
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية    

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021
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مناهج وتقنيات 
 البحث

بكارأ.   

01مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

بكارأ.   

01مد:    مح  

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال

حامدي ياسينأ.   

01مد:    مح  

م تكنولوجيا اإلعال  
 واالتصال

حامدي ياسينأ.   

01مد:     مح  

 إنجليزية 
بودينةأ.  

21ق:     تط  

  
 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم   
 واالتصال
 أ. سبتي

12تط. ق   

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سبتي

01مد:   مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سبتي

01مد:   مح  

 انثربولوجيا اجت 
 وثقا

 أ. عدال

12تط.  ق   

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. عدال

01مد:    مح  

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. عدال

01مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

ئل اقتصاديات وسا   
 اإلعالم

 أ. حراوي

21تط.  ق   

يةم.للعلوم القانون  
 أ. العطافي

01مد:  مح  

ئل اقتصاديات وسا
 اإلعالم

 أ. حراوي

01مد:   مح  

ل اقتصاديات وسائ
 اإلعالم

 أ. حراوي

01مد:    مح  

فنيات التحرير في 
 الصحافة 
 أ. بوعون

01مد:   مح  

فنيات التحرير في 
 الصحافة 
 أ. بوعون

01مد:   مح  

 
 االثنــــــين

 

تكنولوجيا اإلعالم        
 واالتصال
 أ. قبور

62تط.  ق  

 مناهج وتقنيات البحث
 أ. بكار

26تط.  ق  

 
 الثـــــالثاء

 

فنيات التحرير       
 أ.بوعون 

21تط ق   

 البيانات تحليل
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

 البيانات تحليل
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

 
 األربــعاء

 

 الخمــيس         



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021
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مناهج وتقنيات 
 البحث

بكارأ.   

01مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

بكارأ.   

01مد:    مح  

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال

حامدي ياسينأ.   

01مد:    مح  

م تكنولوجيا اإلعال  
 واالتصال

حامدي ياسينأ.   

01مد:     مح  

 انجليزية
بودينةأ.  

22تط.  ق  

   
 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سبتي

01مد:   مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سبتي

01مد:   مح  

ت انثربولوجيا اج
 وثقا

 أ. عدال

12تط. ق   

قاانثربولوجيا اجت وث   
 أ. عدال

01مد:    مح  

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. عدال

01مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سبتي

12تط. ق    

يةم.للعلوم القانون  
 أ. العطافي

01مد:  مح  

ئل اقتصاديات وسا
 اإلعالم

 أ. حراوي

01مد:   مح  

ل اقتصاديات وسائ
 اإلعالم

 أ. حراوي

01مد:    مح  

فنيات التحرير في 
 الصحافة 
 أ. بوعون

01مد:   مح  

فنيات التحرير في 
 الصحافة 
 أ. بوعون

01مد:   مح  

 
 االثنــــــين

 

مناهج وتقنيات      
 البحث
 أ. بكار

12 تط. ق    

ل اقتصاديات وسائ
 اإلعالم

 أ. حراوي

12 تط.  ق   

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 أ.سماري

12تط. ق   

  
 الثـــــالثاء

 

في  فنيات التحرير     
 الصحافة 
 أ. بوعون

21تط. ق   

 البيانات تحليل 
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

 البيانات تحليل
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

 
 األربــعاء

 

 الخمــيس         



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022
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مناهج وتقنيات 
 البحث

بكارأ.   

01مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

بكارأ.   

01مد:    مح  

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال

حامدي ياسينأ.   

01مد:    مح  

 انجليزية 
بودينةأ.  

21تط.  ق  

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال

حامدي ياسينأ.   

01مد:     مح  

    
 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سبتي

01مد:   مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سبتي

01مد:   مح  

قاانثربولوجيا اجت وث    
 أ. عدال

01مد:    مح  

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. عدال

01مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

اإلعالم  م.علوم  
 واالتصال
 أ. سبتي

12تط. ق  

يةم.للعلوم القانون   
 أ. العطافي

01مد:  مح  

ئل اقتصاديات وسا
 اإلعالم

 أ. حراوي

01مد:   مح  

ل اقتصاديات وسائ
 اإلعالم

 أ. حراوي

01مد:    مح  

فنيات التحرير في 
 الصحافة 
 أ. بوعون

01مد:   مح  

فنيات التحرير في 
 الصحافة 
 أ. بوعون

01مد:   مح  

 
 االثنــــــين

 

مناهج وتقنيات     
 البحث
 أ. بكار

21تط. ق  

ئل اقتصاديات وسا
 اإلعالم

 أ. حراوي

12تط. ق   

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال
 أ.سماري

21تط. ق  

قاانثربولوجيا اجت وث   
 أ. قامون

12تط.  ق  

 

 
 الثـــــالثاء

 

في  فنيات التحرير   
 الصحافة 
 أ. بوعون

21تط. ق   

 البيانات تحليل   
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

 البيانات تحليل
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

 
 األربــعاء

 

 الخمــيس         



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022
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مناهج وتقنيات 
 البحث

بكارأ.   

01مد:    مح  

 مناهج وتقنيات
 البحث

بكارأ.   

01مد:    مح  

 تكنولوجيا اإلعالم
 واالتصال

حامدي ياسينأ.   

01مد:    مح  

 انجليزية
بودينةأ.  

21تط.  ق  

م تكنولوجيا اإلعال 
 واالتصال

حامدي ياسينأ.   

01مد:     مح  

    
 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سبتي

01مد:   مح  

اإلعالم  م.علوم
 واالتصال
 أ. سبتي

01مد:   مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سبتي

21تط. ق   

قاانثربولوجيا اجت وث   
 أ. عدال

01مد:    مح  

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. عدال

01مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

يةم.للعلوم القانون      
 أ. العطافي

01مد:  مح  

ئل اقتصاديات وسا
 اإلعالم

 أ. حراوي

01مد:   مح  

ل اقتصاديات وسائ
 اإلعالم

 أ. حراوي

01مد:    مح  

فنيات التحرير في 
 الصحافة 
 أ. بوعون

01مد:   مح  

فنيات التحرير في 
 الصحافة 
 أ. بوعون

01مد:   مح  

 
 االثنــــــين

 

ئل اقتصاديات وسا    
 اإلعالم

 أ. حراوي

21تط.  ق   

الم تكنولوجيا اإلع
 واالتصال
 أ. سماري

21تط. ق  

مناهج وتقنيات 
 البحث
 أ. بكار

21تط.  ق   

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. قامون

21تط. ق   

  
 الثـــــالثاء

 

ي فنيات التحرير ف  
 الصحافة 
 أ. بوعون

21تط. ق   

 البيانات تحليل    
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

 البيانات تحليل
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

 
 األربــعاء

 

 الخمــيس         



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022
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مناهج وتقنيات 
 البحث

بكارأ.   

01مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

بكارأ.   

01مد:    مح  

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال

حامدي ياسينأ.   

01مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث
 أ. بكار

21تط ق  

م تكنولوجيا اإلعال 
 واالتصال

حامدي ياسينأ.   

01مد:     مح  

 انجليزية  
بودينةأ.  

21تط.  ق  

 
 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سبتي

01مد:   مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سبتي

01مد:   مح  

م.علوم اإلعالم  
 واالتصال
 أ.سبتي

21تط. ق  

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. عدال

01مد:    مح  

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. عدال

01مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

يةم.للعلوم القانون      
 أ. العطافي

01مد:  مح  

ئل اقتصاديات وسا
 اإلعالم

 أ. حراوي

01مد:   مح  

ل اقتصاديات وسائ
 اإلعالم

 أ. حراوي

01مد:    مح  

فنيات التحرير في 
 الصحافة 
 أ. بوعون

01مد:   مح  

فنيات التحرير في 
 الصحافة 
 أ. بوعون

01مد:   مح  

 
 االثنــــــين

 

 انثربولوجيا اجت      
 وثقا

 أ. قامون

21تط. ق  

اقتصاديات وسائل 
 اإلعالم

 أ. حراوي

21تط.  ق   

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 أ. قبور

21تط.  ق   

 
 الثـــــالثاء

 

في  نيات التحريرف 
 الصحافة 

بوعونأ.   

12تط ق  

 البيانات تحليل     
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

 البيانات تحليل
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

 
 األربــعاء

 

 الخمــيس         



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022
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مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

وتقنيات  مناهج
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال

 أ. ل حمادي

02مد:   مح  

الم تكنولوجيا اإلع
 واالتصال
 أ.  حمادي

12تط.  ق   

مناهج وتقنيات 
 البحث

 أ. أعراب

12تط.  ق   

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال
 أ. حمادي

02مد:    مح  

    
 السبــــت

 

اإلعالم  علوم.م  
 واالتصال

سعيداني. أ  
21تط  ق   

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

قاانثربولوجيا اجت وث    
 أ. دخان

02مد:    مح  

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. دخان

02مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

في  فنيات التحرير    
 الصحافة 
 أ. زادي

02مد:     مح  

يةم.للعلوم القانون  
 أ. العطافي

02مد:    مح  

ي فنيات التحرير ف
 الصحافة 
 أ. زادي

02مد:     مح  

اقتصاديات وسائل 
 اإلعالم

 أ. قرناني

02مد:     مح  

اقتصاديات وسائل 
 اإلعالم

 أ. قرناني

02مد:     مح  

 
 االثنــــــين

 

 اقتصاديات       
زتيليأ.  

21تط . ق  

  
 الثـــــالثاء

 

ت انثربولوجيا اج  
 وثقا

 أ. قامون

12تط.  ق  

 البيانات تحليل
 الصحفية

  سعداويأ. 

    01: مد    مح

 البيانات تحليل
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

 نيات التحرير فيف  
 الصحافة 
 أ. زادي

12تط ق  

 انجليزية
 أ.صالحي

12تط.  ق  

 
 األربــعاء

 

 الخمــيس         



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022
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مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال

 أ. ل حمادي

02مد:   مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

 أ. أعراب

12تط.  ق   

م تكنولوجيا اإلعال 
 واالتصال
 أ. حمادي

02مد:    مح  

    
 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

12ق . تط  

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال
 أ. حمادي

12تط ق  

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. دخان

02مد:    مح  

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. دخان

02مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

في  فنيات التحرير    
 الصحافة 
 أ. زادي

02مد:     مح  

يةم.للعلوم القانون  
 أ. العطافي

02مد:    مح  

ي فنيات التحرير ف
 الصحافة 
 أ. زادي

02مد:     مح  

اقتصاديات وسائل 
 اإلعالم

 أ. قرناني

02مد:     مح  

اقتصاديات وسائل 
 اإلعالم

 أ. قرناني

02مد:     مح  

 
 االثنــــــين

 

 انجليزية      
 أ.صالحي

26تط  ق  

ل اقتصاديات وسائ
 اإلعالم

زتيليأ.  

26تط ق  

   
 الثـــــالثاء

 

ت انثربولوجيا اج 
 وثقا

 أ. قامون

21ق   تط  

في  فنيات التحرير
 الصحافة 

زاديأ.   

21تط ق  

 البيانات تحليل
 الصحفية

  سعداويأ. 

    01: مد    مح

 البيانات تحليل
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

     
 األربــعاء
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مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال

 أ. ل حمادي

02مد:   مح  

الم تكنولوجيا اإلع 
 واالتصال
 أ. حمادي

21تط ق  

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال
 أ. حمادي

02مد:    مح  

    
 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

 أ. أعراب

62تط ق  

 انثربولوجيا اجت
 وثقا

 أ. دخان

62ق   تط  

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. دخان

02مد:    مح  

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. دخان

02مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

في  فنيات التحرير    
 الصحافة 
 أ. زادي

02مد:     مح  

يةم.للعلوم القانون  
العطافيأ.   

02مد:    مح  

ي فنيات التحرير ف
 الصحافة 
 أ. زادي

02مد:     مح  

اقتصاديات وسائل 
 اإلعالم

 أ. قرناني

02مد:     مح  

اقتصاديات وسائل 
 اإلعالم

 أ. قرناني

02مد:     مح  

 
 االثنــــــين

 

 انجليزية    
 أ.صالحي

21تط  ق  

ئل اقتصاديات وسا
 اإلعالم

 أ. بوعروري

21ق   تط  

علوم اإلعالم م.
 واالتصال
 أ. سعيداني

21ق  تط  

   
 الثـــــالثاء

 

 البيانات تحليل   
 الصحفية

  سعداويأ. 

    01: مد    مح

 البيانات تحليل
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

ي فنيات التحرير ف
 الصحافة 
 أ. زادي

21تط ق  

    
 األربــعاء

 

 الخمــيس         
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مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال

 أ. ل حمادي

02مد:   مح  

م تكنولوجيا اإلعال  
 واالتصال
 أ. حمادي

02مد:    مح  

    
 السبــــت

 

علوم اإلعالم م.   
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

الم تكنولوجيا اإلع
 واالتصال
 أ. حمادي

12تط ق  

 مناهج وتقنيات البحث
 أ. أعراب

12تط ق  

انثربولوجيا اجت 
 وثقا

 أ. دخان

02مد:    مح  

انثربولوجيا اجت 
 وثقا

 أ. دخان

02مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

ي فنيات التحرير ف   
 الصحافة 
 أ. زادي

21تط ق  

في  فنيات التحرير
 الصحافة 
 أ. زادي

02مد:     مح  

يةم.للعلوم القانون  
 أ. العطافي

02مد:    مح  

فنيات التحرير في 
 الصحافة 
 أ. زادي

02مد:     مح  

اقتصاديات وسائل 
 اإلعالم

 أ. قرناني

02مد:     مح  

وسائل اقتصاديات 
 اإلعالم

 أ. قرناني

02مد:     مح  

 
 االثنــــــين

 

م.علوم اإلعالم     
 واالتصال

 أ. سعيداني  

21ق  تط  

ئل اقتصاديات وسا
 اإلعالم

 أ.شويخي

21ق   تط  

    
 الثـــــالثاء

 

 البيانات تحليل   
 الصحفية

  سعداويأ. 

    01: مد    مح

 البيانات تحليل
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

قاانثربولوجيا اجت وث   
 أ. دخان

12ق   تط  

 انجليزية
 أ.صالحي

12تط  ق  

  
 األربــعاء

 

 الخمــيس         
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مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

وتقنيات  مناهج
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال

 أ. ل حمادي

02مد:   مح  

م تكنولوجيا اإلعال  
 واالتصال
 أ. حمادي

02مد:    مح  

م تكنولوجيا اإلعال
 واالتصال
 أ. حمادي

21تط ق  

   
 السبــــت

 

مناهج وتقنيات   
 البحث

 أ. أعراب

21تط ق  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

 انجليزية 
 أ.صالحي

12تط  ق  

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. دخان

02مد:    مح  

قاانثربولوجيا اجت وث  
 أ. دخان

02مد:     مح  

 
 األحــــــــد

 

في  فنيات التحرير    
 الصحافة 
 أ. زادي

02مد:     مح  

يةالقانونم.للعلوم   
 أ. العطافي

02مد:    مح  

ي فنيات التحرير ف
 الصحافة 
 أ. زادي

02مد:     مح  

اقتصاديات وسائل 
 اإلعالم

 أ. قرناني

02مد:     مح  

اقتصاديات وسائل 
 اإلعالم

 أ. قرناني

02مد:     مح  

 
 االثنــــــين

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سعيداني

21ق  تط  

ئل اقتصاديات وسا
 اإلعالم

 أ.شويخي

21ق   تط  

     
 الثـــــالثاء

 

 البيانات تحليل   
 الصحفية

  سعداويأ. 

    01: مد    مح

 البيانات تحليل
 الصحفية

  سعداويأ. 

01: مد    مح  

ت انثربولوجيا اج
 وثقا

 أ. دخان

62ق   تط  

ي فنيات التحرير ف
 الصحافة 
 أ. زادي

62تط ق  

   
 األربــعاء

 

 الخمــيس         
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 السبــــت         

لوم ابستمولوجيا ع      
 اإلع.واالتصال

 أ. عيساوي

12تط ق  

يةالمقاربات الكيف  
 أ. حدادي

12تط ق   

 

 
 األحــــــــد

  االتجاهات الحديثة  
 أ. قابوش

21تط ق   

 إنجليزية  
 ا.ذيب 

12تط ق  

إدارة العالقات 
 العامة

  بوعونأ. 

12تط ق   

امتقييم الرأي الع  
 أ. جحنيط

12تط ق   

 االثنــــــين 

تحليل الخطاب          
أ. حدروش     

01 :مد    مح  

تحليل الخطاب       
 أ. حدروش 

02:مد    مح  

امتقييم الرأي الع  
 أ. بلوصيف

01مد:   مح  

امتقييم الرأي الع  
 أ. بلوصيف

01مد:    مح   

االتجاهات  
الحديثة           

قابوشأ.   

01مد:    مح  

يةالمقاربات الكيف  
 أ. حدادي

01مد:    مح  

يةالمقاربات الكيف  
 أ. حدادي

01مد:   مح  

 

 
 الثـــــالثاء

 

 إدارة العالقات العامة
تبريأ.   

01مد:    مح  

 إدارة العالقات العامة
تبريأ.   

01مد:    مح  

 االتجاهات الحديثة
قابوشأ.    

01مد:   مح  

م ابستمولوجيا علو  
 اإلع.واالتصال

 أ. رزاق

01مد:   مح   

ابستمولوجيا 
علوم 

 اإلع.واالتصال
 أ. رزاق

01مد:   مح  

   
 األربــــعاء

 

 البالغة واالتصال  
 أ. قاسم

01مد:     مح.  

لالبالغة واالتصا  
 أ. قاسم

01مد:     مح.  

االتصال   
 والتسويق العمو
 أ. مهري ش

12تط ق  

االتصال 
 والتسويق العمو

 أ. مهري

01مد:    مح  

االتصال 
 والتسويق العمو

 أ. مهري

01مد:   مح  

 
لخميــــسا  
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 السبــــت         

م ابستمولوجيا علو     
 اإلع.واالتصال

 أ. عيساوي

12تط ق  

يةا مقاربات الكيف  
 أ. حدادي

21 ق  تط   

 
 

 

 

 
 األحــــــــد

. ةأاالتجاهاتالحديث   
 قابوش

12تطق  

 انجليزية
 ا.ذيب 

21تط ق  

إدارة العالقات 
 العامة

بوعونأ.   

21 تط ق  

امتقييم الرأي الع  
 أ. جحنيط

21تط ق   

 االثنــــــين  

تحليل الخطاب            
 أ. حدروش 

01 :مد    مح  

تحليل الخطاب       
 أ. حدروش 

02:مد    مح  

امتقييم الرأي الع  
 أ. بلوصيف

01مد:   مح  

تقييم الرأي 
 العام

 أ. بلوصيف

01مد:    مح   

االتجاهات  
الحديثة           

قابوشأ.   

01مد:    مح  

يةالمقاربات الكيف  
 أ. حدادي

01مد:    مح  

يةالمقاربات الكيف  
 أ. حدادي

01مد:   مح  

 

 
 الثـــــالثاء

 

 إدارة العالقات العامة
تبريأ.   

01مد:    مح  

 إدارة العالقات العامة
تبريأ.   

01مد:    مح  

 االتجاهات الحديثة
قابوشأ.    

01مد:   مح  

م ابستمولوجيا علو  
 اإلع.واالتصال

 أ. رزاق

01مد:   مح   

ابستمولوجيا 
علوم 

 اإلع.واالتصال
 أ. رزاق

01مد:   مح  

   
 األربــــعاء

 

 البالغة واالتصال  
 أ. قاسم

01مد:     مح.  

لالبالغة واالتصا  
 أ. قاسم

01مد:     مح.  

ق التصال والتسوي 
 العمو

 أ. مهري ش

12تط ق  

االتصال  
 والتسويق العمو

 أ. مهري

01مد:    مح  

االتصال 
 والتسويق العمو

 أ. مهري

01مد:   مح  

 
لخميــــسا  
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 السبــــت         

 ابستمولوجيا علوم    
 اإلع.واالتصال

 أ. عيساوي

12تط ق  

يةالمقاربات الكيف  
 أ. حدادي

12تط ق   

ق والتسويالتصال 
 العمو

 أ. مهري ش

12تط ق  

 
 

 

 

 
 األحــــــــد

 انجليزية   
 ا.ذيب 

21تط ق  

 إدارة العالقات العامة
 أ. تبري 

21تط ق   

امتقييم الرأي الع  
 أ. جحنيط

21تط ق   

. ةأاالتجاهاتالحديث 
 قابوش

12تطق  

 االثنــــــين 

تحليل الخطاب        
أ. حدروش       

01 :مد    مح  

الخطاب       تحليل 
 أ. حدروش 

02:مد    مح  

امتقييم الرأي الع  
 أ. بلوصيف

01مد:   مح  

 تقييم الرأي العام
 أ. بلوصيف

01مد:    مح   

 االتجاهات الحديثة 
قابوشأ.             

01مد:    مح  

يةالمقاربات الكيف  
 أ. حدادي

01مد:    مح  

يةالمقاربات الكيف  
 أ. حدادي

01مد:   مح  

 

 
 الثـــــالثاء

 

 إدارة العالقات العامة
تبريأ.   

01مد:    مح  

إدارة العالقات 
 العامة

تبريأ.   

01مد:    مح  

 االتجاهات الحديثة
قابوشأ.    

01مد:   مح  

ابستمولوجيا   
علوم 

 اإلع.واالتصال
 أ. رزاق

01مد:   مح   

م ابستمولوجيا علو
 اإلع.واالتصال

 أ. رزاق

01مد:   مح  

   
 األربــــعاء

 

 البالغة واالتصال  
 أ. قاسم

01مد:     مح.  

لالبالغة واالتصا  
 أ. قاسم

01مد:     مح.  

االتصال    
 والتسويق العمو

 أ. مهري

01مد:    مح  

االتصال 
 والتسويق العمو

 أ. مهري

01مد:   مح  

 
لخميــــسا  
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 السبــــت         

يةالمقاربات الكيف      
 أ. حدادي

22تط ق   

يق ا التصال والتسو
 العمو

 أ. مهري ش

22تط ق  

لوم ابستمولوجيا ع 
 اإلع.واالتصال

 أ. عيساوي

21تط ق  

 

 
 األحــــــــد

 إدارة العالقات العامة  
 أ. تبري 

21 ق  تط  

امالرأي الع تقييم   
 أ. جحنيط

12تط ق  

االتجاهات الحديثة     
أ. قابوش         

21تط ق  

 انجليزية
 ا.ذيب 

21تط ق  

 االثنــــــين 

تحليل الخطاب        
أ. حدروش       

01 :مد    مح  

     تحليل الخطاب   
 أ. حدروش 

02:مد    مح  

امتقييم الرأي الع  
 أ. بلوصيف

01مد:   مح  

امالرأي الع تقييم  
 أ. بلوصيف

01مد:    مح   

االتجاهات الحديثة     
قابوشأ.          

01مد:    مح  

يةالمقاربات الكيف  
 أ. حدادي

01مد:    مح  

يةالمقاربات الكيف  
 أ. حدادي

01مد:   مح  

 

 
 الثـــــالثاء

 

 إدارة العالقات العامة
تبريأ.   

01مد:    مح  

إدارة العالقات 
 العامة

تبريأ.   

01مد:    مح  

  االتجاهات الحديثة 
قابوشأ.   

01مد:   مح  

م ابستمولوجيا علو  
 اإلع.واالتصال

 أ. رزاق

01مد:   مح   

 ابستمولوجيا علوم
 اإلع.واالتصال

 أ. رزاق

01مد:   مح  

   
 األربــــعاء

 

 البالغة واالتصال  
 أ. قاسم

01مد:     مح.  

لالبالغة واالتصا  
 أ. قاسم

01مد:     مح.  

االتصال    
 والتسويق العمو

 أ. مهري

01مد:    مح  

االتصال 
 والتسويق العمو

 أ. مهري

01مد:   مح  

 
لخميــــسا  
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 السبــــت         

م ابستمولوجيا علو  
 اإلع.واالتصال

 أ. عيساوي

26تط ق  

الكيفية المقاربات  
 أ. حدادي

26تط ق   

ا التصال 
 والتسويق العمو
 أ. مهري ش

26تط ق  

   
 

 

 

 
 األحــــــــد

إدارة العالقات  
 العامة

 أ. تبري 

21تط ق  

 تقييم الرأي العام
 أ. جحنيط

21تط ق  

ة االتجاهات الحديث  
أ. قابوش   

62تط ق  

 انجليزية
 ا.ذيب 

62تط ق  

 االثنــــــين  

  تحليل الخطاب
. حدروش أ  

01 :مد    مح  

تحليل الخطاب       
 أ. حدروش 

02:مد    مح  

 تقييم الرأي العام
 أ. بلوصيف

01مد:   مح  

امتقييم الرأي الع  
 أ. بلوصيف

01مد:    مح   

االتجاهات الحديثة         
قابوشأ.      

01مد:    مح  

يةالمقاربات الكيف  
 أ. حدادي

01مد:    مح  

يةالمقاربات الكيف  
حداديأ.   

01مد:   مح  

 
 الثـــــالثاء

 

إدارة العالقات 
 العامة

تبريأ.   

01مد:    مح  

إدارة العالقات 
 العامة

تبريأ.   

01مد:    مح  

 االتجاهات الحديثة
قابوشأ.    

01مد:   مح  

ابستمولوجيا   
علوم 

 اإلع.واالتصال
 أ. رزاق

01مد:   مح   

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

 أ. رزاق

01مد:   مح  

   
 األربــــعاء

 

 البالغة واالتصال  
 أ. قاسم

01مد:     مح.  

 البالغة واالتصال
 أ. قاسم

01مد:     مح.  

االتصال    
 والتسويق العمو

 أ. مهري

01مد:    مح  

االتصال 
 والتسويق العمو

 أ. مهري

01مد:   مح  

 
لخميــــسا  

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021
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    01الفوج:                                                                                      1لسنة األولى   االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  ماســـــترا

61 ----- 71  11 ----- 16  10 ------ 11  12 --- 10  12 --- 12  11 -- 12  10 --- 11  9 --- 10  8 ----- 9 قالتواليـوم/   

 السبــــت         

 المقاربات النظرية    
 أ. قرة

21ق:   تط   

     الرأي العام    
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

الرأي العام       
أ. دهار     

02 :مد    مح  

 األحــــــــد  

 نظريات االتصال      
 أ. قريش

21تط ق   

ة الكمي المقاربات  
 أ. راجعي

21تط ق  

لوم ابستمولوجيا ع
 اإلع.واالتصال

 أ. مروشي

12تط ق  

 انجليزية
 ا.بوقزولة

21تط ق  

 االثنــــــين

تحليل الخطاب      
     أ. أفيدة    

06مد:   مح  

        تحليل الخطاب 
              أ. أفيدة

06مد:   مح   

ابستمولوجيا  
علوم 

 اإلع.واالتصال
رزاقأ.   

06مد:   مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 المقاربات النظرية
أفيدةأ.   

06مد:    مح  

 المقاربات النظرية
أفيدةأ.   

06مد:    مح  

م ابستمولوجيا علو
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:    مح  

 منهجية دراسة االتصال 
 الجماهيري
 أ. يخلف

12:تط ق  

منهجية دراسة 
 االتصال الجماهيري

  يخلفأ. 
06مد:  مح  

منهجية دراسة 
راالتصال الجماهي  

  يخلفأ. 
06مد:  مح  

   
 األربــــعاء

 

 المقاربات الكمية ك  
 أ. رجم

06مد:   مح   

  المقاربات الكمية
 أ. رجم

06مد:    مح   

م.لمقاربات   
 الوسائط ج 
 أ. مهداوي

21تط ق   

لمقاربات م.
 الوسائط ج 

مهداويأ.   

06مد:     مح  

م.لمقاربات 
 الوسائط ج 

مهداويأ.   

06مد:    مح  

 
لخميــــسا  

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021
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 السبــــت         

ةالمقاربات النظري     
 أ. قرة

21ق:   تط   

      الرأي العام    
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

الرأي العام         
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

 األحــــــــد  

ل نظريات االتصا      
 أ. قريش

21تط ق   

 المقاربات الكمية 
 أ. راجعي

12تط ق  

م ابستمولوجيا علو
 اإلع.واالتصال

 أ. مروشي

12تط ق  

 انجليزية
 ا.بوقزولة

12تط ق  
 

م.لمقاربات 
 الوسائط جديدة

مهداوي أ.  

12تط ق   

 االثنــــــين

    تحليل الخطاب    
       أ. أفيدة    

06مد:   مح  

  تحليل الخطاب 
        أ. أفيدة

06مد:   مح   

م ابستمولوجيا علو 
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:   مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 المقاربات النظرية
أفيدةأ.   

06مد:    مح  

 المقاربات النظرية
أفيدةأ.   

06مد:    مح  

م ابستمولوجيا علو
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:    مح  

منهجية دراسة   
 االتصال الجماهيري

  يخلفأ. 
06مد:  مح  

منهجية دراسة 
 االتصال الجماهيري

  يخلفأ. 
06مد:  مح  

دراسة  منهجية
 االتصال الجماهير

 أ. يخلف
21:تط ق  

  
 األربــــعاء

 

 المقاربات الكمية ك  
 أ. رجم

06مد:   مح   

 المقاربات الكمية 
 أ. رجم

06مد:    مح   

م.لمقاربات    
 الوسائط ج 

مهداويأ.   

06مد:     مح  

م.لمقاربات 
 الوسائط ج 

مهداويأ.   

06مد:    مح  

 
لخميــــسا  

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

    20الفوج:                                                                                      1لسنة األولى   االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  ماســـــترا
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 السبــــت         

منهجية دراسة     
 االتصال الجماهي

 أ. يخلف
21:تط ق  

      الرأي العام   
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

     الرأي العام    
أ. دهار     

02 :مد    مح  

 األحــــــــد  

 انجليزية  
 ا.بوقزولة

12تط ق  
 

 نظريات االتصال 
 أ. قريش

12تط ق   

ة المقاربات الكمي  
 أ. راجعي

12تط ق  

م ابستمولوجيا علو
 اإلع.واالتصال

 أ. مروشي

12تط ق  

المقاربات  
 النظرية
 أ. قرة

12ق:   تط   

 االثنــــــين 

      تحليل الخطاب    
         أ. أفيدة    

06مد:   مح  

  الخطاب  تحليل
        أ. أفيدة

06مد:   مح   

م ابستمولوجيا علو 
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:   مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 المقاربات النظرية
أفيدةأ.   

06مد:    مح  

 المقاربات النظرية
أفيدةأ.   

06مد:    مح  

م ابستمولوجيا علو
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:    مح  

منهجية دراسة   
 االتصال الجماهيري

  يخلفأ. 
06مد:  مح  

منهجية دراسة 
 االتصال الجماهيري

  يخلفأ. 
06مد:  مح  

م.لمقاربات  
  ديدةالوسائط ج

 أ. مهداوي

21تط ق   

 
 األربــــعاء

 

 المقاربات الكمية ك  
 أ. رجم

06مد:   مح   

 المقاربات الكمية 
 أ. رجم

06مد:    مح   

م.لمقاربات    
 الوسائط ج 

مهداويأ.   

06مد:     مح  

م.لمقاربات 
 الوسائط ج 

مهداويأ.   

06مد:    مح  

 
لخميــــسا  

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021
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 السبــــت         

دراسة  منهجية  
 االتصال الجماهير

 أ. يخلف
21:تط ق  

ة المقاربات الكمي  
 أ. راجعي

12تط ق  

            الرأي العام    
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

الرأي العام         
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

 األحــــــــد  

لوم ابستمولوجيا ع   
 اإلع.واالتصال

 أ. مروشي

26تط ق  

 انجليزية
 ا.بوقزولة

62تط ق  
 

ةالمقاربات النظري   
 أ. قرة

22ق:   تط   

م.لمقاربات 
 الوسائط ج 
 أ. مهداوي

22تط ق   

 االثنــــــين 

تحليل الخطاب      
     أ. أفيدة    

06مد:   مح  

  تحليل الخطاب
      أ. أفيدة

06مد:   مح   

 نظريات االتصال 
 أ. قريش

12تط ق   

م ابستمولوجيا علو
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:   مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 المقاربات النظرية
أفيدةأ.   

06مد:    مح  

 المقاربات النظرية
أفيدةأ.   

06مد:    مح  

م ابستمولوجيا علو
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:    مح  

منهجية دراسة االتصال   
 الجماهيري

  يخلفأ. 
06مد:  مح  

منهجية دراسة 
 االتصال الجماهيري

  يخلفأ. 
06مد:  مح  

   
 األربــــعاء

 

 المقاربات الكمية ك  
 أ. رجم

06مد:   مح   

  المقاربات الكمية
 أ. رجم

06مد:    مح   

م.لمقاربات    
 الوسائط ج 

مهداويأ.   

06مد:     مح  

م.لمقاربات 
 الوسائط ج 

مهداويأ.   

06مد:    مح  

 
لخميــــسا  

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022
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 السبــــت         

منهجية دراسة    
الجماهيراالتصال   

 أ. يخلف
12:تط ق  

 المقاربات الكمية 
 أ. راجعي

21تط ق  

      الرأي العام   
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

الرأي العام         
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

 األحــــــــد  

م ابستمولوجيا علو  
 اإلع.واالتصال

 أ. مروشي

12تط ق  

 انجليزية
 ا.بوقزولة

12تط ق  
 

ةالمقاربات النظري   
 أ. قرة

12ق:   تط   

 االثنــــــين   

 نظريات االتصال   
 أ. قريش

21تط ق   

    تحليل الخطاب 
       أ. أفيدة    

06مد:   مح  

    تحليل الخطاب 
          أ. أفيدة

06مد:   مح   

م ابستمولوجيا علو 
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:   مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 المقاربات النظرية
أفيدةأ.   

06مد:    مح  

 المقاربات النظرية
أفيدةأ.   

06مد:    مح  

م ابستمولوجيا علو
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:    مح  

منهجية دراسة   
ماهيراالتصال الج  

  يخلفأ. 
06مد:  مح  

منهجية دراسة 
 االتصال الجماهيري

  يخلفأ. 
06مد:  مح  

م.لمقاربات 
  ديدةالوسائط ج

 أ. مهداوي

21تط ق   

  
 األربــــعاء

 

 المقاربات الكمية ك  
 أ. رجم

06مد:   مح   

 المقاربات الكمية 
 أ. رجم

06مد:    مح   

م.لمقاربات    
 الوسائط ج 

مهداويأ.   

06مد:     مح  

م.لمقاربات 
 الوسائط ج 

مهداويأ.   

06مد:    مح  

 
لخميــــسا  
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 السبــــت

اليةاالتصالثقافة        
 أ.ملوكي

22تط ق   

 إعداد مذكرة
 أ. كوندة

22تط   ق:  

زمةاالتصال وتسيير األ  
 أ. ساعد

22تط ق   

 

 
 األحــــــــد

 انجليزية   
 ا.تومي

12تط ق  
 

صورة المؤسسة 
 واالتصال

 أ. مهري آمال

12تط ق  

إنتاج وإعداد  
 مواد العالقات

 أ. قرناني

21تط   ق  

 المقاوالتية
قامونأ.   

06 :مدمح       

 المقاوالتية
قامونأ.   

06 :مدمح       

 االثنــــــين

 تطبيقات العالقات   
 أ. ملوكي

08مح   مد:  

 تطبيقات العالقات
 أ. ملوكي

08مح   مد:  

 إعداد مذكرة 
 أ. غراف

08مد:    مح  

 اإلشهار
 أ. عواج

08مد:   مح   

 اإلشهار
 أ. عواج

08مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 

ةاالتصاليالثقافة   
اسعاديأ.   

08مد:   مح   

ةالثقافة االتصالي  
اسعاديأ.   

08مد:   مح   

 إعداد مذكرة
 أ. غراف

08مد:    مح   

االتصال   
ةوتسيير األزم  

 أ. ساعد

08مد:    مح   

االتصال 
ةوتسيير األزم  

 أ. ساعد

08مد:    مح   

إنتاج وإعداد مواد 
 العالقات
 أ. قرناني

60مد   مح   

وإعداد  إنتاج
 مواد العالقات

 أ. قرناني

60مد:    مح   

 
 األربــــعاء

 

صورة المؤسسة   
 واالتصال

مهري آمال أ.  

08مد:    مح   

صورة المؤسسة 
 واالتصال

مهري آمال أ.  

08مد:   مح   

شهاراإل     
 أ. عواج

21تط ق  

  
لخميــــسا  

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

     20الفوج:                                                                                             2اتصال وعالقات عامة  ماســـــتر  السنة الثانية 

61 - 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ---- 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

         

 
 السبــــت

 إعداد مذكرة     
 أ. كوندة

21 تط   ق  

االتصال 
ةوتسيير األزم  

 أ. ساعد

21تط ق  

 الثقافة االتصالية
 أ.ملوكي

21تط ق   

 

 
 األحــــــــد

صورة المؤسسة    
 واالتصال

 أ. مهري آمال

22تط ق  

إنتاج وإعداد  
 مواد العالقات

 أ. قرناني

22تط   ق  

 المقاوالتية 
قامونأ.   

06 :مدمح       

 المقاوالتية
قامونأ.   

06 :مدمح       

 االثنــــــين

 انجليزية  
 ا.تومي

21تط ق  
 

 تطبيقات العالقات
 أ. ملوكي

08مح   مد:  

 تطبيقات العالقات
 أ. ملوكي

08مح   مد:  

 إعداد مذكرة 
 أ. غراف

08مد:    مح  

 اإلشهار
 أ. عواج

08مد:   مح   

 اإلشهار
 أ. عواج

08مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 

ةالثقافة االتصالي  
اسعاديأ.   

08مد:   مح   

ةالثقافة االتصالي  
اسعاديأ.   

08مد:   مح   

 إعداد مذكرة
 أ. غراف

08مد:    مح   

االتصال   
ةوتسيير األزم  

 أ. ساعد

08مد:    مح   

االتصال 
ةوتسيير األزم  

 أ. ساعد

08مد:    مح   

إنتاج وإعداد مواد 
 العالقات
 أ. قرناني

60مد   مح   

إنتاج وإعداد 
 مواد العالقات

 أ. قرناني

60مد:    مح   

 
 األربــــعاء

 

صورة المؤسسة   
 واالتصال

مهري آمال أ.  

08مد:    مح   

صورة المؤسسة 
 واالتصال

مهري آمال أ.  

08مد:   مح   

 إلشهار  
 أ. عواج

21تط ق  

   
لخميــــسا  

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

     20الفوج:                                                                                             2لسنة الثانية   اتصال وعالقات عامة  ماســـــترا

61 - 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ---- 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تالتوقياليـوم/    

         

 
 السبــــت

 إعداد مذكرة    
 أ. كوندة

21تط   ق:  

االتصال 
ةوتسيير األزم  

 أ. ساعد

21تط ق   

اليةالثقافة االتص  
 أ.ملوكي

21تط ق   

  

 
 األحــــــــد

صورة المؤسسة   
 واالتصال

 أ. مهري آمال

22تط ق  

 المقاوالتية    
قامونأ.   

06 :مدمح       

 المقاوالتية
قامونأ.   

06 :مدمح       

 االثنــــــين

 انجليزية 
 ا.تومي

21تط ق  

 تطبيقات العالقات 
 أ. ملوكي

08مح   مد:  

 تطبيقات العالقات
 أ. ملوكي

08مح   مد:  

 إعداد مذكرة 
 أ. غراف

08مد:    مح  

 اإلشهار
 أ. عواج

08مد:   مح   

 اإلشهار
 أ. عواج

08مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 

ةاالتصاليالثقافة   
اسعاديأ.   

08مد:   مح   

ةالثقافة االتصالي  
اسعاديأ.   

08مد:   مح   

 إعداد مذكرة
 أ. غراف

08مد:    مح   

االتصال   
ةوتسيير األزم  

 أ. ساعد

08مد:    مح   

االتصال 
ةوتسيير األزم  

 أ. ساعد

08مد:    مح   

إنتاج وإعداد مواد 
 العالقات
 أ. قرناني

60مد   مح   

وإعداد  إنتاج
 مواد العالقات

 أ. قرناني

60مد:    مح   

 
 األربــــعاء

 

صورة المؤسسة   
 واالتصال

مهري آمال أ.  

08مد:    مح   

صورة المؤسسة 
 واالتصال

مهري آمال أ.  

08مد:   مح   

إلشهارا   
 أ. عواج

21تط ق  

إنتاج وإعداد 
 مواد العالقات

 أ.خثير

21تط   ق  

   
لخميــــسا  

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

     00الفوج:                                                                                             2السنة الثانية   اتصال وعالقات عامة  ماســـــتر

61 - 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ---- 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

         

 
 السبــــت

 إعداد مذكرة  
 أ. كوندة

21تط   ق:  

 االتصال وتسيير
 األزمة
 أ. ساعد

21تط ق   

يةالثقافة االتصال  
 أ.ملوكي

12تط ق   

    

 
 األحــــــــد

صورة المؤسسة  
 واالتصال

 أ. مهري آمال

22تط ق  

 انجليزية
 ا.تومي

22ق تط  
 

 اإلشهار   
 أ. خثير

21تط ق  

 المقاوالتية
قامونأ.   

06 :مدمح       

 المقاوالتية
قامونأ.   

06 :مدمح       

 االثنــــــين

 تطبيقات العالقات   
 أ. ملوكي

08مح   مد:  

 تطبيقات العالقات
 أ. ملوكي

08مح   مد:  

 إعداد مذكرة 
 أ. غراف

08مد:    مح  

 اإلشهار
 أ. عواج

08مد:   مح   

 اإلشهار
 أ. عواج

08مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 
ةالثقافة االتصالي  

اسعاديأ.   

08مد:   مح   

ةالثقافة االتصالي  
اسعاديأ.   

08مد:   مح   

 إعداد مذكرة
 أ. غراف

08مد:    مح   

االتصال   
ةوتسيير األزم  

 أ. ساعد

08مد:    مح   

االتصال 
ةوتسيير األزم  

 أ. ساعد

08مد:    مح   

وإعداد مواد  إنتاج
 العالقات
 أ. قرناني

60مد   مح   

إنتاج وإعداد 
 مواد العالقات

 أ. قرناني

60مد:    مح   

 
 األربــــعاء

 

صورة المؤسسة   
 واالتصال

مهري آمال أ.  

08مد:    مح   

صورة المؤسسة 
 واالتصال

مهري آمال أ.  

08مد:   مح   

إنتاج وإعداد  
 مواد العالقات

 أ. خثير

21تط   ق  

    
لخميــــسا  

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

     10الفوج:                                                                                             2السنة الثانية   اتصال وعالقات عامة  ماســـــتر

61 - 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 ---- 12  11 --- 12  10 ---- 11  9 ------- 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

ير االتصال وتسي  
 األزمة
 أ. ساعد

21تط ق   

 إعداد مذكرة
 أ. كوندة

22تط   ق:  

     

 
 األحــــــــد

 صورة المؤسسة واالتصال
 أ. مهري آمال

21تط ق  

 انجليزية
 ا.تومي

21تط ق  

 اإلشهار   
خثيرأ.   

22تط ق  

 المقاوالتية 
قامونأ.   

06 :مدمح       

 المقاوالتية
قامونأ.   

06 :مدمح       

 االثنــــــين

ليةالثقافة االتصا    
 أ.ملوكي

26تط ق   

اتتطبيقات العالق  
 أ. ملوكي

08مح   مد:  

اتتطبيقات العالق  
 أ. ملوكي

08مح   مد:  

 إعداد مذكرة 
 أ. غراف

08مد:    مح  

 اإلشهار
 أ. عواج

08مد:   مح   

 اإلشهار
 أ. عواج

08مد:   مح   

 
 الثـــــالثاء

 

 الثقافة االتصالية
اسعاديأ.   

08مد:   مح   

ليةالثقافة االتصا  
اسعاديأ.   

08مد:   مح   

 إعداد مذكرة
 أ. غراف

08مد:    مح   

 االتصال وتسيير  
 األزمة
 أ. ساعد

08مد:    مح   

ر االتصال وتسيي
 األزمة
 أ. ساعد

08مد:    مح   

إنتاج وإعداد مواد 
 العالقات
 أ. قرناني

60مد   مح   

إنتاج وإعداد 
 مواد العالقات

 أ. قرناني

60مد:    مح   

 
 األربــــعاء

 

صورة المؤسسة   
 واالتصال

مهري آمال أ.  

08مد:    مح   

صورة المؤسسة 
 واالتصال

مهري آمال أ.  

08مد:   مح   

إنتاج وإعداد مواد 
 العالقات
 أ. قرناني

12تط   ق  

     
لخميــــسا  

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

     01الفوج:                                                                              2السنة الثانية   االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  ماســـــتر 

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 -- 12  11 --- 12  10 -- 11  9 --- 10  8 --- 9 ياليـوم/ التوق   
 السبــــت         

 التنظيم القانوني     
 لتداول المعلومة

 أ.دبوشي

21ق تط   

ةالدراسات الثقافي  
 أ. لهوة

21تط  ق:   

 المقاوالتية
 أ. رجم 

00 مح  ق:  

 المقاوالتية
 أ. رجم 

00 مح  ق:  

 األحــــــــد

يةالدراسات الثقاف      
 أ. لصلج

00 مح  ق:  

ةالدراسات الثقافي  
 أ. لصلج

00 مح  ق:  

 اثنوغرافيا 
 أ. لصلج

62تط ق  

 ورشة إعداد مذكرة
 أ. سهيلي

62تط ق   

 
 االثنــــــين

 

أساليب قياس 
 الجمهور

بن دعاسأ.   

00مد:   مح   

أساليب قياس 
 الجمهور

بن دعاسأ.   

00مد:    مح   

 الفضاء العمومي
رغيسأ.   

00مد:  مح   

 الفضاء العمومي  
رغيسأ.   

00مد:   مح   

 الفضاء العمومي
 أ. رغيس

12تط ق   

 انجليزية
 ا.صريفق

12تط ق  
 

  
 الثـــــالثاء

 

ي التنظيم القانون   
 لتداول المعلومة

هنوزأ.   

00مد:   مح   

ي التنظيم القانون
 لتداول المعلومة

هنوزأ.   

00مد:    مح   

قياس  أساليب 
 الجمهور

 أ. حدروش

21تط ق   

 ورشة إعداد مذكرة
سهيليأ.   

00مد:   مح   

 ورشة إعداد مذكرة
سهيليأ.   

00مد:   مح   

 
 األربــــعاء

 

 اثنوغرافيا     
الجمهور 

 والمستخدمين
هنوزأ.   

00مد:    مح   

 اثنوغرافيا
الجمهور 

 والمستخدمين
هنوزأ.   

00مد:    مح   

الوسائط الجديدة 
المجتمعوقضايا   
نوريأ.   

00مح  مد:  

الوسائط الجديدة 
 وقضايا المجتمع

نوريأ.   

00مح  مد:  

 
لخميــــسا  

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

     20الفوج:                                                                              2السنة الثانية   االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  ماســـــتر 

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 -- 12  11 --- 12  10 -- 11  9 --- 10  8 --- 9 ياليـوم/ التوق   
 السبــــت         

ةالدراسات الثقافي       
 أ. لهوة

26 تط  ق:  

 لتنظيم القانوني
المعلومةلتداول   

 أ.دبوشي

26ق    تط   

 المقاوالتية
 أ. رجم 

00 مح  ق:  

 المقاوالتية
 أ. رجم 

00 مح  ق:  

 األحــــــــد

يةالدراسات الثقاف      
 أ. لصلج

00 مح  ق:  

ةالدراسات الثقافي  
 أ. لصلج

00 مح  ق:  

 اثنوغرافيا
 أ. لصلج

12تط ق  

 ورشة إعداد مذكرة
 أ. سهيلي

12تط ق   

  
 االثنــــــين

 

أساليب قياس 
 الجمهور

بن دعاسأ.   

00مد:   مح   

أساليب قياس 
 الجمهور

بن دعاسأ.   

00مد:    مح   

 الفضاء العمومي
رغيسأ.   

00مد:  مح   

 الفضاء العمومي 
 أ. رغيس

12تط ق   

 الفضاء العمومي
رغيسأ.   

00مد:   مح   

 انجليزية
 ا.صريفق

12تط ق  
 

   
 الثـــــالثاء

 

ي التنظيم القانون   
 لتداول المعلومة

هنوزأ.   

00مد:   مح   

ي التنظيم القانون
 لتداول المعلومة

هنوزأ.   

00مد:    مح   

أساليب قياس 
 الجمهور

 أ. حدروش

21تط ق   

 ورشة إعداد مذكرة 
سهيليأ.   

00مد:   مح   

 ورشة إعداد مذكرة
سهيليأ.   

00مد:   مح   

 
 األربــــعاء

 

 اثنوغرافيا     
هنوزأ.   

00مد:    مح   

 اثنوغرافيا
هنوزأ.   

00مد:    مح   

الوسائط الجديدة 
 وقضايا المجتمع

نوريأ.   

00مح  مد:  

الوسائط الجديدة 
 وقضايا المجتمع

نوريأ.   

00مح  مد:  

 
لخميــــسا  

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

     20الفوج:                                                                              2السنة الثانية   االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  ماســـــتر 

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 -- 12  11 --- 12  10 -- 11  9 --- 10  8 --- 9 ياليـوم/ التوق   
 السبــــت         

ي لتنظيم القانون   
 لتداول المعلومة

 أ.دبوشي

21تط   

يةالدراسات الثقاف  
 أ. لهوة

21تط  ق:  

 اثنوغرافيا
 أ. لصلج

21تط ق  

 المقاوالتية 
 أ. رجم 

00 مح  ق:  

 المقاوالتية
 أ. رجم 

00 مح  ق:  

 األحــــــــد

يةالدراسات الثقاف      
 أ. لصلج

00 مح  ق:  

ةالدراسات الثقافي  
 أ. لصلج

00 مح  ق:  

 ورشة إعداد مذكرة
 أ. سهيلي

22قتط   

   
 االثنــــــين

 

أساليب قياس 
 الجمهور

بن دعاسأ.   

00مد:   مح   

أساليب قياس 
 الجمهور

بن دعاسأ.   

00مد:    مح   

 الفضاء العمومي
رغيسأ.   

00مد:  مح   

 الفضاء العمومي
 أ. رغيس

12ق   تط   

 الفضاء العمومي 
رغيسأ.   

00مد:   مح   

أساليب قياس 
 الجمهور

 أ. حدروش

12تط ق   

 انجليزية 
 ا.صريفق

12تط ق  
 

 
 الثـــــالثاء

 

ي التنظيم القانون   
 لتداول المعلومة

هنوزأ.   

00مد:   مح   

ي التنظيم القانون
 لتداول المعلومة

هنوزأ.   

00مد:    مح   

 ورشة إعداد مذكرة  
سهيليأ.   

00مد:   مح   

 ورشة إعداد مذكرة
سهيليأ.   

00مد:   مح   

 
 األربــــعاء

 

 اثنوغرافيا     
هنوزأ.   

00مد:    مح   

 اثنوغرافيا
هنوزأ.   

00مد:    مح   

الوسائط الجديدة 
 وقضايا المجتمع

نوريأ.   

00مح  مد:  

الوسائط الجديدة 
 وقضايا المجتمع

نوريأ.   

00مح  مد:  

 
لخميــــسا  

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

     00الفوج:                                                                              2والوسائط الجديدة  ماســـــتر السنة الثانية   االتصال الجماهيري 

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 -- 12  11 --- 12  10 -- 11  9 --- 10  8 --- 9 ياليـوم/ التوق   
 السبــــت         

يةالثقاف الدراسات     
 أ. لهوة

12تط  ق:  

 اثنوغرافيا
 أ. لصلج

21تط ق  

 المقاوالتية  
 أ. رجم 

00 مح  ق:  

 المقاوالتية
 أ. رجم 

00 مح  ق:  

 األحــــــــد

يةالدراسات الثقاف      
 أ. لصلج

00 مح  ق:  

ةالدراسات الثقافي  
 أ. لصلج

00 مح  ق:  

 التنظيم القانوني 
 لتداول المعلومة

نوريأ.  

21تط   

  
 االثنــــــين

 

أساليب قياس 
 الجمهور

بن دعاسأ.   

00مد:   مح   

أساليب قياس 
 الجمهور

بن دعاسأ.   

00مد:    مح   

 الفضاء العمومي
رغيسأ.   

00مد:  مح   

 انجليزية
 ا.صريفق

26تط ق  
 

أساليب قياس 
 الجمهور

 أ. حدروش

62تط ق   

 الفضاء العمومي
رغيسأ.   

00مد:   مح   

    
 الثـــــالثاء

 

ي التنظيم القانون   
 لتداول المعلومة

هنوزأ.   

00مد:   مح   

ي التنظيم القانون
 لتداول المعلومة

هنوزأ.   

00مد:    مح   

 ورشة إعداد مذكرة
 أ. سهيلي

21تط ق  

 الفضاء العمومي
 أ. رغيس

12تط ق   

 ورشة إعداد مذكرة
سهيليأ.   

00مد:   مح   

 ورشة إعداد مذكرة
سهيليأ.   

00مد:   مح   

 
 األربــــعاء

 

 اثنوغرافيا     
هنوزأ.   

00مد:    مح   

 اثنوغرافيا
هنوزأ.   

00مد:    مح   

الوسائط الجديدة 
 وقضايا المجتمع

نوريأ.   

00مح  مد:  

الوسائط الجديدة 
 وقضايا المجتمع

نوريأ.   

00مح  مد:  

 
لخميــــسا  

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 22 أكتوبر2021 إلى الخميس 00 نوفمبر2021

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2021 إلى الخميس 02 ديسمبر2021

 المرحلة الثالثة من السبت 02 جانفي 2022 إلى الخميس 12 جانفي2022

     10الفوج:                                                                              2السنة الثانية   االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  ماســـــتر 

61 --- 71  11 --- 61  10 --- 11  12 ----- 10  12 -- 12  11 --- 12  10 -- 11  9 --- 10  8 --- 9 ياليـوم/ التوق   
 السبــــت         

ةالدراسات الثقافي    
 أ. لهوة

21تط  ق:  

 اثنوغرافيا
 أ. لصلج

12تط ق  

 المقاوالتية   
 أ. رجم 

00 مح  ق:  

 المقاوالتية
 أ. رجم 

00 مح  ق:  

 األحــــــــد

يةالدراسات الثقاف      
 أ. لصلج

00 مح  ق:  

ةالدراسات الثقافي  
 أ. لصلج

00 مح  ق:  

 لتنظيم القانونيا
 لتداول المعلومة

نوريأ.  

21تط   

   
 االثنــــــين

 

أساليب قياس 
 الجمهور

بن دعاسأ.   

00مد:   مح   

أساليب قياس 
 الجمهور

بن دعاسأ.   

00مد:    مح   

 الفضاء العمومي
رغيسأ.   

00مد:  مح   

أساليب قياس 
 الجمهور

 أ. حدروش

12تط ق   

 انجليزية
 ا.صريفق

12تط ق  
 

العمومي الفضاء  
رغيسأ.   

00مد:   مح   

    
 الثـــــالثاء

 

ي التنظيم القانون   
 لتداول المعلومة

هنوزأ.   

00مد:   مح   

ي التنظيم القانون
 لتداول المعلومة

هنوزأ.   

00مد:    مح   

 الفضاء العمومي
 أ. رغيس

12تط ق   

 ورشة إعداد مذكرة
 أ. سهيلي

21تط ق   

 ورشة إعداد مذكرة
سهيليأ.   

00مد:   مح   

 ورشة إعداد مذكرة
سهيليأ.   

00مد:   مح   

 
 األربــــعاء

 

 اثنوغرافيا     
هنوزأ.   

00مد:    مح   

 اثنوغرافيا
هنوزأ.   

00مد:    مح   

الوسائط الجديدة 
 وقضايا المجتمع

نوريأ.   

00مح  مد:  

الوسائط الجديدة 
 وقضايا المجتمع

نوريأ.   

00مح  مد:  

 
لخميــــسا  

 

 


