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الヰヘرس 
 

 
I- سترゅف المΑتعر るقゅبط-------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------تحدΑد مكゅن التكΑヱن -1
 --------------------------------------------المشゅركヱن فヶ التほطΑر   -2
 ---------------------------------------------إطゅر ヱأهداف التكΑヱن -3

 --------------------------------------شرヱط االتحベゅ  .أ 
 ゆ. نΑヱأهداف التك-------------------------------------------- 
 ------------------------------------ الボدراれ المستヰدفる المぼهاヱ れ .ج 
 ----------------------------الボدراれ الجヱ るΑヱヰ الヱطنるΑ لゅボبるΑヤ التشغΑل .د 
 -----------------------------------الجسヱر نحヱ تخصصれゅ أخرى .ه 
 ヱ.  نΑヱع التكヱمشر るバبゅمت れشراぼم----------------------------------- 
 .........................................................قدراれ التゅأطΑر .ز 

----------------------------------------- اإمكゅنれゅΑ البشرるΑ المتヱفرة-4
----------------------------------- اسゅتذة المぼسسる المتدخΑヤن فヶ ااختصゅص - أ

ゆ-ヶرجゅر الخΑطほالت------------------------------------ 
------------------------------------------ اإمكゅنれゅΑ المゅدるΑ المتヱفرة-5

 --------------------------------- المخゅبر البΑداغヱجヱ るΑالتجΑヰزاれ  .أ 
 ゆ. れゅسسぼالم ヶن فΑヱالتكヱ ن التربصΑدゅΑم ---------------------------- 
 --------------------------------مخゅبر البحث لدعュ التكΑヱن فヶ المゅستر .ج 
 -------------------------------مشゅرΑع البحث لدعュ التكΑヱن  فヶ المゅستر .د 
 ---------------- 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 

 
II -ュΑヤتعヤل ヶالسداس ュΑالتنظるقゅبط ------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------السداسヶ اأヱل -1
2- ヶنゅالث ヶالسداس------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------السداسヶ الثゅلث -3
 ------------------------------------------------السداسヶ الرابع -4
 --------------------------------------------حヱصるヤ شゅمるヤ لヤتكΑヱن -5

 

IIIدةゅصل لكل مヘمج المゅالبرن  

IV -دヱボالع/れゅΑقゅヘاات --------------------------------------------- 
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 2جゅمعる محمد لمΑن دبゅغΑن ،سطΑف :تحدΑد مكゅن التكΑヱن -1

 دヰمع ヱأ るΑヤك :るΑعゅااجتم ヱ るΑنゅاإنس ュヱヤالع   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- 
 
 

 
 :المぼسسヱ れゅ الشركゅء ااجتمゅعヱΑن ااقتصゅدヱΑن اآخرヱن- 

 
 
 - ゆنゅن اأجヱΑلヱء الدゅالشرك: 

 
 
 
 

 
   ベالماح ヶن فΑヱلتكゅب るصゅالخ れゅΑقゅヘإدراج اات .
  : إطゅر ヱأهداف التكΑヱن-3

 
 شرヱط االتحベゅ - أ
 
 

 : فヶ احد التخصصれゅ التゅلるΑ  (د.ュ.ل )أن Αكヱن الطゅلゆ متحصل عヴヤ لΑسゅنس 
 اتصゅل -
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ゆ -نΑヱأهداف التك (، نΑヱالتك るΑゅヰعند ن るرف المكتسبゅバالم، るدفヰالمست れءاゅヘر20الكΑدボأكثر ت ヴヤسطر ع ) 
 
 

 るΑاأهداف اآت ベΑボدة تحΑئط الجدゅسヱال ヱ ヵرΑهゅل الجمゅااتص ヶن فΑヱدف التكヰستΑ: 
تكΑヱن الطヤبる تكΑヱنゅ عヤمゅΑ حدΑثヱ ゅ أصΑا Αتゅヘعل إΑجゅبゅΑ مع بΑئته الثゅボفヱ るΑ -  .أ 

 .ااجتمゅعヱ るΑ مع محΑطه الدヱلヶ المゅバصر 
 ゆ. – るΑطنヱال るΑاإعام れゅسسぼلمゅب るفゅالصح ヱ ュل اإعاゅمج ヶد فゅص الحボسد الن 

 るΑاإعام れءاゅヘف من الكゅعدد ك ヴヤفر عヱث ا تتΑح  るصゅالخ ヱ るΑمヱمバال
 .المتخصصる فヶ ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة

 تヤبるΑ حゅجヱ れゅ رغبれゅ جمヱヰر اإعاュ فヶ الجزائر ، ヱ هذا الヰدف ا Αتحベボ دヱن – .ج 
 .تكΑヱن رجゅل إعاュ متخصصΑن فヶ هذا المجゅل 

 
(  سطر عヴヤ اأكثر20 –فΑمΑ ゅخص ااندمゅج المヰنヶ )المぼهاヱ れالボدراれ المستヰدفる - ج

 
るΑاآت れءاゅヘالك ヱ れهاぼالم ベΑボتح ヴن إلΑヱهذا التك ヴバسΑ : 

صحΑΑヘن ヱ بゅحثΑن فヶ اإعاヱ ュالصحゅفる لتヤبるΑ حゅجれゅ المぼسسヱ れゅ طヤبヱ るتكΑヱن  -
るΑرفバالمヱ  るΑفゅボالثヱ るΑلゅااتصヱ るΑاإعام るΑطنヱال  れゅئΑヰال . 

-  るثاث れゅΑヱمست ヶن فΑヱراه: التكヱستر ، دكتゅنس ، مゅسΑل . 
 

Αتضمن البرنゅمج البΑداغヱجヶ مΑΑゅボس متنヱعる ا Αتسنヴ لヤطゅلゆ اانتゅボل إلヴ السداسヶ التゅلヶ إا 
Αヱتヴボヤ الطゅلゆ فヶ نظュゅ لΑسゅنس . إذا استكمل اأرصدة المخصصる لكل مゅΑボس من المΑΑゅボس

د  مجمヱع المحゅضراヱ れالدرヱس التطبるΑボΑ فヶ فضゅء شバبる اإعاヱ ュااتصゅل، كمΑ ゅمكنه .ュ.ل
 ポد كذلΑヘستΑ ヶاره الدراسヱخال مشヱ ، るΑاإعامヱ るΑヘالصح れゅسسぼلمゅدة من تربص بゅヘااست

 れゅسسぼلمゅل بゅااتص ゅΑل، خاゅااتص れゅسسぼف مヤمخت ヴإل るΑدانΑالم るΑمヤバال れゅمن الخرج
るصゅالخヱ るΑمヱمバال. 

 
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
 

 ヶنظر فヤطن لヱء الゅل عبر أنحボالتن ヶدرة فボال ヴヤع ゆلゅعد الطゅسΑترح سボر المゅإن هذا المس
 るΑطنヱال れゅسسぼف المヤمخت ヶل  فゅااتصヱ ュئل اإعاゅسヱ اقعヱ’ るركゅمشヤل るده فرصΑزΑ ゅهذا مヱ

فヶ تΑバヘل استراتΑجるΑ اإعاヱ ュااتصゅل فヱ ヶطنه، بل سΑمكنه من إΑجゅد فرص عمل فヶ إحدى 
المぼسسれゅ اإعامるΑ أヱ ااقتصゅدるΑ أヱ الخدمゅتるΑ التヶ تخصص جزءا من عمゅヰヤ لاتصゅل  

るسسぼالم ポحرΑ ヵالذ ヵヱΑط الحゅره النشゅعتبゅب. 
مバظュ المぼسسれゅ اإعامヱ るΑ الصحるΑヘ تحتゅج إلヴ تكΑヱن صحΑΑヘن متخصصΑن فヱ ヶ أن 

سベヱ  حゅجれゅ تصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة ほΑتヶ هذا التكΑヱن فヶ طヱر المゅستر لΑسداا
. اإعاュ لتكΑヱن متخصصΑن فヶ هذا المجゅل 
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 :الجسヱر نحヱ تخصصれゅ أخرى- ه
 
-るمゅع れゅعاقヱ لゅاتص 
 -ヶمΑل تنظゅاتص 

 
ヱ - نΑヱالتك るبعゅمت れشراぼم  :
 

 ゅヰع ، من أهمヱالمشر るバبゅلمت れشراぼجد عدة مヱت      : 
 . حゅجる المجتمع ヱ هΑئゅته ヱ مぼسسゅته المختるヘヤ لヰذا التخصص اإعامヶ المتمΑز – 1
.  ヱجヱد قسュ اإعاヱ ュ ااتصゅل Αتطゆヤ فتح هذا التخصص – 2
 
 
  : قدراれ التほطΑر- ز
 
 

  طゅلبゅ عヴヤ 35 إلヴ 30إن عدد الطヤبる الذヵ من الممكن التكヘل بュヰ فヶ هذا التخصص Αتراヱح بΑن 
 اأكثر
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اإمكゅنれゅΑ المゅدるΑ المتヱفرة  -4

تボدュΑ بطゅقる عن التجΑヰزاれ البΑداغヱجるΑ المتヱفرة بゅلنسبる لأعمゅل : المخゅبر البΑداغヱجヱ るΑالتجΑヰزاれ- أ
ヵヱتكヤل るΑボΑترحنالتطبボالم .( احدة لكل مخبرヱ るقゅبط) 

 
 ヱحدة بحث 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1 المكتب 
 02 れاأنترن るعゅ2 ق 
 01 るلعゅمطヤل るعゅ3 ق 
 04 ゆΑاسヱ4 ح 

 
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
るΑعゅالصن れゅسسぼع 07 المヱأسب 
るΑتゅالخدم れゅسسぼ10 الم ゆヱゅلتنゅصل بヘخال ال 
 るΑاإعام れゅسسぼالم( ،れصحف، مجا

るإذاع) 
 أسبヱع 13

るΑرゅالتج れゅسسぼع 05 المヱأسب 
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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
 
 

 اإذاعる المحるΑヤ لヱاるΑ سطΑف -
- るΑヤلكゅب れΑاانترن れゅعゅق. 
- るΑالمركز るالمكتب. 
- るΑヤالك るمكتب. 
 مボراれ الجرائد  -
- れゅسسぼم 
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II -ュΑヤتعヤل ヶالسداس ュΑالتنظ るقゅبط 
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 :السداسヶ اأヱل - 1
 

ュΑヤحدة التعヱ 

 ヶعゅالس ュالحج
 ヶالسداس 

ヶعヱاأسب ヶعゅالس ュالحج 

 اأرصدة المعゅمل

ュΑΑボع التヱن 

أعمゅل  محゅضرة  أسبヱع 14-16
るヰجヱم 

أعمゅل 
るΑボΑتطب 

أعمゅل 
 أخرى

 إمتحゅن متヱاصل

るΑسゅاأس ュΑヤالتع れحداヱ   180:00 6:00 6:00   09 20   
 ュاإعا ュヱヤع ゅΑجヱلヱابستم

 ヱااتصゅل
 إمتحゅن متヱاصل 5 03   1:30 1:30 45:00

ヵرΑهゅل الجمゅااتص れゅΑاصل 5 2   1:30 1:30 45:00 نظرヱن متゅإمتح 
مدخل لمゅボربれゅ الヱسゅئط 

 الجدΑدة
 إمتحゅن متヱاصل 5 2   1:30 1:30 45:00

 れゅلدراس るΑالنظر れゅربゅボالم
 الجمヱヰر

 إمتحゅن متヱاصل 5 2   1:30 1:30 45:00

るΑجヰالمن ュΑヤالتع れحداヱ 90.00 3:00 03:00   4 7   
منヰجるΑ دراسる ااتصゅل 

ヵرΑهゅالجم 
 إمتحゅن متヱاصل 4 2   1:30 1:30 45:00

るΑヘΑالك ヱ るΑالكم れゅربゅボاصل 3 2   1:30 1:30 45:00 المヱن متゅإمتح 
るΑفゅاإستكش ュΑヤالتع れحداヱ 45:00 3:00    2 2   

ゆゅل الخطΑヤن  1 1    1:30 22:30 تحゅإمتح 
 إمتحゅن  1 1    1:30 22:30 الرأヵ العヱ ュゅ الヱسゅئط الجدΑدة

るΑボاأف ュΑヤحدة التعヱ 22:30  1:30   1 1   
 るΑاأجنب るغヤاصل 1 1   1:30  22:30 الヱمت  

 ヶع السداسヱ30 16   10:30 12:00 337:30 1مجم   
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2- ヶنゅالث ヶالسداس: 
 

ュΑヤحدة التعヱ 

 ヶعゅالس ュالحج
 ヶالسداس 

ヶعヱاأسب ヶعゅالس ュالحج 

 اأرصدة المعゅمل

ュΑΑボع التヱن 

أعمゅل  محゅضرة  أسبヱع 14-16
るヰجヱم 

أعمゅل 
るΑボΑتطب 

أعمゅل 
 أخرى

 إمتحゅن متヱاصل

るΑسゅاأس ュΑヤالتع れحداヱ   180:00 6:00 6:00   9 20   
 ュاإعا ュヱヤع ゅΑجヱلヱابستم

 ヱااتصゅل
 إمتحゅن متヱاصل 5 03   1:30 1:30 45:00

ヵرΑهゅل الجمゅااتص れゅΑاصل 5 2   1:30 1:30 45:00 نظرヱن متゅإمتح 
مدخل لمゅボربれゅ الヱسゅئط 

 الجدΑدة
 إمتحゅن متヱاصل 5 2   1:30 1:30 45:00

るΑفゅボالث れゅاصل 5 2   1:30 1:30 45:00 الدراسヱن متゅإمتح 
るΑجヰالمن ュΑヤالتع れحداヱ 90.00 3:00 3:00   4 7   

 るدراس ヶف るΑجヰالمن れゅربゅボالم
ヵرΑهゅل الجمゅااتص 

 إمتحゅن متヱاصل 4 2   1:30 1:30 45:00

るΑヘΑالك ヱ るΑالكم れゅربゅボاصل 3 2   1:30 1:30 45:00 المヱن متゅإمتح 
るΑفゅاإستكش ュΑヤالتع れحداヱ 45:00 3:00    2 2   

 ヱ رヱヰع الجمゅاجتم ュヤع
 المستخدمΑن

 إمتحゅن  1 1    1:30 22:30

 إمتحゅن  1 1    1:30 22:30 الرأヵ العヱ ュゅ الヱسゅئط الجدΑدة
るΑボاأف ュΑヤحدة التعヱ 22:30  1:30   1 1   

 るΑاأجنب るغヤاصل 1 1   1:30  22:30 الヱمت  
 ヶع السداسヱ30 16   10:30 12:00 337:30 1مجم   

 
 

 :  السداسヶ الثゅلث - 3
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ュΑヤحدة التعヱ 
 ヶعゅالس ュالحج

 ヶالسداس 
ヶعヱاأسب ヶعゅالس ュالحج 

 اأرصدة المعゅمل
ュΑΑボع التヱن 

أعمゅل  محゅضرة  أسبヱع 14-16
るヰجヱم 

أعمゅل 
るΑボΑتطب 

أعمゅل 
 أخرى

 إمتحゅن متヱاصل

るΑسゅاأس ュΑヤالتع れحداヱ   180:00 6:00 6:00   09 20   
الヘضゅء العمヱمヱ ヶالヱسゅئط 

 الجدΑدة
 إمتحゅن متヱاصل 5 2   1:30 1:30 45:00

الدراسれゅ الثゅボفヱ るΑالヱسゅئط 
 الجدΑدة

 إمتحゅن متヱاصل 5 2   1:30 1:30 45:00

التنظュΑ الゅボنヱنヶ لتداヱل 
ヶمヱء العمゅضヘال ヶف るمヱヤالمع 

 إمتحゅن متヱاصل 5 2   1:30 1:30 45:00

أسゅلゆΑ قゅΑس جمヱヰر 
 ヱمستخدمヶ الヱسゅئط الجدΑدة

 إمتحゅن متヱاصل 5 2   1:30 1:30 45:00

るΑجヰالمن ュΑヤالتع れحداヱ 90.00 3:00 3:00   4 7   
 ヱ رヱヰالجم ゅΑغرافヱاثن

 المستخدمΑن
 إمتحゅن متヱاصل 4 2   1:30 1:30 45:00

 إمتحゅن متヱاصل ヱ 45:00 1:30 1:30   2 3رشる إعداد مذكرة
るΑفゅاإستكش ュΑヤالتع れحداヱ 45:00 3:00    2 2   

るΑلتヱゅボن  1 1    1:30 22:30 المゅإمتح 
 ゅΑゅقضヱ دةΑئط الجدゅسヱال

 المجتمع
 إمتحゅن  1 1    1:30 22:30

るΑボاأف ュΑヤحدة التعヱ 22:30  1:30   1 1   
 るΑاأجنب るغヤاصل 1 1   1:30  22:30 الヱمت  

 ヶع السداسヱ30 16   10:30 12:00 337:30 1مجم   
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 ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة :السداسヶ الرابع - 4
 

 
 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07 (مذكرة) التربص ف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 16 س 
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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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 ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة: عنヱان المゅستر

 
ヶل:السداسヱاأ 

 
 1الヱحدة التΑヤバمるΑ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة

 
 ابستمヱلヱجゅΑ عュヱヤ اإعاヱ ュ ااتصゅل: اسュ المゅدة

 
 05: الرصΑد

 
 02: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع: 

 
 

 るبヱヤالمط るボرف المسبゅل: المعゅااتصヱ ュاإعا ュヱヤمدخل لع 
 
 

 :محتヱى المゅدة
 

ゅΑجヱلヱبستمΑاا ヴمدخل إل: 
- ゅΑجヱلヱبستمΑاا ュヱヰヘم 

-  ゅΑجヱلヱبستمΑاا ュゅヰم 
-るΑجヱلヱبستمΑاا れゅهゅااتج ュأه: 

• れرゅكΑد 

 إمゅنΑヱل كゅنط  •

 غゅستヱن بゅشار  •

• ヱكヱف 

 كゅرل بヱبر  •

  فΑゅرابند •

 :لمراجعا
1) . Thomas Samuel Kuhn: La structure des révolutions scientifiques .  

Dominique Lecourt, L’épistémologie historique de Gaston Bachelard (1969), 11e 

éd. augmentée, Vrin, Paris, 2002. 

2)  Dominique Lecourt, Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences (1999), 

4e éd. Quadrige/PUF, Paris, 2006.  
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Dominique Lecourt, La philosophie des sciences (2001), 5e éd. Que sais 

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

Edgar Morin, La Méthode (6 volumes), La Connaissance de la connaissance (t. 

3), 1986, Le Seuil, NouvellKarl Popper: Logique de la découverte scientifique 

ISBN (, Misère de l'historicisme, La connaissance objective. 
4) Pierre Wagner, dir., Les Philosophes et la science, Gallimard, folio-essais, Paris, 

2002, rééd. 2005, 2008. 

5) BOUGNOUX D. Introduction aux sciences de la communication, La 

Découverte,1998  

MATTELART A., Histoire des théories de la communication, La 

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

Hachette Supérieur, 4e éd., 2006. e édition, coll. Points 

 

るバجمヱان بヱل: رضゅااتص ュヱヤع ゅΑجヱلヱبستمΑا : ヶف ヵالمجتمع الجزائر ヶل فゅااتص るΑبن ュヰف るأزم
.2004جヱان - جゅن18ヶヘالバدد . المجるヤ الجزائرるΑ لاتصゅل  

 
ュΑΑボالت るボΑطر: 

 تュΑΑボ متヱاصل+امتحゅن 
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 ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة: عنヱان المゅستر
 

ヶل:السداسヱاأ 
 1الヱحدة التΑヤバمるΑ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 نظرれゅΑ ااتصゅل الجمゅهΑرヵ:اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع: 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 

 :محتヱى المゅدة
مュヱヰヘ النظر  るΑتمΑヰـد   ヱ رヱヰظ れゅΑر النظرヱلتطゅااتص   れゅΑاع النظرヱلأنゅاإتص 

نظرれゅΑ التほثΑر * 
النظرれゅΑ المتعるボヤ بゅلجمヱヰر * 
النظرれゅΑ المتعるボヤ بゅلゅボئュ بゅاتصゅل *   るΑاإعام れゅΑالنظر ュأه 

 (الحボنる تحれ الجヤد)نظرるΑ التほثΑر المبゅشر *
نظرれゅΑ التほثΑر المعتدل * 
 * れゅΑヱلヱاأ ゆΑترت るΑنظر(ضع اأجندةヱ) 
 * ュئل اإعاゅسヱ ヴヤد عゅااعتم るΑنظر   دヱر المحدΑثほالت れゅΑنظر(ヶالتراكم) ،(ヶئゅボر اانتΑثほالت) 
" قゅدة الرأヵ"نظرるΑ التدفベ عヴヤ مرحヤتΑن *

 * れر المبتكراゅانتش るΑنظر
 المراجع

1. ヶن أحمد رشتゅヰΑط: ج ،ュاإعا れゅΑلنظر るΑمヤ2اأسس الع،ヶكر العربヘهرة، دار الゅボ1978، ال 

2. ゆゅر حجΑهرة، : محمد منゅボع، الΑزヱالت ヱ نشرヤجر لヘل، دار الゅااتص れゅΑ2011نظر. 

3. ヵヱゅد مكゅع، : حسن عمΑزヱالت ヱ نشرヤل るΑالدار العرب ،ュااعا れゅΑ2009نظر. 

4. るقبゅن المشゅعبد الرحم ュゅن، اأردن، : بسゅع، عمΑزヱالت ヱ نشرヤل るمゅدار أس ،ュاإعا れゅΑ2011نظر. 

 .1997نظرれゅΑ اإعاヱ ュ اتجゅهれゅ التほثΑر، عゅلュ الكتゆ، الゅボهرة، : محمد عبد الحمΑد .5

محمد فتحヶ، دار : المنظヱر ااجتمゅعヶ لاتصゅل الجمゅهΑرヵ، ترجمる: راれΑ. ر. تشゅرلز .6
 .1983المعゅرف،الゅボهرة،

7. Wells:Masscommunications,Aword view Paolo Alto, california national 

preesbooks,1974 

8. Defleur and Dennis: Understanding mass communication, Houghton Mifflin 

company,1996 
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 ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة: عنヱان المゅستر
ヶل:السداسヱاأ 

 1الヱحدة التΑヤバمるΑ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
  مدخل لمゅボربれゅ الヱسゅئط الجدΑدة :اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع: 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 

 :محتヱى المゅدة
: مدخل مゅヘهΑمヶ / أヱا 

1 - ュヱヰヘم  : るربゅボالم / るΑالنظر / ュغΑالبراد / るحヱالمدخل / اأطر / れゅحヤن هذه المصطΑب ベارヱヘالヱ ذجヱالنم
2 - ゅヰمن  るبΑرボال れゅحヤض المصطバبヱ دةΑئط الجدゅسヱال ュヱヰヘم :

hypermediaئط ال-  جゅسヱالるボئゅفDigital mediaゆ  - るΑئط الرقمゅسヱالMultimediaددة  –  أバئط المتゅسヱال
- ااستゆゅバΑ - المرヱنる - الكヱنるΑ -  الامكゅنるΑ - الاتزامنるΑ - التゅヘعるΑヤ  )خصゅئص ヱمزاゅΑ الヱسゅئط الجدΑدة - 3 

 るΑرΑهゅالاجم - るΑالامركز...) 
  ゅΑنゅدة / ثΑئط الجدゅسヱظل ال ヶف ヶر اإعامΑالتنظ :

 فضゅءاれ ااتصゅل الجدΑدةالヱسゅئط الجدΑدة ヱ ظヱاهر - 1
. صヱバبヱ れゅإشكゅلれゅΑ  التنظΑر لヱヤسゅئط الجدΑدة - 2 
. خصヱصれゅΑ التنظΑر لヱヤسゅئط الجدΑدة - 3

 ゅلثゅدة : ثΑئط الجدゅسヱال れゅربゅボلم るΑكرヘال れゅボヤالمنطヱ れゅحヱاأطر :
. أطرヱحる مجتمع مゅ بバد الصنゅعヶ لدانゅΑل بΑل - 1
. أطرヱحる المヱجれゅ الثاث لتヱفヤر- 2
. أطرヱحる الحتمるΑ التكنヱلヱجるΑ لمゅرشゅل مゅكヱヤهゅن- 3
4 - ヶرنゅن بΑدارヱ سترزゅل كΑヱنゅلم ヶالمجتمع الشبك るحヱأطر .
5 - るحヱأطرヶمヱمバء الゅضヘس الゅبرمゅヰل 

:  المراجع
1- Ratcliffe, J. W. (1983). Notions of Validity in Qualitative Research 

Methodology. Science Communication. 

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

press, 1954. 

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

SAGE Publications. 

 .2008إبراهュΑ ابراش ، المنヰج الヤバمヱ ヶتطبゅボΑته فヶ الュヱヤバ اإجتمゅعるΑ ، دار الشرベヱ ، عمゅن ،  -4
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5-  るΑرفバالم ゅヰتゅΑلゅإشكヱ لゅااتصヱ ュاإعا ュヱヤع ヶطرة فΑالمس れゅغمΑد ، البرادバن سΑحس: 

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

 
 ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة: عنヱان المゅستر

ヶل:السداسヱاأ 
 1الヱحدة التΑヤバمるΑ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 دراسれゅ الجمヱヰرلالمゅボربれゅ النظرるΑ :اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع: 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع: 

 :محتヱى المゅدة
 :أسゅسれゅΑ نظرるΑ حヱل الجمヱヰر ヱدراسゅته

 -ュئل اإعاゅسヱ رヱヰجم ュヱヰヘم( ヶالكم ュヱヰヘالم ،ヵالنظر ュヱヰヘالم) 
 -  ュئل اإعاゅسヱ رヱヰئص جمゅخص( るΑمغرافΑالد れゅالسم ،るΑهرゅالظ るΑالبن) 
، السゅΑقれゅ "الجمヱヰر"الゅボئュ بゅاتصゅل، الرسゅلる، الヱسるヤΑ، نظュゅ التヶボヤ)اهتمゅمれゅ دراسれゅ الجمヱヰر  - 

るمゅالع) 
ュئل اإعاゅسヱ رヱヰجم れゅدراس れゅΑヘヤخ: 

 عヱامل تطヱر دراسれゅ الجمヱヰر  -  

 نظرれゅΑ تكΑヱن الجمヱヰر  -  

 ااتجゅه اامبرヶボΑ فヶ أبحゅث الجمヱヰر   - 
 :تطヱر مゅボربれゅ أبحゅث الجمヱヰر

: تゅرΑخ أبحゅث التほثΑر    -    るΑمヤالع れゅΑقبل التحرゅم るヤمرح  るΑمヤالع れゅΑالتحر るヤمرح  رΑثほالاتヱ رΑثほتヤدة لヱالع るヤمرح 

: التヱجれゅヰ الحدΑثる فヶ دراسれゅ الجمヱヰر   -    رΑثほذج التヱأنم  ヶボヤذج التヱأنم  دΑذج جدヱأنم れشراぼم 

 

  المراجع
1)  ،るΑسΑゅقس ヶヤعゅهヱمستخدمヱ لゅئط ااتصゅسヱ رヱヰنشر،الجزائر، 1، طجمヤل ュرسヱ2012،دار ال. 

2)  ،るΑسΑゅقس ヶヤعヶボヤالت れゅلدراس るΑجヰالمن ヱ るΑالنظر れゅボヤتخصص المنط ،るلヱراه دヱدكت るحヱأطر ،
 .2007عュヱヤ اإعاヱ ュ ااتصゅل، جゅمるバ الجزائر، 

 .1993، عゅلュ الكتゆ، الゅボهرة، دراسれゅ الجمヱヰر فヶ بحヱث اإعاュمحمد عبد الحمΑد،  (3

4)  ،ゆلヱه れبرヱرヶボヤالت るΑنظر:るΑدボن るدمボجدة، م ،ヶفゅボالث ヶاأدب ヵدゅل، النΑعゅن اسمΑعز الد るترجم ،
1994. 

 

https://ia601208.us.archive.org/27/items/oussamasba_yahoo_4/__4.pdf
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ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶل:السداسヱاأ 

 1الヱحدة التΑヤバمるΑ المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 منヰجるΑ دراسる ااتصゅل الجمゅهΑرヵ:اسュ المゅدة

 04: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
المバرفヱ るالبحث الヤバمヶ : المحヱر اأヱل

-  ュヤバال ュヱヰヘم
- るΑمヤバال るرفバالم ュヱヰヘم 

- ヶمヤバج الヰالمنヱ ヶمヤバالبحث ال 

- ヶمヤバج الヰالمن れاヱخط 

ヶنゅر الثヱل: المحゅااتص ヶالبحث ف 
نشほة ヱتطヱر البحث فヶ ااتصゅل  -
 أنヱاع بحヱث ااتصゅل -

 ااتجゅهれゅ البحثるΑ فヶ ااتصゅل -

 المشكるヤ البحثるΑ: المحヱر الثゅلث -

-  るΑالبحث るヤة المشكほنش
- るΑالبحث るヤر المشكゅΑاخت 

 تحدΑد مشكるヤ البحث -

 فرضれゅΑ البحث -

 :المراجع
. 1999.جمゅل راسュ محمد، منゅهج البحث فヶ الدراسれゅ اإعامるΑ،كるΑヤ اإعاュ، الゅボهرة -1
دヱΑان المطبヱعれゅ . احمد بن مرسヶヤ، منゅهج البحث الヤバمヶ فヶ عュヱヤ اإعاヱ ュااتصゅل -2

 2003الجゅمるΑバ،الجزائر،
 إبراهュΑ عبد ه المسヤمヶ، منゅهج البحث فヶ الدراسれゅ اإعامるΑ، دار الヘكر الバربヶ، الゅボهرة، مصر -3
حسن عمゅد مكヵヱゅ، لヴヤΑ حسبن السΑد، ااتصゅل ヱنظرゅΑته المゅバصرة، الدار المصرるΑ الヤبنゅنるΑ، الゅボهرة  -4

 .2003.مصر– 
5- ベكر، دمشヘدار ال ،るΑヤمバرسته الゅممヱ るΑته النظرゅΑسゅأس ،ヶمヤバالبحث ال ،ヵدرΑヱد الدΑحヱ ءゅرج - ،ゅΑرヱس

2000. 
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شΑمゅء ذヱ الゅボヘر زغゆΑ، منゅهج البحث ヱااستخدامれゅ اإحصゅئるΑ فヶ الدراسれゅ اإعامるΑ، الدار  -6
 .2009المصرるΑ الヤبنゅنるΑ، الゅボهرة، 

فΑゅز جمるバ صゅلح النجゅر ヱآخرヱن، أسゅلゆΑ البحث الヤバمヶ، منظヱر تطبヶボΑ، دار الحゅمد لヤنشر  -7
 .2008اأردن، -ヱالتヱزΑع،عمゅن

. 2004، عゅلュ الكتゆ، الゅボهرة، 2محمد عبد الحمΑد، البحث الヤバمヶ فヶ الدراسれゅ اإعامるΑ، ط  -8

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶل:السداسヱاأ 

 1الヱحدة التΑヤバمるΑ المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 المゅボربれゅ الكمヱ るΑ الكるΑヘΑ:اسュ المゅدة

 03: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
1-  るΑلヱأ ュΑهゅヘم : 
 مボدمる فヶ منゅヰج البحث -
 المصゅدر اأヱلヱ るΑالثゅنるΑヱ لヤبحث -
-   るΑمヤバث الヱالبح ュΑتصم
 أدヱاれ البحث فヶ عュヱヤ اإعاヱ ュااتصゅل  -
2- ュث اإعاヱبح ヶف るΑالكم るربゅボالم : 
 -ヶالبحث الكم ュヱヰヘم 

  -ヶالبحث الكم るΑأهم 
 -ヶئص البحث الكمゅخص 

  - ヶالبحث الكم れاヱأد 
 ااستبゅΑن- 
 تصمュΑ  استبゅΑن- 
 أسئるヤ ااستبゅΑن - 
 - れゅنゅΑااستب ゆヱΑعヱ ゅΑمزا
 -  るΑالكم れゅنゅΑعرض الب ベطر
-  るΑئج الكمゅر النتΑسヘتヱ لΑヤتح

أهュ المراجع  
 _Bogdan.R.C.& Biklen,S.k. Qualitative Research for Education ; An 

Introduction to Theory and Methods.Boston,Allyn and Bacon.. 
 ،دار النشر لヤجゅمれゅバ، 4رجゅء محمヱد أبヱ عاュ، منゅهج البحث فヶ الュヱヤバ النヘسヱ るΑالتربるΑヱ، ط -

  2004الゅボهرة، 
قراءاれ مゅバصرة فヶ نظرるΑ عュヤ اإجتمゅع، ترجمる مصطヴヘ خヤف عبد الجヱاد  -

الヱボمるΑ لヤبحث  )20) ،الΑヰئる 1مصطヴヘ عبد اه أبヱ الゅボسュ خشュΑ، منゅهج ヱأسゅلゆΑ البحث السゅΑسヶ، ط
 2002الヤバمヶ، طرابヤس، 

 ، 2005 ،دار ヱائل لヤنشر ヱالتヱزΑع، عمゅن، 1حسゅن محمد الحسن، منゅهج البحث اإجتمゅعヶ، ط -
Bernard B., Content Analysis in Communication - Research,Glencoe, IL, Free 

Press,1952 
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- Ole H, Content Analysis for Social Science and Humanities, Addition, 
1969.  

، 1982بΑヰجる احمد شゆゅヰ، المدخل إلヴ الخدمる اإجتمゅعるΑ، مطبるバ جゅمるバ المヱصل،  -
 ، 1حمد خΑヤل عبゅس ヱاخرヱن، مدخل الヴ منゅهج البحث فヶ التربヱ るΑعュヤ النヘس، دار المسΑرة ط -
- ohn T. Doby, Introduction to Social Research,Harunsbing,The Stack Pole 

Co,1956 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶل:السداسヱاأ 

 1الヱحدة التΑヤバمるΑ ااستكشゅفるΑ: اسュ الヱحدة
 تحΑヤل الخطゆゅ:اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
1. ヶاإعام ゆゅالخط ヱ ゆゅالخط ヴإل ヶمΑهゅヘمدخل م. 
2. ゆゅل الخطΑヤتح れゅヘΑرバت. 
3. ゆゅل الخطΑヤتح れゅربゅボم:  るΑظヘヤالت るربゅボالم.  るΑغΑヤالتب るربゅボالم.  るدثゅل المحΑヤتح るربゅボم.  るΑالرمز るΑヤعゅヘالت.  اصلヱالت ゅΑغرافヱاثن.  るΑمヱΑال れゅدثゅالمح ゅΑجヱلヱدヱثΑمヱإثن.  るΑヱلغヱΑسヱالس るربゅボالم.  るΑنΑゅالتب るربゅボالم.  سراΑヱسヱ ゅفرنس ヶف るΑヤعゅヘالت るربゅボالم.   نΑختゅلدى ب れاヱدد اأصバت ヱ るΑارヱالح.  ゆゅل الخطΑヤتح ヶف るΑرنسヘال るالمدرس.  るΑلヱالتدا るربゅボالم.  るΑئゅΑمΑالس るربゅボالم.  るΑتゅالبراغم るربゅボالم  るΑعゅاأعراف ااجتم るربゅボم. 
4. ゆゅخطヤل ヶヘΑل الكΑヤالتح ヱ ヶل الكمΑヤالتح. 
5. ヶئゅΑمΑل السΑヤالتح. 
تحΑヤل المضمヱن  .6

 
:  المراجع

 .2013دار ヱرد اأردنるΑ لヤنشر ヱ التヱزΑع، : اأردن. فヶ تحΑヤل الخطゆゅحゅتュ عبΑد،  .1
. دار الحكمる لヤنشر: الجزائر. دراسる تداヱلるΑ- الخطゆゅ الصحゅفヶ الجزائرヵ المكتゆヱ عمر بヤخΑر،  .2

2009. 
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3.  ،ポヱن سترヱداجΑدر ヴس إلヱشترا ヶヘΑمن ل ゅبعده ゅمヱ るΑヱΑالبن.るر:  ترجمヱヘمحمد عص .れΑヱالك :
ゆاآدا ヱ نヱنヘال ヱ るفゅボثヤل ヶطنヱس الヤ1996. المج. 

 .2010كュヱ ، .طゅكسΑج:  الجزائر.  مبゅدئ فヶ سΑمヱΑلヱجゅΑ اإشゅヰرفΑゅزة Αخヤف،  .4
من التحΑヤل الكمヶ إلヴ التحΑヤل فヶ الدراسれゅ . تحΑヤل المحتヱى فヶ بحヱث اإعاュمحمد عΑد الحمΑد،  .5

 るΑاقع اإعامヱل المΑヤتحヱ るΑヘΑمصرالك :ゆالكت ュلゅ2010. ع. 
6. Ferdinand de Saussure , Cours de linguistique générale. Editions critique, 

1997.. 
 
 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶل:السداسヱاأ 

 1الヱحدة التΑヤバمるΑ ااستكشゅفるΑ: اسュ الヱحدة
 الرأヵ الヱ ュゅバالヱسゅئط الجدΑدة:اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
اأسس النظرるΑ لدراسる الرأヵ العュゅ : المحヱر اأヱل

- ュゅバال ヵالرأ ュヱヰヘم 

- ュゅバال ヵة الرأほنش 

- ュゅバال ヵالرأ るΑأهم 

-  ュゅバال ヵاع الرأヱأن 

- ュゅバال ヵل الرأΑامل تشكヱع 

- ュゅバال ヵل الرأΑمراحل تشك 

ヶنゅر الثヱالمح : ュゅالع ヵس الرأゅΑق
- ュゅバال ヵس الرأゅΑر قヱتطヱ ةほنش 

- ュゅバال ヵس الرأゅΑاع قヱأن 

- ュゅバال ヵس الرأゅΑق れمشكا 

- ュゅバال ヵث الرأヱبح ヶف れゅنΑバال 

- ュゅバال ヵث الرأヱبح ヶف ゅヰتゅاستخدامヱ ヶمヤバالبحث ال れاヱأد(るى، الماحظヱل المحتΑヤء،تحゅصボاستゅـ) 

 المراجع
1- BALLE  (FRANCIS) ;LEXIQUE D’information communication , dalloz, Paris,2006 
2- Marc lynch: Blogging the New Arab Public, Arab Media & Society (February, 2007 

3- Riffel Remmy, sociologie des medias, ellipses, Paris,2003 
4- ヴヘبكر مصطゅب ュتصバم : ュゅバال ヵل الرأΑتشكヱ ヶعゅاصل ااجتمヱالت れゅشبك ゅΑجヱلヱΑدΑر .اΑヱمركز التن

ヶرفバ2014.الم 
5- ヶمゅヰر التゅبد،مختバال ヶطف عدلゅع :ュゅバال ヵهرة،. الرأゅボال،ュゅバال ヵث الرأヱ2005مركز بح. 
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آثゅر اإعاュ عヴヤ الحゅΑة )اأخبゅر ヱالرأヵ الュゅバ:ترجمる محمد صれヱヘ حسن:مゅكس مゅكヱمز ヱأآخرヱن -6
るΑع.(المدنΑزヱالتヱ نشرヤل るΑ2012.الدار الجزائر 

مركز دراسれゅ .اإعاヱ ュتشكΑل الرأヵ الヱ ュゅバصنゅعる الュΑボ: عبد الヘتゅح أمΑرة سمゅح فرج ヱآخرヱن  -7
るΑربバحدة  الヱال . れヱرΑ2013.ب 

8- ヵヱゅバر الجمヱأن るترجم ヶرنゅدارن ب :ヶالمجتمع الشبك. るدراسヱ ثゅلأبح ヶربバالمركز ال
れゅسゅΑالس.れヱرΑ2015.ب 

9- ヶسΑالدب ュΑسه:عبد الكرゅΑق ベطرヱ نهΑヱامل تكヱع ュゅバال ヵن،.الرأゅرة،عمΑ2011دار المس 
 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶلث:السداسゅالث 

 .1الヱحدة التΑヤバمるΑ اأفるΑボ : اسュ الヱحدة
 .الヤغる اأجنبるΑ :اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
  るΑزΑヤدة اإنجゅى المヱمحت

CONTENT :  
 Exploitation of specialized texts related to the different technical modules 
included in the first  year program . 

- Contraction  ، abstracts and analysis of specialized texts . 
- Business letters : their techniques with practical exercises . 
- Reports and proceeding : their techniques with practical exercises . 
- The presentation of the report – the proceeding :  
- English oral and written practice . 

   るΑرنسヘدة الゅى مヱمحت 
CONTENU :  

- Etude de texte avec exploitation structurelle. 
- Révision et consolidation des structures de base. 

- Insistance sur la compétence de la communication. 
- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus  

 dans le programme du 1 er  Semestre . 
- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants  
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ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶالسداس:ヶنゅالث 

 2الヱحدة التΑヤバمるΑ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 .ابستمヱلヱجゅΑ عュヱヤ اإعاヱ ュ ااتصゅل:اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
 اΑبستمヱلヱجゅΑ عュヱヤ ااعاヱ ュ ااتصゅل

 هل فرヱع ااتصゅل تستحヱ ベصف العュヱヤ؟  -
 مΑاد عュヱヤ اإعاヱ ュ ااتصゅل - 
 تخصص متعدد التخصصれゅ : عュヱヤ ااتصゅل-

 المゅヘهヱ ュΑ النمゅذج : إΑبستمヱلヱجゅΑ ااتصゅل
- ュΑهゅヘالم るΑلゅذج من إشكゅالنم るΑلゅإشك .
 : ثゅلヱث نمゅذج ااتصゅل -
 - るΑنゅバضヱذج الゅالنم 
-るΑボذج النسゅالنم 

-  るΑئゅذج البنゅالنم 
استخدامれゅ النمゅذج -

 

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

Dominique Lecourt, L’épistémologie historique de Gaston Bachelard (1969), 11e éd. 
augmentée, Vrin, Paris, 2002. 

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

3. Jean-Louis Le Moigne, Les Épistémologies Constructivistes, Que sais-je ?, PUF.  
Edgar Morin, La Méthode (6 volumes), La Connaissance de la connaissance (t. 3), 1986, Le 
Seuil, NouvellKarl Popper: Logique de la découverte scientifique ISBN (, Misère de 
l'historicisme, La connaissance objective. 
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4. Pierre Wagner, dir., Les Philosophes et la science, Gallimard, folio-essais, Paris, 2002, rééd. 
2005, 2008. 

5. BOUGNOUX D. Introduction aux sciences de la communication, La Découverte,1998  
MATTELART A., Histoire des théories de la communication, La Découverte,1995. 

6. MUCCHIELLI, A., Les sciences de l'information et de la communication, Hachette 
Supérieur, 4e éd., 2006. e édition, coll. Points 
 

るバجمヱان بヱل: رضゅااتص ュヱヤع ゅΑجヱلヱبستمΑا : ヶف ヵالمجتمع الجزائر ヶل فゅااتص るΑبن ュヰف るأزم
.2004جヱان - جゅن18ヶヘالバدد . المجるヤ الجزائرるΑ لاتصゅل  

 
 

 
 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶالسداس:ヶنゅالث 

 2الヱحدة التΑヤバمるΑ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 .نظرれゅΑ ااتصゅل الجمゅهΑرヵ:اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة   ヵヱボر الΑثほالت れゅΑنظر
 * れالصم るامヱد るΑنظر
 * ヶفゅボالغرس الث るΑنظر  れゅعゅاإشب ヱ れゅااستخدام るΑنظر  るΑヘΑظヱال るΑئゅالبن るΑالنظر  るΑالرمز るΑヤعゅヘالت るΑنظر  るابヱرس البゅح るΑنظر  ュئل اإعاゅسヱ من るرفバالم れゅΑنظر  るΑرفバة المヱجヘال るΑنظر 

نظرれゅΑ التほثΑر البعΑد المدى .
- れراΑثほالت ュتراك るΑنظرCumulative Effects Theory 
 Adaptation TheoryنظرるΑ التبنヶ اヱ التكΑف -
-るالنمذج るΑنظر   Modeling Theory 

 -るΑعゅااجتم れゅバقヱالت るΑنظر Social Expectations Theory 
-ヶنゅバء المゅبن るΑنظرMeaning Construction Theory 

 - るΑالنمط るΑرة الذهنヱالص るΑنظر Steriotye Theory 
 

 المراجع
1. ヶن أحمد رشتゅヰΑط: ج ،ュاإعا れゅΑلنظر るΑمヤ2اأسس الع،ヶكر العربヘهرة، دار الゅボ1978، ال 
2. ゆゅر حجΑهرة، : محمد منゅボع، الΑزヱالت ヱ نشرヤجر لヘل، دار الゅااتص れゅΑ2011نظر. 
3. ヵヱゅد مكゅع، : حسن عمΑزヱالت ヱ نشرヤل るΑالدار العرب ،ュااعا れゅΑ2009نظر. 
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4. るقبゅن المشゅعبد الرحم ュゅن، اأردن، : بسゅع، عمΑزヱالت ヱ نشرヤل るمゅدار أس ،ュاإعا れゅΑ2011نظر. 
 .1997نظرれゅΑ اإعاヱ ュ اتجゅهれゅ التほثΑر، عゅلュ الكتゆ، الゅボهرة، : محمد عبد الحمΑد .5
محمد فتحヶ، دار : المنظヱر ااجتمゅعヶ لاتصゅل الجمゅهΑرヵ، ترجمる: راれΑ. ر. تشゅرلز .6

 .1983المعゅرف،الゅボهرة،
7. Wells:Masscommunications,Aword view Paolo Alto, california national 

preesbooks,1974 
8. Defleur and Dennis: Understanding mass communication, Houghton Mifflin 
company,1996 

 
 

 
 

 
 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶالسداس:ヶنゅالث 

 2الヱحدة التΑヤバمるΑ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 .مدخل لمゅボربれゅ الヱسゅئط الجدΑدة:اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
:الヱسゅئط الجدΑدة ヱالبرادΑغمれゅ العヤمるΑ :أヱا   

1 -ヶヘΑظヱال  ュغΑالبراد.  

2 -ヵعل الرمزゅヘالت ュغΑبراد.  

3 - ヵدボالن ュغΑالبراد  

 ゅΑنゅث  / るΑدΑヤボالت るΑدة : المداخل النظرΑئط الجدゅسヱال ヴヤع ゅヰتゅボΑتطبヱ الطرح ヶد فΑالتجد:  

.الدراسれゅ الحدΑثる فヶ مدخل التほثΑر - 1  

2 -れゅعゅاإشبヱ れゅمدخل ااستخدام ヶف るثΑالحد れゅالدراس  

.الدراسれゅ الحدΑثる فヶ مدخل ااعتمゅد المتبゅدل- 3  

4 -れمدخل نشر المبتكرا ヶف るثΑالحد れゅالدراس  

5 -ヶボヤمدخل الت ヶف るثΑالحد れゅالدراس  

 ゅلثゅدة /  ثΑالجد るΑالمداخل النظرヱ れゅربゅボالم:  

:مゅボربれゅ حヱل سمヱ れゅخصゅئص الヱسゅئط الجدΑد -  1  

ヶنتヱبヱغرΑاس نヱكΑمدخل -  ن ヶسبヱز- كرΑヘΑمد خل د - ポヤفゅب  るربゅボدر - مヤΑف るربゅボلتر - مヱب るربゅボم
 ヱجرヱسΑن 

: مゅボربれゅ حヱل مستخدمヶ الヱسゅئط الجدΑدة - 2  

.نظرるΑ الヱسゅطる – نظرるΑ الثراء -  نظرるΑ ااختゅΑر  

مゅボربれゅ حヱل محتヱى الヱسゅئط- 3  
  

 :المراجع
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1 - Leah A. Lievrouw, Alternative and Activist New Media, Malden, MA: Polity 
Press, 2011. 
 
2- Robert Hassan, Julian Thomas , The New Media Theory Reader , Edition 1, 
McGraw-Hill Professional Publishing,2006. 
 
3- Pavlik, John (1998) New Media Technology: Cultural and Co - 
mercial Perspectives, Needham Heights, MA: Allyn & Bacon, Second 

Edition. 
4 - ュヱヤتخصص ع ،るلヱراه دヱدكت るحヱأطر ،ヶボヤالت れゅلدراس るΑجヰالمن ヱ るΑالنظر れゅボヤالمنط ،るΑسΑゅقس ヶヤع

.2007اإعاヱ ュ ااتصゅل، جゅمるバ الجزائر،   
ヱسゅئل : حسنヶ محمد نصر ، ااتجゅهれゅ البحث ヱالتنظΑر فヱ ヶسゅئل اإعاュ الجدΑدة ، ヱرقる مボدمる لمぼتمر- 5

 ヶعゅاصل ااجتمヱالت : ، るΑد اإسامヱバمحمد بن س ュゅاإم るバمゅج ، るΑجヰالمن れاゅاإشكヱ れゅボΑ2015التطب.  
 
 

 
 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶالسداس:ヶنゅالث 

 2الヱحدة التΑヤバمるΑ اأسゅسるΑ: اسュ الヱحدة
 .الدراسれゅ الثゅボفるΑ:اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
1- ヴل المعنヱح ュالصراع  الدائヱ  るفゅボر الثΑسヘت 
2-  ヶفゅボالث  ゆゅالخط ヶف ポΑكヘالتヱ るالترجم るسゅΑس 
3- るفゅボالثヱ ュاإعا れゅدراسヱ  れرヱヘفرانك るمدرس 
4- ュاإعاヱ るΑفゅボالث るΑلゅΑاامبر ヶف るΑسΑالرئ れゅهゅااتج  . 
5- ュゅالع ヵالرأヱ ュئل اإعاゅسヱ 
6- ヶعゅع ااجتمヱالن( るΑنゅالجنس)  るΑته اإعامゅاستخدامヱ . 
7- るΑرΑهゅالجم るفゅボالث ヶع فヱالن 
8- るΑفゅボالث るΑヱヰتشكل ال ヶز فΑゅالتمヱ ヶالعرق. 
9- るΑالشعب るفゅボالثヱ  るالنخب るفゅボث. 

 . Schiller, D. (1999) Digital Capitalism: Networking the Global Market System: أهュ المراجع
(Cambridge, MA: MIT Press).  Spencer, Stephen (2006) Race and Ethnicity: Culture, Identity and 
Representation. (London: Routledge).  Strinati, Dominic (2000) An Introduction to Studying Popular Culture. 
(London: Routledge). 
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 Smart, Barry (1993) Postmodernity. (London: Routledge).  Sparks, C. (2005) ‘What is wrong with globalization?’ in the Journal of Global 
Media and Communication, Volume, 1 Number  Hall, S., Held, D. and McGrew, T. (eds.) Modernity and its Futures. (Oxford: 

Basil Blackwell).  Hamelink, C. (2001) The Ethics of the Cyberspace. (London: Sage).  Harris, Jan, and Paul Taylor (2005) (eds.) Digital Matters: The Theory and 
Culture of the Matrix (London: Routledge).  Harvey D. (1989) The Condition of Postmodernity. (Oxford: Blackwell).  Hesmondhalgh D. (2002) The Cultural Industries. (London, Sage). 
Hebdige, Dick. (1979) Subculture: The Meaning of Style (New Accents). 
(Methuen Publishing Ltd.: York)  Appadurai, Arjun (1996) ‘Disjunction and Difference,’ in Modernity at Large: 
Cultural Dimensions of Globalisation 
 

 

 

 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶالسداس:ヶنゅالث 

 .2الヱحدة التΑヤバمるΑ المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 .المゅボربれゅ المنヰجるΑ فヶ دراسる ااتصゅل الجمゅهΑرヵ:اسュ المゅدة

 04: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
 منゅهج البحث فヶ ااتصゅل: المحヱر اأヱل

-  ヶج ااستطاعヰالمن
- ヶヘصヱج الヰالمن 

- るلゅالح るدراس 

- ヶخΑرゅج التヰالمن 

- ヶبΑج التجرヰالمن 

 تحΑヤل المضمヱن -

 المنヰج المゅボرن -

ヶنゅر الثヱالبحث: المح れاヱن: أدゅΑااستب  /るヤبゅボالم / るس / الماحظゅΑボال 
 العΑنヱ れゅالمعΑゅنる: المحヱر الثゅلث

مュヱヰヘ الΑバنヱ るمجتمع البحث  -
-  ゅرهゅΑاخت ゆΑلゅاسヱ れゅنΑバال 
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- るΑلゅااحتم れゅنΑバال: るطΑالبس るΑائヱشバال /るالمنتظم るنΑバال/るΑボالطب るنΑバال/るΑدヱボنバال るنΑバال 

- るΑلゅر ااحتمΑغ れゅنΑバال:るΑالحصص るنΑバال/ るالصدف るنΑع/るΑصدボال るنΑバج/الヤكرة الث るنΑع 

 المراجع
. 1999.الゅボهرة.كるΑヤ ااعاュ.منゅهج البحث فヶ الدراسれゅ ااعامるΑـ: جمゅل راسュ محمد -9

10-ヶヤل: احمد بن مرسゅااتصヱ ュااعا ュヱヤع ヶف ヶمヤバهج البحث الゅمن . れゅعヱان المطبヱΑد
 2003الجゅمるΑバ،الجزائر،

11-ヶمヤعبد ه المس ュΑهرة، مصر: ابراهゅボال ،ヶربバكر الヘدار ال ،るΑاإعام れゅالدراس ヶهج البحث فゅمن 
– ااتصゅل ヱنظرゅΑته المゅバصرة، الدار المصرるΑ الヤبنゅنるΑ، الゅボهرة : حسن عمゅد مكヵヱゅ، لヴヤΑ حسبن السΑد-12

 2003.مصر
13-ヵدرΑヱد الدΑحヱ ءゅرج :ヶمヤバالبحث ال :ベكر، دمشヘدار ال ،るΑヤمバرسته الゅممヱ るΑته النظرゅΑسゅأس - ،ゅΑرヱ2000س 
14- るΑالدار المصر ،るΑاإعام れゅالدراس ヶف るΑئゅاإحص れゅااستخدامヱ هج البحثゅمن ،ゆΑر زغゅボヘال ヱء ذゅمΑش

 2009الヤبنゅنるΑ، الゅボهرة، 
-منظヱر تطبヶボΑ، دار الحゅمد لヤنشر ヱالتヱزΑع،عمゅن: أسゅلゆΑ البحث الヤバمヶ: فΑゅز جمるバ صゅلح النجゅر ヱآخرヱن-15

 2008اأردن، 
 2004،عゅلュ الكتゆ،الゅボهرة، 2البحث الヤバمヶ فヶ الدراسれゅ اإعامるΑ،ط : محمد عبد الحمΑد-16

 

 

 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶالسداس:ヶنゅالث 

 .2الヱحدة التΑヤバمるΑ المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 .المゅボربれゅ الكمヱ るΑ الكるΑヘΑ:اسュ المゅدة

 03: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة  るΑヘΑهج الكゅالمن 
- るΑヘΑث الكヱالبح ュヱヰヘم 
- るΑヘΑهج الكゅف المنΑرバت  
- ヶヘΑالبحث الك るΑأهم  
-  ヶヘΑئص البحث الكゅخص 
- るΑヘΑهج الكゅئص المنゅخص 
- るΑヘΑهج الكゅاع المنヱأن 

 ヶخΑرゅج التヰالمن 
 ヶجヱلヱΑمΑج السヰالمن  ヶغرافヱج ااثنヰالمن 

-  るΑヘΑهج الكゅالمن ヶف れゅنゅΑجمع الب れاヱأد
- るالماحظ

 ヵالتراث النظر
ヶئج البحث الكمゅر نتΑسヘتヱ لΑヤتح .
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るΑヘΑث الكヱالبحヱ るΑث الكمヱن البحΑب るرنゅボم .
 

المراجع 
 

سュゅ عمゅر، المركز الバربヶ لヤتバرヱ ゆΑ الترجمヱ る : ، ترجمるمنゅهج العュヱヤ ااجتمゅعるΑ: مゅدلΑن غراΑヱتز .1
 ،ベالنشر بدمش ヱ فΑلほ1993الت. 

 .2004، دار الボصبる، الجزائر، منゅهج البحث فヶ العュヱヤ اإنسゅنるΑ: مヱرΑس أنجرس .2
3. ヶヤل: أحمد بن مرسゅااتص ヱ ュاإعا ュヱヤع ヶف ヶمヤهج البحث العゅمن ،るΑバمゅالج れゅعヱان المطبヱΑد ،

 .2005الجزائر، 
4. ヱΑل دلΑفض :るΑعゅااجتم ュヱヤالع ヶف るΑجヰمن ゅΑゅالجزائر، قض ،るΑバمゅالج れゅعヱان المطبヱΑ2001، د. 
5. れゅبΑد الذنヱمحمد محم ヱ شヱحヱر بゅث،: عمヱإعداد البح ベطر ヱ ヶمヤهج البحث العゅالجزائر، 3 طمن ،

2001. 
6. William Trochim and James Donnelly: The Research Methods -Knowledge 

bases, Third Edition,2006. 
7. E. Bright Wilson, jr : An introduction to  scientific research, 1991. 

 

 

 

 

 

 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶالسداس:ヶنゅالث 

 .2الヱحدة التΑヤバمるΑ ااستكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
 .عュヤ اجتمゅع الجمヱヰر ヱ المستخدمΑن:اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
 

-  るمΑدボال ュئل اإعاゅسヱ رヱヰجمOld Media : 
- るمゅع ュΑهゅヘم :( るمΑدボال ュئل اإعاゅسヱ ،رヱヰالجم) .
- ュئل اإعاゅسヱ رヱヰجم  れゅسمヱ ئصゅخص  .
 . أنヱاع الجمヱヰر -
. ااتجゅهれゅ الحدΑثる فヶ دراسれゅ الجمヱヰر -
. المゅボربれゅ النظرるΑ لتほثΑر ヱسゅئل اإعاュ عヴヤ الجمヱヰر -
: مستخدمヱ ヱسゅئط اإتصゅل الجدΑدة -
- ヶمΑهゅヘمدخل م :( ュدة، المستخدΑل الجدゅئل ااتصゅسヱ) 
. الخصゅئص ヱالسمれゅ الゅバمる لمستخدمヱ ヶسゅئط ااتصゅل الجدΑدة -
 .تほثΑر ヱسゅئل اإتصゅل الجدΑدة عヴヤ المستخدمΑن -
 .المゅボربれゅ المヘسرة لمستخدمヱ ヶسゅئل الجدΑدة -
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: المراجع 
1. BALLE  (FRANCIS) ;LEXIQUE D’information communication , dalloz, 

Paris,2006 
2- Marc lynch: Blogging the New Arab Public, Arab Media & Society (February, 

2007 
3- RiffelRemmy, sociologie des medias,ellipses,Paris,2003 

4- ヴヘبكر مصطゅب ュتصバم : ュゅバال ヵل الرأΑتشكヱ ヶعゅاصل ااجتمヱالت れゅشبك ゅΑجヱلヱΑدΑر .اΑヱمركز التن
ヶرفバ2014.الم 

5- ヶمゅヰر التゅبد،مختバال ヶطف عدلゅع :ュゅバال ヵهرة،. الرأゅボال،ュゅバال ヵث الرأヱ2005مركز بح. 
آثゅر اإعاュ عヴヤ الحゅΑة )اأخبゅر ヱالرأヵ الュゅバ:ترجمる محمد صれヱヘ حسن:مゅكس مゅكヱمز ヱأآخرヱن -6

るΑع.(المدنΑزヱالتヱ نشرヤل るΑ2012.الدار الجزائر 
مركز دراسれゅ .اإعاヱ ュتشكΑل الرأヵ الヱ ュゅバصنゅعる الュΑボ: عبد الヘتゅح أمΑرة سمゅح فرج ヱآخرヱن  -7

るΑربバحدة  الヱال . れヱرΑ2013.ب 
8- ヵヱゅバر الجمヱأن るترجم ヶرنゅدارن ب :ヶالمجتمع الشبك. るدراسヱ ثゅلأبح ヶربバالمركز ال

れゅسゅΑالس.れヱرΑ2015.ب 
9- ヶسΑالدب ュΑسه:عبد الكرゅΑق ベطرヱ نهΑヱامل تكヱع ュゅバال ヵن،.الرأゅرة،عمΑ2011دار المس. 

 
 
 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶالسداس:ヶنゅالث 

 .2الヱحدة التΑヤバمるΑ ااستكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
 .الرأヵ الヱ ュゅバالヱسゅئط الجدΑدة:اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
الرأヵ العヱ ュゅالヱسゅئط الجدΑدة  : المحヱر اأヱل

 الヱسゅئط الجدΑدة ヱتشكΑل اتجゅهれゅ الجمゅهΑر -

- ゆل النخΑتشكヱ دةΑئط الجدゅسヱال 

- ュゅバال ヵل الرأΑتشكヱ るΑنヱاالكتر るفゅالصح 

-  ュゅバال ヵل الرأΑتشك  ヶف るΑعゅااجتم れゅر الشبكヱد( ترΑヱالت،ポヱسبΑゅヘال) 

- ュゅバال ヵالرأヱ るΑنヱاالكتر れゅنヱالمد( ゅΑدΑبΑكΑヱالヱ パヱヤب ヵゅسك るΑالشخصヱ るمゅバال れゅنヱالمد) 

- ポرゅالتش れاヱأدヱ ュゅバال ヵالرأ( ،ゆヱΑتヱΑالflick r) 

-  ュゅバال ヵالرأヱ ヶن الرقمヱΑزヘヤالت

ヶنゅر الثヱدة : المحΑئط الجدゅسヱالヱ ュゅバال ヵالرأ るلدراس るΑالنظر れゅربゅボالم
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- るΑالحتم るربゅボالم 

- れゅعゅااشبヱ れゅااستخدام るربゅボم 

- ヶمヱمバل الゅالمج るΑالنظر るربゅボالم 

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

Paris,2006 
2- Marc lynch: Blogging the New Arab Public, Arab Media & Society (February, 

2007 
3- RiffelRemmy, sociologie des medias,ellipses,Paris,2003 

4- ヴヘبكر مصطゅب ュتصバم : ュゅバال ヵل الرأΑتشكヱ ヶعゅاصل ااجتمヱالت れゅشبك ゅΑجヱلヱΑدΑر .اΑヱمركز التن
ヶرفバ2014.الم 

5- ヶمゅヰر التゅبد،مختバال ヶطف عدلゅع :ュゅバال ヵهرة،. الرأゅボال،ュゅバال ヵث الرأヱ2005مركز بح. 
آثゅر اإعاュ عヴヤ الحゅΑة )اأخبゅر ヱالرأヵ الュゅバ:ترجمる محمد صれヱヘ حسن:مゅكس مゅكヱمز ヱأآخرヱن -6

るΑع.(المدنΑزヱالتヱ نشرヤل るΑ2012.الدار الجزائر 
مركز دراسれゅ .اإعاヱ ュتشكΑل الرأヵ الヱ ュゅバصنゅعる الュΑボ: عبد الヘتゅح أمΑرة سمゅح فرج ヱآخرヱن  -7

るΑربバحدة  الヱال . れヱرΑ2013.ب 
8- ヵヱゅバر الجمヱأن るترجم ヶرنゅدارن ب :ヶالمجتمع الشبك. るدراسヱ ثゅلأبح ヶربバالمركز ال

れゅسゅΑالس.れヱرΑ2015.ب 
9- ヶسΑالدب ュΑسه:عبد الكرゅΑق ベطرヱ نهΑヱامل تكヱع ュゅバال ヵن،.الرأゅرة،عمΑ2011دار المس. 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر

ヶالسداس:ヶنゅالث 
 .2الヱحدة التΑヤバمるΑ اأفるΑボ : اسュ الヱحدة
 .الヤغる اأجنبるΑ :اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

 
: محتヱى المゅدة

  るΑزΑヤدة اإنجゅى المヱمحت
CONTENT :  
 Exploitation of specialized texts related to the different technical modules 
included in the second year program . 

- Contraction  ، abstracts and analysis of specialized texts . 
- Business letters : their techniques with practical exercises . 
- Reports and proceeding : their techniques with practical exercises . 
- The presentation of the report – the proceeding :  
- English oral and written practice . 
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   るΑرنسヘدة الゅى مヱمحت 
CONTENU :  

- Etude de texte avec exploitation structurelle. 
- Révision et consolidation des structures de base. 

- Insistance sur la compétence de la communication. 
- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus  

 dans le programme du 3e Semestre . 
- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶلث:السداسゅالث 

 .3الヱحدة التΑヤバمるΑ ااسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 .الヘضゅء الバمヱمヱ ヶالヱسゅئط الجدΑدة:اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
 الヘضゅء العمヱمヱ ヶالヱسゅئط الجدΑدة- 

1- ヵازヱالبرج ヶمヱمバء الゅضヘال 
2- ヶمヱمバء الゅضヘصر الゅعن 
3- ヶلゅالمث ヶمヱمバء الゅضヘヤل るΑرゅΑバط المヱالشر 
4- ヶمヱمバء الゅضヘد الゅバأب 
5- るΑراطボمΑذج الدゅنمヱ ヶمヱمバء الゅضヘال 
6- ヶر الرسمΑغ ヶمヱمバء الゅضヘال 
7- ヶكر الغربヘرج الゅخ ヶمヱمバء الゅضヘال 
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8- ヶمヱمバء الゅضヘالヱ ュئل اإعاゅسヱ 
9- ヶمヱمバء الゅضヘل الΑدة تشكゅإعヱ ヵبرΑء السゅضヘال 

10- ヶاإفتراض ヶمヱمバء الゅضヘال 

 المراجع
1- Albarran, A. B. (2013). The Social Media Industries: Routledge  
2- Baiocchi, G. (2003). Emergent public spheres: talking politics in participatory governance. 

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

renversements de perspective pour sortir des impasses du modèle habermassien. Université 
Paris VIII Vincennes-Saint Denis. 

4- Benhabib, S. (1992). Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition and 
Jurgen Habermas' in Craig Calhouny, ed., Habermas and the Public Sphere. Cambridge, 
MA: MIT Press, 73, 82-83 . 

5- Boyd, D. (2008). Can social network sites enable political action. International Journal of 
Media and Cultural Politics, 4(2). 

6- Calhoun, C. (1992). Introduction: Habermas and the public sphere: MIT Press. 
7- Calhoun, C. J. (1992). Habermas and the public sphere: MIT press. 
8- Cohen, J. (1996). Procedure and Substance in Deliberative Democracy. In S. Benhabib 

(Ed.), Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political. Princeton: NJ: 
Princeton University Press. 

9- Cohen, J. (1997). Procedure and substance in deliberative democracy. Deliberative 
democracy: Essays on reason and politics, 407-437 . 

10- Crossley, N., & Roberts, J. M. (2004). After Habermas: New perspectives on the public 
sphere. Sociological review monograph . 

11- Dahlgren, P. (2009). Media and political engagement: Cambridge: Cambridge University 
Press. 

12- Dean, J. (2003). Why the Net is not a Public Sphere. Constellations, 10(1), 95-112 . 
 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶلث:السداسゅالث 

 .3الヱحدة التΑヤバمるΑ ااسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 الدراسれゅ الثゅボفヱ るΑالヱسゅئط الجدΑدة:اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
 . الثゅボفれゅ الヘرعるΑ من معヰد برمنغュゅヰ إلヴ الヱسゅئط المتعددة .1
2. るΑئل اإعامゅل الرسΑヤتح れゅربゅボمヱ ゅΑجヱلヱدΑااヱ طرةΑالسヱ るطヤالس . 
3. るثΑالحد れゅΑنボتヤل るΑجدانヱالヱ るΑالحس ゆرゅالتجヱ  ヶالرقم ュاإعا . 

 :المراجع
Schiller, D. (1999) Digital Capitalism: Networking the Global Market System. 
(Cambridge, MA: MIT Press). 
Spencer, Stephen (2006) Race and Ethnicity: Culture, Identity and Representation. 
(London: Routledge). 
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Strinati, Dominic (2000) An Introduction to Studying Popular Culture. (London: 
Routledge). 
Smart, Barry (1993) Postmodernity. (London: Routledge). 
Sparks, C. (2005) ‘What is wrong with globalization?’ in the Journal of Global 
Media and Communication, Volume, 1 Number 
Hall, S., Held, D. and McGrew, T. (eds.) Modernity and its Futures. (Oxford: Basil 
Blackwell). 
Hamelink, C. (2001) The Ethics of the Cyberspace. (London: Sage). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶلث:السداسゅالث 

 .3الヱحدة التΑヤバمるΑ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 .التنظュΑ الゅボنヱنヶ لتداヱل المヱヤバمる فヶ الヘضゅء الバمヱمヶ:اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
. حرるΑ تداヱل المヱヤバمる- الヘضゅء الバمヱمヶ - المヱヤバمる :  تحدΑد مュヱヰヘ كل من:مدخل مゅヘهΑمヶ: أヱا
ゅΑنゅث :ヶمヱء العمゅضヘال ヶف るمヱヤل المعヱتدا ュΑتنظ ヶف るΑلヱالد れゅهゅاإتج :

1/るΑلヱالد ベΑاثヱر المヱمن منظ ヶمヱمバء الゅضヘال ヶف るمヱヤバل المヱتدا るΑحر  .
2/ヶمヱمバء الゅضヘال ヶف るمヱヤバل المヱلتدا ヶنヱنゅボال ュΑل التنظゅمج ヶف るΑلمゅバال ゆرゅأبرز التج  : れゅΑاヱال るتجرب

 るΑكΑالمتحدة اأمر - るΑنゅطΑالبر るالتجرب -るΑرنسヘال るالتجرب .
3/ヶمヱمバء الゅضヘال ヶف るمヱヤバل المヱتدا ュΑمن تنظ るΑربバال れゅバΑض التشرバقف بヱ(مصر- اأردن ) م .

ゅلثゅالجزائر: ث ヶف ヶمヱء العمゅضヘال ヶف るمヱヤل المعヱلتدا ヶنヱنゅボال ュΑالتنظ :
1/るΑر الجزائرΑتゅظل الدس ヶف  .
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2/るΑاإعام れゅバΑالتشر ヶف  .
: أهュ المراجع

1 / ،ヶالراع ヶأشرف فتحれゅمヱヤالمع ヴヤل عヱالحص ベح ヱ るعゅطبヤل るفゅボدار الث ،ヴلヱاأ るバالطب ،るرنゅボم るدراس ،
. 2010ュ، (اأردن )النشر، عمゅن

حベ الصحヶヘ فヶ الحصヱل عヴヤ المعヱヤمヱ れゅ مدى تほثΑره عヴヤ حベ الجمゅهΑر فヶ المعرفる حمدヵ حمヱدة، . د/ 2
ュاإعا ヱ ،مصر ،るΑربバال るضヰ2010، دار النュ  .

، دراسる مゅボرنる، أثر تكنヱلヱجゅΑ المعヱヤمれゅ عヴヤ ممゅرسる الحヱ ベヱボ الحرれゅΑ العゅمるأحمد محمد أحمد مゅنع، / 3
 ،るΑاإسكندر ،ヶバمゅكر الجヘ2012دار الュ .

، قضゅΑゅ فكرヱ るΑ دراسる تحヱ るΑヤΑヤ مΑدانるΑ، دار الجゅمるバ اإعاヱ ュ حベヱボ اإنسゅنقدرヵ عヶヤ عبد المجΑد، / 4
 ،るΑدة، اإسكندرΑ2010الجدュ .

5 / ،ヱヤالح ゆجد راغゅنمヱنゅボال ヱ ュاإعا るΑحر ،るΑنشر، اإسكندرヤدة لΑالجد るバمゅ2009، دار الجュ .
6/ Alexis Guedj; La protection des sources Journalistiques Bruylan, Bruxelles,  
     1998. 
7/ André Pouille, Jean Roche, Libertés publiques et droit de l'Homme, 14 eme  
    édition, Dalloz, Paris, 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶلث:السداسゅالث 

 .3الヱحدة التΑヤバمるΑ اأسゅسるΑ : اسュ الヱحدة
 .قゅΑس الجمヱヰر ヱمستخدمヶ الヱسゅئط الجدΑدةأسゅلゆΑ :اسュ المゅدة

 05: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

 
: محتヱى المゅدة

مدخل لヤمنظヱر الكمヤヤΑجمヱヰر ヱ مستخدمヶ الヱسゅئط الجدΑدة - 
مュヱヰヘ قゅΑس جمヱヰر ヱسゅئل اإعاヱ ュمستخدمヶ الヱسゅئط الجدΑدة - 
أسبヱ ゆゅأهداف قゅΑس الجمヱヰر - 

أسゅلゆΑ قゅΑس حجュ الجمヱヰر ヱالمستخدمΑن   - 
تボنれゅΑ قゅΑس جمヱヰر الボراء ヱالمستمΑバن ヱالمشゅهدΑن - 
 - るΑنヱكترΑاقع اإلヱن عبر المΑس المبحرゅΑق れゅΑنボت
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 أهュ المراجع
: ، ،تخصصدراسれゅ الجمヱヰر ヱمستخدمヶ الヱسゅئط الجدΑدة:عヶヤ قسΑゅسるΑ، محゅضراれ فヶ مゅΑボس (5

 .2012اتصゅل ヱسبر اآراء،الجزائر، 
6)  ،るΑسΑゅقس ヶヤعゅهヱمستخدمヱ لゅئط ااتصゅسヱ رヱヰنشر،الجزائر، 1، طجمヤل ュرسヱ2012،دار ال. 
7)  ،ヱΑل دلΑدة فضΑل الجدゅااتص ヱ ュاإعا ゅΑجヱلヱصرة"تكنゅمع ゅΑゅد"قض ،. るمヱط، الجزائر، دار ه

 .2015 لヤطبゅعヱ る النشر ヱ التヱزΑع، 
8)  ،ヶمゅالحم ベدゅعالصゅااستمヱ هدةゅس المشゅΑق :ュΑالتنظ ヴإل ヴضヱヘمن ال ュاإعا ュヱヤバل るΑربバال るابヱالب ،

 .ヱااتصゅل، مヰバد الصحゅفヱ るعュヱヤ اأخبゅر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶلث:السداسゅالث 

 .3الヱحدة التΑヤバمるΑ المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة
 .اثنヱغرافゅΑ الجمヱヰر ヱالمستخدمΑن:سュ المゅدةا

 04: الرصΑد
 02: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
 るΑغرافヱاإثنヱ るΑجヱلヱاأنثرب れゅدراسヤل  ュゅمدخل ع

 - ゅΑجヱلヱبヱاأنثر
 - ゅΑجヱلヱااثن
 - ゅΑغرافヱااثن
-ヱااثن- るΑجヱلヱدヱتΑم

 るΑاإعام れゅالدراس ヶف ヶغرافヱجه اإثنヱالت
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 - ヶرلヱد مΑلدى داف ヶغرافヱج اإثنヰالمن ュاستخدا
تطヱر المボترゆ اإثنヱغرافヶ فヶ دراسれゅ ااتصゅل -  
المボترゆ اإثنヱغرافヱ ヶمستخدمヶ الヱسゅئط الجدΑدة - 
ماءمる الدراسれゅ اإثنヱغرافるΑ أبحゅث الجمヱヰر ヱالمستخدمΑن - 

 ヶغرافヱالبحث اإثن れاヱأد ヱ ベطر
 - るركゅلمشゅب るالماحظ
 - るΑغرافヱرتゅالكヱ るΑجヱلヱالمرف るボΑالطر
 -るΑرΑヱالتص るボΑالطر"るΑغرافヱتヱヘال "
 - るΑغرافヱنヱヘال るボΑالطر
 - るΑجヱلヱヤΑヘال るボΑالطر
 - ヶجヱلヱΑسヱالس るボΑالطر
 * るΑغرافヱااثن るボΑثヱال
اثنヱغرافるΑ جمヱヰر التヘヤزヱΑن * 
 * れر اانترنヱヰجم るΑغرافヱاثن
اثنヱغرافるΑ جمヱヰر المستخدمΑن * 

، ترجمる مصبゅح الصヰد، الطبるバ مバجュ اإثنヱلヱجヱ ゅΑ اأنثرヱبヱلヱجゅΑبゅΑر بヱنれ، مΑشゅل اΑزر ヱ آخرヱن، - : المراجع
. 2006، بΑرれヱ، "مجد"اأヱلヴ، المぼسسる الجゅمるΑバ لヤدراسヱ れゅ التヱزΑع 

، ترجمる نصر الدΑن الゅΑバضヱ ヶالصゅدベ رابح، الطبるバ الثゅلثる، المنظمる تゅرΑخ نظرれゅΑ ااتصゅل: أرمゅن ヱمΑشゅل مゅتار- 

. 2005الバربるΑ لヤترجمる بΑرれヱ، لبنゅن، 

الطبるバ  (مجمヱعる النΑل الバربるΑ) ،ترجمる عاء أحمد إصاح التヘヤزヱΑن ヱالヱバلمヱ るالれゅΑヱヰ الثゅボفるΑ كرΑس بゅركر،-

 ヴلヱهرة 2006اأゅボمصر ال ، .

 れゅحヱااطر : - ،るΑسΑゅقس ヶヤعれゅلدراس るΑجヰالمنヱ るΑالنظر れゅボヤاالمنط ヶボヤلت " ヶر فヱヰث الجمゅأبح るΑヤΑヤتح るΑدボن るدراس

 .2006/2007أطرヱحる مボدمる لنΑل شゅヰدة دكتヱراه دヱلる فヶ عュヱヤ اإعاヱ ュااتصゅل  (2006-1995)الجزائر

 - ،るΑنΑردة قراヱるΑاأسرة الجزائر ヵلد るΑنヱΑزヘヤالبرامج الت ヶボヤط تゅأنم ュヱヤع ヶر فΑجستゅدة المゅヰل شΑمذكرة لن، 

. 2007/2008اإعاヱ ュ ااتصゅل، جゅمるバ الجزائر

 
ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر

 
ヶلث:السداسゅالث 

 
 .3الヱحدة التΑヤバمるΑ المنヰجるΑ : اسュ الヱحدة

 
  ヱرشる إعداد مذكرة التخرج:اسュ المゅدة

 
 03: الرصΑد
 02: المعゅمل

 
ュΑヤأهداف التع :

 
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :
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: محتヱى المゅدة
ヶヤΑ ゅم ヴヤع るرشヱداخل ال るبヤالط ゆتدرΑ  :

 .اختゅΑر مヱضヱع البحث ヱ طرベ ضبط الバنヱان .1
2. るالدراس るدمボم れゅمتضمن. 
3. るΑلゅال اإشكぼس るغゅΑصヱ るالدراس るヤد مشكΑتحد. 
4. るΑمヤバض الヱرヘال ヱ れاぼゅالتس るغゅΑابط صヱض. 
 .ضبط أسبゆゅ اختゅΑر المヱضヱع .5
6. るدراسヤل るΑمヤバال るΑاأهم ヱ  اأهداف るغゅΑأسس ص. 
7. ゅヰدة منゅヘااست るΑヘΑكヱ るボبゅالس れゅص الدراسΑخヤت. 
8. るΑالنظر れゅربゅボالم ュاستخدا. 
9. るد الدراسヱضبط حد. 

10.れゅنゅΑجمع الب れاヱأد ヱ るج الدراسヰر منゅΑاخت. 
11.るالدراس るنΑر عゅΑاخت. 
12.るالدراس ュΑهゅヘد مΑتحد るΑヘΑك. 
 .تحΑヤل البゅΑنヱ れゅاستخاص النتゅئج.13
 .كتゅبる تボرΑر البحث.14

 
 
:  المراجع

 .2011دار كنヱز المバرفる، : اأردن. بحヱث اإعاュ اأسس ヱ المبゅدئمنゅل المزاهرة،  .1
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ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶلث:السداسゅالث 

 .3الヱحدة التΑヤバمるΑ ااستكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
 .المヱゅボلتるΑ:اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
 مュヱヰヘ المヱゅボل ヱ المヱゅボاتるΑ:    (1)المحヱر 

* るΑاتヱゅボح المヱالرヱ るلヱゅボف المΑرバت  ュأهヱ ゅヰذجゅنم( ؟るالمكتسب ヱأ るΑطرヘال るΑاتヱゅボح المヱر)  
. دヱافバه،  صゅヘته، أنمゅط المヱゅボلΑن، الヱバامل المヘسرة لسポヱヤ المヱゅボل  :مΑزاれ المヱゅボل*

 السΑرヱرة المヱゅボاتるΑ:    (2)المحヱر 
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    .، الヱバامل التヶ تحدد من فرصる اأعمゅل   مゅهるΑ فرصる اأعمゅل *
*るΑاتヱゅボالمヱ رゅن  :اابتكヱل دヱتح ヶالت ベائヱバر، الゅلابتك るΑسΑامل الرئヱバر، الゅاابتك るΑأهمヱ فΑرバت

.   اابتكゅر 
* ベヱل السΑヤتح(るΑボΑボح るجゅح ポゅماء، هل هنバال れゅバقヱتヱ れゅجゅΑر احتΑΑج ؟، تغヱمنتヤل  ベヱالس

  (استراتΑجれゅΑ تحدΑد المヱاقع ヱالتمΑゅز المستヰدف،
 خطる اأعمゅل :    (3)الヱحدة  
. مゅهヱ るΑعنゅصر خطる الバمل: خطる اأعمゅل*
. أجヰزة دعュ المヱゅボاتるΑ فヶ الجزائر*

 نمヱ المぼسسる:    (4)المحヱر 
*ヱالنم るΑهゅم :  ،ヱالنم れل، محدداゅر اأعمヱمراحل تط ،るΑدゅااقتص れゅΑالنظرヱ ヱالنم
 .اأهمるΑ ،  المكゅسヱ ゆالمخゅطر: رهゅنれゅ تدΑヱل اأعمゅل*

1. ヶطヱئف برنゅد نゅバرةسΑل الصغゅدة:، إدارة اأعمゅΑرヤد لゅن،اأردن،أبعゅنشر،عمヤائل لヱ 2005، دار. 
، المنظمる الバربるΑ لヤتنمるΑ اإدارるΑ، الヱボة الدافعる لاقتصゅدれゅΑ الヱطنるΑ: رゅΑدة اأعمゅلعمرヱ عاء الدΑن زΑدان،  .2

 .2007الゅボهرة، 
3.  ،ポرゅض مبヱع ヵلمجدゅاأعم ヶدة فゅΑالر:،るヘヤالمداخل المختヱ ذجゅالنمヱ ュΑهゅヘث، اربد، المΑالحد ゆゅالكت ュلゅع 

 .2009اأردن، 
1. Alexandria Valerio, Brent Parton, and Alicia Robb, Entrepreneurship Education 

and Training Programs around the World; Dimensions for Success, 
International Bank for Reconstruction and Development, World Bank, 2014. 

2. Emile- Michel Hernandez, L'entrepreneuriat: Approche Théorique , Editions 
L'Harmattan, Paris, 2001. 

 
 
 
 
 
 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶلث:السداسゅالث 

 .3الヱحدة التΑヤバمるΑ ااستكشゅفるΑ : اسュ الヱحدة
 .الヱسゅئط الجدΑدة ヱقضゅΑゅ المجتمع:اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
1 -れゅمヱヤバالمヱ ュمجتمع اإعا .
2 -ヶعゅر ااجتمΑالتغヱ ゅΑجヱلヱالتكن .
3 -るΑفゅボالثヱ るΑعゅااجتم ゅرهゅآثヱ るΑاإعام るلمヱバال .

 ゅΑنゅث : るΑعゅة ااجتمゅΑالحヱ دةΑئط الجدゅسヱال :
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1 - ヵل اأسرゅااتصヱ دةΑئط الجدゅسヱال .
. التゅヘعل ااجتمゅعヱ ヶالバاقれゅ ااجتمゅعるΑ  ظل الヱسゅئط الجدΑدة- 2
3 -ュΑヤバالتヱ دةΑئط الجدゅسヱال .
4 -るΑعゅااجتم るΑالتنمヱ るΑعヱالت れاゅمج ヶدة فΑئط الجدゅسヱف الΑظヱت .

 ゅلثゅث :ヶنヱء االكترゅضヘال ゅΑゅقضヱ دةΑئط الجدゅسヱال :
1 -るΑاافتراض るΑヱヰالヱ るΑاافتراض れゅバالمجتم .
. بنゅء المجتمع الشبكヱ ヶتنمΑته- 2
3 -  ヶاافتراض ヶمヱمバء الゅضヘتشكل الヱ ヶعゅاصل ااجتمヱالت

 ゅدة :  رابعΑئط الجدゅسヱطر  : الゅمخヱ れゅΑلゅإشك
. اأمるΑ االكترヱنヱ るΑالヘجヱة بΑن اأجゅΑل- 1
2 -るΑالتنم れゅΑلゅإشكヱ المجتمع ヶف るΑة الرقمヱجヘال .
3 - ヶء  اافتراضゅضヘال れゅΑلゅإشك : ヶنヱن االكترゅاإدم – るΑحゅاإبヱ نفバال - ゆإلخ ..ااغترا

. اإجراヱ ュاإرهゆゅ اإلكترヱنΑΑن ヱتヰدΑد أمن المجتمع -3
 

 :المراجع 
1 – Nicholas Gane, David Beer, New Media: The Key Concepts ,bloomsbury ,2008. 

2- Tzu-Bin LIN  ،Der Thanq Victor Chen ،Ching Sing CHAI  , New Media and 
Learning in the 21st Century: A Socio-Cultural Perspective , Springer Shop , Taiwan 
, 2015. 

3 - ، るرفバالم ュلゅع ، ヶع اآلゅااجتم ュヤع ، るمヱمحمد رح ヶヤ2008 ، 347ع. 
4 - る؟ ، ترجم ゅتنゅΑد حΑالجد れゅمヱヤバالم ュلゅر عΑغΑف سΑحدث ؟ كΑذا سゅس ، مヱزヱرتΑكل دΑゅن : مΑهゅء شゅヰب

 .2000  الحضゅرة الバربるΑ ، الゅボهرة ، 2،ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ااتصゅل الجمゅهΑرヱ ヵالヱسゅئط الجدΑدة : عنヱان المゅستر
ヶلث:السداسゅالث 

 .3الヱحدة التΑヤバمるΑ اأفるΑボ : اسュ الヱحدة
 .الヤغる اأجنبるΑ :اسュ المゅدة

 01: الرصΑد
 01: المعゅمل

ュΑヤأهداف التع :
 るبヱヤالمط るボرف المسبゅالمع :

: محتヱى المゅدة
  るΑزΑヤدة اإنجゅى المヱمحت

CONTENT :  
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 Exploitation of specialized texts related to the different technical modules 
included in the secon year program . 

- Contraction  ، abstracts and analysis of specialized texts . 
- Business letters : their techniques with practical exercises . 
- Reports and proceeding : their techniques with practical exercises . 
- The presentation of the report – the proceeding :  
- English oral and written practice . 

   るΑرنسヘدة الゅى مヱمحت 
CONTENU :  

- Etude de texte avec exploitation structurelle. 
- Révision et consolidation des structures de base. 

- Insistance sur la compétence de la communication. 
- Etude de textes spécialisés ayant trait aux différents modules techniques inclus  

 dans le programme du 3e Semestre . 
- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


