
2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

األول: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تكنولوجیا اإلعالم 

واالتصال
لصلج.أ

44:قتط

علوم اإلعالم .م
واالتصال

مبني. أ
03:مدمح

علوم اإلعالم .م
واالتصال

مبني.أ
48:قتط

األحــــــــــد

فنیات التحریر اإلذاعي
رفاس.أ

03:مدمح

التحریر اإلذاعيفنیات 
رزاق. أ

45: قتط

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

لصلج. .أ
02: مدمح

تشریعات إعالمیة
قرة. أ

44: تط        ق
االثنـــــــین

مناھج وتقنیات بحث
ھنوز.أ
02:مدمح 

القضایا الوطنیة
لعرباوي. أ

15: تط        ق

القضایا الوطنیة
لعرباوي.أ
02:مدمح 

الثــــــالثاء

الفكر الخلدوني
عدال.أ
03:مدمح 

البیاناتبرمجیات تحلیل
يفیفلع.أ
48:قتط األربـــــعاء

لغة أجنبیة
بوقندورة.أ
45:قتط

مناھج وتقنیات البحث
ھنوز. أ

43: تط          ق

تشریعات إعالمیة
سھیلي.أ
02:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة.ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال   

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثانـــــي    ال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علوم اإلعالم .م

واالتصال
مبني. أ

03:مدمح

علوم اإلعالم .م
واالتصال

مبني.أ
47:قتط

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

حمادي.أ
47:قتط

األحــــــــــد

التحریر اإلذاعيفنیات
رفاس.أ

03:مدمح

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

لصلج. .أ
02: مح      مد

االثنـــــــین

مناھج وتقنیات بحث
ھنوز.أ
02:مدمح 

التحریر اإلذاعيفنیات 
رزاق. أ

47: تط           ق

القضایا الوطنیة
لعرباوي.أ
02:مدمح 

الثــــــالثاء
برمجیات تحلیل البیانات

عشاشة.أ
44:قتط

تشریعات إعالمیة
قرة. أ

45: تط        ق

الفكر الخلدوني
عدال.أ
03:مدمح 

القضایا الوطنیة
لعرباوي. أ

43: تط        ق

عرض البیانات
عشاشة.أ

44:قتط
األربـــــعاء

وتقنیات بحثمناھج
ھنوز. أ

39: تط           ق

لغة أجنبیة
صالحي.أ

43:قتط

تشریعات إعالمیة
سھیلي.أ
02:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثالـــــثال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
برمجیات تحلیل البیانات

عشاشة.أ
47:قتط

لغة أجنبیة
صالحي.أ
07:قتط

علوم اإلعالم .م
واالتصال

مبني. أ
03:مدمح

علوم اإلعالم .م
واالتصال

عكوباش.أ
40:قتط

األحــــــــــد

فنیات التحریر اإلذاعي
رفاس.أ

03:مدمح

تشریعات إعالمیة
سھیلي. أ

47: تط        ق

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

لصلج.أ
47:قتط

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

لصلج. .أ
02: مح      مد

االثنـــــــین

مناھج وتقنیات بحث
ھنوز.أ
02:مدمح 

القضایا الوطنیة
لعرباوي. أ

41: تط        ق

القضایا الوطنیة
لعرباوي.أ
02:مدمح 

الثــــــالثاء

فنیات التحریر اإلذاعي
رزاق. أ

45: تط           ق

الفكر الخلدوني
عدال.أ
03:مدمح 

مناھج وتقنیات بحث
قرشوش. أ

45: تط           ق
األربـــــعاء

تشریعات إعالمیة
سھیلي.أ
02:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

الرابــــع: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
برمجیات تحلیل البیانات

عشاشة.أ
48:قتط

علوم اإلعالم .م
واالتصال

مبني. أ
03:مدمح

األحــــــــــد

فنیات التحریر اإلذاعي
رفاس.أ

03:مدمح

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

لصلج.أ
44:قتط

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

لصلج. أ
02: مح       مد

علوم اإلعالم .م
واالتصال

عكوباش.أ
46:قتط

االثنـــــــین

لغة أجنبیة
بوقندورة.أ
47:قتط

مناھج وتقنیات بحث
ھنوز.أ
02:مدمح 

مناھج وتقنیات بحث
ملوكي. أ

48: قتط

القضایا الوطنیة
لعرباوي.أ
02:مدمح 

الثــــــالثاء

تشریعات إعالمیة
مرمول. أ

43: تط        ق

الفكر الخلدوني
عدال.أ
03:مدمح 

فنیات التحریر اإلذاعي
رزاق. أ

47: تط           ق

القضایا الوطنیة
لعرباوي. أ

43: تط        ق
األربـــــعاء

تشریعات إعالمیة
سھیلي.أ
02:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

لخامــسا: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تكنولوجیا اإلعالم 

واالتصال
حمادي.أ

47:قتط

علوم اإلعالم .م
واالتصال

مبني. أ
03:مدمح

األحــــــــــد

فنیات التحریر اإلذاعي
رفاس.أ

03:مدمح

تشریعات إعالمیة
سھیلي. أ

44: قتط

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

لصلج. أ
02: مح       مد

القضایا الوطنیة
بلوصیف. أ

45: تط        ق
االثنـــــــین

لغة أجنبیة
بوقندورة.أ
48:قتط

فنیات التحریر اإلذاعي
رفاس. أ

48: تط           ق

مناھج وتقنیات بحث
ھنوز.أ
02:مدمح 

القضایا الوطنیة
لعرباوي.أ
02:مدمح 

الثــــــالثاء

أنثربولوجیا اجتماعیة
قامون. أ

46: تط          ق

علوم اإلعالم واالت.م
سعیداني.أ
46:قتط

الفكر الخلدوني
عدال.أ
03:مدمح 

مناھج وتقنیات بحث
ملوكي. أ

46: تط           ق
األربـــــعاء

برمجیات تحلیل البیانات
سعداوي.أ
46:قتط

تشریعات إعالمیة
سھیلي.أ
02:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

لسادس    ا: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تكنولوجیا اإلعالم 

واالتصال
حمادي.أ

46:قتط

علوم اإلعالم .م
واالتصال

مبني. أ
03:مدمح

لغة أجنبیة
صالحي.أ
45:قتط

األحــــــــــد

فنیات التحریر اإلذاعي
رفاس.أ

03:مدمح

القضایا الوطنیة
بلوصیف. أ

41: تط        ق

تشریعات إعالمیة
سھیلي. أ

40: تط        ق

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

لصلج. أ
02: مح       مد

فنیات التحریر اإلذاعي
أعراب. أ

47: تط           ق
االثنـــــــین

مناھج وتقنیات بحث
ھنوز.أ
02:مدمح 

وتقنیات بحثمناھج
ملوكي. أ

48: تط           ق

القضایا الوطنیة
لعرباوي.أ
02:مدمح 

الثــــــالثاء

علوم اإلعالم واالت.م
سعیداني.أ
46:قتط

الفكر الخلدوني
عدال.أ
03:مدمح 

األربـــــعاء
برمجیات تحلیل البیانات

سعداوي.أ
48:قتط

تشریعات إعالمیة
سھیلي.أ
02:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

سابــــــعال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لغة أجنبیة

بوقندورة.أ
39:قتط

علوم اإلعالم .م
واالتصال

مبني. أ
03:مدمح

علوم اإلعالم .م
واالتصال

عكوباش.أ
45:قتط

األحــــــــــد

فنیات التحریر اإلذاعي
رفاس.أ

03:مدمح

القضایا الوطنیة
أم لرقاب. أ

19: تط        ق

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

حمادي.أ
46:قتط

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

لصلج. أ
02: مح       مد

االثنـــــــین

مناھج وتقنیات بحث
ھنوز.أ
02:مدمح 

فنیات التحریر اإلذاعي
رفاس. أ

47: قتط

القضایا الوطنیة
لعرباوي.أ
02:مدمح 

الثــــــالثاء

مناھج وتقنیات بحث
ملوكي. أ

47: تط           ق

تشریعات إعالمیة
مرمول. أ

47: تط        ق

الفكر الخلدوني
عدال.أ
03:مدمح 

األربـــــعاء
برمجیات تحلیل البیانات

سعداوي.أ
44:قتط

تشریعات إعالمیة
سھیلي.أ
02:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثامــــنال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
لغة أجنبیة

صالحي.أ
48:قتط

برمجیات تحلیل البیانات
عشاشة.أ
48:قتط

علوم اإلعالم .م
واالتصال

مبني. أ
03:مدمح

األحــــــــــد

فنیات التحریر اإلذاعي
رفاس.أ

03:مدمح

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

حمادي.أ
48:قتط

فنیات التحریر اإلذاعي
أعراب. أ

48: تط           ق

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

لصلج. أ
02: مح       مد

االثنـــــــین

مناھج وتقنیات بحث
ھنوز.أ
02:مدمح 

القضایا الوطنیة
لعرباوي.أ
02:مدمح 

الثــــــالثاء

القضایا الوطنیة
سعداوي. أ

15: تط        ق

مناھج وتقنیات بحث
ملوكي. أ

44: تط           ق

الفكر الخلدوني
عدال.أ
03:مدمح 

علوم اإلعالم واالت.م
سعیداني.أ
44:قتط

األربـــــعاء

تشریعات إعالمیة
سھیلي. أ

45: قتط

تشریعات إعالمیة
سھیلي.أ
02:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

تاســــع    ال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تكنولوجیا اإلعالم 

واالتصال
لصلج.أ

39:قتط

علوم اإلعالم واالت.م
سعیداني.أ
45:قتط

علوم اإلعالم .م
واالتصال

مبني. أ
03:مدمح

فنیات التحریر اإلذاعي
بلوط. أ

44: تط           ق
األحــــــــــد

فنیات التحریر اإلذاعي
رفاس.أ

03:مدمح

لغة أجنبیة
صالحي.أ

46:قتط

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

لصلج. أ
02: مح       مد

االثنـــــــین

تشریعات إعالمیة
مرمول. أ

46: تط        ق

مناھج وتقنیات بحث
ھنوز.أ
02:مدمح 

القضایا الوطنیة
لعرباوي.أ
02:مدمح 

الثــــــالثاء
برمجیات تحلیل البیانات

سعداوي.أ
48:قتط

الفكر الخلدوني
عدال.أ
03:مدمح 

القضایا الوطنیة
سعداوي. أ

07: تط        ق
األربـــــعاء

مناھج وتقنیات بحث
ھنوز. أ

48: قتط

تشریعات إعالمیة
سھیلي.أ
02:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

عاشــــــر   ال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
علوم اإلعالم .م

واالتصال
مبني. أ

03:مدمح

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

حمادي.أ
46:قتط

فنیات التحریر اإلذاعي
بلوط. أ

46: تط           ق
األحــــــــــد

فنیات التحریر اإلذاعي
رفاس.أ

03:مدمح

لغة أجنبیة
صالحي.أ
47:قتط

تكنولوجیا اإلعالم 
واالتصال

لصلج. أ
02: مح       مد

علوم اإلعالم .م
واالتصال

أم الرقاب.أ
48:قتط

االثنـــــــین

القضایا الوطنیة
ھنوز. أ

47: تط        ق

مناھج وتقنیات البحث
ھنوز. أ

45: قتط

مناھج وتقنیات بحث
ھنوز.أ
02:مدمح 

القضایا الوطنیة
لعرباوي.أ
02:مدمح 

الثــــــالثاء

الفكر الخلدوني
عدال.أ
03:مدمح 

األربـــــعاء
برمجیات تحلیل البیانات

سعداوي.أ
46:قتط

تشریعات إعالمیة
سھیلي. أ

46: تط        ق

تشریعات إعالمیة
سھیلي.أ
02:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

األول: الفوجاإلعالم واالتصالة  السنة الثالث

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
نظریات اإلعالم واالت

رفاس. أ
03:مدمح

نظریات اإلعالم واالت
رفاس. أ

48: تط          ق

تقنیات االتصال
بن برغوث. أ

37: تط     ق
األحــــــــــد

التسویق واإلشھار
ھمیسي. أ
03:مدمح

واإلشھارالتسویق
رغیس. أ

41: تط         ق

العالقات العامة
بوعون. أ
45: قتط

مشكالت اجتماعیة
عدال. أ

03:مدمح
االثنـــــــین

يالتنظیماالتصال
قامون. أ
03:مدمح

االتصال التنظیمي
برادشة. أ

45: تط          ق
الثــــــالثاء

االتصالتقنیات
عواج . أ
03:مدمح

لغة أجنبیة
معماش.أ
46:قتط

األربـــــعاء

العالقات العامة
بوعون. أ
03:مدمح

ملتقى المنھجیة
حدادي. أ

42: تط         ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثانــــي    ال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
نظریات اإلعالم واالت

رفاس. أ
44: تط          ق

نظریات اإلعالم واالت
رفاس. أ

03:مدمح

ملتقى المنھجیة
بودھان. أ

42: تط          ق
األحــــــــــد

تقنیات االتصال
بن برغوث. أ

40: تط     ق

العامةالعالقات 
بوعون. أ

43: قتط

التسویق واإلشھار
ھمیسي. أ
03:مدمح

مشكالت اجتماعیة
عدال. أ

03:مدمح
االثنـــــــین

االتصال التنظیمي
قامون. أ
03:مدمح

االتصال التنظیمي
برادشة. أ

45: تط          ق
الثــــــالثاء

واإلشھارالتسویق
رغیس. أ

41: تط         ق

تقنیات االتصال
عواج . أ
03:مدمح

األربـــــعاء

العالقات العامة
بوعون . أ
03:مدمح

لغة أجنبیة
معماش.أ

41:قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثالــــث    ال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
. أالعالقات العامة
ساعد

43: تط          ق

نظریات اإلعالم واالت
رفاس. أ

03:مدمح
األحــــــــــد

التسویق واإلشھار
ھمیسي. أ
03:مدمح

ملتقى المنھجیة
درویش. أ

48: تط          ق

مشكالت اجتماعیة
عدال. أ

03:مدمح
االثنـــــــین

االتصال التنظیمي
قامون. أ

28: تط          ق

االتصال التنظیمي
قامون. أ
03:مدمح

نظریات اإلعالم 
واالت

مرمول. أ
39: تط          ق

الثــــــالثاء

التسویق واإلشھار
حامدي. أ

20: تط          ق

لغة أجنبیة
معماش.أ

48:قتط

تقنیات االتصال
عواج . أ
03:مدمح

األربـــــعاء

العالقات العامة
بوعون . أ
03:مدمح

تقنیات االتصال
مقیدش. أ

42: تط     ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

ال                            قسم علوم اإلعالم واالتص

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

رابــــع    ال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
نظریات اإلعالم واالت

رفاس. أ
03:مدمح

األحــــــــــد

نظریات اإلعالم واالت
رفاس. أ

37: تط          ق

التسویق واإلشھار
ھمیسي. أ
03:مدمح

مشكالت اجتماعیة
عدال. أ

03:مدمح
االثنـــــــین

االتصال التنظیمي
قامون. أ
03:مدمح

االتصال التنظیمي
برادشة. أ

48: تط          ق

التسویق واإلشھار
ھمیسي. أ

44: تط          ق
الثــــــالثاء

ملتقى المنھجیة
حدادي. أ

46:تط          ق

تقنیات االتصال
عواج . أ
03:مدمح

لغة أجنبیة
بوقزولة.أ
26:قتط

األربـــــعاء

العالقات العامة
سبتي. أ

44: قتط

العالقات العامة
بوعون . أ
03:مدمح

تقنیات االتصال
مقیدش. أ

41: تط     ق
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

خامــــس    ال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
ملتقى المنھجیة

كامل. أ
46:قتط

نظریات اإلعالم واالت
رفاس. أ

03:مدمح

االتصال التنظیمي
حدروش. أ
41: قتط

األحــــــــــد

. أالتسویق واإلشھار
ساعد

44: تط          ق

التسویق واإلشھار
ھمیسي. أ
03:مدمح

نظریات اإلعالم واالت
رفاس. أ

39: قتط

مشكالت اجتماعیة
عدال. أ

03:مدمح
االثنـــــــین

االتصال التنظیمي
قامون. أ
03:مدمح

لغة أجنبیة
لقدیم.أ

46:قتط
الثــــــالثاء

تقنیات االتصال
برادشة. أ

03: تط     ق

العالقات العامة
سبتي. أ

41: قتط

تقنیات االتصال
عواج . أ
03:مدمح

األربـــــعاء

العالقات العامة
بوعون . أ
03:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

سادس    ال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
نظریات اإلعالم واالت

رفاس. أ
03:مدمح

ملتقى المنھجیة
بودھان. أ

40:تط          ق
األحــــــــــد

التسویق واإلشھار
ھمیسي. أ
03:مدمح

التسویق واإلشھار
ساعد. أ

47: تط      ق

مشكالت اجتماعیة
عدال. أ

03:مدمح
االثنـــــــین

االتصال التنظیمي
قامون. أ
03:مدمح

الثــــــالثاء

العالقات العامة
سبتي. أ

45: قتط

تقنیات االتصال
عواج . أ
03:مدمح

نظریات اإلعالم واالت
حدادي. أ

47: تط          ق
األربـــــعاء

تقنیات االتصال
قرناني. أ

41: تط     ق

العالقات العامة
بوعون . أ
03:مدمح

االتصال التنظیمي
عواج. أ

45: قتط

لغة أجنبیة
معماش.أ

43:قتط
الخـمـیــس

والتقییمرئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

سابـــــع    ال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
نظریات اإلعالم واالت

رفاس. أ
03:مدمح

األحــــــــــد

ملتقى المنھجیة
بن شرقیة. أ

45:تط          ق

التسویق واإلشھار
ھمیسي. أ
03:مدمح

مشكالت اجتماعیة
عدال. أ

03:مدمح
االثنـــــــین

االتصال التنظیمي
قامون. أ
03:مدمح

نظریات اإلعالم واالت
مرمول. أ

38: تط          ق

لغة أجنبیة
لقدیم.أ

42:قتط
الثــــــالثاء

التسویق واإلشھار
حامدي. أ

43: تط        ق

تقنیات االتصال
عواج . أ
03:مدمح

االتصال التنظیمي
عواج. أ

20: قتط
األربـــــعاء

تقنیات االتصال
العطري. أ

28: تط     ق

العالقات العامة
بوعون . أ
03:مدمح

العالقات العامة
سبتي. أ

39: قتط
الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثامـــــن    ال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
نظریات اإلعالم واالت

رفاس. أ
03:مدمح

األحــــــــــد

التسویق واإلشھار
ھمیسي. أ
03:مدمح

مشكالت اجتماعیة
عدال. أ

03:مدمح
االثنـــــــین

االتصال التنظیمي
قامون. أ
03:مدمح

االتصال التنظیمي
حدروش. أ
43: قتط

التسویق واإلشھار
ھمیسي. أ
44:قتط

لغة أجنبیة
لقدیم.أ

48:قتط
الثــــــالثاء

ملتقى المنھجیة
قرشوش. أ

47:تط          ق

تقنیات االتصال
عواج . أ
03:مدمح

تقنیات االتصال
قرناني. أ

27: تط     ق
األربـــــعاء

العالقات العامة
بوعون . أ
03:مدمح

نظریات اإلعالم 
واالت

حدادي. أ
40: تط          ق

العالقات العامة
سبتي. أ

40: قتط
الخـمـیــس

التعلیم والتقییمرئیس مصلحة

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

تاســـــع    ال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
ملتقى المنھجیة

كامل. أ
41:تط          ق

نظریات اإلعالم واالت
رفاس. أ

03:مدمح

تقنیات االتصال
حدروش. أ

14: تط     ق
األحــــــــــد

التسویق واإلشھار
ھمیسي. أ
03:مدمح

مشكالت اجتماعیة
عدال. أ

03:مدمح
االثنـــــــین

االتصال التنظیمي
قامون. أ
03:مدمح

االتصال التنظیمي
حدروش. أ
46: قتط

التسویق واإلشھار
ھمیسي. أ

46: تط     ق
الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
بوقزولة.أ

40:قتط

تنظریات اإلعالم وا
مرمول. أ

44: تط          ق

تقنیات االتصال
عواج . أ
03:مدمح

العالقات العامة
سبتي. أ

35: قتط
األربـــــعاء

العالقات العامة
بوعون . أ
03:مدمح

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

عاشـــــر    ال: الفوجاإلعالم واالتصالالسنة الثالثة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
العالقات العامة

ساعد. أ
19: قتط

االتصال التنظیمي
حدروش. أ
19: قتط

نظریات اإلعالم واالت
رفاس. أ
03:مدمح

التسویق واإلشھار
ساعد. أ

20: تط     ق
األحــــــــــد

التسویق واإلشھار
ھمیسي. أ
03:مدمح

ملتقى المنھجیة
درویش. أ

20:تط          ق

اجتماعیةمشكالت
عدال. أ

03:مدمح
االثنـــــــین

االتصال التنظیمي
قامون. أ
03:مدمح

تقنیات االتصال
حدروش. أ

20: تط     ق

تنظریات اإلعالم وا
مرمول. أ

20: تط          ق
الثــــــالثاء

تقنیات االتصال
عواج. أ
03:مدمح

األربـــــعاء

لغة أجنبیة
معماش.أ
19:قتط

العالقات العامة
بوعون . أ
03:مدمح

الخـمـیــس

والتقییمرئیس مصلحة التعلیم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ول    األ: الفوجاتصال وعالقات عامة   1ماسترالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
الالتصال اإلقناعي والحجاجي

رجم. أ
07:قمح

والحجاجيأإلقناعيتصال اال
رجم. أ
07: قتط األحــــــــــد

تصمیم الحمالت
رجم. أ
03:قمح

التخطیط في العالقات 
العامة

بوعون. أ
03:قمح

ملتقى المنھجیة
بلوصیف. أ

03:قمح
االثنـــــــین

تكنولوجیا االتصال
ملوكي. أ
03:قمح

لغة أجنبیة
صریفق. أ

42: قتط

ملتقى المنھجیة
بلوصیف. أ

42:تط       ق
الثــــــالثاء

االتصالمھارات
قرناني. أ

03: مح          ق

ابستمولوجیا علوم 
اإلعالم

برادشة. أ
40: تط       ق

المقاربات الكیفیة
حدادي. أ

03:قمح

ابستمولوجیا علوم 
اإلعالم

برادشة. أ
03:قمح

األربـــــعاء

طیط في العالقاتخالت
بوعون. أ

42: قتط

المقاربات الكیفیة
حدادي . أ

42: تط          ق

مھارات االتصال
قرناني. أ

14: تط          ق
الخـمـیــس

التعلیم والتقییمرئیس مصلحة

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثاني    ال: الفوجاتصال وعالقات عامة   1ماسترالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
تصال أإلقناعي والحجاجياال

رجم. أ
15: قتط

الالتصال اإلقناعي والحجاجي
رجم. أ
07:قمح

المقاربات الكیفیة
درویش. أ

16: تط          ق

لغة أجنبیة
ذھبي. أ

12: قتط
األحــــــــــد

التخطیط في العالقات
بن برغوث. أ

26: قتط

تصمیم الحمالت
رجم. أ
03:قمح

التخطیط في العالقات 
العامة

بوعون. أ
03:قمح

ملتقى المنھجیة
بلوصیف. أ

03:قمح
االثنـــــــین

ابستمولوجیا علوم 
قاسم. أ

03: قتط

تكنولوجیا االتصال
ملوكي. أ
03:قمح

مھارات االتصال
قرشوش. أ

05: تط       ق
الثــــــالثاء

ملتقى المنھجیة
بوعون. أ

37:تط       ق

مھارات االتصال
قرناني. أ

03: مح       ق

المقاربات الكیفیة
حدادي . أ

03:قمح

علوم ابستمولوجیا
اإلعالم

برادشة. أ
03:قمح

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ول    األ: الفوجاتصال وعالقات عامة   2ماسترنة الثانیةالس

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم

األحــــــــــد

االثنـــــــین

الملتقیات
بلوطي. أ
16:قمح

الثــــــالثاء

األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ول    األ: الفوجالجماھیري والوسائط الجدیدةتصال اال1ماسترالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
منھجیةالمقاربات ال

سعیداني. أ
40: قتط

منھجیةالمقاربات ال
سعیداني. أ
04:قمح

لمقاربات الوسائط .م
بن برغوث. أ

40: قتط

نظریات االتصال
عكوباش. أ
04:قمح

الدراسات الثقافیة 
لصلج. أ
03:قمح

األحــــــــــد

االتصا.ابستمولوجیا ع
رزاق. أ

42: قتط

االتصا.ابستمولوجیا ع
رزاق. أ

04: مح        ق

نظریات االتصال
عكوباش. أ
28: قتط

لمقاربات الوسائط .م
بودھان. أ
04:قمح

المقاربات الكمیة
رجم. أ

03: مح       ق
االثنـــــــین

لغة أجنبیة
صریفق. أ
45: قتط

الرأي العام
بلوصیف. أ
04: قمح

علم اجتماع الجمھور
...... أ

03: قمح

الدراسات الثقافیة 
لصلج. أ

40: تط     ق
الثــــــالثاء

المقاربات الكمیة
قرشوش. أ
20: قتط

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ثاني   ال: الفوجاالتصال الجماھیري والوسائط الجدیدة1ماسترالسنة األولى  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم
المقاربات المنھجیة 

سعیداني. أ
04:قمح

نظریات االتصال
عكوباش. أ
04:قمح

الدراسات الثقافیة 
لصلج. أ
03:قمح

األحــــــــــد

منھجیةالمقاربات ال
...... أ

39: قتط

االتصا.ابستمولوجیا ع
ھمیسي. أ
38: قتط

االتصا.ابستمولوجیا ع
رزاق. أ

04: مح        ق

لمقاربات الوسائط .م
بودھان. أ
04:قمح

المقاربات الكمیة
رجم. أ

03: مح       ق
االثنـــــــین

نظریات االتصال
رفاس. أ

05: قتط

الرأي العام
بلوصیف. أ
04: قمح

الثقافیة الدراسات
لھوة. أ

37: تط     ق

علم اجتماع الجمھور
...... أ

03: قمح

المقاربات الكمیة
قرشوش. أ
10: قتط

الثــــــالثاء

لغة أجنبیة
ذھبي. أ

42: قتط

لمقاربات الوسائط .م
قرناني. أ
40: قتط

األربـــــعاء

الخـمـیــس
رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن



2جامعة لمین دباغین الھضاب سطیف

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

للمحاضرات والتطبیقات التوزیع األسبوعي 

2019/2018 السداسي الثاني

ول    األ: الفوجاالتصال الجماھیري والوسائط الجدیدة2ماسترالسنة الثانیة  

15.30 ---17 14 ---15.30 12.30 ---14 11 ---12.30 9.30 ---11 8 ---9.30 التوقیت/الیـوم

األحــــــــــد

االثنـــــــین

الملتقیات
بلوطي. أ
39: قمح

الثــــــالثاء

األربـــــعاء

الخـمـیــس

رئیس مصلحة التعلیم والتقییم

خلفة. ن


