
 2021-2020 الجامعية:السنة                                                               السـداسـي األول                                                   الجديدة: االتصال الجماهيري والوسائط 1ماستر

 

 01الفوج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 الخميــس األربعــاء الثالثـاء االثنيــن األحـــد

08:00 -09:00 

 المقاربات النظرية لدراسات الجمهور  
 أ.عباينية
G2.7 

 منهجية دراسة االتصال الجماهيري 
 (1)محاضرة 

 أ.بركان
 G.2.5القاعة:

 لمقاربات الوسائط الجديدة مدخل
 1محاضرة 

 مرزوقي أ. 
 G.2.5القاعة:

 نظريات االتصال الجماهيري 
 1محاضرة

 بركانأ
 G.2.5القاعة:

09:00-10:00 

المقاربات النظرية لدراسات الجمهور  
 (1)محاضرة

 عباينيةأ.
 G.2.5القاعة:

 منهجية دراسة االتصال الجماهيري 
 أ.بركان
G.2.7 

 الجديدةمدخل لمقاربات الوسائط 
 2محاضرة 

  مرزوقيأ. 
 G.2.5القاعة:

 (2نظريات االتصال الجماهيري )محاضرة
 بركانأ

 G.2.5القاعة:

10:00-11:00 
 لغة فرنسية

 خوالدية أ.
 G2.7القاعة: 

 واالتصال ابستمولوجيا علوم اإلعالم
 بن طرادأ.

G2.7 

 (1)محاضرة  تحليل الخطاب
 أ.حمدي

 G.2.5القاعة:

 مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة
 مرزوقيأ.

 القاعة:الميلتيميديا

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
  2محاضرة مشتركة

 G11المدرج: أ.بوصفط 

11:00-12:00 

 الرأي العام والوسائط الجديدة
 أ.نمامشة

 1محاضرة
 G2.5القاعة:  

 

 

 نظريات االتصال الجماهيري 
 بركانأ.

 G2.7القاعة:

منهجية دراسة االتصال الجماهيري 
 (2)محاضرة
 أ.بركان

 G.2.5القاعة:

12:00-13:00 

 الرأي العام والوسائط الجديدة
 أ.نمامشة

 2محاضرة
 G2.5القاعة:  

 

المقاربات النظرية لدراسات الجمهور 
 (2)محاضرة

 عباينيةأ.
 G2.5  القاعة:

 

 

13:00-14:00 

 المقاربات الكمية والكيفية
 1محاضرة مشتركة 

 أ.حمدي
 A المدرج:

 

 
 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال

 محاضرة مشتركة
 Aالمدرج: أ.بوصفط 

 المقاربات الكمية والكيفية
  أ.حمدي

 G2.7القاعة: 

14:00-15:00   
 (2)محاضرة  تحليل الخطاب  

 أ.حمدي
 G.2.5القاعة:

15:00-16:00   

 المقاربات الكمية والكيفية  
 2محاضرة مشتركة 

 أ.حمدي
 A المدرج:

16:00-17:00 
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 02 :الفوج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الخميــس األربعــاء الثالثـاء االثنيــن األحـــد

08:00 -09:00  

 منهجية دراسة االتصال الجماهيري )محاضرة( 
 أ.بركان

 G.2.5القاعة:

 مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة
 1محاضرة 

 مرزوقي أ. 
 G2.5 القاعة:

 نظريات االتصال الجماهيري 
 (1)محاضرة

 بركانأ
 G.2.5القاعة:

09:00-10:00 

 
 

المقاربات النظرية لدراسات الجمهور 
 )محاضرة(

 عباينيةأ.
 G2.5  القاعة:

 المقاربات النظرية لدراسات الجمهور 
 أ.عباينية

 G2.6 القاعة: 

 مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة
 2محاضرة 

  مرزوقيأ. 
 G2.5 القاعة:

 (2نظريات االتصال الجماهيري )محاضرة
 بركانأ

 G.2.5القاعة:

10:00-11:00  

 لغة فرنسية
 خوالديةأ.

 G2.7القاعة: 

   تحليل الخطاب
 (2)محاضرة

 G.2.5القاعة: أ.حمدي

 منهجية دراسة االتصال الجماهيري 
 أ.بركان

 G2.7القاعة: 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
  2محاضرة مشتركة

 G11المدرج: أ.بوصفط 

11:00-12:00 
 الرأي العام والوسائط الجديدة

 أ.نمامشة
 G.2.5القاعة: 1 محاضرة

 واالتصال ابستمولوجيا علوم اإلعالم
 ن طرادأ.ب

 G2.7القاعة:
 

 مدخل لمقاربات الوسائط الجديدة
 مرزوقيأ. 

 القاعة:الميلتيميديا

منهجية دراسة االتصال الجماهيري 
 (2)محاضرة

 G.2.5القاعة: أ.بركان

12:00-13:00 

 
 ي العام والوسائط الجديدةأالر 

 أ.نمامشة
 G.2.5القاعة:  2محاضرة

 

المقاربات النظرية لدراسات الجمهور 
 (2)محاضرة

 G2.5  القاعة: عباينيةأ.

 

 

13:00-14:00 

 المقاربات الكمية والكيفية
 1محاضرة مشتركة

 أ.حمدي
 A المدرج:

 

 المقاربات الكمية والكيفية
  أ.حمدي

 G2.6القاعة: 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 1محاضرة مشتركة

 Aالمدرج: أ.بوصفط 

 نظريات االتصال الجماهيري 
 بركانأ.

 G2.7القاعة:

14:00-15:00   
   تحليل الخطاب  

 (2)محاضرة
 G.2.5القاعة: أ.حمدي

15:00-16:00   
 المقاربات الكمية والكيفية  

  2محاضرة مشتركة
 A المدرج: أ.حمدي

16:00-17:00 
  

 
 
  

 


