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  يىو خيػلُ جبامعُ ادتصآس يف اإلعالمًُ اذتسيُ حىل الدزاضٌ الًىو يف مػازكُ 

 مازع

 مبعَد حتىالت أو أشمُ.. املكتىبُ الصخافُ حىل الدولٌ امللتكِ يف مػازكُ 

 أياو األملاىًُ أديياوز كىىساد مؤضطُ ومطاٍنُ األخباز وعلىو الصخافُ

 أفسيل //

 واالتصال اإلعالو علىو بكلًُ املتخصص اإلعالو: حىل الىطين امللتكِ يف مػازكُ 

 . ماٍ : يىو -- قطيطًيُ جامعُ -البصسٍ والطنعٌ

 اإلىتاج: حىل الساٍيُ اإلعالمًُ للكضايا الثالث الىطين امللتكِ وزٓاضُ تيظًه 

 قاملُ جبامعُ  أكتىبس / وحتديات إجناشات... ادتصآسٍ البصسٍ الطنعٌ

 اإلعالمًُ االضرتاتًجًُ بني التػًري:  حىل السابع الىطين امللتكِ يف مػازكُ 

  ديطنرب /  ضكًكدَ جامعُ ، للنىاطيني االتصالًُ واملنازضُ

: يىمٌ  ، البىاقٌ أو جبامعُ ، املصسٍ ادتصآسٍ األول الدولٌ امللتكِ يف مػازكُ 

  مازع  /

 والضػط العنىمًُ ارتدمُ بني اإلعالمٌ العنل  الىطين امللتكِ يف مػازكُ 

  غلًصاٌ–شباىُ أمحد ادتامعٌ ،باملسكص االقتصادٍ االضتثناز ومتطلبات املَين

   أكتىبس و

 ظل يف اإلعالو وضآل يف واملطلنني اإلضالو صىزَ الىطين امللتكِ يف مػازكُ 

  ديطنرب و  يىمٌ باتيُ جبامعُ الساٍيُ املتػريات

   و  ضييت" التخدٍ"  و" ازتكاْ: "  بعياويً بالطلبُ خاصُ زتالت إىػاْ 

الكطه طلبُ مبػازكُ قصريَ وأفالو زيبىزتاجات وإجناش

 ماٍ يف البىاقٌ أو جبامعُ البصسٍ الطنعٌ حىل الدزاضٌ الًىو يف املػازكُ 

 

 

 

 



 والبًداغىجًُ األكادميًُ امليػىزات

 الكادز عبد األمري جامعُ عً الصادزَ(  جىاٌ" )املعًاز"  جمللُ  بالعدد مكال 

  بكطيطًيُ

( الصادزَ عً مؤضطُ طاكطًج جمللُ " فكس وزتتنع " )جىيلًُ   مكال بالعدد  

ادتصآس –كىو للدزاضات واليػس والتىشيع 

كًاع : اإلغَاز يف الصخافُ املكتىبُ خالل الطيُ إجناش مطبىعُ بًداغىجًُ مل 

 جامعُ قاملُ -بكطه علىو اإلعالو واالصال وعله املكتبات /ادتامعًُ 

 

 

 : علًَا  املتخصل األخسّ والػَادات الرتبصات

مً مجعًُ السوافد بعيابُ غَادَ  يف تصنًه مىاقع األىرتىًت   

 

بعيابُ  يف ماٍ   مً مدزضُ  يف بسامج غَادَ التخكه  

ُ  بكاملُ مً تسبص يف الطنعٌ البصسٍ والتصىيس الفتىغسايف مبسكص التطلًُ العلنً 

 ماٍ  إىل ديطنرب 

غَس   خاللدوزَ تدزيبًُ يف اإلعداد والتكديه التلفصيىىٌ بكلًُ اإلعالو جامعُ الكاٍسَ  

 مازع 

 –وزَ تدزيبًُ يف التعلًه ادتامعٌ الفعال بكلًُ الرتبًُ جامعُ عني مشظ د 

 تسبص جبنَىزيُ مصس العسبًُ ملدَ غَس ضيُ  -يف أفسيل  -الكاٍسَ

 

 

 



 تسبصات قصريَ املدّ بـ:

مجَىزيُ مصس العسبًُ ملدَ غَس ضيُ  

 فسىطا ملدَ غَس ضيُ  

 األزدٌ وضىزيا ملدَ غَس  

 كُ املػسبًُ ملدَ غَس املنل 

يىو  تىىظ ملدَ  

أياو  تىىظ ملدَ  

أياو  تسكًا  

 

 املَاو البًداغىجًُ :

املكايًظ املدزضُ :

.إىل  مدخل لعلىو اإلعالو واالتصال ضيىات مً  

 /تكيًات اليػًط  

 /و  /اإلخساج اإلذاعٌ والتلفصيىىٌ  

 /اقتصاديات وضآل اإلعالو  

 ،  /،  /و  /اإلعالو والكضايا الدولًُ الساٍيُ  

/ .

. /، /، / :ضىضًىلىجًا تكيىلىجًا املعلىمات 

/ /،/اإلغَاز يف الصخافُ املكتىبُ :  

/،  /،/ از الطنعٌ البصسٍ:اإلغَ 

/اإلغَاز املطبىع والالفتات اإلغَازيُ :  

 /اإلغَاز اإللكرتوىٌ :  

//  /تكيًات العنل الطنعٌ البصسٍ  



/إخساج صخًفُ مكتىبُ واإلكرتوىًُ  

/ًُ املكتىبُ واإللكرتوىالصخافُ املتخصصُ  

/الكضايا اإلعالمًُ الساٍيُ  

/تكيىلىجًا اإلالو واالتصال ووضآلَا )مطتىّ الدكتىزاه(  

اإلغساف علِ مركسات التخسج :

مركسَ جامعُ قاملُ ماضرت : تكيىلىجًات اإلعالو واالتصال واجملتنع :  

لبىاقٌ)مركستني( جامعُ أو ا لًطاىظ ختصص مسعٌ بصسٍ :   

)مركسَ( جامعُ أو البىاقٌ لًطاىظ عالقات عامُ :  

مركسات جامعُ قاملُ  لًطاىظ اتصال :  

مركسات جامعُ قاملُ  لًطاىظ اتصال وعالقات عامُ :  

 تسبصا . اإلغساف علِ تسبصات الطلبُ :   

معُ أو جا–ختصص اإلعالو ادتديد وقضايا اجملتنع  : علِ الدكتىزاه اإلغساف 

 البىاقٌ

 (جامعُ باتيُ  – )جامعُ ادتصآس  مياقػُ أطسوحات الدكتىزاه :  

 تكازيس ارتربَ حىل املكاالت العلنًُ واملطبىعات البًداغىجًُ :  

 

 

 

 

 


