
جامعة مولود معمري تیزي 
 وزو    

میدان العلوم اإلنسانیة 
    واالجتماعیة

 شعبة علوم اإلعالم واالتصال
 ماستر أكادیمي اتصال تنظیمي          

 تعریف بالتخصص:ال
یأتي تخصص االتصال التنظیمي في 

لكي یركز التكوین المعرفي  الماستر
واألكادیمي والمیداني للطالب نحو نوع 
محدد من االتصال أال وھو االتصال 
الموجود في المؤسسات والھیئات ومختلف 
التنظیمات التي أسسھا وابتكرھا االجتماع 
البشري وتطورت وتعقدت بمرور الوقت 
وبتزاید سرعة ووتیرة الحیاة وتنوع 

ولھذا فتخصص  متطلبات ورغبات الناس،
االتصال التنظیمي یعید ترتیب الواقع أمام 
أعین الطلبة بشكل ممنھج لفھم مختلف 
العملیات التي تدور في كل مؤسسة مع 
األخذ بعین االعتبار تنوع وتعدد أشكال 
واختصاصات المؤسسات الموجود داخل كل 

 مجتمع أو دولة.

 
 المھارات الالزمة لھذا التخصص:

یحتاج تخصص االتصال التنظیمي من  
الطالب الكثیر من الشغف لمعرفة وفھم كیف یتم 
تسییر المؤسسات وكیف یتم أیضا اتخاذ القرارات 
فیھا وتحدید سیاساتھا ومن ثم تحقیق أھدافھا 
والوصول إلى مبتغاھا، ولھذا یمنح ھذا التخصص 
مجموعة من المعارف بعضھا ضمن اإلعالم 

آلخر قادم من حقول معرفیة واالتصال وبعضھا ا

مجاورة مثل العلوم اإلداریة والعلوم القانونیة 
والعلوم السیاسیة، إذن فالطالب مدعو لتكوین 

 قاعدة معرفیة في مختلف ھذه الحقول.

 الھدف:
یھدف تخصص  اتصال تنظیمي إلى 
تكوین طالب مدرك ألھمیة االتصال كوظیفة 

ي وعملیة حیویة الستمرار وتقدم وازدھار أ
مؤسسة مھما كان حجمھا أو طبیعة عملھا أو 
اختصاصھا أو حتى ملكیتھا وتبعیتھا، 
باإلضافة إلى ھدف آخر وھو وضع الطالب 
في مكان یمنحھ قدرة على فھم العملیات 
المرتبطة باالتصال والتي تشابكت معھ في 
ظل تطور وتعقد وعدم ثبات المؤسسات 
 .على شكل محدد أو أدوار محددة

 
 المھنیة: اآلفاق 

یفتح تخصص اتصال تنظیمي أمام 
الطالب كل أبواب المؤسسات  بمختلف 
أشكالھا وتعدد نشاطاتھا سواء االقتصادیة أو 
االجتماعیة أو اإلداریة وحتى السیاسیة، لكي 
یكون جزءا من طاقمھا فیما یخص تحدید 
سیاساتھا االتصالیة أو الترویج واإلشھار 

رھا وآرائھا، لمنتوجاتھا أو الدعایة ألفكا
فالطالب الحاصل على ھذا الماستر بإمكانھ 
العمل في خالیا االتصال أو وحدات 
العالقات العامة أو مدیریات التسویق أو 
حتى كناطق إعالمي رسمي باسم مؤسسة أو 

 ھیئة ما.


