
فضلة 2م واالتصال اإلعالم علوم إلى مدخل 2مج فضلة 2م واالتصال اإلعالم علوم إلى مدخل 1مج بوشيخ 3م التحرير فنيات 7ف

عزيزي10أ واالتصال اإلعالم علوم إلى مدخل 6ف  قاسمي10 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال أ10ف عزيزي10 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال  أ1ف

11 لغة فرنسية  قوادرية أ1ف 11 لغة فرنسية قوادرية  أ3ف بوعكاز  11أ واالتصال اإلعالم تكنولوجيا 7ف  بولدروع11 منهجية أ12ف بولدروع11 منهجية ا4ف رجيمي11 برمجيات تحليل البيانات  أ5ف

سليماني 12أ التحرير فنيات 5ف سليماني 12أ التحرير فنيات 9ف سليماني 12أ التحرير فنيات 1ف  عقبة7 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال أ9ف قاسمي12 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال أ5ف

بوعكاز 13أ واالتصال اإلعالم تكنولوجيا 2ف كالعي13 برمجيات تحليل البيانات أ12ف  كالعي6 برمجيات تحليل البيانات أ1ف عقبة13 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال أ2ف

2م بوجالل القانونية للعلوم مدخل 1مج بولدروع8 منهجية أ7ف 2 منهجية  يخلف م2مج   سعيدون2 فنيات التحرير  اإلعالمي والتلفزي م2مج  سعيدون2 فنيات التحرير اإلعالمي والتلفزي م1مج 

 شرفة10 تشريعات إعالمية أ11ف بوخلفة10 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال أ4ف بوخلفة10 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال  أ11ف

لطرش 11أ التحرير فنيات 10ف لطرش 11أ التحرير فنيات 8ف شرفة 11أ التحرير فنيات 3ف  لعروسي11 تشريعات إعالمية أ5ف لعروسي11 تشريعات إعالمية أ10ف

 عراب12 برمجيات تحليل البيانات   أ3ف بوعبدهللا12 اتشريعات إعالمية أ8ف لعروسي12 تشريعات إعالمية أ2ف شرفة12 تشريعات إعالمية أ7ف  عراب12 برمجيات تحليل البيانات أ8ف

 بوعبدهللا13 تشريعات إعالمية أ6ف عراب13 برمجيات تحليل البيانات أ7ف بولدروع13 منهجية أ1ف

بوقدرة 3م واالتصال اإلعالم تكنولوجيا 11ف  العيفة2 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال م1مج  العيفة2 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال م2مج 

شرفة 10أ التحرير فنيات 12ف بوشيخ 10أ التحرير فنيات 2ف بوشيخ 10أ التحرير فنيات 4ف  رجيمي10 برمجيات تحليل البيانات  أ11ف رجيمي10 برمجيات تحليل البيانات  أ6ف

11 قضايا دولية معاصرة عقبة أ11ف  11 قضايا دولية معاصرة عقبة أ3ف  بوقدرة 11أ واالتصال اإلعالم تكنولوجيا 6ف بوقدرة 11أ واالتصال اإلعالم تكنولوجيا 1ف بوقدرة 11أ واالتصال اإلعالم تكنولوجيا 9ف

12 قضايا دولية معاصرة مسعودان أ1ف  12 قضايا دولية معاصرة مسعودان أ2ف  مسعودان12 قضايا دولية معاصرة أ9ف العايش12 اتشريعيات اإلعالم أ1ف  بوعبدهللا12 تشريعات إعالمية أ12ف

عراب13 برمجيات تحليل البيانات ا2ف شرفة 13أ واالتصال اإلعالم تكنولوجيا 8ف حازم 13أ واالتصال اإلعالم تكنولوجيا 5ف حازم 13أ واالتصال اإلعالم تكنولوجيا 4ف حازم 13أ واالتصال اإلعالم تكنولوجيا 10ف

2أ  سعيدي معاصرة دولية قضايا 10 ف 2م بوجالل القانونية للعلوم مدخل 2مج 6أ قوادرية  فرنسية لغة 4ف بولوداني 2م إعالمية تشريعيات 1مج  بدبودي2 منهجية م 1مج 

 العايش10 قضايا دولية معاصرة أ7ف  جعيمة10 منهجية أ8ف جعيمة10 منهجية أ3ف جعيمة10 منهجية أ11ف

11 لغة فرنسية  قوادرية أ5ف نواري11 لغة انجليزية أ7ف  نواري11 لغة انجليزية أ12ف لطرش11 تشريعات إعالمية أ9ف لطرش11 تشريعات إعالمية أ3ف

12 لغة فرنسية  قوادرية  أ6ف بوشيخ 12أ التحرير فنيات 6ف العايش 12أ التحرير فنيات 11ف  زرنيز12 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال أ7ف زرنيز12 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال أ8ف

13 قضايا دولية معاصرة العايش أ4ف   دغمان13 برمجيات تحليل البيانات  أ9ف دغمان13 برمجيات تحليل البيانات  أ10ف نواري13 لغة انجليزية أ10ف لطرش13 تشريعات إعالمية أ4ف

2أ سعيدي معاصرة دولية قضايا 5 ف

عون  2م إعالمية تشريعات 2مج بن طراد11 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال  أ12ف سعيدي9 قضايا دولية معاصرة أ12ف  2 قضايا دولية معاصرة  عبيدي م1مج 2 قضايا دولية معاصرة بورقعة م2مج

 سليماني10 منهجية أ5ف سليماني9 منهجية أ9ف شابي16 منهجية ج 10ف

11 لغة فرنسية  قوادرية أ2ف بن طراد11 مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال أ3ف بوخلفة12 قضايا دولية معاصرة أ8ف  نواري11 لغة انجليزية أ8ف بوقدرة 12أ واالتصال اإلعالم تكنولوجيا 12ف

 نواري11 لغة انجليزية أ9ف جعيمة1 منهجية أ6ف جعيمة12 منهجية أ2ف كالعي6 برمجيات تحليل البيانات أ4ف

13 قضايا دولية معاصرة بوخلفة  أ6ف  نواري13 لغة انجليزية أ11ف بوقدرة 13أ واالتصال اإلعالم تكنولوجيا 3ف

09:30-08:00
التوقيت

اليوم

األحـــــــد

الخمـــــيس

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

اإلثنــــين

الثـــــالثاء

األربـــــعاء

12 الفوج إلى 7 الفوج من الثانية المجموعة / 6 الفوج إلى 1 الفوج من األولى المجموعة- االتصال و اإلعالم علوم ليسانس الثانية السنة- الرابع السداسي توقيت



إعالم باللون الرمادي: مالحظة

مومن 13أ قاعة 8 فوج وإشهار تسويق 2 م  كعال 7فوج فرنسية لغة

6 كحيط قاعة أ3عالقات عامة فوج  6  قاعة أ7نظريات االعالم واالتصال كحيط فوج  6  كحيط قاعة أ4عالقات عامة فوج 

8  قاعة أ7ملتقى المنهجية فنغور فوج  7 قاعة أ6ملتقى المنهجية  فنغور فوج   فنغور7 قاعة أ5ملتقى المنهجية فوج 

 بوشربط8 قاعة أ 3نظريات اإلعالم واالتصال  فوج  بوشربط8 قاعة أ 4نظريات اإلعالم واالتصال فوج  فرنان8 أ6لغة  أنجليزية فوج

9  رجيمي قاعة أ8ملتقى المنهجية فوج    حاج موسى9 قاعة أ8عالقات عامة  فوج  حاج موسى9 قاعة أ5عالقات عامة فوج 

3مشكالت اجتماعية زغدود م  بولوداني3تقنيات االتصال محاضرة م  بوجفجوف2نظريات اإلعالم واالتصال محاضرة م بوجفجوف8 قاعة أ1نظريات اإلعالم واالتصال فوج  بوجفجوف1 قاعة أ2نظريات اإلعالم واالتصال  فوج 

6أ كعال 1 فوج فرنسية لغة فرنان6 أ8لغة انجليزية فوج 6  كعال قاعة أ3لغة فرنسية  فوج  حازم6 قاعة أ2نظريات اإلعالم واالتصال فوج  حازم6 قاعة أ1نظريات اإلعالم واالتصال فوج   عالق6 قاعة أ4نظريات التنظيم فوج 

7  كعال قاعة أ 5لغة فرنسية فوج  فرنان7 أ2لغة انجليزية فوج  حاج موسى7 قاعة أ 6عالقات عامة  فوج   نعمان7 قاعة أ8نظريات التنظيم فوج 

 حاج موسى7 قاعة أ7عالقات عامة فوج 

 عيوني11تقنيات التنشيط اإلعالمي محاضرة  م عيوني16  ج 1تقنيات التنشيط اإلعالمي فوج  عيوني16  ج 2تقنيات التنشيط اإلعالمي فوج  غروبة2إخراج إذاعي وتلفزي محاضرة م

 لمروس 4ملتقى المنهجية فوج 

6قاعة أ
6 لمروس قاعة أ3ملتقى المنهجية  فوج   مهشي6 قاعة أ1تقنيات االتصال فوج  مهشي6 قاعة أ2تقنيات االتصال فوج 

7 قاعة أ8نظريات اإلعالم واالتصال  العايش فوج   طبيب7 قاعة أ2عالقات عامة فوج  طبيب7 قاعة أ1عالقات عامة فوج 

 9 قاعة أ1تسويق وإشهار فوج 

بوشربط
8  قاعة 6نظريات االعالم واالتصال  دغمان فوج  بوشربط9 قاعة أ2تسويق وإشهار فوج   فرنان8 أ4لغة أنجليزية فوج

 مومن9 قاعة أ7تسويق وإشهار فوج 

7 غروبة أ1إخراج إذاعي وتلفزي ف  7 غروبة أ2إخراج إذاعي وتلفزي ف 

 جمال16  ج2الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية  فوج  جمال16  ج1الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية  فوج  جمال2الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية م

6 شرفة قاعة أ5تسويق وإشهار فوج  6 شرفة قاعة أ6تسويق وإشهار فوج  6 قاعة أ2ملتقى المنهجية طبيب فوج  6 قاعة أ1ملتقى المنهجية طبيب  فوج 

7 فركوس قاعة أ 4تقنيات االتصال  فوج   بلعاتي7 قاعة أ 5تقنيات االتصال  فوج  بلعاتي7 قاعة أ 6تقنيات االتصال  فوج  7 فركوس  قاعة أ 3تقنيات االتصال فوج 

8  أ4تسويق وإشهار كحيط فوج 8 أ3تسويق وإشهار كحيط فوج 8 أ8تقنيات االتصال بلعاتي فوج 8 أ7تقنيات االتصال بلعاتي فوج

 فرنان16   ج2لغة أنجليزية ف   فرنان16  ج1لغة أنجليزية ف  بورقعة16  قاعةج2ملتقى المنهجية  فوج  بورقعة16  قاعة أج1ملتقى المنهجية  فوج

  نعمان6 قاعة أ3نظريات التنظيم فوج  عالق6 قاعة أ5نظريات التنظيم  فوج  عالق6 قاعة أ7نظريات التنظيم  فوج 

  نعمان7 قاعة أ1نظريات التنظيم فوج   نعمان7 قاعة أ2نظريات التنظيم  فوج  عالق7 قاعة أ6نظريات التنظيم  فوج 

 سعيدي16  ج 1تقنيات االتصال فوج  سعيدي16  ج 2تقنيات االتصال فوج 

2نظريات التنظيم أحمان محاضرة م

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

-إعالم و  إتصال ليسانس الثالثة- الخامس السداسي توقيت

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

اإلثنــــين

التوقيت

اليوم
12:30-11:00 11:00-09:30

الخمـــــيس

 سعدي3 نظريات اإلعالم واالتصال محاضرة م

  عيوني3 عالقات عامة محاضرة م

األحـــــــد

الثـــــالثاء

األربـــــعاء

 عرامة3مشكالت اجتماعية محاضرة م

3تسويق وإشهار مومن   م

  صوالحية2تقنيات االتصال محاضرة م



1فنيات التحرير اإلداري نعمان أ  خلفالوي1اتصال األزمات  أ سعدي1إبستمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال أ سعدي1إبستمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال أ

1لغة فرنسية  كليبات  أ بوعبدهللا 1أ والكيفية الكمية المقاربات بوعبدهللا 1أ والكيفية الكمية المقاربات 1تقينيات إدارة المفاوضات  أوهايبية أ 1تقينيات إدارة المفاوضات  أوهايبية أ

 أوهايبية1منهجية علوم اإلعالم واالتصال أ أوهايبية1منهجية علوم اإلعالم واالتصال أ  أحمان1االتصال الرقمي والفضاء العمومي  أ  أحمان1االتصال الرقمي والفضاء العمومي  أ

1الفكر التنظيمي المعاصر  صوالحية أ 1الفكر التنظيمي المعاصر  صوالحية أ

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

- التنظيمي االتصال ماستير أولى السنة- الثاني السداسي توقيت

الخمـــــيس

األربـــــعاء

09:30-08:00

الثـــــالثاء

األحـــــــد

اإلثنــــين

التوقيت

اليوم

11:00-09:3015:30-14:0017:00-15:30



1لغة فرنسية   كليبات أ 16التخطيط في العالقات العامة  بوقطة ج 16ج بوقطة  العامة العالقات في التخطيط 9مهارات االتصال في العالقات العامة  عبيدي أ 9مهارات االتصال في العالقات العامة  عبيدي أ

6االتصال االقناعي والحجاجي  زرنيز أ عوالمية2تصميم الحمالت أ  عوالمية2ملتقى المنهجية أ 6االتصال االقناعي والحجاجي  زرنيز أ

فضلة 2أ والكمية الكيفية المقاربات  يخلف2ملتقى المنهجية أ  يخلف2ملتقى المنهجية أ فضلة 2أ والكمية الكيفية المقاربات

1تكنولوجيا االتصال والفضاء العمومي عون  أ 9إبستمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال رحال أ 9إبستمولوجيا علوم اإلعالم واالتصال رحال أ 1أ كليبات   فرنسية لغة

األحـــــــد

اإلثنــــين

الثـــــالثاء

التوقيت

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

اليوم

األربـــــعاء

الخمـــــيس

17:00-15:30

- عامة عالقات و اتصال ماستير أولى السنة- الثاني السداسي توقيت

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



بوبنيدر 2أ  واالتصال اإلعالم علوم ابستمولوجيا بوبنيدر 2أ  واالتصال اإلعالم علوم ابستمولوجيا 2أ طراد بن الثقافية الدراسات 2أ طراد بن الثقافية الدراسات

كليبات 9أ فرنسية لغة 8أ قاسمي الجماهيري االتصال دراسة في المنهجية المقاربات
 قاسمي الجماهيري االتصال دراسة في المنهجية المقاربات

8أ

9فنغورأ والكيفية الكمية المقاربات 9فنغورأ والكيفية الكمية المقاربات 9أ بورقعة الجديدة الوسائط لمقاربات مدخل 9أ بورقعة الجديدة الوسائط لمقاربات مدخل

8أ عرامة الجديدة والوسائط العام الرأي 8أ زغدود الجماهيري االتصال نظريات 8أ زغدود الجماهيري االتصال نظريات 8أ بوعكاز والمستخدمين الجمهور اجتماع علم

11:00-09:30

األحـــــــد

اإلثنــــين

09:30-08:00

األربـــــعاء

الخمـــــيس

الثـــــالثاء

التوقيت
12:30-11:00

اليوم

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

-الجماهيري االتصال ماستير أولى السنة-  الثاني السداسي توقيت

15:30-14:00



16سيميولوجيا الصورة بولوداني ج 16لغة فرنسية  كليبات ج 6قضايا راهنة بوشيخ أ

2تحليل مضمون السمعي البصري جمال أ غروبة2برمجة إذاعية وتلفزيونية أ غروبة2برمجة إذاعية وتلفزيونية أ 2تحليل مضمون السمعي بصري جمال أ

8جمهور اإلذاعة والتلفزيون بدبودي أ 9جمهور اإلذاعة والتلفزيون بدبودي ا 12مخبر السمعي البصري  العايش ج 12مخبر السمعي البصري  العايش  ج

10سيميولوجيا الصورة بولوداني أ

2اإلشهار االذاعي والتلفزيوني عرامة أ بوجفجوف02قياس الجمهور والرأي العام أ 2اإلشهار االذاعي والتلفزيوني عرامة أ

الثـــــالثاء

12:30-11:0017:00-15:30 15:30-14:00 14:00-12:30

األربـــــعاء

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

التوقيت

اإلثنــــين

الخمـــــيس

األحـــــــد

اليوم

- بصري سمعي ماستير أولى السنة- الثاني السداسي توقيت


