
 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
   2019جانفي دورة 

 
           

 
 

 

  02/10/4102السبت  41/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  44/10/4102الثالثاء  42/10/4102 األربعـاء 42/10/4102 الخميس

انثروبولوجيا  1لغة أجنبية 
 اجتماعية وثقافية

علم النفس 

 االجتماعي

 مدخل إلى علوم 

 اإلعالم واالتصال

تكنولوجيا اإلعالم 

   1واالتصال
مناهج و تقنيات البحث في 

 علوم اإلعالم واالتصال
10:11-01:11 

  

 
   

 

 
01:21-04:21 

 

 
          

  47/10/4102 األحد 40/10/4102 اإلثنين 42/10/4102 لثالثاءا 21/10/4102 األربعاء 20/10/4102 الخميس

  
فنيات التحرير في 

 الصحافة المكتوبة

تحليل البيانات 

 الصحفية

يات اقتصاد

 وسائل اإلعالم
10:11-01:11 

  
 

 

  
 
 
 
 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019جانفي دورة 

 
 

 

 

  02/10/4102السبت  41/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  44/10/4102الثالثاء  42/10/4102 األربعـاء 42/10/4102الخميس 

 
     10:11-01:11 

دراسات جمهور وسائل 
 استراتيجيات االتصال اإلعالم

التدريب على انجاز 
مل ميداني مدكرة او ع

 متخصص

حمالت االتصال 
 العمومي

وأخالقيات ة مالحوك
 المهنة

 04:21-01:21 نظريات التنظيم

      02:21-03:21 

 
 

 
          

  47/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  42/10/4102الثالثاء  21/10/4102 األربعاء 20/10/4102الخميس 

     10:11-01:11 

    
 نظريات اإلعالم

 04:21-01:21 واالتصال

     02:21-03:21 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019جانفي دورة 

 
  

          

 
 

 

  02/10/4102السبت  41/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  44/10/4102الثالثاء  42/10/4102 األربعـاء 42/10/4102الخميس 

 
     10:11-01:11 

دراسات جمهور وسائل 
 اإلعالم

فنيات التحرير في 
 الصحافة اإللكترونية

التدريب على انجاز 
 تقرير تربصمذكرة أو 

الصحافة المتخصصة 
 المكتوبة واإللكترونية

وأخالقيات  الحوكمة
 المهنة

إخراج صحيفة مكتوبة 
 وإلكترونية

01:21-04:21 

      02:21-03:21 

 
 

 
 

  47/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  42/10/4102الثالثاء  21/10/4102 األربعاء 20/10/4102الخميس 

     10:11-01:11 

  
 

 
نظريات اإلعالم 

 1واالتصال
01:21-04:21 

 

 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   
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  2019جانفي دورة 

 

 

 

 

  02/10/4102السبت  41/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  44/10/4102الثالثاء  42/10/4102 األربعـاء 42/10/4102الخميس 

االتجاهات الحديثة في  تشريعات العمل

المقاربات الكيفية  تقييم الراي العام قات العامةادارة العال العالقات العامة

 الكميةو
ابستمولوجيا علوم االعالم 

 01:11-10:11 واالتصال

      01:21-04:21 

      02:21-03:21 

 
 

 
 

  47/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  42/10/4102الثالثاء  21/10/4102 األربعاء 20/10/4102الخميس 

 01:11-10:11 االتصال والتسويق العمومي التصالالبالغة  وا    

     01:21-04:21 

     02:21-03:21 

 

   
          

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019جانفي دورة 

 

 

 

 

 

 
 

  02/10/4102السبت  41/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  44/10/4102الثالثاء  42/10/4102 األربعـاء 42/10/4102الخميس 

الرأي العام 
 الوسائط الجديدةو

دراسة منهجية 
 االتصال الجماهيري

نظريات االتصال 
 الجماهيري

المقاربات النظرية 
 لدراسات الجمهور

المقاربات الكمية 
 الكيفيةو

ابستمولوجيا علوم 
 اإلعالم واالتصال

10:11-01:11 

      
01:21-04:21 

      
02:21-03:21 

 

 
          

  47/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  42/10/4102الثالثاء  21/10/4102 األربعاء 20/10/4102الخميس 

   
مدخل لمقاربات  تحليل الخطاب

 الوسائط الجديدة
10:11-01:11 

     01:21-04:21 

     02:21-03:21 

 

 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   
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  02/10/4102السبت  41/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  44/10/4102الثالثاء  42/10/4102 األربعـاء 42/10/4102الخميس 

الثقافة االتصالية 
 المقاوالتية داخل المؤسسة

عدإد موإد  إنتاج وإ 
 إلعالقات إلعامة

 ورشة إعدإد مذكرة إإلشهار
صورة إلمؤسسة 
 وإالتصال إلشامل

01:21-04:21 

 
          

  47/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  42/10/4102الثالثاء  21/10/4102 األربعاء 20/10/4102الخميس 

  
تطبيقات إلعالقات 
 إلعامة في إلجزإئر

إالتصال وتسيير 
 إألزمة

 01:21-04:21 

  

            
 
 
 
 
 
 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019جانفي دورة 

 
 
 
 
 
 

 
 

  02/10/4102السبت  41/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  44/10/4102الثالثاء  42/10/4102 األربعـاء 42/10/4102الخميس 

إلدرإسات إلثقافية 
 إلوسائط إلجديدةو 

 المقاوالتية

أساليب قياس جمهور 

ومستخدمي الوسائط 

 الجديدة

أنثوغرإفيا          
 إلجمهور وإلمستخدمين

 ورشة إعدإد مذكرة
إلفضاء إلعمومي 
 وإلوسائط إلجديدة

10 :30-12 :30 

 
 

  
  47/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  42/10/4102الثالثاء  21/10/4102 األربعاء 20/10/4102الخميس 

  
إلوسائط إلجديدة 
 وقضايا إلمجتمع

التنظيييم النييانوني لتييداول 

المعلوميييية فييييي الف ييييا  

 العمومي
 

 10 :30-12 :30 

 

 

          
 

 
 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019جانفي دورة 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  02/10/4102السبت  41/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  44/10/4102الثالثاء  42/10/4102 األربعـاء 42/10/4102الخميس 

مدخل إلى علم 

 ألارشيف

التراث املادي 

 الالمادي في الجزائرو 

 

تكنولوجيا املعلومات 

 التوثيقو 

 

 التوثيقلغات 

 

مناهج وتقنيات 

 البحث

تنظيم و تسيير أنظمة 

 املعلومات
10 :30-12 :30 

 
 

 
          

  47/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  42/10/4102الثالثاء  21/10/4102 األربعاء 20/10/4102الخميس 

 
 

 
 

علــم الكتاب: تاريخ 

 املكتوب
 10 :30-12 :30 

 

 

  
 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019جانفي دورة 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  02/10/4102السبت  41/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  44/10/4102الثالثاء  42/10/4102 األربعـاء 42/10/4102الخميس 

معالجة املعلومات 

الوصف املقنن و 

 ةللوسائط الالكتروني

 

النفس الاجتماعي علم 

 لالتصال

قواعد بنوك و 

 املعطيات

أخالقيات الحوكمة و 

 املهنة

منهجية و أدوات 

 البحث
 01:11-10:11 التحليل الوثائقي

 
 

 
          

  47/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  42/10/4102الثالثاء  21/10/4102 األربعاء 20/10/4102الخميس 

  معالجة ألارشيف  

 تسويق أنظمة

 املعلومات

 

10:11-01:11 

 

 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
  2019جانفي دورة 

 

 
 
 
 

 
 

  02/10/4102السبت  41/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  44/10/4102الثالثاء  42/10/4102 األربعـاء 42/10/4102الخميس 

مدخل إلى مبادئ 

 املناجمنت
علم النفس الاجتماعي 

 لالتصال

 الصناعة الثقافية

 

تقييم أنظمة 

 التوثيقاملعلومات و 

 

البحث  مناهج

 العلمي

أنظمة املعلومات 

 إلادارية

 

10 :30-12 :30 

 
 

  
          

  47/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  42/10/4102الثالثاء  21/10/4102 األربعاء 20/10/4102الخميس 

  
امللكية الفكرية 

 وحقوق املؤلف
 

إلادارة العلمية 

 ألنظمة املعلومات
10 :30-12 :30 

 

 
 
 
 
 



 

قالمة 54ماي  80جامعة   
 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

اتتصال و علم المكتبعلوم اإلعالم و االقسم   

  2019/2018السنة الجامعية 
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  02/10/4102السبت  41/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  44/10/4102الثالثاء  42/10/4102 األربعـاء 42/10/4102الخميس 

اقتناء البرمجيات 

 الوساطة الثقافية الوثائقية

الجــودة فــي املؤسســات 

 الوثائقية

 

 spssحصاء و إلا 
منهجية البحث 

 العلمي

صادر  إدارة وتنمية م

 املعلومات
10:11-01:11 

 
 

  
          

  47/10/4102األحد  40/10/4102اإلثنين  42/10/4102الثالثاء  21/10/4102 األربعاء 20/10/4102الخميس 

  

قيادة املشاريع 

 ومقاولتية

 

 

 

تشريعات ومواصفات 

 دولية للمعلومات
10:11-01:11 

 

 
 
 


