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 الجمھوریة الجزائریة الـدیمقراطیـة الـشعبیــة
 

 وزارة التعلیــم العالــي و ال�حــث العلمــي
 
 

 نموذج مطابقة
 
 
 

 عرض تكوین
 ل. م . د 

 
 

  لیسانس أكادیمیة
 
 

2016-2017  
 
 

 القسم الكلیة/ المعھد المؤسسة
 
 أحمد بن بلة 1جامعة وھران 

العلوم اإلنسانیة و العلوم 
 علوم اإلعالم و االتصال اإلسالمیة

 
 

 التخصص الفرع المیدان
 

 علوم إنسانیة واجتماعیة
 

 
علوم اإلعالم  -علوم إنسانیة 

 واالتصال

 
 إعالم
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 
 
 

Canevas de mise en conformité 
 
 

OFFRE DE FORMATION 
L.M.D. 

 
 

LICENCE ACADEMIQUE 
 
 

2016-2017 
 

 
Etablissement Faculté / Institut Département 

 Université d’Oran 1 
Ahmed ben BELLA  

 

Sciences humaines et 
sciences islamiques 

Sciences de l’information 
et de la communication 

 
 

Domaine Filière Spécialité 
 

Sciences Humaines et 
Sociales  

 
 

 
Sciences humaines - Sciences de 

l’information et de la 
communication 

 
Information 
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 السداسي الخامس: -
 

 نوع التقییم األرصدة المعامل الساعي األسبوعيالحجم  الحجم الساعي السداسي  وحدة التعلیم
 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبیقیة أعمال موجھة محاضرة أسبوع  14-16

          وحدات التعلیم األساسیة    
فنيات التحرير يف الصحافة 

 اإللكرتونية
 30سا1 30سا1 00سا45

 
 x x 5 3 00سا45

1نظر�ت اإلعالم واالتصال  x x 5 2 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 
الصحافة املتخصصة املكتوبة 

 واإللكرتونية
 30سا1 30سا1 00سا45

 
 x x 5 2 00سا45

 x x 5 2 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 إخراج صحيفة مكتوبة وإلكرتونية 
          وحدات التعلیم المنھجیة

1ملتقى املنهجية      x 3 2 22.30  30سا1  30سا22 

أو  خترج جناز مذكرةالتدريب على إ
 متخصص تقرير تربص ميداين

 22.30  30سا1  30سا22
2 3 x x 

          وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
 x x 2 1 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 دراسات مجهور وسائل اإلعالم
 x  1 1 00سا45   30سا1 30سا22 احلكم الراشد وأخالقيات املهنة 

          التعلیم األفقیةوحدة 
 x X 1 1 00سا45  30سا1  30سا22 5لغة أجنبية 

   30 16 00سا360  سا 12.00 سا 09.00 00سا 297 5مجموع السداسي 
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 السداسي السادس:-
 

 نوع التقییم األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي  وحدة التعلیم
 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبیقیة أعمال موجھة محاضرة أسبوع  14-16

          وحدات التعلیم األساسیة    
 x x 5 3 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 تقنيات االتصال 

2نظر�ت اإلعالم واالتصال   x x 5 2 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 
 x x 5 2 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية

 x x 5 2 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 إخراج إذاعي وتلفزيوين 
          وحدات التعلیم المنھجیة

2ملتقى املنهجية     x x 3 2 00سا45  30سا1  30سا22 

ين خترج أو تقرير تربص ميدامذكرة 
 متخصص

     
2 3  x 

          وحدات التعلیم اإلسكتشافیة
 X x 2 1 00سا45  30سا1 30سا1 00سا45 تقنيات التنشيط اإلعالمي

 x   1 1  00سا45    30سا1 30سا22 مشكالت اجتماعية
          وحدة التعلیم األفقیة

 x X 1 1 00سا45  30سا1  30سا22 6لغة أجنبية 
   30 16 00سا360  30سا10 09.00 سا 292.30 6مجموع السداسي

 



5 اعالم                                                    عنوان اللیسانس                            أحمد بن بلة    1المؤسسة  جامعة وھران 
                        

         2017- 2016السنة الجامعیة            

یرجى ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بین المحاضرات واألعمال الموجھة،   ( حوصلة إجمالیة للتكوین -
 لكل السداسیات الستة بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعلیمیة)

 
 

 و ت                  ح س  األساسیة المنھجیة االستكشافیة األفقیة المجموع

 محاضرة 540 135 292,30 / 967,30
 أعمال موجھة 540 180 157,30 135 1012,30

 أعمال تطبیقیة / 45 / / 45
 عمل شخصي / / / / /

 عمل آخر(حدد) 1080 450 630 270 2430
 المجموع 2160 810 1080 405 4455
 األرصدة 120 28 26 06 180
 وحدة تعلیم% األرصدة لكل  66,67 15,56 14,44 33, 03 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


