
ي مختـــــار 2018-2019 ــــاج  ــــامعة بـ ــابة -                               جــ -عنـــــ

كـــــلية اآلداب والعـــلوم االنســانية واالجــتماعية

قـــسم عــلوم االعـــالم واالتـــصال

ي حسب األستاذ 
(السداسي األول)التوزيــــع الزمــــن 

السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

بورقعة سومية

الثالثاء

ي1ماستر مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة 5ق 09:30-08 اتصال جماهتر

ي1ماستر مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة 5ق 11:00-09:30 اتصال جماهتر

األربعاء

01 اعالم الفوج 3السنة ملتقر المنهجية 8القاعة أ08-09:30

02 اعالم الفوج 3السنة ملتقر المنهجية 8القاعة أ12:30-14:00

ي
 
عراب عبد الغان

اإلثني  

02 الفوج 2السنة تحليل البيانات الصحفية 16ج 08-09:30

الثالثاء

11 الفوج 2السنة تحليل البيانات الصحفية 2القاعة أ14:00-15:30

12 الفوج 2السنة تحليل البيانات الصحفية 7القاعة أ15:30-17:00

األربعاء

07 الفوج 2السنة تحليل البيانات الصحفية 6القاعة أ09:30-11:00

سعدي وحيدة

األحد

3مدرج11:00-09:30 اتصال3السنة نظريات االعالم واالتصال

ي
2القاعة أ12:30-11:00 اتصال تنظيمي2ماستر الثقافة اإلتصالية واآلداء الوظيق 

ي
1القاعة أ14:00-12:30 اتصال تنظيمي2ماستر الثقافة اإلتصالية واآلداء الوظيق 

اإلثني  

2القاعة أ11:00-09:30 اتصال تنظيمي1ماستر ابستيمولوجيا علوم االعالم واالتصال

2القاعة أ12:30-11:00 اتصال تنظيمي1ماستر ابستيمولوجيا علوم االعالم واالتصال
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

العيفة جمال

اإلثني  

10ج 11:00-09:30 سمعي برصي2ماستر مختر السمعي البرصي

10ج 12:30-11:00 سمعي برصي2ماستر مختر السمعي البرصي

الثالثاء

01 مج 2السنة تكنولوجيات االعالم و االتصال 2مدرج 08-09:30

02 مج 2السنة تكنولوجيات االعالم و االتصال 2مدرج 09:30-11:00

فضلة مصطف 

األحد

01 مج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 2مدرج 11:00-12:30

02 مج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 2مدرج 14:00-15:30

الخميس

 اتصال وعالقات1ماستر المقاربات الكمية والكيفية
عامة

4ق 11:00-12:30

 اتصال وعالقات1ماستر المقاربات الكمية والكيفية
عامة

4ق 12:30-14:00

سعيدون ليليا

اإلثني  

ونية 2مدرج 09:30-08 اعالم3السنة  فنيات التحرير والصحافة االلكتر

ونية 02 اعالم الفوج 3السنة فنيات التحرير والصحافة االلكتر 16ج 09:30-11:00

ونية 01 اعالم الفوج 3السنة فنيات التحرير والصحافة االلكتر 16ج 11:00-12:30

ي سهام
 
بولودان

األحد

ي1ماستر المقاربات النظرية لدراسات الجمهور 5ق 09:30-08 اتصال جماهتر

ي1ماستر المقاربات النظرية لدراسات الجمهور 5ق 11:00-09:30 اتصال جماهتر

6القاعة أ14:00-12:30 سمعي برصي1ماستر سيميولوجيا عامة

13القاعة أ15:30-14:00 سمعي برصي1ماستر سيميولوجيا عامة

صوالحية الزهرة

األحد

2القاعة أ14:00-12:30 اتصال تنظيمي1ماستر الفكر التنظيمي المعارص

2القاعة أ15:30-14:00 اتصال تنظيمي1ماستر الفكر التنظيمي المعارص

اإلثني  

8القاعة أ12:30-11:00 اتصال تنظيمي2ماستر اتصال المؤسسة

9القاعة أ14:00-12:30 اتصال تنظيمي2ماستر اتصال المؤسسة
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

غروبة دليلة

األحد

ي
16ج 15:30-14:00 سمعي برصي2ماستر التقديم اإلذاعي والتلفزيون 

ي
16ج 17:00-15:30 سمعي برصي2ماستر التقديم اإلذاعي والتلفزيون 

األربعاء

ي
02 مج 2السنة فنيات التحرير الصحق  2مدرج 08-09:30

ي
01 مج 2السنة فنيات التحرير الصحق  2مدرج 09:30-11:00

خلفالوي شمس
ضيات

األحد

 اتصال وعالقات2ماستر انتاج واعداد مواد العالقات العامة
عامة

1القاعة أ08-09:30

 اتصال وعالقات2ماستر انتاج واعداد مواد العالقات العامة
عامة

1القاعة أ09:30-11:00

اإلثني  

05 اتصال الفوج 3السنة التدريب عىل انجاز مذكرة 1القاعة أ08-09:30

04 اتصال الفوج 3السنة التدريب عىل انجاز مذكرة 1القاعة أ09:30-11:00

07 اتصال الفوج 3السنة التدريب عىل انجاز مذكرة 1القاعة أ11:00-12:30

عرامة كريمة

األحد

3مدرج09:30-08 اتصال3السنة حمالت االتصال العمومي

08 اتصال الفوج 3السنة حمالت االتصال العمومي 9القاعة أ11:00-12:30

06 اتصال الفوج 3السنة حمالت االتصال العمومي 9القاعة أ12:30-14:00

األربعاء

16ج 14:00-12:30 سمعي برصي2ماستر الحمالت اإلعالمية

16ج 15:30-14:00 سمعي برصي2ماستر الحمالت اإلعالمية

زرني   فتحي

األحد

06 الفوج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 10القاعة أ08-09:30

03 الفوج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 10القاعة أ09:30-11:00

اإلثني  

01 مج 2السنة منهجية و تقنيات البحث 2مدرج 11:00-12:30
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

يخلف لمياء

األحد

02 مج 2السنة منهجية و تقنيات البحث 2مدرج 09:30-11:00

اإلثني  

6القاعة أ11:00-09:30 اتصال تنظيمي2ماستر األنظمة المعلوماتية

6القاعة أ15:30-14:00 اتصال تنظيمي2ماستر األنظمة المعلوماتية

ي نسمة
مهش 

األحد

 اتصال وعالقات2ماستر الثقافة االتصالية داخل المؤسسة
عامة

3مدرج11:00-12:30

3مدرج14:00-12:30 اعالم3السنة  الحكم الراشد وأخالقيات المهنة

الثالثاء

 اتصال وعالقات2ماستر الثقافة االتصالية داخل المؤسسة
عامة

13القاعة أ11:00-12:30

بط خديجة بوش 

اإلثني  

03 اتصال الفوج 3السنة التدريب عىل انجاز مذكرة 8القاعة أ14:00-15:30

02 اتصال الفوج 3السنة التدريب عىل انجاز مذكرة 8القاعة أ15:30-17:00

الثالثاء

02 اتصال الفوج 3السنة نظريات االعالم واالتصال 7القاعة أ12:30-14:00

03 اتصال الفوج 3السنة نظريات االعالم واالتصال 7القاعة أ14:00-15:30

األربعاء

03 اتصال الفوج 3السنة دراسات جمهور وسائل االعالم 6القاعة أ12:30-14:00

04 اتصال الفوج 3السنة دراسات جمهور وسائل االعالم 6القاعة أ14:00-15:30

05 اتصال الفوج 3السنة دراسات جمهور وسائل االعالم 6القاعة أ15:30-17:00

بوعكاز فريدة

األحد

ونية 3مدرج15:30-14:00 اعالم3السنة  اخراج صحيفة مكتوبة والكتر

الخميس

ونية 02 اعالم الفوج 3السنة اخراج صحيفة مكتوبة والكتر 16ج 11:00-12:30

ونية 01 اعالم الفوج 3السنة اخراج صحيفة مكتوبة والكتر 16ج 11:00-12:30
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

عالق عبد الصمد

الثالثاء

07 اتصال الفوج 3السنة نظريات التنظيم 9القاعة أ14:00-15:30

04 اتصال الفوج 3السنة نظريات التنظيم 9القاعة أ15:30-17:00

الخميس

01 اتصال الفوج 3السنة نظريات التنظيم 6القاعة أ09:30-11:00

02 اتصال الفوج 3السنة نظريات التنظيم 6القاعة أ11:00-12:30

06 اتصال الفوج 3السنة نظريات التنظيم 6القاعة أ14:00-15:30

فنغور عبد الرزاق

األربعاء

01 الفوج 2السنة تحليل البيانات الصحفية 11القاعة أ12:30-14:00

03 الفوج 2السنة تحليل البيانات الصحفية 12القاعة أ14:00-15:30

الخميس

5ق 09:30-08 سمعي برصي1ماستر المقاربات الكمية والكيفية

5ق 11:00-09:30 سمعي برصي1ماستر المقاربات الكمية والكيفية

10 الفوج 2السنة تحليل البيانات الصحفية 12القاعة أ12:30-14:00

05 الفوج 2السنة تحليل البيانات الصحفية 12القاعة أ14:00-15:30

بوقطة فؤاد

األحد

ي الفضاء
 
ي لتداول المعلومة ف

التنظيم الفانون 

العمومي
ي2ماستر  9القاعة أ09:30-08 اتصال جماهتر

ي الفضاء
 
ي لتداول المعلومة ف

التنظيم الفانون 

العمومي
ي2ماستر  9القاعة أ11:00-09:30 اتصال جماهتر

ة بوبنيدر نصي 

اإلثني  

ي1ماستر ابستيمولوجيا علوم االعالم واالتصال 5ق 09:30-08 اتصال جماهتر

ي1ماستر ابستيمولوجيا علوم االعالم واالتصال 5ق 11:00-09:30 اتصال جماهتر

ي ي1ماستر منهجية دراسة االتصال الجماهتر 5ق 14:00-12:30 اتصال جماهتر

ي ي1ماستر منهجية دراسة االتصال الجماهتر 5ق 15:30-14:00 اتصال جماهتر

الثالثاء

 اتصال وعالقات2ماستر اعداد مذكرة
عامة

9القاعة أ08-09:30

 اتصال وعالقات2ماستر اعداد مذكرة
عامة

9القاعة أ09:30-11:00
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

رحال سليمان

األربعاء

 اتصال وعالقات1ماستر ابستيمولوجيا علوم االعالم واالتصال
عامة

4ق 09:30-11:00

 اتصال وعالقات1ماستر ابستيمولوجيا علوم االعالم واالتصال
عامة

4ق 11:00-12:30

الخميس

 اتصال وعالقات2ماستر االشهار
عامة

8القاعة أ12:30-14:00

 اتصال وعالقات2ماستر االشهار
عامة

8القاعة أ14:00-15:30

أوهايبية فتيحة

الثالثاء

1القاعة أ09:30-08 اتصال تنظيمي1ماستر ملتقر المنهجية

1القاعة أ11:00-09:30 اتصال تنظيمي1ماستر ملتقر المنهجية

1القاعة أ12:30-11:00 اتصال تنظيمي1ماستر ورشة اعداد مذكرة

الخميس

1القاعة أ09:30-08 اتصال تنظيمي2ماستر ورشة اعداد مذكرة

4ق 11:00-09:30 اتصال تنظيمي1ماستر منهجية علوم االعالم واالتصال

4ق 12:30-11:00 اتصال تنظيمي1ماستر منهجية علوم االعالم واالتصال

مومن لمياء

األحد

ي2ماستر المقاوالتية 1القاعة أ12:30-11:00 اتصال جماهتر

9القاعة أ15:30-14:00 اتصال تنظيمي2ماستر المقاوالتية

أحمان لبن 

األربعاء

5ق 11:00-09:30 اتصال تنظيمي1ماستر االتصال الرقمي والفضاء العمومي

5ق 12:30-11:00 اتصال تنظيمي1ماستر االتصال الرقمي والفضاء العمومي

الخميس

 اتصال وعالقات2ماستر صورة المؤسسة واالتصال الشامل
عامة

8القاعة أ09:30-11:00

 اتصال وعالقات2ماستر صورة المؤسسة واالتصال الشامل
عامة

8القاعة أ11:00-12:30

2مدرج 14:00-12:30 اتصال3السنة نظريات التنظيم
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

سعيدي عاشور

األحد

07 الفوج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 7القاعة أ08-09:30

04 الفوج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 11القاعة أ09:30-11:00

اإلثني  

05 الفوج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 11القاعة أ08-09:30

02 الفوج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 11القاعة أ09:30-11:00

08 الفوج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 11القاعة أ11:00-12:30

الثالثاء

3مدرج09:30-08 اتصال3السنة الحكم الراشد وأخالقيات المهنة

حازم رشيدة

األحد

04 اتصال الفوج 3السنة نظريات االعالم واالتصال 8القاعة أ11:00-12:30

05 اتصال الفوج 3السنة نظريات االعالم واالتصال 8القاعة أ12:30-14:00

06 اتصال الفوج 3السنة نظريات االعالم واالتصال 8القاعة أ14:00-15:30

األربعاء

 اتصال وعالقات2ماستر االتصال وتسيتر األزمة
عامة

16ج 08-09:30

 اتصال وعالقات2ماستر االتصال وتسيتر األزمة
عامة

16ج 09:30-11:00

نعمان نجالء

الثالثاء

4ق 11:00-09:30 اتصال تنظيمي1ماستر فنيات التحرير اإلداري

اتيجيات االتصال 06 اتصال الفوج 3السنة استر 9القاعة أ11:00-12:30

اتيجيات االتصال 07 اتصال الفوج 3السنة استر 9القاعة أ12:30-14:00

الخميس

03 اتصال الفوج 3السنة نظريات التنظيم 7القاعة أ09:30-11:00

05 اتصال الفوج 3السنة نظريات التنظيم 7القاعة أ11:00-12:30

08 اتصال الفوج 3السنة نظريات التنظيم 7القاعة أ14:00-15:30
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

عقبة سعيدة

األحد

09 الفوج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 10القاعة أ11:00-12:30

11 الفوج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 10القاعة أ12:30-14:00

الخميس

ي1ماستر الرأي العام والوسائط الجديدة 5ق 15:30-14:00 اتصال جماهتر

بن طراد وفاء

الثالثاء

ي2ماستر الدراسات الثقافية والوسائط الجديدة 8القاعة أ09:30-08 اتصال جماهتر

ي2ماستر الدراسات الثقافية والوسائط الجديدة 8القاعة أ11:00-09:30 اتصال جماهتر

 اتصال وعالقات1ماستر تقييم الرأي العام
عامة

4ق 12:30-14:00

 اتصال وعالقات1ماستر تقييم الرأي العام
عامة

4ق 14:00-15:30

الخميس

وبولوجيا اجتماعية وثقافية 01 مج 2السنة انتر 2مدرج 11:00-12:30

وبولوجيا اجتماعية وثقافية 07 الفوج 2السنة انتر 11القاعة أ12:30-14:00

عبيدي فاطمة
الزهراء

اإلثني  

 اتصال وعالقات1ماستر البالغة واالتصال
عامة

4ق 11:00-12:30

01 مج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 2مدرج 12:30-14:00

األربعاء

ي
2القاعة أ11:00-09:30 اتصال تنظيمي2ماستر التحليل النسقر

ي
2القاعة أ12:30-11:00 اتصال تنظيمي2ماستر التحليل النسقر

ي الجزائر
 
 اتصال وعالقات2ماستر تطبيقات العالقات العمة ف

عامة
2القاعة أ12:30-14:00
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

لطرش نجوى

الثالثاء

13القاعة أ09:30-08 سمعي برصي1ماستر تاري    خ السمعي البرصي

13القاعة أ11:00-09:30 سمعي برصي1ماستر تاري    خ السمعي البرصي

أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط
الجديدة

ي2ماستر  3مدرج12:30-11:00 اتصال جماهتر

أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط
الجديدة

ي2ماستر  1القاعة أ14:00-12:30 اتصال جماهتر

األربعاء

ي
04 اتصال الفوج 3السنة فنيات التحرير الصحق  10القاعة أ08-09:30

ي
07 اتصال الفوج 3السنة فنيات التحرير الصحق  10القاعة أ09:30-11:00

ي
01 اتصال الفوج 3السنة فنيات التحرير الصحق  10القاعة أ11:00-12:30

جمال غنية

األحد

02 اتصال الفوج 3السنة التدريب عىل انجاز مذكرة 16ج 09:30-11:00

01 اتصال الفوج 3السنة التدريب عىل انجاز مذكرة 16ج 11:00-12:30

16ج 14:00-12:30 سمعي برصي2ماستر علم اجتماع السمعي البرصي

الثالثاء

ونية 01 اعالم الفوج 3السنة الصحافة المتخصصة المكتوبة وااللكتر 16ج 09:30-11:00

ونية 02 اعالم الفوج 3السنة الصحافة المتخصصة المكتوبة وااللكتر 16ج 11:00-12:30

ونية 2مدرج 14:00-12:30 اعالم3السنة  الصحافة المتخصصة المكتوبة وااللكتر

16ج 14:00-12:30 سمعي برصي2ماستر علم اجتماع السمعي البرصي

ي نجم الدين
 
عيون

اإلثني  

 اتصال وعالقات1ماستر االتصال والتسويق العمومي
عامة

4ق 08-09:30

 اتصال وعالقات1ماستر االتصال والتسويق العمومي
عامة

4ق 09:30-11:00

الثالثاء

اتيجيات االتصال 3مدرج11:00-09:30 اتصال3السنة استر

اتيجيات االتصال 04 اتصال الفوج 3السنة استر 8القاعة أ11:00-12:30
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

بولدروع فاطمة
الزهراء

األحد

12 الفوج 2السنة منهجية و تقنيات البحث 13القاعة أ11:00-12:30

07 الفوج 2السنة منهجية و تقنيات البحث 13القاعة أ12:30-14:00

04 الفوج 2السنة منهجية و تقنيات البحث 12القاعة أ14:00-15:30

اإلثني  

08 الفوج 2السنة منهجية و تقنيات البحث 7القاعة أ08-09:30

جعيمة بهية

األحد

ي العالقات العامة
 
 اتصال وعالقات1ماستر االتجاهات الحديثة ف

عامة
4ق 08-09:30

ي العالقات العامة
 
 اتصال وعالقات1ماستر االتجاهات الحديثة ف

عامة
4ق 09:30-11:00

الثالثاء

10 الفوج 2السنة منهجية و تقنيات البحث 10القاعة أ08-09:30

01 الفوج 2السنة منهجية و تقنيات البحث 10القاعة أ09:30-11:00

09 الفوج 2السنة منهجية و تقنيات البحث 13القاعة أ12:30-14:00

بوعبد هللا هدى

الثالثاء

4ق 12:30-11:00 اتصال تنظيمي1ماستر المقاربات الكمية والكيفية

5ق 14:00-12:30 اتصال تنظيمي1ماستر المقاربات الكمية والكيفية

األربعاء

2مدرج 12:30-11:00 اتصال3السنة دراسات جمهور وسائل االعالم

06 اتصال الفوج 3السنة دراسات جمهور وسائل االعالم 7القاعة أ12:30-14:00
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

بوجفجوف الزهرة

األحد

2مدرج 09:30-08 اعالم3السنة  نظريات االعالم واالتصال

اإلثني  

02 اعالم الفوج 3السنة نظريات االعالم واالتصال 9القاعة أ11:00-12:30

02 اعالم الفوج 3السنة نظريات االعالم واالتصال 16ج 12:30-14:00

الخميس

ي2ماستر الوسائط الجديدة وقضايا المجتمع 4ق 11:00-09:30 اتصال جماهتر

ي بحوث اإلعالم
 
13القاعة أ12:30-11:00 سمعي برصي1ماستر المداخل األساسية ف

ي بحوث اإلعالم
 
13القاعة أ14:00-12:30 سمعي برصي1ماستر المداخل األساسية ف

بدبودي سهام

اإلثني  

ي
13القاعة أ14:00-12:30 سمعي برصي1ماستر البحث التوثيقر

ي
1القاعة أ15:30-14:00 سمعي برصي1ماستر البحث التوثيقر

الثالثاء

6القاعة أ11:00-09:30 سمعي برصي2ماستر مختر البحث

1القاعة أ12:30-11:00 سمعي برصي2ماستر مختر البحث

3مدرج15:30-14:00 اعالم3السنة  دراسات جمهور وسائل االعالم

الخميس

01 اعالم الفوج 3السنة دراسات جمهور وسائل االعالم 16ج 12:30-14:00

02 اعالم الفوج 3السنة دراسات جمهور وسائل االعالم 16ج 14:00-15:30

بوشيخ حسينة

اإلثني  

02 مج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 2مدرج 09:30-11:00

األربعاء

يعات وأخالقيات السمعي البرصي 2القاعة أ15:30-14:00 سمعي برصي1ماستر تشر

يعات وأخالقيات السمعي البرصي 2القاعة أ17:00-15:30 سمعي برصي1ماستر تشر
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

زغدود بلقاسم

األحد

ي ي1ماستر نظريات االتصال الجماهتر 5ق 14:00-12:30 اتصال جماهتر

ي ي1ماستر نظريات االتصال الجماهتر 5ق 15:30-14:00 اتصال جماهتر

األربعاء

05 اتصال الفوج 3السنة حمالت االتصال العمومي 7القاعة أ14:00-15:30

الخميس

03 اتصال الفوج 3السنة حمالت االتصال العمومي 1القاعة أ11:00-12:30

عون طالل

اإلثني  

07 اتصال الفوج 3السنة ملتقر المنهجية 7القاعة أ12:30-14:00

06 اتصال الفوج 3السنة ملتقر المنهجية 7القاعة أ14:00-15:30

األربعاء

ي2ماستر الفضاء العمومي والوسائط الجديدة 9القاعة أ11:00-09:30 اتصال جماهتر

ي2ماستر الفضاء العمومي والوسائط الجديدة 12القاعة أ14:00-12:30 اتصال جماهتر

ي2ماستر ورشة اعداد مذكرة 1القاعة أ15:30-14:00 اتصال جماهتر

بوقدرة آمال

األربعاء

01 الفوج 2السنة تكنولوجيات االعالم و االتصال 9القاعة أ08-09:30

10 الفوج 2السنة تكنولوجيات االعالم و االتصال 12القاعة أ11:00-12:30

الخميس

وع 4ق 09:30-08 اتصال تنظيمي1ماستر اإلدارة عن طريق المشر

دغمان هالة

اإلثني  

02 اتصال الفوج 3السنة ملتقر المنهجية 6القاعة أ14:00-15:30

01 اتصال الفوج 3السنة ملتقر المنهجية 6القاعة أ15:30-17:00

الثالثاء

12 الفوج 2السنة تكنولوجيات االعالم و االتصال 12القاعة أ08-09:30

03 الفوج 2السنة تكنولوجيات االعالم و االتصال 12القاعة أ09:30-11:00

بوجالل

األربعاء

يعات العمل  اتصال وعالقات1ماستر تشر
عامة

4ق 12:30-14:00
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

ي ايمان
 
بلعان

اإلثني  

04 الفوج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 10القاعة أ08-09:30

01 الفوج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 10القاعة أ09:30-11:00

07 اتصال الفوج 3السنة دراسات جمهور وسائل االعالم 2القاعة أ14:00-15:30

الخميس

08 اتصال الفوج 3السنة دراسات جمهور وسائل االعالم 6القاعة أ08-09:30

ي1ماستر تحليل الخطاب 5ق 12:30-11:00 اتصال جماهتر

ي1ماستر تحليل الخطاب 5ق 14:00-12:30 اتصال جماهتر

فة أسماء ش 

الثالثاء

11 الفوج 2السنة تكنولوجيات االعالم و االتصال 11القاعة أ08-09:30

02 الفوج 2السنة تكنولوجيات االعالم و االتصال 11القاعة أ09:30-11:00

األربعاء

ي
03 الفوج 2السنة فنيات التحرير الصحق  10القاعة أ12:30-14:00

ي
11 الفوج 2السنة فنيات التحرير الصحق  10القاعة أ14:00-15:30

ي
10 الفوج 2السنة فنيات التحرير الصحق  11القاعة أ15:30-17:00

الخميس

ي
02 الفوج 2السنة فنيات التحرير الصحق  11القاعة أ09:30-11:00

ي
12 الفوج 2السنة فنيات التحرير الصحق  10القاعة أ11:00-12:30

ي
09 الفوج 2السنة فنيات التحرير الصحق  11القاعة أ14:00-15:30

يفة طبيب ش 

األحد

08 الفوج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 12القاعة أ08-09:30

05 الفوج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 12القاعة أ09:30-11:00

اإلثني  

12 الفوج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 6القاعة أ08-09:30

05 اتصال الفوج 3السنة ملتقر المنهجية 7القاعة أ09:30-11:00

09 الفوج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 12القاعة أ11:00-12:30

01 اتصال الفوج 3السنة التدريب عىل انجاز مذكرة 8القاعة أ12:30-14:00

الثالثاء

06 اتصال الفوج 3السنة التدريب عىل انجاز مذكرة 6القاعة أ14:00-15:30

08 اتصال الفوج 3السنة التدريب عىل انجاز مذكرة 6القاعة أ15:30-17:00
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

مسعودان نسمة

اإلثني  

 اتصال وعالقات1ماستر إدارة العالقات العامة
عامة

4ق 12:30-14:00

 اتصال وعالقات1ماستر إدارة العالقات العامة
عامة

4ق 14:00-15:30

الخميس

07 الفوج 2السنة تكنولوجيات االعالم و االتصال 13القاعة أ08-09:30

04 الفوج 2السنة تكنولوجيات االعالم و االتصال 13القاعة أ09:30-11:00

09 الفوج 2السنة تكنولوجيات االعالم و االتصال 13القاعة أ11:00-12:30

08 الفوج 2السنة تكنولوجيات االعالم و االتصال 1القاعة أ12:30-14:00

عزيزي فاطمة
الزهراء

األربعاء

07 اتصال الفوج 3السنة حمالت االتصال العمومي 7القاعة أ08-09:30

01 اتصال الفوج 3السنة حمالت االتصال العمومي 7القاعة أ09:30-11:00

04 اتصال الفوج 3السنة حمالت االتصال العمومي 9القاعة أ12:30-14:00

02 اتصال الفوج 3السنة حمالت االتصال العمومي 9القاعة أ14:00-15:30

بوخلفة خديجة

األحد

01 الفوج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 10القاعة أ14:00-15:30

الثالثاء

وبولوجيا اجتماعية وثقافية 12 الفوج 2السنة انتر 11القاعة أ12:30-14:00

الخميس

وبولوجيا اجتماعية وثقافية 11 الفوج 2السنة انتر 11القاعة أ08-09:30

وبولوجيا اجتماعية وثقافية 03 الفوج 2السنة انتر 12القاعة أ09:30-11:00

وبولوجيا اجتماعية وثقافية 06 الفوج 2السنة انتر 7القاعة أ12:30-14:00
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

رجيمي صفية

اإلثني  

06 الفوج 2السنة منهجية و تقنيات البحث 12القاعة أ08-09:30

03 الفوج 2السنة منهجية و تقنيات البحث 12القاعة أ09:30-11:00

األربعاء

09 الفوج 2السنة تحليل البيانات الصحفية 12القاعة أ09:30-11:00

08 الفوج 2السنة تحليل البيانات الصحفية 13القاعة أ11:00-12:30

04 الفوج 2السنة تحليل البيانات الصحفية 13القاعة أ12:30-14:00

الخميس

06 الفوج 2السنة تحليل البيانات الصحفية 13القاعة أ14:00-15:30

كحيط ايمان

األحد

10 الفوج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 11القاعة أ11:00-12:30

12 الفوج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 11القاعة أ12:30-14:00

02 الفوج 2السنة مدخل إىل علوم االعالم و االتصال 11القاعة أ14:00-15:30

اإلثني  

10 الفوج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 13القاعة أ11:00-12:30

11 الفوج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 11القاعة أ12:30-14:00

الثالثاء

08 اتصال الفوج 3السنة ملتقر المنهجية 8القاعة أ12:30-14:00

اتيجيات االتصال 05 اتصال الفوج 3السنة استر 8القاعة أ14:00-15:30

ة فركوس نظي 

األحد

7القاعة أ09:30-08 اتصال تنظيمي1ماستر االتصال والخدمة العمومية

7القاعة أ11:00-09:30 اتصال تنظيمي1ماستر االتصال والخدمة العمومية

لمروس مريم

الخميس

01 الفوج 2السنة نظريات االعالم واالتصال 2القاعة أ08-09:30

07 الفوج 2السنة نظريات االعالم واالتصال 1القاعة أ09:30-11:00

08 الفوج 2السنة نظريات االعالم واالتصال 1القاعة أ11:00-12:30
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

كليبات ريان

الثالثاء

 اتصال وعالقات2ماستر لغة فرنسية
عامة

6القاعة أ12:30-14:00

16ج 15:30-14:00 سمعي برصي2ماستر لغة فرنسية

األربعاء

1القاعة أ09:30-08 اتصال تنظيمي2ماستر لغة فرنسية

الخميس

ي2ماستر لغة فرنسية 11القاعة أ12:30-11:00 اتصال جماهتر

عوالمية محمد

األحد

13القاعة أ11:00-09:30 سمعي برصي2ماستر االتصال السياسي

األربعاء

ي2ماستر اثنوغرافيا الجمهور والمستخدمير  9القاعة أ12:30-11:00 اتصال جماهتر

فياض

اإلثني  

ي
 
9القاعة أ09:30-08 سمعي برصي1ماستر تاري    خ الجزائر الثقاف

بطشي

الثالثاء

وبولوجيا اجتماعية وثقافية 08 الفوج 2السنة انتر 10القاعة أ08-09:30

وبولوجيا اجتماعية وثقافية 04 الفوج 2السنة انتر 10القاعة أ09:30-11:00

الخميس

وبولوجيا اجتماعية وثقافية 10 الفوج 2السنة انتر 10القاعة أ08-09:30

وبولوجيا اجتماعية وثقافية 01 الفوج 2السنة انتر 10القاعة أ09:30-11:00

وبولوجيا اجتماعية وثقافية 05 الفوج 2السنة انتر 10القاعة أ14:00-15:30

لعروسي هاجر

اإلثني  

06 الفوج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 12القاعة أ14:00-15:30

03 الفوج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 12القاعة أ15:30-17:00

األربعاء

ي
05 الفوج 2السنة فنيات التحرير الصحق  11القاعة أ08-09:30

ي
08 الفوج 2السنة فنيات التحرير الصحق  11القاعة أ09:30-11:00

وبولوجيا اجتماعية وثقافية 02 الفوج 2السنة انتر 11القاعة أ11:00-12:30
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

بن عبدة

اإلثني  

03 الفوج 2السنة لغة فرنسية 13القاعة أ14:00-15:30

05 الفوج 2السنة لغة فرنسية 13القاعة أ15:30-17:00

الثالثاء

01 الفوج 2السنة لغة فرنسية 11القاعة أ12:30-14:00

04 الفوج 2السنة لغة فرنسية 11القاعة أ14:00-15:30

06 الفوج 2السنة لغة فرنسية 11القاعة أ15:30-17:00

الخميس

02 الفوج 2السنة لغة فرنسية 1القاعة أ14:00-15:30

ي
بلقاض 

اإلثني  

07 الفوج 2السنة اقتصاديات وسائل االعالم 10القاعة أ11:00-12:30

05 الفوج 2السنة منهجية و تقنيات البحث 11القاعة أ14:00-15:30

02 الفوج 2السنة منهجية و تقنيات البحث 11القاعة أ15:30-17:00

األربعاء

01 اتصال الفوج 3السنة دراسات جمهور وسائل االعالم 6القاعة أ08-09:30

02 اتصال الفوج 3السنة دراسات جمهور وسائل االعالم 6القاعة أ09:30-11:00

حاج موس هشام

األحد

اتيجيات االتصال 03 اتصال الفوج 3السنة استر 7القاعة أ11:00-12:30

اتيجيات االتصال 01 اتصال الفوج 3السنة استر 7القاعة أ12:30-14:00

اتيجيات االتصال 02 اتصال الفوج 3السنة استر 7القاعة أ14:00-15:30

اإلثني  

اتيجيات االتصال 08 اتصال الفوج 3السنة استر 7القاعة أ11:00-12:30

 اتصال وعالقات2ماستر المقاوالتية
عامة

2القاعة أ12:30-14:00
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السنة والفوجالمقياساألستاذ القاعةالساعة األيام

بلعيفة أحمد اسالم

اإلثني  

ية 06 اتصال الفوج 3السنة لغةانجلتر  1القاعة أ15:30-17:00

الثالثاء

ية 08 اتصال الفوج 3السنة لغةانجلتر  6القاعة أ11:00-12:30

ية 07 اتصال الفوج 3السنة لغةانجلتر  13القاعة أ15:30-17:00

األربعاء

ية 05 اتصال الفوج 3السنة لغةانجلتر  13القاعة أ09:30-11:00

غضبان خمسة

الخميس

وبولوجيا اجتماعية وثقافية 02 مج 2السنة انتر 2مدرج 09:30-11:00

آيت طالب نورة

اإلثني  

04 اتصال الفوج 3السنة ملتقر المنهجية 6القاعة أ11:00-12:30

03 اتصال الفوج 3السنة ملتقر المنهجية 6القاعة أ12:30-14:00

األربعاء

1القاعة أ14:00-12:30 اتصال تنظيمي2ماستر االتصال والقيادة
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