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5102االمتحان االستدراكي دورة جوان   

 د
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علوم اإلعالم و االتصال و علم المكتباتقسم   
  

 
           

 
 

  التوقيت 6161جوان  66السبت  6161جوان   66االحد  6161جوان  61االثنين   6161جوان  61الثالثاء  6161جوان  61األربعاء  6161جوان  61الخميس 

أنتروبولوجيا اجتماعية 

 وثقافية

G.11, G.1/1, G.1/2, 

G.1/7, G.1/8 

اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم

 

G.11, G.1/1, 

G.1/2, G.1/7, 

G.1/8 

مناهج و تقنيات البحث 

في علوم اإلعالم و 

 6االتصال س

G.11, G.1/1, 

G.1/2, G.1/7, 

G.1/8 

فنيات التحرير في 

 الصحافة المكتوبة

G.11, G.1/1, 

G.1/2, G.1/7, 

G.1/8 

مدخل إلى علوم اإلعالم 

 6واالتصال س

G.11, G.1/1, 

G.1/2, G.1/7, 

G.1/8 

تكنولوجيا اإلعالم 

  6تصال سواال
G.11, G.1/1, 

G.1/2, G.1/7, 

G.1/8 

61:11-66:61 

 1س 

 الفكر الخلدوني

  

G.11, G.1/1, 

G.1/2, G.1/7, 

G.1/8 

 تشريعات إعالمية

 

G.11, G.1/1, 

G.1/2, G.1/7, 

G.1/8 

مناهج و تقنيات البحث 

في علوم اإلعالم و 

 6االتصال س

G.11, G.1/1, 

G.1/2, G.1/7, 

G.1/8 

اإلذاعي  فنيات التحرير

 والتلفزي

G.11, G.1/1, 

G.1/2, G.1/7, 

G.1/8 

مدخل إلى علوم اإلعالم 

 6واالتصال س

G.11, G.1/1, 

G.1/2, G.1/7, 

G.1/8 

تكنولوجيا اإلعالم 

 6واالتصال س

G.11, G.1/1, 

G.1/2, G.1/7, 

G.1/8 

61:11-61:11 

6س  

 

 
          

الخميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس 
61/11/6161 

 التوقيت  61/11/6161 السبت 61/11/6161األحد  61/11/6161االثنين  66/11/6161الثالثاء 66/11/6161األربعياء
 

     
 علم النفس االجتماعي

G.11, G.1/1, G.1/2, G.1/7, G.1/8 
 1س  61:11-66:61

     
  القضايا الوطنية والدولية المعاصرة
G.11, G.1/1, G.1/2, G.1/7, G.1/8 

6س 61:11-61:11  
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 6161جوان  61الخميس 
جوان  61األربعاء 

6161 
  التوقيت 6161جوان  66السبت  6161جوان   66االحد  6161جوان  61االثنين   6161جوان  61الثالثاء 

 ترجمة

G.1/2 

 أنفوغرافيا

G.1/2 

تقنيات اإلقناع و 
 التأثير

G.1/2 

إدارة العالقات 
 العامة

G.1/2 

 الحمالت اإلعالمية

G.1/2 

اسة الجمهور و در
 الرأي العام

G.1/2 

 1س  00:00-10:00

 ترجمة

G.1/2 

فنيات التحرير 
 6الصحفي س

G.1/2 

 تقنيات التنشيط

G.1/2 

العالقات العامة 
والتكنولوجيات 

 الحديثة

G.1/2 

السيميولوجيا 
 العامة

G.1/2 

 االتصال السياسي

G.1/2 

6س 30: 00-12: 14  

 
 

 
          

  التوقيت  61/16/6161 السبت 61/11/6161األحد  61/11/6161االثنين  66/11/6161الثالثاء 66/11/6161ربعياءاأل 61/11/6161الخميس 

    

السيميولوجيا 
 العامة

G.1/2 

منهجية البحوث 
 الميدانية

G.1/2 

 1س  00:00-10:00

   
القضايا الدولية 

 الراهنة

التسويق و 
 6اإلتصال س

G.1/2 

تنظيم المؤسسات 
 العملوتشريعات 

G.1/2 

6س 30: 00-12: 14  
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 6161جوان  61االثنين   6161جوان  61الثالثاء  6161جوان  61األربعاء  6161جوان  61الخميس 
جوان   66االحد 

6161 
  التوقيت 6161جوان  66السبت 

مونتاج و ميكساج 
 6رقمي س

G.1/5 

 أساليب اإلقناع

G.1/5 

فنيات التحرير 
 اإلذاعي و
 التلفزيوني

G.1/5 

إنتاج روبورتاج و 
 تنشيط حصة

G.1/5 

 أخالقيات المهنة

G.1/5 

 تقنيات التنشيط

G.1/5 

 1س  00:00-10:00

مونتاج وميكساج 
 6س رقمي

G.1/5 

 إدارة الحوار

G.1/5 

اإلخراج اإلذاعي و 
  6س التلفزيوني

G.1/5 

إنتاج روبورتاج 
 وتنشيط حصة

G.1/5 

الترجمة 
 اإلعالمية

G.1/5 

عالقات الدولية ال
 والقضايا الراهنة

G.1/5 

6س 30: 00-12: 14  

 
 

 
 

  التوقيت  61/16/6161 السبت 61/11/6161األحد  61/11/6161االثنين  66/11/6161الثالثاء 66/11/6161األربعياء 61/11/6161الخميس 

   
 إنجاز نشرة أخبار

G.1/5 

  فرنسية

G.1/5 

سيميولوجيا 
 اإلتصال

G.1/5 

 1س  00:00-10:00

   

فنيات التحرير 
اإلذاعي 

 والتلفزيوني

G.1/5 

تقنيات البرمجة 

 اإلذاعية والتلفزيونية

G.1/5 

سيميولوجيا 
 الصورة

G.1/5 

6س 30: 00-12: 14  
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 6161جوان  61االثنين   6161جوان  61الثالثاء  6161جوان  61األربعاء  6161جوان  61الخميس 
جوان   66 االحد

6161 
  التوقيت 6161جوان  66السبت 

 السيميولوجيا العامة

G.1/1 

 ترجمة

G.1/1 

 فنيات التحرير

G.1/1 

منهجية البحوث 
 الميدانية

G.1/1 

دراسة الجمهور 
 و الرأي العام

G.1/1 

اإلشهار المطبوع و 
 الالفتات اإلشهارية

G.1/1 

 

 1س  00:00-10:00

 االتصالسيميولوجيا 

G.1/1 

 

 مةترج

G.1/1 

الحمالت اإلعالمية 
 واإلعالنية

G.1/1 

القضايا الدولية 
 الراهنة

G.1/1 

االشهار السمعي 
 بصري

 االشهار االلكتروني

G.1/1 

6س 30: 00-12: 14  

 

 
 

  قيتالتو   61/16/6161 السبت 61/11/6161األحد  61/11/6161االثنين  66/11/6161الثالثاء 66/11/6161األربعياء 61/11/6161الخميس 

  
التسويق و اإلتصال 

 6س

اقتصاد وكاالت 
اإلشهار و 
 6تشريعاتها س

 6أنفوغرافيا س
تقنيات اإلقناع و 

 التأثير

 1س  00:00-10:00

    
 انفوغرافيا

 6س

تحرير و إخراج 
 اإلعالنات

6س 30: 00-12: 14  
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 6161جوان  61االثنين   6161ان جو  61الثالثاء  6161جوان  61األربعاء  6161جوان  61الخميس 
جوان   66االحد 

6161 
  التوقيت 6161جوان  66السبت 

 6فرنسية س
منهجية البحث على 

 األنترنيت
 علم االجتماع اإلعالمي

سوسيولوجيا 

 تكنولوجيا المعلومات

نظريات الوسائط 

 المتعددة

استراتيجيات تصميم 

 موقع ويب

 

 6س  00:00-10:00

 6فرنسية س

لدراسات تقنيات ا

 الميدانية

 

 معالجة الصور

 

مدخل إلى تحليل 

  6الخطاب س

النقد الفني للتصاميم 

 الرقمية

 لغة انجليزية

 

61:11-66:61 6س   

 

 
          

  التوقيت  61/16/6161السبت  61/11/6161األحد  61/11/6161االثنين  66/11/6161الثالثاء 66/11/6161األربعـاء 61/11/6161الخميس 

   
الكتابة للوسائط 

 المتعددة

اإلطار القانوني و 

 المؤسساتي
 6س  10:00-00:00 بناء إشكالية البحث

  
ورشة الكتابات 

 الصحفية

 تشريع األنترنت

 
 إحصاء

إنجاز منتوج رقمي 

 (DVD-)موقع ويب
61:11-66:61 6س   
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 6161جوان  61االثنين   6161جوان  61 الثالثاء 6161جوان  61األربعاء  6161جوان  61الخميس 
جوان   66االحد 

6161 
  التوقيت 6161جوان  66السبت 

تقنيات العمل السمعي 

 6البصري س

االتصال في 

 6التنظيمات س

منهجية البحث على 

 األنترنيت

مؤسسات العالقات 

 العامة

دراسات الجمهور 

 و سبر اآلراء

علم اإلجتماع 

 اإلعالمي
 1س  00:00-10:00

تقنيات العمل السمعي 

 6البصري س

االتصال في 

 6التنظيمات س

سوسيولوجيا 

تكنولوجيا 

 المعلومات

استراتيجيات اإلدارة 

 والعالقات العامة
 انجليزية

قانون اإلشهار 

 واخالقياته

61:11-66:61 6س   

 

 
          

الخمييييييييييييييييييييييييييييييييييس 
61/11/6161 

  61/16/6161 السبت 61/11/6161األحد  61/11/6161االثنين  66/11/6161الثالثاء 66/11/6161األربعياء
  التوقيت

 إنجليزية    
تقنيات التسويق 

 الحديثة

منهجية علوم 

 اإلعالم و اإلتصال
 1س  00:00-10:00

   
اقتصاديات المؤسسات 

 الدولية

تقنيات الدراسات 

 الميدانية

منهجية تصميم 

وتحليل المواقع 

 االلكترونية

61:11-66:61 6س   
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جييييييييييييييوان  61الخميييييييييييييييس 
6161 

جوان  61األربعاء 
6161 

جيييييييييييييييوان  61الثالثييييييييييييييياء 
6161 

جييييييييييييييييوان  61االثنييييييييييييييييين  
6161 

جوان   66االحد 
6161 

جوان  66السبت 
6161 

  التوقيت

 
التسويق على 

 الويب
تكنولوجيا و 

 وظائف األنترنيت
استخدامات و 

 أخالقيات األنترنيت
 6س انجليزية المقاوالتية

 1س  00:00-10:00

 
منهجية تحرير 

 مذكرة
األنظمة اآللية 
 لتسيير المحتوى

التصوير الرقمي 
 الفوتوغرافي

األنترنيت و 
إتصال 

 التنظيمات

رهانات صحافة 
 األنترنيت

 6س

61:11-66:61 6س   
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 6161جوان  61االثنين   6161جوان  61الثالثاء  6161جوان  61األربعاء  6161جوان  61الخميس 
جوان   66االحد 

6161 
  التوقيت 6161جوان  66السبت 

 مدخل إلى علم األرشيف
علم الكتاب: تاريخ 

 المكتوب

 لغات توثيقية

 

تكنولوجيا المعلومات و 

 التوثيق
 إعالم آلي توثيقي

 مناهج و تقنيات البحث

 
61:11-66:61 

 6س 

المؤسسات األرشيفية 

 في الجزائر

 

ئق صيانة و ترميم الوثا

 والمخطوطات

الوصف المقنن 

 لألوعية غير الكتب

تكنولوجيا المعلومات 

 والتوثيق

مناهج وتقنيات 

 البحث
 61:11-61:11 نظريات اإلعالم

 6س

  التوقيت  61/16/6161 السبت 61/11/6161األحد  61/11/6161االثنين  66/11/6161الثالثاء 66/11/6161األربعياء 61/11/6161الخميس 

   
المعايير الموحّدة في 

 المؤسسات
 6فرنسية س 

تسيير  ت. و

 المؤسسات الوثائقية
61:11-66:61 

 6السداسي 

 فرنسية  
الببليوغرافيا 

والوابوغرافيا 

 المتخصصة

التراث المادي و 

الالمادي في الجزائر 

 6س

 61:11-61:11 لغات توثيقيـــــــة
 6س 
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 6161جوان  61الثالثاء  6161جوان  61األربعاء  6161جوان  61الخميس 
جيييييييييييييييوان  61االثنيييييييييييييييين  

6161 
 6161جوان   66االحد 

جوان  66السبت 
6161 

  التوقيت

 تسويق املعلومات

 1س
 إعالم آلي توثيقي لغة إنجليزية تكوين القراء

مدخل إلى علم 

 ألارشيف

شبكييييييييييييييييات 
 لمعلوماتا

 1س  00:00-10:00

 تكويــــــــن القــــــــراء لغة فرنسية
تقنيــــات الدراسة 

 الميدانية

اإلعالم 
اآللـــــــــــــي 

 التوثيقي

تقييم المؤسسات 
 الوثائقية

تسويق 
 المعلومات

6س 30: 00-12: 14  

 
 

الخميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس 
61/11/6161 

  61/16/6161 السبت 61/11/6161األحد  61/11/6161ن االثني 66/11/6161الثالثاء 66/11/6161األربعياء
  التوقيت

 التحليل الوثائقي تقنيات البحث   
تقييم 

المؤسسات 

 6الوثائقية س

 1س  00:00-10:00

لغة فرنسية  التحليل الوثائقي شبكييييييييييييييييات المعلومات   

6س  

6س 30: 00-12: 14  
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 6161جوان   66االحد  6161جوان  61االثنين   6161جوان  61الثالثاء  6161جوان  61ربعاء األ 6161جوان  61الخميس 
جوان  66السبت 
6161 

 التوقيت

 النشر الالكتروني

 1س

G.2/1 

 1 نظريات املعلومات

G.2/1 

ثقافـــــــــــــــــــة 
2  المعلومات  

G.2/1 

إلاطار القانوني 

 1للمؤسسات س

G.2/1 

 مدخل للمناجمنت

 1س

G.2/1 

 أوعية املعلومات

 1س

G.2/1 

00:00-10:00 

 إدارة شبكات المكتبات
 2س

G.2/1 

6 إدارة الموارد البشرية  

G.2/1 

تسيير المحتوى العلمي 
6س على االنترنت  

G.2/1 

الدراسات الميدانية وتحليل 
2س البيانات  

G.2/1 

 التقييـــــــــــــــــس
2س  

G.2/1 

منهجية البحث 

 1س  العلمي

G.2/1 

61:11-66:61  

 

 
 

الخمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس 
61/11/6161 

  61/16/6161 السبت 61/11/6161األحد  61/11/6161االثنين  66/11/6161الثالثاء 66/11/6161األربعياء
 التوقيت

    
 نظم إدارة التعليم االلكتروني

6س   

املؤسسات 

 1س الوثائقية

00:00-10:00 

    
لفكريــــــــــــةلملكيــــــة اا  

6س  

 فرنسية متخصصة

6س  

61:11-66:61  
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