
 برنامج السداس ي ألاول السنة ثانية اعالم و اتصال

 
 

 03:90 -00:00 00:00 – 03:90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 اليوم

تكنولوجٌا اإلعالم   األحد
 1واالتصال 

تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال 
1 

فنٌات التحرٌر فً  
 الصحافة المكتوبة

 سوفًشهرزاد   خالد منصر خالد منصر 
 32القاعة رقم   32القاعة رقم  32القاعة رقم  

فنٌات التحرٌر فً  مدخل للعلوم القانونٌة اإلثنٌن
 الصحافة المكتوبة

مدخل إلى علوم اإلعالم 
 واالتصال

 تحلٌل البٌانات الصحفٌة 

 طارق سعٌدي  شهرزاد سوفً شهرزاد سوفً 
 16القاعة رقم   16القاعة رقم 16القاعة رقم  16القاعة رقم 

انثربولوجٌا اجتماعٌة      و  اقتصادٌات وسائل اإلعالم اقتصادٌات وسائل اإلعالم الثالثاء
 ثقافٌة

انثربولوجٌا اجتماعٌة       
 و ثقافٌة

    أ . لطٌفة نسٌغاوي أ . لطٌفة نسٌغاوي
 16 القاعة رقم  16القاعة رقم  16   القاعة رقم 16القاعة رقم 

 مناهج وتقنٌات البحث  األربعاء
فً علوم اإلعالم 

 1واالتصال 

 مناهج وتقنٌات البحث
فً علوم اإلعالم واالتصال 

1 

مدخل إلى علوم اإلعالم 
 واالتصال

 

  د. طارق طراد إٌدٌو لٌلى .د إٌدٌو لٌلى 

  16القاعة رقم  16القاعة رقم  16القاعة رقم  

 

 .متواجدة على مستوى كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة 11القاعة  -
 كلٌة اآلداب و اللغات. 32القاعة رقم  -

 الخانات المضللة = المحاضرات -
 مضللة = التطبٌقاتالغٌر الخانات  -

 
 
 
 
 
 



 برنامج السداس ي ألاول السنة الثالثة اعالم الفوج ألاول 

 

 03:90 -00:00 00:00 – 03:90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 اليوم

الصحافة المتخصصة   ملتقى المنهجٌة األحد
 المكتوبة وااللكترونٌة

الصحافة المتخصصة 
 وااللكترونٌةالمكتوبة 

دراسات جمهور وسائل 
 اإلعالم

 أ . خالد منصر مناصرة زكٌة مناصرة زكٌة  د . محمد عالوة

 44القاعة رقم  44القاعة رقم  44القاعة رقم   44القاعة رقم   

فنٌات التحرٌر فً  اإلثنٌن
 الصحافة االلكترونٌة

دراسات جمهور وسائل 
 اإلعالم

فنٌات التحرٌر فً الصحافة 
 االلكترونٌة

  

   أ . عبد الحلٌم عمارة أ . خالد منصر أ . عبد الحلٌم عمارة

   44القاعة رقم  44القاعة رقم  44القاعة رقم 

نظرٌات اإلعالم  الثالثاء
 واالتصال

إخراج صحٌفة مكتوبة  نظرٌات اإلعالم واالتصال
 والكترونٌة

إخراج صحٌفة مكتوبة 
 والكترونٌة

 

  وردة بن عمر وردة بن عمر أ . إبراهٌم برٌك برٌكأ . إبراهٌم 

  44القاعة رقم  44القاعة رقم  44القاعة رقم  44القاعة رقم 

الحكم الراشد و  أخالقٌات   األربعاء
 المهنة

التدرٌب على انجاز تقرٌر 
 تربص مٌدانً متخصص

  

   غضبان غالٌة أ . ابراهٌم برٌك 

   44القاعة رقم  44القاعة رقم  

 

 اآلداب و اللغات.متواجدة على مستوى كلٌة  44القاعة  -
 الخانات المضللة = المحاضرات -
 مضللة = التطبٌقاتالغٌر الخانات  -

 

 

 

 

 

 



 

 برنامج السداس ي ألاول السنة الثالثة اعالم الفوج الثاني

 

 03:90 -00:00 00:00 – 03:90 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 اليوم

الصحافة المتخصصة  ملتقى المنهجٌة  األحد
 وااللكترونٌةالمكتوبة 

الصحافة المتخصصة  
 المكتوبة وااللكترونٌة

 مناصرة زكٌة  مناصرة زكٌة محمد عالوة 

 44القاعة رقم     44القاعة رقم    44القاعة رقم    

فنٌات التحرٌر فً  اإلثنٌن
 الصحافة االلكترونٌة

دراسات جمهور وسائل 
 اإلعالم

دراسات جمهور وسائل 
 اإلعالم

التحرٌر فً الصحافة فنٌات 
 االلكترونٌة

 

  أ . عبد الحلٌم عمارة أ . خالد منصر أ . خالد منصر أ . عبد الحلٌم عمارة

  44القاعة رقم    44القاعة رقم    44القاعة رقم  44القاعة رقم 

نظرٌات اإلعالم  الثالثاء
 واالتصال

إخراج صحٌفة مكتوبة  نظرٌات اإلعالم واالتصال 
 والكترونٌة

إخراج صحٌفة مكتوبة 
 والكترونٌة

 وردة بن عمر وردة بن عمر أ . إبراهٌم برٌك  أ . إبراهٌم برٌك

 44القاعة رقم    44القاعة رقم    44القاعة رقم     44القاعة رقم 

الحكم الراشد و  أخالقٌات   األربعاء
 المهنة

التدرٌب على انجاز تقرٌر  
 تربص مٌدانً متخصص

 

  غضبان غالٌة  أ . ابراهٌم برٌك 

  44القاعة رقم     44القاعة رقم    

 

 .كلٌة اآلداب و اللغاتمتواجدة على مستوى  44، 44ات القاع -
 الخانات المضللة = المحاضرات -
 مضللة = التطبٌقاتالغٌر الخانات  -

 

 

 

 



 برنامج السداس ي ألاول السنة ألاولى ماستر:

 

  03.90-00.00 00:11 – 03:21 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 اليوم

تشرٌعات و أخالقٌات   األحد
 السمعً البصري

المداخل األساسٌة فً بحوث 
 اإلعالم

تشرٌعات و أخالقٌات 
 السمعً البصري

المداخل األساسٌة فً 
 بحوث اإلعالم

 

  د. محمد عالوة جمال قواس محمد عالوة   

  16القاعة رقم  16القاعة رقم  16القاعة رقم  16القاعة رقم  

التحرٌر لإلذاعة و  التحرٌر لإلذاعة و التلفزٌون  سٌمٌولوجٌا عامة سٌمٌولوجٌا عامة اإلثنٌن
 التلفزٌون

 

  د. جمال قواس د. جمال قواس  مناصرة زكٌة مناصرة زكٌة

  44القاعة رقم  44القاعة رقم   44القاعة رقم  44القاعة رقم 

    البحث التوثٌقً البحث التوثٌقً  الثالثاء

    عبد الحلٌم عمارة عبد الحلٌم عمارة 

    44القاعة رقم  44 القاعة رقم 

  تارٌخ السمعً البصري  تارٌخ الجزائر الثقافً   األربعاء

  نسٌغاوي لطٌفة  برٌك إبراهٌم  

  44القاعة رقم   44القاعة رقم   

تارٌخ السمعً البصري   الخمٌس
 فً الجزائر

الخدمة العمومٌة فً اإلذاعة 
 و التلفزٌون

   

    د. طارق طراد د. طارق طراد 

    44القاعة رقم  44 القاعة رقم 

 

 .كلٌة اآلداب و اللغاتمتواجدة على مستوى  44، 44ات القاع -
 .متواجدة على مستوى كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة 11القاعة  -

 الخانات المضللة = المحاضرات -
 مضللة = التطبٌقاتالغٌر الخانات  -

 

 

 



 برنامج السداس ي ألاول السنة الثانية ماستر:

 

  03.90-00.00 00:11 – 03:21 03.90-00.00 00.00-03.90 03.90-00.00 اليوم

 األحد

 

   مخبر البحث النقد اإلذاعً و التلفزٌونً مخبر البحث 

   سوفً شهر زاد د. جمال قواس سوفً شهرزاد 

   44القاعة رقم  44القاعة رقم  44القاعة رقم  

 اإلثنٌن

 

   مخبر السمعً البصري و التلفزٌونً النقد اإلذاعً مخبر السمعً البصري 

  بن عمر وردة د. جمال قواس بن عمر وردة 

   32القاعة رقم  32القاعة رقم  32القاعة رقم  

 الثالثاء

 

علم إجتماع السمعً  
 البصري

علم إجتماع السمعً  المقوالتٌة
 البصري

  الحمالت اإلعالمٌة

  د. بوعٌفً سارة لٌلى د.إٌدٌو د. لٌلى إٌدٌو د.إٌدٌو لٌلى 

  32القاعة رقم  32القاعة رقم  32القاعة رقم  32القاعة رقم  

 
 األربعاء

   التقدٌم اإلذاعً و التلفزٌونً التقدٌم اإلذاعً و التلفزٌونً اإلعالم الدولً الحمالت اإلعالمٌة
   لطٌفة نسٌغاوي لطٌفة نسٌغاوي طارق طراد د. بوعٌفً سارة

   32القاعة رقم  32القاعة رقم  32القاعة رقم  32القاعة رقم 

 
 
 
 

 

 .كلٌة اآلداب و اللغاتمتواجدة على مستوى  44 ةالقاع -
 .متواجدة على مستوى كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة 32القاعة  -

 الخانات المضللة = المحاضرات -
 مضللة = التطبٌقاتالغٌر الخانات  -

 


