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  71/17/8172السبت  71/17/8172األحد  71/17/8172اإلثنين  71/17/8172الثالثاء  71/17/8172 األربعـاء

انثروبولوجيا 
 اجتماعية وثقافية

علم النفس 

 االجتماعي

 مدخل إلى علوم 

 اإلعالم واالتصال

تكنولوجيا اإلعالم 

   1واالتصال

في  مناهج و تقنيات البحث
 اإلعالم و االتصالعلوم 

 

12:11-71:11 

 

 
    71:11-78:11 
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اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم
 1لغة أجنبية 

تحليل البيانات 

 الصحفية

فنيات التحرير 

في الصحافة 

 المكتوبة

12:11-71:11 
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     12:11-71:11 

التدريب على انجاز 
مدكرة او عمل ميداني 

 متخصص

حمالت االتصال 
 العمومي

نظريات اإلعالم 
 واالتصال

دراسات جمهور وسائل 
 الم اإلع

 78:11-71:11 نظريات التنظيم

     71:11-71:11 
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     12:11-71:11 

   
وأخالقيات ة مالحوك

 المهنة

صالاالت استراتيجيات  
71:11-78:11 

     71:11-71:11 
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  71/17/8172السبت  71/17/8172األحد  71/17/8172اإلثنين  71/17/8172الثالثاء  71/17/8172 األربعـاء

     12:11-71:11 

نظريات اإلعالم 
 1واالتصال

تدريب على انجاز 
 مدكرة ا تقرير تربص 

الصحافة المتخصصة 
 المكتوبة واإللكترونية

إخراج صحيفة 
 لكترونيةمكتوبة وإ

فنيات التحرير في 
 الصحافة اإللكترونية

71:11-78:11 

     71:11-71:11 
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     12:11-71:11 

  
دراسات جمهور  

 وسائل اإلعالم

الحكم الراشد 
 وأخالقيات المهنة

71:11-78:11 
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ابستمولوجيا علوم  ادارة العالقات العامة تقييم الراي العام المقاربات الكيفية و الكمية

 االعالم واالتصال
االتجاهات الحديثة في 

 71:11-12:11 العالقات العامة

     71:11-78:11 

     71:11-71:11 
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 71:11-12:11 االتصال والتسويق العمومي البالغة  واالتصال تشريعات العمل   

     71:11-78:11 

     71:11-71:11 
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منهجية دراسة 
 االتصال الجماهيري

المقاربات الكمية 
 الكيفيةو

نظريات االتصال 
 الجماهيري

المقاربات النظرية 
 لدراسات الجمهور

م ابستمولوجيا علو
 اإلعالم واالتصال

12:11-71:11 

     
71:11-78:11 

     
71:11-71:11 
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مدخل لمقاربات 
 الوسائط الجديدة

الرأي العام  تحليل الخطاب
 الوسائط الجديدةو

12:11-71:11 

     71:11-78:11 

     71:11-71:11 
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 اللغة الفرنسية
استراتيجيات االتصال 

 وتقنيات االقناع
  اإلحصاء وتحليل البيانات

سلوك المستهلك 
 ة المؤسسةوصور

البروتوكول 
 والمراسيم

71:11-78:11 
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 اتصال األزمات  منهجية تحرير البحوث 
ملتقى القضايا 

 اإلعالمية الراهنة
تصميم الحمالت 

 78:11-71:11 اإلعالمية واإلشهارية

  

            ذ
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 ترهانات صحافة األنترن بالتسويق على الوي لغة انجليزية
ظائف وتكنولوجيات و
 تاألنترن

االتصال داخل وت األنترن
 30: 12-30: 10 المنظمات
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التصوير الفوتوغرافي 
 الرقمي

منهجية تحرير مذكرة 
 تربص

استخدامات وأخالقيات 
 المقاوالتية ت األنترن

األنظمة  اآللية تسيير 
 :حتوى على األنترنتم

CMS  
10 :30-12 :30 
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مدخل إلى علم 

 ألارشيف

 

تنظيم و تسيير أنظمة 

 املعلومات

 

 لغات توثيقيـــــــة

 

التراث املادي 

الالمادي في و 

 الجزائر

ناهج وتقنيات م

 البحث
10 :30-12 :30 
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علــم الكتاب: تاريخ 

 املكتوب

تكنولوجيا 

 التوثيقاملعلومات و 
 10 :30-12 :30 
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النفس الاجتماعي علم 

 لالتصال

بنوك و قواعد 

 املعطيات

معالجة املعلومات 

الوصف املقنن و 

 للوسائط الالكترونية

 

منهجية و أدوات 

 البحث

أخالقيات الحوكمة و 

 املهنة
12:11-71:11 

 
 

 
          

  81/17/8172السبت  87/17/8172األحد  88/17/8172اإلثنين  81/17/8172الثالثاء  81/17/8172 ربعـاءاأل

 معالجة ألارشيف  
 التحليل الوثائقي

 

تسويق أنظمة 

 املعلومات
12:11-71:11 
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امللكية الفكرية 

 حقوق املؤلفو 

 

أنظمة املعلومات 

 إلادارية

 

علم النفس الاجتماعي 

 لالتصال

 

تقييم أنظمة 

 التوثيقاملعلومات و 

مدخل إلى مبادئ 

 املناجمنت
10 :30-12 :30 
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إلادارة العلمية 

 ألنظمة املعلومات
 30: 12-30: 10 البحث العلمي مناهج الصناعة الثقافية
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 إدارة املعرفة

 

السياسة الوطنية 

 للمعلومات

 إلادارة الاستراتيجية

 

 تقييم ألاداء

 

الاتصال التنظيمي 

 العالقات العامةو 
12:11-71:11 
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 تقنيات العرض

 

 املناجمنت الثقافي

 

مشاريع رقمنة 

 التراث
 71:11-12:11 إدارة الجودة

 

 
 
 


