
 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلم المكتباعلوم اإلعالم واالتصال و قسم   

0182/9182السنة الجامعية   
   

 
           

 

 

 

 
 

 70/70/9702 االثنين 70/70/9702 الثالثاء 70/70/9702األربعاء  70/70/9702الخميس 
 األحد

70/70/9702 
 الخمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس

92/79/9702 
األربعاء 

90/79/9702 
الثالثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء 

90/79/9702 
 

 تشريعات العمل
 أ.بوزيتونة

 G11المدرج: 

 تقييم الرأي العام  
 أ.نمامشة

 Aالمدرج: 
    20777 -72007  

إدارة العالقات   
 العامة
 أ.زبيلة

 G2.3القاعة:

 

ابستمولوجيا 
 اإلعالم واالتصال

 أ.حموش
   G11المدرج: 

المقاربات الكمية 
 والكيفية
 أ.حمدي

   G11المدرج: 

  72007-00077  

 

االتصال والتسويق 
 العمومي
 أ.زيايتة
 Bالمدرج: 

     

االتجاهات 
الحديثة في 

 العالقات العامة
 أ.روابحية
 Bالمدرج: 

 00077-09007  

        09007-00077  

       
 البالغة واالتصال

 أ.زبيلة
 G11المدرج: 

00077-00007  

 
 

 

 
 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلم المكتباعلوم اإلعالم واالتصال و قسم   

0182/9182السنة الجامعية   
  

 

 

   
      

 

 

 

 

 

 70/70/9702 االثنين 70/70/9702 الثالثاء 70/70/9702األربعاء  70/70/9702الخميس 
 األحد

70/70/9702 
 الخمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس

92/79/9702 
ء األربعا

90/79/9702 
الثالثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء 

90/79/9702 
 

   
     72077 -72007  

 تحليل الخطاب
 أ.حمدي

 G2.3القاعة: 

منهجية دراسة  
 االتصال الجماهيري

 أ.بركان
 G1.6القاعة: 

 

ابستمولوجيا 
 اإلعالم واالتصال

 أ.حموش
   G11المدرج: 

المقاربات الكمية 
 والكيفية
 أ.حمدي

   G11المدرج: 

الرأي العام 
 وسائط الجديدةوال

 أ.نمامشة
القاعة: 
 الملتيميديا

 72007-00077  

 

مدخل لمقاربات 
 الوسائط الجديدة

 أ مرزوقي
 G2.3القاعة: 

       00077-09007  

   

المقاربات النظرية 
 لدراسات الجمهور

 أ.علوي
 G2.8القاعة: 

   

نظريات االتصال 
 الجماهيري

 أ.نايلي
 G1.8القاعة: 

09007-00077  

        00077-00007  

 

 
 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلم المكتباعلوم اإلعالم واالتصال و قسم   

0182/9182السنة الجامعية   
 

          

 

 
 

  

 

 

 الثالثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء 70/70/9702األربعاء  70/70/9702الخميس 
 70/70/9702 االثنين 70/70/9702

 األحد
70/70/9702 

 الخميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس
92/79/9702 

 90/79/9702األربعاء 
الثالثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء 

90/79/9702 
 

 ورشة إعداد مذكرة
 أ.سردوك

 G1.8القاعة:

  

  

صورة المؤسسة 
 املواالتصال الش
 أ.بن سالمة

 G1.8القاعة: 

 

 

 

 

72077 -72007  

   
       72007-00077  

         00077-09007  

 

االتصال وتسيير 
 األزمة
 أ.نايلي

 G2.8القاعة: 

الثقافة االتصالية 
 داخل المؤسسة

 أ.توهامي
 G1.2القاعة: 

 

تطبيقات العالقات 
العامة في 

 الجزائر
 أ.عبادنة

 G2.7القاعة:

 

 ةالمقاوالتي
 أ.بن زرارة

 G11المدرج:

 09007-00077  

   

إنتاج وإعداد مواد 
 العالقات العامة

 أ.زودة
 G1.2القاعة: 

   
 اإلشهار
 أ.دحدوح

 G1.2القاعة:

00077-00007  

 

 

 

 
 

 
 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلم المكتباعلوم اإلعالم واالتصال و قسم   

0182/9182السنة الجامعية   
  

 

 

           
 

 
 
 

 

 الثالثييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء 70/70/9702األربعاء  70/70/9702الخميس 
 70/70/9702 االثنين 70/70/9702

 األحد
70/70/9702 

 الخمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس
92/79/9702 

 90/79/9702األربعاء 
الثالثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء 

90/79/9702 
 

 ورشة إعداد مذكرة
 أ.سردوك

 G1.8القاعة:

  

  

التنظيم القانوني 
 لتداول المعلومة

 أ.بوزيتونة
 G1.7القاعة: 

  72077 -72007  

   
       72007-00077  

         00077-09007  

   

الوسائط الجديدة 
 عوقضايا المجتم
 أ.مرزوقي

 G2.2القاعة: 

الدراسات الثقافية 
والوسائط 

 الجديدة
 أ.خشة

 G2.2القاعة: 

 

 المقاوالتية
 أ.بن زرارة

 G11المدرج:

 09007-00077  

 

أنثوغرافيا الجمهور 
 والمستخدمين

 أ.حمالوي
 G1.5القاعة:

أساليب قياس 
جمهور 

ومستخدمي 
 الوسائط الجديدة

 أ.نايلي
 G1.8القاعة: 

    

لعمومي الفضاء ا
 والوسائط الجديدة

 أ.مرزوقي
 G1.5القاعة: 

00077-00007  

 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلم المكتباعلوم اإلعالم واالتصال و قسم   

0182/9182السنة الجامعية   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 70/70/9702 االثنين 70/70/9702 الثالثاء 70/70/9702األربعاء  70/70/9702الخميس 
 األحد

70/70/9702 
 الخميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس

92/79/9702 
 90/79/9702األربعاء 

الثالثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء 
90/79/9702 

 

اإلدارة العلمية 
 تألنظمة المعلوما

 أ.لعبادلة
 G1.7القاعة: 

  

     72077 -72007  

أنظمة المعلومات   
 اإلدارية 
 أ.عاشوري

 G1.2القاعة: 
   

علم النفس 
االجتماعي 

 لالتصال
 أ.شرايطية

  G2.3القاعة: 

 

الملكية الفكرية 
 وحقوق المؤلف

 أ.عاشوري
 G1.2القاعة: 

72007-00077  

    

 الصناعة الثقافية
 أ.خشة

 G1.8القاعة: 

   00077-09007  

 

مدخل إلى مبادئ 
 المناجمنت
 أ.لعابنية

 G2.7القاعة: 

 

مناهج البحث 
 العلمي
 أ.باشيوة

 G2.5القاعة: 

  

تقييم أنظمة 
المعلومات 

 والتوثيق
 أ.بن ضيف الله

 G2.7القاعة: 

 09007-00077  

        00077-00007  

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
االجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و   

تعلم المكتباعلوم اإلعالم واالتصال و قسم   

0182/9182السنة الجامعية   
  

 

 

 

 

 

 70/70/9702 االثنين 70/70/9702 الثالثاء 70/70/9702األربعاء  70/70/9702الخميس 
 األحد

70/70/9702 
 الخميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس

92/79/9702 
 90/79/9702األربعاء 

الثالثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء 
90/79/9702 

 

   
     72077 -72007  

 الوساطة الثقافية
 أ.شرايطية

 G2.7القاعة: 

  

   

قيادة المشاريع 
 ومقاولتية
 أ.مكي

  G2.7القاعة: 

  72007-00077  

 

منهجية البحث 
 العلمي
 أ.لعابنية

 G2.8القاعة: 

       00077-09007  

  
 spssاإلحصاء و 

 أ.كحول
 G1.5القاعة: 

 

اقتناء البرمجيات 
 الوثائقية

 أ.عاشوري
 G1.7القاعة: 

 

تشريعات 
 ومواصفات دولية

 للمعلومات
 أ.شابونية
 G2.8القاعة: 

 09007-00077  

   

الجودة في 
 المؤسسات الثقافية

 أ.عيواز
 G1.8القاعة: 

   

إدارة وتنمية 
 المصادر
 أ.بن زكة

 G1.1القاعة: 

00077-00007  

 
 


