
 

 2018/2019السنة الجامعية 
 2019 جويليةاالمتحان االستدراكي دورة 

 د

قالمة 45ماي  08جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

علوم اإلعالم و االتصال و علم المكتباتقسم   
  

 
           

 

 

  التوقيت/التاريخ 13/07/2019السبت  14/07/2019األحد  15/07/2019االثنين  16/07/2019 الثالثاء 17/07/2019 األربعـاء 18/07/2019الخميس 

 تحليل البيانات الصحفية
 Aالمدرج 

دخل إلى علوم اإلعالم م

 1واالتصال 

 Aالمدرج 

تقنيات البحث  مناهج و

م في علوم اإلعال

 1االتصال و

 Aالمدرج 

اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم

 Aالمدرج 

تكنولوجيا اإلعالم 

  1واالتصال 

 Aالمدرج 

فنيات التحرير في 

 الصحافة المكتوبة

 Aالمدرج 

 1س  08:00-09:30

برمجيات تحليل البيانات 

 الصحفية

 Aالمدرج 

مدخل إلى علوم اإلعالم 

 1واالتصال 

 Aالمدرج 

 تقنيات البحث مناهج و

في علوم اإلعالم 

 2االتصال و

 Aالمدرج 

 تشريعات إعالمية

 Aالمدرج 

تكنولوجيا اإلعالم 

 2واالتصال 

 Aالمدرج 

فنيات التحرير اإلذاعي 

 والتلفزي

 Aالمدرج 

2س 11:00-12:30  

 

  التوقيت 21/07/2019 األحد 22/07/2019 االثنين 23/07/2019 الثالثاء  

  
 1لغة فرنسية 

 Aالمدرج 

لوجيا اجتماعية أنتروبو

 وثقافية

 Aالمدرج 

 

 علم النفس االجتماعي

 Aالمدرج 

 1س  08:00-09:30

  
 2لغة فرنسية 

 Aالمدرج 

 الفكر الخلدوني

 Aالمدرج 

 

القضايا الوطنية 
  والدولية المعاصرة

 Aالمدرج 

2س 11:00-12:30  
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  التوقيت/التاريخ 13/07/2019السبت  14/07/2019األحد  15/07/2019االثنين  16/07/2019 اءالثالث 17/07/2019 األربعـاء 18/07/2019الخميس 

التدريب على انجاز 
و عمل ميداني مذكرة أ

 متخصص
 Bالمدرج 

دراسات جمهور وسائل 
 اإلعالم
 Bالمدرج 

نظريات اإلعالم 
 1واالتصال
 Bالمدرج 

 استراتيجيات االتصال
 Bالمدرج 

حمالت االتصال 
 ميالعمو 

 Bالمدرج 

 نظريات التنظيم
 Bالمدرج 

 1س  08:00-09:30

 تقنيات االتصال
 Bالمدرج 

 العالقات العامة
 Bالمدرج 

نظريات اإلعالم 
 2واالتصال
 Bالمدرج 

 التسويق واالشهار
 Bالمدرج 

 المخدرات والمجتمع

 Bالمدرج 

 االتصال التنظيمي
 Bالمدرج 

 2س 11:00-12:30

 
 

  التوقيت/التاريخ 21/07/2019األحد  22/07/2019الثنين ا 23/07/2019الثالثاء   

    

وأخالقيات  الحوكمة
 المهنة
 Bالمدرج 

 1س 08:00-09:30

 2س 11:00-12:30     



 

 2018/2019السنة الجامعية 
 2019 جويليةاالمتحان االستدراكي دورة 
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   13/07/2019السبت  14/07/2019األحد  15/07/2019االثنين  16/07/2019 الثالثاء 17/07/2019 األربعـاء 18/07/2019الخميس 

ريب على انجاز التد
 تقرير تربصمذكرة أو 

 Bالمدرج 

دراسات جمهور وسائل 
 اإلعالم
 Bالمدرج 

نظريات اإلعالم 
 1واالتصال
 Bالمدرج 

إخراج صحيفة مكتوبة 
 وإلكترونية
 Bالمدرج 

فنيات التحرير في 
 الصحافة اإللكترونية

 Bالمدرج 

الصحافة المتخصصة 
 المكتوبة واإللكترونية

 Bالمدرج 

 1س 08:00-09:30

 تقنيات االتصال
 Bالمدرج 

تقنيات التنشيط 
 اإلعالمي
 Bالمدرج 

نظريات اإلعالم 
 2 واالتصال
 Bالمدرج 

 إخراج إذاعي وتلفزيوني
 Bالمدرج 

 المخدرات والمجتمع
 Bالمدرج 

الصحافة اإلذاعية 
 والتلفزيونية
 Bالمدرج 

 2س 11:00-12:30

 
 
 

  التوقيت/التاريخ 21/07/2019ألحد ا 22/07/2019االثنين  23/07/2019الثالثاء   

 
  

وأخالقيات الحوكمة  
 المهنة
 Bالمدرج 

 1س 08:00-09:30

 
    

 2س 11:00-12:30

 



 

 2018/2019السنة الجامعية 
 2019 جويليةاالمتحان االستدراكي دورة 

 د
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 لتوقيتالتاريخ/ا 13/07/2019السبت  14/07/2019األحد  15/07/2019االثنين  16/07/2019 الثالثاء 17/07/2019 األربعـاء 18/07/2019الخميس 

ام والوسائط الرأي الع

 الجديدة

 G11المدرج 

 الدراسات الثقافية

 G11المدرج 

نظريات االتصال 

 الجماهيري

 G11المدرج 

مدخل لمقاربات  

 الوسائط الجديدة

 G11المدرج 

 

المقاربات الكمية 

 والكيفية

 G11المدرج 

ابستمولوجيا اإلعالم 

 واالتصال

 G11المدرج 

 

08:00-09:30 

    

المقاربات المنهجية 

دراسة االتصال في 

 الجماهيري

 G11المدرج 

علم اجتماع 

الجمهور 

 والمستخدمين

 G11المدرج 

11:00-12:30 

 

 

          

 
 

 

 

 
 



 

 2018/2019السنة الجامعية 
 2019 جويليةاالمتحان االستدراكي دورة 
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 التاريخ/التوقيت 13/07/2019السبت  14/07/2019األحد  15/07/2019االثنين  16/07/2019 الثالثاء 17/07/2019 األربعـاء 18/07/2019الخميس 
التخطيط في العالقات 

 العامة

 G11المدرج 

تكنولوجيا االتصال 

 والفضاء العمومي

 G11المدرج 

 ملتقى المنهجية

 G11المدرج 

مهارات االتصال 

 في العالقات العامة

 G11المدرج 

المقاربات الكمية 

 والكيفية

 G11المدرج 

ابستمولوجيا اإلعالم 

 واالتصال

 G11المدرج 

08:00-09:30 

    
 لحمالتتصميم ا

 G11المدرج 

االتصال اإلقناعي 

 والحجاجي

 G11المدرج 

11:00-12:30 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 


