
 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتباقسم   

  2020/2019الجامعية السنة 
   2008دورة جانفي 

 
           

 
 

 

  01/10/2121السبت  01/10/2121األحد  21/10/2121اإلثنين  20/10/2121الثالثاء  22/10/2121 األربعـاء

انثروبولوجيا 
 اجتماعية وثقافية

علم النفس 

 االجتماعي

 مدخل إلى علوم 

 اإلعالم واالتصال

اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم

     مناهج و تقنيات البحث 
 إلعالم واالتصالفي علوم ا

02011-03:31 

 

 
   

 

 
04:11-05031 

 

 
          

  22/10/2121األحد  22/10/2121االثنين  21/10/2121 الثالثاء 21/10/2121األربعاء  

 
         فنيات التحرير

 في الصحافة المكتوبة

تحليل البيانات 

 الصحفية

تكنولوجيا اإلعالم 

   1واالتصال
 03:31-02011 1لغة أجنبية 

  
 

 

  
 
 
 
 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتباقسم   

  2020/2019الجامعية السنة 
  2008دورة جانفي 

 
 

 

 

 

  01/10/2121السبت  01/10/2121األحد  21/10/2121اإلثنين  20/10/2121الثالثاء  22/10/2121 األربعـاء

     02011-03:31 

التدريب على انجاز مدكرة او عمل 
 ميداني متخصص

 استراتيجيات االتصال
دراسات جمهور وسائل 

 اإلعالم

حمالت االتصال 
 العمومي

ات اإلعالم نظري
 واالتصال

04:11-05031 

 
 

 
          

  22/10/2121األحد  22/10/2121االثنين  21/10/2121 الثالثاء 21/10/2121األربعاء  

     02011-03031 

  نظريات التنظيم  
وأخالقيات ة مالحوك

 05031-04011 المهنة

 

 
 

  



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتباقسم   

  2020/2019الجامعية السنة 
           2008دورة جانفي 

 
 
 

 

 

  01/10/2121السبت  01/10/2121األحد  21/10/2121اإلثنين  20/10/2121الثالثاء  22/10/2121 األربعـاء

     02011-03:31 

التدريب على انجاز مذكرة 
 تقرير تربصأو 

فنيات التحرير في الصحافة 
 اإللكترونية

دراسات جمهور وسائل 
 اإلعالم

الصحافة المتخصصة 
 المكتوبة واإللكترونية

نظريات اإلعالم 
 1واالتصال

04:11-05031 

 
 

 
 

  22/10/2121األحد  22/10/2121االثنين  21/10/2121 الثالثاء 21/10/2121األربعاء  

     02011-03:31 

  
رونيةإخراج صحيفة مكتوبة وإلكت  

 
وأخالقيات  الحوكمة

 المهنة
04:11-05031 

 

 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتباقسم   

  2020/2019الجامعية السنة 
  2008دورة جانفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  01/10/2121السبت  01/10/2121د األح 21/10/2121اإلثنين  20/10/2121الثالثاء  22/10/2121 األربعـاء

االتجاهات الحديثة في العالقات 

االتصال والتسويق  تقييم الراي العام ادارة العالقات العامة العامة

 العمومي
ابستمولوجيا علوم االعالم 

 03:31-02011 واالتصال

     04:11-05031 

 

 

 
 

 

  22/10/2121األحد  22/10/2121االثنين  21/10/2121الثالثاء  21/10/2121 األربعاء 

 03:31-02011 المقاربات الكيفية والكمية البالغة  واالتصال تشريعات العمل  

     04:11-05031 

 

   
          



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتباقسم   

  2020/2019الجامعية السنة 
  2008دورة جانفي 

 

 

 

 

 

 

 
 

  01/10/2121السبت  01/10/2121األحد  21/10/2121اإلثنين  20/10/2121الثالثاء  22/10/2121 األربعـاء

تصال منهجية دراسة اال
 الجماهيري

نظريات االتصال 
 الجماهيري

مدخل لمقاربات 
 الوسائط الجديدة

الرأي العام 
 الوسائط الجديدةو

ابستمولوجيا علوم 
 اإلعالم واالتصال

02011-03:31 

     
04:11-05031 

     
 

 

 
          

  22/10/2121األحد  22/10/2121االثنين  21/10/2121الثالثاء  21/10/2121 األربعاء

 تحليل الخطاب 
المقاربات النظرية 
 لدراسات الجمهور

 الكيفيةالمقاربات الكمية و
02011-03:31 

    04:11-05031 

     

 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتباقسم   

  2020/2019الجامعية السنة 
  2008دورة جانفي 

 
 

  

 

         

 

 
 

  01/10/2121السبت  01/10/2121األحد  21/10/2121اإلثنين  20/10/2121الثالثاء  22/10/2121 األربعـاء

اقا  إنتاج وإ عدإد موإد إلعال
 إلعامة

 المقاوالتية
صورة إلمؤسسة 
 وإالتصال إلشامل

 05031-04:11 إالتصال وتسيير إألزمة ورشة إعدإد مذكرة

 

 
          

  22/10/2121األحد  22/10/2121االثنين  21/10/2121الثالثاء  21/10/2121 األربعاء

      تطبيقا  إلعالاقا  إلعامة 
 في إلجزإئر

  إإلشهار
الثقافة االتصالية 
 داخل المؤسسة

04:11-05031 

  

            
 
 
 
 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتباقسم   

  2020/2019الجامعية السنة 
  2008دورة جانفي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  01/10/2121السبت  01/10/2121األحد  21/10/2121اإلثنين  20/10/2121الثالثاء  22/10/2121 األربعـاء

أسااااااااليج قياااااااا  جم اااااااو  

 ومستخدمي الوسائط الجديدة
 

 المقاوالتية
إلوسائط إلجديدة 
 عواقضايا إلمجتم

 ورشة إعدإد مذكرة
أنثوغرافيا الجم و      

 05031-04:11 والمستخدمين

 
 

 

  
  22/10/2121األحد  22/10/2121االثنين  21/10/2121الثالثاء  21/10/2121 األربعاء

إلدرإسا  إلثقافية وإلوسائط 
 إلجديدة

إلفضاء إلعمومي وإلوسائط 
 إلجديدة

 
التنظيم القانوني لتداول 

لفضاء المعلومة في ا

 العمومي

04:11-05031 

 

 

          
 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتباقسم   

  2020/2019الجامعية السنة 
   2008دورة جانفي 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  01/10/2121السبت  01/10/2121األحد  21/10/2121اإلثنين  20/10/2121الثالثاء  22/10/2121 األربعـاء

    الالمادي التراث المادي و 

 في الجزائر

 

تكنولوجيا المعلومات 

 التوثيقو 

 

 التوثيقلغات 

 

مناهج وتقنيات 

 البحث

تنظيم و تسيير أنظمة 

 المعلومات
02011-03:31 

 
 

 
          

  22/10/2121األحد  22/10/2121االثنين  21/10/2121الثالثاء  21/10/2121 األربعاء

 

 

علــم الكتاب: تاريخ 

 المكتوب
 03:31-02011 مدخل إلى علم األرشيف 

 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتباقسم   

  2020/2019الجامعية السنة 
   2008دورة جانفي 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  01/10/2121السبت  01/10/2121األحد  21/10/2121اإلثنين  20/10/2121الثالثاء  22/10/2121 األربعـاء

النفس االجتماعي علم 

 لالتصال
 التحليل الوثائقي

قواعد بنوك و 

 المعطيات

منهجية و أدوات 

 البحث
 05031-04:11 معالجة األرشيف

 
 

 
          

  22/10/2121األحد  22/10/2121االثنين  21/10/2121الثالثاء  21/10/2121 األربعاء 

 المعلومات تسويق أنظمة 

معالجة المعلومات والوصف 

 المقنن للوسائط االلكترونية

 

 

 

أخالقيات الحوكمة و 

 المهنة
04:11-05031 

 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتباقسم   

  2020/2019الجامعية السنة 
  2008دورة جانفي 

 

 
 
 
 

 
 

  01/10/2121السبت  01/10/2121األحد  21/10/2121اإلثنين  20/10/2121الثالثاء  22/10/2121 األربعـاء

اإلدارة العلمية ألنظمة 

 لمعلوماتا

 البحث العلمي مناهج

 

أنظمة المعلومات 

 اإلدارية
 الصناعة الثقافية

مدخل إلى مبادئ 

 المناجمنت

 

04:11-05031 

 
 

  
          

  22/10/2121األحد  22/10/2121االثنين  21/10/2121الثالثاء  31/10/2101 األربعاء 

 
علم النفس االجتماعي 

 لالتصال

تقييم أنظمة المعلومات 

 التوثيقو 

 

 
الملكية الفكرية وحقوق 

 المؤلف
04:11-05031 

 

 
 
 
 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلوم اإلعالم واالتصال وعلم المكتباقسم   

  2020/2019الجامعية السنة 
  2008دورة جانفي 

 

 
 
 
 

 
 

  01/10/2121السبت  01/10/2121األحد  21/10/2121اإلثنين  20/10/2121الثالثاء  22/10/2121 األربعـاء

 spssحصاء و اإل  اقتناء البرمجيات الوثائقية
تشريعات ومواصفات 

 دولية للمعلومات
 يمنهجية البحث العلم

الجـــــــــــــــودة فـــــــــــــــي المؤسســـــــــــــــات 

 الوثائقية

 

02011-03:31 

 
 

  
          

  22/10/2121األحد  22/10/2121االثنين  21/10/2121الثالثاء  31/10/2101 األربعاء 

 الوساطة الثقافية 
 

 
 قيادة المشاريع ومقاولتية

إدارة وتنمية مصادر  

 المعلومات

 

02011-03:31 

 

 
 
 


