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تكنونوجيا اإلعالو 

   1واالتصال

علم النفس 

 االجتماعي

 مدخم إنى عهوو 

 اإلعالو واالتصال

انثروبولوجٌا اجتماعٌة 
 وثقافٌة

فً  مناهج و تقنٌات البحث
 اإلعالم و االتصالعلوم 

 

15:11-81:11 

 

 
    81:01-87:01 
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اقتصاديات وسائم 

 اإلعالو

 

 1نغة أجنبية 

تحهيم انبيانات 

 انصحفية

فنيات انتحرير 

في انصحافة 

 انمكتوبة

15:11-81:11 
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     15:11-81:11 

التدريب على انجاز 
مدكرة او عمل ميداني 

 متخصص

دراسات جمهور وسائل 
 اإلعالم

نظريات اإلعالم 
 واالتصال

 87:01-81:01 ظريات التنظيمن ملتقى المنهجية  

     80:01-82:01 
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     15:11-81:11 

  لغة أجنبية 
الحكم الراشد 

 وأخالقيات المهنة

حمالت االتصال 
 العمومي

االتصال استراتيجيات  
81:01-87:01 
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     15:11-81:11 

ملتقى ملتقى المنهجية  
 المنهجية  

 لغة أجنبية 
دراسات جمهور وسائل 

 اإلعالم

نظريات اإلعالم 
 0واالتصال

رير في فنيات التح
 الصحافة اإللكترونية

81:01-87:01 

     80:01-82:01 
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     15:11-81:11 

 
الحكم الراشد 

 وأخالقيات المهنة

إخراج صحيفة مكتوبة 
 وإلكترونية 

تدريب على انجاز 
 كرة ا تقرير تربصمد 

الصحافة المتخصصة 
 المكتوبة واإللكترونية

81:01-87:01 
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     15:11-81:11 

     81:01-87:01 

مؤسسات العالقات 
 العامة

االتصال فً 
 التنظٌمات

قنٌات التسوٌق ت
 الحدٌثة

منهجٌة البحث 
 على األنترنٌت

منهجٌة علوم 
 اإلعالم واالتصال

80:11-82:11 
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     15:11-81:11 

     81:01-87:01 

 
علم االجتماع 

 اإلعالمً

تقنٌات العمل 
 السمعً البصري

   ةاللغة اإلنجلٌزٌ
دراسات الجمهور 

 وسبر اآلراء
80:11-82:11 
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 بناء إشكالية البحث

سوسيولوجيا 
تكنولوجيا 
 المعمومات

استراتيجيات تصميم 
 تحميل الخطاب اقع االنترنيتمو 

الكتابة لموسائط 
 المتعددة

15:11-81:11 

     81:01-87:01 

      

 

 
          

  78/18/7184السبت  77/18/7184األحد  70/18/7184االثنين 71/18/7184 الثالثاء 72/18/7184األربعـاء 

منهجية البحث عمى 
 األنترنيت

انوني اإلطار الق
لمتراث والمؤسساتي 
 الثقافي

 فرنسية
نظريات الوسائط 

 المتعددة

عمم اإلجتماع 
 اإلعالمي

15:11-81:11 

     81:01-87:01 

     80:01-82:01 
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يم الحمالت اإلعالمية تصم
 واإلشهارية

 اإلحصاء وتحليل البيانات
استراتيجيات االتصال 

 وتقنيات االقناع
البروتوكول 
 والمراسيم

ملتقى القضايا 
 اإلعالمية الراهنة

80:11-82:11 
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 اللغة الفرنسية منهجية تحرير البحوث 
سلوك المستهلك 
 وصورة المؤسسة

 82:11-80:11 اتصال األزمات

  

            ذ
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منهجٌة تحرٌر مذكرة 
 تربص

مات و أخالقٌات استخدا
تكنولوجيات و وظائف  رهانات صحافة األنترنات األنترنات

 األنترنات
األنترنات و االتصال 

 82:11-80:11 داخل المنظمات

 
 

 
          

  78/18/7184السبت  77/18/7184األحد  70/18/7184االثنين 71/18/7184 الثالثاء 72/18/7184األربعـاء 

التصوير الفوتوغرافي 
 قميالر

 التسوٌق على الواب لغة انجلٌزٌة
األنظمة  اآللية تسيير 
محتوى على األنترنات 

 :CMS 
 82:11-80:11 المقاوالتٌة

 

 

          
 

 
 


