
                                                                  جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية        كلية أصول الدين

 الدعوة والاعالم والاثصالقسم                          2021/2022السىة الدراسية 

 (ثالث)السداس ي ال    ة ليساوسهيالثاالتوزيع ألاسبوعي السىة 

  والاثصال عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعلوم إلا  التخصص: 

 

 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-00:00 00:00-08:00  ألايام

 ألاحد

 علم الىفس الاجتماعي فىيات التحرير في الصحافة املكتوبة فىيات التحرير في الصحافة املكتوبة مدخل لعلوم إلاعالم والاثصال مدخل لعلوم إلاعالم والاثصال املادة

 لعويرة عمر   /ا.د أ/ هوال بومىجل أ/ هوال بومىجل د/ عيضة كعباش د/ عيضة كعباش ألاستاذ

الجامعة 14ق  الجامعة 14ق  املكان الجامعة 14ق   الجامعة 14ق   الجامعة 14ق    

 الثالثاء

 اقتصاديات وسائل إلاعالم اقتصاديات وسائل إلاعالم اللغة إلاهجليزية ثكىولوجيا إلاعالم والاثصال ثكىولوجيا إلاعالم والاثصال املادة

 د/ هبة صعوة د/ هبة صعوة أ. أميىة بن طبال د/ مريم رحماوي د/ مريم رحماوي ألاستاذ

الجامعة 14ق  املكان الجامعة 14ق   الجامعة 14ق   الجامعة 14ق   الجامعة 14ق    

 الخميس

 اهثروبولوجيا اجتماعية وثقافية اهثروبولوجيا اجتماعية وثقافية ثحليل البياهات الصحفية  املادة
مىاهج وثقىيات البحث في علوم إلاعالم 

 والاثصال

مىاهج وثقىيات البحث في علوم 

 إلاعالم والاثصال

 د الياس طلحة د/ الياس طلحة د. وهيبة روابح د. وهيبة روابح د/ وعيمة هاللي ألاستاذ

الجامعة 14ق  املكان الجامعة 14ق   الجامعة 14ق   الجامعة 14ق   الجامعة 14ق    



                                                            جامعت ألامير عبد القادز للعلوم إلاسالميت                كليت أصول الدًن

                                              2021/2022السىت الدزاسيت  قسم الدعوة والاعالم والاجصال

 (خامس)السداس ي ال    الثالثت ليساوسالتوشيع ألاسبوعي السىت 

 الم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعإالتخصص:  

 
 
 

 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 10:00-00:00 00:00-08:00  ألاًام

 ألاحد

 املادة
الصحافت املتخصصت 

 املكتوبت وإلالكتروهيت

الصحافت املتخصصت 

 املكتوبت وإلالكتروهيت

الحوكمت واخالقياث 

 املهىت

فىياث التحسيس في 

 الصحافت إلالكتروهيت

فىياث التحسيس في 

 الصحافت إلالكتروهيت
    

     أ/ أسماء عبادي أ/ أسماء عبادي ا.د/ عمس لعويسة زقيت بوسىانأ.د/  أ.د/ زقيت بوسىان ألاستاذ

     الجامعت 5ق  الجامعت 5ق  الجامعت 5ق  الجامعت 5ق  الجامعت 5ق  املكان

 إلاثىين

 ملتقى املىهجيت املادة
التدزيب على إهجاش 

 مركسة

إخساج صحيفت 

 مكتوبت وإلكتروهيت 

إخساج صحيفت مكتوبت 

 وإلكتروهيت 
     

      أ/ ليلى فسشت أ/ ليلى فسشت أ/ هوال بومىجل أ.د/ بوبكس عواطي ألاستاذ

      الجامعت 5ق  الجامعت 5ق  الجامعت 5ق  الجامعت 5ق  املكان

 ألازبعاء

     املادة
دزاست جمهوز وسائل 

 الاعالم

دزاست جمهوز 

 وسائل الاعالم
ت  إهجليًز

هظسياث إلاعالم 

 والاجصال

هظسياث إلاعالم 

 والاجصال

 د/ إلياس طلحت د/ إلياس طلحت أ/ أميىت بن طبال د/هبت شعوة د/هبت شعوة     ألاستاذ

 الجامعت 5ق  الجامعت 5ق  الجامعت 5ق  الجامعت 5ق  الجامعت 5ق      املكان



                                                            حامعة ألامير عبد القادر للعلىم إلاسالمية                كلية أصىل الدين

                                              2020/2021السىة الدراسية  قسم الدعىة والاعالم والاثصال

 (خامس)السداس ي ال    الثالثة ليساوسالحىزيع ألاسبىعي السىة 

 دعىة وثقافة إسالميةالحخصص:  
 

 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 10:00-00:00 00:00-08:00  ألايام

 إلاثىين

    املادة

 

حفظ القرآن 

 وثرثيله

الدعىة في العصر 

 الحديث

الدعىة في العصر 

 الحديث

إلاعالم إلاسالمي 

 وهظريات الاثصال

إلاعالم إلاسالمي 

 وهظريات الاثصال

 بلهاملأ.د/ مفيدة  أ.د/ مفيدة بلهامل أ/ دمحم حعيجع أ/ دمحم حعيجع د/ عبدالعسيس ثابت    ألاسحاذ

 مدرج ابن رشد مدرج ابن رشد مدرج ابن رشد الجامعة 5ق  الجامعة 5ق     املكان

 الثالثاء

    املادة
 أعالم الدعىة في

  الجسائر ومؤسساتها

 أعالم الدعىة في

 الجسائر ومؤسساتها
 لغة إهجليزية

ىفس علم ال

 الاححماعي

الجىكمة 

 وأخالقيات املهىة

 أ.د/ عمر لعىيرة د/ عمر لعىيرة أ/ أميىة بن طبال أ.د/ البشير قالجي أ.د/ البشير قالجي    ألاسحاذ

 الجامعة 5ق  الجامعة 5ق  الجامعة 5ق   مدرج ابن رشد مدرج ابن رشد     املكان

 ألاربعاء

 القىاعد الفقهية املادة
فن الخطابة 

 والحىار
      اللغة العربية الثقافة إلاسالمية

      د/مىس ى سىاوي أ.د/ هىرالدين سكحال أ/ محبىب فرحات  ألاسحاذ

      الجامعة 5ق  الجامعة 5ق  الجامعة 5ق  الجامعة 5ق  املكان



                                          جامػت ألامير غبذ اللادس للػلىم إلاسالميت                          كليت أصىل الذًً

 والاغالم والاجصالكسم الذغىة                          2021/2022السىت الذساسيت 

         (ول )السذاس ي ألا     ألاولى ماستر  الخىصيؼ ألاسبىعي السىت

 1ىج فالدغىة وإغالم  الخخصص: 

 

 

 

 

 

 

 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 10:00-00:00 00:00-08:00  ألاًام

 ألاحذ

 فله ومىاهج الذغىة حفظ اللشآن وجشجيله السىت
هظشياث إلاغالم 

 والاجصال
 

 

الذغىة واملخغيراث 

 الذوليت املػاصشة

هظشياث إلاغالم 

 والاجصال
ت   إهجليًز

الطىائف واملزاهب 

 الذًييت

 د/ غبذ هللا بلمهذي هىس الهذي أ/شطاح د/ ًاسميىت بىوػاسة محبىب فشحاثأ./   د/ ًاسميىت بىوػاسة أ/ دمحمجػيجؼ د/ غبذالػضيض ثابت املادة

 5ق  5ق  5ق  5ق   م مالك بً هبي م مالك بً هبي م مالك بً هبي ألاسخار

 إلاثىين

     السىت
الذغىة واملخغيراث 

 الذوليت املػاصشة

غلم الاجخماع 

 إلاغالمي

أغالم الحشكت 

 إلاصالحيت في الجضائش

الطىائف واملزاهب 

 املػاصشة الذًييت

 غبذ هللا بلمهذيد/  أ.د/ كالحي د/ وهيبت سوابح البشير كالحيأ.د/      املادة

 م مالك بً هبي م مالك بً هبي م مالك بً هبي م مالك بً هبي     ارألاسخ

 الثالثاء

 السىت
جلىياث الاجصال 

 إلاكىاعي

جاسيخ الصحافت 

 إلاصالحيت

فىياث الخجشيش 

 الصحفي

جلىياث الاجصال 

 إلاكىاعي

فىياث الخجشيش 

 الصحفي
    

     أ/ ليلى فششت مفيذة بلهامل .د/أ أ/ ليلى فششت أ.د/ صكيت منزل غشابت مفيذة بلهامل .د/أ املادة

     5ق  5ق  م مالك بً هبي م مالك بً هبي م مالك بً هبي ألاسخار



                                            جامػت ألامير غبذ اللادس للػلىم إلاسالميت                          كليت أصىل الذًً

 كسم الذغىة والاغالم والاجصال                         2021/2022السىت الذساسيت 

  (ول )السذاس ي ألا     ألاولى ماستر  السىتالخىصيؼ ألاسبىعي 

 2 الفىجدغىة وإغالم  جخصص:  

 
 
 

 

 

 

 

 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 10:00-00:00 00:00-08:00  ألاًام

 ألاحذ

 فله ومىاهج الذغىة حفظ اللشآن وجشجيله السىت
هظشياث إلاغالم 

 والاجصال
 

 

    

      د/ ًاسميىت بىوػاسة أ/ دمحم جػيجؼ د/ غبذالػضيض ثابت املادة

      م مالك بً هبي م مالك بً هبي م مالك بً هبي ألاسخار

 إلاثىين

 السىت
فىياث الخجشيش 

 الصحفي

الذغىة واملخغيراث 

 الذوليت املػاصشة

هظشياث إلاغالم 

 والاجصال

جلىياث الاجصال 

 إلاكىاعي

الذغىة واملخغيراث 

 الذوليت املػاصشة

غلم الاجخماع 

 إلاغالمي

أغالم الحشكت 

 إلاصالحيت في الجضائش

الطىائف واملزاهب 

 املػاصشة الذًييت

 د/ غبذ هللا بلمهذي أ.د/ كالحي د/ وهيبت سوابح البشير كالحيأ.د/  مفيذة بلهامل .د/أ د/ ًاسميىت بىوػاسة محبىب فشحاثأ./  هىال بىمىجلأ/  املادة

 م مالك بً هبي م مالك بً هبي م مالك بً هبي  5ق  5ق  5ق  5ق  ألاسخار

 الثالثاء

 السىت
جلىياث الاجصال 

 إلاكىاعي

جاسيخ الصحافت 

 إلاصالحيت

فىياث الخجشيش 

 الصحفي
   

الطىائف واملزاهب 

 الذًييت
ت  إهجليًز

 أ/شطاح د/ غبذ هللا بلمهذي    أ/ ليلى فششت أ.د/ صكيت منزل غشابت مفيذة بلهامل .د/أ املادة

 5ق  5ق     م مالك بً هبي م مالك بً هبي م مالك بً هبي ألاسخار



                                          جامػت ألامير غبذ اللادس للػلىم إلاسالميت                          كليت أصىل الذًً

 كسم الذغىة والاغالم والاجصال                         2021/2022السىت الذساسيت 

 (ول )السذاس ي ألا     ألاولى ماستر  ألاسبىعي السىتالخىصيؼ 

 3 الفىجدغىة وإغالم  الخخصص: 

 
 

 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 10:00-00:00 00:00-08:00  ألاًام

 ألاحذ

 فله ومىاهج الذغىة حفظ اللشآن وجشجيله السىت
هظشياث إلاغالم 

 والاجصال
 

 

    

      د/ ًاسميىت بىوػاسة أ/ دمحم جػيجؼ د/ غبذالػضيض ثابت املادة

      م مالك بً هبي م مالك بً هبي م مالك بً هبي ألاسخار

 إلاثىين

 السىت
الذغىة واملخغيراث 

 الذوليت املػاصشة
ت   إهجليًز

جلىياث الاجصال 

 إلاكىاعي

هظشياث إلاغالم 

 والاجصال

الذغىة واملخغيراث 

 الذوليت املػاصشة

غلم الاجخماع 

 إلاغالمي

أغالم الحشكت 

 إلاصالحيت في الجضائش

الطىائف واملزاهب 

 املػاصشة الذًييت

 د/غبذ هللا بلمهذي أ.د/ كالحي د/ وهيبت سوابح البشير كالحيأ.د/  د/ ًاسميىت بىوػاسة محبىب فشحاثأ./  أ/شطاح محبىب فشحاثأ./  املادة

 م مالك بً هبي م مالك بً هبي م مالك بً هبي  11ق  11ق  11ق  11ق  ألاسخار

 الثالثاء

 جلىياث الاجصال إلاكىاعي السىت
جاسيخ الصحافت 

 إلاصالحيت

فىياث الخجشيش 

 الصحفي
 

فىياث الخجشيش 

 الصحفي

الطىائف واملزاهب 

 املػاصشة الذًييت
  

   د/غبذ هللا بلمهذي ليلى فششتأ/   أ/ ليلى فششت أ.د/ صكيت منزل غشابت مفيذة بلهامل .د/أ املادة

   5ق  5ق   م مالك بً هبي م مالك بً هبي م مالك بً هبي ألاسخار



                                                           جامعة ألامير عبذ القادر للعلوم إلاصالمية            كلية أصول الذًن

 قضم الذعوة والاعالم والاثصال                         2021/2022الضنة الذراصية 

 (ول )الضذاس ي ألا     ألاولى ماصتر  الحوزيع ألاصبوعي الضنة

 صحافة مطبوعة وإلكتروهية الحخصص: 

 

 

 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 10:00-00:00 00:00-08:00  ألاًام

 ألاحذ

      الصحافة إلالكتروهية الصحافة إلالكتروهية البحث الحوثيقي البحث الحوثيقي املادة

      د/ رمضان بن بخمة د/ رمضان بن بخمة أ.د/ رقية بوصنان أ.د/ رقية بوصنان ألاصحار

      11ق  11ق  11ق  11ق  املكان

 إلاثنين

     املادة
علم الاجحماع 

 إلاعالمي

علم الاجحماع 

 إلاعالمي

ثاريخ الجسائر 

 الثقافي

ألاهواع 

 الصحفية ص م

ألاهواع 

 الصحفية ص م

 د/ إلياش طلحة د/ إلياش طلحة أ/بلبكوش صعاد وهيبة روابحد/  روابحوهيبة د/      ألاصحار

11ق      املكان 11ق   11ق   11ق   11ق    

 الثالثاء

ة جشريعات وأخالقيات ص جشريعات وأخالقيات ص املادة        اهجليًز

       عضكري هنذ-أ د/ صليحة العابذ د/ صليحة العابذ ألاصحار

       5ق  5ق  5ق  املكان

 ألاربعاء

 صحافة املواطن    املادة
املذاخل الاصاصية 

 في بحوث الصحافة

املذاخل الاصاصية 

 في بحوث الصحافة
   

    ليلى فيالليد/ أ. ليلى فيالليد/ أ. بن طبةدمحم البشير  /د .أ    ألاصحار

    5ق  5ق  5ق     املكان



                                                   حامػة ألامير غبد القادر للػلىم إلاسالمية                          كلية أصىل الديً

 قسم الدغىة والاغالم والاثصال                         2021/2022السىة الدراسية 

 (ثالث)السداس ي ال    الثاهية ماستر  التىزيؼ ألاسبىعي السىة

 1دغىة وإغالم الفىج  التخصص: 
 

 

 

 

 

 

 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 10:00-00:00 00:00-08:00  أليام

 الثالثاء

 دراسات الجمهىر  إدارة الػمل الدغىي  السىة
املؤسسات الدغىية 

 والثقافية إلاسالمية

الرأي الػام 

 والدغاية الدييية
     

      د/ وردة بىحالل منزل غرابة أ.د/  د/ هبة شػىة أ.د/ غيس ى بىغافية املادة

      م ابً خلدون  م ابً خلدون  م ابً خلدون  م ابً خلدون  ألاستاذ

 ألاربػاء

   السىة
ثقىيات البدث 

 ومىاهجه

إلاغالم الديني 

 وقضايا املجتمؼ
  

إلاغالم الديني 

 وقضايا املجتمؼ

الرأي الػام 

 والدغاية الدييية

فىيات التدرير 

 إلالكترووي

 د/ خبيبة املاوؼ د/ وردة بىحالل د/ وخدية بىفدح   د/ وخدية بىفدح أ.د/ بً طبة   املادة

 5ق  5ق  5ق    م ابً خلدون  م ابً خلدون    ألاستاذ

 الخميس

 السىة
إغداد وإخراج البرامج 

 الدييية
 إهجليزية

ثقىيات البدث 

 ومىاهجه
  

فىيات التدرير 

 إلالكترووي

إغداد وإخراج 

 البرامج الدييية

غلم الاحتماع 

 الديني

خفظ القرآن 

 وثرثيله

 د.غبد الػسيس ثابت أ/ وسيلة مراح أ/ صليدة سليماوي د/ خبيبة املاوؼ   د/ خبيبة املاوؼ أ/ شطاح هىر الهدي أ/ صليدة سليماوي املادة

 م ابً خلدون  م ابً خلدون  م ابً خلدون  م ابً خلدون    5ق  5ق  5ق  ألاستاذ



                                      حامػة ألامير غبد القادر للػلىم إلاسالمية                          كلية أصىل الديً

 قسم الدغىة والاغالم والاثصال                         2021/2022السىة الدراسية 

 (ثالث)السداس ي ال    الثاهية ماستر  التىزيؼ ألاسبىعي السىة

 2دغىة وإغالم الفىج  التخصص: 

 

 

 

 

 

 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 10:00-00:00 00:00-08:00  أليام

 الثالثاء

 دراسات الجمهىر  إدارة الػمل الدغىي  السىة
املؤسسات الدغىية 

 والثقافية إلاسالمية

الػام والدغاية  الرأي

 الدييية
     

      د/ وردة بىحالل أ.د/ زكية منزل غرابة د/ هبة شػىة بىغافيةغيس ى أ.د/  املادة

      م ابً خلدون  م ابً خلدون  م ابً خلدون  م ابً خلدون  ألاستاذ

 ألاربػاء

   السىة
ثقىيات البدث 

 ومىاهجه

إلاغالم الديني 

 وقضايا املجتمؼ
  

فىيات التدرير 

 إلالكترووي

إلاغالم الديني 

 وقضايا املجتمؼ

الرأي الػام 

 والدغاية الدييية

 د/ وردة بىحالل د/ وخدية بىفدح د/ خبيبة املاوؼ   د/ وخيدة بىفدح أ.د/ بً طبة   املادة

 11ق  11ق  11ق    م ابً خلدون  م ابً خلدون    ألاستاذ

 الخميس

 إهجليزية السىة
ثقىيات البدث 

 ومىاهجه

إغداد وإخراج البرامج 

 الدييية
  

فىيات التدرير 

 إلالكترووي

 إغداد وإخراج

 البرامج الدييية

غلم الاحتماع 

 الديني

خفظ القرآن 

 وثرثيله

 د.غبد الػسيس ثابت أ/ وسيلة مراح أ/ صليدة سليماوي د/ خبيبة املاوؼ   أ/ سليماوي د/ وهيبة روابذ أ/ شطاح هىر الهدي  املادة

 م ابً خلدون  م ابً خلدون  م ابً خلدون  م ابً خلدون    11ق  11ق  11ق  ألاستاذ



                                      حامػة ألامير غبد القادر للػلىم إلاسالمية                          كلية أصىل الديً

 قسم الدغىة والاغالم والاثصال                         2021/2022السىة الدراسية 

 (ثالث)السداس ي ال    الثاهية ماستر  التىزيؼ ألاسبىعي السىة

 2دغىة وإغالم الفىج  التخصص: 

 
 

 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 10:00-00:00 00:00-08:00  ألايام

 ألاخد

    

 

الرأي الػام 

 والدغاية الدييية

ثقىيات البدث 

 ومىاهجه

إغداد وإخراج 

 البرامج الدييية
  إهجليزية

  هىر الهدي أ/ شطاح سليماويصليدة أ/  دمحم غىامليةد/  د/ وردة بىحالل    

  11ق 11ق 11ق 11ق    

 الثالثاء

 دراسات الجمهىر  إدارة الػمل الدغىي  السىة
املؤسسات الدغىية 

 والثقافية إلاسالمية

الرأي الػام 

 والدغاية الدييية

 

    

     د/ وردة بىحالل أ.د/ زكية منزل  د/ هبة شػىة أ.د/ غيس ى بىغافية املادة

     م ابً خلدون  م ابً خلدون  م ابً خلدون  م ابً خلدون  ألاستاذ

 ألاربػاء

 السىة
إلاغالم الديني 

 وقضايا املجتمؼ

فىيات التدرير 

 إلالكترووي

ثقىيات البدث 

 ومىاهجه

إلاغالم الديني 

 وقضايا املجتمؼ
    

     بىفدحيدة د/ وخ بةبً طأ.د/  د/ خبيبة املاوؼ بىفدح يدةد/ وخ املادة

     م ابً خلدون  م ابً خلدون  12ق  12ق  ألاستاذ

 الخميس

     السىة
فىيات التدرير 

 إلالكترووي

إغداد وإخراج 

 البرامج الدييية

غلم الاحتماع 

 الديني

خفظ القرآن 

 وثرثيله

 د.غبد الػسيس ثابت أ/ وسيلة مراح أ/ صليدة سليماوي د/ خبيبة املاوؼ     املادة

 م ابً خلدون  م ابً خلدون  م ابً خلدون  م ابً خلدون      ألاستاذ



                                                            جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية                كلية أصول الدًن

 الدعوة والاعالم والاثصالقسم                          2021/2022السىة الدراسية 

 (ثالث)السداس ي ال    ماستر  ثاهيةال التوزيع ألاسبوعي السىة

 صحافة مطبوعة وإلكتروهية التخصص: 
 

 

 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 10:00-00:00 00:00-08:00  ألاًام

 ألاحد

 الحمالت الصحفية الصحفية الحمالت السىة

اعالم الصحافة 

 في الجسائر

الصحافة 

إلالكتروهية في 

 الجسائر

الصحافة 

إلالكتروهية في 

 الجسائر

    

     سليماوي صيلجةد/  سليماوي صيلجةد/  ا/د أحمد عبدلي د/ مريم رحماوي د/ مريم رحماوي املادة

     5ق  5ق  5ق  5ق  5ق  ألاستاذ

 إلاثىين

 ثيةاملقاوال     السىة
 املتخصصةالصحافة 

 في الجسائر

 املتخصصةالصحافة 

 في الجسائر
 املىاهج الكيفية املىاهج الكيفية

 د/ عيشة كعباش د/ عيشة كعباش ًاسميىة بووعارة د/ ًاسميىة بووعارة د/ فرادي أسماء     املادة

 5ق  5ق  5ق  5ق  5ق      ألاستاذ

 الثالثاء

 السىة
الاثجاهات الىقدًة 

 في إلاعالم والاثصال

الاثجاهات الىقدًة 

 في إلاعالم والاثصال
ة مخبر البحث مخبر البحث  اللغة إلاهجليًز

   
 

     هىد عسكري  أ/ د/ محمد عواملية د/ محمد عواملية أ.د/ ليلى فياللي أ.د/ ليلى فياللي املادة

     11ق  11ق  11ق  11ق  11ق  تاذألاس
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