
 

 

 

 

 

 االتصال علوم سمق

 2021/2022سنة الجامعية ال

 الثالثماستر / تخصص:االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدة /السداس ي  السنة الثانية
 

 

 2021/2022الجماهيري و الوسائط الجديدة /السداس ي  الثالث/املجموعة كل األفواج /السنة الجامعية: املحاضرات للسنة الثانية ماستر/ تخصص:االتصالبرنامج 

 مدرج:زهير إحدادن/البناية الجديدة /كل األفواجاملجموعة: 

 17:00-16:00 16:00-15:00 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم

 السبت

 لغة إنجليزية
 المجموعة )كل األفواج(

 انيسة  براهنة
 

 عن بعد 

الدراسات الثقافية 

 والوسائط الجديدة
المجموعة )كل األفواج( 

 عزيز لعبان

الوسائط الجديدة وقضايا 

 المجتمع
 المجموعة )كل األفواج(

 نسيمة مقبل

اثنوغرافيا الجمهور 
 والمستخدمين

 األفواج(المجموعة )كل 
 سهام مومو

أساليب قياس جمهور 

ومستخدمي الوسائط 

 الجديدة
 المجموعة )كل األفواج(

 ليليا شاوش

 

   

 

 الخميس

الفضاء العمومي 

 والوسائط الجديدة
 المجموعة )كل األفواج(

 ريم بوش

التنظيم القانوني لتدوال 

 المعلومة
 المجموعة )كل األفواج(

 فامة قرموش

 المقاولتية
 )كل األفواج(المجموعة 

 كنزة باشوشي
 عن بعد

 

    
 



 

 

 

 

 2021/2022الجامعية: /املجموعة كل األفواج/الثالثالسداس ي /تخصص:االتصال الجماهيري و الوسائط الجديدة  /ماستر  الثانيةاملوجهة للسنة  األعمالبرنامج 

 البناية الجديدة/المجموعة كل األفواج/الطابق الثاني

ـــوم  األستاذ)ة( 16:00-15:00 األستاذ)ة( 15:00-14:00 األستاذ)ة( 14:00-13:00 األستاذ)ة( 13:00-12:00 القاعة الفوج اليـــ

س
الخمي

 

01 11 
التنظيم القانوني لتداول 

املعلومة في الفضاء 

 العمومي

 المية جودي 
الفضاء العمومي والوسائط 

 الجديدة
سعيدة 

 عزوز
 ورشة إعداد مذكرة

احمد بن 

 مرسلي

أساليب قياس جمهور 

ومستخدمي الوسائط 

 الجديدة

عبد الكريم /د

 تفرقنيت

02 12 
الفضاء العمومي 

 والوسائط الجديدة

سعيدة 

 عزوز

التنظيم القانوني لتداول 

 المية جودي  املعلومة في الفضاء العمومي
أساليب قياس جمهور و 

مستخدمي الوسائط 

 الجديدة

د/عبد الكريم 

 تفرقنيت
 احمد بن مرسلي مذكرة ورشة إعداد

 2021/2022الجماهيري و الوسائط الجديدة /السداس ي األول/املجموعة كل األفواج /السنة الجامعية: لتخصص االتصاماستر /  الثانيةاملوجهة للسنة  األعمالبرنامج 

 البناية الجديدة/المجموعة كل األفواج/الطابق الثالث

 األستاذ)ة( 16:00-15:00 األستاذ)ة( 15:00-14:00 األستاذ)ة( 14:00-13:00 األستاذ)ة( 13:00-12:00 القاعة الفوج

 عزيز لعبان ورشة إعداد مذكرة 11 03

أساليب قياس جمهور و 

مستخدمي الوسائط 

 الجديدة

د/عبد الكريم 

 تفرقنيت

التنظيم القانوني لتداول 

 املعلومة في الفضاء العمومي
 المية جودي 

العمومي و الوسائط الفضاء 

 الجديدة
عبادة نور 

 الهذي

04 12 
أساليب قياس جمهور 

و مستخدمي الوسائط 

 الجديدة

د/عبد الكريم 

 تفرقنيت
 عزيز لعبان ورشة إعداد مذكرة

الفضاء العمومي و الوسائط 

 الجديدة

عبادة نور 

 الهذي

التنظيم القانوني لتداول 

 المية جودي  املعلومة في الفضاء العمومي

 

Commenté [U1]: H S  

Commenté [U2]: H S  



 

 

 

 

 

 

 االتصال علوم سمق

 2021/2022سنة الجامعية ال

 الثالث/السداس ي  والوسائط الجديدةالجماهيري  لتخصص: االتصاماستر /  السنة الثانية

 

 

 التطبيقية ألعمالا

  التفويج نظام على االعتماد تم

 "أ "و "ب " مجموعتين الى فوج كل يقسم

 املوجهة االعمال لحصص بالتناوب الطلبة يحضر 

 املجموعة "أ " من كل فوج األول  األسبوع

 املجموعة "ب " من كل فوج الثاني األسبوع
 


