
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

    20.  20.  20.    21األفواج:                                                                                                            اإلعالم واالتصالة  الثالثالسنة 

16 ---- 17  15 ----- 16  10 ---- 15  10 ----- 10  10 ----- 10  11 ------- 10  12 --- 11 التوقٌت الٌـوم/   

                نظرٌات التنظٌم 

05 مد:     أ. أفٌدة  

  نظرٌات اإلعالم واالتصال

05 مد:   أ. رفاس  

 االثنــــــٌن     
20/11/0202  

          استراتٌجٌات االتصال 

03 مد:     سهٌلًأ.   

           دراسات الجمهور

03 مد:    مهريأ.   

لثالثـــــاءا       
20/11/0202  

      الراشد وأخالقٌات م الحكم

05 مد:    بلوصٌفأ.   

  تدرٌب على انجاز مذكرة 

05 مد:    العطريأ.   

      
 

ربعـــــاءاأل   
20/11/0202  

 حمالت االتصال العمومً     

03 مد:    همٌسًأ.   

 الخـمـٌـس      
25/11/0202  

 لغة أجنبٌة     

03 :مد    أ. ....   

 ملتقى المنهجٌة    

03 مد:    هنوزأ.   

 الســـــــبت
27/11/0202  

 األحــــــــد       
28/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

    28.  27.  26.    25األفواج:                                                                                            اإلعالم واالتصالة  الثالثالسنة 

16 ---- 17  15 ----- 16  10 ---- 15  10 ----- 10  10 ----- 10  11 ------- 10  12 --- 11 التوقٌت الٌـوم/   

                نظرٌات التنظٌم 

06 مد:     أ. أفٌدة  

  نظرٌات اإلعالم واالتصال

06 مد:   أ. رفاس  

 االثنــــــٌن     
20/11/0202  

          استراتٌجٌات االتصال 

04 مد:     سهٌلًأ.   

           دراسات الجمهور

04 مد:    مهريأ.   

لثالثـــــاءا       
20/11/0202  

      الحكم الراشد وأخالقٌات م

06 مد:    بلوصٌفأ.   

  تدرٌب على انجاز مذكرة 

06 مد:    العطريأ.   

      
 

ربعـــــاءاأل   
20/11/0202  

 حمالت االتصال العمومً     

04 مد:    همٌسًأ.   

 الخـمـٌـس      
25/11/0202  

 لغة أجنبٌة     

04 :مد    أ. ....   

 ملتقى المنهجٌة    

04 مد:    أ. هنوز  

 الســـــــبت
27/11/0202  

 األحــــــــد       
28/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

    12.    29  األفواج:                                                                                                  اإلعالم واالتصالة  الثالثالسنة 

16 ---- 17  15 ----- 16  10 ---- 15  10 ----- 10  10 ----- 10  11 ------- 10  12 --- 11 التوقٌت الٌـوم/   

                نظرٌات التنظٌم 
                        أ. أفٌدة

04و  03 :ق  

  نظرٌات اإلعالم واالتصال
                      أ. رفاس

04و  03 :ق    

 االثنــــــٌن     
20/11/0202  

          استراتٌجٌات االتصال 

04 مد:     سهٌلًأ.   

           دراسات الجمهور

04و  03 :ق    مهريأ.   

لثالثـــــاءا       
20/11/0202  

      الحكم الراشد وأخالقٌات م
                     بلوصٌفأ. 

04و  03 :ق  

  تدرٌب على انجاز مذكرة 
                 العطريأ. 

04و  03 :ق  

      
 

ربعـــــاءاأل   
20/11/0202  

 حمالت االتصال العمومً     
                      همٌسًأ. 

04و  03 :ق  

 الخـمـٌـس      
25/11/0202  

 لغة أجنبٌة     
             أ. .... 

04و  03 :ق  

 ملتقى المنهجٌة    
              أ. هنوز

04و  03 :ق  

 الســـــــبت
27/11/0202  

 األحــــــــد       
28/11/0202  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

    20.    21األفواج:                                                                              1اتصال وعالقات عامة  ماســـــتر السنة األولى  

16 ---- 17  15 ----- 16  10 ---- 15  10 ----- 10  10 ----- 10  11 ------- 10  12 --- 11 التوقٌت الٌـوم/   

                واالتصال البالغة  
00 ق:     حدروش أ.       

  تمولوجٌا علوم اإلعالم واالتصالابس
00 ق:        رزاقأ.   

 االثنــــــٌن   
20/11/0202  

           إدارة العالقات العامة  
00 ق:     أ. بودهان  

    جاهات الحدٌثة فً العالقات.ع االت
00:ق       أ. بوعون  

  

 
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
                  تحلٌل الخطاب   

00 ق:       قاسم أ.   
                        تقٌٌم الرأي العام

00 ق:     أ. بلوصٌف   
     

 
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
   االتصال والتسوٌق العمومً  

00 ق:      أ. مهري  
              المقاربات الكٌفٌة والكمٌة

00 ق:    أ. رجم  
  

 
 الخـمـٌـس 

25/11/0202  
 لغة أجنبٌة   

00 أ. ....     ق:  
 الســـــــبت   

27/11/0202  
 األحــــــــد       

28/11/0202  

 

 

 

  



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً األول   

     من االثنٌن 0202/11/20 إلى األحـــد 0202/11/28

    20.    21األفواج:                                                                1االتصال الجماهٌري والوسائط الجدٌدة  ماســـــتر السنة األولى  

16 ---- 17  15 ----- 16  10 ---- 15  10 ----- 10  10 ----- 10  11 ------- 10  12 --- 11 التوقٌت الٌـوم/   

        نظرٌات االتصال الجماهٌري  
10 ق:       أ.عكوباش  

ابستمولوجٌا علوم اإلعالم 
10 ق:        أ. برادشة واالتصال  

 االثنــــــٌن   
20/11/0202  

      الرأي العام والوسائط الجدٌدة  
10 ق:        بلوصٌفأ.        

  مدخل لمقاربات الوسائط الجدٌدة
10:ق       أ. بودهان  

 

 
 

 
لثالثـــــاءا   

20/11/0202  
                       تحلٌل الخطاب   

10 ق:        أفٌدةأ.    
منهجٌة دراسة االتصال الجماهٌري 

10 ق:      أ. قرشوش  
     

 
ربعـــــاءاأل   

20/11/0202  
        ع المقاربات الكمٌة والكٌفٌة  

10 ق:      أ. حدادي   
المقاربات النظرٌة لدراسات 

10 ق:      الجمهور أ. سعٌدانً  
  

 
 الخـمـٌـس 

25/11/0202  
 لغة أجنبٌة   

10 أ. ....     ق:  
 الســـــــبت   

27/11/0202  
 األحــــــــد       

28/11/0202  

 

 


