
 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلم المكتبال و علوم اإلعالم واالتصاقسم   

9182/1818السنة الجامعية   
   

 
           

 

 

 

 
 

  91/24/4242الثالثاء  91/24/4242األربعاء  42/24/4242الخميس  42/24/4242األحد  42/24/4242االثنين 

 

 تقييم الرأي العام
 أ.نمامشة

 G2.8المدرج: 

االتصال والتسويق 
 العمومي
 أ.بركان

 G.1.5المدرج: 

 تشريعات العمل
 أ.جدادوة

 G1.2المدرج: 

 21:22 -21:22  

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 أ.حموش

   G11المدرج: 
  

  

 
  21:22-99:22  

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة

 G2.2المدرج: 

    

 إدارة العالقات العامة
 أ.زبيلة

 G2.1القاعة:

99:22-94:22  

 

 المقاربات الكمية والكيفية
 أ.حمدي

   G11المدرج: 
 

االتجاهات الحديثة في العالقات 
 العامة

 قواليسأ.
 G2.7المدرج: 

 94:22-92:22  

     92:22-93:22  

 

 
 

 
 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   
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  91/24/4242الثالثاء  91/24/4242األربعاء  42/24/4242الخميس  42/24/4242األحد  42/24/4242االثنين 

 الرأي العام والوسائط الجديدة
 أ.نمامشة

   G11المدرج: 
    21:22 -21:22  

 عالم واالتصالابستمولوجيا اإل
 أ.حموش

   G11المدرج: 

المقاربات النظرية لدراسات  
 الجمهور
 أ.علوي

 G1.2القاعة: 

     21:22-99:22  

   

مدخل لمقاربات الوسائط 
 الجديدة

 أ مرزوقي
 G.11القاعة: 

منهجية دراسة االتصال 
 الجماهيري
 أ.بركان

 G1.5القاعة: 

 تحليل الخطاب
 أ.حمدي

 G2.4القاعة: 

99:22-4:229  

 

 المقاربات الكمية والكيفية
 أ.حمدي

   G11المدرج: 
  

نظريات االتصال 
 الجماهيري

 أ.نايلي
 G11القاعة: 

94:22-92:22  

     92:22-93:22  
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  91/24/4242الثالثاء  91/24/4242األربعاء  42/24/4242الخميس  42/24/4242األحد  42/24/4242االثنين 

    

 

 

 

21:22 -21:22  

 ورشة إعداد مذكرة
 أ.سردوك

 G2.7القاعة:

 المقاوالتية 
 أ.بن زرارة

 G1.5القاعة: 

    21:22-99:22  

   

صورة المؤسسة واالتصال 
 الشامل
 أ.مكي

 G2.8القاعة: 

 

إنتاج وإعداد مواد 
 العالقات العامة

 أ.زودة
 G1.5القاعة: 

99:22-94:22  

 الثقافة االتصالية داخل المؤسسة
 أ.عبادنة

 G2.3القاعة: 

    94:22-92:22  

 

تطبيقات العالقات العامة في 
 الجزائر
 أ.مكي

 G1.5القاعة:

 

 اإلشهار
 أ.دحدوح

 G1.5المدرج:

 االتصال وتسيير األزمة
 أ.نايلي

 G1.5القاعة: 

92:22-93:22  
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  91/24/4242الثالثاء  91/24/4242ألربعاء ا 42/24/4242الخميس  42/24/4242األحد  42/24/4242االثنين 

     21:22 -21:22  

 ورشة إعداد مذكرة
 أ.سردوك

 G2.7القاعة:

 المقاوالتية 
 أ.بن زرارة

 G1.5المدرج:

الفضاء العمومي والوسائط  
 الجديدة

 أ.مرزوقي
 G1.6القاعة: 

 

الدراسات الثقافية والوسائط 
 الجديدة
 أ.خشة

 G2.4القاعة: 

21:22-99:22  

      99:22-94:22  

     94:22-92:22  

 التنظيم القانوني لتداول المعلومة
 أ.بوزيتونة

 G1.2القاعة: 

أنثوغرافيا الجمهور 
 والمستخدمين

 أ.بوناب

 G1.1القاعة:

 

الوسائط الجديدة وقضايا 
 المجتمع

 أ.مرزوقي
 G2.7القاعة: 

أساليب قياس جمهور 
 ومستخدمي الوسائط الجديدة

 أ.نايلي
 G1.7: القاعة

92:22-93:22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلم المكتبال و علوم اإلعالم واالتصاقسم   
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  91/24/4242الثالثاء  91/24/4242األربعاء  42/24/4242الخميس  42/24/4242األحد  42/24/4242االثنين 

  

 علم النفس االجتماعي لالتصال
 أ.شرايطية

 G2.8القاعة: 

  21:22 -21:22  

 مناهج البحث العلمي
 أ.باشيوة

 G1.6القاعة: 

ة ألنظمة اإلدارة العلمي
 المعلومات
 أ.لعبادلة

  G2.8القاعة: 

  
 مدخل إلى مبادئ المناجمنت

 أ.ماضي

 G1.7القاعة: 

الملكية الفكرية وحقوق 
 المؤلف

 أ.عاشوري
 G1.6القاعة: 

21:22-99:22  

     99:22-94:22  

 

 الصناعة الثقافية
 أ.خشة

 G1.1القاعة: 
 

تقييم أنظمة المعلومات 
 والتوثيق

 أ.بن ضيف الله
 G.2.2لقاعة: ا

 أنظمة المعلومات اإلدارية 
 أ.عاشوري

 G2.7القاعة: 

94:22-92:22  

     92:22-93:22  

 
 
 

 

 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلم المكتبال و علوم اإلعالم واالتصاقسم   

9182/1818السنة الجامعية   
 

 

 

 

 

 

  91/24/4242الثالثاء  91/24/4242األربعاء  42/24/4242الخميس  42/24/4242األحد  42/24/4242االثنين 

 اقتناء البرمجيات الوثائقية
 أ.عاشوري

 G1.1القاعة: 

   

دة في المؤسسات الجو
 الثقافية
 أ.عيواز

 G2.8القاعة: 

21:22 -21:22  

 

 spssاإلحصاء  و 
 أ.كحول

  G1.7القاعة: 

 الوساطة الثقافية
 أ.شرايطية

  G2.5القاعة: 

  21:22-99:22  

    

تشريعات 
 ومواصفات دولية

 للمعلومات
 أ.شابونية

 G1.7القاعة: 

 منهجية البحث العلمي
 .ماضيأ

 G2.7القاعة: 

22:99-94:22  

     94:22-92:22  

 
 إدارة وتنمية المصادر

 أعيواز
 G1.2القاعة: 

 

قيادة المشاريع 
 ومقاولتية
 أ.مكي

 G1.2القاعة: 

 92:22-93:22  

 
 


