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 ســالخمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح السبت

20:22 -20:22 

 الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية 
 (1)محاضرة 
 أ حموش

 

 نيةإخراج صحيفة مكتوبة وإلكترو  
 (1)محاضرة 
 أ حموش
 

 ملتقى المنهجية
 أ.حمالوي

  

20:22-12:22 

 الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية 
 (2)محاضرة 
 أ حموش

 

 نظريات اإلعالم واالتصال
 مشتركة مع االتصال* 1 *محاضرة

 أ.بوقرعة
 

 إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية
 (2)محاضرة 
 أ حموش
 

 

 

12:22-11:22 

 وأخالقيات المهنةالحوكمة 
  (محاضرة )مشتركة مع االتصال

 أ.حاجي

 الصحافة المتخصصة المكتوبة واإللكترونية
 أ حموش/ )ت(

 

 نظريات اإلعالم واالتصال
 مشتركة مع االتصال* 2 *محاضرة

 أ.بوقرعة
 

 إخراج صحيفة مكتوبة وإلكترونية
 أ حموش/ )ت(

 

 فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية
 (1)محاضرة 
 أ.مرزوقي

 
 

11:22-10:22 
 لغة فرنسية 

 مساعديأ.
 

 
 )ت( نظريات اإلعالم واالتصال

 أ.بوقرعة
 

 فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية 
 (2)محاضرة 
 أ.مرزوقي

 

10:22-10:22 

تقرير  أو التدريب على إنجاز مذكرة تخرج  
 متخصص تربص ميداني

 خشةأ.
 

 
 )ت( دراسات جمهور وسائل اإلعالم

 روابحيأ. 
 

 فنيات التحرير في الصحافة اإللكترونية
 مرزوقيأ./ )ت(

 

دراسات جمهور وسائل 
 (1)م اإلعالم

 االتصالمح مشتركة مع 
 أ.بوقرعة

10:22-10:22 

 

 

  

 

دراسات جمهور وسائل 
 (2)م اإلعالم

 االتصالمح مشتركة مع 
 أ.بوقرعة

10:22-10:22 
 

    
 
 

10:22-10:22 
 

     



 



  األولالسـداسـي                 0202/0201 السنة الجامعية:                      مكتبات ثالثة:سنة 

 

 
 

 
 
 
 

 
 ســالخمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح السبت

20:22 -20:22 
 1مح تسويق أنظمة المعلومات   

 أ.لعبادلة
 / ت(1)ف تسويق أنظمة المعلومات

  أ.لعبادلة

20:22-12:22 
 (1)ف  فرنسيةلغة 

 أ.عباسي
 1مح منهجية و أدوات البحث

 باشيوةأ. 
 1مح  معالجة األرشيف
 أ.لحول
 

 2مح تسويق أنظمة المعلومات
 أ.لعبادلة

 / ت(2)ف تسويق أنظمة المعلومات
 أ.لعبادلة

 1مح التحليل الوثائقي
 أ.بن ضيف الله

12:22-11:22 
 (2)ف  فرنسيةلغة 

 أ.عباسي
 

 2مح دوات البحثمنهجية و أ
 أ. باشيوة

 2مح  معالجة األرشيف
 أ.لحول
 

 2مح التحليل الوثائقي  
 أ.بن ضيف الله

11:22-10:22 
  الحوكمة وأخالقيات المهنة

 / ت(1)ف منهجية و أدوات البحث أ.حاجيمح/ 
 أ. باشيوة

 / ت(2)ف  معالجة األرشيف
 أ.لحول
 

معالجة المعلومات والوصف المقنن 
 1مح للوسائط االلكترونية

 أ.بن زايد

 1مح بنوك و قواعد المعطيات
 / ت(2)ف التحليل الوثائقي أ.بن زكة

 قتاتليةأ.

10:22-10:22 
علم النفس االجتماعي 

 مح لالتصال
 أ.شرايطية

 / ت(2)ف منهجية و أدوات البحث
 أ. باشيوة

 / ت(1)ف  معالجة األرشيف
 ولأ.لح

 

معالجة المعلومات والوصف المقنن 
 2مح للوسائط االلكترونية

 أ.بن زايد

  بنوك و قواعد المعطيات
 أ.بن زكة

 / ت(1)ف التحليل الوثائقي
 قتاتليةأ.

10:22-10:22 
علم النفس االجتماعي 

 ت 1ف لالتصال
 أ.شرايطية

 
معالجة المعلومات والوصف المقنن  

 / ت(1)ف للوسائط االلكترونية
 ن زايدأ.ب

/ ت( 1)ف بنوك و قواعد المعطيات
   أ.قتاتلية

10:22-10:22 
علم النفس االجتماعي 

 ت 2ف لالتصال
   أ.شرايطية

معالجة المعلومات والوصف المقنن 
 / ت(2)ف للوسائط االلكترونية

 أ.بن زايد

/ ت( 2)ف بنوك و قواعد المعطيات
  أ.قتاتلية

 

10:22-10:22 
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 ســالخمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح السبت

20:22 -20:22 
   

 
 )مح ت( 5ملتقى المنهجية ف

  بأ.غال

20:22-12:22 
 (1)ف  فرنسيةلغة 

 أ.مساعدي
 (1)مح إلعالم واالتصالنظريات ا 

  أ.بوقرعةمح مشتركة مع اإلعالم/ 
أو  التدريب على إنجاز مذكرة تخرج 

 )مح ت( 5تربص ميداني متخصص ف
 أ.فرحي

 

12:22-11:22 

 الحوكمة وأخالقيات المهنة
 اإلعالم( محاضرة )مشتركة مع 

 أ.حاجي 

 (2)مح نظريات اإلعالم واالتصال 
 عةأ.بوقر مح مشتركة مع اإلعالم/ 

)ت(                5االتصال ف تاستراتيجيا
 أ.بن زرارة

 ت 5ف نظريات اإلعالم واالتصال
 أ.بوخلوف

 

11:22-10:22 

 
)ت(             1االتصال ف تاستراتيجيا

  /  أ.علوي

 ت 1ف نظريات اإلعالم واالتصال
 أ.بوناب

 )مح ت( 1ملتقى المنهجية ف
 أ.غالب

 

 ت 5نظريات التنظيم ف 
  وابحير أ.

10:22-10:22 

 حمالت االتصال العمومي  مح
 (1نظريات التنظيم )مح أ.بوسفط

 أ.قريني 
 

التدريب على إنجاز مذكرة تخرج  أو تربص 
 )مح ت(  1ميداني متخصص ف
 أ.فرحي

          1االتصال مح تاستراتيجيا
 أ.علوي

 (1)م دراسات جمهور وسائل اإلعالم
 مح مشتركة مع اإلعالم

 ةأ.بوقرع

10:22-10:22 

 1حمالت االتصال العمومي  ف
  )ت(
 أ.مكي

 (2نظريات التنظيم )مح
 أ.قريني 

 ت 1ف دراسات جمهور وسائل اإلعالم 
 أ.بوخلوف

          2االتصال مح تاستراتيجيا
 أ.علوي

 (2)م دراسات جمهور وسائل اإلعالم
 مح مشتركة مع اإلعالم

 أ.بوقرعة

10:22-10:22 
 (5)ف  فرنسيةلغة 

 أ.عباسي
    

 ت 5ف دراسات جمهور وسائل اإلعالم
 أ.بويدة
 

10:22-10:22 
 5حمالت االتصال العمومي  ف

  )ت(
 أ.مكي

 ت 1نظريات التنظيم ف
     أ.قريني 



 السـداسـي األول                0202/0201 سنة ثالثة: اتصال                       السنة الجامعية:

 
 
 

 
 
 
 

 
 ســالخمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح السبت

20:22 -20:22 
 ت 2ف نظريات اإلعالم واالتصال  

  أ.بوناب
 

 

20:22-12:22 
 (2)ف  فرنسيةلغة 

 أ.بن صانع
 (1)مح نظريات اإلعالم واالتصال 

  أ.بوقرعةمح مشتركة مع اإلعالم/ 
 )مح ت( 6ملتقى المنهجية ف
 أ.غالب

 

12:22-11:22 

 القيات المهنةالحوكمة وأخ
 اإلعالم( محاضرة )مشتركة مع 

 أ.حاجي

 (2)مح نظريات اإلعالم واالتصال 
 أ.بوقرعةمح مشتركة مع اإلعالم/ 

 ت 6نظريات التنظيم ف
 أ.قريني 

أو  التدريب على إنجاز مذكرة تخرج 
 )مح ت(  6تربص ميداني متخصص ف

 أ.فرحي

 

11:22-10:22 

 

 

و تربص أ التدريب على إنجاز مذكرة تخرج 
 )مح ت( 2ميداني متخصص ف
 أ.فرحي

 
 ت 6ف نظريات اإلعالم واالتصال

 أ.بويدة

10:22-10:22 

 حمالت االتصال العمومي  مح
 (1نظريات التنظيم )مح أ.بوسفط

  .قريني أ
 )مح ت( 2ملتقى المنهجية ف
 أ.غالب

          1االتصال مح تاستراتيجيا
 أ.علوي

 (1)م دراسات جمهور وسائل اإلعالم
 مح مشتركة مع اإلعالم

 أ.بوقرعة

10:22-10:22 

حمالت االتصال العمومي  
  )ت(2ف

 أ.بويدة
 (2نظريات التنظيم )مح

 أ.قريني 

)ت(         6االتصال ف تاستراتيجيا 
 أ.بن زرارة

          2االتصال مح تاستراتيجيا
 أ.علوي

 (2)م دراسات جمهور وسائل اإلعالم
 مح مشتركة مع اإلعالم

 رعةأ.بوق

10:22-10:22 
 (6)ف  فرنسيةلغة 

 ت 2نظريات التنظيم ف أ.بن صانع
 أ.قريني 

)ت(         2االتصال ف تاستراتيجيا
 بن زرارة.أ

 ت 2ف دراسات جمهور وسائل اإلعالم
  أ.بوخلوف

 
 

10:22-10:22 
حمالت االتصال العمومي  

  )ت(6ف
     أ.سقوالي

 ت 6ف دراسات جمهور وسائل اإلعالم
 ةأ.بويد
 



 السـداسـي األول                0202/0201 سنة ثالثة: اتصال                       السنة الجامعية:

 

 

 
 
 
 

 
 السبت

 ســالخمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح

20:22 -20:22 
   

 
 ت 7ف نظريات اإلعالم واالتصال

  أ.بوخلوف

20:22-12:22 
 (1)مح نظريات اإلعالم واالتصال  

  أ.بوقرعةمح مشتركة مع اإلعالم/ 
  

12:22-11:22 

 ة وأخالقيات المهنةالحوكم
 اإلعالم( محاضرة )مشتركة مع 

 أ.حاجي

 (2)مح نظريات اإلعالم واالتصال 
 أ.بوقرعةمح مشتركة مع اإلعالم/ 

 ت 7نظريات التنظيم ف
  روابحيأ.

 )مح ت( 7ملتقى المنهجية ف
 غالبأ.

 

11:22-10:22 

 (3)ف  فرنسيةلغة 
 يأ.عباس

 

)ت(                7االتصال ف تاستراتيجيا 
 أ.بن زرارة

 

أو تربص  التدريب على إنجاز مذكرة تخرج 
 )مح ت( 7ميداني متخصص ف
  أ.فرحي

 ت 3ف دراسات جمهور وسائل اإلعالم
 أ.بوخلوف

10:22-10:22 

 حمالت االتصال العمومي  مح
 (1نظريات التنظيم )مح .بوسفطأ

   أ.قريني 

          1االتصال مح تاستراتيجيا
 أ.علوي

 (1)م دراسات جمهور وسائل اإلعالم
 مح مشتركة مع اإلعالم

 أ.بوقرعة

10:22-10:22 

حمالت االتصال العمومي  
  )ت(3ف

 أ.سقوالي
 (2نظريات التنظيم )مح

 أ.قريني 

          2االتصال مح تاستراتيجيا  
 أ.علوي

 (2)م دراسات جمهور وسائل اإلعالم
 مح مشتركة مع اإلعالم

 أ.بوقرعة

10:22-10:22 
حمالت االتصال العمومي  

  )ت(7ف
 أ.بويدة

 ت 3نظريات التنظيم ف
  أ.بوطغان 

 )مح ت( 3ملتقى المنهجية ف
  أ.غالب

 
 

10:22-10:22 
 (7)ف  فرنسيةلغة 

 أ.عباسي
 

 ت 3ف نظريات اإلعالم واالتصال
 أ.بوناب

التدريب على إنجاز مذكرة تخرج  أو تربص 
 )مح ت( 3ميداني متخصص ف

 أ.غالب
 ت 7ف دراسات جمهور وسائل اإلعالم

  أ.روابحي

10:22-10:22 
 

 
)ت(         3االتصال ف تاستراتيجيا

    أ.بن زرارة



 السـداسـي األول                0202/0201 سنة ثالثة: اتصال                       السنة الجامعية:

 

 

 
 
 
 

 
 السبت

 ســالخمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح

20:22 -20:22 
   

 
 

 

20:22-12:22 
 (1)مح نظريات اإلعالم واالتصال  

  أ.بوقرعةمح مشتركة مع اإلعالم/ 
 ت 8ف نظريات اإلعالم واالتصال

 أ.بوخلوف
 

12:22-11:22 

 ةالحوكمة وأخالقيات المهن
 اإلعالم( محاضرة )مشتركة مع 

 أ.حاجي

 (2)مح نظريات اإلعالم واالتصال 
 أ.بوقرعةمح مشتركة مع اإلعالم/ 

أو تربص  التدريب على إنجاز مذكرة تخرج 
 )مح ت( 8ميداني متخصص ف
 أ.فرحي

  

11:22-10:22 

 (4)ف  فرنسيةلغة 
 بن صانعأ.

 

 ت 8نظريات التنظيم ف 
 أ.قريني 

 )مح ت( 8ملتقى المنهجية ف
 أ.غالب

 

10:22-10:22 

 مح حمالت االتصال العمومي 
 (1نظريات التنظيم )مح أ.بوسفط

  أ.قريني 
)ت(                 8االتصال ف تاستراتيجيا

 أ.بن زرارة

          1االتصال مح تاستراتيجيا
 (1)م دراسات جمهور وسائل اإلعالم أ.علوي

 مح مشتركة مع اإلعالم
 أ.بوقرعة

10:22-10:22 

 
 (2نظريات التنظيم )مح

 أ.قريني 

 )مح ت( 4ملتقى المنهجية ف 
 أ.غالب

          2االتصال مح تاستراتيجيا
 أ.علوي

 (2)م دراسات جمهور وسائل اإلعالم
 مح مشتركة مع اإلعالم

 أ.بوقرعة

10:22-10:22 

حمالت االتصال العمومي  
  )ت(4ف

 أ.مكي

 
 ت 4ف نظريات اإلعالم واالتصال

 نابأ.بو 

أو تربص  التدريب على إنجاز مذكرة تخرج 
 )مح ت( 4ميداني متخصص ف

 أ.فرحي
 ت 8ف دراسات جمهور وسائل اإلعالم

 أ.روابحي
 
 

حمالت االتصال العمومي  
  )ت(8ف

 أ.سقوالي

10:22-10:22 
 (8)ف  فرنسيةلغة 

 ت 4نظريات التنظيم ف أ.بن صانع
 أ.بوطغان 

(        )ت 4االتصال ف تاستراتيجيا
 أ.بن زرارة

 ت 4ف دراسات جمهور وسائل اإلعالم
   أ.بوخلوف
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