
 المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم اإلعالم

   الثانيةالسنة  المستوى:

   أخالقيات مهنة الصحافة  :المقياس

 04   -03 األفواج:

 السيدة حسيبة ابلعيدان   األستاذة:

 ibalhassiba@gmail.com االيميل:

 الجدول التالي، تذكير بالبحوث الموجهة للطلبة.  في -

عبر االيميل المرفق  ل توقف الدراسة، مطالبون بإرسال النسخة المكتوبةالطلبة الذين قاموا بعرض بحوثهم قب -

أيام ابتداء من تاريخ اليوم. مع التأكيد أن النسخة المكتوبة من البحث ال بد أن تكون   10أعاله  في أجل أقصاه  

 صيال من الملخص المعروض. أكثر تف

الطلبة الذين لم تعرض بحوثهم بعد، مدعوون إلرسال نسخة أولى من أعمالهم، تعدل و تستكمل بعد اطالعي   -

 عليها و ادراج أهم المالحظات المتعلقة بها. 

 ه. د االلكتروني المرفق أعاليعلى الطلبة الذين لم تدرج أسماؤهم في الجدول التواصل معي مباشرة عبر البر -

 ، مع تمنياتي بالتوفيق للجميع. ألي استفسار، يرجى التواصل معي عبر البريد االلكتروني -

 تذكير هام جدا: 

الطلبة الذين لم يقوموا باعداد بحوث خاصة بمواثيق أخالقيات المهنة الصحفية، مطالبون باعداد ملفات تحليلية لحدث أو 

لم ) حاالت خاصة لالنحرافات و التجاوزات المهنية ( ، من خالل تقييم قضية أثارت الرأي العام في الجزائر أو في العا

 معالجتها.التناول االعالمي لهذه القضية و مدى احترام وسائل االعالم ألخالقيات المهنة أثناء 

 يقيم مدى االلتزام بأخالقيات المهنة من خالل المعايير التالية:

 مبادئ العمل الصحفي ) الصدق، النزاهة و الموضوعية (  احترام -

 مصادر الخبر و المعلومات: مشروعيتها و احترام السرية  -

 انتهاك حرمة الحياة الخاصة   -

 العنصرية و الطائفية و عدم احترام األقليات   -

 األلفاظ و المصطلحات المستخدمة أثناء تحرير الخبر  -

 طبيعة الصور المستخدمة و مصدرها -

 ل بين الخبر و الرأي  الفص -

 الفصل بين ما هو خبر و ما هو اشهار  -

 يرجى االستدالل بالمواثيق و المواد المتعلقة بالتجاوزات المهنية عند اعداد الملفات.
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  03الفوج 

 عنوان البحث

 

 )ة(اسم و لقب الطالب

  1918ميثاق الواجبات المهنية للصحفيين الفرنسيين 

 La charte des devoirs professionnels des 

journalistes Français   

Sadat Yamina 

Mohamed Cherif Ltifa 

 1923  جمعية رؤساء تحرير الصحف االمريكية ميثاق 

La charte de la société des rédacteurs en 

chef aux Etats Unies   

 

Angal Rokaya 

Cheriti Linda 

 1928الفدرالية الدولية للصحفيين ميثاق 

La charte de la FIJ 

Traité en Groupe 

 1934الميثاق البريطاني 

La charte de la grande Bretagne  

 

Bentouati Yamina 

Aouali Amira 

 1952ميثاق الشرف الدولي : منظمة االمم المتحدة 

Le Code d’honneur international : ONU 

Traité en Groupe 

La Charte du Nouvel Observateur  2004  Traité en Groupe 

 1971ميونيخ لحقوق و واجبات الصحفيين  ميثاق 

La charte Européennes de Munich  

Fadel Rihab 

Zouaoui Manel 

 2000ميثاق أخالقيات المهنة الصحفية الجزائري 

La Charte de l’éthique de la presse 

Algérienne   

Fadel Rihab 

Zouaoui Manel 

 

  BBCميثاق 

  الئحة السلوك و ميثاق الشرف لقناة الجزيرة 

Boukessine Khawla Nada 

Dahel Malek 

 االنحرافات األخالقية و الصحافة االلكترونية

Les enjeux de l’éthique professionnelle face 

aux dérives de la presse numérique  

 

Hasseine Racha Manel 

Akacem Nesrine Farah 

 



 

 04الفوج 

 عنوان البحث

 

 اسم و لقب الطالب

  1918ميثاق الواجبات المهنية للصحفيين الفرنسيين 

 La charte des devoirs professionnels des 

journalistes Français   

Guerfi Nedjma 

Akel Lamia 

 1923  جمعية رؤساء تحرير الصحف االمريكية ميثاق 

La charte de la société des rédacteurs en 

chef aux Etats Unies   

 

Traité en groupe absence de l’étudiante 

Bensoudane Sofia 

 

 

 

 1928ميثاق الفدرالية الدولية للصحفيين 

La charte de la FIJ 

Boudjellal Mohamed 

 1934الميثاق البريطاني 

La charte de la grande Bretagne  

 

Traité en groupe 

 1952ميثاق الشرف الدولي : منظمة االمم المتحدة 

Le Code d’honneur international : ONU 

Hadj Lakhel Yousra 

La Charte du Nouvel Observateur  2004  Hadj Lakhel Yousra 

 1971الصحفيين ميونيخ لحقوق و واجبات  ميثاق 

La charte Européennes de Munich  

Bouzid Mounia 

 2000 ميثاق أخالقيات المهنة الصحفية الجزائري  

La Charte de l’éthique de la presse 

Algérienne   

Bouzid Mounia 

  BBCميثاق 

  الئحة السلوك و ميثاق الشرف لقناة الجزيرة 

Traité en Groupe 

 خالقية و الصحافة االلكترونيةاالنحرافات األ

Les enjeux de l’éthique professionnelle face 

aux dérives de la presse numérique  

 

Fellah Manel 



 

 


