
 المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلو االعالم 

 مادة االتصال السياسي ) السداسي الثاني ( 

 السنة األولى ماستر : تخصص إعالم مجتمع و اتصال مؤسساتي 

 أستاذة المادة : االستاذة حنان بن قسمي 

 kasmiensjsi16@gmail.com:  Email 

 

لخاص الق بمادة االتصال السياسي في شقه استكماال لبرنامج السداسي الثاني المتع 

 وبناء على المفاهيم والمعلومات الدروس المقدمة في القسم ،  ، باألعمال الموجهة 

 لمتبقية االبحوث  بإعداد ، وذلك سابقا، يرجى من الطلبة تتبع جدول االعمال الموزع 

 0200مارس  02إلى غاية حيث و ،    لتصحيحها  لألستاذةوارسالها عبر االيميل 

 ألنظمةواالخطاب السياسي  ، االتصال السياسي التالية : لى العناوين ، تطرقنا إ

ناعة السياسية ، ص لألحزاب، التسويق السياسي ، الحمالت االنتخابية السياسية 

 :عليه بقي العناوين المذكورة في الجدول و، الرأي العام 
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بوابات على النت تحتوي على عدد معتبر من الكتب المتعلقة  : مصادر مساعدة

 واالتصال السياسي   باالعالم

-  Porte  ouverte sur le net : Sens critique ( elle contient 

des  ouvrages concernant  le rôle politique de la  

télévision ) 

- Porte ouverte sur internet : presses de l’université laval  

 ت : بوابة مفتوحة عبر النمكتبة مبتعث للدراسات واالستشارات االكاديمية   -

 كتاب حول االعالم  022المكتبة " :  تتضمن أكثر من  " بوابة الكترونية -

 

 

 البحوث المطلوبة  العناصر الواجب التطرق اليها التذكير ب

كيف غير التلفزيون من الممارسة السياسية ،  تطور  
فنيات االتصال السياسي بفضل التلفزيون )طغيان 

سلوكيات السياسيين خالل الظهور على الصورة ( ، 
يرات ة ( ، تأثشاشات التلفزيون  ) اختيار نماذج واقعي

 التلفزيون على القرارات السياسية 

 التلفزيون والسياسة 

 ، االتصال الرئاسي ،االتصال المباشر وغير المباشر
االتصال الديبلوماسي ، االتصال الحزبي ، ودور 
 المستشارين االعالمين  في تأطير العملية االتصالية 

االستراتيجيات االتصالية 
 والفاعلين 

األراء ، مراكز سبر اآلراء ) أمثلة عن أهمية سبر 
أهم مراكز سبر اآلراء في العالم  ( ، مصداقيتها ، 

تأثيراتها خالل االحداث السياسية ) اختيار حدث 
سياسي مع التركيز على التأثيرات عملية سبر اآلراء 

 في توجيه الراي العام (  

 سبر اآلراء 

دة جديت ، االشكال الناالستخدمات السياسية لالنتر
 لالتصال السياسي ، 

قدرة مواقع التواصل االجتماعي على تغيير 
 القرارات السياسية ) اختيار نماذج واقعية ( 

 السياسة والواب 


