
                                                                  إلاسالمية       جامعة ألامير عبد القادر للعلوم    كلية أصول الدين

                           2022/2023السنة الدراسية                    والاتصال وإلاعالمالدعوة قسم 

  (رابع)السداس ي ال ة ليسانسنيالثاالتوزيع ألاسبوعي السنة 

 والاتصال ـالمـــــــعــــــــعلوم إلا  التخصص: 

 

 

 00:00 – 03:30 03:30 – 00:00 00:00 – 02:30 02:30 – 00:00 00:00 – 03:30 03:30 – 00:00  ألايام

 ألاحد

 املادة
إلاعالمي فنيات التحرير  القضايا الدولية املعاصرة  القضايا الدولية املعاصرة

 م والتلفزي 

 

 د/ ليلى فرشة د/ مسعي محمد سعيد د/ مسعي محمد سعيد ألاستاذ

بناية املخابر  03ق  املكان بناية املخابر  03ق   بناية املخابر  03ق    

 إلاثنين

 املادة
مناهج وتقنيات البحث في 

 علوم إلاعالم والاتصال

مناهج وتقنيات البحث في 

 علوم إلاعالم والاتصال
 ت تكنولوجيا إلاعالم والاتصال

 
 / صليحة عرب الوادد صليحة العابدد/  صليحة العابدد/  ألاستاذ

جامعةال 02 ق  املكان جامعةال 02 ق   جامعةال 02 ق    

 الثالثاء

 اللغة إلانجليزية املادة

 

 طت إلاعالمي والتلفزي فنيات التحرير  تحليل البيانات برمجية  الفكر الخلدوني تط الفكر الخلدوني مح

 د/ ياسمينة بونعارة د/ نعيمة هاللي وهيبة روابح /أ وهيبة روابح /أ شمالن مريم /أ ألاستاذ

بناية املخابر  03ق  املكان جامعةال 02 ق   جامعةال 02 ق   جامعةال 02 ق   جامعةال 02 ق    

 املادة 
تكنولوجيا إلاعالم 

 م والاتصال
 تط تشريعات إعالمية مح تشريعات إعالمية

 
 محمد عوامليةد/  محمد عوامليةد/  رقية بوسنان د/ أ.  ألاستاذ ألاربعاء

بناية املخابر  03ق  املكان  بناية املخابر  03ق   بناية املخابر  03ق    



 

                                                            جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية                ل الدينكلية أصو 

                              2022/2023السنة الدراسية                والاتصال وإلاعالمقسم الدعوة 

 (سساد)السداس ي ال الثالثة ليسانسالتوزيع ألاسبوعي السنة 

 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم التخصص:  

 

 

 

 

 

 

 

 00:00 – 03:30 03:30 – 00:00 00:00 – 02:30 02:30 – 00:00 00:00 – 03:30 03:30 – 00:00  ألايام

 ألاحد

 نظريات إلاعالم والاتصال مح  إخراج إذاعي وتلفزيوني نظريات إلاعالم والاتصال طت إخراج إذاعي وتلفزيوني  املادة

 جابري الحواس د/  د/  نوال بومنجل د/ وحيدة بوفدح بديس ي د/  نوال بومنجل ألاستاذ

 الجامعة 00ق  الجامعة 00ق  الجامعة 00ق  الجامعة 00ق  املكان

 إلاثنين

  مح  املخدرات واملجتمع إنجليزية تط الاتصال تقنيات ملتقى املنهجية املادة

 د/مقداد فريوي  شمالن مريم أ/  د. صليحة عرب الواد بوبكر عواطي/ د أ ألاستاذ

 بناية املخابر03ق  بناية املخابر03ق  بناية املخابر03ق  بناية املخابر03ق  املكان

 ربعاءألا 

 املادة
 تقنيات التنشيط إلاعالمي 

 مح

الصحافة إلاذاعية  مح تقنيات الاتصال

 مح والتلفزيونية

الصحافة إلاذاعية 

 تط والتلفزيونية

 أ/  صليحة سليماني أ/  صليحة سليماني ليلى فياللي أ. د/ صليحة سليماني أ/ ألاستاذ

 الجامعة 00ق  الجامعة 00ق  الجامعة 00ق  الجامعة 00ق  املكان



                                                                                جامعة ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية      كلية أصول الدين

                    2022/2023السنة الدراسية             والاتصال وإلاعالمقسم الدعوة 

 (سساد)السداس ي ال الثالثة ليسانسالتوزيع ألاسبوعي السنة 

 دعوة وثقافة إسالمية التخصص: 

 

 

 

 

 

 00:00 – 03:30 03:30 – 00:00 00:00 – 02:30 02:30 – 00:00 00:00 – 03:30 03:30 – 00:00  ألايام

 ألاحد

 املادة

 

 الاستشراق والتنصير  الاستشراق والتنصير   )فقه اللغة(  لغة عربية

 محمد جعيجع /أ محمد جعيجع /أ موس ى سناني د/ ألاستاذ

الجامعة 3ق  املكان الجامعة 3ق   الجامعة 3ق    

 إلاثنين

  املخدرات واملجتمع مح الثقافة إلاسالمية  التفسير والحديث املوضوعي  التفسير والحديث املوضوعي املادة

 مقداد فريوي د/  نورالدين سكحال /أ.د د/ مريم بوعافية بوعافيةد/ مريم  ألاستاذ

الجامعة 3ق  املكان الجامعة 3ق   الجامعة 3ق    بناية املخابر03ق  

 الثالثاء

 املادة

 

إلاعالم إلاسالمي ونظريات 

 الاتصال

إلاعالم إلاسالمي ونظريات 

 الاتصال

 علم النفس التربوي 

 عمر لعويرة /أ. د / مفيدة بلهاملأ.د أ.د/ مفيدة بلهامل ألاستاذ

 بناية املخابر 03ق  بناية املخابر 03ق  بناية املخابر 03ق  املكان

 لغة إنجليزية مح املواريث  حفظ القرآن وترتيله املادة ألاربعاء

 شمالن مريمأ/  أ.د/ كمال العرفي عبد املطلب بن عاشورةد/  ألاستاذ  

الجامعة 02ق  املكان  الجامعة 02ق   الجامعة 02ق    



                         إلاسالمية                         جامعة ألامير عبد القادر للعلوم  كلية أصول الدين 

                   2022/2023السنة الدراسية                        والاتصال وإلاعالمقسم الدعوة       

 (لثاني)السداس ي ا  ألاولى ماستر التوزيع ألاسبوعي السنة   

 دعوة وإعالم التخصص: 
 

 

 

 

 00:00 – 03:30 03:30 – 00:00 00:00 – 02:30 02:30 – 00:00 00:00 – 03:30 03:30 – 00:00  ألايام

 حدألا 

 حفظ القرآن وترتيله املادة
فنيات التحرير إلاذاعي 

 طت  والتلفزي 

  ألاخالقيات املهنية

 وهيبة روابح د/ أ/ ليلى فرشة نبيل مسالتيد/  ألاستاذ

الجامعة 3ق  املكان الجامعة 3ق   الجامعة 3ق    

 إلاثنين

 
الطوائف واملذاهب  

 املعاصرة الدينية

الطوائف واملذاهب الدينية 

 املعاصرة

فنيات التحرير إلاذاعي 

 حم والتلفزي 

 د/ حبيبة املانع البشير قالتيد/ أ. البشير قالتيد/ أ. 

الجامعة 3ق   الجامعة 3ق   الجامعة 3ق    

 الثالثاء

 املادة
مناهج البحث في الاتصال  مح أدب الدعوة

 مح الدعوي 

 مح منهجية تحليل الخطاب

 

 إنجليزية  م نظريات إلاعالم والاتصال

 شمالن مريمأ/ د/ ياسمينة بونعارة أ.د/ مفيدة بلهامل محمد البشير بن طبة/أ.د د/عبد العزيز ثابت ألاستاذ

الجامعة 00ق  املكان الجامعة 00ق   الجامعة 00ق   الجامعة 00ق   الجامعة 00ق    

 املادة ألاربعاء
لدعوة إلاسالمية عبر ا

 محالوسائط 
 ت نظريات إلاعالم والاتصال

مناهج البحث في الاتصال  

 تط الدعوي 

 الحمالت إلاعالمية الدينية  الحمالت إلاعالمية الدينية 

 وردة بوجالل د/ وردة بوجالل د/ زكية منزل غرابة د/أ. محبوب فرحات/ أ أ.د/ عيس ى بوعافية ألاستاذ 

الجامعة 00ق  املكان  الجامعة 11ق   خابرامل 03ق   خابرامل 03ق   خابرامل 03ق    



                                                           ألامير عبد القادر للعلوم إلاسالمية            جامعة كلية أصول الدين

                   2022/2023السنة الدراسية               والاتصال وإلاعالمقسم الدعوة       

 (ثاني)السداس ي ال ألاولى ماستر التوزيع ألاسبوعي السنة

 صحافة مطبوعة وإلكترونية التخصص: 
 

 00:00 – 03:30 03:30 – 00:00 00:00 – 02:30 02:30 – 00:00 00:00 – 03:30 03:30 – 00:00  ألايام

 حدألا 

 املادة
الاتجاهات البحثية الحديثة 

 بحوث الصحافة في 

الاتجاهات البحثية الحديثة 

 بحوث الصحافة في 
 م الاستقصائيةالصحافة 

 

 وإخراج الصحفتصميم 
تصميم وإخراج 

 الصحف

 إلياس طلحةد/  إلياس طلحةد/  وحيدة بوفدح بديس يد/  ليلى فيالليد/ أ. ليلى فيالليد/ أ. ألاستاذ

  بناية املخابر 03ق  بناية املخابر 03ق  بناية املخابر 20ق  بناية املخابر 20ق  بناية املخابر 20ق  املكان

 إلاثنين

 املادة

 

 تشريعات وأخالقيات ص ت الاستقصائيةالصحافة  تشريعات وأخالقيات ص راهنة قضايا

 

 

 ليلى فرشةد/  د/ رمضان بن بخمة ليلى فرشةد/  د/ الحواس جابري  ألاستاذ

 بناية املخابر 20ق  بناية املخابر 20ق  بناية املخابر 20ق  بناية املخابر 20ق  املكان

 الثالثاء

 املادة

 

الكمية في بحوث املناهج 

 الصحافة

املناهج الكمية في بحوث 

 الصحافة
 ثقافة الصورة

 

 إلياس طلحةد/  أ.د/ رقية بوسنان أ.د/ رقية بوسنان ألاستاذ

 بناية املخابر 20ق  بناية املخابر  20ق  بناية املخابر  20ق  املكان

 ألاربعاء

 املادة

 

  الكتابة للواب الكتابة للواب

 د/ حبيبة املانع د/ حبيبة املانع ألاستاذ 

بناية املخابر 20ق  املكان بناية املخابر 20ق    


