
  األولالسـداسـي                       0202/0201 السنة الجامعية:اتصال وعالقات عامة                       : ماستر سنة ثانية
 
 
 

 

 01/10/0202الخميــس 02/10/0202األربعــاء  02/10/0202الثالثـاء  02/10/0202االثنيــن  02/10/0202 األحـــد

22:22 -22:22 

 (0+1)ف كرةورشة إعداد مذ 
 مع االتصال ج( مشتركة ) 1محاضرة

 حاجيأ.
 G.11المدرج: 

 اإلشهار 
 أ .دحدوح(/  0+1)ف 1م

 G.11المدرج: 

 أ .دحدوح(/  4+0)ف 1م/ اإلشهار 
 G.11المدرج: 

 (4+0)ف 1/ م االتصال وتسيير األزمة
 أ. نايلي 

 G.11المدرج: 

 (4+0)ف ورشة إعداد مذكرة
 ل ج(مع االتصا مشتركة ) 1محاضرة

 حاجيأ.
 (0+1)ف 1/ م االتصال وتسيير األزمة G.11المدرج: 

 أ. نايلي 
 G.2.8: القاعة

22:22-12:22 

 (0+1)ف ورشة إعداد مذكرة
 مع االتصال ج( مشتركة ) 0محاضرة

 حاجيأ.
 G.11المدرج: 

 اإلشهار 
 أ .دحدوح(/  0+1)ف 0م

 G.11المدرج: 

 أ .دحدوح(/  4+0)ف 0م/  اإلشهار 
 G.11: المدرج

 (4+0)ف 0/ م االتصال وتسيير األزمة
 أ. نايلي 

 G.11المدرج: 

 (4+0)ف ورشة إعداد مذكرة
 مع االتصال ج( مشتركة ) 0محاضرة

 حاجيأ.
 (0+1)ف 0م/  االتصال وتسيير األزمة G.11المدرج: 

 أ. نايلي 
 G.2.8: القاعة

12:22-11:22 
  ورشة إعداد مذكرة

 حاجيأ.
 G1.7/ القاعة: 1ف

 اإلشهار 
 أ .دحدوح

 G1.7/ القاعة: 1ف

 اإلشهار 
 أ .دحدوح

 G1.7ة: / القاع0ف

 ورشة إعداد مذكرة 
 حاجيأ.

 G1.7/ القاعة: 0ف

11:22-10:22  
 صورة المؤسسة واالتصال الشامل 

 سردوكأ./  (0+1)ف 0م
 G.11المدرج: 

  االتصال وتسيير األزمة
 قاسمي أ. 

 G1.7/ القاعة: 0ف
 

10:22-10:22 
  إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة

 زودةأ.(/  0+1)ف 1م
 G11المدرج: 

 الثقافة االتصالية داخل المؤسسة  
 عبادنةأ.(/  0+1)ف 1م

 G11المدرج: 

 صورة المؤسسة واالتصال الشامل
 سردوكأ.

 G1.7/ القاعة: 1ف

 صورة المؤسسة واالتصال الشامل
 سردوكأ./  (4+0)ف 1م

 G.11المدرج: 

  نتاج وإعداد مواد العالقات العامةإ
 زودةأ.(/  4+0)ف 1م

 G11المدرج: 

10:22-14:22 
  إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة

 زودةأ.(/  0+1)ف 0م
 G11المدرج: 

 الثقافة االتصالية داخل المؤسسة  
 عبادنةأ.(/  0+1)ف 0م

 G11المدرج: 

 الثقافة االتصالية داخل المؤسسة
 دحدوح.أ

 G1.8قاعة: ال/ 0ف

 صورة المؤسسة واالتصال الشامل
 سردوكأ./  (4+0)ف 0م

 G.11المدرج: 

  إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة
 .زودةأ(/  4+0)ف 0م

 G11المدرج: 

  إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة 14:22-10:22
 زودةأ.

  G1.7/ القاعة: 1ف

  االتصال وتسيير األزمة
 سردوكأ. 

  G1.7/ القاعة: 1ف

  إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة
 بوطغانأ.

 G1.7/ القاعة: 0ف
 

10:22-10:22 

 

 الثقافة االتصالية داخل المؤسسة
 أ.قاسمي

 G1.7/ القاعة: 1ف

 الثقافة االتصالية داخل المؤسسة
 عبادنةأ.(/  4+0)ف 0م

 G.11المدرج: 

 صورة المؤسسة واالتصال الشامل
 سردوكأ. 

  G1.7/ القاعة: 0ف



 السـداسـي األول                      0202/0201سنة ثانية ماستر: اتصال وعالقات عامة                       السنة الجامعية: 
 
 
 

 

 01/10/0202الخميــس 02/10/0202األربعــاء  02/10/0202الثالثـاء  02/10/0202االثنيــن  02/10/0202 األحـــد

22:22 -22:22 

 (0+1)ف رةورشة إعداد مذك
 (االتصال جمع  مشتركة ) 1محاضرة

 حاجيأ.
 G.11المدرج: 

 اإلشهار 
 أ .دحدوح/  (0+1)ف 1م

 G.11المدرج: 

 اإلشهار 
 أ .دحدوح/  (4+0)ف 1م

 G.11المدرج: 

 (4+0)ف 1م/  االتصال وتسيير األزمة
 أ. نايلي 

 G.11المدرج: 

 (4+0)ف ورشة إعداد مذكرة
 (جاالتصال مع  مشتركة ) 1محاضرة

 حاجيأ.
 (0+1)ف 1/ م االتصال وتسيير األزمة G.11المدرج: 

 أ. نايلي 
 G.2.8: القاعة

22:22-12:22 

 (0+1)ف ورشة إعداد مذكرة
 (االتصال جمع  مشتركة ) 0محاضرة

 حاجيأ.
 G.11المدرج: 

 اإلشهار 
 أ .دحدوح/  (0+1)ف 0م

 G.11المدرج: 

 أ .دحدوح/  (4+0)ف 0م/ اإلشهار 
 G.11المدرج: 

 (4+0)ف 0م/  االتصال وتسيير األزمة
 أ. نايلي 

 G.11المدرج: 

 (4+0)ف رشة إعداد مذكرةو 
 (االتصال جمع  مشتركة ) 0محاضرة

 حاجيأ.
 G.11المدرج: 

 (0+1)ف 0م/  االتصال وتسيير األزمة
 أ. نايلي 

 G.2.8: القاعة

12:22-11:22 
 صورة المؤسسة واالتصال الشامل  

 سردوكأ./  (0+1)ف 1م
 G.11المدرج: 

  االتصال وتسيير األزمة
 قاسمي أ. 

 G1.7عة: / القا4ف

 
 

11:22-10:22 
  ورشة إعداد مذكرة

 حاجيأ.
 G1.7/ القاعة: 0ف

 اإلشهار 
 أ .دحدوح

 G1.7/ القاعة: 0ف

 اإلشهار 
 أ .دحدوح

 G1.7/ القاعة: 4ف

  ورشة إعداد مذكرة 
 حاجيأ.

 G1.7القاعة:  /4ف

10:22-10:22 
  العامةالعالقات  موادإنتاج وإعداد 

 زودةأ./  (0+1)ف 1م
 G11المدرج: 

 الثقافة االتصالية داخل المؤسسة  
 عبادنةأ.(/  0+1)ف 1م

 G11المدرج: 

 الثقافة االتصالية داخل المؤسسة
 بوخلوف.أ

 G1.8القاعة: / 4ف

 صورة المؤسسة واالتصال الشامل
 سردوكأ./  (4+0)ف 1م

 G.11 المدرج:

  العامةالعالقات  موادإنتاج وإعداد 
 زودةأ./  (4+0)ف 1م

 G11المدرج: 

10:22-14:22 
  العامةالعالقات  موادإنتاج وإعداد 

 زودةأ./  (0+1)ف 0م
 G11المدرج: 

 الثقافة االتصالية داخل المؤسسة  
 عبادنةأ.(/  0+1)ف 0م

 G11المدرج: 

 صورة المؤسسة واالتصال الشامل
 سردوكأ.

 G1.7/ القاعة: 0ف
 صورة المؤسسة واالتصال الشامل

 سردوكأ./  (4+0)ف 0م
 G.11المدرج: 

  العامةالعالقات  موادإنتاج وإعداد 
 زودةأ./  (4+0)ف 0م

 G11المدرج: 

14:22-10:22 

 

 الثقافة االتصالية داخل المؤسسة
 أ.قاسمي

 G1.7/ القاعة: 0ف

 الثقافة االتصالية داخل المؤسسة  
 عبادنةأ.(/  4+0)ف 1م

 G.11المدرج: 

 صورة المؤسسة واالتصال الشامل
 سردوكأ. 

 G1.7القاعة: / 4ف
 
 

  العامةالعالقات  موادإنتاج وإعداد  10:22-10:22
 زودةأ.

  G1.7/ القاعة: 0ف

  االتصال وتسيير األزمة
 بوخلوفأ. 

  G1.7/ القاعة: 0ف

  العامةالعالقات  موادإنتاج وإعداد 
 بوطغانأ.

 G1.7/ القاعة: 4ف



  األولالسـداسـي                          0202/0201 السنة الجامعية:                       جماهيري والوسائط الجديدةاتصال : ماستر سنة ثانية

 

 
 
 

 

 02/27/7272ســالخمي 02/27/7272 اءــاألربع 72/27/7272 اءـالثالث 72/27/7272 االثنيــن 72/27/7272 دـــاألح

20:22 -2::22 

 (1)ف ورشة إعداد مذكرة
 مع ع ع( مشتركة ) 1محاضرة

 حاجيأ.
 G.11المدرج: 

( 2+1)ف 1م وغرافيا الجمهور والمستخدمينثنا
 .حمالويأ

 G2.8القاعة: 
 

  وغرافيا الجمهور والمستخدمينثنا 
 .حمالويأ

 G1.6القاعة: / 1ف
 

 (2)ف ورشة إعداد مذكرة
 مع ع ع( مشتركة ) 1محاضرة

 حاجيأ.
 G.11 المدرج:

2::22-12:22 

 (1)ف ورشة إعداد مذكرة
 مع ع ع( مشتركة ) 2ةمحاضر 

 حاجيأ.
 G.11المدرج: 

( 2+1)ف 2م وغرافيا الجمهور والمستخدمينثنا
 .حمالويأ

 G2.8القاعة: 
 

  وغرافيا الجمهور والمستخدمينثنا 
 .حمالويأ

 G1.6القاعة: / 2ف
 

 (2)ف ورشة إعداد مذكرة
 ع(مع ع  مشتركة ) 2ةمحاضر 

 حاجيأ.
 G.11المدرج: 

12:22-11:22 

( 2+1)ف 1م الفضاء العمومي والوسائط الجديدة  
 أ.مرزوقي

 G2.8القاعة: 

  ورشة إعداد مذكرة 
 بوطغانأ.

 G1.6/ القاعة: 1ف

11:22-10:22 

أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط 
 (2+1)ف 1م/  الجديدة

 أ.علوي
 G2.8القاعة: 

 وسائط الجديدةالدراسات الثقافية وال
 أ.خشة( / 2+1)ف 1م

 G2.8القاعة: 

( 2+1)ف 2م الفضاء العمومي والوسائط الجديدة
 أ.مرزوقي

 G2.8القاعة: 

          التنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العمومي
 (2+1)ف 1م 

 G2.8القاعة: / أ.بوزيتونة

  ورشة إعداد مذكرة
 بوطغانأ.

 G1.6/ القاعة: 2ف

10:22-10:22 

أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط  
 (2+1)ف 2م/  الجديدة

 أ.علوي
 G2.8القاعة: 

 الدراسات الثقافية والوسائط الجديدة  
 أ.خشة( / 2+1)ف 2م

 G2.8القاعة: 

  الفضاء العمومي والوسائط الجديدة
 أ.مرزوقي/  1ف

 G1.6القاعة: 

           موميالتنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء الع
 (2+1)ف 2م 

 G2.8القاعة: / أ.بوزيتونة

 

10:22-10:22 
أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط 

   الجديدة
 G1.6/ القاعة: 1ف/ أ.علوي

 الدراسات الثقافية والوسائط الجديدة
 أ.خشة

 G1.6القاعة: / 2ف 

  الفضاء العمومي والوسائط الجديدة
 أ.مرزوقي/  2ف

 G1.6القاعة: 

  تنظيم القانوني لتداول المعلومة في الفضاء العموميال
 أ.بوزيتونة

 G1.6/ القاعة: 2ف
 

10:22-10:22 

أساليب قياس جمهور ومستخدمي الوسائط 
   الجديدة
 أ.علوي

 G1.6/ القاعة: 2ف

 الدراسات الثقافية والوسائط الجديدة
 أ.خشة

 G1.6القاعة: / 1ف 
  

  ي الفضاء العموميالتنظيم القانوني لتداول المعلومة ف
 أ.بوزيتونة

 G1.6/ القاعة: 1ف
 
 

10:22-10:22 
     



 والثاني/ الفوج األول  األولالسـداسـي                0202/0201 السنة الجامعية:                       مكتبات      : ماستر سنة ثانية

 

 
 
 

 

 02/27/7272الخميــس 02/27/7272األربعــاء  72/27/7272الثالثـاء  72/27/7272االثنيــن  72/27/7272 األحـــد

22:22 -22:22 
 اقتناء البرمجيات الوثائقية 

 أ. عاشوري/ (7+2)ف 2م
 G3.12القاعة: 

  
 

22:22-22:22 
 وثائقيةالجودة في المؤسسات ال

 . عيوازأ/  (7+2)ف 2م
 G3.12القاعة: 

 اقتناء البرمجيات الوثائقية
 أ. عاشوري/ (7+2)ف 7م

 G3.12القاعة: 

 إدارة وتنمية المصادر
 بن زكة. أ/  (7+2)ف 2م

 G3.12القاعة: 

 إدارة وتنمية المصادر
 بن زكة. أ

 G2.7القاعة: / 2ف

 منهجية البحث العلمي
 ماضيأ./  (7+2)ف 2م

 G3.12القاعة: 

22:22-22:22 

 وثائقيةالجودة في المؤسسات ال
 . عيوازأ/  (7+2)ف 7م

 G3.12القاعة: 

 اقتناء البرمجيات الوثائقية
 أ. عاشوري

 G2.7القاعة: / 2ف

 إدارة وتنمية المصادر
 بن زكة. أ/  (7+2)ف 7م

 G3.12القاعة: 

 إدارة وتنمية المصادر
 بن زكة. أ

 G2.7القاعة: / 7ف

 منهجية البحث العلمي
 ماضيأ./  (7+2)ف 7م

 G3.12القاعة: 

22:22-27:22  
 اقتناء البرمجيات الوثائقية

 أ. عاشوري
 G2.7القاعة: / 7ف

 وثائقيةالجودة في المؤسسات ال 
 شابونيةأ.

 G2.7القاعة: / 7ف

 منهجية البحث العلمي
 ماضيأ.

 G2.7القاعة: / 7ف

27:22-20:22 
 تيةقيادة المشاريع ومقاوال

 ساليمية. / أ (7+2)ف 2م
 G3.12القاعة: 

 
 تشريعات ومواصفات دولية

 شابونية/ أ. (7+2)ف 2م
 G3.12القاعة: 

 منهجية البحث العلمي 
 ماضيأ.

 G2.7القاعة: / 2ف

20:22-24:22 
 تيةقيادة المشاريع ومقاوال

 ساليمية. / أ (7+2)ف 7م
 G3.12القاعة: 

 تشريعات ومواصفات دولية 
 شابونية/ أ. (7+2)ف 7م

 G3.12القاعة: 
  

24:22-25:22 
 تيةقيادة المشاريع ومقاوال

 ساليمية. أ
  G2.7القاعة: / 2ف

 تشريعات ومواصفات دولية
 شابونيةأ.

  G2.7القاعة: / 2ف
 
 

25:22-26:22 
 تيةقيادة المشاريع ومقاوال

 ساليمية. أ
  G2.7القاعة: / 7ف

 تشريعات ومواصفات دولية
 شابونيةأ.

   G2.7القاعة: / 7ف

26:22-22:22 
  

 وثائقيةالجودة في المؤسسات ال
 شابونيةأ.

   G2.7القاعة: / 2ف



 
 الثالث/ الفوج  السـداسـي األول                      0202/0201 السنة الجامعية:مكتبات                             : سنة ثانية ماستر

 

 
 
 

 

 02/27/7272الخميــس 02/27/7272األربعــاء  72/27/7272الثالثـاء  72/27/7272االثنيــن  72/27/7272 األحـــد

22:22 -22:22 
 تشريعات ومواصفات دولية   

 شابونية/ أ. (0)ف 2م
 G1.5القاعة: 

 اقتناء البرمجيات الوثائقية
 أ. عاشوري/ (0)ف 2م

 G1.5القاعة: 

22:22-22:22 

 منهجية البحث العلمي 
 ماضيأ./  (0)ف 2م

 G1.5القاعة: 

 تشريعات ومواصفات دولية 
 شابونية/ أ. (0)ف 7م

 G1.5القاعة: 

 اقتناء البرمجيات الوثائقية
 أ. عاشوري/ (0)ف 7م

 G1.5القاعة: 

22:22-22:22 

 منهجية البحث العلمي 
 ماضيأ./  (0)ف 7م

 G1.5القاعة: 

 تشريعات ومواصفات دولية 
 شابونيةأ.

 G1.5القاعة: / 0ف

 اقتناء البرمجيات الوثائقية
 أ. عاشوري

 G1.5القاعة: / 0ف

22:22-27:22 
 وثائقيةالجودة في المؤسسات ال

 . عيوازأ/  (0ف) 2م
 G1.5القاعة: 

 منهجية البحث العلمي
 ماضيأ.

 G1.5القاعة: / 0ف

 إدارة وتنمية المصادر
 بن زكة. أ/  (0)ف 2م

 G1.5القاعة: 

 
 

27:22-20:22 
 وثائقيةالجودة في المؤسسات ال

 . عيوازأ/  (0ف) 7م
 G1.5القاعة: 

 
 إدارة وتنمية المصادر

 بن زكة. أ/  (0)ف 7م
 G1.5القاعة: 

 تيةقيادة المشاريع ومقاوال
 ساليمية/ أ. (0)ف 2م

 G1.5القاعة: 

 

20:22-24:22 
 وثائقيةالجودة في المؤسسات ال

 . عيوازأ
 G1.5القاعة: / 0ف

 إدارة وتنمية المصادر 
 بن زكة. أ

 G1.5القاعة: / 0ف

 تيةقيادة المشاريع ومقاوال
 ساليمية/ أ. (0)ف 7م

 G1.5القاعة: 
 

24:22-25:22 

   

 تيةقيادة المشاريع ومقاوال
 ساليميةأ.

 G1.5القاعة: / 0ف
 
 

25:22-26:22 
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