
 
 
 
 
 
 

 قسم علوم االتصال

 2020/2021 برنامج املحاضرات للسنة الجامعية

 / االتصال التنظيمي / السداس ي االول  1ماستر 

/ االتصال التنظيمي / السداس ي األول / ص 1ماستر  1  

  1المجوعة 
 اليوم المدرج 9:00-8:00 10:00-9:00 11:00-10:00 12:00-11:00 13:00-12:00 14:00-13:00 15:00-14:00 16:00-15:00

  

 
     

                الفكر التنظيم  
  
  أ.د/رشيدة سبت 
               

 1مج

االتصال والخدمة 
 العمومية

 د/أمينة بومال  
 1مج

                      االتصال الرقم  والفضاء 

         العموم  

                  أ.د /كريم بلقاس  

 1مج

 االتصال

حد
أل
 ا

ابستمولوجيا 
علوم االعالم 
 واالتصال

 د/أحمد بوخاري
 1مج

منهجية علوم 

 اإلعالم واالتصال

  
أ.د/حسيت 

 صفوان 

 1مج

المقاربات الكيفية 

 والكمية

د/ فاطممة الزهراء 

 ينون

 1مج

 فنيات التحرير اإلداري

 د/ أمال قاسيم  

 1مج  
 االتصال    

  
 

ي
ثن
ال
ا

  
 

 
  
 
  

     

اإلدارة عن طريق 
وع         المش 

 1مج
 أ.د/سالم عطية الحاج 

ية               لغة إنجلي  
 1مج

 عائشة قادري
 

  

اء
الث
لث
 ا

 

 

 

 

2021/01/09 



 
 
 
 
 
 

 قسم علوم االتصال

 2020/2021 برنامج املحاضرات للسنة الجامعية

 / االتصال التنظيمي / السداس ي االول  1ماستر 

/ االتصال التنظيمي / السداس ي األول / ص 1ماستر  2  

 2المجموعة 

 اليوم المدرج 9:00-8:00 10:00-9:00 11:00-10:00 12:00-11:00 13:00-12:00 14:00-13:00 15:00-14:00 16:00-15:00

              االتصال الرقم  
                 والفضاء العموم  

 . د 
 ب بن عوذة

    2مج

المقاربات الكمية 
 والكيفية 

 د/فريدة بن عمروش 
 2مج

االتصال والخدمة 
 العمومية 

 د/جميلة قادم 
  2مج

     LMD األحد 

     

               الفكر التنظيم  

 المعارص

يط                د/حورية ش 

 2مج

منهجية علوم 

 االعالم واالتصال 

د/حكيمة جاب 

 هللا 

  2مج

 ابستمولوجيا 

 د/أحمد طيب 

 2مج

 فنيات التحرير

 أ.د/عطوي مليكة

  2مج
 االعالم 

         االثني   
 

     

ية               لغة إنجلي  

 عائشة قادري 

 2مج

اإلدارة عن طريق 
وع         المش 

 أ.د/سالم عطية الحاج

 2مج 

 الثالثاء عن بعذ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 قسم علوم االتصال

 2020/2021 برنامج املحاضرات للسنة الجامعية

 / االتصال التنظيمي / السداس ي االول  1ماستر 

/ االتصال التنظيمي / السداس ي األول / ص 1ماستر  3  

 البناية الجديدة /الثانيالطابق /  برنامج األعمــــال املوجهة 

 األستاذ)ة( 17:00-15:30 األستاذ)ة( 15:30-14:00 األستاذ)ة( 14:00-12:30 القاعة الفوج اليـــوم

االحد
 

 بشبيش عبد املؤمن  د/ منهجية علوم اإلعالم واالتصال جميلة قادمد/ االتصال و الخدمة العمومية يمينة بلعالياد/ االتصال الرقمي و الفضاء العمومي 01 01

 يمينة بلعالياد/ االتصال الرقمي و الفضاء العمومي بشبيش عبد املؤمن  د/ منهجية علوم اإلعالم واالتصال ..................... االتصال و الخدمة العمومية 02 02

د/فريدة بن  منهجية علوم اإلعالم واالتصال 03 03
 عمروش

االتصال الرقمي و الفضاء 

 العمومي
 كمال راشديد/ االتصال و الخدمة العمومية زينب بن عوذةد/

 لزهر  بوراض ي منهجية علوم اإلعالم واالتصال كمال راشدي االتصال و الخدمة العمومية زين العابديند/ االتصال الرقمي و الفضاء العمومي 04 04

 العموميةاالتصال و الخدمة  05 05
عبد املؤمن  د/

 بشبيش 
 منى بن عون د/ االتصال الرقمي و الفضاء العمومي العيد زغالمي منهجية علوم اإلعالم واالتصال

 العيد زغالمي منهجية علوم اإلعالم واالتصال 06 06
االتصال الرقمي و الفضاء 

 العمومي
 شهرزاد دمادد/ االتصال و الخدمة العمومية يمينة بلعالياد/

 العيد زغالميد/ منهجية علوم اإلعالم واالتصال لزهر  بوراض ي االتصال و الخدمة العمومية منى بن عون  االتصال الرقمي و الفضاء العمومي 07 07

 أميرة موس ى االتصال الرقمي و الفضاء العمومي د/حنان عياد منهجية علوم اإلعالم واالتصال شهرزاد دماد االتصال و الخدمة العمومية 08 08

 لزهر  بوراض ي منهجية علوم اإلعالم واالتصال 09 09
االتصال الرقمي و الفضاء 

 العمومي
 زين العابديند/ االتصال و الخدمة العمومية منى بن عون 

 د/حنان عياد واالتصال منهجية علوم اإلعالم شهرزاد دماد االتصال و الخدمة العمومية زينب بن عوذةد/ العمومي االتصال الرقمي والفضاء 10 10

 



 
 
 
 
 
 

 قسم علوم االتصال

 2020/2021 برنامج املحاضرات للسنة الجامعية

 / االتصال التنظيمي / السداس ي االول  1ماستر 

/ االتصال التنظيمي / السداس ي األول / ص 1ماستر  4  

 برنامج األعمــــال الموجهة / الطابق الثاني / البناية الجديدة
 األستاذ)ة( 12:30-11:00 األستاذ)ة( 11:00-09:30 األستاذ)ة( 09:30-08:00 القاعة الفوج اليـــوم

االحد
 

 نورة بن  بوزيد منهجية علوم اإلعالم واالتصال د/لزهر مروك االتصال و الخدمة العمومية ..……… االتصال الرقمي و الفضاء العمومي 01 11

 نورة بن  بوزيد منهجية علوم اإلعالم واالتصال د/لزهر مروك االتصال و الخدمة العمومية 02 12
االتصال الرقمي و الفضاء 

 العمومي
 د/فطيمة بوهاني

 هشام كرميش االتصال و الخدمة العمومية د/فطيمة بوهاني الرقمي و الفضاء العمومياالتصال  د/جاب هللا حكيمة منهجية علوم اإلعالم واالتصال 03 13
 أ/بدرية معطار منهجية علوم اإلعالم واالتصال د/حفيظة حنوش االتصال و الخدمة العمومية د/فيروز قاسحي االتصال الرقمي و الفضاء العمومي 04 14

 أ/بدرية معطار منهجية علوم اإلعالم واالتصال حنوشد/حفيظة  االتصال و الخدمة العمومية 05 15
االتصال الرقمي و الفضاء 

 د/فيروز قاسحي العمومي

 .………… االتصال و الخدمة العمومية ..……… االتصال الرقمي و الفضاء العمومي أ/بدرية معطار منهجية علوم اإلعالم واالتصال 06 16
 د/فريدة بن عمروش منهجية علوم اإلعالم واالتصال أ/د اسماعيل معراف االتصال و الخدمة العمومية .………… االتصال الرقمي و الفضاء العمومي 07 17

 د/فريدة بن عمروش منهجية علوم اإلعالم واالتصال أ/د اسماعيل معراف االتصال والخدمة العمومية 08 18
االتصال الرقمي والفضاء 

 العمومي
 جميلة قادم

 د/جاب هللا حكيمة منهجية علوم اإلعالم واالتصال ..…………… االتصال والخدمة العمومية .……………… والفضاء العمومياالتصال الرقمي   19

 د/جاب هللا حكيمة منهجية علوم اإلعالم واالتصال ..……………… االتصال والخدمة العمومية  20
االتصال الرقمي والفضاء 

 العمومي
…………….. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 قسم علوم االتصال

 2020/2021 برنامج املحاضرات للسنة الجامعية

 / االتصال التنظيمي / السداس ي االول  1ماستر 

/ االتصال التنظيمي / السداس ي األول / ص 1ماستر  5  

 ألعمال التطبيقيةا
 

  االعتماد على نظام التفويجتم 

 يقسم كل فوج الى مجموعتين "أ "و "ب "

 يحضر الطلبة بالتناوب لحصص االعمال املوجهة

 املجموعة "أ " من كل فوج األسبوع األول 

 املجموعة "ب " من كل فوج األسبوع الثاني
 


