
میدان، شعبة أو  اختصاص: علوم إنسانیة
الفوج 9الفوج 8الفوج 7الفوج 6الفوج 5الفوج 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1التوقیتالیوم

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00            لغة فرنسیة أ. مساعدي
G1.6 الفاعة    

فنیات التحریراإلذاعي والتلفزي  
G1,1 أ. مكي القاعة

11h00 – 12h30
مدخل الى علوم االعالم 

واالتصال أ. علوي محاضرة  
G11 المدرج

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال أ. علوي محاضرة  

G11 المدرج

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال أ, علوي محاضرة 

G11 المدرج

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال أ. علوي محاضرة  

G11 المدرج

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال أ. علوي محاضرة  

G11 المدرج

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال أ. علوي محاضرة  

G11 المدرج

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال أ. علوي محاضرة  

G11 المدرج

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال أ. علوي محاضرة  

G11 المدرج

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال أ. علوي محاضرة  

G11 المدرج

12h30 – 14h00
مدخل الى علوم االعالم 

واالتصال   أ,علوي  القاعة 
G1,2

فنیات التحریراإلذاعي والتلفزي  
G1,1 أ. طلبي  القاعة

فنیات التحریر في الصحافة 
المكتوبة أ. عیسوقي القاعة 

G2.5

برمجیات تحلیل البیانات 
الصحفیة أ. بشیشي  القاعة 

G1.7

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال   أ,بوطغان  القاعة 

G1,2

14h00 – 15h30  فنیات التحریراإلذاعي والتلفزي
G21 أ. طلبي  القاعة

القضایا الدولیة الوطنیة 
G2 5, والمعاصرة أبن كاشر

15h30 – 17h00    الفكر الخلدوني أ. بولبازین
G11 محاضرة المدرج

الفكر الخلدوني أ. بولبازین    
G12 محاضرة المدرج

الفكر الخلدوني أ. بولبازین    
G13 محاضرة المدرج

الفكر الخلدوني أ. بولبازین    
G14 محاضرة المدرج

الفكر الخلدوني أ. بولبازین    
G15 محاضرة المدرج

الفكر الخلدوني أ. بولبازین    
G16 محاضرة المدرج

الفكر الخلدوني أ. بولبازین    
G17 محاضرة المدرج

الفكر الخلدوني أ. بولبازین    
G18 محاضرة المدرج

الفكر الخلدوني أ. بولبازین    
G19 محاضرة المدرج

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30
برمجیات تحلیل البیانات 

الصحفیة أ. بشیشي  القاعة 
G1.7

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30 فنیات التحریر في الصحافة
G2,1  المكتوبة  أ. بن طراد

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال أ. علوي  القاعة 

G2,3

تكنولوجیا االعالم واالتصال    
G1,7 أ, مرزوقي القاعة

12h30 – 14h00                         لغة فرنسیة
G1.7 أ. مساعدي القاعة        

فنیات التحریر في الصحافة 
G2,1  المكتوبة  أ.طلبي

برمجیات تحلیل البیانات 
الصحفیة  أ. حضري القاعة 

G2.6

مدخل الى علوم االعالم 
G1.7 واالتصال , بةیدة القاعة

برمجیات تحلیل البیانات 
الصحفیة  أ. حضري القاعة 

G2.6

مناھج وتقنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ.بوطغان 

G1,8 القاعة

لغة فرنسیة                    أ. 
G1.7 مساعدي القاعة

لغة فرنسیة                    أ. 
G1.7 بن ناصر القاعة

لغة فرنسیة أ.عیادي               
G1.1 القاعة     

14h00 – 15h30  فنیات التحریراإلذاعي والتلفزي
G11 أ. طلبي محاضرة المدرج

فنیات التحریراإلذاعي والتلفزي  
G12 أ. طلبي محاضرة المدرج

فنیات التحریراإلذاعي والتلفزي  
G13 أ. طلبي محاضرة المدرج

فنیات التحریراإلذاعي والتلفزي  
G14 أ. طلبي محاضرة المدرج

فنیات التحریراإلذاعي والتلفزي  
G15 أ. طلبي محاضرة المدرج

فنیات التحریراإلذاعي والتلفزي  
G16 أ. طلبي محاضرة المدرج

فنیات التحریراإلذاعي والتلفزي  
G17 أ. طلبي محاضرة المدرج

فنیات التحریراإلذاعي والتلفزي  
G18 أ. طلبي محاضرة المدرج

فنیات التحریراإلذاعي والتلفزي  
G19 أ. طلبي محاضرة المدرج

15h30 – 17h00                         لغة فرنسیة
G1.7 أ. مساعدي القاعة        

برمجیات تحلیل البیانات 
الصحفیة أ. بشیشي  القاعة 

G1.7

تكنولوجیا االعالم واالتصال    
G1,2 أ, طبایبیة القاعة

مناھج وتفنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ. طبایبیة 

G1.6 القاعة

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30
برمجیات تحلیل البیانات 

الصحفیة  أ. حضري القاعة 
G1,6

برمجیات تحلیل البیانات 
الصحفیة  أ.حضري القاعة 

G1.7

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال أ. عیسوقي  القاعة 

G1,8

تشریعات إعالمیة               
G1.5 أ.بن كاشر القاعة

تشریعات إعالمیة               
G2,3 أ.بن كاشر القاعة

تشریعات إعالمیة               
G1.5 أ.مكي القاعة

09h30 – 11h00
مناھج وتفنیات البحث في علوم 

االعالم واالتصال أ. عثمانیة 
Aمحاضرة المدرج

مناھج وتفنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ. عثمانیة 

Aمحاضرة المدرج

مناھج وتقنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ. عثامنیة 

A محاضرة المدرج

مناھج وتقنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ.عثامنیة 

A محاضرة المدرج

مناھج وتقنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ.عثامنیة 

A محاضرة المدرج

مناھج وتقنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ.عثامنیة 

A محاضرة المدرج

مناھج وتقنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ.عثامنیة 

A محاضرة المدرج

مناھج وتقنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ.عثامنیة 

A محاضرة المدرج

مناھج وتقنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ.عثامنیة 

A محاضرة المدرج

11h00 – 12h30      تكنولوجیا االعالم واالتصال
G1.6 أ. غالب القاعة  

تكنولوجیا االعالم واالتصال   أ. 
G2.4 مرزوقي القاعة

مناھج وتقنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ.نحینح     

G2.2 القاعة

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال أ. علوي  القاعة 

G2,3

فنیات التحریر في الصحافة 
G2,1 المكتوبة  أ.عیسوقي

12h30 – 14h00    تكنولوجیا االعالم واالتصال
G1,7 أ, مرزوقي القاعة

مناھج وتقنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ. غالب 

G1.5 القاعة

فنیات التحریر في الصحافة 
G2,8 المكتوبةأ, عیسوقي

القضایا الدولیة الوطنیة 
G1 2, والمعاصرة أبن كاشر

مناھج وتفنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ. عثمانیة 

G1.6 القاعة

مناھج وتقنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ.نحینح     

G1.2 القاعة

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30
مناھج وتقنیات البحث في علوم 

االعالم واالتصال أ. عثامنیة 
G2.5 القاعة

تكنولوجیا االعالم واالتصال      
G1.1 أ. لویزة حدة القاعة       

09h30 – 11h00
تشریعات إعالمیة               

G1.5 تكنولوجیا االعالم واالتصال    أ.بن كاشر القاعة
G1,7 أ, مرزوقي القاعة

تشریعات إعالمیة               
G1.5 انتروبولوجیا ثقافیة واجتماعیة    أ.بن كاشر القاعة

G2.7 أ.شرایطیة القاعة    
تكنولوجیا االعالم واالتصال    

G1.6 أ. طبایبیة القاعة

برمجیات تحلیل البیانات 
الصحفیة  أ. بشیشي  القاعة 

G1,6

11h00 – 12h30      تكنولوجیا االعالم واالتصال
Aأ, غالب محاضرة المدرج     

تكنولوجیا االعالم واالتصال      
Aأ, غالب محاضرة المدرج     

تكنولوجیا االعالم واالتصال      
Aأ, غالب محاضرة المدرج     

تكنولوجیا االعالم واالتصال      
Aأ, غالب محاضرة المدرج     

تكنولوجیا االعالم واالتصال      
Aأ, غالب محاضرة المدرج     

تكنولوجیا االعالم واالتصال      
Aأ, غالب محاضرة المدرج     

تكنولوجیا االعالم واالتصال      
Aأ, غالب محاضرة المدرج     

تكنولوجیا االعالم واالتصال      
Aأ, غالب محاضرة المدرج     

تكنولوجیا االعالم واالتصال      
Aأ, غالب محاضرة المدرج     

12h30 – 14h00
تشریعات إعالمیة               

G1.5 أ.بن كاشر القاعة
مدخل الى علوم االعالم 

واالتصال أ, روابحي القاعة 
G1.2

تكنولوجیا االعالم واالتصال    
G1.6 أ. طبایبیة القاعة

14h00 – 15h30
القضایا الدولیة الوطنیة 

والمعاصرة أ.لعیادة محاضرة 
G11

القضایا الدولیة الوطنیة 
والمعاصرة أ.لعیادة محاضرة 

G11

القضایا الدولیة الوطنیة 
والمعاصرة أ.لعیادة محاضرة 

G11

القضایا الدولیة الوطنیة 
والمعاصرة أ.لعیادة محاضرة 

G11

القضایا الدولیة الوطنیة 
والمعاصرة أ.لعیادة محاضرة 

G11

القضایا الدولیة الوطنیة 
والمعاصرة أ.لعیادة محاضرة  

G11

القضایا الدولیة الوطنیة 
والمعاصرة أ.لعیادة محاضرة 

G11

القضایا الدولیة الوطنیة 
والمعاصرة أ.لعیادة محاضرة 

G11

القضایا الدولیة الوطنیة 
والمعاصرة أ.لعیادة محاضرة 

G11

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30 القضایا الدولیة الوطنیة
G1 2, والمعاصرة أبن كاشر

تشریعات إعالمیة               أ. 
G1.2 طبایبیة القاعة

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال  أ. بن كاشر القاعة 

G2.2

القضایا الدولیة الوطنیة 
G1 5 والمعاصرة  أشرایطیة

09h30 – 11h00
مناھج وتقنیات البحث في علوم 

االعالم واالتصال أ. صوالة 
G1.6القاعة

مناھج وتفنیات البحث في علوم 
االعالم واالتصال أ. لویزة حدة 

G1.7 القاعة

تشریعات إعالمیة               
G1.5 القضایا الدولیة الوطنیة أ.صوالة  القاعة

G1 5 والمعاصرة  أشرایطیة
لغة فرنسیة أ, خلفون القاعة 

G1.5

القضایا الدولیة الوطنیة 
المعاصرة  أ. لعیادة القاعة 

G1.6

مدخل الى علوم االعالم 
واالتصال  أ. بن كاشر القاعة 

G1.8

11h00 – 12h30 .تشریعات إعالمیة               أ
Aحمدي ة محاضرة المدرج

تشریعات إعالمیة               أ. 
Aحمدي ة محاضرة المدرج

تشریعات إعالمیة               أ. 
Aحمدي ة محاضرة المدرج

تشریعات إعالمیة               أ. 
Aحمدي ة محاضرة المدرج

تشریعات إعالمیة               أ. 
Aحمدي ة محاضرة المدرج

تشریعات إعالمیة               أ. 
Aحمدي ة محاضرة المدرج

تشریعات إعالمیة               أ. 
Aحمدي ة محاضرة المدرج

تشریعات إعالمیة               أ. 
Aحمدي ة محاضرة المدرج

تشریعات إعالمیة               أ. 
Aحمدي ة محاضرة المدرج

12h30 – 14h00 القضایا الدولیة الوطنیة
G1 2, والمعاصرة أبن كاشر

القضایا الدولیة الوطنیة 
G1 5 والمعاصرة  أشرایطیة

اقتصادیات وسائل االعالم         
G2.4 أ. بن سالمة القاعة    

تكنولوجیا االعالم واالتصال      
G1.2 أ. مكي القاعة   

14h00 – 15h30
مدخل الى علوم االعالم 

واالتصال أ. بم كاشر القاعة 
G1.8

القضایا الدولیة الوطنیة 
G1 2, والمعاصرة أبن كاشر

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version 

إمضاء عمید الكلیة

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

الكلیة: العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

األحد

إمضاء رئیس القسم

جدول استعمال الزمن الفصیلة أو الفوج - للسنة الجامعیة 2019/2018
سنة الدراسة: السنة الثانیة علوم االعالم واالتصال
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میدان، شعبة أو  اختصاص: علوم إنسانیة
الفوج 7الفوج 6الفوج 5الفوج 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1التوقیتالیوم

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00
نظریات االعالم واالتصال 

محاضرة مشتركة أ. بوقرعو 
G11

نظریات االعالم واالتصال 
محاضرة مشتركة أ. بوقرعو 

G11

نظریات االعالم واالتصال 
محاضرة مشتركة أ. بوقرعو 

G11

نظریات االعالم واالتصال 
محاضرة مشتركة أ. بوقرعو 

G11

نظریات االعالم واالتصال 
محاضرة مشتركة أ. بوقرعو 

G11

نظریات االعالم واالتصال 
محاضرة مشتركة أ. بوقرعو 

G11

نظریات االعالم واالتصال 
محاضرة مشتركة أ. بوقرعو 

G11

11h00 – 12h30 تقنیات االتصال              أ. بن
G2,4 زرارة  القاعة

لغة فرنسیة أ. بن ناصر        
G1.5 القاعة

العالقات العامة أ.بوطغان القاعة 
G1,5 

العالقات العامة  أ. یوطفان 
G1.2 القاعة

12h30 – 14h00
تقنیات االتصال              أ. بن 
زودة محاضرة المدرج  المدرج 

A

تقنیات االتصال              أ. بن 
زودة محاضرة المدرج  المدرج 

A

تقنیات االتصال              أ. بن 
زودة محاضرة المدرج  المدرج 

A

تقنیات االتصال              أ. بن 
زودة محاضرة المدرج  المدرج 

A

تقنیات االتصال              أ. بن 
زودة محاضرة المدرج  المدرج 

A

تقنیات االتصال              أ. بن 
زودة محاضرة المدرج  المدرج 

A

تقنیات االتصال              أ. بن 
زودة محاضرة المدرج  المدرج 

A

14h00 – 15h30

التدریب على انجاز مذكرة 
تخرج او تربص میداني 

متخصص أ. شكروب القاعة 
G1.2

نظریات االعالم واالتصال   أ. 
G1.6 بوقرعة  القاعة

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30 .تقنیات االتصال              أ
G2,4 زودة   القاعة

09h30 – 11h00        ملتقى المنھجیة أ. علوي
G1.5 القاعة

نظریات االعالم واالتصال        
G1.7 أ. بوطغان القاعة   

دراسات جمھور وسائل االعالم 
محاضرة مشتركة أ. بوقرعة 

G11 المدرج

دراسات جمھور وسائل االعالم 
محاضرة مشتركة أ. بوقرعة 

G11 المدرج

لغة فرنسیة أ. بن ناصر        
G1.5 القاعة

تقنیات االتصال أ. زودة القاعة  
G1,1

11h00 – 12h30  العالقات العامة محاضرة
G11 أ.روابحیة  المدرج

العالقات العامة محاضرة  
G12 أ.روابحیة  المدرج

العالقات العامة محاضرة  
G13 أ.روابحیة  المدرج

العالقات العامة محاضرة  
G14 أ.روابحیة  المدرج

العالقات العامة محاضرة  
G15 أ.روابحیة  المدرج

العالقات العامة محاضرة  
G16 أ.روابحیة  المدرج

العالقات العامة محاضرة  
G17 أ.روابحیة  المدرج

12h30 – 14h00  العالقات العامة أ.روابحیة
G1,5  القاعة

لغة فرنسیة أ. عیادي            
G1.5 القاعة

لغة فرنسیة أ. بن ناصر        
G1.5 القاعة

14h00 – 15h30            لغة فرنسیة أ. عیادي
G1.5 القاعة

حمالت االتصال العمومي        
G26 أ. توامریة القاعة    

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

التدریب على انجاز مذكرة 
تخرج او تربص میداني 

متخصص    أ. شطبي   القاعة 
G2.6

دراسات جمھور وسائل االعالم 
G1.5 أ. بویدة القاعة

09h30 – 11h00 االتصال التنظیمي أ. زیایتة
G1.1  القاعة

ملتقى المنھجیة أ. علوي      
G1.6 القاعة

استراتیجیات االتصال             
G1.6 أ. طبایبیة القاعة 

تقنیات االتصال أ. وزودة القاعة 
G1.7

التسویق واالشھار أ. بن سالمة 
G1,1 القاعة

نظریات االعالم واالتصال   أ. 
G1.6 بوقرعة  القاعة

11h00 – 12h30 .نظریات االعالم واالتصال   أ
G1.6 بوقرعة  القاعة

العالقات العامة أ.توامریة القاعة 
G1,7

االتصال التنظیمي أ. صوالة 
G1.1  القاعة

نظریات االعالم واالتصال   أ. 
G1.6 بوقرعة  القاعة

التسویق واالشھار أ. بن سالمة 
G1,1 القاعة

12h30 – 14h00 .المخدرات والمجتمع           أ
A لعیادة  المدرج

المخدرات والمجتمع           أ. 
A لعیادة  المدرج

المخدرات والمجتمع           أ. 
A لعیادة  المدرج

المخدرات والمجتمع           أ. 
A لعیادة  المدرج

المخدرات والمجتمع           أ. 
A لعیادة  المدرج

المخدرات والمجتمع           أ. 
A لعیادة  المدرج

المخدرات والمجتمع           أ. 
A لعیادة  المدرج

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30  دراسات جمھور وسائل االعالم
G2.2 أ. عطایلیة القاعة

نظریات االعالم واالتصال        
G2,1 أ.قریني أمیرة القاعة   

ملتقى المنھجیة أ. سردوك القاعة 
G1.1

09h30 – 11h00 االتصال التنظیمي أ. زیایتة
G11 المدرج

االتصال التنظیمي أ. زیایتة 
G12 المدرج

االتصال التنظیمي أ. زیایتة 
G13 المدرج

االتصال التنظیمي أ. زیایتة 
G14 المدرج

االتصال التنظیمي أ. زیایتة 
G15 المدرج

االتصال التنظیمي أ. زیایتة 
G16 المدرج

االتصال التنظیمي أ. زیایتة 
G17 المدرج

11h00 – 12h30 ملتقى المنھجیة أ. سردوك القاعة
G1.7

التسویق واالشھار أ. بن سالمة 
G1,6 القاعة

ملتقى المنھجیة أ.شطیبي       
G1.8 القاعة

التسویق واالشھار أ. بن سالمة 
G1,6 القاعة

االتصال التنظیمي أ.توامریة 
G1.1 القاعة

االتصال التنظیمي أ. توامریة 
G1.6 القاعة

12h30 – 14h00 .المخدرات والمجتمع           أ
A لعیادة  المدرج

المخدرات والمجتمع           أ. 
A لعیادة  المدرج

14h00 – 15h30         نظریات التنظیم أ. قریني
G1.2 القاعة

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30 االتصال التنظیمي أ. زیایتة
G1.5 القاعة

استراتیجیات االتصال             
G1.7 أ. طبایبیة القاعة 

لغة فرنسیة أ.بن ناصر القاعة 
G1.6

ملتقى المنھجیة أ. سردوك القاعة 
G1.7

09h30 – 11h00 التسویق واالشھار أ. بن سالمةا
A لمدرج

التسویق واالشھار أ. بن سالمةا 
A لمدرج

التسویق واالشھار أ. بن سالمةا 
A لمدرج

التسویق واالشھار أ. بن سالمةا 
A لمدرج

التسویق واالشھار أ. بن سالمةا 
A لمدرج

التسویق واالشھار أ. بن سالمةا 
A لمدرج

التسویق واالشھار أ. بن سالمةا 
A لمدرج

11h00 – 12h30 االتصال التنظیمي أ. زیایتة
G2,4 القاعة

تقنیات االتصال              أ. بن 
G2,4 زرارة  القاعة

حمالت االتصال العمومي        
G1.7 أ. روابحي القاعة    

العالقات العامة أ,صوالة  القاعة 
G1,5 

ملتقى المنھجیة أ. سردوك القاعة 
G1.1

12h30 – 14h00 التسویق واالشھار أ. بن سالمة
G1,1 القاعة

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version 

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

إمضاء رئیس القسم

سنة الدراسة: السنة الثالثة اتصال

األحد

إمضاء عمید الكلیة

الكلیة: العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات
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میدان، شعبة أو  اختصاص: علوم إنسانیة
التوقیتالیوم

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

الخمیس

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version 

G1.1 تقنیات التنشیط اإلذاعي أ,عیسوقي  محاضرة  القاعة

G1.1 تقنیات التنشیط اإلذاعي أ,عیسوقي  القاعة

G1.8 نظریات االعالم واالتصال أ. نحینح القاعة

G1.5 اخراج إذاعي وتلفزیوني   محاضرة أ. حموش القاعة

G2,2 تقنیات االتصال   أ. زودة  القاعة

G2.2 الصحافة االذاعیة والتلفیونیة محاضرة  أ. حموش القاعة

سنة الدراسة: السنة الثالثة اعالم

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

G1.1 لغة فرنسیة أ. بن ناصر القاعة

G2.2 الصحافة االذاعیة والتلفیونیة  أ. حموش القاعة

A المخدرات والمجتمع  محاضرة موحدة أ. لعیادة  المدرج

G1.8 ملتقى المنھجیة أ. حمالوي القاعة

الفوج 1

نظریات االعالم واالتصال محاضرة مشتركة مع االتصال أ. بوقرعة المدرج 
A

G1.5 اخراج إذاعي وتلفزیوني   أ. حموش القاعة

A تقنیات االتصال محاضرة موحدة  أ. زودة  المدرج

الكلیة: العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات
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میدان، شعبة أو  اختصاص: علوم إنسانیة
الفوج 4الفوج 3الفوج 2الفوج 1التوقیتالیوم

08h00 – 09h30 .المقاربات الكمیة والكیفیة  أ
G1.6 حمدي  القاعة

التخطیط في العالقات العامة أ. 
G1.7 زبیلة  القاعة

09h30 – 11h00
ابستمولوجیا االعالم واالتصال 

أ. حموش  محاضرة موحدة 
A المدرج

ابستمولوجیا االعالم واالتصال 
أ. حموش  محاضرة موحدة 

A المدرج

ابستمولوجیا االعالم واالتصال 
أ. حموش  محاضرة موحدة 

A المدرج

ابستمولوجیا االعالم واالتصال 
أ. حموش  محاضرة موحدة 

A المدرج

11h00 – 12h30 .المقاربات الكمیة والكیفیة     أ
G2,1  حمدي  القاعة

لغة فرنسیةأ. خلفون القاعة 
G2.2

12h30 – 14h00 .التخطیط في العالقات العامة  أ
G11 زبیلة  محاضرة المدرج

التخطیط في العالقات العامة  أ. 
G12 زبیلة  محاضرة المدرج

التخطیط في العالقات العامة  أ. 
G13 زبیلة  محاضرة المدرج

التخطیط في العالقات العامة  أ. 
G14 زبیلة  محاضرة المدرج

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30 .تكنولوجیا االتصال الفضائي أ
A نمامشة محاضرة المدرج

تكنولوجیا االتصال الفضائي أ. 
A نمامشة محاضرة المدرج

تكنولوجیا االتصال الفضائي أ. 
A نمامشة محاضرة المدرج

تكنولوجیا االتصال الفضائي أ. 
A نمامشة محاضرة المدرج

09h30 – 11h00 مھارات االتصال في العالقات
G2.4 العامة أ. دحدوح  القاعة

لغة فرنسیةأ. خلفون القاعة 
G2.2

لغة فرنسیةأ. خلفون القاعة 
G2.6

التخطیط في العالقات العامة أ. 
G1,2 زبیلة القاعة

11h00 – 12h30 مھارات االتصال في العالقات
G1.1 العامة أ. دحدوح  القاعة

ابستمولوجیا علوم االعالم 
واالتصال  أ. حموش  القاعة 

G1,7

ابستمولوجیا علوم االعالم 
واالتصال  أ. خشة  القاعة 

G1,7

12h30 – 14h00 .التخطیط في العالقات العامة أ
G1,2 زبیلة القاعة

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30  ابستمولوجیا االعالم واالتصال
G1,1 أ. حموش القاعة

االتصال اإلقناعي والحجاجي أ. 
G1,2 زبیلة  القاعة

09h30 – 11h00  ابستمولوجیا االعالم واالتصال
G2,4 أ. حموش القاعة

التخطیط في العالقات العامة أ. 
G2,3 زبیلة القاعة

ملتقى المنھجیة  أ. سردوك    
G2,7  القاعة

11h00 – 12h30      ملتقى المنھجیة  أ. نایلي
A المدرج

ملتقى المنھجیة  أ. نایلي      
A المدرج

ملتقى المنھجیة  أ. نایلي      
A المدرج

ملتقى المنھجیة  أ. نایلي      
A المدرج

12h30 – 14h00
مھارات االتصال في العالقات 

العامة  محاضرة أ. دحدوح  
G11 المدرج

مھارات االتصال في العالقات 
العامة  محاضرة أ. دحدوح  

G12 المدرج

مھارات االتصال في العالقات 
العامة  محاضرة أ. دحدوح  

G13 المدرج

مھارات االتصال في العالقات 
العامة  محاضرة أ. دحدوح  

G14 المدرج

14h00 – 15h30 مھارات االتصال في العالقات
G1.1 العامة أ. دحدوح  القاعة

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30      ملتقى المنھجیة  أ. نایلي
G2,1 القاعة

االتصال اإلقناعي والحجاجي  أ. 
G1, 2 بركان  القاعة

المقاربات الكمیة والكیفیة  أ. 
G2.4 طلبي  القاعة

09h30 – 11h00 .االتصال اإلقناعي والحجاجي أ
G1,1 بركان  القاعة

ملتقى المنھجیة أ. نایلي القاعة 
G1.7

المقاربات الكمیة والكیفیة   أ. 
G2,2   حمدي  القاعة

11h00 – 12h30 تصمیم الحمالت أ. زیایتة
G11 المدرج

تصمیم الحمالت أ. زیایتة 
G12 المدرج

تصمیم الحمالت أ. زیایتة 
G13 المدرج

تصمیم الحمالت أ. زیایتة 
G14 المدرج

12h30 – 14h00 مھارات االتصال في العالقات
G1.1 العامة أ. دحدوح  القاعة

االتصال اإلقناعي والحجاجي  أ. 
G1,1 بركان  القاعة

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30
االتصال اإلقناعي والحجاجي 
محاضرة  أ. بركان  المدرج 

G11

االتصال اإلقناعي والحجاجي 
محاضرة  أ. بركان  المدرج 

G12

االتصال اإلقناعي والحجاجي 
محاضرة  أ. بركان  المدرج 

G13

االتصال اإلقناعي والحجاجي 
محاضرة  أ. بركان  المدرج 

G14

09h30 – 11h00
المقاربات الكمیة والكیفیة 

ممحاضرة مشتركة  أ. حمدي  
G11  المدرج

المقاربات الكمیة والكیفیة 
ممحاضرة مشتركة  أ. حمدي  

G12  المدرج

المقاربات الكمیة والكیفیة 
ممحاضرة مشتركة  أ. حمدي  

G13  المدرج

المقاربات الكمیة والكیفیة 
ممحاضرة مشتركة  أ. حمدي  

G14  المدرج

11h00 – 12h30 لغة فرنسیةأ. خلفون القاعة
G2.2

ملتقى المنھجیة  أ. نایلي القاعة  
G1,7

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

األربعاء

الخمیس

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version 

جدول استعمال الزمن الفصیلة أو الفوج - للسنة الجامعیة 2019/2018
سنة الدراسة: ماستر 1 عالقات عامة

األحد

اإلثنین

الثالثاء

الكلیة: العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات
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میدان، شعبة أو  اختصاص: علوم إنسانیة
التوقیتالیوم

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

G.1,1:علم اجتماع الجمھور والمستخدمین     أ.حمالوي    القاعة

G11 :المقاربات الكمیة والكیفیة     محاضرة مشتركة     أ.حمدي      القاعة

G2,1 :المقاربات الكمیة والكیفیة   أ.حمدي      القاعة الخمیس

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version 

G2.2 :الدراسات الثقافیة   أ.خشة محاضرة   القاعة

الرأي العام والوسائط الجدیدة    محاضرة   * أ.نمامشة *         القاعة: 
الملتیمیدیا

مدخل لمقاربات الوسائط الجدیدة       * أ.مرزوقي *    القاعة: الملتیمیدیا

G2.2 :الدراسات الثقافیة   أ.خشة محاضرة   القاعة

G.2.10    ابستمولوجیا علوم اإلعالم واالتصال     أ.حموش

سنة الدراسة: ماستر 1 اتصال جماھیري

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

G2,3 :لغة انجلیزیة      أ. خشة      القاعة

/G.1.7نظریات االتصال الجماھیري  أ.نایلي محاضرة

/G.1.7 نظریات االتصال الجماھیري  أ.نایلي

مدخل لمقاربات الوسائط الجدیدة       * أ.مرزوقي *     محاضرة    القاعة: 
الملتیمیدیا

الفوج 1

G11 ابستمولوجیا علوم االعالم واالتصال   أ.حموش  مخاضرة  المدرج

المقاربات المنھجیة في دراسة االتصال الجماھیري   أ.بركان     القاعة: 
G2.1

المقاربات المنھجیة في دراسة االتصال الجماھیري   أ.بركان     القاعة: 
G2.1

الكلیة: العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات
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میدان، شعبة أو  اختصاص: علوم إنسانیة
التوقیتالیوم

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

األربعاء

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version 

الفوج 2

الخمیس

الثالثاء

اإلثنین

ا ا و الوابوغراف ليوغراف الب
د.عيواز
G2.1

ا ا و الوابوغراف ليوغراف الب
د.عيواز
G2.6

ة  الجزائر ف المؤسسات األرش
ــــول ــ ــ أ.لحــ
G2.5

ة  الجزائر ف المؤسسات األرش
ــــول ــ ــ أ.لحــ
G2.6

ــــة2 ــ ـ ق لغات توث
أ...........
G.2.5

ا المتخصصة ا و الوابوغراف ليوغراف الب
ة/ د.عيواز محا

G2.8

ا المتخصصة ا و الوابوغراف ليوغراف الب
ة/ د.عيواز محا

G2.8

جدول استعمال الزمن الفصیلة أو الفوج - للسنة الجامعیة 2019/2018
سنة الدراسة: الثانیة مكتبات

الفوج 1

األحد

الكلیة: العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

ات اإلعالم نظ
د.مـــ 
G2.8

ات اإلعالم نظ
د.مـــ 
G2.8

ة  الجزائر ف المؤسسات األرش
ــــــول ــ ة/ أ.لحــ محا

G2.8

ة  الجزائر ف المؤسسات األرش
ــــــول ــ ة/ أ.لحــ محا

G2.8

ــــة ــ فرس
أ. .......
G1.6

حث2 ات ال ج وتقن منا
ــــــاشيوة  ــ ــ ــ ــ ة/ د. محا

G2.8

حث2 ات ال ج وتقن منا
ــــــاشيوة  ــ ــ ــ ــ ة/ د. محا

G2.8

ـــــــة2 ق لغات توث
ة/ أ. مـــــا  محا

G.2.8

ـــــــة2 ق لغات توث
ة/ أ. مـــــا  محا

G.2.8

ة غ المطبوعة الوصف المق لألوع
د أ.بن زا
G2.7

ــــة ــ فرس
أ. .......
G.2.3

ا المعلومات و التوثيق2 تكنولوج
قل أ.ش

Salle T.P

ا المعلومات و التوثيق2 تكنولوج
قل ة/ أ.ش محا

G.11

ا المعلومات و التوثيق2 تكنولوج
قل ة/ أ.ش محا

G.11

ة غ المطبوعة الوصف المق لألوع
د أ.بن زا
G.2.7

م الوثائق و المخطوطات انة و ترم ص
د أ. بن زا
G.2.7

ــــي توث 2 ــ ــ ــ ــ إعالم آلــ
ــــقل ــ ــ أ.ش
Salle T.P

ــــي توث 2 ــ ــ ــ ــ إعالم آلــ
ــــقل ــ ــ أ.ش
Salle T.P

م الوثائق و المخطوطات انة و ترم ص
د أ. بن زا

G1.1

م الوثائق والمخطوطات انة و ترم ص
د ة    /   أ. بن زا محـــــا

G.2.8

م الوثائق والمخطوطات انة و ترم ص
د ة    /   أ. بن زا محـــــا

G.2.8

ــــة2 ــ ـ ق لغات توث
أ...........
G.1.7

تكنولوجیا المعلومات و التوثیق2
أ.شنیقل

Salle T.P

Page 6 de 8



میدان، شعبة أو  اختصاص: علوم إنسانیة
التوقیتالیوم

08h00 – 09h30
المجتمع و المخدرات

ــــادة ــ أ.لع
G.2.8

المجتمع و المخدرات
ــــادة ــ أ.لع
G.2.8

المجتمع و المخدرات
ــــادة ــ أ.لع
G.2.8

09h30 – 11h00
ة ات الوثائق مج ال

د. بن زكة
Salle T.P 

م أنظمة المعلومات تقي
أ. ............

G.2.5

11h00 – 12h30
ة ات الوثائق مج ال
ة/ د. بن زكة محا

G.2.7

ة ات الوثائق مج ال
ة/ د. بن زكة محا

G.2.7

ة ات الوثائق مج ال
ة/ د. بن زكة محا

G.2.7

12h30 – 14h00
ة ات الرقم المكت

اشيوة ة/ د. محا
G1.8

14h00 – 15h30
ة ات الرقم المكت

اشيوة ة/ د. محا
G.2.8

ة ات الرقم المكت
اشيوة ة/ د. محا

G.2.8

ة ات الرقم المكت
اشيوة ة/ د. محا

G.2.8

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30
قات الرقمنة  أنظمة المعلومات  تطب

ة/ أ. لحول محا
G11

قات الرقمنة  أنظمة المعلومات  تطب
ة/ أ. لحول محا

G11

قات الرقمنة  أنظمة المعلومات  تطب
ة/ أ. لحول محا

G11

09h30 – 11h00
م أنظمة المعلومات تقي

أ. ............
G.2.8

ة ات الوثائق مج ال
د. بن زكة

Salle T.P 

ة ات الرقم المكت
اشيوة د.
G.1.6

11h00 – 12h30
م أنظمة المعلومات تقي

ة/ د. ما  محا
G2.7

م أنظمة المعلومات تقي
ة/ د. ما  محا

G2.7

م أنظمة المعلومات تقي
ة/ د. ما  محا

G2.7

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30
ة ات الرقم المكت

اشيوة د.
G2.5

م أنظمة المعلومات تقي
أ. ............

G.1.7

قات الرقمنة  أنظمة المعلومات تطب
أ.لحول
G2.2

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30
قات الرقمنة  أنظمة المعلومات تطب

أ.لحول
G2.5

ة المجموعات اسة تنم س
ف  أ.بن ض
G.2.2

09h30 – 11h00
قات الرقمنة  أنظمة المعلومات تطب

أ.لحول
G2.6

11h00 – 12h30
ف  ال  و حقوق التأل

ة  د.شابون
G2.7

ة المجموعات اسة تنم س
ف  أ.بن ض
G.2.8

ة ات الوثائق مج ال
د. بن زكة

Salle T.P 

12h30 – 14h00
ف  ال  و حقوق التأل

ة ة/ د.شابون محا
G.2.8

ف  ال  و حقوق التأل
ة ة/ د.شابون محا

G.2.8

ف  ال  و حقوق التأل
ة ة/ د.شابون محا

G.2.8

14h00 – 15h30
ة1 لغة أجن
أ. ..............

G.2.1

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30
إدارة المخاطر  أنظمة المعلومات

د ة/ أ.بن زا محا
G11

إدارة المخاطر  أنظمة المعلومات
د ة/ أ.بن زا محا

G11

إدارة المخاطر  أنظمة المعلومات
د ة/ أ.بن زا محا

G11

09h30 – 11h00
ة المجموعات اسة تنم س

ف  ة/ أ.بن ض محا
G2.8

ة المجموعات اسة تنم س
ف  ة/ أ.بن ض محا

G2.8

ة المجموعات اسة تنم س
ف  ة/ أ.بن ض محا

G2.8

11h00 – 12h30
ة المجموعات اسة تنم س

ف  أ.بن ض
G.2.6

ف  ال  و حقوق التأل
ة  د.شابون

G.2.5

12h30 – 14h00
ة1 لغة أجن
أ. ..............

G.2.1

ف  ال  و حقوق التأل
ة  د.شابون

G.1.6

14h00 – 15h30
ة1 لغة أجن
أ. ..............

G.2.8

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30 دا ص م ت

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

دا  ص م ت

دا  ص م دا ت ص م ت

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version 

الفوج 3

الخمیس

األربعاء

الثالثاء

اإلثنین

جدول استعمال الزمن الفصیلة أو الفوج - للسنة الجامعیة 2019/2018
سنة الدراسة: الثالثة مكتبات

الفوج 2الفوج 1

األحد

دا  ص م دا ت ص م ت

الكلیة: العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

Page 7 de 8



میدان، شعبة أو  اختصاص: علوم إنسانیة
التوقیتالیوم

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

08h00 – 09h30

09h30 – 11h00

11h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h30

15h30 – 17h00

17h00 – 18h30

الخمیس

الكلیة: العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

ات ة)  المكت ة (األرقونم الهندسة ال
د.عاشوري

G2.5

ــــع المعلومات اقتصاد و توز
قل ة/ أ.ش محا

G2.8

ــــع المعلومات اقتصاد و توز
د. بن زكة

G2.8

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version 

األربعاء

الثالثاء

اإلثنین

األحد

جدول استعمال الزمن الفصیلة أو الفوج - للسنة الجامعیة 2019/2018
سنة الدراسة: ماستر 1 مكتبات

الفوج 1
ات المؤسسة ج ات انات و اس ر

ادلة ة/ أ.لع محا
G.2.5

ات المؤسسة ج ات انات و اس ر
ادلة أ.لع
G2.5

ــــة ــ ــ ــ ـ لغة إنجل
أ. ................

G2.1

إدارة الوقــــت
ف  ة/ أ.بن ض محا

G2.5

االتصال المؤسسا 
ــــ  ــ ــ ــ ة/ د.مــ محا

G2.5

االتصال المؤسسا 
ــــ  ــ ــ ــ د.مــ
G2.3

ة  ان ة و الم إدارة الموارد المال
ة د.شابون

G2.3

ر اإلداري  التح
ة/  أ........... محا

G2.5

ر اإلداري  التح
 أ............

G1.8

ة ة/ محا ان ة و الم إدارة الموارد المال
ة د.شابون

G2.5

ة ة  / محا إدارة الموارد ال
ــــا  ــ ــ د.مـ

G1.8

ة إدارة الموارد ال
ــا  ــ ــ ــ د.مـ

G1.5
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الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

4.563المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
4.563أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

684المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
4.563أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

9126المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.

الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ.غالب صلیحة

األولتكنولوجیا اإلعالم واالتصال

الثانيالمادة 1

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.

الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ.دحدوح منى

األولاإلشھار

الثانيالمادة 1

الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ.بن سالمة حكیم

صورة المؤسسة واالتصال الشامل

األول

ااقتصادیات وسائل اإلعالم

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5
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التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

4.563المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ.نمامشة رابح

تقییم الرأي العام

األول الحوكمة وأخالقیات المھنة

الرأي العام والوسائط الجدیدة

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

المادة 4

المادة 5

المادة 5

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ.حمالوي حمید

أنثوغرافیا الجمھور والمستخدمین

األول

ملتقى المنھجیة

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4
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4.563المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

342محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

9126المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
684أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

ابستمولوجیا علوم اإلعالم واالتصال

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ.خشة حسن

الصناعة الثقافیة

األول

مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال

الدراسات الثقافیة والوسائط الجدیدة

االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 

أ.حموش عبد الرزاق

الصحافة المتخصصة المكتوبة وااللكترونیة

األول ابستمولوجیا اإلعالم واالتصال

إخراج صحیفة مكتوبة والكترونیة

المادة 1

المادة 2
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أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

13.5189المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
684أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

9126المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة

المادة 5

الثاني المادة 3

المادة 4

االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.

أ.زبیلة جھیدة

إدارة العالقات العامة

األول

البالغة واالتصال

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

المادة 4

الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ.عثامنیة عبد القادر

األولمناھج وتقنیات البحث في علوم اإلعالم واالتصال

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3
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أعمال تطبیقیة
محاضرة

أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

4.563المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
1.521أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

9126المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

المادة 5

تكنولوجیا اإلعالم واالتصال

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

مرزوقي حسام الدین

الفضاء العمومي والوسائط الجدیدة

األول

مدخل لمقاربات الوسائط الجدیدة

الوسائط الجدیدة وقضایا المجتمع

االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 

استراتیجیات االتصال

األول

المقاولتیة

المادة 1

المادة 2
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محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

4.563المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
684أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

7.5105المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
684أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

أ.بن زرارة أمینة
الثاني المادة 3

المادة 4

المادة 5

المادة 3

المادة 4

المادة 5

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ.زیایتة یونس

األولاالتصال والتسویق العمومي

المادة 1

الثاني

المادة 2

االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 

أ.زودة مبارك

إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة

األول تقییم الرأي العام

التدریب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص میداني متخصص

المادة 1

المادة 2
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أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

12168المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

9126المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
684أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة

المادة 5

الثاني المادة 3

المادة 4

االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 

المادة 5

أ.طلبي رجاء

فنیات التحریر في الصحافة اإللكترونیة

األول فنیات التحریر في الصحافة المكتوبة

المقاربات الكمیة والكیفیة

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 

نظریات اإلعالم واالتصال

األول

دراسات جمھور وسائل اإلعالم

المادة 1

المادة 2
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أعمال تطبیقیة
محاضرة

أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

91260المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
4.563أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
1.51.5أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

12148.5المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.

أ.بوقرعة نوال
الثاني المادة 3

المادة 4

المادة 5

الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ.نایلي خالد

االتصال وتسییر األزمة

األول نظریات االتصال الجماھیري

أسالیب قیاس جمھور مستخدمي الوسائط الجدیدة

المادة 1

الثاني

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

منھجیة دراسة االتصال الجماھیري

األول الثقافة االتصالیة داخل المؤسسة

مناھج وتقنیات البحث في علوم اإلعالم واالتصال
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محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

9126المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
684أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

9126المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة

أ.بركان إلیاس

المادة 1

الثاني

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

المادة 3

المادة 4

المادة 5

الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ.حمدي بثینة

المقاربات الكمیة والكیفیة

األول

تحلیل الخطاب

المادة 1

الثاني

المادة 2

االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 

مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصال

األول

المقاربات النظریة لدراسات الجمھور
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4.563أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

10.5147المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
684أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

7.5105المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
342أعمال موجھة

إمضاء عمید الكلیة

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

إمضاء رئیس القسم

المادة 4

المادة 5

أ.علوي أمیرة

ملتقى المنھجیة

مدخل إلى وسائل اإلعالم

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

المادة 5

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ.سردوك علي

األولورشة إعداد مذكرة

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

حمالت االتصال العمومي

نظریات التنظیم
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00أعمال تطبیقیة
00محاضرة

342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
1.51.5أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

10.5127.5المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

342المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

أ.مكي أم السعد

األول فنیات التحریر في الصحافة المكتوبة

تكنولوجیا اإلعالم واالتصال

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

مدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ.روابحیة مریم

األولاإلتجاھات الحدیثة في العالقات العامة

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018
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1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

10.5147المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

00محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

9126المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

أستاذ جدید 01

تطبیقات العالقات العامة في الجزائر

األول

صورة المؤسسة واالتصال الشامل

مناھج وتقنیات البحث في علوم اإلعالم واالتصال

نظریات اإلعالم واالتصال

إنتاج وإعداد مواد العالقات العامة

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أستاذ جدید02

التدریب على إنجاز مذكرة تخرج أو تربص میداني متخصص

األول

الثقافة االتصالیة داخل المؤسسة

نظریات اإلعالم واالتصال

اقتصادیات وسائل اإلعالم

المادة 1

الثاني

المادة 2

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

المادة 3

المادة 4

المادة 5
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الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
00أعمال موجھة
1.521أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

7.51050المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
4.563أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

91260المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

المادة 4

المادة 5

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ. ماضي ودیعة

  منھجیة البحث العلمي

األول  مدخل إلى مبادئ المناجمنت

 لغات توثیقیة

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 

 أ. بن ضیف هللا نعیمة

 تقییم أنظمة المعلومات والتوثیق

األول

 التحلیل الوثائقي

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5
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الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

91260المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

7.51050المجموع

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ. شابونیة عمر

 تشریعات ومواصفات دولیة

األول  تنظیم وتسییر أنظمة المعلومات

 مدخل إلى البیبلیوغرافیا

المادة 1

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ . عیواز محند الزین

الجودة في المؤسسات الوثائقیة

األول المعاییر الموحدة في المؤسسات الوثائقیة

مدخل إلى البیبلیوغرافیا

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5
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(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة
التأطیر (عدد مذكرات التخرج):

اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

91260المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
4.563أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ. باشیوة سالم

 مناھج البحث العلمي

األول  منھجیة وأدوات البحث

 مناھج وتقنیات البحث

المادة 1

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ. بن زكة وسام

 إدارة وتنمیة المصادر

األول

 بنوك وقواعد المعطیات

المادة 1

الثاني

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5
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أعمال تطبیقیة
91260المجموع

(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة
التأطیر (عدد مذكرات التخرج):

اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
1.521أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

91260المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
342أعمال تطبیقیة

00محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

إمضاء عمید الكلیة

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.
الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

إمضاء رئیس القسم

القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ. عاشوري حبیبة

 اقتناء البرمجیات الوثائقیة

األول

 أنظمة المعلومات اإلداریة

 الملكیة الفكریة وحقوق المؤلف

 اإلدارة العلمیة ألنظمة المعلومات

المادة 1

الثاني

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ. شنیقل نزار

 لفات توثیقیة

األول  تكنولوجیا المعلومات والتوثیق

 إعالم آلي توثیقي

المادة 1

المادة 2
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محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

91260المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

7.51050المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
4.563أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

00محاضرة
00أعمال موجھة
1.521أعمال تطبیقیة

محاضرة

الثاني

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.

المادة 3

المادة 4

المادة 5

الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ. لعبادلة سھام

 اإلدارة العلمیة ألنظمة المعلومات

األول  تسویق انظمة المعلومات

 مدخل إلى البیبلیوغرافیا

المادة 1

الثاني

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

 معالجة المعلومات والوصف المقنن للوسائط اإللكترونیة

األول  علم الكتاب:تاریخ المكتوب

 لغات توثیقیة
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أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

91260المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

الحجم الساعي طبیعة الحصةالسداسيالمادةلقب واسم األستاذ(ة)
األسبوعي

الحجم الساعي 
للسداسي (على 

أساس 14 أسبوع)

الحجم الساعي 
السنوي

1.521محاضرة
00أعمال موجھة
342أعمال تطبیقیة

1.521محاضرة
342أعمال موجھة
00أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

محاضرة
أعمال موجھة
أعمال تطبیقیة

91260المجموع
(Consultation) 34284االستشارة البیداغوجیة

التأطیر (عدد مذكرات التخرج):
اإلشراف (عدد الطلبة):

أ. بن زاید عبد الرحمن

المادة 1

الثاني

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.

المادة 2

المادة 3

المادة 4

المادة 5

الكلیة:  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
القسم: علوم االعالم واالتصال وعلم المكتبات

الحجم الساعي لألستاذ(ة) - السنة الجامعیة 2019/2018

أ . لحول ولید

 معالجة األرشیف

األول

 مدخل إلى علم األرشیف

المادة 1

الثاني

المادة 2

Consultation (*) : recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter 
االستشارة البیداغوجیة (Consultation): استقبال الطلبة ثالث (3) ساعات في األسبوع من أجل نصحھم وتوجیھھم

(Voir les articles 33, 37, 41, 44 et 49 du statut particulier de l’enseignant chercheur du 04/05/2008), sont concernés par ces articles 
tous les enseignants, tous les grades confondus hormis les assistants.

N.B : Cet Etat devrait être envoyé au vice-rectorat de la pédagogie en version papier et version électronique.

إمضاء عمید الكلیةإمضاء رئیس القسم

المادة 3

المادة 4

المادة 5
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