
2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

     األولالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثانٌة  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
تكنولوجٌا اإلعالم   

 واالتصال
مرمول أ.  

44 :ق       تط  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتًأ.   
25 :مد      مح  

 لغة أجنبٌة
بوقندورة أ.  
44 :ق       تط   

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتً أ.  
44:ق        تط  

 
 األحــــــــــد

 الفكر الخلدونً
عدال أ.  

25 مد:      مح   

التحرٌر اإلذاعًفنٌات     

بلوطًأ.   
44: ق        تط  

اإلعالم  تكنولوجٌا
 واالتصال

حماديأ.   
20مح      مد:   

  
 االثنـــــــٌن

 القضاٌا الوطنٌة  
لعرباوي أ.  
20 مد:     مح   

 القضاٌا الوطنٌة 
 أ. لعرباوي
70تط        ق:   

 مناهج وتقنٌات بحث
مجادي أ.  
20 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 تشرٌعات إعالمٌة
حرويأ.   

93تط        ق:   

التحرٌر اإلذاعً فنٌات    

رزاق أ.  
25 مد:        مح  

البٌانات برمجٌات تحلٌل  

ًفٌفلع أ.  
44 :ق      تط  

  
 األربـــــعاء

 مناهج وتقنٌات البحث    
سهٌلًأ.   

49تط          ق:   

 تشرٌعات إعالمٌة
سهٌلً أ.  

20 مد:       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

خلفة .ن                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثانـــــً    الالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
علوم اإلعالم م.   

 واالتصال
سبتًأ.   

25 :مد          مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتً أ.  
40:ق          تط   

  
 األحــــــــــد

 الفكر الخلدونً
عدال أ.  

25 مد:      مح   

تكنولوجٌا اإلعالم    
 واالتصال

حماديأ.   
20مح      مد:   

تكنولوجٌا اإلعالم 
 واالتصال

حمادي أ.  
44 :ق          تط  

 
 االثنـــــــٌن

 القضاٌا الوطنٌة  
لعرباوي أ.  
20 مد:     مح   

 القضاٌا الوطنٌة
 أ. لعرباوي
42تط        ق:   

 مناهج وتقنٌات بحث 
مجادي أ.  
20 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً 

هنوزأ.   
93تط           ق:   

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً 

رزاق أ.  
25 مد:        مح  

 تشرٌعات إعالمٌة
حدروشأ.   

43تط        ق:   

 برمجٌات تحلٌل البٌانات

عشاشة أ.  
44 :ق      تط  

 
 األربـــــعاء

 مناهج وتقنٌات بحث  
سهٌلًأ.   

93تط           ق:   

 لغة أجنبٌة
بوقندورة أ.  

49 :ق          تط  

 تشرٌعات إعالمٌة 
سهٌلً أ.  

20 مد:       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                          قسم علوم اإلعالم واالتصال   

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

     ثالـــــثالالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثانٌة  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 برمجٌات تحلٌل البٌانات 

عشاشة أ.  
40 :ق        تط  

 لغة أجنبٌة
صالحً أ.  
70 :ق       تط  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتًأ.   
25 :مد          مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سعٌدانً أ.  
42:ق          تط   

  
 األحــــــــــد

 الفكر الخلدونً
عدال أ.  

25 مد:      مح   

تكنولوجٌا اإلعالم  
 واالتصال

لصلج أ.  
40 :ق          تط  

تكنولوجٌا اإلعالم  
 واالتصال

حماديأ.   
20مح      مد:   

 مناهج وتقنٌات بحث
دخانأ.   

70تط           ق:   

 
 االثنـــــــٌن

الوطنٌةالقضاٌا     
لعرباوي أ.  
20 مد:     مح   

 القضاٌا الوطنٌة
ملوكًأ.   

44تط        ق:   

 مناهج وتقنٌات بحث 
مجادي أ.  
20 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً  
 أ. رزاق

40تط           ق:   

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً

رزاق أ.  
25 مد:        مح  

   
 األربـــــعاء

 تشرٌعات إعالمٌة  
حراويأ.   

43تط        ق:   

 تشرٌعات إعالمٌة  
سهٌلً أ.  

20 مد:       مح  

 
 الخـمـٌــس

    التعلٌم والتقٌٌمرئٌس مصلحة                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                  قسم علوم اإلعالم واالتصال           

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

     الرابــــعالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثانٌة  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 برمجٌات تحلٌل البٌانات

عشاشة أ.  
44 :ق        تط  

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً
بلوطًأ.   

44تط           ق:   

م.علوم اإلعالم  
 واالتصال

سبتًأ.   
25 :مد          مح  

    
 األحــــــــــد

 الفكر الخلدونً
عدال أ.  

25 مد:      مح   

 مناهج وتقنٌات بحث 
سهٌلًأ.   

44تط           ق:   

تكنولوجٌا اإلعالم 
 واالتصال

لصلج أ.  
44 :ق          تط  

تكنولوجٌا اإلعالم 
 واالتصال

حماديأ.   
20مح       مد:   

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتً أ.  
43:ق          تط  

 
 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة 
بوقندورة أ.  

40 :ق          تط  

 القضاٌا الوطنٌة
لعرباوي أ.  
20 مد:     مح   

 مناهج وتقنٌات بحث  
مجادي أ.  
20 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 تشرٌعات إعالمٌة 
حراويأ.   

20تط        ق:   

 القضاٌا الوطنٌة
 أ. لعرباوي
44تط        ق:   

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً

رزاق أ.  
25 مد:        مح  

   
 األربـــــعاء

 تشرٌعات إعالمٌة     
سهٌلً أ.  

20 مد:       مح  

 
 الخـمـٌــس

    والتقٌٌمرئٌس مصلحة التعلٌم                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

     لخامــساالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثانٌة  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
تكنولوجٌا اإلعالم   

 واالتصال
حمادي أ.  

40 :ق          تط  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتًأ.   
25 :مد          مح  

 القضاٌا الوطنٌة
بلوصٌفأ.   

44تط        ق:    

  
 األحــــــــــد

 الفكر الخلدونً
عدال أ.  

25 مد:      مح   

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً 
رفاسأ.   

49تط           ق:   

 مناهج وتقنٌات بحث
سهٌلًأ.   

94تط           ق:   

تكنولوجٌا اإلعالم 
 واالتصال

حماديأ.   
20مح       مد:   

  
 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة
بوقندورة أ.  
44 :ق       تط  

 القضاٌا الوطنٌة 
لعرباوي أ.  
20 مد:     مح   

 مناهج وتقنٌات بحث  
مجادي أ.  
20 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 م.علوم اإلعالم واالت  
سعٌدانً أ.  

43:ق          تط  

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً

رزاق أ.  
25 مد:        مح  

   
 األربـــــعاء

 برمجٌات تحلٌل البٌانات   
سعداوي أ.  

43 :ق          تط  

 تشرٌعات إعالمٌة
حراويأ.   

43تط        ق:   

 تشرٌعات إعالمٌة
سهٌلً أ.  

20 مد:       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

لسادس    االفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
تكنولوجٌا اإلعالم  

 واالتصال
حمادي أ.  

43 :ق          تط  

م.علوم اإلعالم  
 واالتصال

سبتًأ.   
25 :مد          مح  

 لغة أجنبٌة
صالحً أ.  

44 :ق        تط   

  
 األحــــــــــد

 الفكر الخلدونً
عدال أ.  

25 مد:      مح   

 التحرٌر اإلذاعً فنٌات 
بلوطًأ.   

94تط           ق:   

تكنولوجٌا اإلعالم  
 واالتصال

حماديأ.   
20مح       مد:   

 القضاٌا الوطنٌة
بلوصٌفأ.   

40تط        ق:   

 
 االثنـــــــٌن

 القضاٌا الوطنٌة  
لعرباوي أ.  
20 مد:     مح   

 مناهج وتقنٌات بحث 
قرشوشأ.   

44تط           ق:   

وتقنٌات بحث مناهج  
مجادي أ.  
20 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 م.علوم اإلعالم واالت 
سعٌدانً أ.  

43:ق          تط  

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً 

رزاق أ.  
25 مد:        مح  

   
 األربـــــعاء

 برمجٌات تحلٌل البٌانات  
سعداوي أ.  

44 :ق         تط  

 تشرٌعات إعالمٌة
حراويأ.   

44ق:   تط        

 تشرٌعات إعالمٌة 
سهٌلً أ.  

20 مد:       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

     سابــــــعالالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثانٌة  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 فنٌات التحرٌر اإلذاعً 

رفاسأ.   
49تط           ق:   

 لغة أجنبٌة
بوقندورة أ.  

93 :ق          تط  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتًأ.   
25 :مد          مح  

م.علوم اإلعالم   
 واالتصال

سعٌدانً أ.  
44:ق          تط  

 
 األحــــــــــد

 الفكر الخلدونً
عدال أ.  

25 مد:      مح   

 مناهج وتقنٌات بحث
مجادلًأ.   

44تط           ق:   

تكنولوجٌا اإلعالم  
 واالتصال

حمادي أ.  
43 :ق          تط  

تكنولوجٌا اإلعالم 
 واالتصال

حماديأ.   
20مح       مد:   

  
 االثنـــــــٌن

 القضاٌا الوطنٌة  
لعرباوي أ.  
20 مد:     مح   

 القضاٌا الوطنٌة 
ملوكًأ.   

40تط        ق:   

 مناهج وتقنٌات بحث
مجادي أ.  
20 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 تشرٌعات إعالمٌة  
حدروشأ.   

93تط        ق:   

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً

رزاق أ.  
25 مد:        مح  

   
 األربـــــعاء

 برمجٌات تحلٌل البٌانات    
سعداوي أ.  

44 :ق          تط  

 تشرٌعات إعالمٌة
سهٌلً أ.  

20 مد:       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

     ثامــــنالالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثانٌة  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
تكنولوجٌا اإلعالم 

 واالتصال
حمادي أ.  

40 :ق          تط  

 لغة أجنبٌة
صالحً أ.  

44 :ق          تط  

 برمجٌات تحلٌل البٌانات
عشاشة أ.  

44 :ق        تط  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتًأ.   
25 :مد          مح  

    
 األحــــــــــد

 الفكر الخلدونً
عدال أ.  

25 مد:      مح   

 مناهج وتقنٌات بحث 
مجادلًأ.   

44تط           ق:   

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً
رفاسأ.   

44تط           ق:   

تكنولوجٌا اإلعالم 
 واالتصال

حماديأ.   
20مح       مد:   

  
 االثنـــــــٌن

 القضاٌا الوطنٌة 
ملوكًأ.   

43تط        ق:   

 القضاٌا الوطنٌة
لعرباوي أ.  
20 مد:     مح   

 مناهج وتقنٌات بحث  
مجادي أ.  
20 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 تشرٌعات إعالمٌة  
حراويأ.   

43تط        ق:   

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً

رزاق أ.  
25 مد:        مح  

 م.علوم اإلعالم واالت
سعٌدانً أ.  

44:ق          تط  

  
 األربـــــعاء

 تشرٌعات إعالمٌة     
سهٌلً أ.  

20 مد:       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

تاســــع    الالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
تكنولوجٌا اإلعالم  

 واالتصال
مرمول أ.  

93 :ق          تط  

 م.علوم اإلعالم واالت
سعٌدانً أ.  

44:ق          تط  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتًأ.   
25 :مد          مح  

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً
رفاسأ.   

43تط           ق:    

  
 األحــــــــــد

 الفكر الخلدونً
عدال أ.  

25 مد:      مح   

 لغة أجنبٌة 
صالحً أ.  

43 :ق          تط  

تكنولوجٌا اإلعالم  
 واالتصال

حماديأ.   
20مح       مد:   

  
 االثنـــــــٌن

 القضاٌا الوطنٌة  
لعرباوي أ.  
20 مد:     مح   

 مناهج وتقنٌات بحث 
مجالديأ.   

43تط           ق:   

 مناهج وتقنٌات بحث
مجادي أ.  
20 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 تشرٌعات إعالمٌة 
حدروشأ.   

99تط        ق:   

 برمجٌات تحلٌل البٌانات
سعداوي أ.  

44 :ق          تط  

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً

رزاق أ.  
25 مد:        مح  

   
 األربـــــعاء

 القضاٌا الوطنٌة    
كاملأ.   

44تط        ق:   

 تشرٌعات إعالمٌة
سهٌلً أ.  

20 مد:       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

عاشــــــر   الالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
م.علوم اإلعالم    

 واالتصال
سبتًأ.   

25 :مد          مح  

تكنولوجٌا اإلعالم  
 واالتصال

حمادي أ.  
43 :ق          تط  

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً
بلوطأ.   

43تط           ق:   

 
 األحــــــــــد

 الفكر الخلدونً
عدال أ.  

25 مد:      مح   

م.علوم اإلعالم  
 واالتصال

بن برغوث أ.  
44:ق          تط  

 لغة أجنبٌة
صالحً أ.  
40 :ق       تط  

تكنولوجٌا اإلعالم 
 واالتصال

حماديأ.   
20مح       مد:   

  
 االثنـــــــٌن

 القضاٌا الوطنٌة  
لعرباوي أ.  
20 مد:     مح   

 مناهج وتقنٌات البحث
مجالديأ.   

40ق:تط          

 مناهج وتقنٌات بحث 
مجادي أ.  
20 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 فنٌات التحرٌر اإلذاعً   

رزاق أ.  
25 مد:        مح  

 القضاٌا الوطنٌة
ملوكًأ.   

40تط        ق:   

 برمجٌات تحلٌل البٌانات
سعداوي أ.  

44 :ق          تط  

 
 األربـــــعاء

 تشرٌعات إعالمٌة   
صابرأ.   
44ق:      تط     

 تشرٌعات إعالمٌة 
سهٌلً أ.  

20 مد:       مح  

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

     األولالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالة  السنة الثالث

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 نظرٌات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد      مح  

    
 األحــــــــــد

 التسوٌق واإلشهار  
همٌسًأ.   

25 :مد       مح  

 االتصال التنظٌمً
برادشةأ.   

44تط          ق:   

نظرٌات اإلعالم 
 واالت

برشأ.   
44تط          ق:   

العامةالعالقات   
  ساعدأ. 

25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تقنٌات االتصال 
رجمأ.   

25 :مد      مح  

 التسوٌق واإلشهار  
همٌسًأ.   

44تط         ق:   

 لغة أجنبٌة
معماش أ.  

44 :ق       تط  

 
 الثــــــالثاء

 العالقات العامة   
مهريأ.   

43: ق      تط  

 مشكالت اجتماعٌة
مهريأ.   

25 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

 االتصال التنظٌمً   
قرنانًأ.   

25 :مد      مح  

  تقنٌات االتصال
ساعدأ.   

42تط     ق:   

 ملتقى المنهجٌة
هنوزأ.   

44تط         ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثانــــً    الالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 نظرٌات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد        مح  

  تقنٌات االتصال
مقٌدشأ.   

44تط     ق:   

 ملتقى المنهجٌة
بودهانأ.   

70تط          ق:   

  
 األحــــــــــد

 نظرٌات اإلعالم واالت 
برشأ.   

43تط          ق:   

واإلشهار التسوٌق  
همٌسًأ.   

25 :مد       مح  

 العالقات العامة  
ساعد أ.   

25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تقنٌات االتصال 
رجمأ.   

25 :مد      مح  

 لغة أجنبٌة
معماش أ.  

70 :ق          تط  

 التسوٌق واإلشهار
همٌسًأ.   

70تط         ق:   

   
 الثــــــالثاء

 االتصال التنظٌمً 
برادشةأ.   

23تط          ق:   

 العالقات العامة
عٌساويأ.   

74: ق          تط  

 مشكالت اجتماعٌة 
مهريأ.   

25 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

 االتصال التنظٌمً   
قرنانًأ.   

25 :مد      مح  

   
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثالــــث    الالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 نظرٌات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد        مح  

    
 األحــــــــــد

  تقنٌات االتصال
محالديأ.   

40تط     ق:   

 التسوٌق واإلشهار 
همٌسًأ.   

25 :مد       مح  

 ملتقى المنهجٌة 
أم الرقامأ.   

44تط          ق:   

العامةالعالقات   
ساعد أ.   

25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تقنٌات االتصال 
رجمأ.   

25 :مد      مح  

 االتصال التنظٌمً
قامونأ.   

40تط          ق:   

 لغة أجنبٌة
معماش أ.  

44:ق          تط  

نظرٌات اإلعالم  
 واالت

برشأ.   
40تط          ق:   

 
 الثــــــالثاء

 التسوٌق واإلشهار
الرتمأم أ.   

40تط          ق:   

 مشكالت اجتماعٌة   
مهريأ.   

25 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

 االتصال التنظٌمً   
قرنانًأ.   

25 :مد      مح  

      العالقات العامة
  مهريأ.   

44تط          ق:   

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

رابــــع    الالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 نظرٌات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد      مح  

    
 األحــــــــــد

 التسوٌق واإلشهار 
همٌسًأ.   

42تط          ق:   

 التسوٌق واإلشهار
همٌسًأ.   

25 :مد       مح  

  تقنٌات االتصال 
ساعدأ.   

49تط     ق:   

 العالقات العامة
ساعد أ.   

25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تقنٌات االتصال 
رجمأ.   

25 :مد      مح  

نظرٌات اإلعالم  
 واالت

برشأ.   
23تط          ق:   

 االتصال التنظٌمً
قامونأ.   

27تط          ق:   

  
 الثــــــالثاء

 العالقات العامة  
قرنانًأ.   

49: ق          تط  

 مشكالت اجتماعٌة  
مهريأ.   

25 :مد       مح  

 لغة أجنبٌة
صرٌفق أ.  
23 :ق       تط  

 
 األربـــــعاء

 االتصال التنظٌمً   
قرنانًأ.   

25 :مد      مح  

 ملتقى المنهجٌة
هنوزأ.   

40 تط          ق:  

  
 الخـمـٌــس

    التعلٌم والتقٌٌمرئٌس مصلحة                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                    قسم علوم اإلعالم واالتصال         

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

خامــــس    الالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 نظرٌات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد        مح  

 ملتقى المنهجٌة 
عكوباشأ.   

44 تط          ق:  

  
 األحــــــــــد

     التسوٌق واإلشهار 
أم رتمأ.   

44تط          ق:   

 التسوٌق واإلشهار
همٌسًأ.   

25 :مد       مح  

  تقنٌات االتصال
ساعدأ.   

42تط     ق:   

 العالقات العامة 
ساعد أ.   

25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تقنٌات االتصال 
رجمأ.   

25 :مد      مح  

 لغة أجنبٌة 
صرٌفق أ.  

43 :ق          تط  

نظرٌات اإلعالم 
 واالت

برشأ.   
44تط          ق:   

  
 الثــــــالثاء

 العالقات العامة 
  قرنانًأ. 

49: ق          تط  

 االتصال التنظٌمً
بوعونأ.   

73: ق        تط  

 مشكالت اجتماعٌة  
مهريأ.   

25 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

 االتصال التنظٌمً   
قرنانًأ.   

25 :مد      مح  

   
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

سادس    الالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 نظرٌات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد       مح  

 ملتقى المنهجٌة
عكوباشأ.   

44 تط          ق:  

   
 األحــــــــــد

 التسوٌق واإلشهار
  أم الرتمأ. 

44تط      ق:   

 التسوٌق واإلشهار 
همٌسًأ.   

25 :مد       مح  

العامةالعالقات     
ساعد أ.   

25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــٌن

 لغة أجنبٌة
معماش أ.  

94 :ق          تط  

 تقنٌات االتصال
رجمأ.   

25 :مد      مح  

     
 الثــــــالثاء

    
 

 االتصال التنظٌمً
بوعونأ.   

44: ق        تط  

 مشكالت اجتماعٌة
مهريأ.   

25 :مد       مح  

 نظرٌات اإلعالم واالت
حداديأ.   

40تط          ق:   

 
 األربـــــعاء

  تقنٌات االتصال  
ساعدأ.   

94تط     ق:   

 االتصال التنظٌمً
قرنانًأ.   

25 :مد      مح  

 العالقات العامة
  قرنانًأ. 

90: ق          تط  

  
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

سابـــــع    الالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 نظرٌات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد       مح  

 نظرٌات اإلعالم واالت
مرمولأ.   

43تط          ق:   

   
 األحــــــــــد

 ملتقى المنهجٌة 
لصلجأ.   

44 تط          ق:  

 التسوٌق واإلشهار
همٌسًأ.   

25 :مد       مح  

 العالقات العامة  
ساعد أ.   

25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تقنٌات االتصال 
رجمأ.   

25 :مد      مح  

 لغة أجنبٌة  
صرٌفق أ.  

42 :ق          تط  

  
 الثــــــالثاء

 العالقات العامة 
صابرأ.   

44: ق          تط  

 التسوٌق واإلشهار
أم الرتمأ.   

20تط        ق:   

  
 

 مشكالت اجتماعٌة
مهريأ.   

25 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

 االتصال التنظٌمً   
قرنانًأ.   

25 :مد      مح  

 االتصال التنظٌمً
بوعونأ.   

93: ق        تط  

  تقنٌات االتصال
حدروشأ.   

93تط     ق:   

 
 الخـمـٌــس

    مصلحة التعلٌم والتقٌٌمرئٌس                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثامـــــن    الالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 نظرٌات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد      مح  

    
 األحــــــــــد

 التسوٌق واإلشهار  
همٌسًأ.   

25 :مد       مح  

 التسوٌق واإلشهار
همٌسًأ.   

49 تط      ق:  

  تقنٌات االتصال
سهٌلًأ.   

44تط     ق:   

 العالقات العامة
ساعد أ.   

25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تقنٌات االتصال 
رجمأ.   

25 :مد      مح  

 لغة أجنبٌة   
صرٌفق أ.  

44 :ق        تط  

 
 الثــــــالثاء

 العالقات العامة  
  صابرأ. 

47: ق          تط  

ملتقى المنهجٌة   
هنوزأ.   

40 تط          ق:  
 

 مشكالت اجتماعٌة
مهريأ.   

25 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

 االتصال التنظٌمً   
قرنانًأ.   

25 :مد      مح  

 االتصال التنظٌمً
حدروشأ.   

47: ق        تط  

 نظرٌات اإلعالم واالت
حداديأ.   

47تط          ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

تاســـــع    الالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
  تقنٌات االتصال 

مقٌدشأ.   
44تط     ق:   

 نظرٌات اإلعالم واالت
رفاسأ.   

25 :مد        مح  

    
 األحــــــــــد

 التسوٌق واإلشهار  
همٌسًأ.   

25 :مد       مح  

تنظرٌات اإلعالم وا   
مرمولأ.   

44تط          ق:   

 العالقات العامة
ساعد أ.   

25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تقنٌات االتصال 
رجمأ.   

25 :مد      مح  

 التسوٌق واإلشهار   
همٌسًأ.   

43تط     ق:   

 
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبٌة 
صرٌفق أ.  

44 :ق          تط  

 ملتقى المنهجٌة
هنوزأ.   

44 تط          ق:  

العالقات العامة   
  صابرأ. 

44: ق          تط  
 

 مشكالت اجتماعٌة
مهريأ.   

25 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

 االتصال التنظٌمً  
صابرأ.   

90: ق        تط  

 االتصال التنظٌمً
قرنانًأ.   

25 :مد      مح  

   
 الخـمـٌــس

    التعلٌم والتقٌٌمرئٌس مصلحة                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

                    قسم علوم اإلعالم واالتصال         

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

عاشـــــر    الالفوج:                                                                                                اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 نظرٌات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد      مح  

 ملتقى المنهجٌة
لصلجأ.   

44 تط          ق:  

 العالقات العامة
بن برغوثأ.   
49: ق        تط  

  
 األحــــــــــد

 التسوٌق واإلشهار  
همٌسًأ.   

25 :مد       مح  

تنظرٌات اإلعالم وا  
مرمولأ.   

27تط          ق:   

  تقنٌات االتصال
بن برغوثأ.   

43تط     ق:   

 العالقات العامة
ساعد أ.   

25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــٌن

 تقنٌات االتصال 
رجمأ.   

25 :مد      مح  

 لغة أجنبٌة  
معماش أ.  

47 :ق        تط  

  
 الثــــــالثاء

 التسوٌق واإلشهار 
أم الرتمأ.   

43تط     ق:   

 االتصال التنظٌمً 
برادشةأ.   

49: ق        تط  

 مشكالت اجتماعٌة
مهريأ.   

25 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

 االتصال التنظٌمً   
قرنانًأ.   

25 :مد      مح  

   
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ول    األالفوج:                                                                                  اتصال وعالقات عامة    0ماسترالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تكنولوجٌا االتصال 

غرافأ.   
10 :ق     مح  

 ملتقى المنهجٌة   
بلوصٌفأ.   
21 :ق     مح  

 
 األحــــــــــد

 ابستمولوجٌا علوم اإلعالم  
رزاقأ.   

21 :ق       مح  

 التخطٌط فً العالقات
سبتًأ.   

94ق:           تط  

اإلعالم ابستمولوجٌا علوم  
رزاقأ.   

73تط       ق:   

 ملتقى المنهجٌة
مبنًأ.   

47 تط       ق:  

 
 االثنـــــــٌن

 الثــــــالثاء      
 لغة أجنبٌة 

بوقزولةأ.   
73ق:           تط  

التصال أإلقناعً والحجاجًا  

رجمأ.   
25 :ق     مح  

المقاربات الكٌفٌة   
 أ. حدادي 

73تط          ق:   
 

أإلقناعً والحجاجًتصال اال  

قاسمأ.   
73ق:      تط  

 تصمٌم الحمالت
رجمأ.   

25 :ق     مح  

 
 األربـــــعاء

 التخطٌط فً العالقات العامة  
بوعونأ.   

25 :ق     مح  

 مهارات االتصال
  عواجأ. 

74تط          ق:   

 المقاربات الكٌفٌة
حدادي أ.   

21 :ق          مح  

 مهارات االتصال
عواجأ.   

21مح          ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثانً    الالفوج:                                                                                  اتصال وعالقات عامة    0ماسترالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 تكنولوجٌا االتصال 

غرافأ.   
10 :ق     مح  

 لغة أجنبٌة  
بوقزولةأ.   

73ق:           تط  

 ملتقى المنهجٌة
بلوصٌفأ.   
21 :ق     مح  

 
 األحــــــــــد

ابستمولوجٌا علوم  
 اإلعالم

رزاقأ.   
74تط       ق:   

 ابستمولوجٌا علوم اإلعالم
رزاقأ.   

21 :ق       مح  

 التخطٌط فً العالقات 
سبتًأ.   

40ق:           تط  

 ملتقى المنهجٌة
قامونأ.   

44 تط       ق:  

 
 االثنـــــــٌن

 الثــــــالثاء      
التصال أإلقناعً والحجاجًا    

رجمأ.   
25 :ق     مح  

مهارات االتصال   
  قرنانًأ. 

74تط          ق:   

الكٌفٌة المقاربات  
 أ. حدادي 

70تط          ق:   
 

 تصمٌم الحمالت
رجمأ.   

25 :ق     مح  

 
 األربـــــعاء

التخطٌط فً العالقات   
 العامة

بوعونأ.   
25 :ق     مح  

تصال أإلقناعً اال
 والحجاجً

هنوزأ.   
47ق:      تط  

 المقاربات الكٌفٌة
حدادي أ.   

21 :ق          مح  

 مهارات االتصال
عواجأ.   

21مح          ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ول    األالفوج:                                                                                  اتصال وعالقات عامة    0ماستر  نة الثانٌةالس  

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
       

 األحــــــــــد

 
       

 االثنـــــــٌن

 
       

 الثــــــالثاء
 التربص فً المؤسسة    

بودهانأ.   

15 :ق      مح  

 الملتقٌات
عواجأ.   

12 :ق      مح  

 
 األربـــــعاء

 
       

 الخـمـٌــس

 
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثانً    الالفوج:                                                                                  اتصال وعالقات عامة    0ماسترالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
       

 األحــــــــــد

 
       

 االثنـــــــٌن

 
       

 الثــــــالثاء
 التربص فً المؤسسة    

بودهانأ.   

15 :ق      مح  

 الملتقٌات
عواجأ.   

12 :ق      مح  

 
 األربـــــعاء

 
       

 الخـمـٌــس

 
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ول    األالفوج:                                                                      الجماهٌري والوسائط الجدٌدةتصال اال 0ماسترالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 الدراسات الثقافٌة 

لهوةأ.   
21 :ق     مح  

 م.لمقاربات الوسائط 
بودهانأ.   

21 :ق       مح  

 علم اجتماع الجمهور  
لصلجأ.   

21ق:       مح  

  
 األحــــــــــد

 ابستمولوجٌا ع.االتصا 
برادشةأ.   

79ق:         تط  

ع.االتصاابستمولوجٌا   
برادشةأ.   

25مح        ق:   

 نظرٌات االتصال
 أ. عكوباش

24ق:         تط  

 الرأي العام
بلوصٌفأ.   

25ق:        مح  

 نظرٌات االتصال
عكوباشأ.   
25 :ق      مح  

 
 االثنـــــــٌن

 الثــــــالثاء      
 م.لمقاربات الوسائط   

ملوكًأ.   
93ق:        تط  

منهجٌةالمقاربات ال   
قرشوشأ.   

44ق:         تط  

 المقاربات المنهجٌة 
قرشوشأ.   

15 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 الدراسات الثقافٌة   
دهارأ.   

23تط     ق:   

 المقاربات الكمٌة
مهريأ.   

47ق:        تط  

 لغة أجنبٌة
بوقزولةأ.   

44ق:        تط  

 المقاربات الكمٌة
مهريأ.   

11مح       ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

  قسم علوم اإلعالم واالتصال                           

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثانً   الالفوج:                                                                      االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة 0ماسترالسنة األولى    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 الدراسات الثقافٌة 

لهوةأ.   
21 :ق     مح  

 م.لمقاربات الوسائط 
بودهانأ.   

21 :ق       مح  

 علم اجتماع الجمهور  
لصلجأ.   

21ق:       مح  

  
 األحــــــــــد

 نظرٌات االتصال 
 أ. عكوباش

43ق:         تط  

 ابستمولوجٌا ع.االتصا
برادشةأ.   

25مح        ق:   

 الرأي العام 
بلوصٌفأ.   

25ق:        مح  

 نظرٌات االتصال
عكوباشأ.   
25 :ق      مح  

 
 االثنـــــــٌن

 الثــــــالثاء      
 م.لمقاربات الوسائط  

ملوكًأ.   
42ق:        تط  

 ابستمولوجٌا ع.االتصا
برادشةأ.   

44ق:         تط  

منهجٌةالمقاربات ال  
قرشوشأ.   

44ق:         تط  

 المقاربات المنهجٌة  
قرشوشأ.   

15 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 المقاربات الكمٌة  
حداديأ.   

47ق:        تط  

 لغة أجنبٌة
بوقزولةأ.   

93ق:        تط  

 الدراسات الثقافٌة 
دهارأ.   

23تط     ق:   

 المقاربات الكمٌة
مهريأ.   

11مح       ق:   

 
 الخـمـٌــس

    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ول    األالفوج:                                                                      االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة 0ماسترالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 األحــــــــــد      

 
 االثنـــــــٌن      

 
       

 الثــــــالثاء
 الملتقٌات   

بودهانأ.   
25 :ق      مح  

   
 األربـــــعاء

 
 التربص فً المؤسسة    

عواجأ.   
01 :ق      مح  

  
 الخـمـٌــس

 
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمٌن دباغٌن الهضاب سطٌف  

 كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزٌع األسبوعً  للمحاضرات والتطبٌقات

  السداسً الثانً 0202/0202

ثانً   الالفوج:                                                                      االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة 0ماسترالسنة الثانٌة    

03.52 --- 01  01 --- 03.52  00.52 --- 01  00 --- 00.52  2.52 --- 00  8 --- 2.52  الٌـوم/التوقٌت 
 األحــــــــــد      

 
 االثنـــــــٌن      

 
       

 الثــــــالثاء
 الملتقٌات   

بودهانأ.   
25 :ق      مح  

   
 األربـــــعاء

 
 التربص فً المؤسسة    

عواجأ.   
01 :ق      مح  

  
 الخـمـٌــس

 
    رئٌس مصلحة التعلٌم والتقٌٌم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 

 


