
 وحدات التدریس في الكلیة  
- نظریات اإلعالم واالتصال

- مجال وتطبیقات  العالقات العامة
- الصناعات الثقافیة

- مدخل للعلوم القانونیة و التشریعات اإلعالمیة
- تحلیل الخطاب االعالمي  

- تكنولوجیا اإلعالم و االتصال
- مناھج وتقنیات البحث في علوم االعالم واالتصال و

تحلیل البیانات الصحفیة .
- اقتصادیات وسائل االعالم 

- فنیات التحریر في الصحافة المكتوبة 
- مدخل إلى وسائل االعالم واالتصال 
- تقنیات التنشیط االذاعي والتلفزیوني 

- االخراج اذاعي وتلفزیوني
- اخراج صحیفة الكترونیة ومطبوعة 

- فنیات التحریر في الصحافة المكتوبة وااللكترونیة 
- االتصال في المؤسسات 

- التسویق واالشھار وسبر اآلراء
- دراسات جمھور وسائل االعالم 

- االتصال االفتراضي والرقمي
- استراتیجیات وتقنیات االتصال 

- حمالت االتصال العمومي 
- اتصال األزمات واالتصال التنظیمي

TEMPLATE

       تأسست كلیة علوم االعالم واالتصال، بموجب القرار رقم 98382
      بتاریخ 15/12/2012

      لكن الجذور األولى إلنشاء الكلیة تعود تاریخیا إلى 1964 وكانت
      تسمى "المدرسة الوطنیة العلیا للصحافة" وتضم حالیا قسمین : 

      قسم االعالم وقسم االتصال  وكل قسم یتضمن تخصصات 
      وفروع  في  طور اللیسانس والماستر والدكتوراه.

      بلغ عدد طلبة الكلیة سنة 2020/2019  ثمانیة آالف طالب وطالبة 
      من مختلف االطوار والتخصصات. 

         
       

    
    
  

 

تأسیس الكلیة

مسارات التدریس في الكلیة

 المرحلة األولى: الطور األول اللیسانس (بكالوریا+3) تدوم فترة التكوین
في الطور األول  "اللیسانس"، ثالث سنوات متتالیة،  یتوج فیھا الطالب

 بالحصول على شھادة اللیسانس في علوم "االعالم " أو "االتصال ".
یكون التكوین في مرحلة "اللیسانس" تكوینا قاعدیا یشمل  6 سداسیات

 منھا  4 سداسیات جذع مشترك، مدة الدراسة سنتین
 وسداسیین في التخصص (سنة واحدة)،  وبعد النجاح في السنة األولى

والثانیة، سیختار الطالب  في السنة الثالثة  التخصصات التالیة   
- االتصال (Communication) سنة واحدة 

- االعالم (Information) سنة واحدة
یتوج الطالب في ھذا الطور بحصولھ على  شھادة "اللیسانس" تكون إما
 ذات طابع  أكادیمي، تسمح لھ بمتابعة ومواصلة الدراسة في الماستر
أو شھادة ذات طابع مھني،  تمكن الطالب من  االندماج مباشرة  مع 

  عالم الشغل  والتوجھ إلى الحیاة المھنیة .

   

 
 
  

المرحلة الثانیة: الطور الثاني، الماستر( بكالوریا+5) 
یتم االلتحاق بالطور الثاني ( الماستر) بعد الحصول على شھادة  اللیسانس،

بحیث یسمح لكل  طالب حاصل على شھادة اللیسانس و الذي تتوفر فیھ
  

 

 
  
 

 

 

شروط االلتحاق بھذا الطور  لتعمیق معرفھ  في التخصص الذي یختاره ،
وذلك وفق مواد وقرارات قانونیة تحدد شروط  القبول  وبعد االنتھاء من

التكوین في ھذا الطور  یتوج الطالب  إما بشھادة "ماستر مھني"  تسمح لھ
بالتوجھ إلى الحیاة المھنیة ، أو شھادة "ماستر بحث- أكادیمي" ،  تسمح

للطالب بالتوجھ إلى عالم  البحث العلمي ومواصلة الدراسة في الطور الثالث 
یستمر التكوین في الطور الثاني لمدة سنتین، ویشمل 4  سداسیات

ینتھي بالحصول على شھادة الماستر في إحدى التخصصات التالیة:
Presse écrite et imprimée  الصحافة المطبوعة والمكتوبة -

Communication et relations publiques    االتصال والعالقات العامة-
 Communication organisationnelle االتصال التنظیمي -

- االتصال الجماھیري والوسائط الجدیدة
 Communication de masse et nouveaux médias                              

audiovisuel السمعي البصري -
 

 

 

 المرحلة الثالثة : الطور الدكتوراه (بكالوریا+8):
ویتم االلتحاق بھذا الطور بعد النجاح في مسابقة وطنیة 

بالنسبة للمترشحین الحائزین على شھادة الماستر أو شھادة أجنبیة 
معادلة. تحدد ھذه المسابقة بقوانین رسمیة وتخضع ألحكام 

النصوص التنظیمیة . یتوج الطالب بعد تكوین لمدة ثالث
سنوات بشھادة "دكتوراه في  الطور الثالث في التخصصات التالیة :

Presse écrite et imprimée  الصحافة المطبوعة والمكتوبة -
Communication et relations publiques االتصال والعالقات العامة-

 Communication organisationnelle االتصال التنظیمي -
- االتصال الجماھیري والوسائط الجدیدة

 Communication de masse et nouveaux médias             
audiovisuel السمعي البصري -

نظام التدریس في الكلیة
إنّ الدّروس في نظام (ل.م.د  ) محددة بفترة زمنیة  ومنظّمة

 في شكل وحدات دراسیة، یكون تقییم  الطالب على أساس 
المعارف والمھارات المكتسبة في السداسیات، وكل  سداسي

 یتشكل من مجموعة من وحدات التعلیم ( مجموع المواد) التي تنقسم : 
 

   

 (Unité d'Enseignement Découverte)2-وحدة التعلیم االستكشافیة
 تشمل مواد التعلیم التي تمكن من توسیع معارف الطالب والتعمق  

 في برنامج تخصصھ وتتیح لھ فرصة االطالع والتعرف على 
تخصصات معرفیة أخرى .

                                                 
(Unité d'Enseignement Transversal):3- وحدة التعلیم األفقیة أو العرضیة

تجمع موادّ في اللغات الحیة واإلعالم اآللي والتكنولوجیات الجدیدة
لإلعالم واالتّصال و ومختلف المعارف التي تساعد الطالب 

في  اكتساب ثقافة عامة.

(Unité d'Enseignement Fondamental)1- وحدة التعلیم األساسیة
 تتضمن المواد األساسیة لتخصص معین.


