الدفعة األولى :من  50جوان إلى غاية  05جوان :0500
السبت
0500-50-50
فنيات التحرير
 50:35-50:35اإلعالمي والتلفزي
(أ.عباينية)
00:35-00:35

األحد
0500-50-50

االثنين
0500-50-50

الثالثاء
0500-50-50

األربعاء
0500-50-50

الخميس
0500-50-05

مناهج وتقنيات
البحث في علوم
اإلعالم واالتصال
(أ.عثامنية)

تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال
(أ.نمامشة)

مدخل إلى علوم
اإلعالم واالتصال
(أ.زودة)

تحليل البيانات
وعرضها
(أ.حاجي
أسماء+كحول)

تشريعات إعالمية
(أ.حاجي)

الفكر الخلدوني
(أ.بولبازين)

لغة أجنبية
(أ.بن صانع+
أ.خوالدية)

الدفعة األولى :من  50جوان إلى غاية  05جوان :0500

00:55-05:55
01:55-03:55

السبت
0500-50-50

األحد
0500-50-50

نظريات اإلعالم
واالتصال
(أ.بوقرعة)

االتصال التنظيمي
(أ.زيايتة)

االثنين
0500-50-50
العالقات العامة
(أ.علوي)

الثالثاء
0500-50-50
تقنيات االتصال
أ.بن زرارة

األربعاء
0500-50-50

الخميس
0500-50-05

التسويق واالشهار
(أ.بن سالمة)

المخدرات
والمجتمع
(أ.بولبازين)

الدفعة األولى :من  50جوان إلى غاية  05جوان :0500
السبت
0500-50-50
00:55-05:55
01:55-03:55

نظريات اإلعالم
واالتصال
(أ.بوقرعة)

األحد
0500-50-50
الصحافة اإلذاعية
والتلفزيونية
(أ.حموش)

االثنين
0500-50-50
تقنيات التنشيط
اإلعالمي
(أ.سردوك)

الثالثاء
0500-50-50
تقنيات االتصال
(أ.بن زرارة)

األربعاء
0500-50-50
إخراج إذاعي
وتلفزيوني
(أ.حموش)

الخميس
0500-50-05
المخدرات والمجتمع
(أ.بولبازين)

الدفعة األولى :من  50جوان إلى غاية  05جوان :0500
السبت
0500-50-50

األحد
0500-50-50

االثنين
0500-50-50

الثالثاء
0500-50-50

50:35-50:35

صيانة وترميم
المؤسسات األرشيفية مناهج وتقنيات البحث
لغات توثيقيـــــــة
في الجزائر
الوثائق والمخطوطات
(أ.باشيوة)
(أ.ماضي)
(أ.لحول)
(أ.بن زايد)

00:35-00:35

تكنولوجيا المعلومات
والتوثيق
(أ.شنيقل)

األربعاء
0500-50-50

الخميس
0500-50-05

نظريات اإلعالم
(أ.مــــــكي)

البيبليوغرافيا
والوابوغرافيا
المتخصصة
(أ.عيواز)

الدفعة األولى :من  50جوان إلى غاية  05جوان :0500

00:55-05:55

01:55-03:55

السبت
0500-50-50
تقييم أنظمة
المعلومات
(أ .ماضي)

األحد
0500-50-50

االثنين
0500-50-50

تطبيقات الرقمنة في
أنظمة المعلومات
(أ.لحول)

البرمجيات الوثائقية
(أ.بن زكة)

إدارة المخاطر في
أنظمة المعلومات
(أ.بن زايد)

الثالثاء
0500-50-50
سياسة تنمية
المجموعات
(أ.بن ضيف هللا)
النشر وحقوق
التأليف
(أ.بن زكة)

األربعاء
0500-50-50
المكتبات الرقمية
(أ.باشيوة)

الخميس
0500-50-05
المخدرات والمجتمع
(أ.بولبازين)

الدفعة الثانية :من  01جوان إلى غاية  05جوان :0500
االثنين
0500-50-01
-50:35
50:35

مهارات االتصال في
العالقات العامة
(أ.دحدوح)

-00:35
00:35

تصميم الحمالت
(أ.زيايتة)

الثالثاء
0500-50-00
تكنولوجيا االتصال
والفضاء العمومي
(أ.نمامشة)

األربعاء
0500-50-00

الخميس
0500-50-00

السبت
0500-50-00

األحد
0500-50-05

التخطيط في العالقات
العامة
(أ.زبيلة)

ابستمولوجيا علوم
االعالم واالتصال
(أ.بوصفط)

المقاربات الكيفية
والكمية
(أ.حمدي)

ملتقى المنهجية
(أ.عبادنة)

االتصال االقناعي
والحجاجي
(أ.بركان)

الدفعة الثانية :من  01جوان إلى غاية  05جوان :0500

-50:35
50:35

-00:35
00:35

االثنين
0500-50-01
المقاربات
المنهجية في
دراسة االتصال
الجماهيري
(أ.عباينية)
الجمهور
والمستخدمين
أ.حمالوي
علم اجتماع
(أ.حمالوي)

الثالثاء
0500-50-00

األربعاء
0500-50-00

الخميس
0500-50-00

السبت
0500-50-00

األحد
0500-50-05

نظريات االتصال
الجماهيري
(أ.روابحية)

مدخل لمقاربات
الوسائط الجديدة
(أ.مرزوقي)

ابستمولوجيا علوم
اإلعالم واالتصال
(أ.بوصفط)

المقاربات الكمية
والكيفية
(أ.حمدي)

الرأي العام
والوسائط الجديدة
(أ.نمامشة)

الدراسات الثقافية
(أ.خشة)

الدفعة الثانية :من  01جوان إلى غاية  05جوان :0500
االثنين
0500-50-01

الثالثاء
0500-50-00

األربعاء
0500-50-00

-50:35
50:35

اقتصاد وتوزيع
المعلومات
(أ.شابونية)

إدارة الموارد
المالية والميزانية
(أ .شابونية)

رهانات
واستراتيجيات
المؤسسة
(أ.لعبادلة)

-00:35
00:35

التحرير اإلداري
محاضرة
(أ.جدادوة)

الخميس
0500-50-00
إدارة الموارد
البشرية
(أ.مـــــــــاضي)

السبت
0500-50-00
الهندسة البشرية
(األرقونمية) في
المكتبات
(أ.عاشوري)
االتصال
المؤسساتي
(أ.مــــــــــــكي)

األحد
0500-50-05
إدارة الوقــــت
(أ.بن ضيف هللا)

