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 ســالخمي اءــاألربع اءـالثالث  االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:30  
     

 

09:30-11:00  

 نظريات اإلعالم واالتصال
  محاضرة مشتركة

 أ.بوقرعة
G11 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم
   محاضرة مشتركة

  أ.بوقرعة
  G.11المدرج 

  حمالت االتصال العمومي  
  مكيأ 

  Aالمدرج 

  نظريات التنظيم 
  قرينيأ.

  Aالمدرج 

11:00-12:30    
   

 

12:30-14:00  

  االتصال تاستراتيجيا
  زرارةبن . أ 

 Aالمدرج 

  الحوكمة وأخالقيات المهنة 
 محاضرة مشتركة

  خشةأ.
 G.11المدرج 

 

  

14:00-15:30   
 

   

15:30-17:00  
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 ســالخمي اءــاألربع اءـالثالث  االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:30  

لى إنجاز مذكرة تخرج التدريب ع 
  أو تربص ميداني متخصص

  زودةأ.
  G2.3القاعة: 

  حمالت االتصال العمومي  
  طبايبيةأ.

  G2.6القاعة: 

 غة فرنسيةل
  بومعزةأ.
 G2.1القاعة: 

09:30-11:00  

  نظريات اإلعالم واالتصال
  محاضرة مشتركة

 أ.بوقرعة
G11 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم
   محاضرة مشتركة

  أ.بوقرعة
  G.11المدرج 

  حمالت االتصال العمومي  
  مكيأ 

  Aالمدرج 

  نظريات التنظيم 
  قرينيأ.

  Aالمدرج 

11:00-12:30    

  استراتيجات االتصال  
  بن زرارةأ.

  G1.2القاعة: 

  ملتقى المنهجية
  بودورأ.

 G2.2القاعة: 

  نظريات التنظيم 
  أ.قريني

 G1.1القاعة: 

12:30-14:00  
  االتصال تاستراتيجيا

  ارةبن زر أ 
 Aالمدرج 

  الحوكمة وأخالقيات المهنة
   محاضرة مشتركة

 خشةأ.
 G.11المدرج 

دراسات جمهور وسائل 
  اإلعالم 
  أ بوقرعة

 G2.7القاعة: 

  

14:00-15:30  
 نظريات اإلعالم واالتصال

 بوطغانأ.
  G1.6القاعة: 

 

   

15:30-17:00  
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 ســالخمي اءــاألربع اءـالثالث  ثنيــناال دـــاألح

08:00 -09:30  
     

 

09:30-11:00  

  نظريات اإلعالم واالتصال
  محاضرة مشتركة

 أ.بوقرعة
G11 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
  محاضرة مشتركة

  أ.بوقرعة
  G.11المدرج 

التدريب على إنجاز مذكرة تخرج 
  أو تربص ميداني متخصص

  خشة أ.
 G1.2 القاعة:

  الت االتصال العمومي حم
  مكيأ 

 Aالمدرج 

  نظريات التنظيم 
  قرينيأ.

  Aالمدرج 

11:00-12:30  
 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
  أ بوقرعة

 G2.7 القاعة:

  ملتقى المنهجية
  أ.علوي    

 G1.6 القاعة:

  حمالت االتصال العمومي 
 روابحيأ.

 G.2.6القاعة:

  استراتيجيات االتصال 
  .بن زرارة أ 

G2.7 

12:30-14:00  
  االتصال تاستراتيجيا

  بن زرارةأ 
 Aالمدرج 

  الحوكمة وأخالقيات المهنة 
  محاضرة مشتركة

  خشةأ.
 G.11المدرج 

 لغة فرنسية
 حمامديةأ.

 G1.6القاعة: 

  نظريات اإلعالم واالتصال
  أ.بن طراد

 G2.3 القاعة:

  نظريات التنظيم 
  أ.قريني

 G1.8 القاعة:

14:00-15:30   
 

   

15:30-17:00       
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 ســالخمي اءــاألربع اءـالثالث  االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:30  

التدريب على إنجاز مذكرة تخرج    
  أو تربص ميداني متخصص

 بوطغانأ.
  G2.6القاعة: 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
  بوخلوف أ.

 G2.2القاعة: 
 

09:30-11:00  

  واالتصال نظريات اإلعالم
  محاضرة مشتركة

 أ.بوقرعة
G11 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
  محاضرة مشتركة

  أ.بوقرعة
  G.11المدرج 

 ملتقى المنهجية
 غالبأ.

 G.1.7القاعة: 

  حمالت االتصال العمومي 
  مكيأ 

 Aالمدرج 

  نظريات التنظيم 
  قرينيأ.

  Aالمدرج 

11:00-12:30  

  استراتيجات االتصال
 أ.بن زرارة

  G1.1: القاعة

  غة فرنسيةل
 أ.مساعدي

 G2.3القاعة: 

  نظريات التنظيم  
  أ.قريني

 G2.1القاعة: 

 حمالت االتصال العمومي
  أ.روابحي

 G1.7القاعة: 

12:30-14:00  
  االتصال تاستراتيجيا

  بن زرارةأ 
 Aالمدرج 

  الحوكمة وأخالقيات المهنة 
  محاضرة مشتركة

  خشةأ.
 G.11المدرج 

  لنظريات اإلعالم واالتصا
  بوطغانأ.

 G2.5القاعة: 

  

14:00-15:30    
 

   

15:30-17:00  
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 ســالخمي اءــاألربع اءـالثالث  االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:30  
 دراسات جمهور وسائل اإلعالم   

  بوخلوفأ.
 G1.5القاعة: 

  نظريات اإلعالم واالتصال
 بن طرادأ.

  G2.1القاعة 
 

09:30-11:00  

  نظريات اإلعالم واالتصال
  محاضرة مشتركة

 أ.بوقرعة
G11 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
  محاضرة مشتركة

  أ.بوقرعة
  G.11المدرج 

  استراتيجات االتصال 
 بن زرارةأ.

 G2.4القاعة 

  حمالت االتصال العمومي 
  مكيأ 

 Aالمدرج 

  نظريات التنظيم 
  قرينيأ.

  Aلمدرج ا

11:00-12:30  

التدريب على إنجاز مذكرة تخرج 
  أو تربص ميداني متخصص

  برباجأ.
  G1.2القاعة 

  ملتقى المنهجية
 علويأ.

  G2.6 القاعة:

  فرنسيةلغة 
 بومعزةأ.
 G2.1القاعة 

 

 

12:30-14:00  
  االتصال تاستراتيجيا

  بن زرارةأ 
 Aالمدرج 

  الحوكمة وأخالقيات المهنة 
  محاضرة مشتركة

  خشةأ.
 G.11المدرج 

  
 

  نظريات التنظيم 
  قرينيأ.

 G1.1القاعة 

 حمالت االتصال العمومي 
  طبايبيةأ.

  G2.2القاعة 

14:00-15:30    
  

   

15:30-17:00       
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 ســالخمي اءــاألربع اءـالثالث  االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:30  

  نظريات التنظيم 
 برباجأ.

G.1.1 

  استراتيجات االتصال 
 عيسوقيأ.

  G2.6القاعة: 
 دراسات جمهور وسائل اإلعالم 

  معاشوأ.
 G2.4القاعة: 

    التدريب على إنجاز مذكرة تخرج  
 أو تربص ميداني متخصص

  برباجأ.
 G1.1 القاعة: 

09:30-11:00  

  نظريات اإلعالم واالتصال
  مشتركة حاضرةم

 أ.بوقرعة
G11 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
  مشتركة محاضرة

  بوقرعةأ.
  G.11المدرج 

 نظريات اإلعالم واالتصال
   بوطغانأ.

 G1.8القاعة: 

  حمالت االتصال العمومي 
  مكيأ 

 Aالمدرج 

  نظريات التنظيم 
  قرينيأ.

  Aالمدرج 

11:00-12:30    

 ملتقى المنهجية
 غالب أ.

G.1.7  
 

  
 فرنسيةلغة 
 بومعزةأ.
  G2.2القاعة: 

12:30-14:00  
  االتصال تاستراتيجيا

  رارةبن ز أ 
 Aالمدرج 

  الحوكمة وأخالقيات المهنة
   مشتركة محاضرة
  خشةأ.

 G.11المدرج 

 

  حمالت االتصال العمومي 
 روابحيأ.

 G1.2القاعة: 

 

14:00-15:30   
  

   

15:30-17:00       
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 الخميــس األربعــاء الثالثـاء  االثنيــن األحـــد

08:00 -09:30  
  ملتقى المنهجية   

 غالبأ.
 G1.7القاعة: 

 حمالت االتصال العمومي  
  أ.روابحي

 G1.5القاعة: 

09:30-11:00  

  نظريات اإلعالم واالتصال
  محاضرة مشتركة

 أ.بوقرعة
G11 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
  محاضرة مشتركة

  أ.بوقرعة
  G.11المدرج 

  نظريات التنظيم 
 معاشوأ.

 G2.2القاعة: 

  االتصال العمومي  حمالت
  مكيأ 

 Aالمدرج 

  نظريات التنظيم 
  قرينيأ.

  Aالمدرج 

11:00-12:30  
  دراسات جمهور وسائل اإلعالم 

 أ بوقرعة
 G2.2القاعة: 

  نظريات اإلعالم واالتصال    
  بن طرادأ.

 G1.5القاعة: 

التدريب على إنجاز مذكرة تخرج 
 أو تربص ميداني متخصص

  برباجأ. 
 G2.5القاعة: 

12:30-14:00  
  استراتيجيات االتصال

  بن زرارةأ 
 Aالمدرج 

  الحوكمة وأخالقيات المهنة
   محاضرة مشتركة

  خشةأ.
 G.11المدرج 

 

 استراتيجات االتصال 
  طبايبيةأ.

 G2.4القاعة: 

  فرنسيةلغة أ
  حمامديةأ.

 G2.1القاعة: 

14:00-15:30   
 

   

15:30-17:00  
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 ســالخمي اءــاألربع اءـالثالث  االثنيــن دـــألحا

08:00 -09:30  
 التدريب على إنجاز مذكرة تخرج 

 بويدةأ.
G2.1 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
  معاشوأ.

G1.1 

  نظريات التنظيم
 com09أ.

G2.3 

  لغة فرنسية 
 حمامديةأ.

G2.3 

09:30-11:00  

  نظريات اإلعالم واالتصال
  محاضرة مشتركة

 قرعةأ.بو 
G11 

  دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
  محاضرة مشتركة

  أ.بوقرعة
  G.11المدرج 

  ملتقى المنهجية
 بودورأ.

G2.3 

  حمالت االتصال العمومي 
  مكيأ 

 Aالمدرج 

  نظريات التنظيم 
  قرينيأ.

  Aالمدرج 

11:00-12:30  
  نظريات اإلعالم واالتصال

 بوطغانأ.
G2.3  

  حمالت االتصال العمومي   
  ةطبايبي أ.

G.1.6 

  االتصال  تاستراتيجيا
  طبايبيةأ.

G2.3 

12:30-14:00  
  االتصال تاستراتيجيا

  بن زرارةأ 
 Aالمدرج 

  الحوكمة وأخالقيات المهنة 
  محاضرة مشتركة

  خشةأ.
 G.11المدرج 

 

  

14:00-15:30   
  

   

15:30-17:00       


