
11 قاعة أ4لغة إنجلٌزٌة فوج 11أ قاعة 2 فوج إنجلٌزٌة لغة   جعٌمة11  قاعة أ2منهجٌة  فوج  جعٌمة11  قاعة أ4منهجٌة فوج  جعٌمة11  قاعة أ1منهجٌة  فوج 

رجٌم12ً  قاعة أ6منهجٌة  فوج   رجٌم12ً  قاعة أ5منهجٌة  فوج  رجٌم12ً قاعة أ3منهجٌة  فوج  12 قاعة أ7لغة فرنسٌة فوج  12 قاعة أ5لغة فرنسٌة فوج 

13 قاعة أ2تحلٌل البٌانات الصحفٌة عراب فوج  بولدروع13  قاعة أ7منهجٌة  فوج  بولدروع13  قاعة أ8منهجٌة  فوج  13 قاعة أ4تحلٌل البٌانات الصحفٌة عراب فوج 

11 قاعة أ1لغة فرنسٌة فوج  11 قاعة أ3لغة فرنسٌة فوج 
 قاعة 2مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال فوج

    زرنٌز11أ
   11 قاعة أ3مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال فوج

زرنٌز
 13 قاعة أ1مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال فوج

زرنٌز

مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال 
 سعٌدي12 قاعة أ6فوج

 قاعة 4مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال فوج
 سعٌدي12أ

 قاعة 5مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال فوج
 سعٌدي12أ

12 قاعة أ8لغة إنجلٌزٌة فوج  12أ قاعة 6 فوج إنجلٌزٌة لغة

 قاعة 7مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال فوج
 عطاٌلٌة13أ

 قاعة 8مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال فوج
  عطاٌلٌة13أ

13 قاعة أ1تحلٌل البٌانات الصحفٌة عراب فوج  13 قاعة أ3تحلٌل البٌانات الصحفٌة عراب فوج 

 11 قاعة أ1تكنولوجٌا االعالم و االتصال فوج 
رجٌمً

  11 قاعة أ2تكنولوجٌا االعالم و االتصال فوج 
رجٌمً

 11 قاعة أ3تكنولوجٌا االعالم و االتصال فوج 
رجٌمً

 12 قاعة أ8تكنولوجٌا االعالم و االتصال فوج 
سعٌدي

 12 قاعة أ7تكنولوجٌا االعالم و االتصال فوج 
سعٌدي

 12 قاعة أ6تكنولوجٌا االعالم و االتصال فوج 
سعٌدي

 13 قاعة أ4تكنولوجٌا االعالم و االتصال فوج 
بوقدرة

 بوقدرة13 قاعة أ5تكنولوجٌا االعالم و االتصال فوج 

   5انثروبولوجٌا اجتماعٌة و ثقافٌة ف
 بطس11ًقاعة أ

   قاعة 6انثروبولوجٌا اجتماعٌة و ثقافٌة ف
 بطس11ًأ

 11 قاعة        أ 7تحلٌل البٌانات الصحفٌة ف 
بطسً

 فنغور11 قاعة أ5تحلٌل البٌانات الصحفٌة ف  فنغور11 قاعة أ6تحلٌل البٌانات الصحفٌة ف 

 لعروس12ً قاعة أ6فنٌات التحرٌر  ف لعروس12ً قاعة أ5فنٌات التحرٌر ف لعروس12ً قاعة أ7فنٌات التحرٌر ف
 12  قاعة أ1انثروبولوجٌا اجتماعٌة و ثقافٌة ف

خضر
 12 قاعة أ8انثروبولوجٌا اجتماعٌة و ثقافٌة ف

خضر

 بلقاض13ً قاعة أ4فنٌات التحرٌر ف بلقاض13ً قاعة أ3فنٌات التحرٌر ف بلقاض13ً قاعة أ8فنٌات التحرٌر ف
 13   قاعة أ4انثروبولوجٌا اجتماعٌة و ثقافٌة ف

حنون
 13   قاعة أ3انثروبولوجٌا اجتماعٌة و ثقافٌة ف

حنون

 2انثروبولوجٌا اجتماعٌة و ثقافٌة ف
 لوٌزة7قاعة أ

 قاعة  7انثروبولوجٌا اجتماعٌة و ثقافٌة ف
لوٌزة

 كحٌط2 ف11اقتصادٌات وسائل اإلعالم قاعة أ كحٌط3 ف11اقتصادٌات وسائل اإلعالم قاعة أ كحٌط1 ف11اقتصادٌات وسائل اإلعالم قاعة أ

 5 ف12اقتصادٌات وسائل اإلعالم قاعة أ
بوخالفة

 4 ف12اقتصادٌات وسائل اإلعالم قاعة أ
بوخالفة

 6 ف 12اقتصادٌات وسائل اإلعالم قاعة أ
بوخالفة

 بن 7 ف13اقتصادٌات وسائل اإلعالم قاعة أ
سالم

 بن 8 ف13اقتصادٌات وسائل اإلعالم قاعة أ
سالم

 بطس13ً  قاعة أ8تحلٌل البٌانات الصحفٌة ف 

9 قاعة  بطسً أ2فنٌات التحرٌر  ف 9 قاعة  بطسً أ1فنٌات التحرٌر ف

الخمـــــٌس

األربـــــعاء

2020-2019 االتصال و اإلعالم علوم لٌسانس الثانٌة السنة- الثالث السداسً توقٌت

2منهجٌة زرنٌز م

 2مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال  محاضرة  م
بوقدرة

2الفكر الخلدونً م  العٌفة2تكنولوجٌا االعالم و االتصال م

 غروبة2 محاضرة  م1فنٌات التحرٌر

 غضبان2انثروبولوجٌا اجتماعٌة و ثقافٌة م عبٌدي2اقتصادٌات وسائل اإلعالم م

الثـــــالثاء

اإلثنــــٌن

14:00-12:3015:30-14:0017:00-15:30

األحـــــــد

الٌوم

التوقٌت
09:30-08:0011:00-09:3012:30-11:00



إعالم باللون الرمادي: مالحظة

6 قاعة أ 1لغة فرنسٌة فوج  6 قاعة أ 2لغة فرنسٌة فوج 
  فركوس قاعة 6حمالت االتصال العمومً فوج 

6أ
  فركوس قاعة 8حمالت االتصال العمومً فوج 

6أ

 1 إستراتٌجٌات االتصال حاج موسى فوج 
7قاعة أ 

 2 إستراتٌجٌات االتصال حاج موسى فوج 
7قاعة أ

 قاعة 3 إستراتٌجٌات االتصال حاج موسى  فوج 
7أ 

8 قاعة أ6نظرٌات اإلعالم واالتصال حازم فوج  8 قاعة أ 5نظرٌات اإلعالم واالتصال حازم فوج  8 قاعة أ 4نظرٌات اإلعالم واالتصال  حازم فوج 

3الحكم الراشد وأخالقٌات المهنة م
بن 16 قاعة ج1نظرٌات اإلعالم واالتصال فوج 

طراد
 بن 16 قاعة ج2نظرٌات اإلعالم واالتصال  فوج 

طراد
 بن طراد2نظرٌات اإلعالم واالتصال محاضرة م

6 قاعة أ 3لغة فرنسٌة فوج  6 قاعة أ 4لغة فرنسٌة فوج  6  قاعة أ 3ملتقى المنهجٌة  أٌت طالب فوج  6 قاعة أ 4ملتقى المنهجٌة  أٌت طالب فوج  6 أٌت طالب قاعة أ 6ملتقى المنهجٌة   فوج 

 8 إستراتٌجٌات االتصال  حاج موسى فوج 
7قاعة أ 

7 قاعة أ2ملتقى المنهجٌة  ٌخلف فوج  7 قاعة أ7ملتقى المنهجٌة  ٌخلف فوج  7 قاعة أ 8ملتقى المنهجٌة  ٌخلف فوج 

التدرٌب على انجاز مذكرة  بوقرة فوج 
8 قاعة أ 2

 قاعة أ 3التدرٌب على انجاز مذكرة بوقرة فوج 
8

8  مهشً قاعة أ 1ملتقى المنهجٌة   فوج  8 مهشً قاعة أ 5ملتقى المنهجٌة   فوج  8 قاعة أ 4التدرٌب على انجاز مذكرة  طبٌب فوج  8 قاعة أ 7التدرٌب على انجاز مذكرة  طبٌب فوج 

 قاعة أ 1التدرٌب على انجاز مذكرة  طبٌب فوج 
11

 قاعة أ 5التدرٌب على انجاز مذكرة  خلفالوي  فوج 
1

  ج 2التدرٌب على انجاز مذكرة فوج 
16بوجفجوف 

 16 ج 1التدرٌب على انجاز مدكرة فوج 
بوجفجوف

  1فنٌات التحرٌر فً الصحافة االلكترونٌة  فوج 
 سعٌدون16ج

     فنٌات التحرٌر فً الصحافة االلكترونٌة       فوج 
 سعٌدون16  ج2

 سعٌدون2فنٌات التحرٌر فً الصحافة االلكترونٌة م

التدرٌب على انجاز مذكرة  طبٌب  فوج 
6 قاعة أ 6

 قاعة 8التدرٌب على انجاز مذكرة طبٌب  فوج 
6أ

 كحٌط6 قاعة أ4 إستراتٌجٌات االتصال  فوج  كحٌط6 قاعة أ5 إستراتٌجٌات االتصال فوج

7 قاعة أ 5لغة إنجلٌزٌة فوج  7 قاعة أ 6لغة إنجلٌزٌة فوج 
 3نظرٌات اإلعالم واالتصال بوشربط      فوج 

7قاعة أ
 2نظرٌات اإلعالم واالتصال بوشربط      فوج 

7قاعة أ 

 8 قاعة أ8دراسات جمهور  فوج 
عزٌزي

عزٌزي8 قاعة أ7دراسات جمهور فوج  8 قاعة أ 7 إستراتٌجٌات االتصال نعمان فوج  8 قاعة أ 6 إستراتٌجٌات االتصال  نعمان فوج 

نظرٌات اإلعالم واالتصال  لعروسً 
13قاعة أ 7فوج 

 1نظرٌات اإلعالم واالتصال  لعروسً فوج 
13قاعة أ 

 8نظرٌات اإلعالم واالتصال  لعروسً فوج 
13قاعة أ 

 3دراسات جمهور وسائل اإلعالم محاضرة م
جمال

 الصحافة المتخصصة المكتوبة وااللكترونٌة 
 بوشٌخ3محاضرة  م

 بوشٌخ16  ج 1الصحافة المتخصصة فوج  بوشٌخ16  ج 2الصحافة المتخصصة فوج 

6 أ5دراسات جمهور بوشربط فوج 6 أ4دراسات جمهور بوشربط فوج 6 أ3دراسات جمهور بوشربط فوج 6 قاعة أ7لغة إنجلٌزٌة  فوج  6 قاعة أ 8لغة إنجلٌزٌة  فوج 

  عزٌزي قاعة 5حمالت االتصال العمومً فوج 
7أ

7 أ6دراسات جمهور بوعبدهللا فوج 7  عزٌزي قاعة أ1حمالت االتصال العمومً فوج  7  عزٌزي قاعة أ7حمالت االتصال العمومً فوج 

  4حمالت االتصال العمومً فوج 
8زغدود قاعة أ

  زغدود قاعة 3حمالت االتصال العمومً فوج 
8أ

  زغدود قاعة 2حمالت االتصال العمومً فوج 
8أ

 2إخراج صحٌفة مكتوبة والكترونٌة محاضرة م
 بورقعة

16 قاعة ج1فرنسٌة فوج  16 قاعة ج2فرنسٌة فوج   فضلة16  قاعة ج2ملتقى المنهجٌة  فوج  فضلة16  قاعة ج1ملتقى المنهجٌة  فوج

 بلعات6ً قاعة أ1نظرٌات التنظٌم  فوج  بلعات6ً قاعة أ2نظرٌات التنظٌم  فوج   بلعات6ً قاعة أ6نظرٌات التنظٌم فوج 

  نعمان11 قاعة أ8نظرٌات التنظٌم  فوج   نعمان11 قاعة أ3نظرٌات التنظٌم فوج   نعمان7 قاعة أ5نظرٌات التنظٌم  فوج 

12 قاعة أ2دراسات جمهور بلقاضً  فوج  بوقرة8 قاعة أ7نظرٌات التنظٌم  فوج  بوقرة8 قاعة أ4نظرٌات التنظٌم فوج  12 قاعة أ1دراسات جمهور بلقاضً  فوج 

  ج 2إخراج صحٌفة مكتوبة والكترونٌة فوج
 بورقعة16

     1إخراج صحٌفة مكتوبة والكترونٌة فوج 
 بورقعة16ج 

 جمال  2دراسات جمهور وسائل االعالم فوج 
16ج

16 جمال ج1دراسات جمهور وسائل اإلعالم فوج 

الخمـــــٌس

  3دراسات جمهور وسائل اإلعالم محاضرة م
بوعبدهللا

األحـــــــد

األربـــــعاء

الثـــــالثاء

اإلثنــــٌن

17:00-15:30 09:30-08:00

2020-2019- وإعالم إتصال لٌسانس الثالثة- الخامس السداسً توقٌت

  فركوس3حمالت االتصال العمومً محاضرة م

 عرامة3الحكم الراشد وأخالقٌات  المهنة  م

11:00-09:3012:30-11:0014:00-12:30
الٌوم

التوقٌت
15:30-14:00

  عٌون3ً إستراتٌجٌات االتصال محاضرة م

 بدبودي3 نظرٌات اإلعالم واالتصال محاضرة م

2نظرٌات التنظٌم عالق محاضرة م



 بوعبدهللا1المقاربات الكمٌة والكٌفٌة أ بوعبدهللا1المقاربات الكمٌة والكٌفٌة أ

6لغة إنجلٌزٌة  أ سعدي1إبستمولوجٌا علوم اإلعالم واالتصال أ سعدي1إبستمولوجٌا علوم اإلعالم واالتصال أ بوقدرة10 اإلدارة عن طرٌق المشروع  أ

 فركوس6االتصال والخدمة العمومٌة  أ فركوس6االتصال والخدمة العمومٌة  أ نعمان1فنٌات التحرٌر اإلداري أ

  أحمان1االتصال الرقمً والفضاء العمومً أ  أحمان1االتصال الرقمً والفضاء العمومً أ  صوالحٌة1الفكر التنظٌمً المعاصر أ  صوالحٌة1الفكر التنظٌمً المعاصر أ

 بوقرة7منهجٌة علوم اإلعالم واالتصال أ بوقرة7منهجٌة علوم اإلعالم واالتصال أ

1واالداء الوظٌفً عقبة أ  الثقافة االتصالٌة 1واالداء الوظٌفً عقبة أ  الثقافة االتصالٌة 1 المقاولتٌة مومن أ 6االتصال والقٌادة آٌت طالب أ 6لغة فرنسٌة  أ

1اتصال المؤسسة صوالحٌة أ 1اتصال المؤسسة صوالحٌة أ

1ورشة اعداد مذكرة أوهاٌبٌةأ 1ملتقى المنهجٌة أوهاٌبٌة أ 1االنظمة المعلوماتٌة ٌخلف أ 1االنظمة المعلوماتٌة ٌخلف أ

1التحلٌل النسقً عبٌدي أ 1التحلٌل النسقً عبٌدي أ 1ورشة اعداد مذكرة طبٌب أ 1ملتقى المنهجٌة طبٌب أ

األربـــــعاء

الثـــــالثاء

التوقٌت

التوقٌت

الخمـــــٌس

14:00-12:30

12:30-11:0014:00-12:30

09:30-08:00

15:30-14:00

15:30-14:00

األحـــــــد

الٌوم

09:30-08:0011:00-09:30

اإلثنــــٌن

األحـــــــد

الخمـــــٌس

األربـــــعاء

الثـــــالثاء

11:00-09:30

2020-2019- تنظٌمً اتصال ماستٌر الثانٌة السنة- األول السداسً توقٌت

17:00-15:30

الٌوم

اإلثنــــٌن

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

2020-2019-  التنظٌمً االتصال ماستٌر أولى السنة- األول السداسً توقٌت



2البالغة واالتصال بولدروع أ 2االتصال والتسوٌق العمومً  عٌونً أ 2االتصال والتسوٌق العمومً  عٌونً أ

2تقٌٌم الرأي العام  بن طراد أ 2تقٌٌم الرأي العام  بن طراد أ
االتجاهات الحدٌثة فً العالقات العامة  جعٌمة 

2أ
2االتجاهات الحدٌثة فً العالقات العامة  جعٌمة أ

2إبستمولوجٌا علوم اإلعالم واالتصال رحال أ 2إبستمولوجٌا علوم اإلعالم واالتصال رحال أ 8إدارة العالقات العامة مسعودان أ كحٌط2تشرٌعات العمل أ 8إدارة العالقات العامة مسعودان أ

لغة إنجلٌزٌة 8المقاربات الكٌفٌة والكمٌة فضلة أ 8المقاربات الكٌفٌة والكمٌة فضلة أ

2الثقافة االتصالٌة داخل المؤسسة مهشً أ 2الثقافة االتصالٌة داخل المؤسسة مهشً أ 2انتاج واعداد مواد العالقات العامة خلفالوي أ 2انتاج واعداد مواد العالقات العامة خلفالوي أ

2االتصال وتسٌٌر االزمة حازم أ 2االتصال وتسٌٌر االزمة حازم أ 2المقاولتٌة حاج موسى أ

2اعداد مذكرة بوبنٌدر أ 2اعداد مذكرة بوبنٌدر أ

2تطبٌقات العالقات العامة فً الجزائر عبٌدي أ 2لغة فرنسٌة  أ

2االشهار رحال أ 2االشهار رحال أ 2صورة المؤسسة واالتصال الشامل أحمان أ 2صورة المؤسسة واالتصال الشامل أحمان أ

2020-2019- عامة عالقات و اتصال ماستٌر أولى السنة- األول السداسً توقٌت

11:00-09:3012:30-11:0014:00-12:30

2020-2019- عامة عالقات و اتصال ماستٌر الثانٌة السنة- األول السداسً توقٌت

الخمـــــٌس

األحـــــــد

الثـــــالثاء

اإلثنــــٌن

09:30-08:00

الٌوم

التوقٌت

17:00-15:30

الٌوم

التوقٌت

الخمـــــٌس

األربـــــعاء

15:30-14:00

األحـــــــد

11:00-09:3012:30-11:0014:00-12:30

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

األربـــــعاء

الثـــــالثاء

اإلثنــــٌن

09:30-08:00



7نظرٌات االتصال الجماهٌري زغدود أ بوبنٌدر9ابستمولوجٌا علوم اإلعالم واالتصال  أ بوبنٌدر9ابستمولوجٌا علوم اإلعالم واالتصال  أ 7نظرٌات االتصال الجماهٌري زغدود أ

9المقاربات الكمٌة والكٌفٌة فنغور أ 9المقاربات الكمٌة والكٌفٌة فنغور أ 9الرأي العام والوسائط الجدٌدة عقبة أ 9المقاربات النظرٌة لدراسات الجمهور بولودانً أ 9المقاربات النظرٌة لدراسات الجمهور بولودانً أ

7مدخل لمقاربات الوسائط الجدٌدة بورقعة أ 7مدخل لمقاربات الوسائط الجدٌدة بورقعة أ

8لغة إنجلٌزٌة أ 9تحلٌل الخطاب بلعاتً أ 9تحلٌل الخطاب بلعاتً أ

عالق9منهجٌة دراسة االتصال الجماهٌري أ عالق9منهجٌة دراسة االتصال الجماهٌري أ

9ورشة إعداد مذكرة عون أ 9ورشة إعداد مذكرة عون أ 12الوسائط الجدٌدة وقضاٌا المجتمع عقبة  أ
التنظٌم القانونً لتداول المعلومة فً الفضاء العمومً 

9بوقطة أ
التنظٌم القانونً لتداول المعلومة فً الفضاء 

9العمومً بوقطة أ

أسالٌب قٌاس جمهور ومستخدمً الوسائط 
9الجدٌدة لطرش أ

أسالٌب قٌاس جمهور ومستخدمً الوسائط 
9الجدٌدة لطرش أ

 بوعكاز9الدراسات الثقافٌة والوسائط الجدٌدة  أ بوعكاز9الدراسات الثقافٌة والوسائط الجدٌدة  أ مومن9المقاولتٌة  أ

9اثنوغرافٌا الجمهور و المستخدمٌن شرفة أ 9الفضاء العمومً والوسائط الجدٌدة عون أ 9الفضاء العمومً والوسائط الجدٌدة عون أ لغة فرنسٌة

األحـــــــد

الٌوم

اإلثنــــٌن

األحـــــــد

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

الٌوم

التوقٌت

الخمـــــٌس

األربـــــعاء

09:30-08:00

الثـــــالثاء

2020-2019-الجماهٌري االتصال ماستٌر أولى السنة- األول السداسً توقٌت

الخمـــــٌس

األربـــــعاء

اإلثنــــٌن

09:30-08:0011:00-09:3012:30-11:00

الثـــــالثاء

14:00-12:3015:30-14:0017:00-15:30

التوقٌت

2020-2019-جماهٌري اتصال ماستٌر الثانٌة السنة- األول السداسً توقٌت



 التوقٌت

الٌوم

10سٌمٌولوجٌا عامة بولودانً أ 10سٌمٌولوجٌا عامة بولودانً أ  سعٌدون10التحرٌر لإلذاعة والتلفزٌون أ سعٌدون10التحرٌر لإلذاعة والتلفزٌون أ

10البحث التوثٌقً بدبودي أ 10البحث التوثٌقً بدبودي أ 10تارٌخ السمعً البصري  لطرش أ 10تارٌخ السمعً البصري  لطرش أ

8تارٌخ الجزائر الثقافً عرامة أ 8لغة إنجلٌزٌة   أ

 10تشرٌعات وأخالقٌات السمعً البصري أ
بوشٌخ

 10تشرٌعات وأخالقٌات السمعً البصري أ
بوشٌخ

10الصناعات الثقافٌة شرفة أ

المداخل األساسٌة فً بحوث اإلعالم بوجفجوف 
10أ

المداخل األساسٌة فً بحوث اإلعالم بوجفجوف 
10أ

8 التقدٌم االذاعً والتلفزٌونً غروبة أ 8 التقدٌم االذاعً والتلفزٌونً غروبة أ

  العٌفة10 ج2مخبر السمعً البصري   العٌفة10 ج2مخبر السمعً البصري 

10علم اجتماع السمعً البصري جمال أ 10علم اجتماع السمعً البصري جمال أ 10المقاولتٌة مومن أ 10أ عٌونً السٌاسً االتصال

7لغة فرنسبة أ 10الحمالت اإلعالمٌة عرامة أ 10الحمالت اإلعالمٌة عرامة أ

10النقد االذاعً والتلفزٌونً بوشٌخ أ بوعكاز7مخبر البحث  أ بوعكاز7مخبر البحث  أ 10النقد االذاعً والتلفزٌونً بوشٌخ أ

األربـــــعاء

الثـــــالثاء

التوقٌت

اإلثنــــٌن

األحـــــــد

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

14:00-12:30

اإلثنــــٌن

الخمـــــٌس

األحـــــــد

17:00-15:30 11:00-09:30 09:30-08:00

الثـــــالثاء

15:30-14:00

الٌوم

األربـــــعاء

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

12:30-11:00

2020-2019-بصري سمعً ماستٌر الثانٌة السنة- األول السداسً توقٌت

2020-2019- بصري سمعً ماستٌر أولى السنة- األول السداسً توقٌت

الخمـــــٌس


