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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 ـــــ احلاج خلضر 1جامعة ابتنة  
 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
 علوم اإلعالم واالتصال قسم  

 ختصص مسعي بصري  ماسرتاثنية  سنة  
 

 محالت إعالمية مقياس    متحان اإلجابة أمنوذج ل 
 

  األول:  جلوابا
نفرق بني احلملة اإلعالمية واإلعالنية،    أن  املنظمة  "؛  اإلعالنيةاحلملة  فجيب   واملدفوعة هي جمموعة اجلهود 

لل  املصلحة  قبل صاحب  من  زمنية حمددة القيمة  فرتة  خدمة خالل  أو  سلعة  ترويج  القنوات   مساعدة يف  طريق  عن 
 ( ن  02.)............. .................................................................التسويقية املختلفة "

فهي جمموعة اجلهود املنظمة اليت تقوم هبا جهة ما، هبدف تغيري سلوكيات أو اجتاهات األفراد    أما احلمالت اإلعالمية
 ( ن  02.....)............. ..............................................................  . أو أخبار جديدة

غري رحبية   االجتماعي وهيمن خالل التسويق    دف لتغيري سلوكفاالختالف يكمن يف اهلدف، فاحلملة اإلعالمية ت   
 ( ن  03........)................................ .. عكس احلمالت اإلعالنية اليت تدف إىل التسويق التجاري. 

 الثاين:   واباجل
 نقاط(   05). ...................................................................  اإلعالمية: عناصر احلملة  أ/

  : التصال يكون القائم اب و ،  ه أحد عناصر العملية االتصاليةابعتبار  املرسل تمثل يفي؛  أو القائم ابلتصال  املصدرأولا
أو أفراد.    ، ذو مكانة واحرتام وقدرة النموذج املقوميكن أن يكون مجعيات أو هيئات أو إعالميني  مّثل يف يت  رتح ويف 

 صحي. ل ال و ربوتوك التطبيق  مدير اجلامعة والطاقم اإلداري املكّلف ب
 ، موظفني والعاملني داخل احلرم اجلامعي من طلبةوهو املتلقي للرسالة ؛  ةملستهَدف من احلملاجلمهور ا  اثنياا:
)فيديو   أو مرئية )تعليمات(  مكتوبةسواء كانت   19ملة الكوفيد اخلاصة حب  ئللرساا كل  تعين؛ اإلعالمية الّرسالة اثلثاا:

 امعة أو االتصال الشخصي املباشر(.إذاعة اجل)عرب الربامج   أو مسموعة  ر وملصقات( أو صو 
اجلامعة   تتعددو   تتنوع؛  التصال  ائلوس  رابعاا: )صفحات  الرقمية  الوسائط  التواصل    عرب  ومواقع  الرمسية، 

إعالمية  االجتماعي(  مجعي  اإلذاعة،ك  ؛ وسائل  اتصل  ن   ؛وسائل  ملتقيات...د عقد  رمبا  مؤمترات  أو  ايت النشر وات 
 ة. اجلامعب أو طالب  إقامة املعارض مع شباو   املباشر  تصالال  ، أووامللصقات واملطوايت



)الستجابة(خامساا:   الصدى  العكس؛  رجع  الراجعة  التغذية  دليلإن  و   ية هي  املتلقي  الرسالة إىل  ردود على وصول 
تب   ـ ورمبا اختاذ الخلق  ، فين سلوكات معينة واختاذ مواقف حيال املشاريعأفعاله يف  شعور ابملشاركة يف موضوع احلملة 

   .اإلعالميةامهية الوسيلة بدورها يف اجناح احلمالت    يعكسالقرار  
 نقاط(   03)... .....................  : اجلائحة  هذا  انتشارللحد من    اجلامعة  اليت مت اختاذها  اإلجراءاتأهم    /ب
 . ل الصحي املعمول به وطنياتطبيق الربوتوكو   -  

 الوقاية )ارتداء الكمامة، التباعد، توفري املعقم على مستوى أقسام وكليات اجلامعة...   إجراءاتاختاذ   -
 . عن بعدوالرقمي    ..( سياسة التفويج  اعتماد)  احلضوري   تطبيق التدريس   -

 نقاط(   03)... ...............................................................................ج/ التقييم:  

 

 


