
8201/9201استعمال الزمن للسنة الجامعیة  قسم علوم اإلعالم و االتصال

التنظیميماستر: االتصال 

السداسي االول

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

االتصال و الخدمة العمومیة
االستاذ غمشي
أعمال موجھة

أستودیو

اإلعالمابستومولوجیا علوم 
و االتصال

االستاذة الزاوي
2مدرج محاضرة

المقاربات الكیفیة و الكمیة

االستاذ عدالن 

محاضرة

16ق

االتصال و الخدمة العمومیة
االستاذ غمشي

محاضرة
اعالم الي القاعة 

األحد

االتصال الرقمي و الفضاء 
العمومي

بلزعراالستاذة 
9أعمال موجھة ق

منھجیة علوم االعالم       
و االتصال

غربیة فلةن األستاذة ب
9محاضرة ق

الفكر التنظیمي المعاصر
االستاذ 

أعمال موجھة
………

الفكر التنظیمي المعاصر
االستاذ 
محاضرة

قاعة اعالم الي

االثنین

فنیات التحریر االداري
بن دریساألستاذ

13محاضرة ق
االدارة عن طریق المشروع

االستاذ فرحات
محاضرة
استودیو

و االتصالمنھجیة علوم االعالم
األستاذة بلغربیة
اعمال موجھة

میدیاتیك

االتصال الرقمي و الفضاء العمومي
غربیةن باألستاذة

محاضرة
میدیاتیك

الثالثاء

المقاربات الكیفیة و الكمیة

األستاذ عدالن

أعمال موجھة 

..........

ابستومولوجیا علوم اإلعالم           

و االتصال

طارقاألستاذ

14أعمال موجھة ق 

لغة أجنبیة 
األستاذة عقاد فلة 

أعمال موجھة
استودیو 

األربعاء



2018/2019استعمال الزمن للسنة الجامعیة 

ماستر: االتصال التنظیمي

لثالثاالسداسي 

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

المقاولتیة 
محاضرة 

أستاذ فرحات

16ق

االتصالیة و األداء الوظیفيالثقافة 
محاضرة

16ق

األحد

لغة أجنبیة 
االستاذة عقاد فلة 

أعمال موجھة
قاعة اعالم الي

الثقافة االتصالیة و االداء 

الوظیفي

أعمال موجھة 

ورشة اعداد مذكرة 
أعمال موجھة

االثنین

ورشة اعداد مذكرة 
محاضرة 

13ق 

االنظمة المعلوماتیة 
أعمال موجھة 

بلزعر
16ق 

األنظمة المعلوماتیة 
محاضرة
بلزعر
ق...

الثالثاء

المؤسسةاتصال 
محاضرة

عادل عبد االلھ
16ق

ملتقى المنھجیة 
أعمال موجھة
تومي أم الخیر

15ق 

ملتقى المنھجیة 
محاضرة 

تومي أم الخیر
16ق

األربعاء

التحلیل النسقي
أعمال موجھة

13ق
...

التحلیل النسقي
محاضرة

15ق
...

المؤسسة اتصال 
أعمال موجھة
عادل عبد االلھ

09ق

الخمیس



2018/2019استعمال الزمن للسنة الجامعیة 

ماستر: االتصال التنظیمي

لثالثاالسداسي 

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

المقاولتیة 
محاضرة 

أستاذ فرحات

16ق

االتصالیة و األداء الوظیفيالثقافة 
محاضرة

16ق

األحد

لغة أجنبیة 
االستاذة عقاد فلة 

أعمال موجھة
قاعة اعالم الي

الثقافة االتصالیة و االداء 

الوظیفي

أعمال موجھة 

ورشة اعداد مذكرة 
أعمال موجھة

االثنین

ورشة اعداد مذكرة 
محاضرة 

13ق 

االنظمة المعلوماتیة 
أعمال موجھة 

بلزعر
16ق 

األنظمة المعلوماتیة 
محاضرة
بلزعر
ق...

الثالثاء

المؤسسةاتصال 
محاضرة

عادل عبد االلھ
16ق

ملتقى المنھجیة 
أعمال موجھة
تومي أم الخیر

15ق 

ملتقى المنھجیة 
محاضرة 

تومي أم الخیر
16ق

األربعاء

التحلیل النسقي
أعمال موجھة

13ق
...

التحلیل النسقي
محاضرة

15ق
...

المؤسسة اتصال 
أعمال موجھة
عادل عبد االلھ

09ق

الخمیس



2018/2019السنة الجامعیة السداسي الرابعقسم علوم االعالم و االتصال                                                             استعمال الزمن
16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

القضایا الدولیة المعاصرة
عباسةاألستاذ

02محاضرة مدرج 

إعالمیةتشریعات 
عمرانياألستاذ 

02محاضرة مدرج 

المعاصرةالقضایا الدولیة 
سراياألستاذ14ق4أعمال موجھة ف

و التلفزياإلعالميفنیات التحریر 
مولوداألستاذ15ق5أعمال موجھة ف

برمجیات تحلیل البیانات الصحفیة
بولحیةاألستاذة 
اإلعالم اآلليق3أعمال موجھة ف

مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال
االستاذة رایس13،ق2أعمال موجھة ف

برمجیات تحلیل البیانات الصحفیة
بولحیةاألستاذة
اإلعالم اآلليق1أعمال موجھة ف

إعالمیةتشریعات 
15ق5ة مكري  فاألستاذ

مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال 
األستاذة رایس13،ق1أعمال موجھة ف

برمجیات تحلیل البیانات الصحفیة
بولحیةاألستاذة

اإلعالم اآلليقاعة 2أعمال موجھة ف

األحد

مناھج وتقنیات البحث

األستاذة تومي

02محاضرة مدرج

علم النفس االجتماعي

األستاذة زاوي

2محاضرة مدرج

مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال 
13،ق4أعمال موجھة ف

ألستاذة حمروشا

القضایا الدولیة المعاصرة
سراياألستاذ14ق3أعمال موجھة ف

برمجیات تحلیل البیانات الصحفیة
أعمال موجھة بولحیةألستاذة
اإلعالم االليق5ف

القضایا الدولیة المعاصرة
16ق 2فأعمال موجھة 

غوتياألستاذ

مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال 
13،ق3أعمال موجھة ف

ة حمروشاالستاذ

تحلیل البیانات الصحفیةبرمجیات
بولحیةاألستاذة
االلياإلعالمق 4أعمال موجھة ف

القضایا الدولیة المعاصرة
سراياألستاذ15ق1أعمال موجھة ف

مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال 
16ق5فأعمال موجھة 

األستاذة عبد الصمد

االثنین

تكنولوجیا اإلعالم و االتصال

بلزعراألستاذ 

02محاضرة مدرج 

و التلفزياإلعالميفنیات التحریر 
األستاذة جمیل15ق3أعمال موجھة ف

و التلفزياإلعالميفنیات التحریر 
األستاذ41ق1أعمال موجھة ف

فرحات
إعالمیةتشریعات 

13ق4ة مكري  فاألستاذ

و التلفزياإلعالميفنیات التحریر 
األستاذ15ق2أعمال موجھة ف

جمیل
مناھج وتقنیات البحث

13ق 3أعمال موجھة ف
دھالساألستاذة 
إعالمیةتشریعات 

14ق1ة مكري  فاألستاذ
لغة أجنبیة

16ق5فأعمال موجھة 
تربشاألستاذة

مدخل الى علوم اإلعالم و االتصال
األستاذ برقان
2محاضرة مدرج

الثالثاء



2018/2019السنة الجامعیة السداسي الرابعقسم علوم االعالم و االتصال                                                             استعمال الزمن

االتصال أعمال تكنولوجیا اإلعالم و 
5موجھة ف بوجناحأستاذ15ق

و التلفزياإلعالميفنیات التحریر 
ة األستاذ14ق4أعمال موجھة ف

جمیل

تكنولوجیا اإلعالم و االتصال أعمال 
14ق2فموجھة
بوجناحستاذأ

و التلفزياإلعالميفنیات التحریر 
ة جمیلذاألستا

02محاضرة مدرج 

مناھج وتقنیات البحث
14ق 5عمال موجھة فأ

دھالساألستاذة

مناھج وتقنیات البحث
13ق 1أعمال موجھة ف

دھالساألستاذة

القضایا الدولیة المعاصرة
14ق5أعمال موجھة ف

سراياألستاذ
مناھج وتقنیات البحث

15ق 2أعمال موجھة ف
عامراألستاذة 

األربعاء

لغة أجنبیة
14ق 3أعمال موجھة ف

شرقاألستاذة 

إعالمیةتشریعات 
15ق 3فذة مكرياألستا

لغة أجنبیة
14ق 2أعمال موجھة ف

شرقاألستاذة 

تكنولوجیا اإلعالم و االتصال أعمال موجھة 
13ق1ف

بوجناحأستاذ 

إعالمیةتشریعات 
13ق2ة مكري  فاألستاذ

مناھج وتقنیات البحث
15ق 4عمال موجھة فأ

جروداألستاذة

تكنولوجیا اإلعالم و االتصال
أعمال موجھة

بوجناحأستاذ09ق4ف

لغة أجنبیة
14ق 1أعمال موجھة ف

شرقاألستاذة 

13ق2تكنولوجیا اإلعالم و االتصال أعمال موجھة ف
بوجناحستاذأ

لغة أجنبیة
14ق 4أعمال موجھة ف

شرقاألستاذة 

الخمیس



2018/2019استعمال الزمن للسنة الجامعیة 

السداسي الخامس تخصص: اتصالقسم علوم اإلعالم و االتصال                                                         

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

دراسات جمھور وسائل االعالم
ة رایساألستاذ

01محاضرة المدرج 

الجكم الراشد و أخالقیات المھنة
االستاذ مرزوقي
01محاضرة المدرج 

نظریات اإلعالم و االتصال
مولوداألستاذ 

16ق1أعمال موجھة ف

حمالت االتصال العمومي 
األستاذة حمروش

15ق 2أعمال موجھةف

نظریات اإلعالم و االتصال
مولوداألستاذ 

9ق2أعمال موجھة ف

حمالت االتصال العمومي 
األستاذة حمروش

16ق1أعمال موجھة ف

األحد

ا 

ملتقى المنھجیة 
األستاذة زاوي
1أعمال موجھة ف

13ق

نظریات التنظیم
األستاذ عمراني

15ق1أعمال موجھة ف 

ملتقى المنھجیة 
األستاذة زاوي
216أعمال موجھة ف

نظریات التنظیم 
األستاذ عمراني

16ق2أعمال موجھة ف

دراسات جمھور وسائل االعالم
بن العربياألستاذ

16ق 2أعمال موجھة ف

لغة أجنبیة
عقاد فلةاالستاذة 

9ق1أعمال موجھة ف

دراسات جمھور وسائل اإلعالم
العربيبناألستاذ

16ق 1أعمال موجھة ف

لغة أجنبیة
عقاد فلةاالستاذة 

9ق 2موجھة فأعمال

االثنین

استراتیجیات االتصال 
األستاذ بلزعر
01محاضرة المدرج 

حمالت االتصال العمومي 
األستاذة حمروش
01محاضرة المدرج 

التدریب على انجاز مذكرة تخرج 
أو تقریر تربص میداني متخصص 

االستاذة بریك 
2أعمال موجھة ف

استراتیجیات االتصال 
بلزعرة األستاذ

15ق1أعمال موجھة ف

نظریات التنظیم 
األستاذ عمراني
01محاضرة المدرج 

الثالثاء

نظریات اإلعالم و االتصال
األستاذة بن غربیة 

01محاضرة المدرج 

ستراتیجیات االتصال 
بلزعرة األستاذ

9ق2أعمال موجھة ف

التدریب على انجاز مذكرة تخرج أو تقریر تربص 
میداني متخصص 

االستاذة بریك 
16ق1فأعمال موجھة 

األربعاء



8120/9120استعمال الزمن للسنة الجامعیة 

تخصص: اتصالسادسالسداسي ال

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

ملتقى المنھجیة 
األستاذة زاوي

13قاعة 1أعمال موجھة ف

مشكالت اجتماعیة
االستاذ مرزوقي
01محاضرة المدرج 

مولودنظریات اإلعالم و االتصال األستاذ

استدیو1أعمال موجھة ف

االتصال التنظیمي
األستاذ جعفر بن صالح

9ق 2أعمال موجھةف

مولودألستاذ انظریات اإلعالم و االتصال
16ق2أعمال موجھة ف

االتصال التنظیمي
جعفر بن صالحاألستاذ 

9ق1أعمال موجھة ف

األحد

التسویق و االشھار
1االستاذة برحیل ف
أعمال موجھة

استودیو

ملتقى المنھجیة 
األستاذة زاوي

9ق2فأعمال موجھة

التسویق و االشھار
االستاذة برحیل

9ق2أعمال موجھة ف
.........

لغة أجنبیة
االستاذة عقاد

13ق1أعمال موجھة ف

تقنیات االتصال
مولود بوخنوناألستاذ 

9ق 1فأعمال موجھة

لغة أجنبیة
االستاذة عقاد
ق2أعمال موجھة ف

..........

تقنیات االتصال
.جعفر بن صالحاألستاذ 

أستدیو2فأعمال موجھة 

االثنین

العالقات العامة
االستاذ یحیى بن العربي

01محاضرة المدرج 

التنظیمياالتصال
األستاذ عبد االلھ
01محاضرة المدرج 

تقنیات االتصال
بن دریساألستاذ

01محاضرة المدرج 

الثالثاء

التسویق و االشھار
االستاذة برحیل

محاضرة
01المدرج 

نظریات اإلعالم و االتصال
بن غربیةاألستاذة

01محاضرة المدرج 

العالقات العامة
حمروشاألستاذة

2أعمال موجھة ف
16ق 

العالقات العامة
ة حمروشاألستاذ

16ق1أعمال موجھة ف

األربعاء

الخمیس



2018/2019استعمال الزمن للسنة الجامعیة قسم علوم اإلعالم و االتصال

السداسي الخامس تخصص: إعالم

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

المتخصصة المكتوبة و الصحافة 
االستاذ بن دریسااللكترونیة

13ق02ف 
دراسات جمھور وسائل االعالم

االستاذة رایس 
14ق02ف

دراسات جمھور وسائل االعالم
االستاذة رایس 
01محاضرة المدرج 

الراشد و أخالقیات المھنةالحكم 
االستاذ مرزوقي
01محاضرة المدرج 

2+ ف1ف

اإلعالم و االتصالنظریات
ة دھالساألستاذ

2فأعمال موجھة 
استودیو

نظریات اإلعالم و االتصال
ة دھالساألستاذ

1فأعمال موجھة 
استودیو

األحد

الصحافة المتخصصة المكتوبة 
و االلكترونیة

بن دریساالستاذ 
01محاضرة المدرج 

فنیات التحریر في الصحافة 
االلكترونیة 

االستاذ غمشي
01محاصرة المدرج 

دراسات جمھور وسائل االعالم
رایساالستاذة 

أعمال موجھة 
1فاستدیو

فنیات التحریر في الصحافة االلكترونیة
2فجعفر بن صالح 

15ق 

االثنین

الصحافة المتخصصة المكتوبة 
و االلكترونیة

االستاذ بن دریس
2فأعمال موجھة
استودیو

صحیفة مكتوبة و الكترونیةاخراج
ة جمیلاالستاذ

استودیوق أعمال موجھة 

1ف

ملتقى المنھجیة 
األستاذ صاحبي 

9قأعمال موجھة 

2ف

اخراج صحیفة مكتوبة و الكترونیة
االستاذة جمیل 

محاضرة 
استودیو

التدریب على انجاز مذكرة تخرج أو تقریر 
تربص میداني متخصص

االستاذة بریك
15قأعمال موجھة

1ف

الثالثاء

لغة أجنبیة 
األستاذة تربش
أعمال موجھة

14ق 2ف

اخراج صحیفة مكتوبة و الكترونیة
ة جمیلاالستاذ

استیدیوق 2فأعمال موجھة

التدریب على انجاز مذكرة تخرج أو 
تقریر تربص میداني متخصص

2فاالستاذة بریك

ملتقى المنھجیة 
األستاذ صاحبي 

1ف

نظریات اإلعالم و االتصال
االستاذة بن غربیة 

01محاضرة المدرج

لغة أجنبیة 
تربشاألستاذة 

أعمال موجھة
1فاستودیو

فنیات التحریر في الصحافة االلكترونیة 
االستاذ جعفر بن صالح

1ف16أعمال موجھة ق

األربعاء



2018/2019استعمال الزمن السنة الجامعیة السداسي الثالثقسم علوم اإلعالم و االتصال
16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

اقتصادیات وسائل اإلعالم
األستاذ رابح 

2محاضرة مدرج

مدخل للعلوم القانونیة
األستاذ عمراني 

02محاضرة مدرج 

البیاناتتحلیل
14ق 3أعمال موجھة ف
األستاذ

مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال
رایسةذأستا14،ق2أعمال موجھة ف

.....ة تحلیل البیانات األستاذ
13ق1أعمال موجھة ف

اقتصادیات وسائل اإلعالم
9ق 3عباسة فاألستاذ

مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال 
ذة رایسأستا13،ق1أعمال موجھة ف

....ة تحلیل البیانات األستاذ
14ق2أعمال موجھة ف

األحد

مناھج وتقنیات البحث
األستاذة تومي

02محاضرة مدرج

اجتماعیة و ثقافیةأنثروبولوجیا
األستاذة زاوي

2محاضرة مدرج

مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال 
14،ق4أعمال موجھة ف

ة حمروش.ألستاذا
اجتماعیة و ثقافیةأنثروبولوجیا

بریكاألستاذة13ق3أعمال موجھة ف

مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال
االستاذة عبد الصمد 15،ق5أعمال موجھة ف

مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال 
13،ق3أعمال موجھة ف

.االستاذة حمروش
اجتماعیة و ثقافیةأنثروبولوجیا

بریكاألستاذة14ق4أعمال موجھة ف

االثنین

فنیات التحریر الصحفي
15ق4فأعمال موجھة 

مولود بوخنوناألستاذ

تكنولوجیا اإلعالم و االتصال

األستاذ بلزعر

02محاضرة مدرج 

الصحفيلتحریرت افنیا
13ق3أعمال موجھة ف

جمیلاألستاذة
اقتصادیات وسائل اإلعالم

عباسةاألستاذ

14ق4ف

مناھج وتقنیات البحث
16ق 5أعمال موجھة ف

دھالساألستاذ

اجتماعیة و ثقافیةأنثروبولوجیا
..…ة اذاألست14ق2أعمال موجھة ف

اجتماعیة و ثقافیةأنثروبولوجیا
15ق1أعمال موجھة ف

………ة أستاذ
مناھج و تقنیات البحث 

دھالس  16ق5ف

علوم اإلعالم و االتصالمدخل الى
األستاذ برقان
02محاضرة مدرج 

الثالثاء

مناھج وتقنیات البحث
عامراألستاذة 14ق 2أعمال موجھة ف

تكنولوجیا اإلعالم و االتصال أعمال موجھة 
بوجناحأستاذ 15ق5ف

مناھج وتقنیات البحث
..األستاذة13ق 4أعمال موجھة ف

االتصال أعمال تكنولوجیا اإلعالم و 
بوجناحأستاذ14ق2موجھة ف

فنیات التحریر الصحفي
فرحاتذااألست

02محاضرة مدرج 

مناھج وتقنیات البحث
13ق 3أعمال موجھة ف

دھالساألستاذة 

فنیات التحریر الصحفي
أعمال موجھة

فرحاتاألستاذة15ق1ف

مناھج وتقنیات البحث
دھالساألستاذة13ق 1أعمال موجھة ف
اجتماعیة و ثقافیةأنثروبولوجیا

14ق5أعمال موجھة ف
......ألستاذةا

األربعاء
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لغة أجنبیة
15ق 5أعمال موجھة ف

شرقاألستاذة 

لغة أجنبیة 
13ق 1أعمال موجھة ف

شرقاألستاذة 

اقتصادیات وسائل اإلعالم
14ق 5فبوخبزةاألستاذ

اإلعالم و االتصالتكنولوجیا
أعمال موجھة

بوجناحأستاذ13ق1ف

اقتصادیات وسائل اإلعالم
16ق 2فبوخبزة األستاذ

لغة أجنبیة 
15ق 4أعمال موجھة ف

شرقاألستاذة 
فنیات التحریر الصحفي

مولوداألستاذ14ق5أعمال موجھة ف

فنیات التحریر الصحفي
ة جمیلاألستاذ16ق2أعمال موجھة ف

ة أستاذ13ق4تكنولوجیا اإلعالم و االتصال أعمال موجھة ف
بوجناح

تحلیل البیانات 
ة األستاذ15ق5فأعمال موجھة 

لغة أجنبیة 
14ق 3أعمال موجھة ف

األستاذة عقاد فلة

تحلیل البیانات
....ة األستاذ13ق4أعمال موجھة ف

14ق3التصال أعمال موجھة فتكنولوجیا اإلعالم و ا
بوجناحبن أستاذ

اقتصادیات وسائل اإلعالم
15ق 1عباسة ف األستاذ

لغة أجنبیة
16ق 2أعمال موجھة ف

شرقاألستاذة 

الخمیس



2018/2019قسم علوم اإلعالم و االتصال                                                     استعمال الزمن للسنة الجامعیة 

تخصص: إعالمالسادسالسداسي ا

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

إخراج  إذاعي و تلفزیوني

ة رایساألستاذ
2أعمال موجھة ف

أستودیو 

و تلفزیونيإذاعيإخراج

االستاذة رایس 
01محاضرة المدرج 

مشكالت اجتماعیة
االستاذ مرزوقي
01محاضرة المدرج 

ة دھالساإلعالم و االتصال األستاذنظریات
أعمال موجھة 

14قاعة 

نظریات االعالم 
أعمال موجھة 
أستاذة دھالس 

2ف
استیدیو

األحد

2لغة أجنبیة ف
االستاذة تربش

13قاعة 
الصحافة االذاعیة و التلفزیونیة

غمشياالستاذ 
1أعمال موجھة  ف

أستودیو

الصحافة االذاعیة و التلفزیونیة
غمشياألستاذ
استودیومحاصرة

و تلفزیونياخراج اذاعي
1فة رایساالستاذ

أعمال موجھة
استودیو

مذكرة تخرج  أو تقریر تربص
میداني متخصص

األستاذة بریك

االثنین

ملتقى المنھجیة 
حبي فاص

14قاعة 
ملتقى المنھجیة 

1فاألستاذ صاحبي 
9أعمال موجھة  ق

تقنیات التنشیط االعالمي
1فبن دریساالستاذ

استودیو1فموجھةأعمال 

تقنیات التنشیط االعالمي
بن دریساالستاذ

9قمحاضرة 
تقنیات االتصال

بن دریساألستاذ 
محاضرة
01المدرج 

الثالثاء

تقنیات االتصال 
بوخبزةاألستاذ 

2أعمال موجھة ف
13ق 

تقنیات التنشیط االعالمي 
2أعمال موجھة ف

أستاذ غوتي
13ق 

اإلعالم و االتصالنظریات
بن غربیة األستاذ

01محاضرة المدرج
لغة أجنبیة 

تربشاالستاذة 
9قأعمال موجھة   

1ف

تقنیات االتصال
بوخبزةاالستاذ 

9قأعمال موجھة 
1ف

األربعاء

الصحافة االذاعیة و التلفزیونیة 
2غمشي ف

15قاعة 

الخمیس



2018/2019استعمال الزمن للسنة الجامعیة  علوم اإلعالم و االتصالقسم

االتصال و العالقات العامةماستر: 

السداسي االول

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

و اإلعالمأبستمولوجیا علوم 
االتصال

االستاذة زاوي
15قأعمال موجھة

أبستمولوجیا علوم االعالم 
و االتصال

أستاذة زاوي
2مدرجمحاضرة

المقاربات الكیفیة و الكمیة
عدالناالستاذة

محاضرة

األحد

المقاربات الكیفیة و الكمیة
عدالناألستاذة
موجھة اعمال

14ق 

لغة اجنبیة
عقاداستاذة 

أعمال موجھة
14ق

ادارة العالقات العامة
االستاذ بن العربي
أعمال موجھة 

استودیو

االثنین

االتصال و التسویق العمومي 
محاضرة

ة برحیلاالستاذ

9ق

ادارة العالقات العامة
االستاذ بن العربي

محاضرة
14قاعة

و التسویق االتصال
العمومي

اعمال موجھة
برحیلةاالستاذ

تیكمیدی

البالغة و االتصال
االستاذ برقان

محاضرة
9ق

االتجاھات الحدیثة في العالقات العامة
االستاذة دھالس

محاضرة

14قمحاضرة

الثالثاء

تقییم الرأي العام
األستاذ فرحات 
أعمال موجھة 

استودیو

الحدیثة في العالقات االتجاھات
العامة

دھالساألستاذة
أعمال موجھة

9ق

تقییم الرأي العام
مرزوقي
محاضرة

.............

تحلیل الخطاب
محاضرة

أستاذ عدالن
15ق 

األربعاء



2018/2019استعمال الزمن للسنة الجامعیة  علوم اإلعالم و االتصالقسم

االتصال و العالقات العامةماستر: 

الثانيالسداسي 

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

المقاربات الكیفیة و الكمیة
عدالناالستاذة

محاضرة
01المدرج

اإلعالمأبستمولوجیا علوم 
و االتصال

االستاذة زاوي
15قأعمال موجھة

أبستمولوجیا علوم االعالم 
و االتصال

أستاذة زاوي
2مدرجمحاضرة

األحد

المقاربات الكیفیة و الكمیة
عدالناألستاذة 

أعمال موجھة
02المدرج 

لغة اجنبیة
عقاداستاذة

أعمال موجھة
15ق

التخطیط في العالقات العامة
األستاذ بن العربي

محاضرة
16ق

تكنولوجیا االتصال و الفضاء العمومي 
بلزعراألستاذ 

محاضرة 
15القاعة

.

االثنین

مھارات االتصال في العالقات العامة
األستاذ بوخبزة
أعمال موجھة

16ق

التخطیط في العالقات العامة
األستاذ بوخبزة
أعمال موجھة 

16ق

مھارات االتصال في 
العالقات العامة

برقاناألستاذ 
محاضرة

16ق

ملتقى المنھجیة 
األستاذ مرزوقي
أعمال موجھة

..…ق

ملتقى المنھجیة 
األستاذ مرزوقي

13محاضرة ق

الثالثاء

تصمیم الحمالت 
االستاذة برحیل 

محاضرة
09ق

االتصال االقناعي و ألحجاجي
األستاذ برقان
أعمال موجھة

قاعة اإلعالم االلي

االتصال االقناعي و ألحجاجي
األستاذ برقان

محاضرة
قاعة اإلعالم االلي

األربعاء



2018/2019استعمال الزمن للسنة الجامعیة  علوم اإلعالم و االتصالقسم
االتصال و العالقات العامةماستر: 

لثالثاالسداسي 
16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

المقاولتیة 
محاضرة

االستاذ فرحات 
16قاعة 

انتاج و اعداد مواد للعالقات 
العامة

أعمال موجھة
13قاعة 

األحد

صورة المؤسسة و االتصال الشامل
أعمال موجھة 

.صورة المؤسسة و االتصال 
الشامل

أعمال موجھة

الثقافة االتصالیة داخل 
المؤسسة
محاضرة

االستاذ سراي
13ق

.صورة المؤسسة و االتصال الشامل
محاضرة

االثنین

االتصال و تسیر األزمة
أعمال موجھة
أستاذ بوخبزة

14قاعة 

الثقافة االتصالیة داخل 
المؤسسة

ةأعمال موجھ

االتصال و تسیر األزمة
محاضرة 

أستاذ بلعربي
قاعة 

.صورة المؤسسة و االتصال الشامل
أعمال موجھة

الثالثاء

االشھار 
أعمال موجھة

أستاذة برحیل سمیة
16قاعة

اعداد مذكرة
أعمال موجھة

اعداد مذكرة 
محاضرة

األربعاء

االشھار 
محاضرة  

أستاذ عادل عبد االلھ
16قاعة 

لغة أجنبیة 
األستاذة عقاد

استیدیوقاعة 

الخمیس
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الثالثالسداسي ماستر: السمعي البصري

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

علم االجتماع السمعي البصري 
محاضرة

عامر طارق 
15قاعة 

النقد االذاعي و التلفزي
أعمال موجھة

قاعة االعالم االلي

القدیم االذاعي و التلفزي 
محاضرة
بن دریس

09قاعة 

لغة أجنبیة
تربش

األحد

البحثمخبر 
محاضرة

أستاذ صاحبي
15قاعة 

مخبر السمعي البصري
محاضرة
غوتي 
استیدیو

النقد االذاعي و التلفزي
محاضرة
اآلليقاعة االعالم 

االثنین

التقدیم االذاعي و التلفزي
أعمال موجھة

االستاذ غوتي عطاء هللا
قاعة اعالم الي

سیاسياتصال 
استاذ ...
قاعة ...

الثالثاء

مخبر البحث 
أعمال موجھة
االستاذ صاحبي

السمعي البصريعلم االجتماع
أعمال موجھة
األستاذ طارق

09قاعة 

الحمالت االعالمیة 
أعمال موجھة

برحیلأستاذة 
15قاعة 

األربعاء

الحمالت االعالمیة 
محاضرة 

األستاذة برحیل
09قاعة 

مخبر السمعي البصري 
أعمال موجھة

غوتي عطاء هللا 
ستیدیوا

استدیوقاعة 
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ماستر: السمعي البصري

الثانيالسداسي 

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

أجنبیةلغة 
تربش.األستاذ
13ق

برمجة إذاعیة و تلفزیونیة
محاضرة
استودیو

غمشيأستاذ

األحد

اإلشھار اإلذاعي و التلفزیوني 
االستاذ عبد االلھ

محاضرة
13ق 

تحلیل مضمون السمعي 
البصري
محاضرة

15ق
األستاذ عدالن

قضایا راھنة
محاضرة

فرحاتاألستاذ 
ق....

برمجة إذاعیة و تلفزیونیة
أعمال موجھة

استودیو
أستاذغمشي

ق......

االثنین

الصورةسمیو لوجیا 
أستاذ مولود
اعمال موجھة

13ق

مخبر السمعي البصري
محاضرة

9ق
غوتي عطاء هللاالستاذ 

الصورةسمیو لوجیا

أستاذ صحبي
15محاضرة ق

اإلذاعي و التلفزیوني اإلشھار
االستاذ عبد االلھ
اعمال موجھة 

ق......

جمھور اإلذاعة و التلفزیون
األستاذ عطا هللا 

أعمال موجھة
9ق

الثالثاء

قیاس الجمھور و الرأي العام
محاضرة

9ق
األستاذ فرحات

مخبر السمعي البصري
أعمال موجھة

أستودیو

جمھور اإلذاعة و 
التلفزیون

األستاذ بن لعربي یحیى
محاضرة
استیدیو

تحلیل مضمون السمعي البصري
تطبیق

Médiathèque
األستاذ عدالن

األربعاء
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الصحافة المطبوعة و االلكترونیةماستر: 

الثانيالسداسي 

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

االتجاھات البحثیة في الصحافة 
أعمال موجھة
األستاذة تومي

09قاعة 

االتجاھات البحثیة في الصحافة 
محاضرة 

األستاذة تومي
09قاعة 

الصحافة االستقصائیة 

األستاذ بوخبزة

أعمال موجھة

قاعة اإلعالم اآللي

تصمیم و اخراج الصحف 
األستاذ بوخبزة
أعمال موجھة

14قاعة 

األحد

المناھج الكمیة في بحوث الصحافة 
األستاذ محاضرة

محاضرة 
04قاعة االعالم اآللي 

تصمیم و اخراج الصحف 
األستاذ جمیل

محاضرة
قاعة اإلعالم اآللي

تشریعات و أخالقیات 
الصحافة 

األستاذ عمراني
محاضرة

04قاعة االعالم اآللي 

أجنبیة لغة
محاضرة 

األستاذة تربش
02مدرج 

االثنین

قضایا راھنة 
سراياألستاذ 

محاضرة
09قاعة 

تشریعات و أخالقیات الصحافة
عمرانية األستاذ

أعمال موجھة
04قاعة االعالم اآللي 

الكتابة للواب
األستاذ رابح عمار 

محاضرة
04قاعة االعالم اآللي 

الصحافة االستقصائیة 

األستاذ جعفر بن صالح

محاضرة

قاعة اإلعالم اآللي

الكتابة للواب 
األستاذ جعفر بن صالح

أعمال موجھة
04قاعة االعالم اآللي 

الثالثاء

ثقافة الصورة 
األستاذ برحیل 

محاضرة
قاعة االعالم اآللي

المناھج الكمیة في بحوث الصحافة 
األستاذ بریك

أعمال موجھة 
04االعالم اآللي قاعة 

المناھج الكمیة في بحوث الصحافة 
األستاذ بریك
أعمال موجھة
قاعة استیدیو

األربعاء



2018/2019الجامعیة استعمال الزمن للسنة قسم علوم اإلعالم و االتصال

الصحافة المطبوعة و االلكترونیةماستر: 

الثانيالسداسي 

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

االتجاھات البحثیة في الصحافة 
أعمال موجھة
األستاذة تومي

09قاعة 

االتجاھات البحثیة في الصحافة 
محاضرة 

األستاذة تومي
09قاعة 

الصحافة االستقصائیة 

األستاذ بوخبزة

أعمال موجھة

قاعة اإلعالم اآللي

تصمیم و اخراج الصحف 
األستاذ بوخبزة
أعمال موجھة

14قاعة 

األحد

المناھج الكمیة في بحوث الصحافة 
األستاذ محاضرة

محاضرة 
04قاعة االعالم اآللي 

تصمیم و اخراج الصحف 
األستاذ جمیل

محاضرة
قاعة اإلعالم اآللي

تشریعات و أخالقیات 
الصحافة 

األستاذ عمراني
محاضرة

04قاعة االعالم اآللي 

أجنبیة لغة
محاضرة 

األستاذة تربش
02مدرج 

االثنین

قضایا راھنة 
سراياألستاذ 

محاضرة
09قاعة 

تشریعات و أخالقیات الصحافة
عمرانية األستاذ

أعمال موجھة
04قاعة االعالم اآللي 

الكتابة للواب
األستاذ رابح عمار 

محاضرة
04قاعة االعالم اآللي 

الصحافة االستقصائیة 

األستاذ جعفر بن صالح

محاضرة

قاعة اإلعالم اآللي

الكتابة للواب 
األستاذ جعفر بن صالح

أعمال موجھة
04قاعة االعالم اآللي 

الثالثاء

ثقافة الصورة 
األستاذ برحیل 

محاضرة
قاعة االعالم اآللي

المناھج الكمیة في بحوث الصحافة 
األستاذ بریك

أعمال موجھة 
04االعالم اآللي قاعة 

المناھج الكمیة في بحوث الصحافة 
األستاذ بریك
أعمال موجھة
قاعة استیدیو

األربعاء



2018/2019الجامعیة استعمال الزمن للسنة قسم علوم اإلعالم و االتصال

السداسي  الثالثالصحافة المطبوعة و االلكترونیةماستر: 

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30
الصحافة االلكترونیة في الجزائر

أعمال موجھة 
االستاذ سراي 

قاعة االعالم االلي

الصحافة االلكترونیة في الجزائر
محاضرة

بوخبزةاالستاذ 
13ق

الحمالت الصحفیة
أعمال موجھة

قاعة االعالم االلي

الحمالت الصحفیة 

محاضرة

األحد

الصحافة في الجزائر اعالم
محاضرة سراي
ق اعالم الي

ا االثنین

في الصحافة المتخصصة
الجزائر

أعمال موجھة 
سراياالستاذ

ق اعالم الي

في الصحافة المتخصصة 
الجزائر

محاضرة 
بوخبزة 

الثالثاء

المناھج الكیفیة 
أعمال موجھة 
ق اعالم الي

المناھج الكیفیة 
محاضرة
مرزوقي

ق اعالم الي

االتجاھات النقدیة في 
االعالم 

أعمال موجھة
االستاذ غوتي عطاء هللا

13ق

االتجاھات النقدیة في االعالم 
محاضرة 

االستاذ غوتي عطاء هللا
ق اعالم الي

األربعاء

مخبر بحث 
تطبیق

15قاعة 

مخبر بحث
محاضرة

ق اعالم الي

لغة أجنبیة
تربشاألستاذة 

اليق اعالم

الخمیس



2018/2019استعمال الزمن للسنة الجامعیة  قسم علوم اإلعالم و االتصال

ماستر: السمعي البصريالسداسي األول 

16 :00 14 :30 14 :30 13 :00 13 :00 11 :30 11 :30 10 :00 10 :00 8 :30

المداخل األساسیة في بحوث 
اإلعالم

األستاذ عدالن
9محاضرة ق 

تاریخ السمعي البصري في 
الجزائر

أعمال موجھة
استودیو

غمشيأستاذ

تشریعات و أخالقیات السمعي البصري
االستاذ عمراني

محاضرة
قاعة االعالم اآللي

لغة اجنبیة
االستاذة تربش

15قاعة 

األحد

المداخل األساسیة في بحوث    
اإلعالم

اعمال موجھة
عدالناألستاذ 
13ق

1مدرج 

التحریر لإلذاعة  والتلفزیون
االستاذ بن صالح

14قاعة 

التحریر لإلذاعة  والتلفزیون
االستاذ بن صالح

محاضرة ق

تاریخ السمعي البصري في الجزائر
محاضرة

أستاذ غمشي
استودیو

االثنین

سمیو لوجیا عامة
أستاذ صحبي

15قمحاضرة
سمیو لوجیا عامة

أستاذ مولود
اعمال موجھة 

تشریعات و أخالقیات السمعي البصري
مكرياألستاذ

أعمال موجھة

13قاعمال موجھة

الثالثاء

البحث التوثیقي
زیبایراالستاذة 

محاضرة

البحث التوثیقي
زبایراألستاذة

أعمال موجھة

الصناعات الثقافیة
االستاذ مرزوقي

محاضرة
9ق

األربعاء

تاریخ الجزائر الثقافي 
أستاذ رنیمة

09قاعة 

الخمیس


