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 (T.D)األعمال التطبيقية وسائط االتصال  : مقياس 
 :تكليف الطلبة كل حسب رغبتو بإنجاز بحث أكاديمي حول أحد ىذه المواضيع المقترحة التالية

 ماىية وسائط االتصال .1
 .وسائط االتصال بني القدمي واحلديث .2
 وسائط االتصال اجلماىريي .3
 وسائط االتصال اخلاصة  .4
 (إلشهار، الراديو والتلفاز، اذلاتف واذلاتف اخللوي)تصنيف وسائط االتصال  .5
ماىية األنرتنت، الشبكات وأنواعها، أىم خدمات األنرتنت، حمركات البحث، الربيد اإللكرتوين، الشبكات )ثورة األنرتنات  .6

 . (االجتماعية، مواقع الدردشة، قواعد البيانات والتعليم عن بعد
 .األثار النفسية لوسائط االتصال احلديثة .7
 .اآلثار االجتماعية لوسائط االتصال احلديثة .8
 نظرة استشرافية لوسائط االتصال ادلستقبلية .9

:  قائمة المراجع
 احلوار ادلتمدن، سبتمرب -ما بعد التفاعلية واجتاىات تطوير العمل اإلعالمي، وحدة البحوث والتطوير (2007)وسام فؤاد  .1
 .،تكنولوجيا االتصال احلديثة يف عصر ادلعلومات، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، الطبعة الرابعة ( 2005)حسن عماد مكاوي  .2
 . ،مقدمة يف وسائل االتصال اجلماىريية ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر (1998)فضيل دليو .3
 . ،  مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر(2002)زىري إحدادن .4
  .2012وسائل اإلعالم االلكرتونية ودورىا يف اإلمناء ادلعريف، دار النفائس للنشـــر و التوزيع، عمان ، : يسري خالد إبراىيم .5
 .، نظريات االتصال، األردن ، دار ادلسرية للنشر والتوزيع( 2012)ادلزاىرة منال ىالل  .6
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CeFIS, Facultés N-D de la Paix. 

8. Duchâteau, C. (1992). L'ordinateur et l'école ! Un mariage difficile ?. Namur : 
CeFIS, Facultés N-D de la Paix. 
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 :مالحظة
  3يستطيع الطالب أن يقوم بالبحث إما وحده أو مع زمالئو، بشرط أن ال يتعدى عدد الطلبة ادلشاركني يف نفس البحث. 
  صفحة15 و 10جیب أن ينحصر عدد صفحات البحث بني . 
 يتم إرسال البحوث إىل الربيد االلكرتوين التايل  :ZAZA4SAID@GMAIL.COM.   
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