اﻷيام

التخصص

الفترة الصباحية
الحصة اﻷولى

 3ليسانس اتصال

دراسات الجمهور
)محاضرة(
د .بوعدة م 2

 3ليانس إعﻼم

إخراج صحيفة
الكترونية ومكتوبة
)محاضرة(
م3
أ:مرواني

 2ماستر عﻼقات
عامة
 2ماستر اتصال
اﻷحد

الحصة الثانية

الفترة المسائية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

دراسات الجمهور
)محاضرة(
د .بوعدة م 2

نظريات التنظيم
)محاضرة(
م2
د .حمداد

نظريات التنظيم
)محاضرة(
م2
د .حمداد

فنيات التحرير في
الصحافة
اﻻلكترونية)محاضرة(
م3
أ :مرواني

إخراج صحيفة
الكترونية
ومكتوبة
)تطبيق(
أ:مرواني م3

فنيات التحرير في
الصحافة
اﻻلكترونية)تطبيق(
م3
أ:مرواني

الحصة اﻷولى

الحصة الثانية

اﻻشهار
)محاضرة (
م2
أ :غالم

اﻻشهار
)محاضرة (
م2
أ :غالم

اﻻنظمة
المعلوماتية
)محاضرة(
م3
أ:خالد

الحصة الثالثة

الثقافة اﻻتصالية
داخل المؤسسة
)محاضرة(
أ  :مرواني م2

الحصة الرابعة

الثقافة اﻻتصالية
داخل المؤسسة
)محاضرة(
أ  :مرواني م2

اﻻنظمة
المعلوماتية
)محاضرة(
م3
أ:خالد

اﻻتصال والقيادة
)محاضرة(
م3
أ :حمداد

ورشة اعداد مذكرة
)محاضرة(
أ:بوعمامة م3

 2ماستر اتصال

الفضاء العمومي الفضاء العمومي
والوسائط الجديدة والوسائط الجديدة
)محاضرة(
)محاضرة(
أ :صفاح  37أ :صفاح 37

الفضاء العمومي
والوسائط الجديدة
)تطبيق(
33
أ:صفاح

قياس جمهور
مستخدمي الوسائط
الجديدة )تطبيق(
37
أ :دحو

 2ماستر سمعي

التقديم اﻻذاعي
والتلفزيوني
)محاضرة(
أ :مرواني 38

التقديم اﻻذاعي
والتلفزيوني
)تطبيق(
أ :مرواني 38

مخبر البحث
)محاضرة (
أ:خالد علي 38

مخبر البحث
)تطبيق (
أ:ﺧﺎلﺪ ﻋﻠﻲ 38

اﻻتجاهات النقدية
في اﻻعﻼم
واﻻتصال
)محاضرة (
50
أ:دحو

اﻻتجاهات النقدية
في اﻻعﻼم
واﻻتصال
)محاضرة (
50
أ:دحو

اﻻتجاهات النقدية
في اﻻعﻼم
واﻻتصال )تطبيق(

تنظيمي

جماهيري

بصري

 2ماستر صحافة
الكترونية
ومطبوعة

أ:دحو

50

اﻷيام

التخصص

الفترة الصباحية
الحصة اﻷولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الفترة المسائية
الحصة الرابعة

الحصة اﻷولى

 3اتصال
حمﻼت اﻻتصال
العمومي
د .غالم
م2

 3إعﻼم

الصحافة
المتخصصة
المكتوبة)محاضرة(
أ:مرواني ق50:

 2ماستر
اﻻثنين

عﻼقات عامة

تطبيقات العﻼقات
العامة في الجزائر
)محاضرة(
م2
أ:رقاد

تطبيقات العﻼقات
العامة في الجزائر
)محاضرة(
م2
أ:رقاد

اﻻشهار )ف(1
م2
أ :غالم

اﻻشهار )ف(2
م3
أ :غالم

إعداد مذكرة ف2
أزبوعمامة م3

إعداد مذكرة )ف(1
أ.بوعمامة م2

الثقافة اﻻصالية
واﻻدا الوظيفي
)تطبيق(
أ :مرواني

ورشة اعداد مذكرة
)محاضرة(
أ:بوعمامة

 2ماستر تنظيمي

الثقافة اﻻصالية
الثقافة اﻻصالية
واﻻدا الوظيفي
واﻻدا الوظيفي
)محاضرة(
)محاضرة(
أ :مرواني
أ :مرواني ق:
الدراسات الثقافية
الدراسات الثقافية
والوسائط الجديدة والوسائط الجديدة
)محاضرة(
)محاضرة(
ق37:
ق 37:أ:بعلي
أ.بعلي
القد اﻻذاعي
علم اجتماع السمعي علم اجتماع السمعي
والتلفزيوني
البصري)محاضرة( البصري )تطبيق(
)محاضرة(
أ:مالفي ق38:
أ:مالفي ق38:
أ:شقرون ق38:

الدراسات الثقافية
والوسائط الجديدة
)تطبيق(
ق37:
أ:بعلي
النقد اﻻذاعي
والتلفزيوني
)تطبيق(
أ :شقرون ق38:

 2ماستر صحافة

الصحافة
الصحافة
المتخصصة في
المتخصصة في
الجزائر )محاضرة( الجزائر )تطبيق(
أ :بلفوضيل ق : 50:بلفوضيل ق50:

اعﻼم الصحافة في
الجزائر
)محاضرة(
أ :بوعمامة ق50:

 2ماستر اتصال
جماهيري
 2ماستر سمعي
بصري

اكترونية

الصحافة
المتخصصة في
الجزائر )محاضرة(
أ:بلفوضيل ق50:

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

نظريات التنظيم
نظريات التنظيم
ف+3ف 4أ .حمداد
ف 2+1أ .حمداد
مدرج 3
مدرج 2
حمﻼت اﻻتصال
حمﻼت اﻻتصال
العمومي مدرج  3العمومي مدرج 4
ف 6+5د.غالم
ف 4+3أ.غالم
نظريات اﻹعﻼم
نظريات اﻹعﻼم
واﻻتصال ف 6+5واﻻتصال ف2+1
أعكروت مدرج  4أ.عكروت مدرج 2
الصحافة
المتخصصة
المكتوبة)محاضرة(
أ:مرواني ق50:

الصحافة المتخصصة
المكتوبة واﻻلكترونية
) تطبيق (
أ:مرواني ق50:

الحصة الرابعة
نظريات التنظيم
ف+5ف 6د.حمداد
مدرج 4
حمﻼت اﻻتصال
مدرج 2
العمومي
د.غالم
ف2+1
نظريات اﻹعﻼم
واﻻتصال مدرج 3
ف  4+3أ.عكروت
فنيات التحرير في
الصحافة اﻻلكترونية
)تطبيق(
أ:مرواني ق50:

اﻷيام

التخصص

الفترة المسائية

الفترة الصباحية
الحصة اﻷولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

 3اتصال

الحكم الراشد
وأخﻼقيات المهنة
)محاضرة(
م2
أ :شبرة

استراتيجيات
اﻻتصال
)محاضرة(
م2
د .شبرة

نظريات اﻹعﻼم
واﻻتصال
)محاضرة(
د .عكروت م2

نظريات اﻹعﻼم
واﻻتصال
)محاضرة(
د .عكروت م2

 3إعﻼم

الحكم الراشد
وأخﻼقيات المهنة
)محاضرة(
م2
أ :شبرة

نظريات اﻹعﻼم
واﻻتصال
)محاضرة(
م3
أ:صفاح

نظريات اﻹعﻼم
واﻻتصال
)محاضرة(
م3
أ:صفاح

نظريات اﻹعﻼم
واﻻتصال
)تطبيق(
م3
أ:صفاح

الحصة اﻷولى

 2ماستر عﻼقات
المقاواﻻتية
)محاضرة(
أ :مجاهد
م2
أ:صفاح

الثﻼثاء

 2ماستر تنظيمي

المقاواﻻتية
)محاضرة(
م2
أ :مجاهد

 2ماستر اتصال

المقاواﻻتية
)محاضرة(
م2
أ :مجاهد

 2ماستر سمعي بصري

المقاواﻻتية
)محاضرة(
م2
أ :مجاهد

جماهيري

الحصة الثانية

انتاج واعداد مواد
العﻼقات العامة
)ف( 1
م2
بن علي
صورة المؤسسة
واﻻتصال الشامل
)ف( 2
م3
أ  :شبرة
التحليل النسقي
)محاضرة(
أ :نفوسي

الحصة الثالثة

انتاج واعداد مواد
العﻼقات العامة
)ف( 2
م3
بن علي
صورة المؤسسة
واﻻتصال الشامل
)ف( 1
م2
أ  :شبرة
التحليل النسقي
)محاضرة(
أ :نفوسي

التنظيم القانوني
لتداول المعلومة
)محاضرة(
بن عجمية ق37:

التنظيم القانوني
لتداول المعلومة
)محاضرة(
بن عجمية ق37:

اﻻعﻼم الدولي
واﻻتصال
السياسي
)محاضرة (
ق38:
ليمام

التقديم اﻻذاعي
والتلفزيوني
)محاضرة(
أ :مرواني
ق38:

الحصة الرابعة

انتاج وإعداد مواد
العﻼقات العامة
)محاضرة (
م2
أ:بن علي

التحليل النسقي
)تطبيق(
م3
أ:نفوسي
التنظيم القانوني
لتداول المعلومة
)تطبيق(
بن عجمية ق37:

اﻷيام

التخصص

الفترة الصباحية
الحصة اﻷولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الفترة المسائية
الحصة الرابعة

 3اتصال

الحصة اﻷولى
استراتيجيات
اﻻتصال
)محاضرة(
د .شبرة صالح
م2

 3إعﻼم

 2ماستر عﻼقات
اﻷربعاء

عامة

دراسات جمهور
اﻹذاعة
والتلفزيون )م(
أ :صفاح ق50:
اﻻتصال وتسيير اﻻتصال وتسيير صورة المؤسسة
اﻻزمة)محاضرة( اﻻزمة)محاضرة( واﻻتصال الشامل
)محاضرة (
أ  :رقاد
أ  :رقاد
أ.شيرة مدرج 2
مدرج 2
مدرج 2

صورة المؤسسة
واﻻتصال الشامل
)محاضرة (
شيرة مدرج 2

اتصال مؤسسة
)محاضرة(
أ:رقاد مدرج 3

اتصال مؤسسة
)محاضرة(
أ:رقاد مدرج 3

اثنوغرافيا
جمهورمستخدمين
)محاضرة(
أ :بعلي ق37:
حمﻼت اﻹعﻼمية
)محاضرة(
أ:لحياني ق38:

اثنوغرافيا جمهور
المستخدمين
)تطبيق(
أ :بعلي ق37:
حمﻼت اﻹعﻼمية
)محاضرة(
أ:لحياني ق38:

مخبر البحث
)محاضرة(
أ:بوعمامة ق50:

مخبر البحث
)تطبيق(
أ:بوعمامة ق50:

 2ماستر اتصال تنظيمي

 2ماستر اتصال
جماهيري
 2ماستر سمعي بصري

 2ماستر صحافة
الكترونية ومطبوعة

قياس جمهور
قياس جمهور
مستخدمي وسائط مستخدمي وسائط
جديدة )محاضرة( جديدة )تطبيق(
أ:دحو ق37:
أ:دحو ق37:
القد اﻻذاعي
علم اجتماع
والتلفزيوني
السمعي البصري
)محاضرة(
)محاضرة (
أ:مالفي ق 38 :أ:شقرون ق38:
الحمﻼت
الصحفية
)محاضرة(
ا :لحياني ق50:

الحمﻼت
الصحفية
)تطبيق(
ا :لحياني ق50:

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

استراتيجيات
استراتيجيات
اﻻتصال مدرج  2اﻻتصال مدرج3
ف 2+1د .بعلي ف 4+3د.بعلي
دراسات الجمهور دراسات الجمهور
ف 4+3بوعدة ف 6+5بوعدة
مدرج4
مدرج3
ملتقى المنهجية
ملتقى المنهجية
ف 6+5مدرج 4ف 2+1مدرج 2
د .صحراوي
د .صحراوي
دراسات جمهور
دراسات جمهور
اﻹذاعة والتلفزيون
اﻹذاعة
)تطبيق(
والتلفزيون )م(
أ :صفاح ق 50:أ :صفاح ق50:

الحصة الرابعة
استراتيجيات
مدرج4
اﻻتصال
د.بعلي
ف6+5
دراسات الجمهور
بوعدة
ف2+1
مدرج 2
ملتقى المنهجية
مدرج3
ف4+3
د .صحراوي

اﻷيام

التخصص

 3ليسانس اتصال

3ليسانس إعﻼم

الفترة الصباحية
الحصة اﻷولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

التدريب على إنجاز
مذكرة تطبيق
م2
ف6+5
لغة إنجليزية
ف 4+3م3

التدريب على
إنجاز مذكرة
ف 4+3م3
لغة إنجليزية
ف 2+1م4
لغة انجليزية
)تطبيق(

التدريب على
إنجاز مذكرة
م4
ف2+1
لغة إنجليزية
م2
ف6+5
ملتقى المنهجية
)محاضرة(
أ:عبدي مدرج 3

مدرج 4

الفترة المسائية
الحصة الرابعة

الحصة اﻷولى

الحصة الثانية

التدريب على انجاز
مذكرة او تقرير
تربص ميداني
أ:رقاد مدرج 3

 2ماستر

الخميس

عﻼقات عامة

إعداد مذكرة
)محاضرة(
أ :بوعمامة مدرج2

لغة
إنجليزية)تطبيق(
مدرج 2

 2ماستر اتصال

ملتقى المنهجية
)محاضرة(
مدرج 3
أ :رقاد

اتصال مؤسسة
)تطبيق(
أ:رقاد مدرج 3

 2ماستر اتصال

الوسائط الجديدة
وقضايا المجتمع
)محاضرة(
أ :بن عجمية ق37:

ورشة اعداد
مذكرة )تطبيق(
أ:يوعمامة
ق37:

تنظيمي

جماهيري

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

اﻻتصال وتسيير
اﻻزمة )ف(1
مدرج 2
أ :رقاد
الثقافة اﻻتصالية
داخل المؤسسة )ف2أ
أ:عماري مدرج 3
اﻻنظمة المعلوماتية
)تطبيق(
أ :خالد

اﻻتصال وتسيير اﻻزمة
)ف(2
مدرج 3
أ :رقاد
الثقافة اﻻتصالية داخل
المؤسسة )ف(1
أ  :عماري مدرج 2
لغة إنجليزية )تطبيق(أ:

لغة إنجليزية)تطبيق(
ق37:
أ:

 2ماستر سمعي
بصري

مخبر السمعي البصري
)محاضرة (
أ :شقرون ق38:

مخبر السمعي
البصري
)محاضرة (
أ ,شقرون ق38:

 2ماستر صحافة

المناهج الكيفية
)محاضرة(
أ:عبدي ق50:

المناهج الكيفية
)تطبيق(
أ:عماري ق50:

الكترونية ومطبوعة

مخبر السمعي
البصري )تطبيق(
 :شقرون ق38:
لغة إنجليزية)تطبيق(
أ:
ق50:

لغة إنجليزية)تطبيق(
أ:
ق38:

