
الـدیمقراطیـة الـشعبیــةالجمھوریة الجزائریة 

البحــث العلمــيووزارة التعلیــم العالــي

البیداغوجيبرنامج ال

2ل. لیسانس علوم اإلعالم واالتصال

میدان العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

إنسانیة علوم فرع
شعبة علوم اإلعالم واالتصال



2Page2تصال) لبرنامج اللیسانس (علوم اإلعالم واال

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LICENCE Sciences de l’information et de la
communication

L2

Domaine

Sciences Humaines et Sociales

Filière Sciences Humaines
Option (Sciences de l’information et de la

communication)



2Page3تصال) لبرنامج اللیسانس (علوم اإلعالم واال

الفھرس

I-بطاقات التنظیم السداسي للتعلیم-------------------------------------- ------------------------
-

4

5---- -----------------------------------------------------------------------السداسي األول-1
6-------- ----------------------------- --------------------------------------السداسي الثاني-2

II-بطاقات تنظیم وحدات التعلیم----------------------------------------- ---------------------
---

8

III-البرنامج المفصل لكل مادة----------------------------------------- ----------------------
--

18



2Page4تصال) لبرنامج اللیسانس (علوم اإلعالم واال

I -بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم



ملحق برنامج السنة الثانیة لشھادة اللیسانس
علوم اإلعالم واالتصال

السداسـي الثـالث
نوع التقییم (*)أخرى الحجم الساعي

15للسداسي (
أسبوعا)

الحجم الساعي األسبوعي الم
امل

ع

صيد
الر

المواد
امتحانوحدات التعلیم  مراقبة 

مستمرة
دروس العنوان

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 3 5 اإلعالم واالتصالمدخل إلى علوم  وحدة تعلیم أساسیة
3.1الرمز: و ت أس 

10األرصدة: 
4المعامل: 

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 2 5 1تصالتكنولوجیا اإلعالم واال

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 3 5 فنیات التحریر في الصحافة المكتوبة  وحدة تعلیم أساسیة
3.1الرمز: و ت أس 

10األرصدة: 
4المعامل: 

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 2 5 اقتصادیات وسائل اإلعالم 

× × 00سا45 00سا45 2 3 30سا1 2 3 اإلعالم مناھج وتقنیات البحث  في علوم
1واالتصال 

وحدات تعلیم منھجیة
3.1الرمز: و ت أس 

5األرصدة: 
×4المعامل:  × 00سا45 00سا45 2 2 30سا1 1 2 تحلیل البیانات الصحفیة

× × 00سا45 30سا22 1 2 30سا1 1 2 انثروبولوجیا اجتماعیة وثقافیة وحدات تعلیم استكشافیة
3.1الرمز: و ت أس 

4األرصدة: 
3مل: المعا

× × 00سا45 00سا45 2 2 30سا1 1 2 علم النفس االجتماعي-1
مدخل للعلوم القانونیة-2
الفكر الخلدوني-3

یختار الطالب مادة واحدة
× × 00سا45 30سا22 1 1 1 1 1لغة أجنبیة  وحدة تعلیم أفقیة

3.1الرمز: و ت أس 
1األرصدة: 
1المعامل: 

00سا405 سا360 20 30 00سا12 16 30 مجموع   السداسي الثالث

عمل میداني عن طریق التشاور السداسي(*)



2Page6تصال) لبرنامج اللیسانس (علوم اإلعالم واال

ملحق برنامج السنة الثانیة لشھادة اللیسانس
علوم اإلعالم واالتصال

السداسـي الرابع
نوع التقییم (*)أخرى الحجم الساعي

15(للسداسي
أسبوعا)

الحجم الساعي األسبوعي

امل
لمع

ا
صيد

الر المواد
امتحانوحدات التعلیم  مراقبة 

مستمرة
دروس العنوان

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 3 5 2واالتصال اإلعالممدخل إلى علوم وحدة تعلیم أساسیة
1،2الرمز: و ت أس 

10األرصدة: 
4المعامل: 

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 2 5 2تكنولوجیا اإلعالم واالتصال

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 3 5 والتلفزيالميعاإلالتحریرفنیات وحدة تعلیم أساسیة
2،1الرمز: و ت أس 

10األرصدة: 
4المعامل: 

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 2 5 تشریعات إعالمیة

× × 00سا45 00سا45 2 3 30سا1 2 3 مناھج وتقنیات البحث  في علوم اإلعالم 
2واالتصال 

وحدات تعلیم منھجیة
1،2الرمز: و ت أس 

5األرصدة: 
×4المعامل: × 00سا45 30سا22 2 2 30سا1 1 2 الصحفیةبرمجیات تحلیل البیانات

× × 00سا45 30سا22 1 2 1 2 المعاصرةولیةالداقضایاال وحدات تعلیم استكشافیة
1،2الرمز: و ت أس 

4األرصدة: 
3المعامل: 

× × 00سا45 00سا45 2 2 30سا1 1 2 علم النفس االجتماعي-1
لقانونیةمدخل للعلوم ا-2
الفكر الخلدوني-3

3سغیر مختارة في1مادة تُختار 
× × 00سا45 30سا22 1 1 1 1 2لغة أجنبیة  وحدة تعلیم أفقیة

1،2الرمز: و ت أس 
1األرصدة: 
1المعامل: 

00سا405 سا360 20 30 30سا10 16 30 مجموع   السداسي الرابع

عمل میداني عن طریق  التشاور السداسي(*)



II-حدات التعلیمبطاقات تنظیم و



2Page8تصال) لبرنامج اللیسانس (علوم اإلعالم واال

الثالث: السداسي
1تعلیمة أساسیة وحدة:الوحدةعنوان 

00سا45: دروس
00سا45:أعمال موجهة

00سا00: أعمال تطبیقیة 
00سا90: عمل شخصي 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

10: ألرصدةا1.3.2. و.ت.أس:وحدة التعلیم

االتصال و اإلعالممدخل إلى علوم: 1المادة 
5: األرصدة
3: المعامل 

1تكنولوجیا اإلعالم واالتصال: 2المادة 
5: األرصدة 
2: المعامل 

لوحدة التعلیمالمعامالت الممنوحةو األرصدة
وكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان نوع التقییم

اإلعالم واالتصال مدخل إلى علوم: 1دة لماا
(التقلیدیة اإلعالم علومبتاریخ ف یهدف إلى التعر ت

.والحدیثة)، نشأتها وتطورها في العالم

1تكنولوجیا اإلعالم واالتصال: 2المادة 
مكونات تكنولوجیا اإلعالم أهمتهدف إلى عرض 

واالتصال السلكیة والالسلكیة وأهم تطبیقاتها 
الحدیثة

وصف المواد



2Page9تصال) لبرنامج اللیسانس (علوم اإلعالم واال

الثالث: السداسي
2وحدة تعلیمة أساسیة : الوحدةعنوان 

00سا45: محاضرة 
00سا45: أعمال موجهة

00سا00: أعمال تطبیقیة 

00سا90: عمل شخصي 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

10: األرصدة2.3.2أسو.ت.: وحدة التعلیم 

ة المكتوبةالصحاففي فنیات التحریر : 1المادة
5: األرصدة
3: المعامل 

اإلعالموسائل اقتصادیات : 2المادة 
5: األرصدة 
2: المعامل 

التعلیمالممنوحة لوحدةالمعامالت و األرصدة
وكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان نوع التقییم

لصحافة المكتوبةفي افنیات التحریر : 1المادة 
عرض فنیات التحریر المستعملة في وسائل 

.اإلعالم المكتوبة

اإلعالموسائل اقتصادیات : 2المادة 
خصوصیة اإلنتاج اإلعالمي على التعرف 

. واالستثمار في مؤسساته

وصف المواد
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الثالث: السداسي
منهجیةتعلیموحدة : الوحدةعنوان 

00سا45: محاضرة 
00سا45: ل موجهةأعما

00سا00:أعمال تطبیقیة 
00سا90: عمل شخصي 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

05: األرصدة1.3.2. و.ت.م:وحدة التعلیم 

وتقنیات البحث في علوم مناهج: 1المادة 
1اإلعالم واالتصال

3: األرصدة
2: المعامل 

هاوعرضالبیاناتیلتحل: 2المادة 
2: األرصدة 
1: المعامل 

التعلیمالممنوحة لوحدةالمعامالت و األرصدة
وكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان نوع التقییم

وتقنیات البحث في علوم مناهج: 1المادة 
1اإلعالم واالتصال

أهم مناهج البحث العلمي عموما التعرف على 
، وكذا على أهم االم واالتصال خصوصوفي اإلع

.خطوات البناء النظري للبحث العلمي

وتحلیلهاالبیاناتعرض : 2المادة 
تقنیات تحلیل یهدف إلى تحكم الطالب في 
البیانات في البحوث الكمیة والكیفیة

وصف المواد
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الثالث: السداسي
استكشافیةتعلیم وحدة : عنوان الوحدة 

00سا45: محاضرة 
30سا22: أعمال موجهة

00سا00: أعمال تطبیقیة 
00سا90: عمل شخصي 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

4: األرصدة1.3.2. و.ت.إس: وحدة التعلیم 

انثروبولوجیا اجتماعیة وثقافیة : 1المادة 
2: األرصدة
1: المعامل 

: 2المادة 
الجتماعيعلم النفس ا-1
مدخل للعلوم القانونیة-2
الفكر الخلدوني-3

یختار الطالب مادة واحدة
2: األرصدة 
1: المعامل 

التعلیمالممنوحة لوحدةالمعامالت و األرصدة
وكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان نوع التقییم

انثروبولوجیا اجتماعیة وثقافیة: 1المادة 
لب من معرفة األدوات المعرفیة المتعلقة تمكین الطا

ا"، وكذا معرفة انثروبولوجی"بتطور الثقافة والمجتمع 
ودور ها صنیفات ومسارات دراسة الثقافة، وقوانینالت

األنثروبولوجیا في المجتمعات المعاصرة. 

اختیاریة بین::2المادة 
علم النفس االجتماعي-1
مدخل للعلوم القانونیة-2
كر الخلدونيالف-3

الفكر النفسي االجتماعي أو على أصول التعرف 
وكذا أهم تطوراته التي میزته.أو الخلدوني القانوني 

وصف المواد
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الثالث: السداسي
أفقیةتعلیم وحدة : عنوان الوحدة 

00سا00: محاضرة 
30سا22: أعمال موجهة

: أعمال تطبیقیة 
00سا45: عمل شخصي 

الساعي لوحدة التعلیمتوزیع الحجم 
والمواد المكونة لها

01: األرصدة1.3.2و.ت.أف :وحدة التعلیم 
1لغة أجنبیة : المادة

1: األرصدة
1: المعامل 

لوحدة التعلیمالمعامالت الممنوحةو األرصدة
وكذا للمواد المكونة لها

متواصل امتحان +  نوع التقییم

1لغة أجنبیة : المادة 

الطالب على اكتساب القدرة على التعامل مساعدة
في مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا (

)مجال التخصص

وصف المواد
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الرابع: السداسي
1وحدة تعلیم أساسیة : عنوان الوحدة 

00سا45: محاضرة 
00سا45: أعمال موجهة

00سا00:أعمال تطبیقیة 
00سا90: عمل شخصي 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

10: األرصدة1.4.2و.ت.أس : وحدة التعلیم 

2االتصال و اإلعالممدخل إلى علوم: 1المادة 
5: األرصدة
3: المعامل 

2تكنولوجیا اإلعالم واالتصال : 2المادة 
5: األرصدة 
2: المعامل 

لوحدة التعلیمامالت الممنوحةالمعو األرصدة
وكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان نوع التقییم

اإلعالم واالتصال مدخل إلى علوم: : 1المادة 
(التقلیدیة اإلعالم بتاریخ وسائلف یهدف إلى التعر ت

.والحدیثة)، نشأتها وتطورها في الجزائر

2تصال تكنولوجیا اإلعالم واال: 2لمادة ا
التقنیة لتكنولوجیا اإلعالم یهدف إلى التعریف بالمبادئ

واالتصال، بتصنیفاتها، استعماالتها، آثارها، آفاق 
.تطورها ورهاناتها المستقبلیة

وصف المواد
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الرابع: السداسي
2أساسیة وحدة تعلیم: عنوان الوحدة 

00سا45: محاضرة 
00سا45: أعمال موجهة

00سا00: طبیقیة أعمال ت
00سا90: عمل شخصي 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

10: األرصدة2.4.2و.ت.أس: وحدة التعلیم 

ي والتلفزيالمعاإلفنیات التحریر: 1المادة 
5: األرصدة
3: المعامل 

یةإعالمتشریعات : 2المادة 
5: األرصدة 
2: المعامل 

لوحدة التعلیمالمعامالت الممنوحةو األرصدة
وكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان نوع التقییم

ي والتلفزيالمعاإلفنیات التحریر: 1المادة 
عرض فنیات التحریر المستعملة في اإلذاعة 

.والتلفزیون

تشریعات إعالمیة: 2المادة 
المهنة اإلعالمیةقوانین وأخالقیاتالتعرف على

.في العالم وفي الجزائر

وصف المواد
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الرابع: السداسي
منهجیةتعلیم وحدة : عنوان الوحدة 

30سا22: محاضرة 
00سا45: أعمال موجهة

00سا00: أعمال تطبیقیة 
00سا90: عمل شخصي 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

4: األرصدة1.4.2و.ت.م : تعلیموحدة ال

وتقنیات البحث في علوم مناهج: 1المادة 
2اإلعالم واالتصال

3: األرصدة
2: المعامل 

برمجیات تحلیل البیانات: 2المادة 
2: األرصدة 
1: المعامل 

لوحدة التعلیمالمعامالت الممنوحةو األرصدة
وكذا للمواد المكونة لها

+ امتحانمتواصل نوع التقییم

وتقنیات البحث في علوم مناهج: 1المادة 
2اإلعالم واالتصال

أهم اإلجراءات التطبیقیة للبحث التعرف على 
جمع البیانات، عرض النتائج أدوات (المعاینة، 

.وكتابة التقریر النهائي)

برمجیات تحلیل البیانات : 2المادة 
مال برمجیات استعیهدف إلى تحكم الطالب في 
.تحلیل البیانات الكمیة والكیفیة

وصف المواد
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الرابع: السداسي
استكشافیةتعلیموحدة: عنوان الوحدة

30سا4: محاضرة 
30سا1: أعمال موجهة

00سا00: أعمال تطبیقیة 
00سا90: عمل شخصي 

توزیع الحجم الساعي لوحدة التعلیم
والمواد المكونة لها

4:األرصدة1.4.2. و.ت.اس:یموحدة التعل

معاصرةقضایا دولیة : 1المادة 
2: األرصدة
1: المعامل 

: 2المادة 
علم النفس االجتماعي-1
مدخل للعلوم القانونیة-2
الفكر الخلدوني-3

3یختار الطالب مادة غیر مختارة في س.
2: األرصدة 
1: المعامل 

التعلیملوحدةالممنوحةالمعامالت و األرصدة
وكذا للمواد المكونة لها

متواصل + امتحان نوع التقییم

ملتقى قضایا دولیة ووطنیة راهنة: 1المادة 
القضایا الدولیة والوطنیة التقلیدیة أهم مناقشة

.والمستجدة

: اختیاریة بین:2المادة 
علم النفس االجتماعي-1
مدخل للعلوم القانونیة-2
ر الخلدونيالفك-3

الفكر النفسي االجتماعي أو التعرف على أصول 
.وكذا أهم تطوراته أو الخلدونيالقانوني

وصف المواد
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الرابع: السداسي
أفقیةتعلیم وحدة : الوحدةعنوان 

00سا00: محاضرة 
30سا22: أعمال موجهة

:أعمال تطبیقیة 
00سا45: عمل شخصي 

لتعلیمتوزیع الحجم الساعي لوحدة ا
والمواد المكونة لها

01: األرصدة1.4.2و.ت.أف: وحدة التعلیم 
3لغة أجنبیة : المادة

1: األرصدة
1: المعامل 

لوحدة التعلیمالمعامالت الممنوحةو األرصدة
وكذا للمواد المكونة لها

متواصل امتحان +  نوع التقییم

3لغة أجنبیة : المادة
على اكتساب القدرة على التعامل الطالب مساعدة

في مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا (
)مجال التخصص

وصف المواد
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III-البرنامج المفصل لكل مادة
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الثالث: السداسي
1تعلیم أساسیةوحدة : عنوان الوحدة 

1إلعالم واالتصالامدخل إلى علوم: : المادة

أهداف التعلیم
(التقلیدیة والحدیثة)، نشأتها وتطورها في العالم.اإلعالم بتاریخ وسائلف یهدف إلى التعر ی

المعارف المسبقة المطلوبة
.اوتخصصاتهامجاالت دراستهأولیات علوم اإلعالم واالتصال، عام بأن یكون الطالب على اطالع 

محتوى المادة
مة:عامفاهيم- 1

ة هلما (الدعاية، اإلشاعة، اإلعالن، اإلشهار...) -  علوم - االتصال ، اإلعالم ، الفرق بينهما، املفاهيم املشا
واالتصالاإلعالم

عناصر عملية االتصال- 2
عوامل جناح عملية االتصال- 3
االتصالأنواع- 4
واالتصالاإلعالموظائف - 5
يف العامل ويف اجلزائرواالتصالعلوم اإلعالملبحث يف جماالت وختصصات ا- 6

بعض المراجع:
: مقدمة إلى وسائل االتصال، القاهرة، األهرام.)1981(إدوین واكین-
): اإلعالم واالتصال في العالم (الهند والصین نموذجا)، الجزائر، دار هومه.2012بوسكین إدریس (-
جمة، لبنان، الدار العربیة للعلوم.): اإلنترنت، ترجمة مركز التعریب والتر 1998دایسون، بیتر وآخرون (-
): االتصال واإلعالم في الوطن العربي، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة.1991راسم محمد الجمال (-
.4، دار  الخلدونیة، الجزائر، ط.وسائل اإلعالم واالتصالتاریخ ): 2014فضیل دلیو (-

- ALBERT, P., Leteinturier, Ch. (1999): Les médias dans le monde, Paris, ellipses.
- BERTRAND, C-J. (1995): Médias: Introduction a la presse, la radio et la télévision, Paris, Ellipses.
- Heuvel, Jon Vanden y Dennis, Everette E. (1995): Changing Patterns. Latin America’s Vital Media, A

Report of The Freedom Forum Media Studies Center, Columbia Univ., New York.
- LAMIZET, Bernard: Histoire des médias audiovisuels, Paris, ellipses, 1999
- VASSEUR, F. (1993): Les Médias du futur, Paris, PUF, 2 Ed..
- WOLFGANG S. Freund (ed.) (1989): La presse écrite au Maghreb: réalités et perspectives, Hamburg,

Deutsches Orient- Institut.

طریقة التقییم
50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة % .
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الثالث: السداسي
2تعلیم أساسیةوحدة:عنوان الوحدة 

1تكنولوجیا اإلعالم واالتصال:المادة

أهداف التعلیم
الحدیثةالعملیة مكونات تكنولوجیا اإلعالم واالتصال السلكیة والالسلكیة وأهم تطبیقاتها أهم تهدف إلى عرض 

المعارف المسبقة المطلوبة 
العامــة عمومــا وفــي العمــل التواصــلیة أهمیــة تكنولوجیــا اإلعــالم واالتصــال فــي الحیــاة معــارف أولیــة عامــة حــول

.اإلعالمي خصوصا

محتوى المادة
فاهیم ومظاهرالمحور األول: م

مفهوم تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الجدیدة- 1
ظاهرة انفجار المعلومات-2

المحور الثاني: تكنولوجیا االتصال عن بعد
تكنولوجیا االتصال الالسلكي-1
االتصال الكابلي واأللیاف الضوئیة)تكنولوجیا االتصال السلكي (-2

ثةالمحور الثالث: بعض تطبیقاتها الحدی
وشبكاتهاتكنولوجیا االتصاالت الرقمیة-1
تكنولوجیا الحاسبات اإللكترونیة-2
تكنولوجیا األقمار الصناعیة-3
تكنولوجیا المیكروفون-4
التلفزیوني منخفض القوة وعالي الدقةتكنولوجیا البث -5
...الفیدیوفون، التلتكست والفیدیوتكس، تكنولوجیا الفیدیو كاسیت والفیدیو دیسك-6
تكنولوجیا االنترنت واالنترانت واالكسترانت-7
تكنولوجیا الهاتف النقال والبرید اإللكتروني-8
تكنولوجیا الحاسوب اللوحي (اللوح اإللكتروني)-9

آفاق تطورهابعض خاتمة: 
 -------------------

بعض المراجع
.2003ل بین زمنین، عمان، دار الشروق للنشر، إیاد شاكر البكري: تقنیات االتصا-
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.1997الدار المصریة اللبنانیة، ،القاهرة، حسن عماد مكاوي: تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات-
.2014)،الجزائر، دار هومة، بعض تطبیقاتها التقنیة(تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الجدیدةفضیل:دلیو -
.1990ین: الكوابل، األوساط التراسلیة واأللیاف الضوئیة، بیروت، دار الراتب الجامعیة، فاروق سید حس-
.2001محمد محمد الهادي: تكنولوجیا االتصاالت وشبكات المعلومات، القاهرة، المكتبة األكادیمیة، -
.2010هادي طوالبة وآخرون: تكنولوجیا الوسائل المرئیة، األردن، دار وائل للنشر، -

- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999.
- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005.

: طریقة التقییم
50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة % .
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الثالث: سيالسدا
2تعلیم أساسیةوحدة : عنوان الوحدة 

ة المكتوبةالصحاففي فنیات التحریر: المادة

أهداف التعلیم
.عرض فنیات التحریر المستعملة في وسائل اإلعالم المكتوبة

المعارف المسبقة المطلوبة 
راسته وتخصصاته.بأولویات علوم اإلعالم واالتصال، مجاالت دعلى الطالب أن یكون على درایة -

البرنامج
خصائص اللغة الصحافیة (الوضوح والبساطة، اللغة الصحیحة، اإلیجاز والدقة، عدم الرتابة في البنیة) -1

وأسلوبها (مباشر، غیر المباشر).
الجدة، األهمیة...معاییر اختیار األخبار (القیم اإلخباریة): اآلنیة (التزامنیة)،-2
أو الروتینیة المهنیةلصحافة المكتوبة في اقواعد العمل -3
طرق الحصول على األخبار–4
األنواع الصحفیةنظریة - 5
)الخبریة وغیر الخبریةاألنواع الصحافیة (تصنیفاتها وأنواعها- 6
...البورتري الكاریكاتوريالتعلیق، العمود، الروبورتاج، االفتتاحیة، المقابلة، التقریر،العناوین، ، الخبر- 
تقنیات الكتابة الصحافیة- 7

المراجع
إبراهیم إمام: دراسات في التحریر الصحفي.-
حسني نصر: التحریر الصحفي في عصر المعلومات.-
أسامة عبد الرحیم علي: فنون الكتابة الصحفیة والعملیات اإلدراكیة لدى القراء.-
عبد العزیز شرف:  األسالیب الفنیة للتحریر الصحفي.-

- Jean-Luc Martin-Lagardette, Le Guide de l'écriture journalistique, éd. La Découverte 2009.
- Marc Lits. Du récit au récit médiatique - Bruxelles : De Boeck, 2008.
- José De Broucker, Emmanuelle Hirschauer :  Pratique de l'information : les fondamentaux / Paris :

Victoires, 2008. -
- JeanFrançois Bège.Manuel de la rédaction : les techniques journalistiques de base / J - Paris :

CFPJ, 2007.
- Pascal Famery, Philippe Leroy : Réaliser un journal d'information /. - Nouv. Ed. - Toulouse :

Milan, 2007.
- Yves de La Haye : Journalisme, mode d'emploi : des manières d'écrire l'actualité /; préface de

Jean-Pierre Esquenazi, Bernard Miège, Robert Escarpit. - Paris : L'Harmattan, 2005



2Page23تصال) لبرنامج اللیسانس (علوم اإلعالم واال

- Brigitte Vital-Durand :La pratique du fait divers : mode d'emploi pour les rubriques police, justice,
infogénés /.- Paris : CFPJ, 2009

- Yann Le Lay Savoir rédiger Broché –2009
- Yves AGNÈS Manuel de journalisme Broché –2008

طریقة التقییم
50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة % .
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الثالث: السداسي
2تعلیم أساسیةوحدة : عنوان الوحدة 

اإلعالموسائل اقتصادیات : المادة

أهداف التعلیم
.اإلعالمي واالستثمار في مؤسساتهخصوصیة اإلنتاج التعرف على 

المعارف المسبقة المطلوبة 
.في العمل اإلعالميحول أهمیة المؤسساتعامة عارف م

محتوى المادة
مقدمة نظریة تاریخیة حول المادة اإلعالمیة وعالقتها باالقتصاد

.خصوصیة اإلنتاج اإلعالمي (إنتاج فكري، مادي وسریع االستهالك...)-1
.رات في المؤسسات اإلعالمیة (الملكیة العمومیة، الخاصة، ظاهرة التمركز..)االستثما-2
.(التحریر لتقني، المادي في الصحافة المكتوبة، السمعي البصري، اإللكتروني)تنظیم اإلنتاج اإلعالمي-3
.المواد األولیة، التوزیع، الصیانةنفقات اإلنتاج في المؤسسات اإلعالمیة: الصحافیون، -4
ل اإلنتاج: المبیعات، اإلشهار، االشتراكات...مداخی-5
.والعمل اإلعالميالقتصاد المعرفي (الرقمي)ا-6
...، األخالقیةمشكالت المؤسسات اإلعالمیة:  السیاسیة، القانونیة ، المالیة-7

طریقة التقییم
50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة % .

:المراجع
.2009، 2افة المكتوبة والسمعیة البصریة في الجزائر، الجزائر، دار الخلدونیة، طتواتي نور الدین: الصح-

- Nadine Toussaint-Desmoulins : l’ économie des médias, Paris, PUF, 2008.
- Julien Lecomte : Médias & informations , DeBoeck ; 2014.
- Coutinet N., Moreau F., Peltier S. (2002), Les grands groupes des industries culturelles. Fusions,

acquisitions, alliance : les stratégies des années 1980-2000, rapport pour le ministère de la
Culture.

- Sahar Ali :  Projet de collecte de données statistiques sur les marchés cinématographiques et audiovisuels
dans 9 pays méditerranéens. Monographies nationales : 6. ALGÉRIE…25 mars 2014. Le rapport est
disponible sur le site web du programme:  www.euromedaudiovisuel.net
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الثالث: السداسي
تعلیم منهجیة ة وحد: الوحدةعنوان 
1وتقنیات البحث في علوم اإلعالم واالتصالمناهج : المادة

أهداف التعلیم
أهم مناهج البحث العلمي عموما وفي اإلعالم واالتصال خصوصا، وكذا على أهم خطوات البناء التعرف على 

.النظري للبحث العلمي المتخصص
بقة المطلوبة المعارف المس

المعارف المنهجیة المكتسبة في سداسیي الجذع المشترك (أسس البحث العلمي والمداخل المنهجیة الكبرى...) 

محتوى المادة
(عموما وفي علوم اإلعالم واالتصال خصوصا)بعض مناهج البحث العلمي -1

یخيار المنهج الت
تحلیل المحتوى، تحلیل الوثائق..دراسة الحالة،المناهج الوصفیة: المسح االجتماعي، 

المنهج التجریبي
المنهج المقارن

خطوات البناء النظري للبحث العلمي–2
اختیار موضوع البحث - 
اختیار عنوان البحث وكیفیة صیاغته- 
تحدید مشكلة البحث- 
الفرضیات والتساؤالت والمتغیرات- 
المفاهیم- 
الدراسات السابقة- 
فیته النظریة)منظور البحث (خل- 

طریقة التقییم
50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة % .

المراجع
أحمد بن مرسلي: مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 

2007.
.2014الجزائر، دار هومة، فضیل دلیو: مدخل إلى منهجیة البحث في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، - 
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. مخبر علم اجتماع االتصال 2): أبجدیات المنهجیة في كتابة الرسائل الجامعیة. ط.2009غربي علي (- 
للبحث الترجمة. جامعة منتوري قسنطینة.

بحوث التاریخ أنموذجا. فاس: –كتابة البحوث واألطاریح الجامعیة : )2005(عبد اإلله بن ملیح ومحمد أستیتو - 
.برانت- طبعة أنفوم

- DOGAN, M. & D. PÉLASSY (1990): How to Compare Nations: Strategies in Comparative
Politics. Chatham : Chatham House.

- Garraghann, Gilbert J. (1946): A Guide to Historical Method. New York: Fordham University
Press.

- GEORGE, A. L. (1979): "Case Studies and Theory Development: The Method of Structured,
Focused Comparison". In Lauren ed. Diplomacy: New Approaches in History, Theory and
Policy. Nueva York: Free Press. pp. 43-68.

- Howell, Martha & Prevenier, Walter (2001): From Reliable Sources: An Introduction to Historical
Methods. Ithaca: Cornell University Press.

- Krippendorff, Klaus (2004): Content Analysis. 2nd Ed.Beverly Hill: CA: Sage.
- LIJPHART, A. (1971): "Comparative Politics and the Comparative Method". American Political

Science Review 65. pp. 682-693.
_____ (1975): "The Comparable-cases Strategy in Comparative Research". Comparative Political

Studies. 8, 2. pp. 158-177.
- SARTORI, G. (1994): "Compare, Why and How. Comparing, Miscomparing and the

Comparative Method" en Dogan y Kazancigil (eds.): Comparing Nations. Concepts,
Strategies, Substance. Blackwell : Oxford. 1994. pp. 14-34.

- SMELSER, N. J. (1976): Comparative Methods in the Social Sciences. Englewood Cliffs, N.J.
Prentice-Hall.

- Tuchman, Gaye (2008): The Historical Approach to Research Historical Method . in Strategies of
Qualitative Inquiry (Denzin & Lincoln ed.). Sage publications. in : rmc.ncr.vt.edu/.../q7-
historicalmethodsinforesourc...



2Page27تصال) لبرنامج اللیسانس (علوم اإلعالم واال

الثالث: السداسي
منهجیةتعلیم وحدة:عنوان الوحدة 

عرض البیانات وتحلیلها: المادة

أهداف التعلیم
.الكمیة والكیفیةكیفیات عرض وتحلیل البیاناتالتعرف على 

المعارف المسبقة المطلوبة 
م خطوات البناء أهم مناهج البحث العلمي عموما وفي اإلعالم واالتصال خصوصا، وكذا على أهالتعرف على 

.النظري للبحث العلمي
: محتوى المادة

مقدمة: أنواع البیانات
)البیانيطرق عرض البیانات (في متن الكتابة، في الجداول، بالتمثیل-1
(المفهوم ، األنواع)تحلیل البیانات وتفسیرها-2
یة): المقاییس والمعامالت اإلحصائ(أسالیب اإلحصاء االجتماعيطرق تحلیل البیانات-3

طریقة التقییم
50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة % .

المراجع
تقنیـــات تحلیـــل البیانـــات فـــي العلـــوم االجتماعیـــة واإلعالمیـــة، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع، األردن، فضـــیل دلیـــو:
2010.

- Couratier Claire et Miquel Christian (2007): Les études qualitatives: théorie, applications,
méthodologie pratique. Paris: L’Harmattan.

- MAURICE Angers (1997): Initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines. Alger:
Casbah.

- Miles, M., & Huberman, A. M. (1994): Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd
ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

- MUCCHIELLI, R. (1970): Le questionnaire dans l'enquête psycho-sociale. Paris : Ed. Sociales
Françaises.
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الثالث: السداسي
یةاستكشافتعلیم وحدة: عنوان الوحدة 

انثروبولوجیا اجتماعیة وثقافیة: المادة

أهداف التعلیم
، وكذا معرفة "اانثروبولوجی"تمكین الطالب من معرفة األدوات المعرفیة المتعلقة بتطور الثقافة والمجتمع 

ثروبولوجیا في المجتمعات المعاصرة. ودور األنها مسارات دراسة الثقافة، وقوانینصنیفات و الت

المعارف المسبقة المطلوبة
األركیولوجیة والثقافیة واالجتماعیة المحصلة في السداسیات السابقةالمعطیات التاریخیة و 

ى المادةمحتو 
مفاهیم أولیة حول االنثروبولوجیا االجتماعیة الثقافیة- 
التقالید النظریة االنثروبولوجیة- 
النسبیة الثقافیة، عة الثقافة، واقعها، عالقتها بالمجتمع والفردطبی- 
إثنوغرافیا االتصال- 
التطور التاریخي لثقافة المجتمعات، وصیرورة التغیرات االجتماعیة و الثقافیة. - 
العولمة، اللغات والهویات- 
الفضاءات الثقافیة الجهویة الكبري- 
رةالمشكالت االنثروبولوجیة المعاص- 

طریقة التقییم
50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة % .

إلخ)، مواقع انترنت، كتب ومطبوعات( : المراجع
م ) . 1982اوروسيوس ، تاريخ العامل ، ترمجة : عبد الرمحن البدوي ، ( بريوت : مؤسسة العربية للدراسات والنشر ، -
.2010سنطينة، جلزائر، خمرب علم اجتماع االتصال، جامعة قرضوان بومجعة: االتصال التقليدي يف ا-

- Augé M. 1995. Pour une anthropologie des mondes contemporains. Paris, Fayard.
- Bouvier P. 1995. Socio-anthropologie du contemporain. Paris, Galilée.
- Bouvier P. 1984. « Perspective pour une socio-anthropologie du travail », Société 2, 8-10
- Giddens A. 1993. « Identité de soi, transformation de l’intimité et démocratisation de la vie »,
dans Structuration du social et modernité avancée. Québec, Presses de l’université Laval.
-Giddens A. 1992. Les conséquences de la modernité. Paris, L’Harmattan.
- Godelier M. 1995. « Anthropologie sociale et histoire locale », Paris, EHESS. Texte inédit.
- Jean-Loup Amselle : Branchements. Anthropologie de l'universalité des cultures, 2005, Champs
Flammarion, Paris.
- Philippe Descola, Gérard Lenclud, Carlo Severi : Les Idées de l'anthropologie, 1988, Colin, Paris.
- Robert Deliège, Une histoire de l'anthropologie, Écoles, auteurs, théories, Seuil, 2006
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الثالث: سداسيال
تعلیم استكشافیةوحدة : الوحدةعنوان 

واحدةاختیاریةمادة: ادةالم
علم النفس االجتماعي-1
مدخل للعلوم القانونیة-2
الفكر الخلدوني -3

أهداف التعلیم
.الفكر الخلدوني أو النفسي االجتماعي أو القانوني وكذا أهم تطوراته التي میزتهالتعرف على أصول 

سبقة المطلوبةالمعارف الم
أبعادهثقافة عامة حول الفكر االجتماعي بمختلف 

الثالثادو محتوى الم
علم النفس االجتماعي- 1

مفاهیم حول علم النفس االجتماعي–1
الدوافع االجتماعیة–2
التنشئة االجتماعیة–3
التفاعل االجتماعي–4
الجماعة ودینامیكیتها–5
االتجاهات النفسیة واالجتماعیة–6

ل للعلوم القانونیةمدخ- 2
:النظریة العامة للقانون-1

مصدر القانون، تقسیم القانون، نطاق القاعدة القانونیة، تعریف القانون
النظریة العامة للحق–2

وجود فكرة الحق-
أنواع الحقوق-
قوق المؤلف والنشرحو الحقوق الذهنیة -

الفكر الخلدوني - 3
خ والسیاسة واالجتماع واالقتصادالفكر الخلدوني في التاری

طریقة التقییم
50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة % .

المراجع 
-MEAD G. H., L'Esprit, le soi et la société, (1934), trad. par Cazeneuve J., Paris, PUF, 1963
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-Gustave Le Bon, Psychologie des foules, PUF, 1998 (1re éd. 1895).
-Serge Moscovici, Psychologie des minorités actives, PUF, 1979.
-Serge Moscovici, Psychologie sociale, PUF, 7e éd. mise à jour, 1998.
-Wilhelm Reich, La Psychologie de masse du fascisme, 1933, éd. Payot 1999.
-Gabriel Tarde, L'Opinion et la foule, PUF, 1989 (1re éd. 1901).
-Serge Tchakhotine, Le Viol des foules par la propagande politique, 1939, Gallimard 1992.
-Brahimi Brahim, 1989, Le pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie, Paris, L’Harmattan.
-Ferchiche Nessrine, 2011, La liberté de la presse écrite dans l’ordre juridique algérien, Paris,
LGDJ..
-Mostéfaoui Belkacem, 1998, « Algérie : l’espace médiatique en débat. Conditions d’exercice du
journalisme et réception des télévisons nationale et étrangères », Réseaux, vol. 16, n° 88-89, p. 161.
-BOUADJIMI D. « Du pluralisme politique au pluralisme médiatique : l’expérience algérienne » in
Cahier du séminaire : la transition démocratique en Algérie. Ed. Dar-El-Houda. Aîn Mlila.
Décembre 2005.
- Megherbi A. La pensée sociologique d'Ibn Khaldoun. SNED. Alger. 1977.
Ibn Khaldoun, La muqaddima, Beyrouth, dar al kitab, 1961.
Ibn Khaldoun, La voie et la loi, ou le maître et le juriste, Paris, Sindbad, 1991.
Labica, G, Politique et religion chez Ibn Khaldoun, Alger, SNED, 1968.

Nassif, N, La pensée réaliste d’Ibn Khaldoun, Paris, PUF, 1967
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الثالث: لسداسيا
أفقیةتعلیموحدة: عنوان الوحدة

3لغة أجنبیة: المادة

أهداف التعلیم
تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا.

THE OBJECTIVE OF THE MODULE
Practical use the English language as a toll for self information – English should also be as a means
of expression .

OBJECTIF DU MODULE :
Development d’une façon intégrée de toutes les aptitudes de la langue française chez l’étudiant.

المعارف المسبقة المطلوبة 
یةواالنجلیز توفر مبادئ قاعدیة في اللغتین الفرنسیة

محتوى المادة
اإلنجلیزیةمحتوى المادة

CONTENT :
Exploitation of specialized texts related to the different technical modules included in the

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

محتوى مادة الفرنسیة
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

طریقة التقییم
.عالمة األعمال التطبیقیة
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المراجع
Ellis G ، and Sinclair B. Learning to learn English : A course in Learner training (1999). Cambridge
University Press.
1- Walter ، Barbara F. 2002. Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil Wars.
Princeton: Princeton University Press
Goemans ، H. E. 2000. War and Punishment. Princeton: Princeton University Press.

2- Kydd ، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton: Princeton
University Press
James ، Patrick. 1995. Structural Realism and the Causes of War

3-Bueno de Mesquita ، Bruce. 2006. Game Theory ،political Economy ، and the Evolving
Study of War and Peace
4-Fearon ، James D. 1995. Rationalist Explanations for War
5- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan Aart Scholte and Roland Robertson. New York:
Routledge ، 2007. 4 volumes
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الرابع: السداسي
1أساسیةوحدة تعلیم :عنوان الوحدة

اإلعالم واالتصالمدخل إلى علوم:المادة

أهداف التعلیم
(التقلیدیة والحدیثة)، نشأتها وتطورها في العالم.اإلعالم بتاریخ وسائلفیهدف إلى التعر ی

المعارف المسبقة المطلوبة 
.مجاالت دراستها وتخصصاتهاأولیات علوم اإلعالم واالتصال، عام بأن یكون الطالب على اطالع 

محتوى المادة
)األنواعات،تصنيفالتعريف، ال(- 1
السلطوي، الليربايل، االشرتاكي، املفهوم واألنواع: يف العامل (سلطة السياسيةاإلعالمي وعالقته بالالنظام - 2

املسؤولية االجتماعية، التنموي)
+++++++++++++

المراجع: 
.2005محيد مسيسم : نظريات التصال ._مصر :مكتبة نانسي ،- 1
2010الكتب،عامل ري. القاهرة:ثالتأواجتاهات اإلعالمنظريات احلميد:حممد عبد - 2
8/2009الدار املصرية اللبنانية، ط،املعاصرةونظرياتهالتصال:االسيدليلى حسن مكاوي،- 3
2011بسام املشاقبة:  نظريات االتصال ،دار املسرية للطباعة و النشر،- 4

1- Bauer, Martin W. / Bucchi, Massimiano 1970-. "Journalism, science and society
science communication between news and public relations". New York Routledge
2007.

2- Bucchi, Massimiano 1970-. "Science and the media alternative routes in scientific
communication". London ; New York Routledge 1998.

3- Gilles Willett (dr.), La communication modélisée. Une introduction aux concepts,
aux modèles et aux théories., Éditions du Renouveau Pédagogique Ottawa, 1992.

4- Philippe Cabin et autres , La communication, Etat des savoirs. éditions sciences
humaines 1998

، المطبوعات الجامعیةیوانإحدادن زهیر: الصحافة المكتوبة في الجزائر، جامعة الجزائر العاصمة ، د- 
1991.
.2009، 2تواتي نور الدین: الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة في الجزائر، الجزائر، دار الخلدونیة، ط-
.2009، 2حمدي أحمد: دراسات في الصحافة الجزائریة، الجزائر، دار هومة، ط.-
.2014، دار هومة، دلیو فضیل: تاریخ الصحافة الجزائریة المكتوبة، الجزائر-



2Page34تصال) لبرنامج اللیسانس (علوم اإلعالم واال

.1998تاریخ الجزائر الثقافي، بیروت، دار الغرب اإلسالمي،: سعد اهللا، أبو القاسم-
.1985أجزاء، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 6سیف اإلسالم الزبیر: تاریخ الصحافة في الجزائر، -
، 2الجزائـــر، ألفـــا دیـــزاین، ط.،1954إلـــى 1847ناصـــر محمـــد بـــن صـــالح: الصـــحف العربیـــة الجزائریـــة مـــن -

2006.
- WOLFGANG S. Freund (ed.) (1989): La presse écrite au Maghreb: réalités et perspectives, Hamburg,

Deutsches Orient- Institut.

طریقة التقییم
50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة % .
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رابعال: السداسي
تعلیم أساسیةوحدة : عنوان الوحدة 

2االتصال اإلعالم و تكنولوجیا :المادة

أهداف التعلیم
التقنیة لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال، بتصنیفاتها، استعماالتها، آثارها، آفاق تطورها یهدف إلى التعریف بالمبادئ

.ورهاناتها المستقبلیة

المعارف المسبقة المطلوبة 
عالم واالتصالمادة تكنولوجیا اإلخاصة فيو الثالثرتكاز على معطیات ومعلومات السداسي اال
توى المادةمح

)، تكنولوجیا المعلومات، اإلعالم الجدید، الجدیدةمفاهیم أولیة (التكنولوجیا، تكنولوجیا اإلعالم واالتصال (-1
اإلعالم الرقمي...).

إلعالم واالتصال (الترمیز، التخزین، اإلرسال، االستقبال...). مبادئ التقنیة لتكنولوجیا ابعض ال-2
تكنولوجیا اإلعالم واالتصالتصنیفات -3
استعماالت التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم واالتصال (المفهوم، المجاالت، المؤشرات اإلحصائیة -4

لالستعمال...استعمالها في العمل اإلعالمي..).
حقوق التألیف والملكیة الفكریة، حمایة الحیاة الخاصة، : (عالم واالتصال ومخاطرهاإلاآثار تكنولوجیا بعض -5

لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال...).األبعاد األخالقیة الفجوات الرقمیة، 
كنولوجیا اإلعالم واالتصال (في مجاالت االستعمال والتأثیر...).تبعض اآلفاق والرهانات المستقبلیة ل-6

المراجع:
أشرف صالح: الطریق السریع للمعلومات ووسائل االتصال واإلعالم في الوطن العربي، تونس، األلسكو، - 

1999.
.1993حسن عماد المكاوي: تكنولوجیا االتصال الحدیثة في عصر المعلومات، القاهرة، - 
، دار الثقافة للنشر التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم واالتصال: المفهوم، االستعماالت واآلفاقدلیو فضیل: - 

.2010والتوزیع، األردن، 
.2015دلیو فضیل: تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الجدیدة: قضایا معاصرة، الجزائر، دار هومة، - 
سعد محمد الهجرسي: االتصاالت والمعلومات والتطبیقات التكنولوجیة، اإلسكندریة، دار الثقافة العلمیة، - 

2001.
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.2003: تكنولوجیا الصحافة في عصر التقنیة الرقمیة، القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة،سعید الغریب النجار- 
.2000شریف درویش اللبان: تكنولوجیا االتصال، الدار المصریة، - 
محمود علم الدین: تكنولوجیات المعلومات واالتصال ومستقبل صناعة الصحافة، القاهرة، السحاب للنشر - 

.2005والتوزیع، 
- BRETON, Ph., Proulx, S. : L’explosion de la communication à l’aube du XXIème siècle, Paris, La

découverte, 2002.
- CASTELLS, Manuel: La société en réseaux: l'ère de l'information, Paris, Fayard, 1998
- ROBERT, Pascal.: La logique politique des TIC, Presses Universitaires de Bordeaux, 2005
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الرابع: السداسي
أساسیةتعلیم وحدة  :عنوان الوحدة

اإلذاعي والتلفزيفنیات التحریر : المادة
أهداف التعلیم

.عرض فنیات التحریر المستعملة في اإلذاعة والتلفزیون
المعارف المسبقة المطلوبة 

مكتسبات السداسي األول
محتوى المادة

التحریر الصحافي في الرادیو-1
) وخصائص الوقف...عالمات االختزاالت، الرموز، الجمل، األرقام، (خصوصیة التحریر اإلذاعي-

الرسالة اإلذاعیة
األنواع الصحافیة في اإلذاعة-
الخبر اإلذاعي (المصادر، البنیة والخصائص، قواعد األسلوب وطرق التحریر...)-
، األنواع ، البرمجة..)المقابلة اإلذاعیة (القواعد-
الروبورتاج اإلذاعي (الخصائص، األنواع، البنیة، األسلوب..)-
التقریر اإلذاعي (الخصائص، األنواع، البنیة، األسلوب..)-
السیناریو اإلذاعي (التعریف، األتواع، لبنیة...)-

التحریر الصحافي في التلفزیون-2
الكتابة للتلفزیون- 
اللغة السمعیة البصریة- 
األنواع الصحافیة في التلفزیون- 
الخبر في التلفزیون (بنیته، موجزه، تحریره)- 
المقابلة في التلفزیون (الخصائص، األنواع، األخطاء الشائعة...)- 
الروبورتاج في التلفزیون (الخصائص، األنواع، البنیة...)- 
.)التقریر في التلفزیون (الخصائص، األنواع، البنیة، األسلوب..- 
واع، البنیة...)اریو في التلفزیون (التعریف، األنالسین- 

طریقة التقییم
.%50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة

المراجع
إبراهیم إمام: دراسات في التحریر الصحفي.-
حسني نصر: التحریر الصحفي في عصر المعلومات.-
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ملیات اإلدراكیة لدى القراء.أسامة عبد الرحیم علي: فنون الكتابة الصحفیة والع-
عبد العزیز شرف:  األسالیب الفنیة للتحریر الصحفي.-

- Jean-Luc Martin-Lagardette, Le Guide de l'écriture journalistique, éd. La Découverte 2009.
- Benoît Grevisse. Ecritures journalistiques : stratégies rédactionnelles, multimédia et journalisme

narratif / - Bruxelles : De Boeck, 2008.
- Rosemary Horstmann. Comment écrire pour la radio : bulletins, pièces et jeux radiophoniques / -

Rome : Gremese, 2008. -
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الرابع: السداسي
تعلیم أساسیةوحدة : عنوان الوحدة 

تشریعات إعالمیة: المادة

أهداف التعلیم
اكتساب معارف نظریة وواقعیة حول  التشریعات اإلعالمیة في العالم وفي الجزائر

المعارف المسبقة المطلوبة 
حول أساسیات علوم اإلعالم واالتصالالثالثمكتسبات السداسي 

محتوى المادة
التشریعات اإلعالمیة وأخالقیات المهنة الصحافیة:-1
القته بالقوانین األخرى (دساتیر..)قانون اإلعالم وع- 
أخالقیات المهنة الصحافیة (خصائصها، أنواعها، أمثلة تطبیقیة وطنیة، إقلیمیة ودولیة)- 
اإلشكاالت المطروحة حول التشریعات اإلعالنیة (التقنین، عدم التقنین، التقنین الذاتي، القابلیة للمحاسبة...)- 
سائل اإلعالمالتشریعات اإلعالمیة في مختلف و -2
)في العالم وفي الجزائرالتشریعات اإلعالمیة في مجال الصحافة المكتوبة (- 
)في العالم وفي الجزائرالتشریعات اإلعالمیة في مجال اإلذاعة والتلفزیون (- 
)في العالم وفي الجزائرالتشریعات اإلعالمیة في مجال وسائل اإلعالم اإلكترونیة (- 

: طریقة التقییم
50االمتحان+%50ة األعمال الموجهةعالم % .

المراجع:
.2002زهیر إحدادن: مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -
لة الجزائریة لالتصال، العدد )، المج1990- 1979بن بوزة صالح: السیاسة اإلعالمیة الجزائریة: المنطلقات النظریة والممارسة (-

.1996، الجزائر، 13
.78-77، ص ص2004)، دار النشر للجامعات القاهرة، 1ط(سلیمان صالح: حقوق الصحفیین في الوطن العربي، -
یتضمن قانون اإلعالم...1982فیفري 06مؤرخ في 01-82الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة: قانون رقم -
، المتعلق باإلعالم...1990أفریل 03المؤرخ في 07- 90ون رقم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة : قان-
المتعلق باإلعالم...2012/ 12/01فيالمؤرخ 05-12الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة: القانون العضوي رقم -

- Brahim BRAHIMI: "La liberté de l’information a travers les deux codes de la presse (1982-1990) en
Algérie", Revue algérienne de communication , Édité par l’Institut de l’information et de la communication,
Université d’Alger, n° 6 et 7 Printemps et Automne  1991, p19.
- Mohamed KIRAT :"La liberté de la presse en Algérie avant octobre 1988 - contraintes et difficultés- ",
Revue Algérienne de communication, Edité par l’Institut de l’information et de la communication, Université
d’Alger, n° 8 hivers, 1992, p 22.
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الرابع: السداسي
تعلیم منهجیة ة وحد: الوحدة
2م واالتصالوتقنیات البحث في علوم اإلعالمناهج:المادة

أهداف التعلیم
الجامعات في التعریف باألسس العلمیة التي ینبغي إتباعها أو و مرشد للطلبة في الكلیاتو تأتي هده المادة كدلیل

مراعاتها خالل إجراء البحث العلمي

المعارف المسبقة المطلوبة
ثمكتسبات القسم األول من مادة المنهجیة المدرسة في السداسي الثال

محتوى المادة
اإلجراءات المیدانیة للبحث:- 1
المعاینة- 
أدوات جمع البیانات (الوثائق، المالحظة، المقابلة، االستبیان، االختبارات والمقاییس)- 
عرض النتائج- 2
خاتمة البحث- 3
صیاغة التقریر النهائي للبحث–4

طریقة التقییم
50ناالمتحا+%50عالمة األعمال الموجهة % .

المراجع
، العربيمركز التربیة األساسیة في العالم، أدواتهو البحث االجتماعي مناهجه: إبراهیم أبو لغد وآخرون- 

، سوس اللیان
أحمد بن مرسلي: مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، - 

2007.
.2014نهجیة البحث في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، الجزائر، دار هومة، فضیل دلیو: مدخل إلى م- 
. مخبر علم اجتماع االتصال 2): أبجدیات المنهجیة في كتابة الرسائل الجامعیة. ط.2009غربي علي (- 

للبحث الترجمة. جامعة منتوري قسنطینة.
بحوث التاریخ أنموذجا. فاس: –طاریح الجامعیة كتابة البحوث واأل: )2005(عبد اإلله بن ملیح ومحمد أستیتو - 

.برانت- مطبعة أنفو
- Krippendorff, Klaus (2004): Content Analysis. 2nd Ed.Beverly Hill: CA: Sage.
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الرابع: السداسي
یةمنهجتعلیم وحدة :عنوان الوحدة 

برمجیات تحلیل البیانات: المادة

أهداف التعلیم
لتحلیل البیانات الكمیة والكیفیة عن طریق برمجیات معلوماتیةالتطبیقيالتعرف على المجال 

المعارف المسبقة المطلوبة
)3.داسيمادة عرض وتحلیل البیانات (سمكتسبات 

محتوى المادة
التعریف ببعض البرمجیات المعلوماتیة المحللة للبیانات الكمیة والكیفیة من عروض نظریة تطبیقیة لنماذج منها:

SPSS, Lexico, QDA Miner, NVivo, ATLAS.ti…
طریقة التقییم
التطبیقیةعالمة األعمال ، مراقبة مستمرة

المراجع
بینها:، منوالمقارنةالبرمجیات المعلوماتیة وبعض الكتب الشارحة لها

- Les logiciels : SPSS, Lexico, QDA Miner, NVivo, ATLAS.ti…
- Normand Roy, Ph.D. & Roseline Garon : Étude comparative des logiciels d’aide à l’analyse de
données qualitatives : de l’approche automatique à l’approche manuelle, 2013.
- Miles, M., & Huberman, A. M. (1994): Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd

ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
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الرابعالسداسي: 
تعلیم استكشافیةوحدة عنوان الوحدة: 

ملتقى قضایا دولیة ووطنیة راهنةالمادة: 

الدولي  بصفة مستمرة وعبر كل الملتقى إلى تدریب الطلبة على متابعة األحداث على الصعید الوطني و یهدف 
ن قراءة الصحف، البصریة أو إلكترونیة (الصحافة على الخط) و ذلك أل، السمعیة وسائل اإلعالم المكتوبة 

تعتبر من السلوك المهني العادي للصحفي المحترف. وأخبار النت مشاهدة القنوات التلفزیونیة استماع الرادیو و 
كما یهدف أیضا إلى تزوید الطلبة برؤیة واضحة حول الوظائف األساسیة ألهم المؤسسات العمومیة على 

نقاشات حول القضایا الكبرى لى القیام بأعمال على شكل عروض و الدولي وذلك بدفعهم إو الوطني ینلصعیدا
. و الغایة من هذه التطبیقات المختلفةالتي تشغل الرأي الدولي و تحض بتغطیة كبرى من طرف وسائل اإلعالم 

هم إلى التفكیر في األمر الذي یدفعترسیخ هذا السلوك لدیهم،حث الطلبة على ممارسة القراءة واإلصغاء و هي
یساعدهم على تكوین تصورات و أراء شخصیة حول هذه المواضیع.هذه القضایا و 

)  معارف عامة حول علوم اإلعالم واالتصال(المعارف المسبقة المطلوبة

:محتوى المادة 
، مثل :: تحددها الظروف والمستجدات اآلنیة: محلیا، إقلیما ودولیاقضایا الساعة-1

 وتقدیم عروض حولها.ومناقشتها المحلیة، اإلقلیمیة والدولیة متابعة األحداث األسبوعیة
االجتماعي ،متابعة نشاط مؤسسة وطنیة تخضع إلى قطاع استراتیجي على الصعید االقتصادي

.أو السیاسي
 للقضاء، سیر بعض المؤسسات العمومیة ( البرلمان ، الحكومة، المجلس األعلىمتابعة كیفیة

...)الخ،الوالیة
:على سبیل المثال، و قضایا عامة- 2

التكتالت القاریة و الدولیة
 الصراعات اإلقلیمیة و الدولیة
 ،أهم المؤسسات الدولیة ( هیئة األمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، الیونیسكو

الخ...)ياالتحاد األوروب
...المنظمات غیر الحكومیة
تظاهرات الثقافیة و الریاضیةال
 واألقلیاتو التهجیرةالهجر
عالم الشغل والتوظیف
ةالتنمیة المستدامو وحمایة البیئة ةالقضایا االیكولوجی
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الجیو اقتصادیةلجیوسیاسیة و الرهانات ا
مجتمع المعرفة
 الحقل اإلعالمي الجزائري
شبكات التواصل االجتماعي و صحافة المواطن
لم العربي (الربیع العربي)االتغیرات السیاسیة في الع

طریقة التقییم
50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة % .

: المراجع
، باإلضافة إلى بعض المراجع العامة:ذات الصلة بالقضایا المطروحة للنقاش+ المتابعة اإلعالمیة لهاالمراجع

 Yves Lacoste, Géopolitique, la longue histoire d’aujourd’hui. Larousse, Paris, 2006.
 Tanguy de Xilde, Michel Liégeois, Deux poids, deux mesure ? l’ONU et le conflit israélo-

arabe :une approche quantitative, Presse universitaire de Louvain, 2006.
 Aymeric Chauprade, Géopolitique, constantes et changements dans l’histoire, Ellipse,

Paris, 2003.
 Foray, Dominique, L’Economie de la connaissance, La découverte, Repères n° 302, Paris,

(2001)
 Levy M. & Jouyet J.-P. L’économie de l’immatériel : La croissance de demain. Rapport de

la Commission sur l’économie de l’immatériel. Paris; Ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie. (2006),

 Castells, M. (1999), Fin de millénaire, L’Ère de l’information, tome iii, trad. Jean-Pierre
Bardos, Paris, Fayard, 1999.

 Castells, M. (1999), Le Pouvoir de l’identité, L’Ère de l’information, tome ii, trad. Paul
Chemla, Paris, Fayard.

 Castells, M. (1998), La Société en réseaux, L’Ère de l’information, tome i, trad. Philippe
Delamare, Paris, Fayard.

 Mattelart, A. Histoire de la société de l’information, Paris, La Découverte, « Repères ».
(2001),

 Remond R - Introduction à l'histoire de notre temps ،Tome 3 : Le XXème siècle de 1914 à
nos jours ،Paris, Seuil, collection Points Histoire

 Berger F, Ferragu G - Le XX° siècle 1914-2001 ،Paris, Hachette supérieur
 Béra H. et Lamy Y. (2003), Sociologie de la culture, Coll. Cursus, Armand Colin
 BOUADJIMI D. La "société de l'information" et son impact sur les pays  en

développement.  Imprimé à compte d'auteur. Alger. Décembre 2009. 171p.
 Serge Moscovici, Psychologie des minorités actives, PUF, 1979.
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الرابع: السداسي
یةاستكشافتعلیم وحدة : عنوان الوحدة

مما یلي:مادة اختیاریة واحدة: المادة
علم النفس االجتماعي-1
مدخل للعلوم القانونیة-2
الفكر الخلدوني -3

أهداف التعلیم 
.ي أو القانوني وكذا أهم تطوراته التي میزتهالفكر الخلدوني أو النفسي االجتماعالتعرف على أصول 

المعارف المسبقة المطلوبة 
ثقافة عامة حول الفكر االجتماعي بمختلف أبعاده

الثالثاد  و محتوى الم
علم النفس االجتماعي- 1

مفاهیم حول علم النفس االجتماعي–1
الدوافع االجتماعیة–2
عیةالتنشئة االجتما–3
التفاعل االجتماعي–4
الجماعة ودینامیكیتها–5
االتجاهات النفسیة واالجتماعیة–6

مدخل للعلوم القانونیة- 2
...مصدر القانون، تقسیم القانون، نطاق القاعدة القانونیة، تعریف القانون: النظریة العامة للقانون-1
النظریة العامة للحق–2

ود فكرة الحقوج-
أنواع الحقوق-
قوق المؤلف والنشرحالحقوق الذهنیة و -

الفكر الخلدوني - 3
الفكر الخلدوني في التاریخ والسیاسة واالجتماع واالقتصاد

طریقة التقییم
50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة % .

المراجع

-MEAD G. H., L'Esprit, le soi et la société, (1934), trad. par Cazeneuve J., Paris, PUF, 1963
-Gustave Le Bon, Psychologie des foules, PUF, 1998 (1re éd. 1895).
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-Serge Moscovici, Psychologie des minorités actives, PUF, 1979.
-Serge Moscovici, Psychologie sociale, PUF, 7e éd. mise à jour, 1998.
-Wilhelm Reich, La Psychologie de masse du fascisme, 1933, éd. Payot 1999.
-Gabriel Tarde, L'Opinion et la foule, PUF, 1989 (1re éd. 1901).
-Serge Tchakhotine, Le Viol des foules par la propagande politique, 1939, Gallimard 1992.
-Brahimi Brahim, 1989, Le pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie, Paris, L’Harmattan.
-Ferchiche Nessrine, 2011, La liberté de la presse écrite dans l’ordre juridique algérien, Paris,
LGDJ..
-Mostéfaoui Belkacem, 1998, « Algérie : l’espace médiatique en débat. Conditions d’exercice du
journalisme et réception des télévisons nationale et étrangères », Réseaux, vol. 16, n° 88-89, p. 161.
-BOUADJIMI D. « Du pluralisme politique au pluralisme médiatique : l’expérience algérienne » in
Cahier du séminaire : la transition démocratique en Algérie. Ed. Dar-El-Houda. Aîn Mlila.
Décembre 2005.
- Megherbi A. La pensée sociologique d'Ibn Khaldoun. SNED. Alger. 1977.
Ibn Khaldoun, La muqaddima, Beyrouth, dar al kitab, 1961.
Ibn Khaldoun, La voie et la loi, ou le maître et le juriste, Paris, Sindbad, 1991.
Labica, G, Politique et religion chez Ibn Khaldoun, Alger, SNED, 1968.
Nassif, N, La pensée réaliste d’Ibn Khaldoun, Paris, PUF, 1967.
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الرابع: السداسي
فقیةتعلیم أوحدة : عنوان الوحدة

4لغة أجنبیة :المادة

أهداف التعلیم
ومن تهدف هذه المادة إلى إكساب الطالب القدرة على التعامل مع المراجع األجنبیة قراءة وتلخیصا وتوظیفا

.خالل نصوص متخصصة

THE OBJECTIVE OF THE MODULE :
Practical use the English language as a toll for self information – English should also be as
a means of expression .

OBJECTIF DU MODULE :
Development d’une façon intégrée de toutes les aptitudes de la langue françaises chez
l’étudiant .

المعارف المسبقة المطلوبة
ة في اللغتین الفرنسیة واالنجلیزیة.توفر مبادئ قاعدی

محتوى المادة
محتوى المادة اإلنجلیزیة

CONTENT:
Exploitation of specialized texts related to the different technical modules included in the

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

محتوى مادة الفرنسیة
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 4 Semestre.
- Consolidation structurelle selon les difficultés des étudiants
- Le paragraphe et L’essai : ses techniques avec exercices pratiques.

طریقة التقییم
.االمتحانعالمة + مراقبة مستمرة
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المراجع
1-Ellis G ، and Sinclair B. Learning to learn English : A course in Learner training (1999). Cambridge
University Press.

2- Kydd ، Andrew. 2005. Trust and Mistrust in international Politics. Princeton: Princeton
University Press

3-Bueno de Mesquita ، Bruce. 2006. Game Theory ،political Economy ، and the Evolving
Study of War and Peace

4- Encyclopedia of Globalization. Edited by Jan Aart Scholte and Roland Robertson. New York:
Routledge ، 2007. 4 volumes.



Annexe du programme Licence Sces information et Communication (L2)
Semestre 3

(Traduction des intitulés de modules)

نوع التقییم (*)أخرى الحجم الساعي
15ي (للسداس

أسبوعا)

الحجم الساعي األسبوعي

امل
لمع

ا

صيد
الر

المواد
امتحانوحدات التعلیم  مراقبة 

مستمرة
دروس العنوان

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 3 5 Histoire des moyens de l’information et
de la communication

وحدة تعلیم أساسیة
3.1الرمز: و ت أس 

10األرصدة: 
4المعامل: 

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 3 5 Technologies de l’information et de la
communication1

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 3 5 Techniques de rédaction dans la presse
écrite

وحدة تعلیم أساسیة
3.1الرمز: و ت أس 

10األرصدة: 
4المعامل:

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 3 5 Économie des media

× × 00سا45 00سا45 2 3 30سا1 2 3 Méthodes et techniques de recherche en
Sces. infoCom1

وحدات تعلیم منھجیة
3.1الرمز: و ت أس 

5األرصدة: 
4المعامل: 

× × 00سا45 00سا45 2 3 30سا1 2 2 Présentation et analyse de données

× × 00سا45 30سا22 2 2 30سا1 1 2 Anthropologie socioculturelle وحدات تعلیم استكشافیة
3.1الرمز: و ت أس 

4األرصدة: 
3المعامل: 

× × 00سا45 00سا45
1 1

30سا1 2 2 1-Psychosociologie
2- Sces. Juridiques
3- Pensée d’Ibn Khaldoun
L’étudiant choisit un seul module

× × 00سا45 30سا22 1 1 1 1 Langue étrangère 3 وحدة تعلیم أفقیة
3.1الرمز: و ت أس 

عمل میداني عن طریق التشاور السداسي(*)
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1األرصدة: 
1المعامل: 

00سا405 سا360 20 30 00سا12 20 30 مجموع   السداسي الثالث



Annexe du programme Licence Sces information et Communication ( L2)
Semestre4

نوع التقییم (*)ىأخر الحجم الساعي
15(للسداسي
أسبوعا)

الحجم الساعي األسبوعي

امل
لمع

ا

صيد
الر المواد

امتحانوحدات التعلیم  مراقبة 
مستمرة

دروس العنوان

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 3 5 Histoire des moyens de l’information
et de la communication en Algérie

ساسیةوحدة تعلیم أ
1،2الرمز: و ت أس 

10األرصدة: 
4المعامل: 

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 3 5 Technologies de l’information et de la
communication2

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 3 5 Techniques de rédaction radiophonique
et télévisuelle

وحدة تعلیم أساسیة
2،1الرمز: و ت أس 

10األرصدة: 
4المعامل: 

× × 00سا45 00سا45 3 5 30سا1 3 5 Textes juridiques législatifs relatifs à
l’Information et la Communication

× × 00سا45 00سا45 2 3 30سا1 2 3 Méthodes et techniques de recherche
en Sces. infoCom2

وحدات تعلیم منھجیة
1،2الرمز: و ت أس 

5األرصدة: 
4المعامل: 

× × 00سا45 30سا22 2 3 30سا1 2 2 Logiciels d’analyse de données

× × 00سا45 30سا22 2 2 1 2 Questions d’actualités (nationales et
internationales)

وحدات تعلیم استكشافیة
1،2الرمز: و ت أس 

4األرصدة: 
3المعامل: 

× × 00سا45 00سا45
1 1

30سا1 2 2 1-Psychosociologie
2- Sces. Juridiques
3- Pensée d’Ibn Khaldoun
L’étudiant choisit un seul module non
choisi en s3

× × 00سا45 30سا22
1 1

1 1 Langue étrangère 3 وحدة تعلیم أفقیة
1،2الرمز: و ت أس 

1األرصدة: 
1المعامل: 

عمل میداني عن طریق  التشاور السداسي(*)



2Page51تصال) لبرنامج اللیسانس (علوم اإلعالم واال

00سا405 سا360 20 30 30سا10 20 30 مجموع   السداسي الرابع




