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التوقيت

فنيات التحرير يف الصحافة الّسنة الثانية ليسانس
(عباينية. أ)املكتوبة 

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 
(حاجي. أ)

مدخل إىل علوم اإلعالم 
(زودة. أ)واالتصال 

اقتصاديات وسائل اإلعالم 
(بن سالمة. أ)

. أ)تحليل البيانات وعرضها 
حاجي

أنرثوبولوجيا اجتامعية 
(حمالوي. أ)وثقافية 

مناهج وتقنيات البحث يف 
. أ)علوم اإلعالم واالتصال 

(عثامنية

. أ)علم النفس االجتامعي 
(بولبازين

(توهامي. أ)اإلشهار اتصال وعالقات عامة: الّسنة الثانية ماسرت، ختصص
صورة املؤسسة واالتصال 

(رسدوك. أ)الشامل 
إنتاج وإعداد مواد العالقات 

(زودة. أ)العامة 
الثقافة االتصاليّة داخل 

(عبادنة. أ)املؤسسة 
تطبيقات العالقات العامة 

(عبادنة. أ)يف الجزائر 
. أ)االتصال وتسيري األزمة 

(ناييل
(بن زرارة. أ)املقاوالتية 

ورشة إعداد مذكرة تخرج 
(زغدود. أ)

إثنوغرافيا الجمهور واملستخدمني اتصال مجاهريي ووسائط جديدة: الّسنة الثانية ماسرت، ختصص
(حمالوي. أ)

أساليب قياس جمهور 
ومستخدمي وسائط 
. أ)التواصل االجتامعي 

(توهامي

الفضاء العمومي والوسائط 
(غالب. أ)الجديدة 

الوسائط الجديدة وقضايا 
(مرزوقي. أ)املجتمع 

الدراسات الثقافية 
(خشة. أ)والوسائط الجديدة 

التنظيم القانوين لتداول 
املعلومة يف الفضاء 

(حمدي. أ)العمومي 
(بن زرارة. أ)املقاوالتية 

ورشة إعداد مذكرة تخرج 
(زغدود. أ)

دراسات جمهور وسائل اإلعالمإعالم:  الّسنة الثالثة ليسانس، ختصص
إخراج صحيفة 

مكتوبة وإلكرتونية
1نظريات اإلعالم واالتصال

الصحافة 
املتخصصة املكتوبة 

واإللكرتوينّة

فنيات التحرير  يف 
الصحافة اإللكرتونية

الحوكمة وأخالقيات املهنة
تدريب عل انجاز مذكرة أو 

تقرير تربص

التدريب عل انجاز  مذكرةالحوكمة وأخالقيات املهنةاسرتاتيجيات االتصالنظريات التنظيمنظريات اإلعالم واالتصالحمالت االتصال العموميدراسات جمهور وسائل اإلعالماتصال : الّسنة الثالثة ليسانس، ختصص

املقاربات الكيفية  والكميةإدارة العالقات العامةاتصال وعالقات عامة: الّسنة األوىل ماسرت، ختصص
ابستمولوجيا علوم االعالم 

واالتصال
االتجاهات الحديثة يف 

العالقات العامة
ترشيعات العملالبالغة واالتصالتقييم الرأي العاماالتصال والتسويق العمومي

املقاربات النظرية لدراسات اتصال مجاهريي ووسائط جديدة: الّسنة األوىل ماسرت، ختصص
الجمهور

املقاربات الكمية والكيفية
ابستمولوجيا علوم اإلعالم 

واالتصال
منهجية دراسة االتصال 

الجامهريث
نظريات االتصال 

الجامهريي
 الرأي العام والوسائط 

الجديدة
مدخل ملقاربات 
الوسائط الجديدة

تحليل الخطاب

علم املكتبات: شعبة/ اإلعالم واالتصال وعلم املكتبات:  القـــــــــــــــــــــسم
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التوقيت

مدخل إىل علم األرشيفمناهج وتقنيات البحثلغات توثيقيـةالّسنة الثانية ليسانس علم املكتبات
تكنولوجيا املعلومات 

والتوثيق
علم الكتاب الرتاث املادي والالمادي تنظيم  وتسيري أنظمة املعلومات 

الوساطة الثقافية   Spssاإلحصاء وقيادة املشاريـع واملقاوالتية اقتناء الربمجيات الوثائقية منهجية البحث العلمي  إدارة وتنمية مصادر املعلومات ترشيعات ومواصفات دوليةالجودة يف املؤسسات اإلداريةإدارة املؤسسات الوثائقّية: الّسنة الثانية ماسرت، ختصص

تسويق أنظمة املعلومات بنوك و قواعد املعطيات التحليل الوثائقي منهجية  وأدوات البحث الّسنة الثالثة ليسانس، علم املكتبات
معالجة املعلومات والوصف 
املقنن للوسائط االلكرتونية

الحوكمة وأخالقيات املهنةمعالجة األرشيف
علم النفس االجتامعي 

لالتصال

اإلدارة العلمية ألنظمة املعلومات إدارة املؤسسات الوثائقّية: الّسنة األوىل ماسرت، ختصص
تقييم أنظمة املعلومات  

والتوثيق
مدخل إىل مبادئ املناجمنت

علم النفس االجتامعي 
لالتصال

أنظمة املعلومات اإلداريةمناهج البحث العلمي
امللكية الفكرية 
 وحقوق املؤلف

الصناعة الثقافية
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التوقيت

افياالقديم املغرب تاريخالّسنة الثانية ليسانس فـــــــــــــــراغمعتقدات وأديانتاريخ املغرب الحديثفلسفة التاريخمنهجيةالوسطى العصور في أوروباالثقافي الجزائر تاريخطبيعية جغر
صدر اإلسالم والدولة 

األموية

مقاولتيةحلقة بحثأوروبامنهجية إعداد مذكرةجغرافياحركات التحررفـــــــــــــــراغسياسة استعامريةتاريخ الثورةمغرب: الّسنة الثانية ماسرت، ختصص

فـــــــــــــــراغاملخطوطالفاطميونجوانب من الحضارةمجتمع الرشق اإلسالميمقاوالتيةاأليوبيون واملاملكمشرق: الّسنة الثانية ماسرت، ختصص
العالقات بني املرشق 

واملغرب
فـــــــــــــــراغ

الحوكمةقضايا عربية معارصةأوروبا واألمريكيتنياستعامر وحركات التحرردراسة نقديةافريقيا جنوب الصحراءمرشق إسالميحضارات الرشق األقىصحركة وطنيةالّسنة الثالثة ليسانس

منهجية البحث التاريخيأعالم الحركة الوطنيةمصادر تاريخ املغرب العريبتاريخ ليبيا املعارص جغرافياتاريخ املغرب األقىصفـــــــــــــــراغتاريخ الجزائرفـــــــــــــــراغتاريخ تونسمغرب: الّسنة  األوىل ماسرت، ختصص

فـــــــــــــــراغتقنيات البحث التاريخيالتصوفمعتقدات وأديانمصادر التاريخ اإلسالميالنظم اإلداريةالفرق واملذاهب اإلسالميةالفكر السيايساملاملك والدويالت املستقلةمشرق: الّسنة األوىل ماسرت، ختصص

علم اآلثار: القـــــــــــــــــــــسم

قســــــــم التاريخ: القـــــــــــــــــــــسم
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التوقيت

ليسانس  ثانية نظام قديم)طور ال القاعة ). آثار فجر التاريخ العام(ال
G2,12)

(G2,12القاعة ).لغة التينية
القاعة ).مصادر التاريخ القديم

G2,12)
القاعة ).تقنيات علم اآلثار
G2,12)

منهج أساسيات البحث 
(G2,12القاعة ).العلمي

معامل وطقوس 
(G2,12القاعة ).جنائزية

(G2,12القاعة ).تاريخ الفن
تاريخ شامل إفريقيا 

(G2,12القاعة )القديم

ليسانس  ثالثة)طور ال حرف وصناعات يف العامل (ال
(G2,12القاعة )القديم

القاعة ).عامرة ليبية بونية
G2,12)

العامرة الرومانية 
(G2,12القاعة ).البيزنطية

القاعة ).اآلثار الريفية
G2,12)

القاعة ).علم النميات
G2,12)

القاعة ).علم الفخاريات
G2,12)

منهجية البحث األثري  
(G2,12القاعة )

القاعة ).كتابات أثرية
G2,12)

ىل)طور املاسرت  عامرة ليبية بونية يف املغرب (األو
(G2,13القاعة ).القديم

الفخاريات يف املغرب 
(G2,13القاعة ).القديم

القاعة ).الكتابات الالتينية
G2,13)

منهجية البحث 
(G2,13القاعة ).التاريخي

نصوص ومصادر 
(G2,13القاعة )أدبية

الرثوة الزراعية والنشاط 
(G2,13القاعة ).االقتصادي

املاملك املحلية وآثارها 
(G2,13القاعة ).املادية

املسكوكات يف املغرب 
(G2,13القاعة ).القديم

ثانية)طور املاسرت  القاعة )النحت يف العامل القديم(ال
G2,13)

العامرة العسكرية البيزنطية 
القاعة ).يف املغرب القديم
G2,13)

العمران يف العامل 
(G2,13القاعة ).القديم

(G2,13القاعة )املقاوالتية
اآلثار الحرضية 

(G2,13القاعة ).والغارقة

األديان واملعتقدات يف 
القاعة ).العامل القديم
G2,13)

اآلثار الريفية يف املغرب 
(G2,13القاعة )القديم

التقنيات الجديدة املطبقة 
القاعة ).يف علم اآلثار
G2,13)

ثانية نظام جديد سنة ال 13:00 إىل 11:00من ال
القاعة )ما قبل التاريخ العام

G2,12)
القاعة )الصيانة والرتميم
G2,12)

تاريخ وآثار املغرب 
(G2,12القاعة )االسالمي

منهجية البحث 
(G2,12القاعة )األثري

(G2,12القاعة )تاريخ الفن
تاريخ وآثار املغرب 

(G2,12القاعة )القديم

األطر القانونية والترشيعية 
القاعة )يف علم اآلثار
G2,12)

مواد االمتحان
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األّيامالمستوى
غية

ازي
ألم

نة ا
الّس

س 
ة رأ

عطل
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2023-2022: الّسنة اجلامعّية
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التوقيت

القضايا الدولية الراهنةمنهجية البحثميادين علم االجتامعالتغري االجتامعيّةتاريخ الجزائر املعارصاملشكالت االجتامعيّةنظريات علم االجتامع الحديثةالّسنة الثانية ليسانس

املقاوالتيّةسوق العمل يف الجزائرالحراك املهني واالجتامعيتنظيم وعمل:الّسنة الثانية ماسرت، ختصص
دراسات حول سوسيولوجيا 

العمل
منهجية تحرير املذكرة

التحليل السوسيولوجي 
للمؤسسة الجزائرية

ترشيعات قانون العمل يف 
الجزائر

اإلحصاء التطبيقي للعلوم 
االجتامعيّة

منهجية إعداد مذكرة تخرجاالتصال والرأي العامتقنيات استخدام الوثائقاملقاوالتيّةالتحليل النفيساإلعالم الجديد ومجتمع املعرفةاتصال: الّسنة الثانية ماسرت، ختصص
التطور التاريخي والقانوين 
ملنظومة اإلعالم واالتصال

سوسويولوجيا االتصال 
التقليدي يف الجزائر

الصحة وأنظمة العالجصحة: الّسنة الثانية ماسرت، ختصص
مامرسات منهجية وتحليل 

املعلومات
اتصالتربص ميدايندراسة الوظائف الطبيةالصحة املدرسيةأرغنوميا وأخطار العملاملقاوالتيّة

العلم واألخالقالّسنة الثالثة ليسانس
النظريات املعارصة يف علم 

االجتامع
علم اجتامع املؤسسات

تحليل ومعالجة املعطيات 
االجتامعيّة

سوسيولوجيا الرابط 
االجتامعي

ملتقى التدريب عىل البحثالحوكمة وأخالقيات املهنة
الدراسات املؤسسة يف علم 

االجامع

تنمية املوارد البرشيةعلم النفس االجتامعي للعملمجتمع املعرفةإحصاء وصفيأنرثوبولوجيا اقتصاديةمدخل لعلم اجتامع التنظيممنهجيّةنظريات التنظيمتنظيم وعمل:الّسنة األوىل ماسرت، ختصص

نظريات االتصال االجتامعياالتصال والتغري االجتامعيالجغرافيا اللغويةاسرتاتيجيات االتصالعلم االجتامع اإلعالميمنهجيةاتصال: الّسنة األوىل ماسرت، ختصص
تقنيات التحرير 
السوسيولوجي

تاريخ الحركة الوطنية

إحصاءأنرثوبولوجيا الصحةسوسيولوجيا املرضعلم األوبئةدميغرافيااالجتامعية/ منهجية ععلم اجتامع الجسد1علم اجتامع الصحة صحة: الّسنة األوىل ماسرت، ختصص

مدخل إىل األنرثوبولوجيامدخل إىل االقتصادمدخل إىل علم النفسمدارس ومناهجمدخل إىل الفلسفةفرد وثقافةمدخل إىل علم االجتامع15:30 إىل 13:30من الّسنة أوىل ليسانس جذع مشرتك

الفلسفة: القـــــــــــــــــــــسم
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التوقيت

منهجية البحث الفلسفيفكر خلدوينفكر رشقيتاريخ العلممدارس الفلسفة اليونانيةاملنطق التقليديالفلسفة اليونانية     فلسفة التاريخالّسنة الثانية ليسانس فلسفة عامة

فلسفة الفعلاملقاوالتية.البيوتيقا ومستقبل اإلنسان.الفن والجامليات املعارصة     االتصالفلسفة تطبيقية: الّسنة الثانية ماسرت، ختصص
منهجيات الحوار 

وأخالقيات التواصل
تعليمية الفلسفةفلسفة الدين

.الحوكمة وأخالقيات املهنة1تعليمية الفلسفةفلسفة غربية حديثة1فلسفة الجامل1فلسفة العلومفلسفة األخالقمناهج فلسفية حديثة     فكر عريب حديثالّسنة الثالثة ليسانس، فلسفة عامة

األخالق التطبيقية1مصادر فلسفية.قضايا: فلسفة العلوم1الحجاج الفلسفي1فكر جزائري1فلسفة التاريخ والحضارةمناهج البحث الفلسفي1الدولة والنظم السياسيةفلسفة تطبيقية: الّسنة األوىل ماسرت، ختصص

مواد االمتحان
األّيامالمستوى
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ل الّسداسي األّو
2023-2022: الّسنة اجلامعّية

2023-2022رزنامة امتحانات الّســــــــــــداسي األول 

علم النفس: القـــــــــــــــــــــسم
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التوقيت

نظريات التعلم علم النفس الفزيولوجيالقياس النفيس علم نفس النمونظريات الشخصية منهجية علم النفس املعريفالّسنة الثانية ليسانس

تربية خاصة إحصاء إرشاد النفيسفحص وحوصلة يف املجال املدريساملرافقة بيداغوجيةبيداغوجيا التدخلمقاوالتية البيداغوجيا الفارقيةمدرسي: الّسنة الثانية ماسرت، ختصص

علم النفس االجتامعيمقاربة بينثقافية لالضطالنفسية : االنرثوبولوجيامقاوالتيةمنهجية البحث يف علم النفس العياديعالجات نفسيةعلم نفسالفحص النفيس االرسة واالضطراب النفسيةعيادي: الّسنة الثانية ماسرت، ختصص

الحكم الراشد اضطرابات اللغةاختبارات الشخصية إضطرابات السلوكباالضط الحسية حركية اضطرابات الشخصيةدراسة حالةعلم النفس املريض للطفل واملراهق الّسنة الثالثة ليسانس

الوساطة املدرسيةاملقابلة العيادية العنف املدريس الدمج املدريس علم النفس البيئيخطوات انجاز البحث التخيل عن الدراسةصعوبات التعلممدرسي: الّسنة األوىل ماسرت، ختصص

احصاء اختبارات ومقاييس نفسية علم النفس اإليجايب عالجات نفسية ع النفس م للراشد واملسن علم النفس املريض طفل مراهقسيكولوجية األشخاص يف وضعية إعاقة االط النظرية املفرسة لالضطرابعيادي: الّسنة األوىل ماسرت، ختصص

ة: القـــــــــــــــــــــسم
ّ
اجلذع املشرتك علوم إنساني

األيّامالمستوى
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التوقيت

1مدخل إىل علم اآلثار 1تاريخ الحصارات 1مدخل إىل مجتمع املعلومات 1مدارس ومناهج 15:30 إىل 13:30من الّسنة أوىل ليسانس جذع مشرتك علوم إنسانّية
عطلة رأس الّسنة 

"يناير"األمازيغية 
مدخل إىل وسائل اإلعالم 

1واالتصال 
1تاريخ الجزائر املعارص مدخل إىل الفلسفةمدخل إىل البيبليوغرافيا

مواد االمتحان
األيّامالمستوى


