتゅسسぼل مゅاتص 

12% 

ヶكΑكاس ュゅنظ るمゅع れゅعاقヱ لゅ8 اتص%  
 

 
 
 

ゆ - نΑヱأهداف التك  
ヰΑدف التكΑヱن  فヶ هذا التخصص إلヴ تخرΑج كゅヘءاれ قゅدرة عヴヤ الバمل فヶ عゅلュ متغΑر 

 れゅバالمجتم ゅヰرفバت ヶالت れاヱظل التح ヶعل، فゅヘالتヱ るΑكΑمゅنΑالدヱ るバΑالسر れاヱلتحゅب ュتسΑ
れゅسسぼالمヱ. 

 ヴヤع ゅヰمكن عرضΑ るمゅバال れゅاقバال るΑأهم ゅヰتبرز من خال ヶالت ゆゅاأسبヱ املヱバعدد من ال ポゅهن
ヶلゅالت ヱالنح :
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. زيادة تعقيد ガيﾞل اﾟصカاعة، وزيادة ابتعادガا عن ااتصال اﾟمباشر بجماガيرガا -
 .ظギور شبﾞة واسعة ومعقدة من وسائل ااتصال باﾟجماガير -

 .ظギور اﾟمカشآت اﾞﾟبيرة بماギﾟا من مصاﾟح وما يترتب ع｀يギا من カتائج -

ظギور اﾟتカافس بين اﾟمカشآت وازدياد حدتヴ مما ساعد ع｀ى فرض احترام أﾞبر ﾟ｀رأي  -
 .اﾟعام، وحاجة أشد إﾟى اﾟتأييد اﾟجماガيري

زيادة اﾟط｀ب ع｀ى اﾟمع｀ومات واﾟحقائق واﾟبياカات من جاカب أفراد اﾟجمギور カتيجة  -
 .اカتشار اﾟتع｀يم واﾟمعرفة

: ومن اﾟطبيعي أن تؤدي ガذケ اﾟتحوات في بカية اﾟمؤسسة إﾟى بروز تحديات ورガاカات مギカا
وجيات اﾟجديدة ﾟاتصال، اﾟتﾞوين  مة، اﾟمروカة اﾞﾟبيرة، اﾟتسويق، اﾟتواصل عن طريق اﾟتカﾞ゚و اﾟع゚و

ヴتأثير فيﾟمحيط واﾟتفاعل مع اﾟسب ثقة اآخرين، اﾞ ،فاءاتﾞﾟمستمر، إدارة اﾟا. 

ويتط｀ع اﾟفريق اﾟبيداغوجي اﾟمشرف ع｀ى ガذا اﾟتخصص ﾞمسار مﾞمل ﾟبعض تخصصات 
ع｀وم اإعام وااتصال وガي اﾟعاقات اﾟعامة ع｀ى مستوى اﾟتدرج، إﾟى مواﾞبة ガذا اﾟتحول 

واﾟمساガمة في رسم مامحヴ، وتﾞوين باحثين قادرين ع｀ى فギم ガذケ اﾟتحوات، بفعل ما يحص｀ون 
ع｀يヴ من معارف カظرية ومギカجية وعم｀ية، تؤギ｀ガم ﾟاقتراب أﾞثر من واقع اﾟمؤسسات وفギمヴ، فضا 

عن اﾟمساガمة في تزويد اﾟمؤسسات باﾟموارد اﾟبشرية اﾟمتخصصة من カاحية وتوسيع مجاات 
. اﾟبحث في ع｀وم اإعام وااتصال ﾞدافع أساسي ﾟ｀تطوير واابتﾞار من カاحية أخرى

 
 
 
 

المぼهاヱ れالボدراれ المستヰدفる  - ج
 
 

ヶمΑدゅى اأكヱالمست ヴヤع るدفヰالمست れهاぼالم: 
 

. تعميق اﾟمعرفة ﾟدى اﾟطاﾟب في ガذا اﾟتخصص اﾟموجود ع｀ى مستوى اﾟ｀يساカس -
-  ヴاراتギمية مカوت ヴمتخصصة وتطوير قدراتﾟع｀مية اﾟمعرفة اﾟب اﾟطاﾟساب اﾞسعي إﾟا

 .في اﾟتعامل مع اﾟواقع ااقتصادي اﾟجديد اﾟذي يتسم باﾟمカافسة

 .دفع اﾟط｀بة وتشجيعギم ع｀ى اﾟبحث اﾟع｀مي -



8 るジシぽヨャف :     اΒトシ リΒغゅよキ リΒヨャ ギヨحョ るバョゅィ2ゲわシゅヨャا ラاヲレハ                                             るョゅハ れゅホاハヱ メゅダゎا       
                                                     

    るΒバョゅイャا るレジャ2017/2018ا         

 .د.م.تﾞوين أساتذة ﾟتأطير ط｀بة اﾟتدرج في カظام ل -

 :اﾟمؤガات اﾟمستギدفة ع｀ى اﾟمستوى اﾟمカギي

تمヴカﾞ من تح｀يل وتشخيص اﾟمشاﾞل اﾟتي تعاカي مギカا خ｀ق مギارات ﾟدى اﾟطاﾟب  -
 .اﾟمؤسسات اﾟوطカية بمخت｀ف أشﾞاギﾟا

 .اﾟمساガمة في تحسين وتطوير أداء اﾟمؤسسة اﾟجزائرية من خال عامل ااتصال -

ة في تطوير اﾟمؤسسة من خال عم｀يات اﾟتﾞوين واﾟتدريب -  .اﾟمشا゙ر

 .تﾞوين ﾞفاءات إدارة اﾟعاقات اﾟعامة في اﾟمؤسسة اﾟوطカية -

 

الボدراれ الجヱ るΑヱヰالヱطنるΑ الゅボبるヤ لتشغΑل حゅمヶヤ الشゅヰداれ الجゅمعるΑ  - د
 

يمﾞن استيعاب  اﾟخريجين في ﾞل قطاعات اカﾟشاط ااقتصادي وااجتماعي، حيث أن 
مجال اﾟعمل باカﾟسبة ﾟحام｀ي شギادات اﾟعاقات اﾟعامة يشمل أدوار اﾟقائم بااتصال، وガي من 

اﾟوظائف اﾟتي أصبح ギﾟا مﾞان في ﾞل اﾟمؤسسات اﾟجزائرية، حيث أギカا باتت تギتم بااتصال أﾞثر 
 .من أي وقت مضى

 أما ع｀ى اﾟصعيد اﾟجギوى أصبحت واية سطيف من اأقطاب ااقتصادية في اﾟجزائر، 
حيث أギカا تشギد カموا اقتصاديا متزايدا وارتفاعا مستمرا في عدد اﾟمؤسسات ااقتصادية، وガو اأمر 

ااカتقال من اﾟمカافسة )اﾟذي أدى إﾟى تعقيد اﾟمشギد ااقتصادي واカتقال اﾟمカافسة إﾟى مجاات جديدة 
 (ع｀ى اﾟمカتجات إﾟى اﾟمカافسة ع｀ى صورة اﾟمؤسسة في اﾟمجتمع

 إن اﾟمعطيات اﾟسابقة تشير إﾟى أن اﾟمؤسسات في واية سطيف تحتاج إﾟى خبراء 
. ومختصين في ااتصال واﾟعاقات اﾟعامة ﾟترجمة طموح اﾟمؤسسات ع｀ى أرض اﾟواقع

 :الجسヱر نحヱ تخصصれゅ أخرى- ه
 

 :يرتبط ガذا اﾟتخصص بمختف اﾟحقول اﾟمعرفية واﾟتطبيقية اﾟتاﾟية

اﾟتسويق  -
ع｀م اجتماع اﾟتカظيم  -
إدارة اﾟموارد اﾟبشرية  -
إدارة اأعمال  -
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ヱ - نΑヱالتك るبعゅمت れشراぼم  :
يعتبر تخصص ااتصال واﾟعاقات اﾟعامة من اﾟتخصصات اﾟديカاميﾞية اﾟتي تم بعثギا في 

اﾟجامعات اﾟجزائرية ﾟتفعيل اカﾟشاط ااتصاﾟي في اﾟمؤسسات اﾟجزائرية، ويعتبر ガذا اﾟتخصص 
حديث اカﾟشأة في جامعة محمد ﾟمين دباغين ويعمل في ガذا اإطار فريق اﾟتﾞوين ع｀ى تحديث 

 :وتحسين اﾟتﾞوين في ガذا اﾟتخصص من خال

اﾟتقييم اﾟمتواصل   -
اأيام اﾟدراسية واカﾟدوات   -
 اﾟتربصات في اﾟمؤسسات اﾟوطカية  -

 اﾟتربصات في مراﾞز اﾟتﾞوين واﾟتدريب -

 
 
 
:  قدراれ التほطΑر- ز
 

 طاﾟب ع｀ى 35قدرات اﾟتأطير اﾟتي تحوزガا اﾟجامعة تشير إﾟى إمﾞاカية استقبال وتأطير 
. مستوى ガذا اﾟتخصص في اﾟدفعة اﾟواحدة
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اإمكゅنれゅΑ المゅدるΑ المتヱفرة  -4

: المخゅبر البΑداغヱجヱ るΑالتجΑヰزاれ- أ
 

تنمるΑ المヱارد البشرるΑ : عنヱان المخبر 
 

 
れゅز  العدد الماحظΑヰالتج ュاس ュالرق  

 01 る01 المكتب 
 02 るバلゅالمط るعゅ02 ق 
 01 れΑانترن るعゅ03 ق 
 06 ゆΑاسヱ04 ح 
 05 جゅヰز الバرض 02 

 
ゆ -れゅسسぼالم ヶن فΑヱالتكヱ ن التربصΑدゅΑم: 

 
 

 مدة التربص عدد الطヤبる مكゅن التربص
  15ュヱΑ 7 مぼسسる مطゅحن الرゅΑض سطΑف

المぼسسる الヱطنるΑ أجヰزة الゅΑボس 
るالمراقبヱ 

7 15ュヱΑ  

 るΑطنヱالTVヶاإعام ゆΑتدرヤ15 7  لュヱΑ  
るΑاإعام れゅسسぼر : المゅヰالنtv ،

 جرΑدة كヱالΑس، إذاعる سطΑف
7 15ュヱΑ  

るΑتゅالخدم れゅسسぼالم : ،ヱدΑرヱا
ヵزΑس، جΑヤΑبヱم.. 

7 15ュヱΑ  
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: فضゅءاれ  اأعمゅل الشخصヱ るΑتكنヱلヱجれゅΑ اإعاヱ ュااتصゅل- ه
 
 

-  るΑدゅااقتص れゅسسぼالم 
- るΑヱالترب れゅسسぼالم 
- るΑاأمن れゅسسぼالم 
-  ヶاإعام ゆΑمراكز التدر 
- るΑヤلكゅب れΑاأنترن れゅعゅق 
- るバمゅجヤل るΑالمركز るالمكتب 
- るΑعゅااجتمヱ るΑنゅاإنس ュヱヤバال るΑヤك るمكتب 
- ゅヰتゅΑنゅع بكل امكヱمشرヤل るبر البحث الداعمゅمخ 
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II -ュΑヤتعヤل ヶالسداس ュΑالتنظ るقゅبط 
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るΒバョゅイャا るレジャ2017/2018:   ا          

:   السداسヶ اأヱل - 1

ユΒヤバتャا りギحヱ 

 ヶハゅジャا ユイحャا
 ヶシاギジャا 

ヶハوらシاأ ヶハゅジャا ユイحャا 

モمゅバヨャا りギصケاأ 

ユΒΒボتャا ネوル 

14-16 ネوらシأ  りゲضゅمح るهィمو メゅヨハأ  メゅヨハأ
るΒボΒらトت 

 メゅヨハأ
ンゲأخ 

モمتواص ラゅمتحま 

    るΒシゅシاأ ユΒヤバتャا れاギحヱ 180 06サ  06   09 20   

 りキゅヨャ1ا:メゅダااتヱ امハوم ااヤハ ゅΒィوャوヨتジよ05 03   1.30 1.30 45 ا モمتواص ラゅامتح 

 りキゅヨャ2ا:るمゅバャا れゅホاバャا りケاキ05 02   1.30 1.30 45  ا モمتواص ラゅامتح 

 りキゅヨャ3ا:ヶومヨバャا ペΑوジتャاヱ メゅダ05 02   1.30 1.30 45 اات モمتواص ラゅامتح 

 りキゅヨャ4ا :るمゅバャا れゅホاバャا ヶف るんΑギحャا れゅهゅイ05 02   1.30 1.30 45 اات モمتواص ラゅامتح 

るΒイهレヨャا ユΒヤバتャا れاギحヱ 90  3.00 3.00   04 07   

 りキゅヨャم: 1اゅバャا ヵاゲャا ユΒΒボ04 02   1.30 1.30 45 ت モمتواص ラゅامتح 

 りキゅヨャ2ا : るΒヨムャا ヱ るΒفΒムャا れゅよケゅボヨャ03  02   1.30 1.30 45 ا モمتواص ラゅامتح 

るΒفゅشムتシاا ユΒヤバتャا れاギحヱ 45 3.00    02 02   

 りキゅヨャ1ا: メゅダااتヱ  るاغらャ01 01    1.30 22,30  ا  ラゅامتح 

 りキゅヨャاヅ2ゆゅトガャا モΒヤتح   
 りキゅヨャ3اモヨバャا れゅバΑゲتش   

22,30 1.30    01 01   

るΒボاأف ユΒヤバتャا りギحヱ 22,30  1.30   01 01   

 りキゅヨャ1ا :るΒらレィاأ るغヤャ01 01   1.30  22,30 ا モمتواص  

 ヶシاギジャا ネوヨイ30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1م   
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2- ヶنゅالث ヶالسداس: 

ユΒヤバتャا りギحヱ 

 ヶハゅジャا ユイحャا
 ヶシاギジャا 

ヶハوらシاأ ヶハゅジャا ユイحャا 

モمゅバヨャا りギصケاأ 

ユΒΒボتャا ネوル 

14-16 ネوらシأ  りゲضゅمح るهィمو メゅヨハأ  メゅヨハأ
るΒボΒらトت 

 メゅヨハأ
ンゲأخ 

モمتواص ラゅمتحま 

    るΒシゅシاأ ユΒヤバتャا れاギحヱ 180 06サ  06   09 20   

 りキゅヨャ1ا:メゅダااتヱ امハوم ااヤハ ゅΒィوャوヨتジよ05 02   1.30 1.30 45  ا モمتواص ラゅامتح 

 りキゅヨャ2ا :るمゅバャا れゅホاバャا ヶف テΒトガتャ05 02   1.30 1.30 45 ا モمتواص ラゅامتح 

 りキゅヨャ3ا:るمゅバャا れゅホاバャا ヶف メゅダاات れاケゅ05 02   1.30 1.30 45 مه モمتواص ラゅامتح 

 りキゅヨャ4ا :ヶィゅイحャاヱ  ヶハゅレホاا  メゅダ05 02   1.30 1.30 45 اات モمتواص ラゅامتح 

るΒイهレヨャا ユΒヤバتャا れاギحヱ 90  3.00 3.00   04 07   

 りキゅヨャ1ا :るΒイهレヨャا ヴボتヤ04 02   1.30 1.30 45 م モمتواص ラゅامتح 

 りキゅヨャ2ا :るΒヨムャاヱ るΒفΒムャا れゅよケゅボヨャ03  02   1.30 1.30 45 ا モمتواص ラゅامتح 

るΒفゅشムتシاا ユΒヤバتャا れاギحヱ 45 3.00    02 02   

 りキゅヨャ1ا: れاヨحャا ユΒヨダ01 01    1.30 22,30  ت  ラゅامتح 

 りキゅヨャ2ا ヶومヨバャء اゅツفャاヱ メゅダاات ゅΒィوャوレム01 01    1.30 22,30   ت   

るΒボاأف ユΒヤバتャا りギحヱ 22,30  1.30   01 01   

 りキゅヨャ1ا :るΒらレィاأ るغヤャ01 01   1.30  22,30 ا モمتواص  

 ヶシاギジャا ネوヨイ30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1م   
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:   السداسヶ الثゅلث- 3
 

ュΑヤحدة التعヱ 
 ヶالسداس ヶعゅالس ュالحج ヶعヱاأسب ヶعゅالس ュالحج 

 اأرصدة المعゅمل
ュΑΑボع التヱن 

أعمゅل  أعمゅل مヱجるヰ محゅضرة  أسبヱع 14-16
るΑボΑتطب 

أعمゅل 
 أخرى

 متحゅنا متヱاصل

    るΑسゅاأس ュΑヤالتع れحداヱ 180 0620 09   06  س   

 りキゅヨャا:1اケゅاصل 05 02   1.30 1.30 45 اشهヱن متゅامتح 

 りキゅヨャ2ا :るジシぽヨャا モاخキ るΒャゅダاات るفゅボんャاصل 05 02   1.30 1.30 45 اヱن متゅامتح 

 りキゅヨャ3ا :るمコاا ゲΒΒジتヱ メゅダاصل 05 02   1.30 1.30 45 ااتヱن متゅامتح 

 りキゅヨャ4ا :ヱ るジシぽヨャا りケصو モمゅشャا メゅダاصل 05 02   1.30 1.30 45 ااتヱن متゅامتح 

るΑجヰالمن ュΑヤバالت れحداヱ 90  3.00 3.00   04 07   

 りキゅヨャ1ا :りゲミグم キاギハاصل 04 02   1.30 1.30 45 اヱن متゅامتح 

 りキゅヨャ2ا :るمゅバャا れゅホاバャا キموا キاギハاヱ ァゅتルاصل 03  02   1.30 1.30 45  اヱن متゅامتح 

 ュΑヤالتع れحداヱるΑفゅ02 02    3.00 45 ااستكش   

 امتحゅن  01 01    1.30 22,30 المヱゅボلتるΑ :1المゅدة 

   01 01    1.30 22,30  تطبれゅボΑ الバاقれゅ الゅバمる فヶ الجزائر2المゅدة 

るΑボاأف ュΑヤحدة التعヱ 22,30  1.30   01 01   

  متヱاصل 01 01   1.30  22,30 الヤغる اأجنبるΑ: 1المゅدة 

 ヶع السداسヱ30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1مجم   
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るΒバョゅイャا るレジャ2017/2018:   ا          

: السداسヶ الرابع - 4
 

العュヱヤ اإنسゅنるΑ  :المΑدان 
عュヱヤ اإعاヱ ュااتصゅل  :الヘرع 

ااتصゅل ヱ العاقれゅ العゅمる  :التخصص
 
 

 تربص فヶ مぼسسΑ るتヱج بمذكرة تنゅقش
 

 ヶعヱاأسب ヶعゅالس ュمل الحجゅاأرصدة المع 
 ヶالعمل الشخص    

るسسぼالم ヶالتربص ف 
 (مذكرة)

07れゅعゅ15 10  س 

 れゅΑボتヤن02 المゅعتゅ15 06  س 
    (حدد)أعمゅل أخرى

 ヶع السداسヱ135 4مجمるعゅ30 06 س 
 
 
 
 
 
Αرجヴ ذكر الحجュ السゅعヶ اإجمゅلヶ مヱزع بΑن المحゅضراヱ れالتطبれゅボΑ،  ) : حヱصるヤ شゅمるヤ لヤتكΑヱن - 5

ヶلゅل التヱالجد ゆحس ュΑヤバالت れحداヱ فヤلمخت るلنسبゅب るバاأرب れゅΑسداسヤل:)  
 

 れ ヱ               ح س  اأسゅسるΑ المنヰجるΑ ااستكشゅفるΑ اأفるΑボ المجمヱع

 محゅضرة     
     るヰجヱل مゅأعم 
     るΑボΑل تطبゅأعم 
     ヶعمل شخص 
(محدد)عمل آخر       
 المجمヱع     

 اأرصدة     120

 لكل ヱحدة اأرصدة%       
ュΑヤتع 
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III  - دةゅصل لكل مヘمج المゅالبرن
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اﾝسداسي ااول  
ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر

 : اأول: اﾝسداسي

  وحدة اﾝتعﾞيم اأساسية: اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

  و ااتصالاإعامابستموﾝوجية عﾞوم ": 1"اسم اﾝمادة 
 5:اﾝرصيد
 3: اﾝمعامل

 

 
 ت｀قين اﾟط｀بة معارف カظرية ذات عاقة باﾟتخصص ومساعدتギم ع｀ى اﾟتعرف ع｀ى أガم カظريات :أهداف اﾝتعﾞيم

وجية اتギا ع｀وم ااعام و ااتصال أي ااتصال في عاقتギا بااتصال  و معرفة أガم ااتجاガات اابستم゚و
 دراسة اﾟع｀وم و فرضياتギا و カتائجギا دراسة カقدية و ガذケ اﾟداﾟة مرتبطة باﾟمعカى ااشتقاقي ﾞ｀ﾟ｀مة  

 عヴヤ الطゅلゆ أن Αكヱن مヤمゅ بمゅバرف نظرヱ るΑالتطヱراれ التヶ طرأれ فヶ المΑدان  :اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
るΑعゅااجتم れراヱمكنه ربط التطΑ ヴحت  ヶمヤバال るΑمヤバال ヱ るΑفゅボاقع الثヱلゅب  .

وجية ﾟع｀وم  تتカاول ガذケ اﾟمادة دراسة وتح｀يل أガم :محتوى اﾝمادة من حيث نشأتها  ااتصال ااتجاガات اابستم゚و
كما يتضمن ذلك دراسة 『ذ《 ال》ظريات بهدف تفسير ظا『رة ااتصال . و تطور『ا وتطبيقاتها في المجال اإعامي

و محاولة التحكم فيها و الت》بؤ بتطبيقاتها و أثر『ا في المجتمع  
メヱاأ ケحوヨャا :ゅΒィوャوヨتジよاإ ヴャま モخギم 

ゅΒィヲャヲヨわジよاإ ュヲヰヘョ ،
 ヶィヲャヲヨわジよاإ ュゅヰョ

るΒィヲャヲヨわジよاإ れゅهゅイゎاا ユا أه 
 れケゅムΑキRené Descartes 

 テルゅミ モΑヲルゅョاEmmanuel Kant 
 ケشاゅよ ラヲわシゅغGaston Bachelard 

 ヲミヲف モΒゼΒョMichel Foucault 
 ゲよヲよ メケゅミKarl Popper ،

ヶルゅんャا ケحوヨャا メゅダゎاا ヱ ュاハاإ ュヲヤハ ゅΒィヲャヲヨわジよま 
  ュヲヤバャف اタヱ ペحわジゎ メゅダゎاا ネヱゲف モه

 メゅダゎاا ヱ ュاハاا ュヲヤハ キاΒョ
 (اゅヘヨャهヱ ユΒ اァクゅヨレャ) اゅΒィヲャヲヨわジよ ااメゅダゎ اヨャحوケ اャゅんャث

  ユΒهゅヘヨャا るΒャゅムاش リョ ァクゅヨレャا るΒャゅムاش
  メゅダゎاا ァクゅヨル ゐヲャゅを



25 るジシぽヨャف :     اΒトシ リΒغゅよキ リΒヨャ ギヨحョ るバョゅィ2ゲわシゅヨャا ラاヲレハ                                           るョゅハ れゅホاハヱ メゅダゎا       
                                                       

    るΒバョゅイャا るレジャ2017/2018ا         

  るΒゎゅバضヲャا ァクゅヨレャا
  るΒボジレャا ァクゅヨレャا
  るΒئゅレらャا ァクゅヨレャا

ノよاゲャا ケحوヨャا  るΒゎゅバضヲャا ァクゅヨレャا 
  ュاハاا るΑゲヌル ァクヲヨル

  リΒΑヲわジョ ヴヤハ メゅダゎاا ァクヲヨル
ザمゅガャا ケحوヨャا るΒボジレャا ァクゅヨレャا 

  ヵゲわョヲΒシヲジャا ァクヲヨレャا
  ヶャキゅらわャا ァクヲヨレャا
 ヶヤハゅヘわャا ァクヲヨレャا

   ヶョاケギャا ァクヲヨレャا
サキゅジャا ケحوヨャاろジムゎゲらΑا ァクヲヨル るΒئゅレらャا ァクゅヨレャا  /   ヶヘホヲヨャا ァクヲヨレャ

مراقبヴ مستمرة + أعمال أخرى + امتحان ﾞتابي : طريقة اﾝتقييم
  

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
أرمان و ميشال ماتار، ترجمة نصر الدين لعياضي والصادق رابح، تاريخ نظريات ااتصال، الم》ظمة العربية للترجمة، بيروت، - 

2005 
. 2003 بيروت،   العربية، الوحدة دراسات مركز بيروت، ااتصال، نظريات في دراسات الرحمن، عبد عزي- 

Jean-Clauce ABRIC, Pratiques Sociales et Représentations, Sous la Direction de Jean-Claude 
ABRIC, PUF, 2e 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 
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
 : اأول: اﾝسداسي

  وحدة اﾝتعﾞيم اأساسية: اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

  إدارة اﾝعاقات اﾝعامة": 2"اسم اﾝمادة 
 

 5:اﾝرصيد
 2: اﾝمعامل

 
 ادارة اﾟعاقات اﾟعامة تﾞسب اﾟطاﾟب معارف カظرية وتطبيقية في مجال : أهداف اﾝتعﾞيم

عヴヤ الطゅلゆ أن Αكヱن مヤمゅ بほطر مゅヘهΑمるΑ ضرヱرるΑ لتحΑヤل الظゅهرة ااتصゅلるΑ    :اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
 るسسぼمヤل るΑرجゅالخ ヱ るΑヤالداخ 

يز في ガذケ اﾟمادة ع｀ى ااطار اカﾟظري و اﾟتطبيقي :محتوى اﾝمادة  اﾟتعرض إﾟى ﾟ｀عاقات اﾟعامة  يتم اﾟت゙ر
 るΑنボكت ベΑヱدان التسΑل من مゅمج ヶن فΑΑنヰلمゅل كゅدان   اإتصΑم ヶن فヱヤعゅـヘال ゅヰヤمバستΑ ヶالت れゅΑنボالت  ュأه

 ヱ ヶاآل ュإعاゅك るثΑالحد れゅΑجヱلヱل التكنゅمバر فضا عن إستゅヰاإشヱ るمゅバال れゅاقバالヱ سبر ااراء
 るΑنヱئل اإلكترゅسヱلゅرة كヱالمتط るΑالبصر るΑバئل السمゅسヱال 

 مدخل إلى العاقات العامة 
العاقات العامة تعريف 

 ااختافات حول مفهوم العاقات العامة مفهومها
 المقاربات ال》ظرية و الم》هجية التي ت》اولت مفهوم العاقات العامة 

 العاقات العامة وتطور『ا نشأة
 ممارسة اانسان ل》شاط العاقات العامة عبر التاريخ

 لعاقات العامة ك》شاط حديث 
 أ『مية العاقات العامة في المؤسسات 

 : وظائف وأ『داف العاقات العامة
 تصور لفهم وظائف العاقات العامة في مختلف اادارات

 るョゅバャا れゅホاバャا アョاゲよ    
 るョゅバャا れゅホاバャا ネاヲルأ    

るョゅバャا れゅホاバャا メゅダゎا モئゅシヱ 
 وسائل ااتصال في العاقات العامة

  وسائل ااتصال العامة 
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 وسائل ااتصال الخاصة      
 نظام العاقات العامة 

 ت》ظيم إدارة العاقات العامة 
 الت》ظيم ااداري 
 ع》اصر الت》ظيم 

 المزيج الت》ظيمي 
 『يكل السلطة 

 ت》ظيم العاقات العامة و أ『دافها  
 إدارة العاقات العامة و ا『دافها في كل من المؤسسة ااعامية و الم》ظمات ااجتماعية و الص》اعية و التجارية

 مراقبヴ مستمرة+ أعمال أخرى +  امتحان ﾞتابي :طريقة اﾝتقييم

 
 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع

 2011صカاعة اﾟعقول ، مカتدى اﾟمعارف بيروت ..ااعام : فاضل محمد اﾟبدراカي 
اﾟمتاعبون باﾟعقول  : ガربرت شي｀ر 

ى : カعوم تشومسﾞي    2005اﾟسيطرة ع｀ى ااعام ، اتصاات سبو ط اا゚و
  2004   1محمد ابراガيم عبيدات اﾟتسويق ااجتماعي ، دار وائل カ｀ﾟشر ط

ااعام و اﾟمجتمع ، اﾟدار اﾟمصرية اﾟ｀بカاカية  : مカى سعيد اﾟحديدي 
 2008محمود عبد اه اﾟخواﾟدة  ع｀م اカﾟفس اﾟسياسي و ااعامي  دار حامد カ｀ﾟشر و اﾟتوزيع 

سعد آل سعود ااتصال و ااعام اﾟسياسي دار اﾞﾟتاب اﾟحديث  
مة رؤية سياسية معاصرة ﾟ｀قرن : عمارة محمد   ااسカﾞدرية اﾟمﾞتب 21اﾟع｀وم اﾟسياسية بين ااق｀مة و اﾟع゚و

اﾟجامعي اﾟحديث  

-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] 

 
 

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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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
 : اأول: اﾝسداسي

  وحدة اﾝتعﾞيم اأساسية: اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 ااتصال واﾝتسويق اﾝعمومي": 3"اسم اﾝمادة 
 5:اﾝرصيد
 2: اﾝمعامل

 
  

يギدف تدريس ガذا اﾟمقياس ﾟ｀تعرف ع｀ى ااتصال اﾟذي يستギدف اﾟصاﾟح اﾟعام او ما يمﾞن  :أهداف اﾝتعﾞيم
تسميتヴ بتحسين جودة اﾟحياة دون اﾟبحث عن اﾟمﾞاسب اﾟمادية و ﾞذا اﾟتحﾞم في معارف カظرية ﾟاتصال 

اﾟعمومي  
ヱ التربるΑ المدنるΑ  ااتصゅل الバمヱمヶ عヴヤ الطゅلゆ أن Αكヱن عヴヤ دراるΑ بほبجدれゅΑ  : اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

 ة المدرヱسる احتΑ ヴربطゅヰ بゅاد
يز في ガذケ اﾟمادة :محتوى اﾝمادة عヴヤ مヱضヱع ااتصゅل ااجتمゅعヱ ヶأهュ الヘرヱقれゅ المヱجヱدة بΑن هذا  اﾟت゙ر

 ュأه ヶهゅم ヱ  ااخرى ュヱヤバلゅعاقته ب ヱ ئصهゅبه أهدافه خصΑلゅح أسΑضヱط ااخرى مع تゅاانم ヱ ヶلゅالنمط ااتص
 تطبゅボΑته ヱتボنれゅΑ بنゅء ヱتصمュΑ الحماれ ااجتمゅعヱ るΑ الكるΑヘΑ التΑ ヶتュ بゅヰ تヱلΑد التغΑΑر ااΑجゅبヶ فヶ المجتمع  
أ『داف التعليم لمقياس  تعريف الطالب ااسس و المبادئ ااولية في التسوبق  ربط』 بااتصال العمومي و يوضح أ『مية و دور 

أساليب ااتصال العمومي في تصحيح السلوكات التي ترا『ا الم》ظمات غير صالحة للمجتمع كما يهدف المقياس إلى معرفة كيفية 
تطبيق خطوات ااسلوب التسويقي على الجانب العمومي و كيفية توظيف القائمين على ااتصال العمومي للم》هجية التي يقترحها 

 التسويق العمومي أث》اء تصميمهم للبرامج و الحمات العمومية الهادفة لخدمة الم》فعة العامة 
 حول ااتصال العمومي نشأت』 و اسس』 محتوى المادة  يتمحور 

 خصائص ااتصال العمومي وتطور《 التاريخي 
 ااتصال العمومي و عاقت』 بأنواع ااتصاات ااخرى 

 مميزات ااتصال العمومي 
 عاقة ااتصال العمومي بالعلوم ااخري 

 تق》يات ااتصال العمومي وسائل ااتصال العمومي 
 التسويق و عاقت』  بالميدان العمومي 

 تعريف التسويق و مجاات』 
 أ『م المفا『يم المرتبطة بالتسويق 
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 نشأت』 و تطور《 
 توسع مجال』 

 استخدمات التسويق في الميدان ااجتماعي و السياسي 
 مراحل التسويق ااجتماعي 

 ااستراتجية القبلية للتسويق ااجتماعي 
 تحديد الجما『ير المستهدفة /تصميم ااستراتجية /تحديد اا『داف /الخطة التسويقية : مراحل دراسة السوق 

 : المزيج التسويقي 
 سياسة الم》توج
 سياسة السعر 
 سياسة التوزيع 

 ااشهار ، الترويج ، العاقات العامة ، ترويج المبيعات ، قوة البيع :سياسة ااتصال 
 الفرق بين التسويق التجاري و ااجتماعي 

 صياغة المزيج التسويقي ااجتماعي 
 نماذح تطبيقية للتسويق ااجتماعي 

 
مراقبヴ مستمرة + أعمال أخرى +  امتحان ﾞتابي :طريقة اﾝتقييم

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
1  Michel le Net: La communication Publique Pratique  des campagnes d'information édition de 
documentation Française .Paris.P:7.  

، اギャاケ اヱゲゼレヤャ るΒャヱギャاノΑコヲわャ اゅボャهゅシヱ れゅΑゲヌル1 りゲئモ ااハاギらハ メゅヨミ るヨィゲゎ، ュ اヱぼゲャف ΒミケヲΑ ケヲヤヘΑキ リΒヘヤョ  :ヅش ケギルゅシا 2
(れキ) ソ:340  

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 السام أبوقحف 

  1984مصطفى ز『ير التسويق و إدارة المبيعات دار ال》هضة العربية 
 1999الدعاية و التسويق و فن التعامل مع الزبائن ، دار الرضا لل》شر : ح》ا بللوز

 2003بشير عباس العاق ااستراتجيات التسويقية في اانترنت دار الم》ا『ج عمان 
  2002أساسيات التسويق الشامل و المتكامل دار الم》ا『ج عمان : بشير عباس العاق

 
 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 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Levitt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   :  عنوان اﾝماستر.
 : اأول: اﾝسداسي

  وحدة اﾝتعﾞيم اأساسية: اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 ااتجاهات اﾝحديثة في اﾝعاقات اﾝعامة": 4"اسم اﾝمادة 
 5:اﾝرصيد
 2: اﾝمعامل

  
ااتجاガت اﾟحديثة اﾟتي اカتجتギا اﾟدراسات و اﾟتجارب ااعامية في مجال تعريف اﾟطاﾟب : أهداف اﾝتعﾞيم

اﾟعاقات اﾟعامة  
تعزيز مギارات اﾟطاب في اﾟبحث عن اﾟمستجدات في اﾟعاقات اﾟعامة  

  تカمية اتجاガات اﾟطاب カحو اﾟتخصص باعتبارケ تخصصا متطورا يتط｀ب اﾟمعرفة اﾟمتجددة 
يحتاج اﾟطاﾟب إﾟى اﾟخ｀فية اカﾟظرية واﾟمギカجية اﾟتي يﾞون قد تع｀مギا من مرح｀ة  : اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

اﾟ｀يساカس في ميدان دراسات اﾟجمギور  
ز فيギا:محتوى اﾝمادة ز فيギا ガر اﾟطبيعة اﾟمتجددة في اﾟعاقات اﾟعامة   ع｀ى  ガذケ اﾟمادة ガر

ااتجاهات اﾝحديثة اﾝمتعﾞقة بانتاج مواد اﾝعاقات اﾝعامة  
ااتجاهات اﾝحديثة اﾝمتعﾞقة بانتاج مواد اﾝعاقات اﾝعامة عبر اانترنت 

ااتجاهات اﾝحديثة اﾝمتعﾞقة بنظريات اﾝعاقات اﾝعامة  
 ااتجاهات اﾝحديثة اﾝمتعﾞقة ببحوث اﾝعاقات اﾝعامة

. 
  و اﾟمカاقشة اﾟجماعية .بطاقة قراءة+ أعمال أخرى + امتحان ﾞتابي : طريقة اﾝتقييم

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
  2001ااسس و اﾇبادئ مكتبة الرائد العلمية ااردن : العاقات العامة : ﾊمد ﾍيب الصرايرة - 
 2010مギارات اﾟتفاوض و دب｀وماسية ااقカاع ، ガبة اカﾟيل اﾟعربية カ｀ﾟشر و اﾟتوزيع اﾟقاガرة مصر : ايギاب ﾞامل -

ي محمود اﾟعاقات اﾟعامة اﾟمفاガيم و ااسس اﾟع｀مية دار اﾟساسل اﾞﾟويت   ガ1996ام ゙ز
  - ベاバャا ゲΒゼよ : ヅ ノΑコヲわャا ヱ ゲゼレヤャ るΒヨヤバャا ヵキケヱコゅΒャا ケاキ るョゅバャا れゅホاバャا れحاョ ヱ アョاゲよ ユΒヌレゎ ヱ テトΒガゎ2009 ソ 18 

اﾟمﾞتب اﾟجماعي اﾟحديث اإسカﾞدرية . أسس カظرية و مجاات تطبيقية)اﾟعاقات اﾟعامة و اﾟخدمات ااجتماعية : カガاك حافظ بدوي
2001 
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
 : اأول: اﾝسداسي

  اﾝمنهجيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

   تقييم اﾝرأي اﾝعام": 1"اسم اﾝمادة 
 4:اﾝرصيد
 2: اﾝمعامل

   
.  اﾟتحﾞم في عم｀ية إカجاز بحوث ميداカية:أهداف اﾝتعﾞيم

يف ترتبط باﾟتراث أن Αكヱن الطゅلゆ عヴヤ دراるΑ بゅلمبゅدむ ااヱلるΑ  لヤمنヰجるΑ  : اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة ゙و
 ث ، اﾟمعرفة اﾟجيدة بااحصاء و تقカيات اﾟمقاب｀ة و مギارات ااتصال اカﾟظري، مع اﾟتحﾞم في  بعض تقカيات اﾟبح

يز ع｀ى مギカجية معمقة تمﾞن اﾟطاﾟب من إカتاج معارف ع｀مية في مجال :محتوى اﾝمادة  في ガذケ اﾟمادة يتم اﾟت゙ر
ヴجيدة .تخصصﾟمعرفة اﾟتخصصات تضمن اﾟط｀بة بوضع عاقة بين مخت｀ف اﾟى تدعيم معارف اﾟدف إギي

باﾟمفギوم مع اﾟتزام مギカجي و اﾟقدرة ع｀ى توسيع اﾟفギم إﾟى مجال اﾟعمل اﾟميداカي في اﾟمؤسسات ااカتاجية و 
اﾟخدماتية  

 من اﾟحجم اﾟساعي ﾟ｀مقياس يذﾞر اﾟطاﾟب بمギارات اﾟماحظة و اﾟتح｀يل  %10يشغل : اﾟجاカب اカﾟظري 
اﾟمساعم｀ة في اﾟع｀وم ااجتماعية خاصة في ع｀م ااجتماع و ااعام  

يز ع｀ى تطبيقات تحقيقات في مجال اﾟسبر ااراء و تع｀م مギاراتヴ و تقカياتヴ اﾟخاصة  اﾟجاカب اﾟميداカي يتم اﾟت゙ر
カماذج من مخططات ااعمال ، اカتاج استقصاءات ، تخديد اﾟعيカات ، فرز  تقカيات تقييم ااراء وضع اﾟمتط｀بات 

اﾟوجستﾞية ، تカظيم اﾟتحقيقات في اﾟميدان ، جمع اカﾟتائج و تح｀ي｀ギا و تفسيرガا ، تحديد مخت｀ف مستعمل ガذا 
اカﾟتائج  

  ااعمال اﾟبحثية اﾟفردية .بطاقة قراءة+ أعمال أخرى +  امتحان ﾞتابي :طريقة اﾝتقييم
 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) :  المراجع

 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2أحمد بن مورسلي، م》ا『ج البحث العلمي في علوم اإعام وااتصال، ط -
 ، 2موريس أنجرس، م》هجية البحث العلمي في العلوم اإنسانية، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة لل》شر ط- 

 2006الجزائر، 

 المكتب اإسك》درية، اأولى، ااجتماعية، الطبعة البحوث إعداد الم》هجية الخطوات العلمي، البحث محمد، شفيق-  

 1998 الحديث،  الجامعي

 1993محمد عبد الحميد دراسة الجمهور في بحوث ااعام ، عالم الكتب القا『رة 
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ر، في الوسيط في الدراسات الجامعية، الجزء الخامس، دار 『ومة عوامل تطور دراسات الجمهوعلي قسايسية، 
 2003لل》شر، الجزائر، 

 2003على قسايسية،  المفهوم الكمي للجمهور، في دراسات جامعية، الجزء الثاني، دار 『ومة، الجزائر، - 
. 1971اإعام ونظريات』 في العصر الحديث، القا『رة، دار الفكر العربي، : جيهان احمد رشتي- 

الصادق رابح، تاريخ نظريات ااتصال، الم》ظمة . نصر الدين لعياضي و د. أرمان و ميشال ماتار، ترجمة د- 
 2005العربية للترجمة، بيروت، 
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
 : اأول: اﾝسداسي

  اﾝمنهجيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 اﾝمقاربات اﾜﾝيفية و اﾜﾝمية": 2"اسم اﾝمادة 
 3:اﾝرصيد
 2: اﾝمعامل

  

  :أهداف اﾝتعﾞيم
المヱجヱدة بين المقゅربれゅ الكميヱ る الكيヘيヱ る تلقين تكヱين الطゅلヱ ゆتعريヘه بゅلعاقる   :اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

الطゅلゆ االمعلヱمれゅ الヱاجゆ الحصヱل عليゅヰ انجゅز البحث الجيد المطلゆヱ المحقベ للغرض الذي يتヱخゅه البゅحث 
  ゅمヰالجمع بين るضيح أهميヱت ヱ ゅمヰبين るرنゅتمكينه من اجراء مقヱ سيرヘالت ヱ في التحليل るة الماحظヱسله بقヱت ヱ 

 منヰجるΑ عュヱヤ ااعاヱ ュ ااتصゅل  عヴヤ الطゅلゆ ان Αكヱن مヤمゅ بゅلمゅバرف ااヱلるΑ فヶ  :اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
ز ع｀ى  :محتوى اﾝمادة البحث العلمي ヱ التطヱير  معゅرف نظريる حヱل ي゙ر

ゅير   مヱالتط ヱ البحث ヱه
مستلزمれゅ البحث العلمي  

الصれゅヘ المطلヱبる في البゅحث  
  ゅヰء بينゅاالتق ヱ ط ااختافゅنق ヱ るث العلميヱاع البحヱأن

  ゅمヰالجمع بين ヱ るعيヱث النヱالبح ヱ るث الكميヱالبح
السمれゅ العゅمる للبحث النヱعي  

  るعيヱث النヱالبح ヱ るث الكميヱبين البح るرنゅمق
الجمع بين النヱعي ヱ الكمي  

  るالتطبيقي ヱ るنيゅث اانسヱبين البح るرنゅمق
استراتجيれゅ  منゅهج البحث الكمي  

التゅريخي  / المقゅرن / التجريبي /المنヰج الヱصヘي 
  るلゅح るج دراسヰعي  منヱهج البحث النゅمن

منヰج دراسる الظヱاهر  
  ベئゅثヱج تحليل الヰمن

العينれゅ في البحث الكمي ヱ البحث النヱعي  
أسゅليゆ جمع البيゅنتゅ في البحث الكمي ヱ النヱعي  

تحليل البيゅنヱ れゅ عرضゅヰ في البحث الكمي ヱ النヱعي  
 れゅمヱدر المعلゅمص ベثيヱت 

. عرض مشاريع+ أعمال أخرى +  امتحان ﾞتابي :طريقة اﾝتقييم
 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع

  1998مقدمة في اﾟبحث اﾟع｀مي اﾞﾟويت مﾞتبة اﾟفاح : عسﾞر ع｀ى -
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  2002اﾟبحث اﾟع｀مي و استخدام مصادر اﾟمع｀ومات اﾟتق｀يدية و ااﾞﾟتروカية عمان : قカدي｀جي عامر ابراガيم -
  2006مカاガج ابحث اﾟع｀مي أساسيات اﾟبحث اﾟع｀مي عمان جامعة عمان اﾟعربية ﾟ｀دراسات اﾟع｀يا -

 2008محمود عبد اه اﾟخواﾟدة  ع｀م اカﾟفس اﾟسياسي و ااعامي  دار حامد カ｀ﾟشر و اﾟتوزيع -
سعد آل سعود ااتصال و ااعام اﾟسياسي دار اﾞﾟتاب اﾟحديث  -
مة رؤية سياسية معاصرة ﾟ｀قرن : عمارة محمد -  ااسカﾞدرية اﾟمﾞتب 21اﾟع｀وم اﾟسياسية بين ااق｀مة و اﾟع゚و

 اﾟجامعي اﾟحديث
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
 : اأول: اﾝسداسي

  ااستﾜشافيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 らャاغヱ  るااتメゅダا": 1"اسم اﾝمادة 
 1:اﾝرصيد
 1: اﾝمعامل

  
 من الباغヱ る ااتصゅل إعゅدة التヘكΑر فヶ يﾞون اﾟطاﾟب بعد اカﾟجاح في ガذケ اﾟمادة قادرا ع｀ى: أهداف اﾝتعﾞيم

ヶصヱث خصΑح ュالكا ヱ اصلヱع  ة حسن التゅااقن ヱ ヴヤدرة عボبه الゅاكس ヱ ヶاافراد ف ヴヤرسه عゅمΑ ヵالذ 
  لヤتヱاصل الجΑد   كヱسるヤΑ لتΑヰئる النゅس الكヤمヱ る الباغる المجتمع ヱ إبراز دヱر 

بتボنれゅΑ ااتصゅل ااقنゅعヶ عヴヤ الطゅلゆ ان Αكヱن مヤمゅ بゅلمゅバرف ااヱلるΑ المتるボヤバ  : اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
   ゆΑلゅااس ヱ れراゅヰر من المΑع لكثゅااقن るΑヤج عمゅث تحتΑر حゅヰااش ヱ るمゅバال れゅاقバن الヰم るرسゅمم ゅヰبヤتتط ヶالت

لヤتヱاصل 
  مΑدان الباغる الجدΑدة الذヵ اتヴ بゅヰ لΑبمゅن عヴヤ التحヱاれ المゅバصرة فヶ  ااعتماد في ガذケ اﾟمادة :محتوى اﾝمادة

  ヴヤز  عΑمع الترك ヱ دلゅالتب ヱ لΑヤバظ التゅヘأل ヱ るΑヱغヤال れゅΑل االゅمバحسن است ヴヤع ュئゅボء الゅاصل البنヱالت るΑأهم
 ヱ るΑゅالكن ヱ るΑボالمنط れゅΑاال ヱ ヱ رةゅバاستゅك るΑالباغ れゅΑاال ヱ دΑكヱالت ヱ التكرار ゆヱヤأس ヴヤد عゅكذا ااعتم

 كمゅ تتنヱゅل ヱالدΑنゅمれゅΑ الヘردヱ るΑالمشゅركる فヶ إنتゅج التバبΑر الヱ  .ュゅバدヱر النボد البنゅء فヶ النゅボش الュゅバالتشبΑه 
るالباغ るدة  عاقΑالجد るبゅالخط るΑنظر るضحヱم るالحج ヴヤع ュئゅボل الゅااتص るΑبنظر 

るヘヤأسس مخت ヴヤدة عゅتركز هذا الم ゅكم : 
الباغヱ る التヱاصل  

  ゅヰتΑاهم ヱ ゅヰأهداف るالباغ ュヱヰヘم
عنゅصر التヱاصل  

  るاع  الباغヱان ヱ ゆΑلゅأس
  るأجزاء الباغ
  るة الباغほنش

الバاقる بΑن الباغヱ る ااتصゅل  
فن ااقنゅع  

   るΑنボالت るاع اادلヱأن
  ヶل اادبゅااتص
مボتضヴ الحゅل  

الصれヱ اارسゅل ヱ ااستボبゅل  
عاقる الباغる الバربるΑ بنظرるΑ ااتصゅل  

الحجヱ る الحجゅج الخطゅبる الجدΑدة  
البゅΑن ヱ ااقنゅع  
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. عرض مشاريع+ أعمال أخرى +  امتحان ﾞتابي :طريقة اﾝتقييم
 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع

صاح فضل باغる الخطヱ ゆゅ عュヤ النص سヤسるヤ عゅلュ المバرفる الكれΑヱ المجヤس الヱطنヶ لヤثゅボفヱ る الヘنヱن الバدد 
164 1992 

 
ز اﾟثقافي اﾟعربي . مدخل إﾟى جماﾟيات اإبداع اﾟتفاع｀ي: سعيد يقطين،من اカﾟص إﾟى اカﾟص اﾟمترابط اﾟم゙ر

          2005، اﾟمغرب،1، ط
مة واﾟثقافة، اﾟمؤسسة اﾟعربية ﾟ｀دراسات واカﾟشر،  .1999 عمان ،1طحاتم بن عثمان ،اﾟع゚و

 2009، 1زガور ﾞرام،اأدب اﾟرقمي أسئ｀ة ثقافية وتأمات مفاガيية،رؤية カ｀ﾟشر واﾟتوزيع،اﾟقاガرة،ط

، جامعة "ﾞتاب اﾟوجوカ ケموذجاً :بギاء اﾟدين محمد مزيد، اﾟمجتمعات اافتراضية بديًا ﾟ｀مجتمعات اﾟواقعية
 .2012اامارات اﾟعربية اﾟمتحدة، 

ز دراسات اﾟوحدة اﾟعربية، -ع｀ي محمد رحومة،ااカترカت واﾟمカظومة اﾟتカﾞو . 2007اجتماعية، بيروت، م゙ر
  2007 ، 1سوريا ط ,سمير إبراガيم حسن ، اﾟثقافة واﾟمجتمع ، دار اﾟفﾞر، دمشق 

  2008 ، اﾟقاガرة    カ1حو ثقافة عربية مغايرة ، اﾟدار اﾟمصرية اﾟ｀بカاカية ، ط– جابر عصفور 

 2007،اﾟمغرب ،1فاطمة اﾟبريﾞي ، مدخل اﾟى اأدب اﾟتفاع｀ي،دار اﾟثقافة カ｀ﾟشر و اﾟتوزيع ،ط

خاﾟد عزب ، أحمد مカصور، وعاء اﾟمعرفة من اﾟحجر اﾟى اカﾟشر اﾟفوري،مﾞتبة ااسカﾞدرية カ｀ﾟشر و اﾟتوزيع 
 2008،اﾟقاガرة ، 1، ط

 2001، اﾞﾟويت ،カ1بيل ع｀ي ، اﾟثقافة اﾟعربية و عصر اﾟمع｀ومات ، س｀س｀ة عاﾟم اﾟمعرفة ، ط

 2009حمد محمود اﾟدوخي،اﾟموカتاج اﾟشعري في اﾟقصيدة اﾟمعاصرة ، اتحاد اﾞﾟتاب اﾟعرب ، دمشق ، 

 2003، مصر ، 2خاﾟد اﾟرويعي،حصار اﾟثقافة في عصر ااカترカيت،دار اﾟشروق،ط
Christelle Reggiani : initiation à la rhétorique ;Hachette Paris 2001  
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
 : اأول: اﾝسداسي

  ااستﾜشافيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 تحﾞيل اﾝخطاب": 2"اسم اﾝمادة 
 1:اﾝرصيد
 1: اﾝمعامل

  
るΑمΑヤحدة التعヱل عن الヱذ المسئゅخبزة .أ: اأستヱب るヤΑد نب 

ュΑヤأهداف التع : ヱ ヶمヱمバل الゅل ااتصゅمج ヶف るدمボمت ヱ るボΑدق るرفバم ヴヤل عヱل الحصΑヰمن تس ゆلゅطヤتسمح ل
الバاقれゅ الゅバمボΑ ヱ  るدュ فヰمゅ أعمベ لدヱر الヤغる فヶ إستراتجれゅΑ ااتصゅل زヱ كるΑヘΑ تحرΑر ヱ نボد ヱ تحΑヤل مختヤف 

  ゆالخط 
るبヱヤالمط るボرف المسبゅه   : المعヤΑヤتح るΑヘΑك ヱ  ュゅバال ヱ ヶالرسم ヱ ヶااعام ゆゅلخطゅب るصゅرف خゅバم. 

التヘكΑر عヴヤ مدى تボバد الバاقる المヱجヱدة بΑن الخطヱ ゆ الثゅボفれゅ ااتصゅلるΑ التヶ تتخヤل  عゅلュ : محتヱى المゅدة
 المぼسسヱ る ااعاヱ ュ ااقتصゅد 

 مュヱヰヘ الخطヱ ゆゅ خصゅئصه 
 ゆゅاع الخطヱأن 

  ゆゅل الخطΑヤمدارس تح
  ヶااعام ゆゅالخط ヱ ヵヱغヤل الΑヤمدارس التح

  ゆゅل الخطΑヤتح ヱ ヱكヱل فΑشΑم
  ゆゅخطヤل ヶجヱلヱΑمΑل السΑヤالتح

  るدثゅالمح ヱ ヶااعام ゆゅل الخطΑヤتح
  ヶفゅボل الثΑヤالتح るر مدرسゅإط ヶف ゆゅل الخطΑヤتح

 ヶااعام ゆゅخطヤل ヵدボل النΑヤالتح 
 るمヤالك ヱ ゆゅالخط ヱ ن النصΑب ベرヘال 

 ゆゅالخط ヱ ن النصΑب 
 أنヱاع النصヱص 
 ヶجゅالنص الحج 
 ゆゅل الخطΑヤتح/ ゆゅل الخطΑヤتح ヱ ظヘヤالت るΑنظر 
 ゆゅالخط るΑلゅバف 

 ゆゅالخط るΑبن 
   ゆطゅالمخ ヶر فΑثほالت るΑاستراتج

  るΑボΑذج تطبゅنم ヱ れゅرسゅمم 
ュΑΑボالت るボΑطر  : ヶبゅن كتゅل أخرى+ امتحゅأعم 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : 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.  
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
 : اأول: اﾝسداسي

  ااستﾜشافيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 تشريعات اﾝعمل": 1"اسم اﾝمادة 
 1:اﾝرصيد
 1: اﾝمعامل

 
  

ュΑヤأهداف التع : ゅكم ゅヰاعヱان ヱ ゅヰヘئゅظヱ رة عنヱاخذ ص ヱ るسسぼلمゅب るボヤバالمت ュΑهゅヘالم るرفバمن م ゆلゅطヤتسمح ل
تمكن الطゅلゆ من مバرفる ااطゅر الゅボنヱنヱ ヶ التشرヶバΑ لボطゅع الバمل ヱ الヱظるヘΑ الバمヱمるΑ فヶ الجزائر  

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع : れゅاجبヱヱ ベヱボح ヱ るسسぼالم ヶن فヱنゅボال れゅΑبجدほب ゅمヤن مヱكΑ أن ゆلゅالط ヴヤع

  ヵالعمل اادار
 

  : محتヱى المゅدة

-  るسسぼالم るΑهゅم
  ゅヰمヱヰヘم

  ゅヰヘئゅظヱヱ るسسぼصر المゅعن
  るالمنظم ヱ るسسぼن المΑب ベرヘال

أنヱاع المぼسسヱ る أشكゅل تنظュΑ المぼسسヱ る شرヱطه  
 البداれゅΑ ااヱلヴ لظヱヰر الゅボنヱن العمل ヱ عヱامل تطヱره  -
-  るΑدゅااقتص ヱ るΑسゅΑامل السヱالع 
-  るΑعゅااجتم ヱ るΑنヰامل المヱالع 

مصゅدر قゅنヱن العمل  
-  るΑرجゅالخ ヱأ るΑلヱدر الدゅالمص ヱ るΑヤدر الداخゅالمص

  るΑنヰالم ヱ るΑرΑسヘدر التゅالمص
نشほة ヱ تطヱر قゅنヱن العمل فヶ الجزائر  -

مرحるヤ مゅ قبل ااستボال  
  1989 1962مرحるヤ مゅبΑن 

 1990مرحるヤ التحヱل إلヴ ااقتصゅد الرأسمゅلヶ بعد 
-  るΑمヱالعم るヘΑظヱال ヶالعمل ف るعاق ヱ るΑقゅヘالعمل اات るن عاقΑب るرنゅボم 

 
 
 

ュΑΑボالت るボΑن: طرゅمستمرة، امتح るإلخ ....مراقب(  نΑヱالتك ベΑرヘل るΑرΑدボالت るطヤسヤح لΑالترج ポترΑُ) 
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 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
- るヘΑバل الゅار الجزائر : جمヱكل ، اادゅΑヰئف الゅظヱل الゅااتص ヱ ュااعا れゅسسぼ2010م 
- ヵن الجزائرヱنゅボال ヶف ヶعゅن ااجتمゅالضم ヱ العمل れゅزعゅمن るΑヱتس れゅΑن آلゅمΑヤ2005أحمد س  

  2003عبد الساュ ذゆΑ قゅنヱن العمل الجزائرヱ ヵ التحヱاれ ااقتصゅدるΑ دار الボصبる لヤنشر 
  1991راشد راشد شرح عاقれゅ العمل الヘردヱ るΑ الجمゅعるΑ فヶ ضヱء الゅボنヱن الجزائرヵ الجزائر -

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 
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
 : اأول: اﾝسداسي

  اأفقيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 اﾞﾝغة اأجتبية": 1"اسم اﾝمادة 
 1:اﾝرصيد
 1: اﾝمعامل

  
 تنمるΑ قدراれ الطヤبる عヴヤ الترجمヱ る الュヰヘ الجΑدΑن لヤنصヱص ااجنبるΑ: أهداف اﾝتعﾞيم

متحﾞم في أبجاديات اﾟ｀غة اﾟمبرمجة    : اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
Αختゅر الطゅلゆ فヶ هذه المゅدة بΑن لغتヶ الヘرنسヱ るΑاانجΑヤزぼΑヱ ،るΑخذ بΑバن ااعتبゅر أن تكヱن  :محتوى اﾝمادة

مع تボدュΑ نصヱص متخصصる فヶ ااتصゅل .مヘرداれ التدرヱ ゆΑالتكΑヱن ヱالتΑボヤن الヤغヵヱ له عاقる بゅلتخصص
السゅΑسヱ ヶ ااجتمゅعヶ بヰدف مسゅعدة الطゅلゆ عヴヤ التحكュ فヶ مصطヤحれゅ هذا التخصص  

 
 مراقبة مستمرة: طريقة اﾝتقييم
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
  اﾝثاني: اﾝسداسي

  اأساسيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 ابستموﾝوجيا عﾞوم ااعام وااتصال": 1"اسم اﾝمادة 
  5:اﾝرصيد
 3:اﾝمعامل

 
ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر

  اﾝثاني: اﾝسداسي
  اأساسيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة

:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية
 اﾝتخطيط في اﾝعاقات اﾝعامة": 2"اسم اﾝمادة 

  5:اﾝرصيد
 2:اﾝمعامل

 
 اﾟعاقات اﾟعامة وا ستراتجيتギا  و اﾟتحﾞم في تقカيات اﾟتخطيط اﾟتحﾞم في تقカيات : أهداف اﾝتعﾞيم

  اﾟتカظيمي و اﾟمؤسساتي أن يﾞون اﾟطاﾟب م｀م بااتصال  :  اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
ز ع｀ى :محتوى اﾝمادة المゅヘهュΑ ااسゅسるΑ لتخطΑط اادارヱ ヵ كヱ るΑヘΑضゅヰバ  تバرΑف الطヤبる عヴヤ ي゙ر

ヱ كذا اكسゆゅ الطヤبる مゅヰراれ تصمュΑ الخطط ヱ السゅΑسれゅ اادارるΑ فヶ ظل ااجヱاء التنゅفسるΑ السゅئدة  
  るمゅバال れゅاقバال れل إداراΑヤالتح れاヱأد ヱ るΑمヤバال むدゅالمب ヱ れゅΑالنظر ュستخداゅب るΑヤΑヤالتح ゆالطا れقدرا るΑتنم

 
 

يز ع｀ى ااتصال اﾟذي يروج ويحسن صورة اﾟمؤسسةاﾟتخطيط  تمﾞين اﾟطاﾟب من آﾟيات و إستراتجيات   .و اﾟت゙ر
مفギوم اﾟتخطيط  
أガمية اﾟتخطيط  

اﾟعاقات اﾟعامة ﾞوظيفة تخطيطية 
تخطيط ﾞﾝعاقات اﾝعامة 
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مفهوم اﾝتخطيط ﾞﾝعاقات اﾝعامة 
أسس نجاح اﾝتخطيط ﾞﾝعاقات اﾝعامة 

استخدام وسائل ااتصال و اإعام اﾝمناسبة 
: تخطيط اﾝبرامج اﾝوقائية 
تخطيط اﾝبرامج اﾝعاجية 

مراحل اﾝتخطيط في اﾝعاقات اﾝعامة 
تحديد اأهداف اﾝبعيدة و اﾝوسطى و اﾝقريبة 

إستراتيجية اﾝعاقات اﾝعامة 
طرق اﾝتقييم 

معوقات تخطيط برامج اﾝعاقات اﾝعامة 
متطﾞبات اﾝتخطيط ﾞﾝعاقات اﾝعامة و عناصرها  

أساﾝيب اﾝرقابة عﾞى اﾝخطة ااستراتجية ﾞﾝعاقات اﾝعامة  
صعوبات اﾝتخطيط ﾞﾝعاقات اﾝعامة و مشﾜاته و ﾜيفية عاجه  

اﾝعوامل اﾝمؤثرة في خطط اﾝعاقات اﾝعامة  
استراتجيات اﾝعاقات اﾝعامة في اﾝتعامل مع وسائل ااعام  

 استراتجيات اﾝعاقات اﾝعامة في اﾝتعامل مع اﾝجمهور اﾝداخﾞي و اﾝخارجي 
أعمال أخرى +  امتحان ﾞتابي :طريقة اﾝتقييم

  إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
 2000عヴヤ عجヱة ااسس الヤバمるΑ لバヤاقれゅ الゅバمる عゅلュ الكتゆ الゅボهرة 

 2008محمヱد ヱΑسف إدارة ヱ تخطΑط الバاقれゅ الゅバمる الدار الバربるΑ لヤنشر ヱ التヱزΑع 
 れΑヱاح الكヘال ゆامكت  ゆΑلゅااس ヱ るΑالنظر るمゅバال れゅاقバف الヤΑヱز ヵدヰ1999م  

 ヶدب ュΑボصرة دار الゅバالم れゅボΑالتطب ヱ むدゅالمب れゅاقバهر الヱالج ヶجゅ2004محمد ن  
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
  اﾝثاني: اﾝسداسي

  اأساسيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 مهارات ااتصال في اﾝعاقات اﾝعامة: 3 اسم اﾝمادة
  5:اﾝرصيد
 2:اﾝمعامل

  
ﾞااカصات و حسن اﾟتفﾞير و  تمﾞين اﾟطاﾟب في اﾟتحﾞم اﾟمعرفي في مفاガيم متشابヴ ومعقدة :أهداف اﾝتعﾞيم

カعカي باﾟمギارة اﾟقدرة ع｀ى عمل شيئ و ガي درجة اﾞﾟفاءة و اﾟجودة في ااداء أي تمﾞين اﾟطاﾟب من حسن 
ى عم｀ية ااتصال  ة و من بين اﾟمギارات اﾟضرورية ﾟمن يت゚و استخدام اﾟمع｀ومات بفعاﾟية و اﾟتカفيد و ااداء بسギ゚و

 اﾟتحدث بمギارة وذﾟك باستخدام اﾟجمل و اﾟفقرات و طريقة صياغتギا في اﾟتأثير ع｀ى فギم اﾟمت｀قي ﾟ｀رساﾟة 
، حسن اﾟتحدث و ااカصات و استغال معارف カظرية عن カظريات ااتصال: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة 

  اﾟمع｀ومات و ذﾟك ﾟتمﾞين اﾟطاﾟب من استخاص اカﾟتائج بسرعة و اﾟتي تساعدケ في اتخاذ اﾟقرارات 
  دراسة مفاガيمية وتطبيقية :محتوى اﾝمادة

مفギوم و دور و أガداف ااتصال 
مفギوم و عカاصر ااتصال ااداري   
مギام ووسائل و تصカيفات ااتصال 

 ヴيتﾟارات ااتصال و فعاギم 
مギارة ااカصات  

مギارة اﾟتفﾞير  
مギارة اﾟحصول ع｀ى اﾟمع｀ومات  
مقومات ااتصال في اﾟتعامل   

معوقاتااتصال 
 طرق تحسين ااتصال  

بطاقة قراءة + أعمال أخرى + امتحان ﾞتابي : طريقة اﾝتقييم
 إلخ كتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع

  2001،بروت ،دار ال》هضة العربية ،2مي العبد اه س》و، اإتصال ي عصر العوﾇة ،الدور والتحديات ،ط- 

  2005نصر بوعلي ،التلفزيون الفضائي وتأثر《 على الشباب ي اﾄزائر، عن مليلة ،دار اﾈدى للطباعة،- 
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  2001نبيل علي ، الثقافة وعصر اﾇعلومات ،الكويت ،عام اﾇعرفة،- 

 1996. 14. السعيد بومعيزة، اأثر السوسيوثقاي لتك》ولوجيات ااتصال، اجلة اﾄزائرية لاتصال، 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
  اﾝثاني: اﾝسداسي

  اأساسيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 ااتصال  ااقناعي  واﾝحجاجي: 4 اسم اﾝمادة
  5:اﾝرصيد
 2:اﾝمعامل

  
 ابجديات اﾟتخاور و اﾟتواصل اﾟمبカي ع｀ى اﾟحجج ﾟتمﾞيヴカ من تمكΑن الطゅلゆ من التバرف عヴヤ :أهداف اﾝتعﾞيم

 اﾟتحﾞم في أساسيات ااقカاع 
ا أسس  : اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة  ااتصال ااقカاعي و اﾟحجاجي ع｀ى أن يﾞون اﾟطاﾟب مد゙ر

الراヵ ااخرヱ عヴヤ المحゅججる ااΑجゅبるΑ  تبΑن اهمるΑ إعداد الヘرد الصゅلح ヱ تربΑته عヴヤ إحتراュ  :محتوى اﾝمادة

 ااتصال ااق》اعي و الحجاجي
 مفهوم ااتصال 
 مفهوم ااق》اع 

 مفهوم ااتصال ااق》اعي 
 الحجاج و ااتصال 

 مفهوم الحجاج 
 خصائص الحجاج و مجاات』 

 الحجاج في ااتصال 
 مقاربات الحجاج 

 المقاربات الباغية 
 المقاربات الم》طقية المقاربات اللسانية 

 آليات الحجاج و اآليات الباغية و االيات الم》طقية و االيات اللسانية 
 ال》تيجة / التبيان/ اادلة/ااطروحة : ترتيب اجزاء القول و مسار المحاججة في الخطاب 

  أساليب ااق》اع 
أعمال أخرى + امتحان ﾞتابي : طريقة اﾝتقييم

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
ヶレΑギャゅシ ろャゅよヱケ : ،りゲهゅボャا ،ヶよゲバャا ゲムヘャا ケاキ ،メاィ ギバシ るヨィゲゎ ،ネゅレホاا モئゅシヱ ヶف ゲΒをほわャا

ユΒاهゲよا ギヨحョ れاギΒらハ : るバらトャا ،ゲゼレヤャ モルヱ ケاキ るΒルキケاأ るバョゅイャا ،ヶハゅヨわィاا ペΑヲジわャا 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るバらトャـ ا りゲタゅバヨャه اゎゅΑゲヌルヱ メゅダゎـ اا ギΒャا リΒジح ヴヤΒャヱ リジح ヵヱゅムョ キゅヨハ(2.) 
ラヱゲآخヱ モョゅミ キاぽف :りゲダわガヨャا るΒヘジヤヘャا るハヲシヲヨャا .ゆ ユヤボャا れヱゲΒよ.ラ 

 ョحゲよま ギヨاهユΒ ـ ااヱ メゅダゎاポヲヤジャ اإヶルゅジル ـ اヱ ゲゼレヤャ ゲわレシ サゅトΒらャاノΑコヲわャ ـ اإるΑケギレムシ ـ 
 1999 .

れاギΒらハ ユΒاهゲよま ギヨحョ :モائヱ ケاキ ـ ヴャヱاأ るバらトャـ ا るΒルキケاأ るバョゅイャـ ا ヶハゅヨわィاا ペΑヲジわャا 
 ゲゼレヤャ  2004ـ. 

 メゅダゎااヱ ュاハاإ るシاケキヱ ネゅヨわィاا ユヤハ ،ラヱゲآخヱ ヵゲهヲイャا ギヨحョ . るΒバョゅイャا るفゲバヨャا ケاキ
 るΑケギレムシاإ 

1992. 
ギΒヨحャا ギらハ ギヨحョ :るバらトャـ اゲΒをほわャا れゅهゅイゎاヱ ュاハاإ れゅΑゲヌル(3)  ょわムャا ユャゅハ2000 .
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
  اﾝثاني: اﾝسداسي

  اﾝمنهجيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 مﾞتقى اﾝمنهجية: 1 اسم اﾝمادة
   4:اﾝرصيد
 2:اﾝمعامل

 اギﾟدف من ガذا اﾟم｀تقى ガو إتاحة اﾟفرصة ﾟ｀ط｀بة ﾟتقديم مشاريع بحوثギم واﾟتي يشﾞل اﾟم｀تقى أهداف اﾝتعﾞيم
.فرصة ギﾟم ﾟمカاقشتギا مع زمائギم ومع اأستاذ اﾟمカشط ギﾟذا اﾟم｀تقى  

.  أن يﾞون اﾟطاﾟب ヴﾟ دراية بمカاガج اﾟبحث :اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
.  مカاقشة اﾟمشاريع اﾟبحثية ﾟ｀ط｀بة:محتوى اﾟمادة
  :محتوى اﾝمادة

فهوم  العヱ ュヤ البحث العヤمヶ   م
  ヶمヤر البحث العヱمراحل تط

  ヶمヤئص البحث العゅخص
  ヶمヤالبحث الع れاヱخط

  ヶمヤهج البحث العゅبعض من
  るΑヘصヱهج الゅالمن
  ヴبΑج التجرヰالمن

خطヱاا البنゅء النظرヵ لヤبحث  
اختゅΑر عنヱان البحث  

  るヤد المشكΑتحد
  るボبゅالس れゅالدراس  ュΑهゅヘالم れゅΑرضヘال

  ヶمヤبحث العヤل るΑدانΑالم れااجراءا
  るنΑゅالمع

  るالماحظ
  るヤبゅボالم

  れゅنゅΑعرض الب
  ヶمヤئج البحث العゅعرض نت 

كるΑヘΑ تボدュΑ مشرヱع بحث  
 أعمال أخرى+  امتحان ﾞتابي :طريقة اﾝتقييم

 
 إلخ كتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع

 
 2005، ديوان اﾇطبوعات اﾄامعية، اﾄزائر 2م》ا『ج البحث العلمي ي علوم اإعام وااتصال، ط: أمد بن مورسلي - 
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    るΒバョゅイャا るレジャ2017/2018ا         

 2006 ، اﾄزائر، 2موريس أﾍرس، م》هجية البحث العلمي ي العلوم اإنسانية، ترمة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة لل》شر ط- 

 اﾄامعي اﾇكتب اإسك》درية، اأو{، ااجتماعية، الطبعة البحوث إعداد اﾇ》هجية اﾆطوات العلمي، البحث ﾊمد، شفيق-  

 1998 اﾅديث، 
. 1989 صرا للطباعة و ال》شر، دمشق. دومي》يك، م》ا『ج البحث اإعامي، ترمة صاح خليل أبو أصبع. وﾕر و ج. ر- 

البحث ااجتماعي اﾇعاصر م》ا『ج و تطبيقات، ترمة علي سليم، وزارة الثقافة  : ماتالون. غيفليون و ب. ر- 
. 1986، و اإعام، بغداد
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
  اﾝثاني: اﾝسداسي

  اﾝمنهجيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 اﾝمقاربات اﾜﾝمية اﾝنوعية  في اﾝبحوث ااجتماعية: 2 اسم اﾝمادة
   3 :اﾝرصيد
 2:اﾝمعامل

 
  

تعريف اﾟطاﾟب بギذケ اﾟمقاربات وتطبيقاتギما اﾟمخت｀فة في حقل ااعام وااتصال واﾟحقول : أهداف اﾝتعﾞيم
 .ااجتماعية اأخرى

يحتاج اﾟطاﾟب إﾟى اﾟخ｀فية اカﾟظرية واﾟمギカجية اﾟتي يﾞون قد تع｀مギا من مرح｀ة  : اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
. اﾟ｀يساカس

ز فيギا ع｀ى اカﾟماذج اامبريقية اﾟتي تعتمد اﾟمقاربة اﾞﾟمية واカﾟوعية  ﾟمخت｀ف :محتوى اﾝمادة  ガذケ اﾟمادة ガر
اﾟظواガر اﾟمدروسة واﾟتي توظف اإحصاء ﾞحقل ع｀مي يسギم في تカظيم وتصカيف وترتيب اﾟبياカات في شﾞل 

بة  جداول بسيطة وم゙ر
1. りاキاأヱ ゆヲヤシاأヱ アヰレヨャاヱ るよケゅボヨャا リΒよ ベゲヘャا. 
2.  るΒヘΒムャاヱ るΒヨムャا リΒわよケゅボヨャا リΒよ ベゲヘャا: 

 .اベヱゲヘャ اゅヘヨャهるΒヨΒ . أ
ゆ . るΒفゲバヨャا ベヱゲヘャا. 

3. るΒヘΒムャاヱ るΒヨムャا リΒわよケゅボヨャا リΒよ るΒゎاキاأヱ るΒイヰレヨャا ベヱゲヘャا. 
 .اベヱゲヘャ فヶ اヲトガャاれ اإゲィائるΒ . أ

ゆ . افギاأه ヶف ベヱゲヘャا. 
れ . れاヱキاأ ュاギガわシا ヶف ベヱゲヘャا. 
ゐ . るΒヨムャا ゐヲحらャا ヶء فゅダاإح. 

4. るΒヘΒムャاヱ るΒヨムャا リΒわよケゅボヨャゅよ ゅヰわホاハヱ メゅダゎااヱ ュاハاإ ュヲヤハ ヶف りゲトΒジヨャا れゅヨغΑキاゲらャا. 
5. るΒヘΒムャاヱ るΒヨムャا リΒわよケゅボヨャا リョ るΒんحらャا れاヱキاأヱ アهゅレヨャا リョ ァクゅヨル. 

 .ゎحモΒヤ اラヲヨツヨャ . أ
ゆ . ゆゅトガャا モΒヤحゎ. 
れ . ヶィヲャヲΒヨΒジャا モΒヤحわャا. 
ゐ . ヶافゲغヲレをاإ アヰレヨャا. 
ァ . ンゲأخ ァクゅヨル. 
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. بطاقة قراءة+ أعمال أخرى + امتحان ﾞتابي : طريقة اﾝتقييم
 ) إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع

 
 ノィاゲヨャا るヨئゅホ :

(1)-ヶイヤΑギレホ ゲョゅハ :るΒルヱゲわムャاإヱ るΑギΒヤボわャا れゅョヲヤバヨャا ケキゅダョ ュاギガわシاヱ ヶヨヤバャا ゑحらャا . ゲゼレヤャ りゲΒジヨャا ケاキ
キケاأ ،るハゅらトャاヱ ノΑコヲわャاヱラ .

(2)-サゲイルأ ザΑケヲョ :るΒルゅジルاإ ュヲヤバャا ヶف ヶヨヤバャا ゑحらャا るΒイヰレョ -るΒヤヨハ れゅらΑケギゎ.-ゲゎ/ ヵヱاゲحタ ギΑコヲよ 
ゲائゴイャا،ゲゼレヤャ るらダボャا ケاキ ، ラヱゲآخヱ .

(3)-ラヱキヲよ ラヲヨΑケ :ネゅヨわィاإ ユヤハ アهゅレョ . ،れヱゲΒよ ،れاギΑヲハ れاケヲゼレョ1980. 
4)-ラヲわΑコ ギΒヨحャا ギらハ メゅヨミ :ゅΒルヱゲわムャま ゅヰゎゅルゅΒよ るイャゅバョヱ るΒヘΒムャا ゐヲحらャا ユΒヨダゎ.  ،りゲهゅボャا ،ょわムャا ユャゅハ2006 .
. ゴミゲョ 2004 اゲゼレャ اゅレョ. ،ザルヲゎ ،ヶバョゅイャهア اらャحヱ ゑأヱキاゎه فヶ اュヲヤバャ اإるΒハゅヨわィ: خユバヅ ザΒヨ ه -(5)
(6)-ケキゅボャا ギらハ ヶよاゲハ :るΒハゅヨわィاإ ュヲヤバャا ヶف るΒヘΒムャا アهゅレヨャا . ،ペゼョキ ،ゲムヘャا ケاキ2007ソ،43 .
(7)-ギヨحョ ギΒヨحャا ギらハ :ュاハاإ ゐヲحよ ヶف ンヲわحヨャا モΒヤحゎ.،れヱゲΒよ ،メاヰャا るらわムョヱ ケاキ 2009ソ ،21 .
 

(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 . 

   (11)- Madelaine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 9e édition, Dalloz, 

paris, 1993. 
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
  اﾝثاني: اﾝسداسي

  ااستﾜشافيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 تصميم اﾝحمات: 1 اسم اﾝمادة
   1:اﾝرصيد
 1:اﾝمعامل

  
إعداد حماれ بصるヘ عゅمヱ る التطرベ إلヴ الحماれ  ااجتمゅعるΑ  تギدف إﾟى مد اﾟطاﾟب بأساﾟيب :أهداف اﾝتعﾞيم

 ゅرهヱヰظ ゆゅأسب ヱ れالحما るΑأهم るرفバنه من مΑتمك ヴヤز عΑمع الترك るمゅバال れゅاقバلゅب るصゅكذا الخ ヱ るΑبゅاانتخ
ゅヰمΑتصم ヶر فヱصボجه الヱأ ヶإعداده لتاف ヱ ゅヰヤفش ゆゅأسب ヱ  

منゅهج إعداد الحماヱ  れ : أن Αكヱن الطゅلゆ قد اكتسゆ مゅヰراヱ れ مゅバرف فヶ   :اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
 ゅヰヤمن أج れسطر ヶااهداف المسطرة الت パヱヤب ヴヤدرة عボال ヱ れز الحماゅإنج ヶف るΑسゅصر اأسゅنバالヱ ، ゅヰاتヱأد

  れالحما 
ヱ ذلポ بみعطゅء أمثるヤ  تطبيقية باأساس بمعカى أن توجヴ اﾟط｀بة سيﾞون  ع｀ى اﾟميدان   مادةيه :اﾝمادةمحتوى 

من البΑئる المحヱ るΑヤ التヶ تバرض ممゅرسれゅ حるΑ لحماれ تسるΑボΑヱ عゅلجれ قضゅΑゅ محるΑヤ فヶ المنطるボ التΑバΑ ヶش 
 ヴヤن عΑتمدバم れه الحماΑجヱمن أجل ت るΑفرع ュゅأقس ヴالمجتمع إل ュΑسボبت ュヰヘΑヤدة تكゅهذه الم ヶف ュتΑ ゅكم ، ゅヰΑف

 دヱر ヱسゅئل ااعاヱ ュ دヱر كヤمる الュヘ فヶ نجゅح حماته 
 ヶدة فゅالم るر خطヱتتمح 

 تバرΑف الحماヱ れ اهمΑته
るد أهداف الخطΑتحد 

  れالحما るبرمج 
 れالحما れاヱخط 

 ュΑΑボالت ヱ るバبゅد المتΑヘالتن 
 تュΑΑボ ااداء ヱ تュΑΑボ ااثر 

  るمゅバال れゅاقバال ヱ れتمراぼالم ュΑتنظ ヱ إعداد
 عوامل ال》جاح و اسباب الفشل للحمات 

 عاقة اﾅمات بالوسائط اﾄديدة

أعمال أخرى + امتحان ﾞتابي : طريقة اﾝتقييم
 ) إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع

 1994، 12.ماك غاير، اأسس ال》ظرية للحمات، ترمة السعيد بومعيزة، اجلة اﾄزائرية لاتصال، العدد
 キ2004اヱ ケائヱ るハゅらトヤャ モاヱ ゲゼレャاノΑコヲわャالتسويق ااجتماعي : ﾊمد  ابرا『يم عبيدات -م   

- 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  
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   .ااتصال ونظريات』 اﾇعاصرة، الدار اﾇصرية اللسانية:ليلى حسن السيد: حسن عماد مكاوي
 1978اأسس العلمية ل》ظرية اإعام، القا『رة دار الفكر العري : جيهان أمد رشي6

ﾊمد يرقان، ااتصال اإق》اعي من خال فن اﾆطابة ، رسالة ل》يل شهادة اﾇاجستر ي علوم اإعام وااتصال جامعة اﾄزائر،  7
1999/2000. 

 1995، 12، 11اجلة اﾄزائرية لاتصال العدد :  ترمة سعيد بومعيزة. اأسس ال》ظرية للحمات: ماك غاير. ج 8
 153: ، ص1984، عام الكتب، القا『رة، 1اإعام وااتصال باﾄما『ر والرأي العام، ط: مر ﾊمد حسن9

دار الفكر العري،القا『رة ،دون س》ة : ترمة رمزي ن》سي وعزت فهيم صاح: التأثر ي اﾄما『ر عن طريق اﾆطابة:  ديل كارنيجي10
 .41ص
 . دار الفكر العري القا『رة دون س》ة:  ترمة سعد جال. التأثر ووسائل اإق》اع: روبارت سيالديي 2 11

  2002 ، 20 اجلد 2دور مات ااتصال ي تغير السلوك اانساي ، ﾉلة ال》جاح لأحاث ،ع: اﾄواد عبد اﾄواد

التسويق ااجتماعي و خطيط اﾅمات ااعاامية ، عام الكتاب، القا『رة: فؤاد عبد اﾇ》عم البكري   

  2005ااتصال السياسي و الدعاية اانتخابية ، دار ال》هضة العربية ، القا『رة ، : صفوت العام 

تطبيقات تق》يات ااتصال العمومي اﾇطبقة ي اﾅمات العمومية ، دراسة نظرية، أطروحة دكتورا《 دولة ي : بوخبزة نبيلة 
  ، اﾄزائر 2007ااعام و ااتصال ، 

 بااضافة اﾟى مراجع في カفس اﾟمجال
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, 3

eme
 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 7
eme

  édition pearson édition France 200.P:29 

Jacque Lendrevie, Denis Lindon: Le Mercator 5
eme

 édition Dalloz, Paris. 

1997. p:13 
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
  اﾝثاني: اﾝسداسي

  ااستﾜشافيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

  ااتصال واﾝفضاء اﾝعموميتﾜنوﾝوجيا: 2 اسم اﾝمادة
   1:اﾝرصيد
 1:اﾝمعامل

   
مكن الطالب ي التحكم اﾇعري ي مفا『يم متشاب』 ومعقدة مثل  :تكنヱاヱجゅΑ ااتصゅل ヱالヘضゅء العمヱمヶ :أهداف اﾝتعﾞيم

 الفضاء العمومي وااتصال اﾇؤسساي  ، العاقات العامة وأ『م التقاطعات بي》ها أين يتم ال》قاش اجتمعي للقضايا العمومية بكل تعقيداها

وتعريف الطالب بالفاعلن السياسين وااقتصادين والثقافين ال》اشطن ي الفضاء العمومي  ، طبقة سياسية ، ﾉتمع مدي ، وسائل 
 .اإعام ، مؤسسات اقتصادية وخدماتية مؤسسات ثقافية

 ヱ ربطه  ヱ ظرヱف نشほته  الヘضゅء الバمヱمヶ أن Αكヱن الطゅلゆ عヴヤ دراるΑ  بمュヱヰヘ  : اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

. معارف カظرية عن カظريت ااتصال: اﾟمعارف اﾟمسبقة اﾟمط｀وبة 
 وااتصال اﾟمؤسساتيوااتصال اﾟعمومي اﾟفضاء اﾟعمومي دراسة مفاガيمية وتطبيقية ﾟمفギوم  :محتوى اﾝمادة

وضيح عاقة الفضاء العمومي  حرية ااعام و التعبر و التفكر العقاي الذي يشجع على و كذا ت وعاقات اﾟترابط واﾟتقاطع
اﾅرية واسعة وا ﾓد『ا سوى حدود حرية الغر وقيود ااستدال باﾇ》طق و قوة اﾅجة  مع الركيز على ضرورة إدراك  الطالب على ان 

الفضيلة واأخاق، فهي مسؤولية تتطلب مارستها عقا واعيا ﾓرم مصاح الغر وحقوقهم ومتطلبات اجتمع والسلطات ي سبيل اﾇصلحة 
ومياد شبكة اانرنت وتزايد دور『ا ااتصا‾ واندفاع مواقع التواصل ااجتماعي ي دك اﾅدود الفاصلة بن ما  ."العامة

『و عام وما 『و خاص، و تغير اﾇمارسة السياسية وتوسيع نطاقها ايد على الطالب أن يدرك مفهوم الفضاء العمومي 
الذي اكتسب أمية ﾊورية ي علوم اإعام وااتصال، وأن نرز أمية  ال》قاش وبشكل أكثر حدة، حول العاقة بن 

ي ظل  وتباين اﾇواقف بن من يرى أن 『ذ《 اﾇواقع ستكون .الفضاء العمومي، والفضاء السياسي، والفضاء اإعامي
ال》قاش وااستخدام العلي للحجة، ومن : معوا للقضاء على الفضاء العمومي بتشتيت』 وسلب حيويت』 وإفراغ』 من جو『ر《

يرى أن مواقع الشبكات ااجتماعية تشكل فرصة تارﾔية للقضاء على ال》زعة اإقصائية الي اتسم ها الفضاء العمومي 
اﾎرافات وسائل ااتصال ”الرجوازي ي الغرب، وإخراج』 من اأزمة الي قاد《 إليها تكلس اأحزاب السياسية و

فمواقع التواصل ااجتماعي تدعو إ{ إعادة قراءة مفهوم الفضاء العمومي . عن دور『ا اإخباري والت》ويري” اﾄما『ري
فبن تراجع مفهوم الفضاء العمومي . من م》طلقات سوسيولوجية واتصالية وعدم ال》ظر إلي』 من الزاوية السياسية فقط

اﾈابرماسي وضرورة إعادة قراءت』 على ضوء اﾇمارسات ااتصالية الي تتيحها مواقع الشبكات ااجتماعية يطرح السؤال 
 :عن وضع الفضاء العمومي ي السياق اﾄزائري، إن افرض》ا وجود《، ي ظل تزايد استخدام مواقع الشبكات ااجتماعية
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 مدخل عام للتك》ولوجيا اإعام و ااتصال
 الفضاء االكروي

 ﾉتمع اﾇعلومات و اﾇعرفة
 الفضاء اﾈابرماسي

 الشبكات ااجتماعية كفضاء عمومي
 الوسائط اﾄديدة و الفضاء العمومي

 الفضاء العمومي اﾈابرماسي و الشبكات ااجتماعية
 التطبيقات التك》ولوجيا للفضاء العمومي االكروي

 الواقع اافراضي و م》تديات ال》قاش كفضاء عمومي
 اﾇواقع السياسية االكرونية كفضاء لل》قاش العمومي

 اﾄزائر و التطبيقات التك》ولوجيا ي إطار الفضاء العمومي
 

أعمال أخرى + امتحان ﾞتابي : طريقة اﾝتقييم
 

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
. 1999تطور ي برامج الوسائط اﾇتعددة، أفاق اإنرنت الس》ة الثانية عشر، العدد اﾅادي عشر، فراير،:  أﾅ》يان أمد عبد اﾅميد

. ،1998اﾇ》ظمة العربية للربية والثقافة والعلوم، إسراتيجية التوثيق واﾇعلومات وخطة العمل اﾇستقبلي، تونس، - 
،ندوة اإسام و ﾉتمع اﾇعرفة ، مركز السلطان " الثوابت و اﾇتغرات ي ﾉتمع اﾇعرفة  " (『ـ 1430)اﾅسيي ، سليمان بن سام - 

 . ربيع اأول 5-4قابوس للثقافة اإسامية ، مسقط ، عمان 

. 2008، دار اﾇعرفة اﾄامعية ، 1عري ، ط– معجم مصطلحات اإعام ، اﾍليزي : اﾆليفي طارق سيد أمد - 
. 2004اﾅكومة اإلكرونية ي اﾇؤسسات العامة باﾇملكة العربية السعودية الرياض : أبو مقايض ﾓي ﾊمد علي- 
اﾅكومة االكرونية و تطبيقاها ي الوطن العري ، م》شورات اﾇ》ظمة العربية للت》مية : الطعام》ة ﾊمد ﾊمود و طريق شريف العلواش -

. 2004اإدارية ، القا『رة ، 
التحديات اﾇستقبلية ي تطبيق مفهوم إدارة إجراءات العمل ي مبادرات اﾅكومة اإلكرونية، ﾉلة العام الرخيص : أبو عزة، عادل ماد- 

 .2006، 185العدد 
. 2011 ، مكتبة اجتمع العري لل》شر و التوزيع ، عمان ، 1اإعان التقليدي و االكروي ، ط: امد ال》ادي نور الدين  و آخرون - 
. 2003التعلم االكروي مدخل إ{ التدريب التقليدي ، اﾇ》ظمة العربية للت》مية اإدارية ، القا『رة ، : إﾕان ﾊمد الغراب - 
. 1992، مكتبة اآات اﾅديثة، أسيوط، 1، ط قانون العقوبات ومخاطر تق》ية المعلومات:  『شام ﾊمد فريد رستم-

. 1999اانرنت وعصر ثورة اﾇعلومات، اﾄزائر، دار 『ومة، : لعقاب ﾊمد- 
. ، دار 『ومة لل》شر والتوزيع، بوزريعة، اﾄزائر1، ط وسائل اإعام وااتصال الرقمية: لعقاب ﾊمد- 
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. 2003، الدار اﾇصرية اللب》انية، القا『رة، مارس 3، ط تك》ولوجيا ااتصال الحديثة في عصر المعلومات: مكاوي حسن عماد- 
طبيعة التجارة اإلكرونية وتطبيقاها اﾇتعددة ، اﾇؤمر العلمي الس》وي الثاي لتك》ولوجيا اﾇعلومات :  زايري بلقاسم ودلوباشي علي - 

 .2002 (مايو_ أيار 8-6ودور『ا ي الت》مية ااقتصادية ، كلية ااقتصاد والعلوم اإدارية ، جامعة الزيتونة 
. 1999، دار ال》هضة العربية، القا『رة، 1، ط إثبات جرائم الكمبيوتر: سعيد عبد اللطيف حسن- 
. 2002فن اإعان ، مطبعة مركز جامعة القا『رة اﾇفتوح ، : سامي عبد العزيز و آخرون - 
 .2005  جانفي15 ديسمر ، 7، المفهوم، اأداء، اأنواع: محركات بحث الوسائط المتعددة:   سيد ربيع سيد-

. 1990، دار اﾇراتب اﾄامعية، بروت، اأوساط التراسلية واألياف الضوئية: الكوابل: حسن فاروق سيد - 
. 2002، اﾇركز الثقاي العري ، الدار البيضاء ، 1العرب وعصر العوﾇة، اﾇعلوماتية البعد اﾆامس، ط: كاظم ﾍاح- 
مرتكزات اقتصاديات توظيف اﾇستحدثات التك》ولوجية ي ﾉال التعليم،ﾉلة تك》ولوجيا التعليم،الكتاب :  علي ﾊمد عبد اﾇ》عم -

. 1997الثاي،حوث اﾇؤمر العلمي اﾆامس ﾄمعية اﾇصرية لتك》ولوجيا التعليم،أكتوبر
الوسائط اﾇتعددة ي حجرة الدراسة تك》ولوجيا التعليم ،دراسات و : ﾎو أفضل فهم لتك》ولوجيا التعليم: فتح الباب عبد اﾅليم سيد- 

 .1995حوث، اجلد اﾆامس،
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
  اﾝثاني: اﾝسداسي

  اأفقيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 اﾞﾝغة اأجنبية: 1 اسم اﾝمادة
   1:اﾝرصيد
 1:اﾝمعامل

 
  و اﾝعاقات اﾝعامة ااتصال : عنوان اﾝماستر

اﾟ｀غة اأجカبية : " 9"اﾝثاني اﾝمادة : اﾝسداسي
  :اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

. توظيف اﾟ｀غات اأجカبية في اﾟبحث واﾟممارسة اﾟمカギية مستقبا: أهداف اﾝتعﾞيم
. أن يﾞون اﾟطاﾟب متحﾞما في اﾟ｀غات اأجカبية :اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

  るΑااجنب るغヤاعد الヱق /  ヶعゅااجتم ヱ ヶسゅΑل السゅااتص ュلゅバبم るطゅاإح/ るボヤバالمت るΑالمراجع ااجنب ゅΑغرافヱΑヤبΑب
 بゅلجزائر 

. بين اﾟفرカسية واإカج｀يزية/ يترك ااختيار ﾟ｀طاﾟب 
: محتヱى المゅدة

 .تدرゆΑ الطヤبる عヴヤ تボدュΑ عرヱض بゅلヘرنسるΑ حヱل التخصص ر ヱرصد الرるΑぼ الغربるΑ له
 .بطاقة قراءة+ أعمال أخرى +  امتحان ﾞتابي :طريقة اﾝتقييم
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
ثاﾝثا: اﾝسداسي   ل

  اأساسيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 اشهارا: 1 اسم اﾝمادة
  5:اﾝرصيد
 2:اﾝمعامل

 
ュΑヤتجارية أو ::أهداف التعﾟطبيعة اﾟارية ذات اギخطابات ااشﾟرسائل واﾟيك اﾞيات قراءة وتفﾟب بآﾟطاﾟتزويد ا 

.اﾟسياسية أو اﾟتي تカدرج تحت مفギوم اﾟمカفعة اﾟعامة  

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 يﾞون اﾟطاﾟب م｀م بカظريات ااتصال اﾟمؤسساتي :اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
اﾟتجاري واﾟتسويق ااجتماعي واﾟتسويق اﾟسياسي اﾟتسويق ااشギار  تعريف اﾟطاﾟب بوظيفة :اﾝمادةمحتوى 

ات ااقتصادية واادارات اﾟعمومية بما فيギا اﾟمرفق  اﾟمؤسساستراتيجيةواإعان وخاصة تزويدケ بمع｀ومات عن 
.  اﾟترويج ﾟسياساتギا وبرامجギا فياﾟعام 

: ヴدافガية ،و أﾟاصرااتصاカار ،عギتعريف ااش 
 ااشギار و ااشﾞال ااتصاﾟية ااخرى 

 اﾟفرق بين ااشギار و فروع ااتصال 
 عاقة ااشギار باﾟع｀وم ااخرى 

 اﾟتطور اﾟتاريخي ﾟميﾞاカيزمات اﾟعم｀ية ااشギارية 
 من ااعان إﾟى بدايات  ااشギار 
 مرح｀ة اﾟتأسيس اﾟع｀مي ﾟاشギار 

 اابعاد ااساسية ﾟاشギار
 اﾟثقافي و ااجتماعي /اカﾟفسي /اﾟبعد ااقتصادي 

آﾟيات اﾟتأثير و ااقカاع  ااشギاري  
اﾟتسويق اﾟتجاري  

دراسة اﾟجمギور اﾟمستギدف  
 ااستراتجية اﾟتسويقية 

اﾟخطة ااتصاﾟية ااستراتجية ااشギارية  
 اﾟترويج 
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اابداع ااشギاري 
إعداد اﾟرساﾟة ااشギارية في وسائل ااعام  

دراسة اﾟوﾞاات ااشギارية و تطورガا  
اﾟتح｀يل اﾟسيميوﾟوجي ﾟ｀صورة و اﾟم｀صق ااشギاري  

تصميم حم｀ة اشギارية  
ュΑΑボالت るボΑطر : ヶبゅن كتゅل أخرى+ امتحゅأعم  

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
  عسﾞر ، ااعان ، دار اギカﾟضة اﾟعربية اﾟقاガرة دت  إحسان -
 1971أان ال اﾟريد ، فن اﾟبيع اﾟتطبيقي اﾟحديث ، تر محمد بدر اﾟدين خ｀يل دار اﾟمعارف اﾟقاガرة -
 1969خ｀يل صابات ، ااعان تاريخヴ ، اسسヴ ، قواعدケ، فカوヴカ ، أخاقヴ مﾞتبة ااカج｀و اﾟمصرية اﾟقاガرة -
 198درويش مرعي ، مبادئ ااعان ، عاﾟم اﾞﾟتب ، اﾟقاガرة -

  
 . 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) 

 

 

 

 

 

 

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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    るΒバョゅイャا るレジャ2017/2018ا         

ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
ثاﾝثا: اﾝسداسي   ل

  اأساسيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 اﾝثقافة ااتصاﾝية داخل اﾝمؤسسة: 2 اسم اﾝمادة
  5:اﾝرصيد
 2:اﾝمعامل

 
ュΑヤل : أهداف التعゅمج ヶف るدمボمت ヱ るボΑدق るرفバم ヴヤل عヱل الحصΑヰمن تس ゆلゅطヤتسمح ل るΑلゅااتص るفゅボالث  ヱ

لヤمぼسسヱ る كذا   فヶ إستراتجれゅΑ ااتصゅل الثゅボفる ااتصゅلボΑ るΑدュ فヰمゅ أعمベ لدヱر 
  مرفق عام–إدارية - اقتصادية" توظيف اﾟعاقات اﾟعامة في تحسين صورة اﾟمؤسسة 

るبヱヤالمط るボرف المسبゅمؤسسة   : المعﾟمؤسساتي بمقاربة ثقافة اﾟظريات ااتصال اカ ب م｀مﾟطاﾟون اﾞأن ي 
 بΑن الثゅボفる ااتصゅلヱ るΑ الصヱرة التΑ ヶتنゅقゅヰヤ  أعضゅء التヘكΑر عヴヤ مدى تボバد الバاقる المヱجヱدة : محتヱى المゅدة

  ヴإل るفゅاضゅب るسسぼعامة المﾟعاقات اﾟيز ع｀ى وظيفة ا دراسة カشاط مديرية ااتصال اﾟتي من بين مギامギا اﾟت゙ر
 اﾟتي ترمي إﾟى تحسين اﾟثقة واﾟتفギم من جギة ومن جギة أخرى تحسين اﾟعاقات مع اﾟجمギور

مفギوم اﾟثقافة ااتصاﾟية  
مداخل عامة ﾟ｀تقافة ااتصاﾟية اﾟفعاﾟة  

أسس بカاء اﾟثقافة ااتصاﾟية في اﾟمؤسسة    
  ヴميتガظام ااتصال أカ

  ヴمؤسساتي و خصائصﾟواع ااتصال اカأ
أساﾟيب ااتصال اﾟفعال  

شبﾞات ااتصال داخل اﾟمؤسسة  
أガمية ااتصال في اﾟعمل ااداري  

ااتصال اﾟجيد و تأثيرケ  ع｀ى  ااカتاجية 
دور اﾟثقافة ااتصاﾟية اﾟجيدة في ارساء اﾟعاقات ااカساカية  

تأثير اادارة في خ｀ق مカاخ تواص｀ي جيد  
متط｀بات ااتصال اﾟفعال  

 
ュΑΑボالت るボΑطر  : ヶبゅن كتゅل أخرى + امتحゅأعم

 
 



61 るジシぽヨャف :     اΒトシ リΒغゅよキ リΒヨャ ギヨحョ るバョゅィ2ゲわシゅヨャا ラاヲレハ                                           るョゅハ れゅホاハヱ メゅダゎا       
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 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
 ベΑفヱل أحمد تΑجم :  るΑااسكندر るΑバمゅالدار الج ، ヶヘΑظヱ ل مدخلゅإدارة أعم

 るΑااسكندر るΑバمゅل ، الدار الجゅد الصحن إدارة ااعمΑ1997محمد فر  
  2003المكتゆ الجゅمヶバ الحدΑث ااسكندرるΑ : منゅل محمヱد طれバヤ أسゅسれゅΑ فヶ عュヤ اادارة 

ょΑゲغ ノΒヨジャا ギらハ ょΑゲغ:،るΑケギレムシاإ،るバョゅイャا ゆゅらش るジシぽョ،ゲタゅバヨャا ノヨわイヨャا ヶف るョゅバャا れゅホاバャا ヱ メゅダゎ2004اإ . ょΑゲغ
ギヨأح ギΒシ ギヨحョ:るΑケギレムシاإ، るΒバョゅイャاるفゲバヨャاケاキ،ュاハاإヱ メゅダゎاإ ネゅヨわィاإ ユヤハ1996 

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 
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    るΒバョゅイャا るレジャ2017/2018ا         

ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
ثاﾝثا: اﾝسداسي   ل

  اأساسيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 ااتصال وتسيير اأزمة: 3 اسم اﾝمادة
  5:اﾝرصيد
 2:اﾝمعامل

 
تمكΑن الطゅلゆ من مバرفる أن السヤطる الحるΑボΑボ تكمن  فヶ السΑطرة  ヱالتحكュ فヶ ااتصゅل ヱ عヴヤ  :أهداف اﾝتعﾞيم

ゅヰدة لゅطرة المضΑط السゅإحب ヴヤع ゅヰو   قدرتガ دف ااساسيギﾟاحية إذن اカﾟيات إدارة اأزمة من اﾟم في اﾞتحﾟا
 .ااعامية وااتصاﾟية في عاقاتギا باﾟرأي اﾟعام

أهمるΑ :  أن Αكヱن الطゅلゆ قد اكتسゆ مゅバرف فカ. ヶظريات ااعام وااتصال: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
  ، مバرفる حヱボل المバرفる التヶ تتゅボطع مع المヱضヱع   فヶ تسΑΑر اازمれゅ اتصゅلا

 اギﾟدف من ガذケ اﾟمادة ガو تمﾞين اﾟطاﾟب من اﾟتعرف ع｀ى آﾟيات إدارة وتسيير مخت｀ف اأزمات محتوى اﾝمادة
 ヴتي تواجﾟمجتمعية اﾟمؤسسات اﾟزاعات أو صراعات "  اカ "ية في الﾟآﾞ يفيات توظيف ااتصالﾞ خفيف من تو

فوظيفة اﾟعاقات اﾟعامة ا تتضح تماما إا عカدما تواجヴ اﾟمؤسسات اﾟخاصة و .حدة اأزمات وتفضيل اﾟحوار
 ヴا ذاتガدد وجودギافس أو تカمﾟعمل و اﾟا ع｀ى اギا و مقدراتギدد وضعギومية أزمة ما تﾞحﾟومية و غير اﾞحﾟعامة اﾟا

و قدرتギا ع｀ى اﾟبقاء  
تحديد اﾟمفاガيم  

ااتصال  / اازمة
ュれゅョコاأ メゅダゎا メヲح ュゅハ モخキ  

るــــــョコاأ ュヲــــــヰヘョ  
 :るــــョコــــف اأΑゲバゎ  

 れゅョコاا ネاヲルأ 
 :るـــــョコاأ ゐヱギح ゆゅــــらシأ  

 れゅョコاا りケاキま 
 るョコاا ノョ モョゅバわャا ベゲヅ 

 るョコاا ゾΒガゼゎ 
 るョヱاا ノョ モョゅバわャا れاヲトخ 

 るヰィاヲヨャئ اキゅらョ  
メゅــダゎاا ュヲــヰヘョ  
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メゅــダゎئ ااキゅـらョ  
 :メゅـــダゎاا ュゅــヰョ  

 メゅダゎاا るΒャゅバف モョاヲハ 

れゅョコاأ メゅダゎا りケاキ  
 れゅョコاا るヰィاヲョ ヶف メゅダゎاا 

 るョコاا ギバよ ヱ ءゅレをأ ヱ モらホ メゅダゎاا ケヱキ 
 れゅバئゅゼャا ヱ るΑキゅバヨャا れاヨحャا るヰィاヲョ  

  :れゅョコء اأゅレをأ ゥゅイレャا  

 :ヶゎゅョコاا メゅダゎاا れゅホヲバョ  

بカاء カظام ﾟ｀مع｀ومات + أعمال أخرى +  امتحان ﾞتابي :طريقة اﾝتقييم
 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع

  1993عبゅس رشدヵ إدارة اازمれゅ فゆ عゅلュ متغΑر ، الゅボهرة ااهراュ لヤنشر 
  1995عتمゅن عمゅن مヱاجるヰ اازمれゅ الゅボهرة مصر الバربるΑ لヤتヱزΑع 

 ヶلヱمدب るهرة مكتبゅボال れゅمحسن احمد ، إدار ة اازم ヵرΑ1990الخض  
-  ヵコゅイح ヴヘトダョ , るΑケاキاإヱ るΒルゅジルاإ れゅホاバャا ヶف メゅバヘャا メゅダゎاا ,ノΑコヲわャاヱ ゲゼレャا れゅシاケギャ るΒバョゅイャا るジシぽヨャا , るバらトャا れヱゲΒよ

(2,)1417-1997 . 
  ゲョゅハ リジΑ , ゅヰャ ヶミヲヤジャا モخギヨャاヱ るΑケاキاإ れاゅダゎاا , ゲゼレヤャ خΑゲヨャا ケاキ ,1406- 19866 . 

3-  るΑケギレムシاإ るバョゅィ ، メゅダゎاا れゅΑゲヌル ، ヶよヲレトャا ギヨحョ ギヨحョ2001 . 
 

 るΒルゅレらヤャا るΑゲダヨャا ケاギャا  るΒョاハاا るらわムヨャا ، れゅョコاا るイャゅバョ ヱ ュاハاا  ヵヱゅムョ キゅヨハ リジ2005ح  

  るΑケギレムシاإ ، るΒバョゅイャا ケاギャا ، メゅダゎاا ヶف るΑケاキاإ マゎاケゅヰョ ノفゲゎ فΒミ ゲهゅョ ギヨ1997اح . 

 1999أدゆΑ خضヱر ااعاヱ ュ اازمれゅ دار ااュゅΑ د ュ ュ لヤطبゅعヱ る النشر ヱ التヱزΑع 
 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) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bougnoux
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2707137766
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bougnoux
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2037410107
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bougnoux
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2707128678
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2271068738
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Mi%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2706112948
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2707159336
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2859397450
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alex_Mucchielli
http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2011457149
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    るΒバョゅイャا るレジャ2017/2018ا         

 Manuel Castells  COMMUNICATION ET POUVOIR Éditeur : MAISON DES SCIENCES DE 
L’HOMME (MSH) 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nonfiction.fr/fiche-auteur-4001-manuel_castells.htm
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
ثاﾝثا: اﾝسداسي   ل

 اأساسيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 صورة اﾝمؤسسة وااتصال اﾝشامل: 4 اسم اﾝمادة
  5:اﾝرصيد
 2:اﾝمعامل

 

 

اりケヲダャ اゎ ヶわャحメヱゅ اゅレよ るジシぽヨャءهペΑゲヅ リハ ゅヰバΒヨヤゎ ヱ ゅ ااメゅダゎ عカد أガمية تمﾞين اﾟطاﾟب من اﾟوقوف : أهداف اﾝتعﾞيم
 ゅヰヤバィ ヱ ゅヰゎケヲタ ヶف るジシぽヨャا ユムحわゎ فΒミ るジシぽヨャا りケヲタ れゅルヲムョ ヶف ユムحわャا ヶف ょャゅトャا リΒムヨゎ リョ ギよ ه اΒらハヱ ヶゎゅジシぽヨャا

  るΒャゅダゎاا るジシぽヨャاف اギأه ノョ るヨイジレョ ヱ るΒよゅイΑま
 مرفق عام –إدارية - اقتصادية" توظيف اﾟعاقات اﾟعامة في تحسين صورة اﾟمؤسسة 

 
باﾟصورة و عاقتギا . وسيرورة اﾟعم｀ية ااتصاﾟيةااتصالاﾟتحﾞم في カظريات  : اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
 اﾟمروجة من قبل اﾟمؤسسة 

اساسيات ااتصال اﾟتي من شأギカا ان ترسم صورة ايجابية عギカا و ب｀وغ اﾟصورة  بشرح ﾞل :محتوى اﾝمادة
ة من قبل اﾟجماガير     .اﾟرغوبة و تصحيح اﾟصورة اﾟمد゙ر

 りキゅヨャا :ヱ るジシぽヨャا りケصو モمゅشャا メゅダاات
 るヨヌレヨャا リハ りケوダャا リΑوムت ヶف ゅهケヱキ  るمゅバャا メゅダاات モئゅシヱ 

 りケوダャا れゅΒシゅシأ 
 ゅهケوトخ تΑケゅت ヱ ゅمفهومه 

ゅهャ るヤمゅحャا ヱ りケوダャمفهوم ا リم るらΑゲボャا ユΒهゅفヨャا 
 るامバャا 
 りゲشهャا 

 るΑهوャا ヱ ノホوヨتャا 
 ノホوヨتャا ヱ るΑهوャゅよ りケوダャا るホاハ 

 りケوダャئص  اゅダخ ヱ れゅルوムم 
 りケوダャا リΑوムت 

ケوダャا るΒヨأه 
りケوダャا ユΒΒボت 

るジシぽヨャا りケصو モボル ヶف ヶィケゅガャا ゅهヤムشヱ るジシぽヨャا モاخキ るمゅバャواء اィاا ケヱキ 
 りケوダャا キゅバよأ 

 るヨヌレヨヤャ りケوダャا モΒムتش るΒヤヨハ 
 りケوダヤャ るΒイاتゲتシء اゅレよ افギأهヱ ヅヱゲش 

 りケوダャا りケاキا るΑゲヌル 
 りケوダャا りケاキا ヅヱゲش 

ケوダャا りケاキま هィتوا ヶتャا れゅΑギتحャا 
 モمゅشャا メゅダاتャ ヶイاتゲتシاا  ケゅジヨャا 
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 メゅダاات ヱ るジシぽヨャا ベوシ 
 マヤتهジヨャا ポوヤシ ベوジャا るفゲバم 

 メゅダاات モئゅシヱ 
 ンゲらムャا モئゅシوャا 

 ゅヨレジャا ラوΑゴفヤتャو اΑキاゲャا れゅボダヤヨャا るفゅحダャا 
りギΑギイャا ゅΑギヨャا 

  アΑヱゲتャا 
 ヶثギحャا メゅダاات モئゅシヱ 

 ゅレΒジヨャا ヱ ゅΑゅハゲャا 
 るفゅحダャا ノم れゅホاバャا ヱ るمゅバャا れゅホاバャا 

 チケゅバヨャا  れゅルوャゅダャا 
 ヶヤاخギャا メゅダاات れゅΒレボت 
 ヶヤاخギャا メゅダئف ااتゅドヱ 

 
أعمال أخرى  +  امتحان ﾞتابي :طريقة اﾝتقييم

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
 

 2000هるシギレ ااハاヱ ラ اバャاれゅホ اゅバャمヱ る تゅボΒらトتهゅィ ゅمれヱゲΒよ るバ : أよو ホحف ギらハ اジャام 
 サケゅムャا ギらハ ヵギヨح ヶイルشواガらャا : るΑケギレムシث ااΑギحャا ヶバمゅイャا ょتムヨャا ، るΒハゅヨتィاا るمギガャا ケوヌレم リم るمゅバャا れゅホاバャ2001ا  

 ゲダم るΑゲダومヤイルاا るらتムم るمゅバャا れゅホاバャا ヶف りギΑギイャا れゅهゅイاات キوヨمح ギヨمح ヵゲوهイャ1971ا 
 ラゅヨハ るفゅボんャا るمゅバャا れゅホاバャا ヴャま モخギャا ギヨمح ベاヱゲャا ギらハ ヶヨΒャギャ2011ا  

 メوヤح ヱ れاムمش るمゅバャا れゅホاバャا ドمحفو ギヨمح ヵゲهゴャ2004ا 
 ギΑゲف ギヨمح リحダャا : ゲダم ノΑコتوャا ヱ ゲشレャا ヱ ノらトャ るΒバمゅイャا ケاギャا ペΒらトتャا ヱ ئキゅらヨャا リΒャ るمゅバャا れゅホاバャ2003 2002ا  

 ギヨمح ヶヨفه ヵヱギバャا : ラゅヨハ ノΑコتوャا ヱ ゲشレヤャ るمゅシأ ケاキ، るمゅバャا れゅホاバャا ヶف りギΑギィ ユΒهヤ2001مف 
  . 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
ثاﾝثا: اﾝسداسي   ل

  اﾝمنهجيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 إعداد مذﾜرة: 1 اسم اﾝمادة
  4:اﾝرصيد
 2:اﾝمعامل

 

وج حقل اﾟبحث اﾟع｀مي باقتراح مذﾞرة تخرج واカجازガا ومカاقشتギا أمام ﾟجカة : أهداف اﾝتعﾞيم تمﾞين اﾟطاﾟب من ゚و
 .اﾟتحﾞيم يتوج بギا اﾟطاﾟب مسارケ اﾟتع｀يمي

  اﾟتحﾞم في اﾟمギカجية:اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

 يقترح اﾟطاﾟب مشروع بحث يوافق ع｀يヴ ااستاذ اﾟمشرف ع｀ى اﾟمذﾞرة ، ويعرض ع｀ى ﾟجカة :محتوى اﾝمادة
اﾟتﾞوين ﾟ｀حصول ع｀ى اﾟموافقة اギカﾟائية ، يعمل اﾟطاﾟب ع｀ى توظيف معارفة اカﾟظرية واﾟعم｀ية باإضافة إﾟى 

. استغال اﾟمراجع واﾟمصادر اﾟتي يوفرガا اﾟقسم ﾟتمﾞين اﾟطاﾟب من اتمام مشروعヴ في اآجال اﾟمحددة
أعمال أخرى  + امتحان ﾞتابي : طريقة اﾟتقييم . مカاقشة اﾟمذﾞرة أمام ﾟجカة ع｀مية:طريقة اﾝتقييم

 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
 2005، ديوان اﾇطبوعات اﾄامعية، اﾄزائر 2أمد بن مورسلي، م》ا『ج البحث العلمي ي علوم اإعام وااتصال، ط-

 2006 ، اﾄزائر، 2موريس أﾍرس، م》هجية البحث العلمي ي العلوم اإنسانية، ترمة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة لل》شر ط- 

 اﾄامعي اﾇكتب اإسك》درية، اأو{، ااجتماعية، الطبعة البحوث إعداد اﾇ》هجية اﾆطوات العلمي، البحث ﾊمد، شفيق-  

 1998 اﾅديث، 

 1993القا『رة،  الكتب، اأو{، عام الطبعة اإعام، حوث ي اﾄمهور دراسات ﾊمد، اﾅميد عبد- 
-  るترجم ، るΑنゅاإنس ュヱヤバال ヶف ヶمヤバالبحث ال るΑجヰس أنجرس ، منΑرヱم :              ヵヱد صحراΑزヱب

ヱ ، نشر ، الجزائرヤل るصبボ2004آخران ، دار ال .  
  .2000 ، دار المゅバرف ، الゅボهرة ، المنヰجるΑ فヶ كتゅبる البحヱث ヱ الرسゅئل الجゅمるΑバعثمゅن حسن عثمゅن ،  -
-  ، れヱرΑب ، ベゅدار اآف ، ヶعゅالبحث ااجتم ヶل فΑヤالتح ヱ るΑعヱضヱل عمر ، المΑヤن خバ1983 م.  
-  ヶمヤバن ، البحث الヱآخر ヱ نゅقヱذ れداΑنشر             :  عبヤل ヵヱبه ، دار مجداΑلゅأس ヱ اتهヱأد ヱ مهヱヰヘم

 ヱ . れالتヱزΑع  ، عمゅن ، د 
-  ، れヱرΑب ، るバΑヤدار الط ، ヶعゅهج البحث ااجتمゅلمن るΑمヤバن محمد الحسن ، اأسس الゅ1986إحس  
-  ヶعゅالبحث ااجتم ュΑتصم ، ヶبヤج ベعبد الرزا ヶヤع : ، るΑバمゅالج るرفバدار الم ، れゅΑجΑااسترات ヱ اأسس

 ، るΑ1985ااسكندر.  
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 .  
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    るΒバョゅイャا るレジャ2017/2018ا         

 

ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
ثاﾝثا: اﾝسداسي   ل

  اﾝمنهجيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 إعداد مواد اﾝعاقات اﾝعامة إنتاج و: 2 اسم اﾝمادة
  3:اﾝرصيد
 2:اﾝمعامل

 
، ヱ انتゅج ヱ اعداد مゅدة الバاقれゅ الゅバمる  تボنれゅΑ تバرΑف الطゅلゆ ゆاギﾟدف من ガذا اﾟم｀تقى ガو  :أهداف اﾝتعﾞيم

 اتصゅلるΑ  منتヱجれゅ تدرΑبه عヴヤ التحكュ فヶ أدヱاته ヱ تボنゅΑته  ، ヱ تヱجΑه أفكゅره ヱ صゅヰヤボ بشكل Αضمن إعداد 
 .متمΑزة  

 إتاحة اﾟفرصة ﾟ｀ط｀بة ﾟتقديم مشاريع بحوثギم واﾟتي يشﾞل اﾟم｀تقى فرصة ギﾟم ﾟمカاقشتギا مع زمائギم ومع اأستاذ 
.اﾟمカشط ギﾟذا اﾟم｀تقى  

. اﾟعاقات اﾟعامة  قواعد إعداد مواد أن يﾞون اﾟطاﾟب ヴﾟ دراية ب : اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
. مカاقشة اﾟمشاريع  ﾟ｀ط｀بة: محتوى اﾟمادة
أعمال أخرى  + امتحان ﾞتابي : طريقة اﾟتقييم

 
 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) :  المراجع

 ュاジャا ギらハ حفホ ヲよأ : れヱゲΒよ るバョゅィ ゅヰゎゅボΒらトゎ ヱ るョゅバャا れゅホاバャا ヱ ラاハاا るシギレ2000ه 
 サケゅムャا ギらハ ヵギヨح ヶイルاヲゼガらャا : ゑΑギحャا ヶバョゅイャا ょわムヨャا ، るΒハゅヨわィاا るョギガャا ケヲヌレョ リョ るョゅバャا れゅホاバャا

 るΑケギレムシ2001اا  
 ゲダョ るΑゲダョヲヤイルاا るらわムョ るョゅバャا れゅホاバャا ヶف りギΑギイャا れゅهゅイゎاا キヲヨحョ ギヨحョ ヵゲهヲイャ1971ا 

 ラゅヨハ るفゅボんャا るョゅバャا れゅホاバャا ヴャま モخギャا ギヨحョ ベاヱゲャا ギらハ ヶヨΒャギャ2011ا  
 メヲヤح ヱ れاムゼョ るョゅバャا れゅホاバャا ドヲヘحョ ギヨحョ ヵゲهゴャ2004ا 

 ギΑゲف ギヨحョ リحダャا : ゲダョ ノΑコヲわャا ヱ ゲゼレャا ヱ ノらトャ るΒバョゅイャا ケاギャا ペΒらトわャا ヱ ئキゅらヨャا リΒャ るョゅバャا れゅホاバャا
2002 2003  

 ギヨحョ ヶヨヰف ヵヱギバャا : ラゅヨハ ノΑコヲわャا ヱ ゲゼレヤャ るョゅシأ ケاキ، るョゅバャا れゅホاバャا ヶف りギΑギィ ユΒヰヤヘョ2001 
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ااتصال واﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
ثاﾝثا: اﾝسداسي   ل

  ااستﾜشافيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 اﾝمقواتية: 1 اسم اﾝمادة
  1:اﾝرصيد
 1:اﾝمعامل

  
ラゅΒらゎ أهるΒヨ اユΒヤバわャ اヱゅボヨャاヶゎ فゥヱケ ゴΑゴバゎ ヶ اヱゅボヨャاるらヤトャ るΒゎ اリΒトヤジョ ،れゅバョゅイャ اヲツャء فヴヤハ マャク ヶ أهユ  :أهداف اﾝتعﾞيم

 マャク リョヱ ،ゅヰャ りゲジヘヨャا れゅΑゲヌレャاヱ るΒゎاヱゅボヨャゅよ るボヤバわヨャا ユΒهゅヘヨャا モヤحル れゅΒئゅダاإحヱ れゅΒトバヨヤャ ゲヌレャゅよ ゲائゴイャا ヶف ゅهケヱキヱ ゅヰバホاヱ 
 ゅهギバよヱ ،ヵゲائゴイャا キゅダわホاا リョ りゅボわジヨャا ュヲボル ゥヱケ リョ ノفゲゎ ラأ リムヨΑ ヶわャاヱ ヶゎاヱゅボヨャا ユΒヤバわャا アョاゲよ هΑヲわحゎ ラأ リムヨΑ ゅョ ラゅΒらわよ 

 ユΒヤバわャا ヶف るΒジΑケギわャا れゅΒイΒゎاゲわシاャ リΒレΒらョヱ ،マャグよ ユゎ ヶわャا ゐゅحよاأヱ れゅヨهゅジヨャف اヤわガヨャ マャグよ リΒضケゅハ るらヤトャا ンギャ るΒゎاヱゅボヨャا
،るΒよゲバャا メヱギャض اバよ ヶف ヶゎاヱゅボヨャا ユΒヤバわャا ノホاヲャ ゲミ ク ノョ ،ヶゎاヱゅボヨャا 

 ゅボをفる اヱゅボヨャاるΒゎ فゎ ヶحゲΑゲ اケキゅらヨャاノΒイゼゎヱ れ ااケゅヨんわシ م｀م بدورأن يﾞون اﾟطاﾟب  : اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
るイわレヨャا るトシヲわヨャاヱ りゲΒغダャا れゅジシぽヨャا リョ ギΑゴヨャا ペヤخ ヴャま ヶョاゲャا. 

  :محتوى اﾝمادة
 المقاواتية 

 نشأة المقاواتية 
 ااتجا『ات المفسرة للمقاواتية 

 مصطلحات ذات عاقة بالمقاواتية 
 ما『ية المقاول 

 المقاول ، إدارة التغيير و إدارة المؤسسة 
 التأصيل ااصطاحي للمقاول المدير و القائد 

 دور ااقتصادي و ااجتماعي  للمقاواتية  
 واقع المقاواتية في الجزائر 

 نشأ و تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر 
 أ『مية المقاواتية في ال》شاط ااقتصادي في الجزائر 

 التعليم المقاواتي و الروح المقاواتية 
 اانشاء و التسيير المقاواتي 

 الممارسات و الطرق البيداغوجية لتكوين المقاواتي 
 العوائق الرئيسية لاتصال بالمؤسسات الحديثة 

.  أعمال أخرى+ امتحان ﾞتابي : طريقة اﾝتقييم
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 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع
اょわムャ: أヱا  

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 
5NacerンEddine 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 &  
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
ثاﾝثا: اﾝسداسي   ل

  اﾝمنهجيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 تطبيقات اﾝعاقات اﾝعامة: 2 اسم اﾝمادة
  1:اﾝرصيد
 1:اﾝمعامل

  
من تヱسΑع فュヰ مع التركΑز عヴヤ تمكΑنه  بتطبيقات اﾟعاقات اﾟعامة تギدف إﾟى مد اﾟطاﾟب  :أهداف اﾝتعﾞيم

  الバاقれゅ الゅバمヱ る ربطゅヰ بمجゅل الバمل المΑدانヱ ヶ تバرヘΑه ببバض الحゅاれ فヶ مجゅل الバاقれゅ الゅバمる فヶ الجزائر

مヱاد الバاقれゅ منゅهج إعداد : أن Αكヱن الطゅلゆ قد اكتسゆ مゅヰراヱ れ مゅバرف فヶ  : اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
 るمゅバزالゅإنج ヶف るΑسゅصر اأسゅنバالヱ ، ゅヰاتヱأد ヱ   ゅمن ه れسطر ヶااهداف المسطرة الت パヱヤب ヴヤدرة عボال ヱ
ゅヰヤأج るمゅバال れゅاقバال    

ヱ ذلポ بみعطゅء أمثガ るヤي مادة تطبيقية باأساس بمعカى أن توجヴ اﾟط｀بة سيﾞون  ع｀ى اﾟميدان   :محتوى اﾝمادة
من البΑئる المحヱ るΑヤ التヶ تバرض ممゅرسれゅ حるΑ لحماれ تسるΑボΑヱ عゅلجれ قضゅΑゅ محるΑヤ فヶ المنطるボ التΑバΑ ヶش 

 فゅヰΑ ، كمΑ ゅتュ فヶ هذه المゅدة تكュヰヘΑヤ بتボسュΑ المجتمع إلヴ أقسュゅ فرعるΑ من أجل تヱجΑه 
  ゅヰمΑヱボت ヱ ゅヰヤΑヤتح ヱ الجزائر ヶف るمゅバال れゅاقバببرامج ال るصゅالخ るΑالدراس れاゅض الحバراض بバاست

  ゅヰمΑヱボت ヱ ゅヰヤΑヤتح ヱ الجزائر ヶف るمゅバال れゅاقバال  れبمشكا るصゅالخ るΑالدراس れاゅض الحバراض بバاست
  ゅヰمΑヱボت ヱ ゅヰヤΑヤتح ヱ الجزائر ヶف るمゅバال れゅاقバال れゅسسぼبم るصゅالخ るΑالدراس れاゅض الحバراض بバاست

 
 . أعمال أخرى+ امتحان ﾞتابي : طريقة اﾝتقييم

 
 ( إلخكتヱ،ゆمطبヱعれゅ، مヱاقع انترنれ،) : المراجع

 ュت ヶالت るلゅالح れゅد بمراجع دراسゅااسترش ヱ ゆبتخصص الطا るボヤバالمت るΑالدراس れاゅض الحバر بゅΑاخت
 اعتمゅدهゅ فヶ مذكراれ التخرج لنΑل شゅヰدة المゅستر 

 1994، 12.ماك غاير، اأسس ال》ظرية للحمات، ترمة السعيد بومعيزة، اجلة اﾄزائرية لاتصال، 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 
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ااتصال و اﾝعاقات اﾝعامة   : عنوان اﾝماستر
ثاﾝثا: اﾝسداسي   ل

 اأفقيةوحدة اﾝتعﾞيم : اسم اﾝوحدة
:  اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية

 اﾞﾝغة اأجنبية: 4 اسم اﾝمادة
  1:اﾝرصيد
 1:اﾝمعامل

 

  و اﾟعاقات اﾟعامة ااتصال : عنوان اﾝماستر
اﾟ｀غة اأجカبية : «1»اﾝثاﾝث اﾝمادة : اﾝسداسي

د カبي｀ة بوخبزة  . أ:اأستاذ اﾝمسئول عن اﾝوحدة اﾝتعﾞيمية
تقوية قدرة اﾟطاﾟب ع｀ى اﾟتحﾞم في استخدام اﾟمفاガيم اﾟمتخصصة باﾟ｀غة اﾟفرカسية أو ااカج｀يزية   .:أهداف اﾝتعﾞيم

رشادケ أيسر اﾟطرق ﾟ｀ترجمة اﾟع｀مية カ｀ﾟصوص اﾟتاريخية  وا 
. اﾟتحﾞم في اﾟ｀غات اأجカبية :اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

カصوص متع｀قة باﾟتخصص مカتجة في اﾟدول اﾟغربية  : محتوى اﾝمادة
. أعمال أخرى+  امتحان ﾞتابي :طريقة اﾝتقييم

 
 السداسヶ الرابع 

  و اﾟعاقات اﾟعامة ااتصال : عنوان اﾝماستر
اカجاز مذﾞرة تخرج ": 1"اﾝرابع عمل شخصي: اﾝسداسي

:  اأستاذ اﾟمسئول عن اﾟوحدة اﾟتع｀يمية
وج حقل اﾟبحث اﾟع｀مي باقتراح مذﾞرة تخرج واカجازガا ومカاقشتギا أمام ﾟجカة : أهداف اﾝتعﾞيم تمﾞين اﾟطاﾟب من ゚و

. اﾟتحﾞيم يتوج بギا اﾟطاﾟب مسارケ اﾟتع｀يمي
اﾟتحﾞم في مギカجية اﾟع｀مي  : اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة

يقترح اﾟطاﾟب مشروع بحث يوافق ع｀يヴ ااستاذ اﾟمشرف ع｀ى اﾟمذﾞرة ، ويعرض ع｀ى ﾟجカة : محتوى اﾝمادة
اﾟتﾞوين ﾟ｀حصول ع｀ى اﾟموافقة اギカﾟائية ، يعمل اﾟطاﾟب ع｀ى توظيف معارفة اカﾟظرية واﾟعم｀ية باإضافة إﾟى 

 .استغال اﾟمراجع واﾟمصادر اﾟتي يوفرガا اﾟقسم ﾟتمﾞين اﾟطاﾟب من اتمام مشروعヴ في اآجال اﾟمحددة

.   مカاقشة اﾟمذﾞرة أمام ﾟجカة ع｀مية:طريقة اﾝتقييم
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  و اﾟعاقات اﾟعامة ااتصال : عنوان اﾝماستر
أو حزب سياسي  .اﾟقيام بتربص ميداカي في مؤسسة أو إدارة عمومية": 2"اﾝرابع عمل شخصي: اﾝسداسي

:  اأستاذ اﾟمسئول عن اﾟوحدة اﾟتع｀يمية
.  اﾟقيام بتربص ميداカي في مؤسسة اقتصادية أو إدارية أو مرفق عام:أهداف اﾝتعﾞيم

. اﾟقدرة ع｀ى اﾟماحظة واﾟتحرير ااداري ﾟ｀تقارير: اﾝمعارف اﾝمسبقة اﾝمطﾞوبة
 . ااستفادة من اﾟتربص ومن جم｀ة اﾟماحظات واﾟمعطيات اﾟمجمعة في إカجاز تقرير اﾟتربص:محتوى اﾝمادة

.  تقييم اﾟتربص من قبل رئيس اﾟتخصص: طريقة اﾝتقييم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 るジシぽヨャف :     اΒトシ リΒغゅよキ リΒヨャ ギヨحョ るバョゅィ2ゲわシゅヨャا ラاヲレハ                                           るョゅハ れゅホاハヱ メゅダゎا       
                                                       

    るΒバョゅイャا るレジャ2017/2018ا         

 

 
 



75 るジシぽヨャف :     اΒトシ リΒغゅよキ リΒヨャ ギヨحョ るバョゅィ2ゲわシゅヨャا ラاヲレハ                                           るョゅハ れゅホاハヱ メゅダゎا       
                                                       

    るΒバョゅイャا るレジャ2017/2018ا         

 

 
 



76 るジシぽヨャف :     اΒトシ リΒغゅよキ リΒヨャ ギヨحョ るバョゅィ2ゲわシゅヨャا ラاヲレハ                                           るョゅハ れゅホاハヱ メゅダゎا       
                                                       

    るΒバョゅイャا るレジャ2017/2018ا         

 

 


