
 2021-2020 السنة الجامعية:                                                            السـداسـي األول                              اتصال وعالقات عامة: 1ماستر
 

 2021-02-07ابتداءا من يوم األحد:                                                   احملاضرات

 
 
 

 
 
 
 

 ســاخلمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:00 
 تقييم الرأي العام

 أ.منامشة 1حماضرة 
 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 2حماضرة 

 A  املدرج 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 2حماضرة 

 G11 املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
  

09:00-10:00 
 تقييم الرأي العام

 أ.منامشة 1حماضرة
 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 2حماضرة

 A :املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 2حماضرة 

 G11 املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 تشريعات العمل
 بوزيتونةأ. 1حماضرة 

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

10:00-11:00 
 البالغة واالتصال

 أ.زبيلة 1حماضرة
 G.11  :املدرج 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 1حماضرة 

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 تشريعات العمل 
بوزيتونةأ. 1حماضرة   

 G11 املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

11:00-12:00 

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 1حماضرة 

 G.11 :املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 1حماضرة 

 A املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 تشريعات العمل 
 بوزيتونةأ. 2حماضرة 

 G11 املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

12:00-13:00  
 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة

 أ.رواحبية 1حماضرة 
 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 

 
 تشريعات العمل

 بوزيتونةأ. 2حماضرة 
 G11 املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

13:00-14:00  
 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة

 أ.رواحبية 1حماضرة 
 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 1 حماضرة مشرتكة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 2 حماضرة مشرتكة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 G11املدرج: أ.بوصفط 

14:00-15:00  

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال  
 1 حماضرة مشرتكة

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 2 حماضرة مشرتكة

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 G11املدرج: أ.بوصفط 

15:00-16:00 

 العالقات العامة إدارة
 1حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 العالقات العامة إدارة 
 2حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 1حماضرة مشرتكة 
 أ.محدي

 G11املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 2حماضرة مشرتكة 
 أ.محدي

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

16:00-17:00 

 العالقات العامة إدارة
 1حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 
 
 
 

 العالقات العامة إدارة
 2حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 1حماضرة مشرتكة

 أ.محدي
 G11:املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 2حماضرة مشرتكة

 أ.محدي
 A:املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف



 2021-2020 السنة الجامعية:                                                            السـداسـي األول                              اتصال وعالقات عامة: 1ماستر
 

  01الفوج: 

 

 

 

 
 
 
 

 ســاخلمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:00 

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 1حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 2حماضرة 

 A  املدرج 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 2حماضرة 

 G11 املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 لغة أجنليزية
 أ.جمراف

 2.1Gالقاعة:
  

09:00-10:00 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 برابجأ.

 2.1Gالقاعة: القاعة: 

 تقييم الرأي العام 
 أ.خاليفية

 2.1Gالقاعة:

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة

 2.1Gالقاعة:

 العالقات العامة إدارة  
 بويدةأ.

 G2.1القاعة: 

 تشريعات العمل
 بوزيتونةأ. 1حماضرة 

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

10:00-11:00 

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 1حماضرة

 G.11  :املدرج 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 1حماضرة 

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 

  

11:00-12:00 
 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة

 أ.عباينية
 2.1Gالقاعة:

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 1حماضرة 

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 G.11  املدرج: 

 املقارابت الكمية والكيفية
 أ.محدي

 2.1Gالقاعة:
 

 تشريعات العمل 
 بوزيتونةأ. 2حماضرة 

 G11املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

12:00-13:00    

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 1 حماضرة مشرتكة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 2 مشرتكةحماضرة 

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

13:00-14:00  
  

  

14:00-15:00  
  

  

15:00-16:00 

 العالقات العامة إدارة
 1حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 العالقات العامة إدارة 
 2حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 1حماضرة مشرتكة 
 أ.محدي

 G11املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 2حماضرة مشرتكة 
 أ.محدي

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

16:00-17:00  
 

 
  



 2021-2020 السنة الجامعية:                                                            السـداسـي األول                              اتصال وعالقات عامة: 1ماستر
 

 02الفوج: 

 
 

 
 
 
 

 ســاخلمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:00 

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 1حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 2حماضرة 

 A  املدرج 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 2حماضرة 

 G11 املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
  

09:00-10:00 
 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة

 أ.عباينية
 2.2Gالقاعة:

 تشريعات العمل   
 بوزيتونةأ. 1حماضرة 

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

10:00-11:00 

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 1حماضرة

 G.11  :املدرج 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 1حماضرة 

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 العالقات العامة إدارة
 بويدةأ.

 G2.1القاعة: 

 املقارابت الكمية والكيفية  
 بركانأ.

 2.1Gالقاعة:
 

11:00-12:00 
 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال

 برابجأ.
 2.2Gالقاعة: القاعة: 

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 1حماضرة 

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 G.11  املدرج: 

 

 تشريعات العمل 
 بوزيتونةأ. 2حماضرة 

 G11املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

12:00-13:00  
 تقييم الرأي العام 

 زعيميأ.
 2.1Gالقاعة:

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة

 2.1Gالقاعة:

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 1 حماضرة مشرتكة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 2 حماضرة مشرتكة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

13:00-14:00  
  

  

14:00-15:00 
 لغة أجنليزية
 أ.العيادي

 2.1Gالقاعة:

  

  

15:00-16:00 

 العالقات العامة إدارة
 1حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 العالقات العامة إدارة 
 2حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 1حماضرة مشرتكة 
 أ.محدي

 G11املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 2حماضرة مشرتكة 
 أ.محدي

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

16:00-17:00  
 

 
  



 2021-2020 السنة الجامعية:                                                            السـداسـي األول                              اتصال وعالقات عامة: 1ماستر
 

 03الفوج: 

 
 

 

 
 
 
 

 ســاخلمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:00 

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 1حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 2حماضرة 

 A  املدرج 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 احلديثة يف العالقات العامة االجتاهات
 أ.رواحبية 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 2حماضرة 

 G11 املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
  

09:00-10:00 

 تقييم الرأي العام  
 معاشوأ.
 2.2Gة:القاع

 املقارابت الكمية والكيفية
 كحولأ.

 2.2Gالقاعة:
 

 العملتشريعات  
 بوزيتونةأ. 1حماضرة 

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

10:00-11:00 

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 1حماضرة

 G.11  :املدرج 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 1حماضرة 

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة

 2.2Gالقاعة:

 لغة أجنليزية  
 أ.جمراف

 2.2Gالقاعة:

11:00-12:00  

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 1حماضرة 

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 G.11  املدرج: 

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.عباينية

 2.2Gالقاعة:

 العالقات العامة إدارة
 أ.بويدة

 G2.1القاعة: 

 تشريعات العمل
 بوزيتونةأ. 2حماضرة 

 G11املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

12:00-13:00 
 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال

 برابجأ.
 2.1Gالقاعة:

  

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 1 حماضرة مشرتكة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

 اإلعالم واالتصالابستمولوجيا 
 2 حماضرة مشرتكة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

13:00-14:00  
  

  

14:00-15:00  
  

  

15:00-16:00 

 العالقات العامة إدارة
 1حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 العالقات العامة إدارة 
 2حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 1حماضرة مشرتكة 
 أ.محدي

 G11املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 2حماضرة مشرتكة 
 أ.محدي

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

16:00-17:00  
 

 
  



 2021-2020 السنة الجامعية:                                                            السـداسـي األول                              اتصال وعالقات عامة: 1ماستر
 

 04الفوج: 

 

 
 
 
 

 ســاخلمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:00 

 الرأي العامتقييم 
 أ.منامشة 1حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 2حماضرة 

 A  املدرج 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 2حماضرة 

 G11 املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 

09:00-10:00 
 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة

 خاليفيةأ.
 2.3Gالقاعة:

 تشريعات العمل   
 بوزيتونةأ. 1حماضرة 

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

10:00-11:00 

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 1حماضرة

 G.11  :املدرج 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 1حماضرة 

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 
 االتصال والتسويق العمومي   

 أ.زاييتة
 2.3Gالقاعة:

11:00-12:00  

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 1حماضرة 

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 G.11  املدرج: 

 املقارابت الكمية والكيفية
 ن طرادبأ.

 2.3Gالقاعة:

 تشريعات العمل 
 بوزيتونةأ. 2حماضرة 

 G11املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

12:00-13:00  
 تقييم الرأي العام 

 معاشوأ.
 2.2Gالقاعة:

 العالقات العامة إدارة
 زعيميأ.
 G2.2 : القاعة

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 1 مشرتكةحماضرة 

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 2 حماضرة مشرتكة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

13:00-14:00 
 لغة أجنليزية
 أ.العيادي

 2.1Gالقاعة:

  

  

14:00-15:00 
 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال

 برابجأ.
 2.2Gالقاعة:  القاعة: 

  

  

15:00-16:00 

 العالقات العامة إدارة
 1حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 العالقات العامة إدارة 
 2حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 1حماضرة مشرتكة 
 أ.محدي

 G11املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 2حماضرة مشرتكة 
 أ.محدي

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

16:00-17:00  
 

 
  



 2021-2020 السنة الجامعية:                                                            السـداسـي األول                              اتصال وعالقات عامة: 1ماستر
 

 05الفوج: 

 

 

 
 
 
 

 ســاخلمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:00 

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 1حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 2حماضرة 

 A  املدرج 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 2حماضرة 

 G11 املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي  
 أ.زاييتة

 2.2Gالقاعة:

09:00-10:00 
 اإلعالم واالتصالابستمولوجيا  

 برابجأ.
 2.3Gالقاعة:

 لغة أجنليزية 
 أ.العيادي

 2.2Gالقاعة:

 تشريعات العمل
 بوزيتونةأ. 1حماضرة 

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

10:00-11:00 

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 1حماضرة

 G.11  :املدرج 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 1حماضرة 

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 

  

11:00-12:00 
 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة

 أ.خاليفية
 2.3Gالقاعة:

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 1حماضرة 

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 G.11  املدرج: 

 العالقات العامة إدارة
 زعيميأ.
 G2.4 القاعة

 تشريعات العمل 
 بوزيتونةأ. 2حماضرة 

 G11املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

12:00-13:00  
 تقييم الرأي العام 

 معاشوأ.
 2.3Gالقاعة:

 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 1 حماضرة مشرتكة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

 اإلعالم واالتصالابستمولوجيا 
 2 حماضرة مشرتكة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

13:00-14:00  
 املقارابت الكمية والكيفية  

 روايقيةأ.
 2.1Gالقاعة:

 

14:00-15:00  
  

  

15:00-16:00 

 العالقات العامة إدارة
 1حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 العالقات العامة إدارة 
 2حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 1حماضرة مشرتكة 
 أ.محدي

 G11املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 2حماضرة مشرتكة 
 أ.محدي

 A املدرج: 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

16:00-17:00  
 

 
  



 2021-2020 السنة الجامعية:                                                            السـداسـي األول                              اتصال وعالقات عامة: 1ماستر
 

 06الفوج: 

 
 
 

 

 
 
 
 

 ســاخلمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:00 
 االتصال والتسويق العمومي      

 روايقيةأ.
 2.3Gالقاعة:

09:00-10:00 
 تقييم الرأي العام

 أ.منامشة 1حماضرة
 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 2حماضرة

 A :املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 العامة االجتاهات احلديثة يف العالقات
 أ.رواحبية 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 2حماضرة 

 G11 املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 

10:00-11:00  
 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال

 برابجأ.
 2.1Gالقاعة: القاعة: 

 املقارابت الكمية والكيفية
 كحولأ.

 2.1Gالقاعة:

 العملتشريعات  
 أ.بوزيتونة 1حماضرة 

 G11 املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

11:00-12:00 
 البالغة واالتصال

 أ.زبيلة 1حماضرة 
 G.11 :املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 1حماضرة 

 A املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 لغة أجنليزية   
 أ.جمراف

 2.1Gالقاعة:

12:00-13:00 
 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة

 خاليفيةأ.
 2.2Gالقاعة:

 تقييم الرأي العام  
 معاشوأ.

 2.3Gالقاعة:

 
 تشريعات العمل

 بوزيتونةأ. 2حماضرة 
 A املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

13:00-14:00  

 العالقات العامةاالجتاهات احلديثة يف 
 أ.رواحبية 1حماضرة 

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 G.11  املدرج: 

 العالقات العامة إدارة
 زعيميأ.
 G2.1:القاعة

  

14:00-15:00 

   

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 1 حماضرة مشرتكة

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 2 حماضرة مشرتكة

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

15:00-16:00      

16:00-17:00 

 العالقات العامة إدارة
 1حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 
 
 
 

 العالقات العامة إدارة
 2حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 1حماضرة مشرتكة

 أ.محدي
 G11:املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 2حماضرة مشرتكة

 أ.محدي
 A:املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف



 2021-2020 السنة الجامعية:                                                            السـداسـي األول                              اتصال وعالقات عامة: 1ماستر
 

 07الفوج: 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 ســاخلمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:00 
    

 

09:00-10:00 
 تقييم الرأي العام

 أ.منامشة 1حماضرة
 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 2حماضرة

 A :املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 2حماضرة 

 G11 املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 روايقيةأ.

 2.1Gالقاعة:

10:00-11:00  
 لغة أجنليزية  

 أ.العيادي
 2.3Gالقاعة:

 تشريعات العمل
بوزيتونةأ. 1حماضرة   

 G11 املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

11:00-12:00 
 البالغة واالتصال

 أ.زبيلة 1حماضرة 
 G.11 :املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 1حماضرة 

 A املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

  

12:00-13:00  
 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال

 رابجأ.ب
 2.4Gالقاعة:  

 

 
 تشريعات العمل

 بوزيتونةأ. 2حماضرة 
 A املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

13:00-14:00 
 احلديثة يف العالقات العامةاالجتاهات 

 خاليفيةأ.
 2.2Gالقاعة:

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 1حماضرة 

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 G.11  املدرج: 

 تقييم الرأي العام 
 معاشوأ.

 2.2Gالقاعة:
 

 املقارابت الكمية والكيفية
 روايقيةأ.

 2.1Gالقاعة:

14:00-15:00 

  

 العالقات العامة إدارة
 زعيميأ.

 G2.1 : القاعة

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 1 حماضرة مشرتكة

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 2 حماضرة مشرتكة

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

15:00-16:00      

16:00-17:00 

 العالقات العامة إدارة
 1حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 
 
 
 

 العالقات العامة إدارة
 2حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 1حماضرة مشرتكة

 أ.محدي
 G11:املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 2حماضرة مشرتكة

 أ.محدي
 A:املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف



 2021-2020 السنة الجامعية:                                                            السـداسـي األول                              اتصال وعالقات عامة: 1ماستر
 

 08الفوج: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 ســاخلمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:00 
    

 

09:00-10:00 
 تقييم الرأي العام

 أ.منامشة 1حماضرة
 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 2حماضرة

 A :املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 العالقات العامةاالجتاهات احلديثة يف 
 أ.رواحبية 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 2حماضرة 

 G11 املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 

10:00-11:00 
 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال

 أ.برابج
 2.1Gالقاعة:  

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 خاليفيةأ.

 2.2Gالقاعة:

 تشريعات العمل  
 أ.بوزيتونة 1حماضرة 

 G11 املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

11:00-12:00 
 البالغة واالتصال

 أ.زبيلة 1حماضرة 
 G.11 :املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 1حماضرة 

 A املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 لغة أجنليزية
 أ.العيادي

 2.2Gالقاعة:

 االتصال والتسويق العمومي
 روايقيةأ.

 2.2Gالقاعة:

12:00-13:00  
  

 
 تشريعات العمل

 بوزيتونةأ. 2حماضرة 
 A املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

13:00-14:00  

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 1حماضرة 

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 G.11  املدرج: 

   

14:00-15:00 

 

 املقارابت الكمية والكيفية
 كحولأ.

  2.1Gالقاعة:

 تقييم الرأي العام 
 معاشوأ.

 2.2Gالقاعة:

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 1 حماضرة مشرتكة

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 2 حماضرة مشرتكة

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

15:00-16:00 
  

 العالقات العامة إدارة
 زعيميأ.

 G2.1 :القاعة

  

16:00-17:00 

 العالقات العامة إدارة
 1حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 
 
 
 

 العالقات العامة إدارة
 2حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 1حماضرة مشرتكة

 أ.محدي
 G11:املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 2حماضرة مشرتكة

 أ.محدي
 A:املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف



 2021-2020 السنة الجامعية:                                                            السـداسـي األول                              اتصال وعالقات عامة: 1ماستر
 

 09الفوج: 

 

 
 

 
 
 
 

 ســاخلمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:00 
 تقييم الرأي العام   

 معاشوأ.
 2.1Gالقاعة:

 لغة أجنليزية
 أ.العيادي

 2.1Gالقاعة:
 

09:00-10:00 
 تقييم الرأي العام

 أ.منامشة 1حماضرة
 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 البالغة واالتصال
 أ.زبيلة 2حماضرة

 A :املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 2حماضرة 

 G11 املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 

10:00-11:00  
 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال 

 بن طرادأ.
 2.2Gالقاعة: القاعة: 

 االتصال والتسويق العمومي
 روايقيةأ.

 2.4Gالقاعة:

 تشريعات العمل
 أ.بوزيتونة 1حماضرة 

 G11 املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

11:00-12:00 
 البالغة واالتصال

 أ.زبيلة 1حماضرة 
 G.11 :املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 1حماضرة 

 A املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

  

12:00-13:00 
 العالقات العامة إدارة

 زبيلةأ.
 G2.3 : القاعة

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 خاليفيةأ.

 2.6Gالقاعة:

 

 
 تشريعات العمل

 بوزيتونةأ. 2حماضرة 
 A املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

13:00-14:00  

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 1حماضرة 

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 G.11  املدرج: 

   

14:00-15:00 

   

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 1 حماضرة مشرتكة

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 2 حماضرة مشرتكة

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

15:00-16:00 
  

 والكيفيةاملقارابت الكمية 
 كحولأ.

 2.2Gالقاعة:

  

16:00-17:00 

 العالقات العامة إدارة
 1حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 
 
 
 

 العالقات العامة إدارة
 2حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 1حماضرة مشرتكة

 أ.محدي
 G11:املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 2حماضرة مشرتكة

 أ.محدي
 A:املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف



 2021-2020 السنة الجامعية:                                                            السـداسـي األول                              اتصال وعالقات عامة: 1ماستر
 

 10الفوج: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 ســاخلمي اءــاألربع اءـالثالث االثنيــن دـــاألح

08:00 -09:00 
    

 

09:00-10:00 
 تقييم الرأي العام

 أ.منامشة 1حماضرة
 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 واالتصالالبالغة 
 أ.زبيلة 2حماضرة

 A :املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 أ.رواحبية 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 2حماضرة 

 G11 املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 

10:00-11:00  
 تقييم الرأي العام  

 معاشوأ.
 2.2Gالقاعة:

 تشريعات العمل 
بوزيتونةأ. 1حماضرة   

 G11 املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

11:00-12:00 
 البالغة واالتصال

 أ.زبيلة 1حماضرة 
 G.11 :املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 تقييم الرأي العام
 أ.منامشة 2حماضرة 

 G.11  املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 أ.زاييتة 1حماضرة 

 A املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 االتصال والتسويق العمومي
 روايقيةأ.

 2.3Gالقاعة:

 

12:00-13:00  
 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال 

 بن طرادأ.
 2.4Gالقاعة:

 
 تشريعات العمل

 ,بوزيتونأ. 2حماضرة 
 A املدرج: 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

13:00-14:00  

 العامةاالجتاهات احلديثة يف العالقات 
 أ.رواحبية 1حماضرة 

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 G.11  املدرج: 

   

14:00-15:00 

 

 االجتاهات احلديثة يف العالقات العامة
 خاليفيةأ.

   2.2Gالقاعة:

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 1 حماضرة مشرتكة

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

 ابستمولوجيا اإلعالم واالتصال
 2 مشرتكةحماضرة 

 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف
 Aاملدرج: أ.بوصفط 

15:00-16:00 
 لغة أجنليزية
 أ.العيادي

 2.1Gالقاعة:

 العالقات العامة إدارة
 زعيميأ.

  G2.1 :القاعة

 املقارابت الكمية والكيفية
 روايقيةأ.

 2.1Gالقاعة:

 

16:00-17:00 

 العالقات العامة إدارة
 1حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 
 
 
 

 العالقات العامة إدارة
 2حماضرة
   أ.زبيلة

 G11املدرج:  10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 1حماضرة مشرتكة

 أ.محدي
 G11:املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف

 املقارابت الكمية والكيفية
 2حماضرة مشرتكة

 أ.محدي
 A:املدرج 10+ف9+ف8+ف7+ف6ف


