الدفعة الثانية :أيام  03-03-92مارس و 33أفريل :9393

00:11-01:11

03:11-03:11

الاثنين
0100/11/02
فنيات التحرير في
الصحافة املكتوبة
(أ.عباينية)
انثروبولوجيا اجتماعية
وثقافية
(أ.لعيادة)

الثالثاء
0100/11/11
مدخل إلى علوم إلاعالم
والاتصال
(أ.زودة)
مناهج و تقنيات البحث في
علوم إلاعالم والاتصال
(أ.عثامنية)

ألاربعاء
0100/11/10
تكنولوجيا إلاعالم
والاتصال
(أ.نمامشة)

الخميس
0100/10/10
اقتصاديات وسائل
إلاعالم
(أ.بن سالمة)

تحليل البيانات وعرضها
(أ.حاجي أسماء)

علم النفس الاجتماعي
(أ.بولبازين)

الدفعة األولى :أيام  92-92-90و  92مارس :9393

الثالثاء
0100-11-01
00:11-01:11

نظريات التنظيم
(أ.قريني)

03:11-03:11

التدريب على انجاز
مذكرة او عمل ميداني
متخصص
(أ.خشة)

ألاربعاء
0100-11-03
دراسات جمهور وسائل
إلاعالم
(أ.بوقرعة)

الخميس
0100-11-03
نظريات إلاعالم
والاتصال
(أ.بوقرعة)

الحوكمة وأخالقيات
املهنة
(أ.حاجي)

حمالت الاتصال
العمومي
(أ.بوصفط)

ألاحد
0100-11-02
استراتيجيات الاتصال
(أ.علوي)

الدفعة األولى :أيام  92-92-90و  92مارس :9393

00:11-01:11

03:11-03:11

الثالثاء
0100-11-01
فنيات التحرير في
الصحافة إلالكترونية
(أ.مرزوقي)
تدريب على انجاز
مذكرة ا تقرير تربص
(أ.خشة)

الخميس
ألاربعاء
0100-11-03
0100-11-03
دراسات جمهور
نظريات إلاعالم
والاتصال1
وسائل إلاعالم
(أ.بوقرعة)
(أ.بوقرعة)
إخراج صحيفة مكتوبة
الحوكمة وأخالقيات
وإلكترونية
املهنة
(أ.حموش)
(أ.حاجي)

ألاحد
0100-11-02
الصحافة املتخصصة
املكتوبة وإلالكترونية
(أ.حموش)

الدفعة الثانية :أيام  03-03-92مارس و 33أفريل :9393

الاثنين
0100/11/02

الثالثاء
0100/11/11

00:11-01:11

الاتجاهات الحديثة في الاتصال والتسويق
العمومي
العالقات العامة
(أ.زيايتة)
(أ.روابحية)

03:11-03:11

املقاربات الكيفية
والكمية
(أ.حمدي)

البالغة والاتصال
(أ.زبيلة)

ألاربعاء
0100/11/10

الخميس
0100/10/10

إدارة العالقات العامة
(أ.زبيلة)

ابستمولوجيا علوم
الاعالم والاتصال
(أ.بوصفط)

تحليل الخطاب
(أ.حمدي)

تقييم الرأي العام
(أ.نمامشة)

الدفعة الثانية :أيام  03-03-92مارس و 33أفريل :9393

00:11-01:11

03:11-03:11

الاثنين
0100/11/02
املقاربات النظرية
لدراسات الجمهور
(أ.عباينية)
منهجية دراسة
الاتصال الجماهيري
(أ.بركان)

الثالثاء
0100/11/11
مدخل ملقاربات
الوسائط الجديدة
(أ.مرزوقي)
املقاربات الكمية
والكيفية
(أ.حمدي)

ألاربعاء
0100/11/10
نظريات الاتصال
الجماهيري
(أ.بركان)
تحليل الخطاب
(أ.حمدي)

الخميس
0100/10/10
ابستمولوجيا علوم
إلاعالم والاتصال
(أ.بوصفط)
الرأي العام والوسائط
الجديدة
(أ.نمامشة)

الدفعة األولى :أيام  92-92-90و  92مارس :9393

00:11-01:11

03:11-03:11

الثالثاء
0100-11-01
الثقافة الاتصالية
داخل املؤسسة
(أ.عبادنة)
املقاوالتية
(أ.بن زرارة)

ألاربعاء
0100-11-03
صورة املؤسسة
والاتصال الشامل
(أ.سردوك)
الاتصال وتسيير
الازمة
(أ.نايلي)

الخميس
0100-11-03
انتاج واعداد مواد
العالقات العامة
(أ.زودة)
تطبيقات العالقات
العامة في الجزائر
(أ.مكي)

ألاحد
0100-11-02
إلاشهار
(أ.دحدوح)
إعداد مذكرة
(أ.حاجي)

الدفعة األولى :أيام  92-92-90و  92مارس :9393

الثالثاء
0100-11-01

ألاربعاء
0100-11-03

00:11-01:11

الفضاء العمومي والوسائط
الجديدة
(أ.مرزوقي)

الدراسات الثقافية
والوسائط الجديدة
(أ.خشة)

03:11-03:11

املقاوالتية
(أ.بن زرارة)

اثنوغرافيا الجمهور
واملستخدمين
(أ.حمالوي)

الخميس
0100-11-03
التنظيم القانوني
لتداول املعلومة في
الفضاء العمومي
(أ.بوزيتونة)
الوسائط الجديدة
وقضايا املجتمع
(أ.حموش)

ألاحد
0100-11-02
أساليب قياس جمهور
ومستخدمي الوسائط
الجديدة
(أ.علوي)
ورشة إعداد مذكرة
(أ.حاجي)

الدفعة الثانية :أيام  03-03-92مارس و 33أفريل :9393

الاثنين
0100/11/02
00:11-01:11

لغات توثيقي ـ ــة
(أ.ماض ي)

03:11-03:11

تكنولوجيا املعلومات
والتوثيق
(أ.شنيقل)

ألاربعاء
0100/11/10

الخميس
0100/10/10

الثالثاء
0100/11/11
املعايير املوحدة في
علم الكتاب
مدخل إلى علم ألارشيف
املؤسسات
(أ.بن زايد)
(أ.لحول)
(أ.عيواز)
التراث املادي
تنظيم وتسيير أنظمة
مناهج وتقنيات البحث
والالمادي في الجزائر
املعلومات
(أ.باشيوة)
(أ.رحماني)
(أ.قتاتلية)

الدفعة األولى :أيام  92-92-90و  92مارس :9393

00:11-01:11

03:11-03:11

الثالثاء
0100-11-01
تسويق أنظمة
املعلومات
(أ.لعبادلة)
معالجة املعلومات
والوصف املقنن
للوسائط الالكترونية
(أ.بن زايد)

ألاربعاء
0100-11-03

الخميس
0100-11-03

معالجة ألارشيف
(أ.لحول)

التحليل الوثائقي
(أ.بن ضيف هللا)

الحوكمة وأخالقيات
املهنة
(أ.حاجي)

منهجية وأدوات
البحث
(أ.باشيوة)

ألاحد
0100-11-02
بنوك و قواعد
املعطيات
(أ.بن زكة)
علم النفس الاجتماعي
لالتصال
(أ.شرايطية)

الدفعة الثانية :أيام  03-03-92مارس و 33أفريل :9393

00:11-01:11

03:11-03:11

الاثنين
0100/11/02
إلادارة العلمية
ألنظمة املعلومات
(لعبادلة)
امللكية الفكرية
وحقوق املؤلف
(عاشوري)

الثالثاء
0100/11/11
أنظمة املعلومات
إلادارية
(عاشوري)

ألاربعاء
0100/11/10
تقييم أنظمة
املعلومات والتوثيق
(بن ضيف هللا)

الصناعة الثقافية
(خشة)

مناهج البحث العلمي
(باشيوة)

الخميس
0100/10/10
مدخل إلى مبادئ
املناجمنت
(ماض ي)
علم النفس
الاجتماعي لالتصال
(شرايطية)

الدفعة األولى :أيام  92-92-90و  92مارس :9393

00:11-01:11

03:11-03:11

الثالثاء
0100-11-01
اقتناء البرمجيات
الوثائقية
(عاشوري)
منهجية البحث
العلمي
(ماض ي)

ألاربعاء
0100-11-03
تشريعات ومواصفات
دولية
(شابونية)
قيادة املشاريع
واملقاوالتية
(ساليمية)

الخميس
0100-11-03
الجودة في
املؤسسات إلادارية
(عيواز)

ألاحد
0100-11-02
إدارة وتنمية مصادر
املعلومات
(بن زكة)

إلاحصاء وSpss
(كحول)

الوساطة الثقافية
(شرايطية)

