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 تطيب الو..وال يطيب النهار إال بطاعتك..إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك 

  منهنشكر اهللا على فضله و إال بذكركحظات الل

جعل ة وأعاننا على أداء هذا الواجب والحمد هللا الذي أنار لنا درب المعرف

 أوراقنا

وق للناضر مشاهدة جزءها المصور ان تر المبعثرة مذكرة منظمة أملين

 تصفحو

  الليالي عانينا من صعوبات فنحن اليوم والحمد هللا نطوي سهر أوراقها، فمهما

المشرف بن و العرفان إلى األستاذ الفاضله بجزيل الشكر وأتوج أوال

إرشاداته القيمة فلوال م لي يد العون بنصائحه وقد صغير زكرياء الذي 

قسوته الدائمة لما وصلت و صدره وثاقب فكره وغزارة علمه رحابة

  .إلى هذا المقامالمذكرة 

لى حسن أولهم إلى أخرهم عكما أتقدم بالشكر إلى مدراء الجامعة من 

 االستقبال

 .طلبة جامعة محمد خيضروعمال و خاصة من أجريت معهم المقابالتو

الثقافية على مساعدتها كر إلى مصلحة النشاطات العلمية وكما أتقدم بالش

 في إنجاح

  .هذا العمل

المجهودات  ال يفوقني أن أشكر زميلتي صبرينة مداس على كلو

 .المبذولة
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  االهداء
  ى من أوصانا اهللا بهما وقال وبالوالدین أحسانا وأوصانا الرسولإل

  إلى نبع الحنان ورمز العطاء ،علیه الصالة والسالم بها ثالث
  الغالیة وأألمناوالتسامح إلیك یا صدرا حنونا یضمنا فینسینا جراحنا 

  إلى من استنشقت حبه مع أول" فتیحة"على قلبي حبیبتي أمي 
  كنه فسیح جناته الذي كان له الفضل في توجیهيأنفاسي رحمه اهللا وأس

  "محمد" نحو طلب العلم تقدیرا ووفاء أبى
  .إلى من تقاسمت معهم دفئ العائلة أخوتي دنیا، بریزة، صفاء
  .إلى واحة الحب الفیاض وینبوع األمل في الحیاة أخي بالل

  حترام أعمامي ربیع، بوزید، بشیرإلى من أكن لهم التقدیر واال
 .عبد الحلیم.حمیدارمضان، 

  خاالتي وخاصة عمتي دالللى من أحببتهم دون مقابل عماتي و إ
  زكیة، ملیكة:دهم صورة وأتذكرهم قلبا صدیقاتيإلى من سأفتق

  .حنان، حیاة، سامیة
  .من وقفت جانبي وكانت لي عونا في كل اللحظات صدیقتي إلهام إلى

  .ابرفیق دربي وشریك عمري خطیبي نبیل وكل عائلة لنص إلى
  .أمي الثانیة عزیزة، وصدیقتي الزهرة إلى

  .إلى األستاذ المتواضع والمشرف على المذكرة  بن صغیر زكریاء
 ثمرة سبعة عشر من العلم والتحصیلأهدي 

  .إلى كل من نساهم قلمي ورسخوا في قلبي
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  ملخص الدراسة
انب من خالل هذه المذكرة التي تتناول جانب سمعي بصري وجالباحثة  دتاأر لقد 

نظري التعرف على المسار والمراحل التي مرت بها جامعة محمد خیضر ببسكرة، من خالل 
 1998إلى  1992، من سنة )مرحلة المعاهد(  1992إلى  1984المراحل الثالث من سنة 

الجزائر بعد أن  الن) مرحلة الجامعة( ضع الحالي إلى الو  1998، من سنة )مرحلة المراكز(
عادةالمستعمر الفرنسي سعت لتكوین جامعات، نالت استقاللها من  تلك الجامعات  وإ

، والتي تعد بعض كلیاتها من بالجزائر خدهمثل جامعة یوسف بن  الموروثة عن المستعمر
 األكادیميقمة في الهرم  أعلىالكلیات الجامعیة األقدم في الدول العربیة، فالجامعة تمثل 

من اجل دراسة مشاكل المجتمع بنظرة علمیة،  أنفسهمومجموعة من العلماء الذین وهبوا 
وبالرغم من تعدد رسائلها ومسؤولیاتها، إال أنها تبقى تحتل قمة البحث العلمي وتسعى دائما 
لتحقیق هدف رسمي، ولذا جاء هذا الروبورتاج المصور لیتناول جامعة محمد خیضر 

  .والتطورات التي وصلت إلیها
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  نجلیزیةالدراسة باللغة اال ملخص 
Researcher She wanted through this memorandum dealing with side 
audiovisual and by the theoretical identify the track and the stages through 
which Mohammed Khider University Bbiskrh, through the three stages of the 
year 1984 to 1992 (institutes) phase, from 1992 to 1998 (phase centers), 
From the year 1998 to the current situation (the university stage) because 
Algeria after it gained independence from French colonial power sought to 
create universities, and the return of those inherited from the colonial 
universities such as the University of Yusuf bin cheek in Algeria, which are 
some of the faculties of colleges oldest in the Arab countries, The university 
represents the highest peak in the pyramid academic and a group of scientists 
who are endowed with themselves in order to study the problems of society 
scientific perspective, and in spite of the multiplicity of messages and 
responsibilities, it remains occupies the summit of scientific research always 
strives to achieve the official target, and so came this Alrobortaj photographer 
deals with the University of Mohammed Khider and developments that arrived 

to it.  
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  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

    .ورقة تقنیة مبدئیة لعملیة التصویر  1
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یوضح نسب الطلبة الجزائریین واألوربیین في كلیات جامعة الجزائر 
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    .بسكرةبجامعة محمد خیضر تصنیف االقامات الجامعیة  ضحیو   3

    ورقة تقنیة نهائیة لعملیة التصویر  4
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  مقدمة
تعتبر المنشآت الجامعیة الضوء الذي یشرق لنا الطریق نحو المستقبل، فالجامعة في 

وقد احتلت اإلدارة تصنع الحضارات، تي تنتج وتبدع و األمر تمثل مصنع العقول ال حقیقة
فتقاس األمم القویة في العصر الراهن  ،الجامعیة دور بالغ في الدول المتقدمة وكذا النامیة

قیم تساعده في ترسیخ السلوكات الحضاریة ن ثروة بشریة وما تحمله من فكر و بما تملكه م
تطور جامعاتها وذلك لبلوغ مصاف الجامعات تسعى دائما لكي تنشأ و فالجزائر  الراقیة
  .الكبرى

حاجات مجتمعیة و  ،فالتعلیم في الجامعة الجزائریة تشكل في ضوء إرث تاریخي
معاصرة، كما نحن نشهد في العدید من المراسیم بدایة من رئیس الجمهوریة عبد العزیز 

لذا جاء هذا البحث كمحاولة أن تلعبه الجامعة،  بوتفلیقة انه یذكر بالدور القیادي الذي یجب
تطورت، وذلك من خالل المراحل و لتسلیط الضوء على كیف نشأت جامعة محمد خیضر 

جامعة ثم بدأت هذه الدراسة بإعطاء لمحة عامة عن الجامعة الجزائریة و  ،التي مرت بها
مصور توضح فیه وهو ربورتاج  ویتبع الجانب النظري جانب تطبیقي ،محمد خیضر بسكرة

الى غایة الوضعیة 1984أهم المراحل المتعاقبة على جامعة بسكرة أي من سنة  احثةالب
  . الحالیة التي آلت إلیها

فاشتملت خطة الدراسة على اإلطار المنهجي الذي یتضمن طرح اإلشكالیة التساؤالت 
سواء ذاتیة  الموضوع ومبرراتالنوع الصحفي المستعمل باإلضافة إلى أهداف و الفرعیة، 

أدوات جمع و المنهج المتبع في الدراسة  ،كانت أو موضوعیة ،كذلك یتضمن أهمیة الموضوع
على الربورتاج  ناتعرفالنظري للدراسة ففي فصله األول  أما اإلطارثم الصعوبات البیانات 

  .خطوات كتابتهو سماته زیادة على أنواعه و التعریف به و ، من خالل إعطاء لمحة تاریخیة
لمراحل إعداد الربورتاج المصور من خالل مرحلة ماقبل تضمن الفصل الثاني قد  أما

البطاقة الفنیة ومرحلة التصویر التي تتفرع منها  ،التصویر التي بدورها تتضمن السینوبسیس
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وبعدها مرحلة ما بعد التصویر التي تحتوي على التركیب وذلك من خالل  زوایا التصویر،
ثم المزج أو مؤثرات طبیعیة  ،صوتیة سواء كانت تعلیق موسیقىإدماج عناصر الصورة ال

وهذا الذي ایة والنهایة وتقطیع للسیناریو، وصوال في األخیر إلى شارة البد وبعدها السیناریو،
  .سیحقق لنا توافق یخدم التركیب النهائي للعمل

نشأة  یة،لمحة عن تاریخ الجامعة الجزائر  أما الفصل الثالث یتناول مفاهیم للجامعة
ویتبع كل هذا  إلى الوقت الراهن، 1984تطور جامعة محمد خیضر بسكرة من سنة و 

التصویر،  ،المشاهدةو الذي یحتوي بدوره على المعاینة  التطبیقيأي ، الجانب المصور
للتقطیع  المذكورة، للوصول في نهایة األمربعد التصویر  ثم مرحلة ماتسجیل الصوت، 
  .ورتاج المصورلربا النهائي وما تضمنه
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  اإلشكالیة
  التساؤالت الفرعیة

  النوع الصحفي المستعمل
  أهداف الموضوع

  الموضوع اختیار أسباب
  أهمیة الموضوع

  منهج الدراسة
  أدوات جمع البیانات

 الصعوبات
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فهو  ،لنسبة ألي امةیعتبر قطاع التعلیم العالي من المجاالت المهمة و الحساسة با
إحدى المؤسسات  وتعد الجامعة ،یحظى باهتمام متزاید باعتباره یمثل قمة الهرم التعلیمي

وتنمیته من خالل  تمعات ألنها تسعى لتطویر المجتمعمجتمع من المج القومیة الهامة آلي
ن صناعة المحیط بها ال الجتماعيتتأثر بالجو اوهذا جعلها تؤثر و  ،والعلميتأثیرها الفكري 

الفرد قضیة مصیریة ألمة تخطط  بعنایة لمستقبلها وفق رؤیة علمیة مستقبلیة بعیدة المدى 
 .في شتى المجاالت ما یعیشه العالم من تحوالت كبرى خاصة في ظل

نتاج القدرات العلمیة لألمةهم صرح للتعلم والبحث والتطویر و فهي أ فهي منارة  ،إ
فطالما سعت  ،وع باستمرار وفق مسارات العلوم المتجددةالفكر والعلم وهي وعاء یتوسع ویتن

ألنها تلعب  ،الجزائر إلى تطویر جامعاتها حتى تستطیع بلوغ مصاف جامعات العالم الكبرى
ماهو إال استمرار  الدور القیادي في المجتمع ففي الواقع إن التعلیم الجامعي في الجزائر

داد الطالب لشغل وظیفة معینة تتطلب اكتساب للتعلیم الثانوي ومهمته األولى ماهي إال إع
ولعل من أهم مهامها في محاربة التخلف في مجتمعنا و النهوض به في  ،بعض المهارات

لذا جاء هذا البحث  االجتماعیة،و التنمیة االقتصادیة معركة التقدم ودورها اإلسهام في 
 معة محمد خیضر ببسكرةهي جاعلى احد الجامعات الجزائریة أال و  كمحاولة لتسلیط الضوء

  :الدراسة من السؤال الرئیس األتي وانطلقت
  جامعة محمد خیضر بسكرة؟كیف نشأت وتطورت 

 

  عن هذا اإلشكال تم طرح العدید من األسئلة لإلجابةو 

   كیف نشأت جامعة محمد خیضر بسكرة؟ .1

  جامعة محمد خیضر بسكرة؟ فیما تتمثل أهداف .2
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  تقبلیة التي تطمح الجامعة للوصول إلیها؟الطموحات المسبرز ماهي أ .3
 

یتناسب مع  ألنه ،بورتاج المصورالدراسة االعتماد على الر أرادت الباحثة في موضوع 
الموضوع المختار وهو جامعة محمد خیضر بسكرة وتسلیط الضوء على كیف تطورت هاته 

المیدانیة و بالمواضیع الوظیفیة  بورتاج یهتمفالر  2015یف أصبحت حالیا في سنة الجامعة وك
نقله إلى و حیث یعتمد على األسلوب الحي الذي یركز فیه الصحفي على تصویر الواقع 

الجمهور من خالل االعتماد على الوصف والسرد مما یتناسب مع موضوعنا بالصوت 
فدورها یحسب له حسبان ألنها تعین  ،والصورة وهاته األخیرة التي سمي العصر بعصرها

 .مستخدم على سهولة توصیل رسالته إلى المستقبلین ال
 

  .الكشف عن المراحل التي مرت بها جامعة محمد خیضر ببسكرة-1
  محاولة التعرف عن األهداف التي سطرتها جامعة محمد خیضر منذ نشأتها-2
ورتها من خالل بل الطموحات التي تسعى الجامعة لتحقیقهامحاولة الكشف عن األفاق و -3

  .في أحد األنواع الصحفیة المتمثل في الربورتاج

 

وهي من أصعب المراحل التي یمر  تعد مرحلة اختیار الموضوع مرحلة ذات أهمیة بالغة،
فتتعدد  بها الباحث باعتبارها عملیة حاسمة تؤثر على سیر عملیة إنجاز البحث بكامله،

أسباب ذاتیة یفرضها و  ،فقد تكون أسباب موضوعیة أسباب اختیار الباحث للموضوع
  :الرغبة ومن هذه األسباب نذكرالتخصص و 

  أسباب ذاتیة-أ
حدود إمكانیاتي المعرفیة حول فن الربورتاج وقد خصصت في اختیاري لهذا الموضوع 
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للتعریف  ر هذا الموضوع بدافع المیلوأیضا اختیا ،تدرس بها لكونها جامعة بسكرة الباحثة
  .ور البالغ لذي تلعبه الجامعةبالد

التزوید بالخبرات الالزمة من أجل إتمام و  صید الدراسي،ر كذا الرغبة في إثراء ال
  .تكویني الصحفي

  موضوعیةأسباب - ب
االتصال بدراسة في المجال السمعي البصري الذي نمثله كدفعة و إثراء مكتبة اإلعالم -1

  .أولى بالجامعة
  .صحفي المتعلقة بجامعة محمد خیضرقلة الدراسات في المجال ال-2

 

هذا الیمكن  إال أن إن المجتمعات تسعى دوما إلى التقدم و الرقي ودفع عجلة التنمیة،
وما ینجر عن هذه  الثقافي،و أن نحققه دون التعرف على مرتكزات البناء االجتماعي 
الجامعة هي إحدى المرتكزات و  ،المرتكزات من ظواهر اجتماعیة من األسباب المعوقة للتنمیة

فهذه  إذ ما أحسن استغاللها وتسیرها،بیرة في تنمیة وتطویر المجتمعات، التي لها مساهمة ك
وتعد مسألة تكوین  الدراسة تستمد أهمیتها من اقترانها بما یحدث في قطاع التعلیم العالي

البحث و ة التعلیم العالي اإلطارات في مختلف المجاالت من المسائل الهامة التي تولیها وزار 
  .العلمي قدرا كبیرا من اهتمامها

مع السعي إلحداث تغییرات  وأفاق المستقبلفالتطویر في هذا االتجاه ال بد أن یعكس الواقع 
ضافة معارف جدیدة یدة في نوعیة المعلومات المتاحة،دج   . وإ

 
ي وفقا لطبیعة الموضوع الذي على منهجین أولهما المنهج الوصف الباحثة اعتمدتقد 

هدفنا من خالل ذلك وصف  خیضر، حیثجامعة محمد  مصور حولیتمثل في ربورتاج 
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بأنه وصف ظاهرة معینة ماثلة من "باعتبار المنهج الوصفي یعرف الجامعة كظاهرة مدروسة
 2008 ،مرسلي بن(العوامل المؤثرة فیها الظاهرة و الوقف الراهن فیقوم بتحلیل خصائص تلك 

  .)287ص
ومنه یمكن القول إن جزء كبیر من البحوث في مجال اإلعالم یعتبر من نوع البحوث 

  .التي تستهدف تصویر وتحلیل وتقویم خصائص مجموعة معینة أو موقف معین الوصفیة
دقیقة عنها دون التدخل في أسبابها أو التحكم بهدف الحصول على معلومات كافیة و وذلك 

  .)131ص ،1995 حسن،محمد (فیها
تاره الباحث في تجمیع معلوماته المنهج التاریخي الذي یعتبر الطریق الذي یخو 

ستقبل المالحاضر و منهج یربط بین الماضي و وهذا ال بیاناته العلمیة لدراسة الموضوع،و 
ولهذا أفادت أي بحث  ،یمكن استعمالها بعد التأكد منهامصادر أدوات و ویعتمد على أدلة و 

الن دراسة أي  لمتبع فیه الغني باالستعانة بمعطیات المعرفة التاریخیةمهما كان األسلوب ا
 .)148ص ،2000 ،مروان.(ظاهرة أو مشكلة البد أن یكون لها تاریخها

بأنه وصف الحوادث أو الحقائق الماضیة وكتابتها بروح البحث  ALENیعرفه أالن 
جمع المعلومات عن األحداث  ث فيالناقد عن الحقیقة كاملة أو هو الطریق الذي یتبعه الباح

الحقائق الماضیة في فحصها ونقدها وتحلیلها والتأكد من صحتها وفي عرضها وتفسیرها و 
  ))157-156ص  ص ،2004 الجیالني،سالطنیة،(واستخالص النتائج العامة

دراسة حول الجامعة من الماضي  تناولت ت الباحثة على هذا المنهج ألنهاواعتمد
وذلك بعدما  ثم األفاق المستقبلیة التي تطمح للوصول إلیها 2015ليالى الوضع الحا1984

  . مؤكدة معلومات من مصادرو  مع البیانات التي تمثلت في الصورتم ج
 

الحصول على یستخدمها الباحث قصد  والتقنیات التيوهي تمثل مجموعة الوسائل 
  :في هذا الربورتاج على واعتمدت الباحثةالمعلومات المیدانیة بیانات و 
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  المقابلة 
والجماعات دراسة األفراد  والبیانات فيتعتبر من األدوات األساسیة لجمع المعلومات 

كما تعد من أكثر وسائل جمع البیانات شیوعا وفاعلیة في الحصول على  اإلنسانیة
على  أما یطر و  ةفنیالمعلومات الضروریة ألي بحث والمقابلة لیست بسیطة بل هي مسالة 

المفحوص في ین شخصین هما القائم بالمقابلة و والمقابلة ب ،وانفعاالت مبحوث من تغیرات
 2001 ،بوحوش(موجه نحو غرض معین و موقف واحد كما أن لها هدف واضح ومحدد 

  ).74ص
فالمقابلة الشخصیة هي طریقة منظمة تمكن الفرد من التعرف على حقائق غیر 

سات المیدانیة عن طریق أسئلة یلقیها الباحث على الفرد معروفة مسبقا وتتحقق في الدرا
 وقد احتكینا بالمبحوثین وهم).171ص، 2000 ،مروان( ذي یلتقي به وجها لوجهاألخر ال

بعض الطلبة المتمدرسین بهاته الجامعة من خالل المقابالت لمعرفة المسار مدراء الجامعة و 
رتاج بالمقابلة لتدعمه أكثر وأیضا و الرب بها الجامعة واستعنا في هذا المراحل التي مرتو 

  .المعلومات الالزمة إلتمام البحث ألجل جمع
فمن شروط المقابلة الجیدة قدرة الباحث في إجراء المقابلة حیث تتوقف على ذلك 

كذلك إعداد الباحث للمقابلة و  یاغة المحادثات وفهم االتجاهات وتكوین األحكام،قدرته في ص
زالة عوامل التوتر عنده إلىلجو المالئم مما یدعو المبحوث ا ئیهیالمطلوبة وأن   االرتیاح وإ

  .)129ص ،2011 المغربي،(
 :المالحظة 

وتعتبر أداة من األدوات الرئیسیة لجمع البیانات وهي تقنیة مباشرة للتقصي وقد 
بحكم أنها تنتمي لمجتمع البحث  استعملت الباحثة خالل هذه الدراسة المالحظة بالمشاركة

هذا ما ساعدها على فهم الوقائع الخاصة بموضوع الدراسة ه و على اتصال وثیق ببعض أفرادو 
أنها ال تكتفي فقط بالحقل المرئي بل أنها ) بالمشاركة(ذا النوع من المالحظة وما میز ه
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یكون لها مثل المقابلة ببعض الطلبة وتحلیل المادة ،و  تستنجد كذالك بوسائل أخرى مكملة
 .)186ص، 2006، نجرسأ(.معاینتهالوصول إلى الفهم المعمق للوضع و  الهدف إذا في

 

  :ال یخلوا أي عمل أو بحث من صعوبات ومن بین الصعوبات التي واجهت الباحثة نذكر
 جامعة محمد خیضر  تناولأنه ال توجد مواد سمعیة بصریة ت قلة المعلومات باعتبار

  .خالل فترة المعاهد ببسكرة خاصة
  صعوبة التعامل مع الكامیرا بصفة الباحثة هي المصورة والتي تقوم بطرح األسئلة

  .مع الطلبة وسبر اآلراءخاصة عند إجراء المقابلة الشخصیة 
  يتطبیقه في المقرر الدراس وهذا لعدمعدم تحكم الباحثة في تقنیة المونتاج. 
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 تمهید
مثله مثل  ،تعتمد على التحضیر المسبق التيالصحفیة  األنواعیعتبر الربورتاج من 

هذا سواء في الصحافة ، و المقال الصحفيكالتحقیق الصحفي و  ألخرىاالصحفیة  األنواع
المتتبع یشعر یجعل و فهو یسعى إلى تصویر الواقع كما هو،  ،المكتوبة أو السمعیة البصریة

 ثم عرض بعض، فسنتناول في هذا الفصل لمحة عن تاریخ الربورتاج ،كأنه یعیش اللحظةو 
ثم ، ص التي تمیزه عن غیره من األنواع الصحفیةالخصائو  التعاریف للربورتاج وأهم السمات

  .سرد ألهم أنواع الربورتاج وفي األخیر سیتم عرض خطوات كیفیة كتابة ربورتاج صحفي
  جبورتالمحة عن تاریخ الر  -1

بورتاج دخل كلمة ر جلیز هم أول من أیقول بعض المؤرخین لفنیات التحریر إن االن
أو وصف الفیضانات  ،ن دورات البرلمانوقصدوا بها وصف دورة م ،في العمل الصحفي

  .الحروبو الحرائق و 

في القرن التاسع  األدب الصحفي یرتبط بازدهار بورتاجن تاریخ الر أویرى بعضهم 
الكاتب األمریكي و  ،ایمیل زوالومن بین مؤسسي هذا النوع الصحفي األدیب الفرنسي .عشر

في كتابه  John red یدجون ر والكاتب األمریكي  ،UBTEN SINCLAIARأیبتن سنكالر
  .إلى الصین "كیش "ورحالت الكاتب ،"عشرة أیام هزت العالم"

الصحفي سم یقول الدكتور نصر الدین العیاضي أنه كلما ذكر الربورتاج ذكر إو 
مراسال حربیا خالل الحرب  اشتغلالذي "ALBERT LONDRES "الفرنسي ألبیر لندن

 "ولوبتي جور نال"LE MATINلوماتان  "العالمیة األولى في جریدة
LEPETITJOURNAL بورتاجاته مثل سوریا یكتب ر لم و اوانطلق بعدها یجوب أقطار الع

  .والصین والهند والفیتنام ألمانیاقبرص و  وروسیا وبلغاریا ،السعودیة وفلسطینومصر و  ولبنان
الرحالت هو أول من حمل سمات  أدب نر نصر الدین العیاضي أویضیف الدكتو 

  1377و1304أسیا خالل سنوات و  افریقیإ إلىل رحالت ابن بطوطة مث ،حدیثبورتاج الالر 
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بورتاج في الصحافة فتعود إلى مطلع القرن التاسع عشر عندما أما البدایات األولى للر 
  .قامت جریدة تایم بتتبع حرب القرم والكتابة عنها

 )1723(سبتمبر 5بورتاج صحفي حدث في أول ر  نبینما هناك تقدیرات أخرى ترى أ
بورتاج وظهر أول ر  في تشیكوسلوفاكیا عندما وصف حفل تنصیب الملك كارل الثالث،

-73ص ص ،2004لعقاب،(عندما نقلت أخبار البرلمان 1736سیاسي في إنجلترا عام 
75(.  
 تعریف الربورتاج-2

اشتق منها  التيشتقة من الفعل االنجلیزي روبرت و إن كلمة الربورتاج م
باألحرى إرجاع  تعني نقل الشئ من مكان إلى أخر أوصحفي و ر الأي المخبReporter"اسم

إلى مكانه أو أصله كان االنجلیز هم األوائل الذین أقحموا هذه الكلمة في العمل  الشئ
لمان أو وصف الفیضانات والحرائق الصحفي وقصدوا بها وصف دورة من دورات البر 

  )46ص ،1999 ،العیاضي(الحروب و 
قامة الدلیل على ذالك فالمشاهد العادي  الربورتاج الصحفي هو تصویر حي للحدث وإ

لصحفي فهو یدري انه ما المخبر اأكذالك الكاتب، ع الحدث تبعا االهوائه الشخصیة و یتاب
خاص فلمصلحة هذا الجمهور ال یكتفي بتسجیل ما یعرفه شخصیا عن یكتب لجمهور 

یترك أي جانب منه دون  الحدث بل یبحث عن العناصر اإلضافیة التي تكمله دون إن
الكلمة لغویا  عن اشتقاق قضائیة فمعنى الربورتاج بعیدا تحلیل ویعرف بأنه تغطیة لمرافعة

المباشر في تناول األنباء یتم ذالك بطرق مختلفة إذا كان الحدث مرتقبا هو البحث النشیط و 
بمجمل القول هو ظاهرة أو حدث أو و  )67-64ص ص ،1999 ،لعیاضي(أو مفاجئا 

یهتم بتصویر  مشهد رآه الصحفي أو حضره أو سمعه بأسلوب یجعل القارئ یعیشه ألنه
لقاء الضوء على تلك العالقات الحیاة اإلنسانیة و    ).183ص  ،2009 ساعد،(إ

ویعتبر أیضا وثیقة صوتیة أو صوتیة مرئیة األحداث تشیع فضول المستمع أو 
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وصدق األحداث التي یسمعها أو المشاهد وتلبي رغبته في االطالع حیث یقتنع بصحة 
  )76ص ،2008شلبي،ب،(یشاهدها

هو فن هدفه أن یجعلك ترى وتسمع :" بورتاج التلفزیوني حسب میشال فورالفالر 
  ).112ص ،1969 ،زیان(وتحس بما رآه وسمعه وأحس به الصحفي بنفسه 

لقاء ویرى أدیب خضور أن الربورتاج نوع صحفي أهمیته األساسیة تصویر الحیاة اإلنسا نیة وإ
الضوء على العالقات اإلنسانیة ویتمتع بقدر كبیر من جمالیة األسلوب وشفافیته وبمقدرته 

  ).96ص ،2005، خضور(على التأثیر 
الربورتاج عملیة نقل األفكار واآلراء والتعلیقات والصور "وترى أمیرة الحسیني 

كلمة ربورتاج، أي نقل  هواألحداث إلى الجمهور المستمعین والمشاهدین وهذا ما تدل علی
  ).167، ص2005 الحسیني،(إلى أخر  مكانالشئ من 

 :سمات الربورتاج-3
وتعاد روایتها بالكلمة والصورة أو  الربورتاج هو مجرد قصة تجري أحداثها في الواقع،

 وأبطاله واألحزان من الخیر والشر، بالصوت والصورة، وما دامت الحیاة فضاء من األفراح
هي األصعب في و  دیة هي نقطة االرتكاز في الربورتاج،ان حیاتهم العفإأناس عادیون 

بورتاج الناجح هو ذلك الذي یستوعب مایجري في الشارع من خالل سرد الوصف والر 
استنادا إلى القاعدة الذهبیة في المسرح الكالسیكي  الصحفي لما یراه ویسمعه بطریقة حیة،

  :ویمكن تحدید أهم سمات الربورتاج في )وحدة الحدث وحدة الزمن، وحدة المكان،(

  .یجعل القـارئ أو المـستمع أو المشاهد یعیش األحداث حیة كما رآها وسمعها كاتبها -1
وأفكار وانطباعات ومواقف شهود الحدث أوالمشاركین فیه ویكون كاتبه  یقدم آراء -2

  .وسیطا بین الحدث والمتلقي له
الخمس للمتلقي لیعیش معه الحدث في محرر الربورتاج الناجح هو الذي یمنح حواسه  -3

  .صبغته الجدیدة
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، ثیعتمد الوصف الذي یجعل المتلقي یرى ویسمع ویحس ویتذوق وحتى یلمس الحد -4
ه من دالالت بحیث یتحول كاتب للى األعماق في معاني الحدث وما یحمیرمي بالمتلقي إو 

  .)102،ص2008رزاقي،(وأذن وانف المستقبل لهج إلى عین بورتاالر 
الشعور في الصیرورة االجتماعیة تاج التطلع والمعرفة األشیاء واألشخاص و جسد الربور ی-5

فمن هذا المنطلق یعد هذا النوع الصحفي شكال من أشكال توصیل الجمهور إلى ما هو 
  .تنوعتعقیدا و أصیل في الواقع خاصة في ظل التطورات التي تطرأ على الحیاة فتزیدها 

ل في أعماق الحیاة الداخلیة لألشخاص الذین یصفهم فیكشف من یقوم الربورتاج بالتغلغ-6
 لعیاضي(یها تلك المستترة المخفي والسلوكات بما ف العوائق التي تملي علیهم األفعال

 )53-52ص ص ،2009

 :أنواع الربورتاج-4
ال یمكن أن نقدم تصنیفا واحدا ألنواع الربورتاج، بل هناك عدة تصنیفات وهناك قاسم واحد 

  .ع بینهما وهو أن الربورتاج نوع إخباري یقوم على النقل والوصفیجم

 ربورتاج مباشر وغیر مباشر:التصنیف األول
 مثلما رأینا في التقریر الصحفي فإن هناك ربورتاج مباشر وأخر غیر مباشر

ذاعة وتلفزیون حیث :ربورتاج مباشر هو ذالك الربورتاج الذي یقوم به الصحفي من جریدة وإ
وم تلك الجریدة أو اإلذاعة أو التلفزة بنشره أو قنزول إلى المیدان ویجري روبورتاجته وتیقوم بال

  .بثه أو إذاعته، أي أن هذا الربورتاج من إنتاج الجریدة أو اإلذاعة أو التلفزة
أما الربورتاج الغیر مباشر فهو ذلك الربورتاج الذي تنتجه المؤسسة  :ربورتاج غیر مباشر

وكاالت األنباء، مثال حیث یقوم صحفي من وكالة األنباء بالنزول إلى اإلعالمیة أخرى ك
ثم تشتریه الجریدة أو اإلذاعة ،المیدان ویجري ربورتاجا صحفیا حول موضوع معین 

 أووالتلفزیون وتقم بنشره أو بثه أو إذاعته، أي أن الربورتاج هنا لیس من إنتاج تلك الجریدة 
 .اج غیرهااإلذاعة أو التلفزة إنما من إنت
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غیر أن هذا التصنیف لیس هاما مادام الربورتاج المباشر أو الغیر المباشر یبقى یحمل 
 المواصفات الضروریة 

  .ربورتاج یرتبط بالحدث وربورتاج یرتبط بالموضوع:التصنیف الثاني
ي یمكن الربورتاج المرتبط بالحدث ذلك الربورتاج اآلني الذبنعني  :ربورتاج یرتبط بالحدث

بورتاج حول مؤتمر صحفي أو ندوة صحفیة أو مسیرة سیاسیة أو حفي بموجبه أن یقوم بر للص
مظاهرات عمالیة أو زیارة میدانیة لرئیس الحكومة أو وزیر معین، على أن یكون موضوعه 
هنا یرتكز على النقل والوصف أي یصف مثال أجواء الزیارة والظروف المحیطة بها، ویصف 

س الحكومة، وغیرها من المعطیات التي یجب وصفها من صغیرها األمكنة التي زارها رئی
، ص 2004لعقاب، (إلى كبیرها وهذا النوع من أنواع الربورتاج یختلف عن التقریر الحي ألن

التقریر الحي یقوم بموجبه الصحفي بسرد وقائع الزیارة، أو وقائع الندوة .)76-75ص 
لكن الوصف في .ف لیس همه األساسيالصحفیة وقد یصف في بعض األحیان إال ان الوص

الربورتاج قضیة أساسیة وهذا النوع من الربورتاجات عادة ما تشتهر به التلفزة بفضل میزة 
لة فوریة للعواطف والمشاعر وال یبقى أمام الصحفي الصورة إلى جانب الصوت وتعتبر ناق

 .سوى اإلبداع في التعلیق
لربورتاجات هي تلك التي تتعلق بالموضوعات أشهر أنواع اإن  :ربورتاج یرتبط بالموضوع

وهي عادة ربورتاجات غیر آنیة أي ال ترتبط بالحداثة، مثل الربورتاجات التي تتعلق 
والمنشأة وغیرها  المدن والقرى والمناطق السیاحیةبمواضیع الطفولة والبیئة وحوادث المرور و 

ألن الصحفي یقوم  ستطالعحیانا من الربورتاجات باالمن المواضیع ویسمى هذا النوع أ
باالستطالع ظاهرة أو مكان، أو مؤسسة وغیرها وعادة ما یكون هذا النوع من الربورتاجات 

  .أطول من حیث المساحة أو المدة الزمنیة من الربورتاج المرتبط بالحدث
  :حسب طبیعة الموضوع: التصنیف الثالث

 :الموضوع منها نجد في هذا التصنیف عدة أنواع للربورتاج تبعا لطبیعة
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  :ربورتاج سیاسي
یدور حول القضایا السیاسیة، واألحداث، والوقائع التي لها عالقة بالسیاسة، مثل قضایا 

  .األمن، اإلرهاب
  :ربورتاج اجتماعي

والمخدرات، والتشرد وما  عیة، كالطفولة والمرأة، والبطالةویرتبط مضمونه بالمواضیع االجتما
 .إلى ذلك

  :ربورتاج ثقافي
الملتقیات الفكریة،  ة بیع الكتب التردد على المكتباتدور حول المواضیع الثقافیة كالمطالعوی

 .الخ...المثقفین حول القضایا الثقافیة استطالع جمهور 
  :ربورتاج سیاحي

وهو نوع من الربورتاجات التي تركز على األمكنة والمناطق والمنتجات السیاحیة 
 ).78-77ص ص ، 2004لعقاب، (.وغیرها

  :ربورتاج قضائي
وهو نوع من الربورتاجات التي ترتبط عادة بالمحاكم والقضایا المختلفة خاصة تلك 

ن له یقوم بهذا النوع من الربورتاجات أالمواضیع االجتماعیة ویتعین على الصحفي الذي 
 .ثقافة قانونیة

  :ربورتاج ریاضي
اضیین والمشجعین وكل ویتعلق بالمواضیع الریاضیة كاستطالع المنشآت وجمهور الری

 .األمور المتعلقة بالریاضة
  :ربورتاج حربي

وهو نوع هام من أنواع الربورتاجات فهو یدور في المناطق الساخنة مثل الحروب والتوترات 
والنزاعات المسلحة، والحروب األهلیة وغیرها وقد یشترط في هذا النوع من الربورتاجات أن 
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ة البدنیة وفي كیفیة الوقایة وكیفیة التعامل مع یكون للصحفي تدریب خاص من الناحی
  .)79ص، 2004لعقاب، (.المسلحین، وغیرها من األمور الضروریة

  خطوات كتابة ربورتاج-5

معاینة مكان الحدث وجمع المعلومات المتعلقة به واالطالع  إلىیحتاج كل ربورتاج 
 :على حیثیاته وكتابة ذلك تتطلب

  .ضع المفاتیح األساسیة لموضوع الربورتاجاالستعانة بالذاكرة لو  :أوال
 .االستعانة بما سجله الصحفي من أحداث وتفاصیل وأسماء وأماكن أو أحداث :ثانیا
 .صیاغة الفكرة الجوهریة التي یراد تمریرها والرسالة التي یحملها: ثالثا
  .وضع تخطیط أولي لروایة الحدث :رابعا

بعدم اللجوء إلى الكتابة الكرونولوجیة ألنها  وینصح كتاب الربورتاج الكبار والمبتدئین
تحول الربورتاج إلى تقریر جاف عن الحدث، وقبل البدایة في كتابة الربورتاج نحتاج إلى 
تحدید زاویة المعالجة ویقصد بها مراعاة الخط السیاسي للمؤسسة اإلعالمیة والمساحة والوقت 

 ة تمزج بین الذاتیة والموضوعیةیقالمخصص للربورتاج على أن تكون روایة الحدث بطر 
مظاهر ما، فعلى :أو حدث وما جرى فیه، لنأخذ مثالوتعني بالتفاصیل المتعلقة بمكان 
  :الصحفي كاتب الربورتاج أن یراعي

   نقل المعلومات المسموعة والمكتوبة وأسماء الشخصیات المعروفة المشاركة في
لفریق وعدد المشاركین فیها وا) أمامي، وسط، خلفي(المظاهرة وموقعها في المظاهرة 

  .والشعارات التي یرتدیها ،والزي ،المكلف بأمن المظاهرة
 نقل صور الجمهور المتفرج في الشوارع ومن النوافذ والشرفات وانطباعاته. 
 مواقع الشرطة .حاالت إغماء، جرحى:ألحداث التي وقعت خالل المظاهرةنقل ا

وطریقة تعاملهم مع المتظاهرین وكل ذلك  ،اتووحدتهم وأسلحتها وآلیات مكافحة المظاهر 
 .الخوف الفرح ،ات، األصوات الضجیجالحرك ،یكون متبوعا بالصور



     

20 

 

نما علیهالصحفي إطالق األحكام على نجاح أ ولیس من سمة وصف  و فشل المظاهرة وإ
ها و المتفرج علیله الجمهور المشارك في المظاهرة أو ما یقو االهتمام بما یقال في المظاهرة أ

العنوان، المقدمة، الجسم، الخاتمة، وهذه :رتاج من أربعة أجزاء رئیسیة وهيویتكون الربو 
  )107-106 ص ص ،2009ساعد، (بینهمااألخیرة تمثل نص واحد ال یمكن الفصل 

 خالصة الفصل
إلیها الصحفي  حد الطرق الفنیة التي یلجأالصحفیة هي أ تعتبر األنواعفي األخیر 
یهتم بتصویر  ،هاته األنواع الصحفیة اإلخباریة فالربورتاج الذي یمثل أحد للتعبیر عن الواقع
عرف الجمهور على الواقع فمن خالله یت ،ویأخذ من األدب األسلوب واللغةالحیاة اإلنسانیة 

یر من األحیان عن ذاتیة الصحفي وأحاسیسه فهو یعبر في كث ،یستخلص النتائجالمعاش و 
  .الوصفو الصور بيء فیستحسن أن یكون مل ،ومیوله
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  تمهید
وذلك بهدف تقدیم شئ لتحقیق  ،یعتبر اإلخراج هو الجانب التقني في عملیة إلنتاج

فمن خالل هذا هدف فهو یقوم بتحویل الفكرة المكتوبة إلى عمل مرئي یعرض عل الجماهیر 
الفصل اتبعنا مرحلة ما قبل التصویر التي تتضمن السینوبسیس، البطاقة الفنیة التي تعرف 

التي وورقة تقنیة وبعدها عملیة التصویر انتقاال إلى مرحلة ما بعد التصویر  بالموضوع،
تضمن یالمزج و و  ،التعلیق المصاحب لكل لقطة، موسیقىو تتضمن بدورها عنصر التركیب 

  .ثم تقطیع السیناریو مراحل تصمیم الشارةأیضا 
 مرحلة ما قبل التصویر- 1
 )فكرة الموضوع( السینوبسیس-1-1

كرة أحد تتجسد فكرة الربورتاج في موضوع الجامعة ،وتعتبر جامعة محمد خیضر بس
الى غایة المرحلة 1984 وذلك بتتبع المسار التي مرت به من سنة ،هاته الجامعات الجزائریة

التخصص مدرسة كبرى تختص بالطالب و  باعتبارهاهو موضوع جدیر باالهتمام الحالیة و 
المعرفي والعلمي وقیامها بالبحث علیها البناء  وأهم الركائز الذي یعتمد، الذي یرغب فیه

  .العلمي
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 بطاقة فنیة-1-2
  ورتاج مصوررب:الموضوع

  جامعة محمد خیضر من مرحلة المعاهد إلى مرحلة الجامعة:العنوان
  د26:مدة الربورتاج
  خضراوي كریمة:إعداد الطالبة

  بن صغیر زكریاء:إشراف األستاذ
  جامعة محمد خیضر بسكرة:أماكن التصویر

  :نوع الكامیرا
  :المزجالتركیب و 

   :تاریخ االنجاز
  : مرحلة التصویر-2

الفوتوغرافي أساس كل العملیات التي حدثت وتطورت مع مرور الزمن كان التصویر 
في مجاالت التصویر وهذا العلم والفن یشكل القاعدة األساس لكل عملیات التصویر في 

في التلفزیون أو في تصویر األمور العلمیة في مجال الطب الفیزیاء والفلك وما  أوالسینما 
ألساس علم وفن یستند بمجموعة من العلوم والفنون إلى ذلك من علوم مهمة والتصویر هو با

 (Photo)كلمتین وهي فوتو إلىكونه نتج من تجارب علمیة فنیة وتنقسم كلمة فوتو غراف 
 وتعني ضوء وغراف وتعني رسم أو تصویر وبذلك یكون المعنى للكلمة التصویر بالضوء

  )54ص  ،2012 محمد الراتب،(الرسم بالضوءو 
الحقیقة هو مهنة وفن وعلم وتطبیق وخبرة وهو أیضا حالة مترابطة  فالتصویر الضوئي في
  .)31، ص 2008النجار،  الغریب. (واالبتكاراتومتسلسلة من األنواع 

، 2011 ،بعجي"(ال یصور المصور بیده بل بعقله:"ال مایكل أنجلو عن التصویر بأنهق
لعدسة یقوم المصور نه یعتبر أیضا مرادف لفن الرسم القدیم فمن خالل احین أ.) 24ص
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  ).170أبو رتیبة، د ت، ص(عدستهبوضع تصوره إلى اللحظة الملتقطة من خالل 
  :المعاینة-2-1

ویقصد بها في موضوع الدراسة تعیین أو تحدید كل األمكنة المراد تصویرها والتي لها عالقة 
  الذي یتمثل في جامعة محمد خیضر ببسكرة.بالربورتاج المصور

  Angeles زوایا التصویر-2-2
تعبر زوایا التصویر عن وضع الكامیرا األفقي، أو الرأسي، أو المنحرف بالنسبة   

للموضوع المراد تصویره، ویتمكن المخرج عن طریقها من تحدید وضع المثل أو الموضوع 
  .داخل الكادر، كما أن لها تأثیرا كبیرا على كیفیة إدراك المتفرج لهذا الموضوع ولحركته

 Angle Verticalیة الزاویة الرأس .أ 

امیرا الرأسیة إلظهار وهي زاویة الكامیرا بالنسبة للشيء المراد تصویره، وتستخدم زاویة الك
  داخل اللقطة ) الممثل(وسرعة الموضوع المصورمدى سیطرة 

  :اللقطات حسب زوایاها الراسیة هيوأنواع 

 Eye-Level Shotلقطة مستوى العین  .1

كامیرا على خط واحد راسیا مع عین الممثل، اذا لم یكن عادة ما یكون الوضع الطبیعي لل
عندما یكون هناك أكثر من ممثل في اللقطة، یجب ان ناك رغبة في إعطاء تأثیر معین، و ه

تتوفق الزاویة الرأسیة للكامیرا مع مستوى عین الممثل الذي یظهر في الكادر، الن اللقطة في 
  .هذه الحالة تكون من وجهة نظره

 سم من مستوى األرض 170على مسافة میرا في لقطة مستوى العین تكون وألن الكا  
بر الزاویة القیاسیة تي ینظر إلى لشيء المصور، لذلك تعوهو نفس مستوى عین شخص عاد

  . بالنسبة لباقي الزوایا

  Low-Angel Shotلقطة الزاویة المنخفضة   .2
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تظهره أكثر طوال، وجالال، وقوة وهي اللقطة التي تكون فیها الكامیرا أسفل الشخص المصور ل
  . كما أنها تعزز من سیطرته، وسعته داخل اللقطة

 High-Angele Shotلقطة الزاویة العلیا  .3

، حتى یبدو اقل من جحمه هي اللقطة التي تظهر الشخص المصور من أعلى لتقزمه
  .هي بذلك تقلل من سیطرته داخل اللقطةالطبیعي ویظهر في موقف الضعیف، و 

 Horizontal Angelة األفقیة الزاوی  .ب 

وهي زاویة الموضوع المراد تصویره بالنسیة للكامیرا، وتستخدم الزاویة األفقیة للتحكم في 
  . العمق المراد للممثل

  Oblique Angeleزاویة الكامیرا المنحرفة  .ج 

یمكن لحصول على الزاویة المنحرفة عن طریق إمالة الكامیرا نفسها، فتظهر الصورة مائلة 
األخرى داخل الكادر، و تبدو لعین المتفرج في هذه الحالة بصورة غیر طبیعیة، لذلك  هي

 رائد، عكاشة(.الة غیر طبیعیة تمر بها الشخصیةیمكن استخدامها مثال للتعبیر عن ح
  )33-32، ص ص 2009

  التصویر مرحلة ما بعد-3
  :المشاهدة-3-1

حیث یقوم الصحفي بمشاهدة  ،ا تأتي بعد عملیة التصویر مباشرةوهي عملیة مهمة جد
في العملیة الموالیة  الصور والفیدیوهات التي تم تصویرها مسبقا لعدة مرات وترتیبها ثم البدء

 .المتمثلة في التركیب
3-2-Montage   : التركیب  

عملیة تقنیة یقوم بها الموكب، وهي تعني تشحین وتهذیب الفیلم أو " یعرف التركیب بأنه 
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ضافة إلى طتبعاد للقشریط الفیدیو باس ات غیر صالحة من حیث المضمون والنوعیة وإ
لقطات ما أو تبدیل وترتیب اللقطات ویعرف المونتاج على أنه أداة من األدوات المصممة 

ي تلعب دورا في تأكید المعنى التي یطرحها النص المكتوب، فهو األساس في بناء النسق الت
للقوى من الناحیة الفنیة فهو یقوم بعملیة ربط داخلیة للوحدات والدالالت التي سبق للكاتب 

  ) 187، ص  2000 البطریق،(ابعها تأن وضع تصور لت
زیون على عملیة فنیة یجري فیها ترتیب وهذا أیضا االصطالح الذي یطلق في السینما والتلف

للقطات والمشاهد وتتابعها بطریقة معینة ومن ثم یعرف البعض هذه العملیة بأنها النتقال من 
" اللغة المصورة " أو  عمال،وبعد أسلوب فني یعرض  آخر،لقطات أخرى ومن مشهد إلى 

بواسطة عمال فنیا ه و اختاره المخرج لیعرض من خالل التي تعبر عن األسلوب الفني الذي
 )217ص ،2008 ،الخلیفي( على الشاشة

أن المونتاج أو التألیف الفني المبدع هو عملیة فنیة خالقة " :ویرى الدكتور أحمد زكي بدوي
الختبار وترتیب وتولیف وتسلسل المناظر، واألصوات إلخراج الفیلم في صورته النهائیة التي 

من التولیف تعدیال للواقع والحقیقة في معظم  تشكل إبداعي جدید، ویتضمن هذا النوع
  ).12، ص 2008 أ،شلبي،(األحیان 

  التعلیق-3-3
بداء وجهة نظر تتعلق بخبر من األخبار التي تكون  شرح: األخبارالتعلیق على  وتفسیر وإ

نص الكلمات التي ترد على :"وهي في نظر اآلخرین وردت في النشرة أو موضوعا یهم الناس
اإلبانة عما یكون قد استغرق على  والتوضیح، أووهي تقوم بمهمة الربط لسان المعلق 

  المشاهدة
تتجسد إعالمیا في عدد كبیر من األعمال الیومیة، و التعلیق عملیة معقدة مرتبطة بحیاتنا و 

تعلیق التعبیري أو الكاریكاتوري  مختلفة، فالرسمففي عالم الصحافة یكون التعلیق بأشكال 
 العبارة الموجزة تعلیقتعلیق، و استخدام اللون في إبراز تعلیق، و موضوع الصورة كأساس للو 
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نشر مادة صحفیة في صحیفة معینة وبحجم معین إبرازا أو و  الفقشات تعلیق والرمزیة تعلیق،و 
  )123-122ص ص ،2009 ،ساعد.(تعتیما تعلیق

ور الجمه إلىیعتبر أیضا توجیه الحدیث بواسطة إحدى الشخصیات أو راوي خارجي 
  )74،ص2009 ،عكاشة رائد،(مباشرة

  :البصریة–التعلیق الصحفي في وسائل اإلعالم السمعیة 
من التعلیق الصحفي إن اإلذاعة التي تملك إمكانیات كبرى في االلتزام باآلنیة جعلت 

ال یقدم أثناء موجز األخبار الذي یدوم ما .حدث ما اتجاهل سریعة اإلذاعي ردة فع
-5(بل یعرض في نشرات األخبار اإلذاعیة المركزیة  عة،دقائق في كل سا3و1بین
التي تبثها اإلذاعة ثالث مرات في الیوم دقائق و  )20-10(النشرات المركزیة و  ،)دقائق10

كما یبث التعلیق .إنها النشرات التي تعرف استخداما أكثر لمختلف األنواع الصحفیة 
قبل نشرة  دائما یبث فیها محددا و عدا زمنیالصحفي في بعض البرامج اإلخباریة ویأخذ مو 

  .لى أو بعدها أو ضمن برنامج یومياألخبار األو 
وزوالها السریع ، دراك معنى درامیة الكلمة المنطوقةالتعلیق اإلذاعي إ فیستدعي

واستغالل عاطفة  وتالشیها وفهم التكرار العقالني لألفكار والمعطیات بدون لف أو دوران،
 ن ینفذ بطریقتین مختلفتینالتعلیق الصحفي في التلفزیو  أما .اعالتواصل التي تجلب االستم

وملء هذه األخیرة بالصور  )VOIX-OFF(االعتماد على صوت من خارج الشاشة :وهما
والذي یسعي لخدمة غرض  ،)MOUNTAGE( والتركیبوهن تطرح مسألة اللغة للفضیة 

شاشة وحده في ظل غیاب ال التعلیق لیحتلظهور المعلق الصحفي طیلة مدة  أو التعلیق
تلقائیة حدیثه المباشر الصحافي، و الصور أما الطریقة الثانیة تقتضي االهتمام بعامل حضور 

  )94-92ص ص ،2007 العیاضي،(.الدقةر وااللتزام بمتطلبات االختصار و للجمهو 
  
  



     

31 

 

 الموسیقى-3-4
امل إنجاح عو  فیعتبر االختیار الجید للموسیقى من هي أحد عوامل المسحة التعبیریة،

  األعمال السمعیة البصریة األخرىالربورتاج المصور و 
وتساعدنا في إكمال الصورة المطلوب الوصول ، للتعبیر عن فكرة معینة هاختار فقد ن

 إلیها 
مع الموضوع لذا حرصنا على انتقاء أكثر  اندماجو  إحساسوذلك بما تضیفه من 

  .تجعله أكثر تنسیقاالمشهد و  عزیزكما تساهم في ت وسیقى هادئة تتالءم مع الموضوع،م
 :المزج-3-5

هو عبارة عن جمع األصوات المختلفة في عدة اشر طه ومزجها معا على فیلم 
تعدیل مناسب لها األصوات، و شدة ویتم هذا بالسیطرة على التوازن و  احد للصوتوشریط و 

 ،)217-216ص ، ص2008 الخلیفي،(سیكون في النهایة ذات جرس ووقع على األذن 
ذن عملیة فالمزج إ"متناسققنیة تعني مزج الصورة والصوت بشكل متكامل و عملیة ت والمزج

صورة مع إضافة التناسب التام لألشرطة الصوتیة بالتزامن مع شریط الفنیة تعتمد على الدقة و 
 تتم هذه العملیة بعد االنتهاء من التركیبالتعلیق المسموع والمؤثرات الصوتیة والموسیقیة و 

  )217ص، 1984 ،عزت(.من أدق العملیات الفنیة في إنجاز الربورتاجتعد و 
  السیناریو-3-6

األصل لكلمة السیناریو یعود إلي اللفظة االیطالیة المشتقة بدورها من الكلمة الالتینیة 
التي تعني المشهد المسرحي بالمعنى الهندسي أي الفضاء المشهدي وهو الذي یعمل لصالح 

فرنسا إال خالل القرن الثامن عشر حیث  إلىاریو، ولم تصل الكلمة المنظر أي كاتب السین
قبل أن تشیر الكلمة قرن تقریبا  االنتظار مدةوكان ال بد من  اتخذت طبقا ألصلها االیطالي

وأخیرا ظهرت الكلمة  مخطط مفصل لروایة معینة أو العرض المجهز لمسرحیة ما إلى
عن طریق جورج 1908صویر عام بمفهومها الحدیث من حیث هي قصة معدة للت
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قصة تروى بالصور كل مانراه على الشاشة مكتوبا و فالسیناریو بعیدا عن كل ماقبله .میلنز
  .الورق على

 خالله،یتجددان من  موضوعه،للفیلم،فقصة الفیلم و  اإلطارالسیناریو الهیكل و یعتبر 
لما سینفذ  بناء العامالغة و بذلك یكون السیناریو هو رسم باللكذلك الحبكة والشخصیات و و 

بین الصورة المعرضة على و  الصورةبین الزاویة و نصا وسیطا  فهو یمثل الحركةبالصورة و 
شكله الروائي و  بمعنى أنه یقوم على سلسلة من اآللیات اإلحالة من نسیج النص ،الشاشة

لفیلم اللغة ن الفنانین صانعي افالسیناریو یقدم للمخرج أو غیرهم م الثنائي إلى شكله الثالثي،
 الشاشة هر علىرسم وتخیل لما سیظ فكما قلنا اتساقهالعمل السینمائي و  األساس لتنظیمو 

 وأحیانا یكون هو نفسه مؤلفه یعمل على النص.هو الذي  وكاتب السیناریو ویشاهده الجمهور
تصویرها بوضوح رسم الشخصیة و و عمل كاتب السیناریو هو وضع الكامات على الورق 

  )10-9ص ،2009 ،رائد، عكاشة(د البناء القصصيتحدیكذلك و 
إن السیناریو هو تسجیل لمعاني "ةأصوله الفنیالفیلم و "موند سبوتوود في كتابه ویقول ری
مصورة بواسطة  انطباعات إلىالكامات التي یمكن ترجمتها فیما بعد  باستخدامالصور 
  )115ص ،2001 خوجة،(ال على ذلك فإن السیناریو ینشأ من الصورة أو والمخرج و  الكامیرا
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  شارة البدایة
  بسكرةجامعة محمد خیضر 

  االجتماعیةو  كلیة العلوم اإلنسانیة
  واالتصال قسم علوم اإلعالم
  تقدم

  االتصالشهادة الماستر في علوم اإلعالم و ربورتاج مصور لنیل 
  تلفزیونإذاعة و :تخصص

  )2015-1984(محمد خیضر من مرحلة المعاهد إلى مرحلة الجامعة
  :من إعداد الطالبة
  خضراوي كریمة

  بن صغیر زكریاء:تحت إشراف
 2014/2015:السنة الجامعیة
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  شارة النهایة
  :كنتم مع

  )2015-1984(جامعة محمد خیضر من مرحلة المعاهد إلى مرحلة الجامعة
  واالتصالربورتاج مصور لنیل شهادة الماستر في علوم اإلعالم 

  لفزیونإذاعة وت:تخصص
  :من إعداد الطالبة
  خضراوي كریمة

  خضراوي كریمة:تصویر
  :تركیب ومزج

  :تعلیق
  خضراوي كریمة

  ونشكر في األخیر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل
  2014/2015:السنة الجامعیة
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 تقطیع السیناریو
هو األسلوب أو التكتیك الذي یعرف أیضا بالدیكوباج، أو اللوحة الوصفیة، حیث 

ف كل لقطة المخرج تخطیطا لكیفیة تصویر المنظر في مجموعة لقطات مع توصی یضع
 ر الجاذبیةن تأتي اللقطة هادئة أو معبرة، وأن تتوفر عناصأعلى حدة یعني المخرج ب

تؤكد على نقاط تعرض تفاصیل الموضوع وجوانبه و و القیم الدرامیة، والوضوح و  والتشویق
  .MOODتولد انطباعا نفسیا معین و بعینها 

إن توصیف اللقطات أو إعداد اللوحة الوصفیة أو قائمة توصیف اللقطات یقتضي 
على ضوء ذلك یقرر الترتیبات الالزمة ل أن یقوم المخرج بتحلیل النص، و بطبیعة الحا

أهمیة ) التجارب األولیة للكامیرا(كیفیة تنفیذ اللقطات، وهنا یكون لبروفة الكامیرا و لتكوین 
عال في اآلراء فضال عن تمكین المخرج  المصورین على تحقیق مستوىمساعدة فائقة في 

 رائد،عكاشة(.بعدها، وتفسر كل منها ما قبلها من إعداد لقطات مقنعة تؤدي كل منها إلى ما
    .)101-100ص ص ،2009
  خالصة

تحدید فكرة  فبعد وأخیرا یعتبر لكل نوع صحفي مراحل یجب إتباعها،
مرحلة ما قبل التصویر التقنیة التي یسیر وفقها الصحفي تنطلق  )السینوبسیس(الموضوع

التوجیه إلى كل مشهد حتى ال  ذلك بما تقوم به من دور فيوهي إحدى أهم هاته الخطوات و 
قد تجاوز أحد المشاهد أو اللقطات التي هو بصدد توظیفها في العمل  ةیجد نفسه في نهای

مزج تلك و ي نهایة المطاف إلى تركیب لنصل ف عمله، وبعد كل هذا نحدد زوایا التصویر،
 .اللقطات لیظهر العمل في أكمل وجه
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  تمهید

  مفهوم الجامعة
  لجزائریةا ت الجامعاتنشأ

  نشأة جامعة محمد خیضر ببسكرة
  أهداف الجامعة
  خالصة الفصل
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  تمهید
ل مجتمع یؤسس جامعته من مشاكله فك تخصصي،تعتبر الجامعة ذات تعلیم شامل و 

ار ازدهوألنها تخدم المجتمع بصفة عامة وتساهم في تقدم العلم وتطور و تطلعاته و  الخاصة
، فالحضارة اإلسالمیة الضمیرفهي تمثل حرم العقل و  ،ر ومختلف القیم الدینیة والخلقیةالفك

المتمثل في ربورتاج هي اللبنة األساسیة التي تنبثق منها الجامعة، فمن خالل الموضوع 
الى 1984مصور حول نشأة وتطور جامعة محمد خیضر بسكرة وذلك من مرحلة المعاهد 

التطرق إلى المفهوم العام  حلة الحالیة سنحاول في هذا الفصلغایة وصولها إلى المر 
ح كیف نشأت باعتبار الجامعة الجزائریة ظهرت في الفترة االستعماریة سنوضو  للجامعة

نموذج  إلىتطورها، كما سنتطرق لك بإعطاء لمحة عامة عن نشأتها و ذجزائریة و الجامعات ال
ها أي من سنة وهو جامعة محمد خیضر ببسكرة وذلك من خالل معرفة المراحل التي مرت ب

التطورات التي وصلت لوضعیة الحالیة التي ألت إلیها و نركز عن او  2015الى سنة 1984
  .ء على أهداف الجامعةونحاول في األخیر تسلیط الضو  لها،
  :مفهوم الجامعة -2

  استعمل في الحقوق لإلشارة »  «Miniversitasاألصل الالتیني لهذا االسم هو
  .إلى كل التجمع ورابطة

فالجامعة تعي لغة التجمع والتجمیع، أما كلمة وكلیة فمصدرها الكلمة الالتینیة 
«Colegie» ت في القرن الثالث عشر من قبل وتشیر إلى التجمع والقراءة معا، وقد استخدم

الرومان لتدل على مجموعة حرفین أو تجار، ثم استخدمت في القرن الثامن عشر بمعنى 
كلیة في أكسفورد لتدل على مكان التجمع المحلي للطالب متضمنا مكان اإلقامة المعنیة 

نخبة الممتازة المؤسسة العلمیة التي تضم ال" :فها محمد الصالح مرمول على أنهاوالتعلیم یعر 
ضل ما یوجد فیها من أنواع في المجتمع ویمكن اعتبارها من هذه الناحیة السلطة العلیا بف

  )19ص ،2008خدنة،(.ي مختلف میادین العلماالستكشاف واالختراع فالبحث  المعرفةالعلم 
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 فروعا لعلوم شتى أوهي مدرسة كبرى تجمع مدارس "إن الجامعة "معجم متن اللغة"
 2001 عریفج،.(ا،ولیس بعدها مدرسةلب بما شاء من العلم فیلحق بفرعه فیهیختص الطا

  .)25ص
الجامعة مجموعة من الناس وهبوا أنفسهم لطلب " :ویعرف تركي رابح الجامعة فیقول

فالجامعة مؤسسة تكوینیة ال تحدد أهدافها بمفرد ) 7ص، 1990تركي، "(العلم دراسة وبحثا 
دها ، والوحید الذي بإمكانه أن یملذي یعتبر هو األساسطرف المجمع اهائل تتلقاها من 

  .بالحیاة وبالمدلول وبالواقع
بالتالي تظل الجامعة مؤسسة ذات طابع خاص تتمیز باالستقاللیة لتحقیق أهدافها في 
إنتاج المعرفة لكن هذه االستقاللیة ال تفصلها على المجمع بل تبقى جزءا منه إذ تتأثر به 

یرى أخصائیو التنظیم التربوي بأنه ال یمكن ضبط ) 79، ص2008، اقعز (إیجابا أو سلبا
لمفاهیم تعددت تعریف واحد أو تحدید شخصي أو عالمي موحد لمفهوم الجامعة ،ذلك إن ا

، ومن وجهات نظر مختلفة كل من زاویته الخاصة حالها حال مفهوم حسب أراء الباحثین
الف واختتلفة مرنة الرتباطها بعناصر مخاألمة والوطن والثقافة وغیرها من المفاهیم ال

یمكن أن یلتحق  بأنها مؤسسة للتعلیم العالي"اشد غلي ر "، فیعرفها مكوناتها وأهدافها ووظائفها
ریبیة في شتى التخصصات النظریة تدتعلیمیة و  ها تقدم برامجبها من أتم المرحلة الثانویة ألن

 )10ص  ،2009 ،خمیلي(العلمیةو 
  :اعتبرأما الجزائري فقد 

عدادها ي تعمیم نشر المعارف و الجامعة الجامعة مؤسسة ذات طابع إداري تساهم ف" إ
  ).58ص، 2014شیخي، "(تكوین اإلطارات الالزمة لتنمیة البالدتطویرها و و 
  نشأت الجامعة الجزائریة -3

ذات طابع إداري تساهم في تعمیم ونشر یعتبر المشرع الجزائري الجامعة مؤسسة عمومیة 
عدادهارف و المعا   ) 76ص، 2010 ،عجال(تطویرها وتكوین اإلطارات الالزمة و  إ
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فتعتبر الجامعة الجزائریة من أقدم الجامعات في الوطن العربي فتاریخ تأسیسها یرجع إلى 
وقد تخرج منها أول طالب سنة  1877أما بدورها األولى ترجع إلى سنة.م1909سنة 

  .)228ص ،1995، دلیو(من معهد الحقوق كمحام1920
خاضعة لقوانین التعلیم زارة التربیة الوطنیة الفرنسیة و وكانت منذ تأسیسها تابعة لو 

لقد كانت لهذه الجامعة هدفین رئیسیین  ،أي أنها كانت فرنسیة المنشأ والنمط ،يالعالي الفرنس
في المعمرین األوربیین المتواجدون أنشأت ألجلهما، األول هو تثقیف وتعلیم أبناء الفرنسیین و 

ن من أجل ، أما الهدف الثاني فمحاولة تكوین نخبة من المثقفین الجزائرییآنذاكالجزائر 
  )58ص ،2009 خدنة،(االستعانة بهم في تنفیذ السیاسة االستعماریة،استخدامهم و 

 الشخصیة الجزائریة النقاط التي تمیز السیاسةالتعلیم القومي و ه وقد أورد رابح تركي في كتاب
  : هينسیة في الجزائر و التعلیمة الفر 

 -حصر تعلیم الجزائریین في أضیق الحدود.  
 -التقلیل من إقامة المدارس الخاصة في مختلف مراحل التعلم.  
 -تحدید عدد التالمیذ الجزائریین في كل مراحل التكوین.  
 -خفض میزانیة تعلیم الجزائریین إلى أقل حد ممكن.  
 -م الفني والمهنياالهتمام بالتعلیم النظري على حساب التعلی.  
 -تصعیب االمتحانات أمام الطلبة الجزائریین ووضع شروط قاسیة لهم.  
  معظم فرض مصاریف تعلیمیة باهظة بعد المرحلة االبتدائیة تفوق إمكانیات

نوضح ذلك أكثر من خالل نسبة الطلبة الجزائریین إلى األوربیین في  الجزائریین ویمكن أن
 )2(:الجدول التالي ن خاللم1954كلیات جامعة الجزائر سنة
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  النسبة المئویة  المجموع  الطلبة الجزائریین  طلبة األوروبیینال  الكلیة

  % 11.66  1713  179  1534  الحقوق

  % 15.14  824  110  714  الطب

  % 08.65  427  34  393  الصیدلة

  % 14.63  1347  172  1175  اآلداب

  % 04.50  835  62  1375  العلوم

  % 100  5146  557  4589  المجموع

  .146، ص 1984تركي، :المصدر
من خالل هذه الفترة 1970البحث العلمي سنة تم تكوین وزارة التعلیم العالي و وقد 

وضعت أسس البحث العلمي في الجزائر بتكوین المنضمة الوطنیة للبحث العلمي سنة 
كما تم التي أسندت لها عملیة تطویر البحوث التطبیقیة في میدان البحث العلمي  1973

تكوین المجلس الوطني للبحوث العلمیة التي تتلخص مهمته في رسم المحاور األساسیة 
 .للبحث العلمي الموجه نحو التنمیة الوطنیة 

وكان هدف هذه اإلصالحات إحداث القطیعة بین جامعة الفترة االستعماریة وجامعة 
قا لمبدأ دیمقراطیة بیالجزائر المستقلة التي فتحت أبوابها أمام كل فئات المجتمع تط

فمن المعروف أن الجامعة الجزائریة بعد أن نالت استقاللها  .)77ص ،2010 ،عجال(التعلیم
التحدیث لهذا دولة حدیثة مبنیة على المعرفة و  من المستعمر الفرنسي سعت مباشرة لتأسیس

 )302ص، 2014 كبار،(الجامعاتى بناء المدارس ومراكز التكوین و عل عمدت
طالبا سنة 36005الجامعة الجزائریة مضاعفة عدد طالبها من  استطاعتو 
من الحاصلین .90.إلى 85حیث ما بین ،1978/1988ا سنةطالب 160195الى 1972

اطیة التعلیم وقد تعزز نمط دیمقر  سجلون في مؤسسات التعلیم العاليیعلى الباكلوریا و 
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  ) .45ص ،1993 طوطاوي،(المعاهد في كل أنحاء الوطنبانتشار الجامعات و 
أجریت تعدیالت على مراحل السنة الجامعیة :)1980الى1971(ففي المرحلة من 

ت تدوم أربع سنوات أما الوحداو  ،یطلق علیها مرحلة ما بعد التدرج وأصبح:مرحلة اللیسانس
  :السداسیة في المقاییس الدراسیة

لى عدوم سنتین بعد التدرج األول، وت ة التعلیم ماویطلق علیها مرحل:مرحلة الماجستیر
تهتم بالتعمق هو مجموعة من المقاییس النظریة و ، الجزء األول و األقل وتحتوي على جزأین

 .في الدراسة المنهجیة أم الجزء الثاني فیتمثل في إنجاز بحث في صورة أطروحة
من البحث  سنواتخمس  وتدوم حواليبعد التدرج الثاني  وهي مرحلة ما:الدكتوراهمرحلة 
  .المیدانیةجانب التربصات  إلى التعلیمیة،أدخلت األشغال التطبیقیة في البرامج  كما العلمي،

وهي مرحلة التفكیر ) 1977-1970(وطبقت هذه المرحلة مرحلة تطبیق المخطط الرباعي 
عادة النظر في محتوى التعلیم و  عن االستعمار الفرنسي ومحاولة تصلیح  الجامعي الموروثإ

   .سجم مع متطلبات التنمیة الشاملةشامل لهذا التعلیم حتى ین
ویمكن ) 1977-1974(كما تضمنت أیضا مرحلة تطبیق المخطط الرباعي الثاني 

في مجال بناء  العالي خاصةمجال التعلیم  حقیقیة فيالقول في هذه المرحلة انطالق ثورة 
نها اإلنسانیة أال أ الخصوص العلومالعالي على وجه  تعریب التعلیموتشیید الجامعات و 
  .التكنولوجیامستوى تخصصات العلوم الطبیعیة و  عرفت تعطال على

وتطابقت مع تنفیذ المخطط الخماسي  1981تبدأ من سنة  :مرحلة الخریطة الجامعیة
تهدف إلى و  2000وامتدت حتى أفاق سنة ) 1984-1980(األول للتنمیة في الجزائر 

وتحدید  بقطاعاته المختلفة د الوطنيقتصا، معتمدة على احتیاجات االتخطیط التعلیم العالي
تعدیل التوازن من حیث توجیه الطلبة إلى اجات من أجل العمل على توفیرها و هذه االحتی

الحد من توجیه الطلبة التخصصات التي یحتاجها سوق العمل، كالتخصصات التكنولوجیة، و 
ة فوق لبالطب التي نجدها فیها فائض من الطى بعض التخصصات األخرى كالحقوق و إل
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  احتیاجات االقتصاد الوطني 
دراسة الجامعیة وتمیزت بإدخال إصالحات على نضام ال:الى یومنا هذا2000مرحلة 

الذي یمثل هیكال تعلیمیا مستوحي ) دكتوراه–ماستر –لیسانس (ل م د حیث استحدثت نظام
یجیا ابتداء واخذ ها النظام مكانته في بالدنا تدر  سكسونیة، -مما هو سار في الدول االنجو

 2005-2004من السنة الجامعیة 
هي یة تتوج كل منها بشهادة جامعیة و في هیكلته على ثالث مراحل تكوین ویعتمد نظام ل م د

   .ثالث سنوات-شهادة الباكلوریا :لیسانس
   .خمس سنوات –شهادة الماستر  :ماستر
  .ثالث سنوات–شهادة الماستر  :دكتوراه

تعلیم تجمع ل تنظم المسارات الدراسیة في شكل وحدات في كل مرحلة من هذه المراح
ي أن هذا یعنالتعلیم بكونها قابلة الحتفاظ والتحویل و  ، وتتمیز مرحلةفي سداسیات لكل مرحلة

) 63ص ،2009 خدنة،(أخرالحصول علیها یكون نهائیا ویمكن استعماله في مسار تكویني 
ب من خالل مجموعة من اإلجراءات تتمثل ونتیجة لتحدیات الجزائر تسعى دائما جاهدة للتغل

  :فیما یلي
  إنشاء الهیاكل القاعدیة وتجهیزها بما یتالءم مع الحاجیات التعلیمیة الجدیدة

  المؤطرینتكوین األساتذة و 
  االستعانة بالخبرات األجنبیة

  )61ص ،2014 ،شیخي(LM Dإصالح التعلیم العالي بانتهاج نظام 
        : رة نشأة جامعة محمد خیضر بسك- 4
  :ت جامعة محمد خیضر بثالث مراحل مر 
  ) . 1992-1984( مرحلة المعاهد : المرحلة األولى -أ

، بیداغوجیة ومالیة وتتكفل هیئة مركزیة الوطنیة تتمتع باستقاللیة إداریةكانت المعاهد 
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  .بالتنسیق بینهما 
  )18/08/1984المؤرخ في  84-254قم المرسوم ر (المعهد الوطني للري ( -1
  )8/05/ 1984المؤرخ في  84-253رقم المرسوم (معهد الوطني للهندسة المعماریة ال-2

) 86-169: المرسوم رقم( 1986ي عام باإلضافة إلى المعهد الوطني للكهرباء التقنیة ف
  )8/8/ 1986المؤرخ في (

  ) .1998-1992( مرحلة المركز الجامعي :المرحلة الثانیة -ب
المؤرخ  92-295: رقم كز جامعي بمقتضى المرسومد إلى مر تحولت هذه المعاه

  .أخرىثم فتح معاهد  1992وضمن عام  07/07/1992:في
  معهد العلوم الدقیقة  
  المدنیةمعهد الهندسة.  
  اإللكترونیكمعهد.  
  العربيمعهد األدب  االجتماع،معهد علم.  

 98-219رقم  إلى یومنا هذا بصدور المرسوم 1998مرحلة الجامعة : المرحلة الثالثة -جـ
كلیات ثم في  03تحول المركز الجامعي إلى جامعة تخدم  1998/07/07المؤرخ في 

المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  04-255: صدر المرسوم التنفیذي رقم 2004/08/24
بحیث  ، المعـدلضمن إنشاء جامعة بسكرةوالمت 1998/07/07: المؤرخ في 219-98

  :كلیات هي) 04(معة تتكون من أربع أصبحت الجا
  كلیة العلوم وعلوم المهندس  
 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة   
  السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم.  
  والتسییركلیة العلوم االقتصادیة. 
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  :الحالیةالوضعیة 
 17: الموافق لـ 1430صفر  21: المؤرخ في 09-90: جاء المرسوم التنفیذي رقم

المؤرخ  98-219: رقم ي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي، الذ2009فبرایر 
  :كلیات ) 06( جامعة تتكون من ست وأصبحت ال 1998/07/07:في

 كلیة العلوم الدقیقة وعلوم الطبیعة والحیاة   
 یاكلیة العلوم والتكنولوج.   
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.   
 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة.  
 تصادیة والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم االق.  
 كلیة اآلداب واللغات.   

بحیث أصبحت  219-98من المرسوم التنفیذي رقم ) 04(كما عدل المرسوم التنفیذي المادة 
نیابات مدیریة ) 04(تضم مدیریة الجامعة زیادة على األمانة العامة والمكتبیة المركزیة أربع 

  :على التوالي بالمیادین اآلتیة  تكلف
 نیابة مدیریة الجامعة للتكوین األعلى في التدرج والتكوین المتواصل والشهادات. 
  نیابة مدیریة الجامعة للتكوین لعالقات الخاضعة والتعاون والتنشیط واالتصال

 .)6ص ،2013 دلیل الجامعة،(والتظاهرة العلمیة 
  :واألقسامبالنسبة لتقسیمات الكلیات 

 الریاضیات، المادة، قسمقسم علوم  :منیعة والحیاة تتكون كلیة العلوم الدقیقة وعلوم الطب
  .قسم العلوم االقتصادیة ،قسم علوم األرض قسم اإلعالم اآللي، الحیاة،قسم علوم الطبیعة و 

الهندسة  قسم العلوم التقنیة علوم الهندسة، :كلیة العلوم والتكنولوجیا تتكون من ستة أقسام
  .قسم الكیمیاء الصناعیة ،الكهرباءهندسة  ،لريوا الهندسة المدنیة، المیكانیكیة،

  .قسم العلوم السیاسیة قسم الحقوق، :تتكون قسمینكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
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قسم  قسم العلوم اإلنسانیة، :تتكون من ثالث أقسام :كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
  .والبدنیةقسم النشاطات الریاضیة  العلوم االجتماعیة،

  .التسییرالعلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم  كلیة
دلیل (قسم اللغات األجنبیة  اللغات،اآلداب و  قسمین قسممن  تتكون: واللغاتكلیة اآلداب 

  .)11-10ص ص ،2013 الجامعة،
  )3(:من العدید من االقامات الجامعیة وهي مصنفة حسب الجدول التالي تتكون الجامعة

  االستیعاب  إناث/ر ذكو   اإلقامات الجامعیة  العدد

  990  إناث  1شتمة   1

  850  إناث  2شتمة   2

  973  ذكور  3شتمة   3

  976  إناث  4شتمة   4

  970  إناث  5شتمة   5

  994  ذكور  6شتمة   6

  904  ذكور  زهیر الزاهري  7

  1126  ذكور  الحاجب  8

  530  ذكور  لبشاش  9

  1544  إناث  الفرع  10

  1766  إناث  قربازي الصافیة  11

  750  إناث  طمةلوصیف فا  12

  12373  المجموع

 ).25، ص 2013دلیل الجامعة،  (:المصدر
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  : أهداف جامعة محمد خیضر -5
  : إن للجامعة الیوم عدد من األهداف العامة لعل من أبرزها

 . تطویر البحث العلمي وتشجیع إجراءه داخل الجامعة وخارجها - أ
 .و األفضلإلسهام في تعدیل وتطویر االتجاهات في المجتمع المحیط نح - ب
شاعتهانشر المعرفة والثقافة -جـ   .وإ
عدادها لمختلف - د سد حاجة المجتمع من الكوادر المتخصصة والكفاءات الوطنیة المدربة وإ

  .مجاالت الحیاة
  .دراسة مشكالت المجتمع المحیط وفهمها تحلیلها والبحث من حلول مناسبة لها-هـ
الحادثة في العالم واستثمار معطیاتها لصالح مواكبة االنفجار المعرفي وثورة المعلوماتیة -و

  .المواطن والمجتمع
  .تدعیم القیم الروحیة لدى الشباب حتى ال تنقطع صالتهم بتراثهم األصیل-ز
مواكبة التعبیر الحادث من حول الجامعة واإلسهام في تكییف المجتمع له بل ومحاولة -ح

  .استشراف مستقبله واإلعداد له
  .المجتمع من حولها بالتیارات الفكریة المختلفة وتنفیذها والرد علیهااإلسهام في تنویر -ط
عادة-ي لجدید والمستحدث في مجاالت لتدریب أصحاب الكفاءات المواكبة  تدریب وإ

  )40-39ص ص، 2009 خدنة،(تخصصاتهم 
  :أهداف الجامعة كالتالي"ZISWELLERù"كما ذكر زیسوولر

غوجي المتعلق وهي أهداف المحتوى البیدا ،وتضم التكوین :ألهداف البیداغوجیةا-أ
  التقنیات، ممیزات تكوین كل مرحلة ،بالكفاءات، المعارف

محتوى هي في عالقة مع األهداف البیداغوجیة من حیث تكییف :أهداف البحث العلمي-ب
  .تحسین المؤسسة لربطها ببیئتها الخارجیةتطویر و  البرامج التعلیمیة،

  :وترتبط باألساتذة وهي:نأهداف تسییر هیئة الموظفی-ج
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  الكمیة مع تحدید الكفاءات لالندماج في المؤسسةأهداف النوعیة و -
جراءات الترقیة، ،أهداف خاصة بالتكفل بظروف العمل- الوسائل وضعیة األجور  سیاسة وإ

هذه األهداف بتسییر اإلداریین  كما ترتبط البیداغوجیة مكیفة نوعیة وكمیة الخدمات المقدمة،
  .العمالو 
  .ولها ثالث جوانب:االنتقاءو أهداف التعیین - د
 المطلوب اكتسابه من الطلبة:الجانب النوعي -
 الحاصلین على الشهادات ومجاالت العمل الممكنةیتعلق بحجم المؤسسة و :جانب الكميال-
والمصالح وضوح سیاسة التكوین التي تدعم العالقات بین الهیئة الوصیة :أهداف التمویل-ه

  :أهداف العالقات االجتماعیة للمؤسسة وتتضمن مایليو  االجتماعیة،االقتصادیة و 
 المشاركة في القرارات تغطي ظروف العمل، اإلعالم،:أهداف العالقات االجتماعیة الداخلیة

 أجهزة اإلعالم ،أجهزة المتعاونین والسلطة
طریق مؤسسة عن والتي تتطلب تحدید مساهمات ال:الخارجیةات االجتماعیة و أهداف العالق

  .)14ص ،1993طوطاوي،(األخرىت بعض الهیئانظام اتصال فعال و 
 خالصة الفصل

في ختام الفصل نخلص أن التعلیم بصفة عامة سواء كان في الجامعة أو المراحل 
تطور وجامعة محمد خیضر بسكرة سعت لت ،األخرى یلعب دور هام في قیادة المجتمعات

مقارنة ببعض الجامعات مرتبة متقدمة فأصبحت تحتل  بعدما كانت عبارة عن معاهد،
 ،اوتسعى دائما لتطویر البحث العلمي، وذلك وفق شروط محددة تقوم على أساسه الجزائریة

 .معمعة تحتل مكانة عالیة في المجتالجافإن لذا 
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یها كیفیة التصویر وماهي أوال بعد إنجاز الورقة التقنیة من طرف الباحثة مدون عل
أول الصور التي یجدر البدایة بها وذلك بتصنیفها إلى محاور ویحتوي كل محور على 
مشاهد ولقطات، أي الورقة التقنیة تعتبر خطة مبدئیة ترافق الباحث إلى كل مكان یتوجه 

  .إلیه
  المعاینة

دخل الجامعة الموضوع، م وذلك بمعاینة األماكن المراد تصویرها المتمثلة في هذا
الكلیات المتكونة منها الجامعة، مدیریة الجامعة ثم االنتقال إلى القطب الجامعي  المركزیة

كلیة  مركز تكثیف اللغات، شتمة حیث تم التقاط العدید من الصور بدایة بالمكتبة المركزیة
مشاریع المراد الحقوق والعلوم السیاسیة وكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، إضافة إلى ذلك ال

  .إنجازها بالقطب الجامعي شتمة، والقطب الجامعي الحاجب
  التصویر

كانت بدایة التصویر سبر اآلراء مع الطلبة سواء األجانب أو الجزائریین لمعرفة سبب 
وذلك في كل من الجامعة المركزیة والقطب الجامعي  اختیارهم لجامعة محمد خیضر بسكرة

  .شتمة
لى تحدید موعد مع أول رئیس للجامعة بركات مراد وهو حالیا توجهت أیضا الباحثة إ

من أجل الحدیث عن  2015 -5-5أستاذ في علم االجتماع، وأجریت المقابلة معه یوم 
  )فترة المعاهد(كیف نشأت الجامعة أول مرة أي 

تم التصویر في مخابر البحث العلمي المتواجد بالجامعة المركزیة  2015-5-11في یوم 
هناك بإجراء مقابلة شخصیة مع مدیر مخبر علوم الصورة وتطبیقاتها الباحثة ت ماأین ق

األستاذ الدكتور جدي نور الدین، المدیر السابق لجامعة محمد خیضر لیتحدث لنا أیضا عن 
الجامعة خالل فترة المراكز، وفي یوم تم إجراء مقابلة مع األستاذ شالة عبد الواحد نائب 

لیتحدث لنا عن مرحلة .التكوین العالي والتكوین المتواصل والشهاداترئیس الجامعة المكلف ب
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  الجامعة والطموحات المستقبلیة 
المونتاج وذلك  حیث قمنا بقراءة وتسجیل التعلیق مما یجعله یتالءم أكثر معتسجیل الصوت 

 TCV 703G.بجهاز
  مرحلة ما بعد التصویر

  المشاهدة
ة كل ماتم تصویره وما هو موجود لدینا من بعدما انتهت عملیة التصویر بدأت مشاهد

صور في األرشیف لعدة مرات ثم تم ترتیب وفرز اللقطات والفیدیوهات وتقطیعها حسب مدة 
  الربورتاج وحسب المراحل المتعاقبة على الجامعة أي من القدیم إلى الجدید

رحلة إبعاد التركیب وذلك بتهذیب الفیلم أو شریط الفیدیو حیث تم في هذه المثم عملیة 
ضافة لقطات تتناسب والموضوع، ثم تأتي مرحلة  اللقطات والمشاهد الغیر مرغوب فیها وإ

لصورة واستخدمت المزج من خالل مزج الصوت بالصورة بحیث یتزامن الصوت مع شریط ا
یاني ألنها تمتاز بالهدوء كما أنها تتالءم مع الربورتاج المصور  الفنان الباحثة موسیقى

  .د خیضر ببسكرةلجامعة محم
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  شریط الصوت  شریط الصورة

رقم 
  اللقطة

مدة 
  اللقطة

نوع 
  اللقطة

حركة 
  الكامیرا

زاویة   محتوى اللقطة
  التصویر

  ضجیج  موسیقى  حدیث  تعلیق

وجود   /  وجود تعلیق  عادیة    لجامعات جزائریة قدیمةصورة   ثابتة  عامة  ثا10  )1(
  موسیقى

/  

 وجود  عادیة  امعة بسكرةصور قدیمة لج  ثابتة  عامة  ثا20  )2(
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

 وجود  عادیة  رومانیةثار أصور   ثابتة  عامة  ثا15  )3(
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

وجود   عادیة  صورة للمجاهد محمد خیضر  ثابتة  عامة  10  )4(
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

وجود   عادیة  حدیثة لجامعة محمد خیضر صورة  ثابتة  عامة  6  )5(
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  
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 وجود  عادیة  صورة ألول رئیس جامعة لبركات مراد  ثابتة  عامة  ثا5  )6(
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

رئیس (صورة بحري مبارك في مكتبه  ثابتة  عامة  3  )7(
  )جامعة

 وجود  عادیة
  تعلیق

وجود   
  موسیقى

/  

رئیس (صورة ساكر محمد العربي   ثابتة  مقربة  3  )8(
  جامعة

 وجود  عادیة
  تعلیق

  /  جود موسیقى  

 وجود  عادیة  )رئیس جامعة(صورة رزقي علي  ثابتة  مقربة  3  )9(
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

صورة رئیس الجامعة الحالي بلقاسم   ثابتة  مقربة  ثا3  )10(
  سالطنیة

 وجود  عادیة
  تعلیق

وجود   /
  موسیقى

/  

  /  موسیقىوجود   /  یقتعل  عادیة  صورة لمدراء الجامعة الستة  ثابتة  مقربة  ثا13  )11(

  /  وجودموسیقى  /  تعلیق وجود  عادیة  صورة قدیمة للجامعة  ثابتة  عامة  ثا12  )12(
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  /  /  وجود حدیث  /  عادیة  مقابلة مع األستاذ بركات مراد  ثابتة  صدریة   د1  )13(

صورة لزیارة الرئیس الشاذلي لجامعة   ثابتة  عامة  ثا3  )14(
  بسكرة

وجود   وجود حدیث  /  عادیة
  موسیقى

/  

  /    وجود حدیث  /  عادیة  بركات مراد یتحدث  ثابتة  عامة  ثا35  )15(

وجود   وجود حدیث  /  عادیة  صورة قدیمة للجامعة  ثابتة  عامة  ثا5  )16(
  موسیقى

/  

وجود   /  /  عادیة  صورة قدیمة للطلبة  ثابتة  عامة  ثا5  )17(
  موسیقى

/  

  /  /  وجود حدیث  /  عادیة  حدیث بركات مراد  ثابتة  مقربة  د3.31  )18(

وجود   /  تعلیق وجود  عادیة  صورة لبركات مراد  ثابتة  مقربة  ثا8  )19(
  موسیقى

/  

  /  /  وجود حدیث  /  عادیة  مقابلة مع األستاذ بركات مراد    مقربة  د1  )20(
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وجود   /  وجودتعلیق  عادیة  صورة قدیمة للجامعة    مقربة  ثا10  )21(
  موسیقى

/  

صورة للرئیس جدي نور الدین في   ثابتة  مقربة  ثا5  )22(
  تبهمك

وجود   /  وجودتعلیق  عادیة
  موسیقى

/  

  /  /  وجود حدیث  /  عادیة  مقابلة مع األستاذ جدي نور الدین  ثابتة  صدریة  د3.45  )23(

وجود   /  /  عادیة  صور حدیثة للجامعة  ثابتة  عامة  ثا2  )24(
  موسیقى

/  

صورة لحافلة النقل الجامعي أمام مدخل   ثابتة  عامة  ثا4  )25(
  الجامعة

  /  /  /  قوجودتعلی  عادیة

    /  /  وجودتعلیق  عادیة  كلیة العلوم الدقیقة  ثابتة  عامة  ثا5  )26(

  /  /  /  وجودتعلیق    كلیة العلوم و التكنولوجیا  ثابتة  عامة  ثا3  )27(

  /  /  /  وجودتعلیق  عادیة  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ثابتة  عامة  ثا4  )28(
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  /  /  /  جودتعلیق  عادیة  كلیة العلوم اإلنسانیة  ثابتة  عامة  ثا3  )29(

للغات  ثابتة  مقربة  ثا5  )30(   /  /  /  جودتعلیق  عادیة  كلیة اآلداب و ا

وجود   /  جودتعلیق  عادیة  نیابةالمدیریة  ثابتة  عامة  ثا10  )31(
  موسیقى

/  

سبر اآلراء مع طالبة أمام كلیة   ثابتة  عامة  ثا15  )32(
  اآلداب

  /  /  وجود حدیث  /  عادیة

مع نائب رئیس الجامعة عبد مقابلة   ثابتة  مقربة  د5  )33(
  الواحد شالة

  /  /  وجود حدیث  /  عادیة

وجود   /  وجودتعلیق  عادیة  صورة للقطب الجامعي شتمة  ثابتة  عامة  ثا3  )34(
  موسیقى

/  

بةالمركزیة  ثابتة  مقربة  ثا10  )35( وجود   /  وجودتعلیق  عادیة  صورةللمكت
  موسیقى

/  
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وجود   /  وجودتعلیق  عادیة  اتصورة لمركز تكثیف اللغ  ثابتة  مقربة  ثا10  )36(
  موسیقى

/  

وجود   /  وجودتعلیق  عادیة  قاعات المطالعة  ثابتة  عامة  ثا10  )37(
  موسیقى

/  

  /  /  وجود حدیث  /  عادیة  سبر أراء مع طالب في مكتبة المطالعة  ثابتة  عامة  37  )38(

  /  /  وجود حدیث  /  عادیة  سبر أراء مع طالبة  ثابتة  عامة  ثا35  )39(

سبر أراء مع طالب من موریطانیا أمام   ثابتة  قربةم  د1.36  )40(
  مركز السمعي البصري

  /  /  وجود حدیث  /  عادیة

صورة لمعهد النشاطات الریاضیة   ثابتة  مقربة  ثا10  )41(
  والبدنیة

وجود   /  جودتعلیق  عادیة
  موسیقى

/  

 قاعات الدراسة وعمادة الكلیةلصورة   ثابتة  عامة  ثا12  )42(
  والمدرجات

وجود   /  علیقجودت  عادیة
  موسیقى

/  
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  /  /  وجود حدیث  /  عادیة  سبر أراء مع طالب من المعهد  ثابتة  عامة    )43(

وجود   /  جودتعلیق  عادیة  صورة لمشاریع في طور االنجاز  ثابتة  عامة  ثا7  )44(
  موسیقى

/  

ته   ثابتة  عامة  ثا15  )45( صورة لعامل بها
  المشاریع

  /  /  وجود حدیث  /  عادیة

وجود     وجودتعلیق  عادیة  للجامعة المركزیة صور حدیثة  بتةثا  عامة  ثا11  )46(
  موسیقى

/  

  /  /  حدیث وجود  /  عادیة  مقابلة مع األستاذ عبد الواحد شالة  ثابتة  عامة  ثا57  )47(



 

58 

 

 نتائج الدراسة

  أثبتت هذه الدراسة أن جامعة محمد خیضر في تطور ملحوظ ودلیل على ذلك إنشاء
  .الى الوقت الحالي1998متدة مابین الفترة الموخاصة في  ،العدید من الكلیات

  من نتائج الدراسة أیضا أن جامعة محمد خیضر تسعى لتحقیق األهداف النوعیة أكثر
  .في مختلف التخصصاتو من الكم من خالل فتح مناصب في الدراسات العلیا 

 ون من بین الجامعات األولى وطنیاتجتهد جامعة بسكرة أن تك.  
 أن هناك العدید من المشاریع في طور االنجاز وأن هناك أیضا  أثبتت أیضا الدراسة

 .أفاق وطموحات تسعى الجامعة لتحقیقها

  سهر مدیریة النشاطات العلمیة والثقافیة على ترقیة و دعم االنشطة  العلمیة والثقافیة
 .والریاضیة على مستوى الجامعة

 اخل الجامعة وكذلك التربصات متابعة مدیریة الجامعة للمسائل المتعلقة بسیر التعلیم د
  .المنظمة من قبل الجامعة، والمسائل المتعلقة بالتكوین لما بعد التدرج

  من النتائج أیضا المتوصل إلیها أن جامعة محمد خیضر بسكرة تسعى لسد حاجات
  .من خالل إنشاء المخابر.وتطویر البحث العلمي ،المجتمع من الكوادر المتخصصة
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  خاتمة
وتساهم في  ،الجامعة تساهم في نشر العلم أو ما یسمى بالثورة التعلیمیةأصبحت 

فمن خالل هذه الدراسة یعتبر البحث العلمي أحد العوامل  ،إعداد الطالب لحیاة مهنیة جیدة
التي تقوم على أساسها الجامعات الن العلم یزدهر نتیجة ألبحاث العلماء، ونشأت الجامعة 

فهي تعتبر مركز اإلشعاع  ،اهن وحاجة المجتمعات لصنع قادتهانتیجة لمتطلبات العصر الر 
كما أن  ،الفكري والمعرفي وتنمیة المهارات العلمیة التي تمثل الحجر األساس للتنمیة الوطنیة

تخصصات جدیدة في ل هاذلك من خالل فتحة محمد خیضر بسكرة تزداد تطورا و جامع
خبرات والمعارف الجدیدة ألنها تلعب دور ، في تمكن الطالب بالتزوید بالمختلف المجاالت

العالي، والمتوسط فهي ال تصنع  المستویینمهم في تدریب الطاقات البشریة في كال من 
الخبرة من خالل هیكلها اإلداري فحسب بل تجمع العدید من الباحثین الذین یقومون بتطویر 

لتوازن وتحقیق الهویة تعمل على الحفاظ على ا كما أنهامعلوماتهم وفق الواقع الوطني 
  .السهر على متابعة كل المسائل المتعلقة  بسیر التعلیم، و الشخصیة الذاتیةو 
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