
 2 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال م2مج

فضلة
2 فكر خلدوني م1مج  2 منهجية  يخلف م2مج  فضلة2 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال م1مج 13 لغة أنجليزية أ12ف

 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال بوخلفة 1ف

10أ

 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال  عقية 11ف

10أ
10 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال عقية أ9ف 10 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال  زرنيز أ3ف 10 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال زرنيز أ6ف

 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال كحيط 2ف

11أ

 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال كحيط 12ف

11أ

 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال كحيط 10ف

11أ
11 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال سعيدي أ4ف 11 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال سعيدي أ7ف

13 منهجية بولدروع أ12ف

12 منهجية  يولدروع أ4ف 13 منهجية  بولدروع أ7ف 12 منهجية  جعيمةأ11ف 12 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال طبيب أ5ف 12 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال طبيب أ8ف

16 تحليل البيانات  عراب ج2ف بوشيخ2 اقتصاديات وسائل اإلعالم م2مج زرنيز2 منهجية م 1مج   عبيدي2 اقتصاديات وسائل اإلعالم م1مج

10 اقتصاديات وسائل اإلعالم  بلقاضي أ7ف 10 اقتصاديات وسائل اإلعالم  بلعاتي أ1ف 10 اقتصاديات وسائل اإلعالم  بلعاتي  أ4ف

11 منهجية  بلقاضي أ2ف 11 منهجية بلقاضي   أ5ف 11 اقتصاديات وسائل اإلعالم  كحيط أ11ف 11 اقتصاديات وسائل اإلعالم سعيدي أ8ف 11 اقتصاديات وسائل اإلعالم  سعيدي أ2ف 11 اقتصاديات وسائل اإلعالم  سعيدي أ5ف

 اقتصاديات وسائل اإلعالم لعروسي 3ف

12أ
12 اقتصاديات وسائل اإلعالم  لعروسي أ6ف 12 اقتصاديات وسائل اإلعالم  طبيب أ9ف 12  منهجية  رجيمي أ3ف 12 منهجية  رجيمي أ6ف

9 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مسعودان أ6ف 7 منهجية بولدروع أ8ف

13 لغة فرنسية بن عيدة أ5ف 13 لغة فرنسية بن عيدة أ3ف 13 اقتصاديات وسائل اإلعالم كحيط أ10ف 6 اقتصاديات وسائل اإلعالم  طبيب أ12ف

10 أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية بطسي أ4ف 10 أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية بطسي أ8ف

7 تحليل البيانات عراب أ12ف 2 تحليل البيانات عراب أ11ف 13 منهجية جعيمة أ9ف  العيفة2 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال م1مج  العيفة2 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال م2مج 

10 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال شرفة أ5ف 10 منهجية جعيمة أ1ف 10 منهجية جعيمة أ10ف

11 لغة فرنسية بن عيدة أ6ف 11 لغة فرنسية بن عيدة أ4ف
 أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية بوخلفة 12ف

11أ
11 لغة فرنسية بن عيدة أ1ف 11 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال شرفة أ2ف 11 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال شرفة أ11ف

12 لغة أنجليزية أ7ف 12 لغة أنجليزية أ8ف 9 أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافيةب وخلفة أ9ف 12 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال دغمان أ3ف 12 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال دغمان أ12ف

6 تحليل البيانات عراب أ7ف 6 لغة أنجليزية أ9ف

8 فنيات التحرير لعروسي أ6ف 2 فكر خلدوني م2مج  13 تحليل البيانات رجيمي أ8ف 2 فنيات التحرير غروبة م2مج غروبة2 فنيات التحرير م1مج 

فة أ11ف 10 فنيات التحرير شر فة أ3ف 10 فنيات التحرير شر 10 فنيات التحرير  لطرش أ1ف 10 فنيات التحرير  لطرش أ7ف 10 فنيات التحرير لطرش أ4ف

فة أ10ف 11 فنيات التحرير شر ية أ10ف ز 11 لغة أنجلي  11 تحليل البيانات فنغور أ1ف
وبولوجيا اجتماعية وثقافية لعروسي 2ف  أنير

11أ
11 فنيات التحرير لعروسي أ8ف 11 فنيات التحرير لعروسي أ5ف

12 تحليل البيانات فنغور أ3ف 13 تحليل البيانات رجيمي أ4ف 12 تكنولوجيا االعالم واالتصال بوقدرة أ10ف 12 تحليل البيانات رجيمي أ9ف

ية أ11ف ز 9 لغة أنجلي  9 تكنولوجيا االعالم واالتصال بوقدرة أ1ف

13 تحليل البيانات رجيمي أ6ف 7 أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية  بوخلفة أ6ف 2 أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية بن طراد م1مج 2 أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية غضبان م2مج 13 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مسعودان أ7ف

10 أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية بطسي أ5ف 10 فنيات التحرير شرفة أ12ف 10 أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية بطسي  أ1ف 10 أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية بطسي أ10ف

11 فنيات التحرير شرفة أ9ف
 أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية بن طراد 7ف

11أ
13 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مسعودان أ9ف 11 فنيات التحرير شرفة أ2ف 11 أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية بوخلفة أ11ف

12 تحليل البيانات فنغور أ5ف 12 تحليل البيانات فنغور أ10ف 12 أنتروبولوجيا اجتماعية وثقافية بوخلفة أ3ف

01 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  مسعودان أ8ف بن عيدة1 لغة فرنسية أ2ف 13 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  مسعودان أ4ف

12 إىل الفوج 7المجموعة الثانية من الفوج  / 6 إىل الفوج 1المجموعة األوىل من الفوج - السنة الثانية ليسانس علوم اإلعالم و االتصال-توقيت السداسي الثالث 

17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30

ز اإلثنــــي 

الثـــــالثاء

األربـــــعاء

09:30-08:00
التوقيت

اليوم

األحـــــــد

الخمـــــيس



إعالم باللون الرمادي: مالحظة

6 قاعة أ 3لغة فرنسية فوج  6 قاعة أ 1لغة فرنسية فوج  6 قاعة أ 2لغة فرنسية فوج 

 2 إستراتيجيات االتصال حاج موسى فوج 

7قاعة أ

 1 إستراتيجيات االتصال حاج موسى فوج 

7قاعة أ 

 قاعة 3 إستراتيجيات االتصال حاج موسى  فوج 

7أ 

8 قاعة أ6نظريات اإلعالم واالتصال حازم فوج  8 قاعة أ 5نظريات اإلعالم واالتصال حازم فوج  8 قاعة أ 4نظريات اإلعالم واالتصال  حازم فوج 

  عرامة قاعة 6حمالت االتصال العمومي فوج 

9أ
9  عرامة قاعة أ8حمالت االتصال العمومي فوج 

 3إخراج صحيفة مكتوبة والكترونية محاضرة م

 بوعكاز
3الحكم الراشد وأخالقيات المهنة مهشي م  بوجفجوف2نظريات اإلعالم واالتصال محاضرة م جمال16  ج 2التدريب على انجاز مذكرة فوج  جمال16 ج 1التدريب على انجاز مدكرة فوج 

  دغمان قاعة أ 1ملتقى المنهجية   فوج 

6
6 دغمان قاعة أ 2ملتقى المنهجية   فوج  6  قاعة أ 3ملتقى المنهجية  أيت طالب فوج  6 قاعة أ 4ملتقى المنهجية  أيت طالب فوج 

1 قاعة أ 6أنجليزية بلعيفة فوج  7 قاعة أ6ملتقى المنهجية  عون فوج  7 قاعة أ7ملتقى المنهجية  عون فوج 
 قاعة 8 إستراتيجيات االتصال  حاج موسى فوج 

7أ 
7 قاعة أ5ملتقى المنهجية  طبيب فوج 

2 قاعة أ7دراسات جمهور بلعاتي  فوج 

التدريب على انجاز مذكرة  بوشربط 

8 قاعة أ 2فوج 

 3التدريب على انجاز مذكرة  بوشربط فوج 

8قاعة أ 

 قاعة 1التدريب على انجاز مذكرة  طبيب فوج 

8أ 

 7التدريب على انجاز مذكرة  خلفالوي فوج 

1قاعة أ 
1 قاعة أ 4التدريب على انجاز مذكرة  خلفالوي فوج 

 قاعة أ 5التدريب على انجاز مذكرة  خلفالوي  فوج 

1
 9 قاعة أ2نظريات اإلعالم واالتصال  فوج 

بوجفجوف
 قاعة 1نظريات اإلعالم واالتصال فوج 

بوجفجوف16ج
 سعيدون2فنيات التحرير في الصحافة االلكترونية م سعيدون16  ج2فنيات التحرير  فوج  سعيدون16  ج1فنيات التحرير  فوج 

التدريب على انجاز مذكرة طبيب  فوج 

6 قاعة أ8

 قاعة 6التدريب على انجاز مذكرة  طبيب  فوج 

6أ 
6 قاعة أ 8لغة أنجليزية  بلعيفة فوج 

13 قاعة أ 7لغة أنجليزية بلعيفة فوج 
 3نظريات اإلعالم واالتصال بوشربط فوج 

7قاعة أ

 قاعة 2نظريات اإلعالم واالتصال بوشربط فوج 

7أ 
3الحكم الراشد وأخالقيات  المهنة سعيدي   م

8 قاعة أ5 إستراتيجيات االتصال  كحيط  8 قاعة أ 8ملتقى المنهجية  كحيط فوج  8 قاعة أ 4 إستراتيجيات االتصال عيوني فوج 

9 قاعة أ 7 إستراتيجيات االتصال نعمان فوج  عالق9 قاعة أ7نظريات التنظيم  فوج   عالق9 قاعة أ4نظريات التنظيم فوج  9 قاعة أ 6 إستراتيجيات االتصال  نعمان فوج 

 3دراسات جمهور وسائل اإلعالم محاضرة م

بدبودي

 الصحافة المتخصصة المكتوبة وااللكترونية 

 جمال2محاضرة  م
 جمال16  ج 1الصحافة المتخصصة فوج  جمال16  ج 2الصحافة المتخصصة فوج 

6 أ5دراسات جمهور بوشربط فوج 6 أ4دراسات جمهور بوشربط فوج 6 أ3دراسات جمهور بوشربط فوج 6 قاعة أ2دراسات جمهور بلقاضي  فوج  6 قاعة أ1دراسات جمهور بلقاضي  فوج 

  زغدود قاعة 5حمالت االتصال العمومي فوج 

7أ
7 أ6دراسات جمهور بوعبدهللا فوج 7  عزيزي قاعة أ1حمالت االتصال العمومي فوج  7  عزيزي قاعة أ7حمالت االتصال العمومي فوج 

  عزيزي  2حمالت االتصال العمومي فوج 

9قاعة أ

  عزيزي قاعة 4حمالت االتصال العمومي فوج 

9أ
13 قاعة أ 5أنجليزية  بلعيفة فوج 

8 قاعة أ 2فرنسية فوج  بورقعة8  قاعة أ2ملتقى المنهجية  فوج  8 قاعة أ 1فرنسية فوج   بورقعة8  قاعة أ1ملتقى المنهجية  فوج

1  زغدود قاعة أ3حمالت االتصال العمومي فوج 

7 قاعة أ 4لغة فرنسية فوج  عالق6 قاعة أ1نظريات التنظيم  فوج  عالق6 قاعة أ2نظريات التنظيم  فوج   عالق6 قاعة أ6نظريات التنظيم فوج 

 قاعة أ 8نظريات اإلعالم واالتصال لمروس فوج 

1
1 قاعة أ 7نظريات اإلعالم واالتصال   لمروس فوج  2 قاعة أ1نظريات اإلعالم واالتصال  لمروس فوج 

6 قاعة أ8دراسات جمهور بلعاتي  فوج   نعمان7 قاعة أ3نظريات التنظيم فوج   نعمان7 قاعة أ5نظريات التنظيم  فوج   نعمان7 قاعة أ8نظريات التنظيم  فوج 

 بدبودي  2دراسات جمهور وسائل االعالم ف 

16ج

 بدبودي 1دراسات جمهور وسائل اإلعالم ف 

16ج

  ج 2إخراج صحيفة مكتوبة والكترونية فوج 

بوعكاز16

 16  ج 1إخراج صحيفة مكتوبة والكترونية فوج 

بوعكاز

-الثالثة ليسانس إتصال  و إعالم- توقيت السداسي الخامس

2نظريات التنظيم أحمان محاضرة م

التوقيت
12:30-11:00 11:00-09:3017:00-15:30 09:30-08:0015:30-14:00 14:00-12:30

اليوم

األحـــــــد

  2دراسات جمهور وسائل اإلعالم محاضرة م

بوعبدهللا

الثـــــالثاء

األربـــــعاء

ز اإلثنــــي 

الخمـــــيس

 عرامة3حمالت االتصال العمومي محاضرة م سعدي3 نظريات اإلعالم واالتصال محاضرة م

  عيوني3 إستراتيجيات االتصال محاضرة م



2الفكر التنظيمي المعاصر  صوالحية أ 2الفكر التنظيمي المعاصر  صوالحية أ 7االتصال والخدمة العمومية  فركوس أ 7االتصال والخدمة العمومية  فركوس أ

 سعدي2إبستمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال أ سعدي2إبستمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال أ

4فنيات التحرير اإلداري نعمان ق بوعبدهللا4المقاربات الكمية والكيفية ق بوعبدهللا5المقاربات الكمية والكيفية ق

5لغة إنجليزية   ق  أحمان5االتصال الرقمي والفضاء العمومي  ق أحمان5االتصال الرقمي والفضاء العمومي  ق

 بوقدرة4 اإلدارة عن طريق المشروع  ق أوهايبية4منهجية علوم اإلعالم واالتصال ق أوهايبية4منهجية علوم اإلعالم واالتصال ق

9 المقاولتية مومن أ 1واالداء الوظيفي سعدي أ  الثقافة االتصالية 2واالداء الوظيفي سعدي أ  الثقافة االتصالية

9االنظمة المعلوماتية يخلف أ 9اتصال المؤسسة صوالحية أ 8اتصال المؤسسة صوالحية أ 6االنظمة المعلوماتية يخلف أ

1ورشة اعداد مذكرة أوهايبية أ 1ملتقى المنهجية أوهايبية أ 1ملتقى المنهجية أوهايبية أ

1االتصال والقيادة آيت طالب أ 2التحليل النسقي عبيدي أ 2التحليل النسقي عبيدي أ 1لغة فرنسية كليبات أ

1ورشة اعداد مذكرة أوهايبية أ

-السنة أوىل ماستي  االتصال التنظيمي -توقيت السداسي األول 

الثـــــالثاء

األربـــــعاء

11:00-09:30

14:00-12:30 12:30-11:00

14:00-12:30 09:30-08:00

األحـــــــد

الخمـــــيس

األربـــــعاء

التوقيت

09:30-08:00

ز اإلثنــــي 

التوقيت

ز اإلثنــــي 

11:00-09:30

اليوم

اليوم

الثـــــالثاء

األحـــــــد

12:30-11:00

15:30-14:0017:00-15:30

17:00-15:30 15:30-14:00

-السنة الثانية ماستي  اتصال تنظيمي -توقيت السداسي األول 

الخمـــــيس



4االتجاهات الحديثة في العالقات العامة  جعيمة ق 4االتجاهات الحديثة في العالقات العامة  جعيمة ق

4إدارة العالقات العامة مسعودان ق 4إدارة العالقات العامة مسعودان ق 4االتصال والتسويق العمومي  عيوني ق  عبيدي4البالغة واالتصال ق 4االتصال والتسويق العمومي  عيوني ق

 بن طراد4تقييم الرأي العام  ق بن طراد4تقييم الرأي العام  ق

4تشريعات العمل ق 4إبستمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال رحال ق 4إبستمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال رحال ق 4لغة إنجليزية   ق

 فضلة4المقاربات الكيفية والكمية ق فضلة4المقاربات الكيفية والكمية ق

3الثقافة االتصالية داخل المؤسسة مهشي م 1انتاج واعداد مواد العالقات العامة خلفالوي أ 1انتاج واعداد مواد العالقات العامة خلفالوي أ

2المقاولتية حاج موسى أ

13الثقافة االتصالية داخل المؤسسة مهشي أ كليبات6لغة فرنسية أ 9اعداد مذكرة بوبنيدر أ 9اعداد مذكرة بوبنيدر أ

2تطبيقات العالقات العامة في الجزائر عبيدي أ 16االتصال وتسيير االزمة حازم ج 16االتصال وتسيير االزمة حازم ج

8االشهار رحال أ 8االشهار رحال أ 8صورة المؤسسة واالتصال الشامل أحمان أ 8صورة المؤسسة واالتصال الشامل أحمان أ

الثـــــالثاء

األربـــــعاء

التوقيت

اليوم

األحـــــــد

-السنة الثانية ماستي  اتصال و عالقات عامة -توقيت السداسي األول 

األربـــــعاء

الخمـــــيس

الخمـــــيس

األحـــــــد

ز اإلثنــــي 

الثـــــالثاء

12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00

اليوم

التوقيت

ز اإلثنــــي 

17:00-15:30

17:00-15:30

-السنة أوىل ماستي  اتصال و عالقات عامة -توقيت السداسي األول 

15:30-14:00 14:00-12:30

15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00



5نظريات االتصال الجماهيري زغدود ق 5نظريات االتصال الجماهيري زغدود ق 5المقاربات النظرية لدراسات الجمهور بولوداني ق 5المقاربات النظرية لدراسات الجمهور بولوداني ق

 بوبنيدر5منهجية دراسة االتصال الجماهيري ق
 5منهجية دراسة االتصال الجماهيري  ق

بوبنيدر
 بوبنيدر5ابستمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال  ق بوبنيدر5ابستمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال ق

5مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة بورقعة ق 5مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة بورقعة ق

5انجليزية ق

5الرأي العام والوسائط الجديدة عقبة ق 5تحليل الخطاب بلعاتي ق 5تحليل الخطاب بلعاتي ق 5المقاربات الكمية والكيفية فنغور ق 5المقاربات الكمية والكيفية فنغور ق

 مومن1المقاولتية  أ
التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العمومي 

9بوقطة أ

التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء 

9العمومي بوقطة أ

أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط 

1الجديدة لطرش أ

أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط 

3الجديدة لطرش م
8الدراسات الثقافية والوسائط الجديدة بن طراد أ 8الدراسات الثقافية والوسائط الجديدة بن طراد أ

1ورشة إعداد مذكرة عون أ 1ورشة إعداد مذكرة عون أ 12الفضاء العمومي والوسائط الجديدة عون أ 9اثنوغرافيا الجمهور و المستخدمين عوالمية أ 9الفضاء العمومي والوسائط الجديدة عون أ

11لغة فرنسية كليبات أ  4الوسائط الجديدة وقضايا المجتمع بوجفجوف ق

اليوم

اليوم

األحـــــــد

ز اإلثنــــي 

09:30-08:00

األربـــــعاء

الخمـــــيس

التوقيت
12:30-11:00

ي-توقيت السداسي األول  -السنة الثانية ماستي  اتصال جماهي 

األحـــــــد

ز اإلثنــــي 

الثـــــالثاء

التوقيت

األربـــــعاء

الخمـــــيس

الثـــــالثاء

11:00-09:3017:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30 12:30-11:00 09:30-08:00

17:00-15:30

ي-توقيت السداسي األول  -السنة أوىل ماستي  االتصال الجماهي 

15:30-14:00 14:00-12:30 11:00-09:30



التوقيت 

اليوم

13سيميولوجيا عامة بولوداني أ 6سيميولوجيا عامة بولوداني أ  سعيدون2التحرير لإلذاعة والتلفزيون أ سعيدون2التحرير لإلذاعة والتلفزيون أ

1البحث التوثيقي بدبودي أ 13البحث التوثيقي بدبودي أ 13لغة أجنبية   أ 9تاريخ الجزائر الثقافي  أ

13تاريخ السمعي البصري  لطرش أ 13تاريخ السمعي البصري  لطرش أ

تشريعات وأخالقيات السمعي البصري 

2بوشيخ أ

تشريعات وأخالقيات السمعي البصري بوشيخ 

2أ

المداخل األساسية في بحوث اإلعالم بوجفجوف 

13أ

المداخل األساسية في بحوث اإلعالم بوجفجوف 

12أ
12الصناعات الثقافية شرفة أ

16التقديم االذاعي والتلفزيوني غروبة ج 16 التقديم االذاعي والتلفزيوني غروبة ج 16علم اجتماع السمعي البصري جمال ج 13االتصال السياسي عوالمية أ

10المقاولتية مومن أ 9النقد االذاعي والتلفزيوني بوشيخ أ   العيفة10 ج2مخبر السمعي البصري   العيفة10 ج2مخبر السمعي البصري 

16لغة فرنسبة كليبات ج 16علم اجتماع السمعي البصري جمال ج 1مخبر البحث بدبودي أ 6مخبر البحث بدبودي أ

16الحمالت اإلعالمية عرامة ج 16الحمالت اإلعالمية عرامة ج 16النقد االذاعي والتلفزيوني بوشيخ ج

15:30-14:00

الثـــــالثاء

األربـــــعاء

الخمـــــيس

11:00-09:30 09:30-08:00

الثـــــالثاء

التوقيت

-السنة أوىل ماستي  سمعي برصي -توقيت السداسي األول 

ز اإلثنــــي 

األربـــــعاء

12:30-11:00 11:00-09:30 09:30-08:00

12:30-11:00

األحـــــــد

17:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30

14:00-12:30

ز اإلثنــــي 

الخمـــــيس

األحـــــــد

اليوم

-السنة الثانية ماستي  سمعي برصي-توقيت السداسي األول 

17:00-15:30


