
 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
   2019 جواندورة 

 
           

 
 

 

  22/06/2002السبت  22/06/2002األحد  22/06/2002اإلثنين  25/06/2002الثالثاء  26/06/2002 األربعـاء 27/06/2002 الخميس

 الفكر الخلدوني
برمجيات تحليل 

 البيانات الصحفية
 لغة فرنسية

مدخل إلى علوم  

اإلعالم 

 2واالتصال

تكنولوجيا اإلعالم 

 2واالتصال

و تقنيات البحث في  مناهج

 2علوم اإلعالم واالتصال
00:00-00:00 

  

 
   

 

 
00:20-02:20 

 

 
          

  20/06/2002 األحد 00/07/2002 اإلثنين 02/07/2002 لثالثاءا 02/07/2002 األربعاء 02/07/2002 الخميس

 تشريعات إعالمية  
ا الدولية قضايال

 المعاصرة والوطنية

فنيات التحرير 

 عي والتلفزياإلذا
00:00-00:00 

  
 

 

  
 

 
 
 
 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019 جواندورة 

 
 
 

 

 

  22/06/2002السبت  22/06/2002األحد  22/06/2002اإلثنين  25/06/2002الثالثاء  26/06/2002 األربعـاء 27/06/2002الخميس 

 
     00:00-00:00 

 العالقات العامة
 االتصال التنظيمي

المخدرات 
 والمجتمع

 صالتقنيات االت التسويق واالشهار
نظريات اإلعالم 

 2واالتصال
00:20-02:20 

      02:20-05:20 

 
 

 
          

  20/06/2002األحد  00/07/2002اإلثنين  02/07/2002الثالثاء  02/07/2002 األربعاء 

     00:00-00:00 

     00:20-02:20 

     02:20-05:20 

 

 
 
 

 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019 جواندورة 

 

  
          

 
 

 

  22/06/2002السبت  22/06/2002األحد  22/06/2002اإلثنين  25/06/2002الثالثاء  26/06/2002 عـاءاألرب 27/06/2002الخميس 

 
     00:00-00:00 

تقنيات التنشيط 
 اإلعالمي

إخراج إذاعي 
 وتلفزيوني

 المخدرات والمجتمع
الصحافة اإلذاعية 

 والتلفزيونية
 تقنيات االتصال

نظريات اإلعالم 
 2واالتصال

00:20-02:20 

      02:20-05:20 

 
 

 
 

  20/06/2002األحد  00/07/2002اإلثنين  02/07/2002الثالثاء  02/07/2002 األربعاء 

     00:00-00:00 

     00:20-02:20 

 

 

 

 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019 جواندورة 

 

 

  22/06/2002السبت  22/06/2002األحد  22/06/2002اإلثنين  25/06/2002الثالثاء  26/06/2002 األربعـاء 27/06/2002الخميس 

مهارات االتصال 

 في العالقات العامة
 تصميم الحمالت

المقاربات الكمية 

 والكيفية
 ملتقى المنهجية

التخطيط في 

 العالقات العامة

ابستمولوجيا اإلعالم 

 واالتصال
00:00-00:00 

      00:20-02:20 

      02:20-05:20 

 
 

 
 

  20/06/2002األحد  00/07/2002ن اإلثني 02/07/2002الثالثاء  02/07/2002 األربعاء 

    
تكنولوجيا االتصال 

 والفضاء العمومي

االتصال اإلقناعي 

 والحجاجي
00:00-00:00 

     00:20-02:20 

     02:20-05:20 

 

   
          

 
 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019 جواندورة 

 

 

 

 

 

 
 

  22/06/2002السبت  22/06/2002األحد  22/06/2002اإلثنين  25/06/2002الثالثاء  26/06/2002 األربعـاء 27/06/2002الخميس 

الرأي العام والوسائط 

 الجديدة
المقاربات المنهجية 

في دراسة االتصال 

 الجماهيري

المقاربات الكمية 

 الدراسات الثقافية والكيفية
مدخل لمقاربات 

 الوسائط الجديدة

علوم ابستمولوجيا 

 00:00-00:00 اإلعالم واالتصال

      
00:20-02:20 

      
02:20-05:20 

 

 
          

  20/06/2002األحد  00/07/2002اإلثنين  02/07/2002الثالثاء  02/07/2002 األربعاء 

  
نظريات االتصال 

 الجماهيري

علم اجتماع الجمهور  

 والمستخدمين
00:00-00:00 

     00:20-02:20 

     02:20-05:20 

 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019 جواندورة 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

  22/06/2002السبت  22/06/2002األحد  22/06/2002اإلثنين  25/06/2002الثالثاء  26/06/2002 األربعـاء 27/06/2002الخميس 

البيبليوغرافيا  نظريات اإلعالم

والوابوغرافيا 

 المتخصصة

تكنولوجيا 

المعلومات 

 2والتوثيق

 2لغات توثيقيـــــــة
مناهج وتقنيات 

 2البحث

المؤسسات 

األرشيفية في 

 الجزائر
12 :30-10 :30 

 
 

 
          

  20/06/2002األحد  00/07/2002اإلثنين  02/07/2002الثالثاء  02/07/2002 األربعاء 

 
 

 
  

ترميم يانة وص

الوثائق 

 والمخطوطات
12 :30-10 :30 

 

 

  
 
 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019 جواندورة 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  22/06/2002السبت  22/06/2002األحد  22/06/2002اإلثنين  25/06/2002الثالثاء  26/06/2002 األربعـاء 27/06/2002الخميس 

حقوق النشر  و

 التأليف
سياسة تنمية 

 المجموعات
 المخدراتالمجتمع و

تقييم أنظمة 

 المعلومات
البرمجيات 

 الوثائقية
 30: 10-30: 12 المكتبات الرقمية

 
 

 
          

  20/06/2002األحد  00/07/2002اإلثنين  02/07/2002الثالثاء  02/07/2002 األربعاء 

  
ة المخاطر في إدار

 أنظمة المعلومات
 

تطبيقات الرقمنة في 

 أنظمة المعلومات
12 :30-10 :30 

 

 
 
 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019 جواندورة 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  22/06/2002السبت  22/06/2002األحد  22/06/2002اإلثنين  25/06/2002الثالثاء  26/06/2002 األربعـاء 27/06/2002الخميس 

 التحرير اإلدراي

 االتصال المؤسساتي 
يع اقتصاد وتوز

 المعلومات

الهندسة البشرية 

)األرقونمية( في 

 المكتبات
 الوقتإدارة 

رهانات 

وإستراتيجيات 

 المؤسسة
00:00-00:00 

 
 

 
          

  20/06/2002األحد  00/07/2002اإلثنين  02/07/2002الثالثاء  02/07/2002 األربعاء 

  
إدارة الموارد 

 البشرية
إدارة الموارد المالية  

 ةوالميزاني
00:00-00:00 

 

 
 
 
 


