
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/14

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

10 ---- 11  10 ----- 10  10 ----- 10  11 ------- 10  12 --- 11  5 ----- 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

 واالتصالنظرٌات اإلعالم   
03 مد:   أ. رفاس   

 الخـمـٌـس    
10/11/0202  

نظرٌات االتصال  
 التنظٌمً

03 مد:     قرنانًأ.   

    
 

 الســـــــبت 
10/11/0202  

 مشكالت اجتماعٌة   
03 مد:    أ. مهري  

     
 

 األحــــــــد 
11/11/0202  

 التسوٌق واإلشهار  
03 مد:    أ. همٌسً  

 تقنٌات االتصال
03 مد:  رجم   أ.   

  
 

 االثنــــــٌن 
12/11/0202  

 العالقات العامة    
03 مد:    ساعدأ.   

 لغة أجنبٌة
03 مد:    أ. ....  

لثالثـــــاءا   
13/11/0202  

      ملتقى المنهجٌة          
03 مد:    أ. هنوز     

ربعـــــاءاأل  
14/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/14

    24.  23.  22.    21األفواج:                                                                                                         اإلعالم واالتصالة  الثالثالسنة 

10 ---- 11  10 ----- 10  10 ----- 10  11 ------- 10  12 --- 11  5 ----- 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

 واالتصالنظرٌات اإلعالم   
04 مد:   أ. رفاس   

 الخـمـٌـس    
10/11/0202  

نظرٌات االتصال  
 التنظٌمً

02 مد:     قرنانًأ.   

    
 

 الســـــــبت 
10/11/0202  

 مشكالت اجتماعٌة   
04 مد:    أ. مهري  

     
 

 األحــــــــد 
11/11/0202  

 التسوٌق واإلشهار  
04 مد:    أ. همٌسً  

 تقنٌات االتصال
04 مد:  رجم   أ.   

  
 

 االثنــــــٌن 
12/11/0202  

 العالقات العامة    
04 مد:    ساعدأ.   

 لغة أجنبٌة
04 مد:    أ. ....  

لثالثـــــاءا   
13/11/0202  

      ملتقى المنهجٌة          
04 مد:    أ. هنوز     

ربعـــــاءاأل  
14/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/14

12.    25األفواج:                                                                                                         اإلعالم واالتصالة  الثالثالسنة   

10 ---- 11  10 ----- 10  10 ----- 10  11 ------- 10  12 --- 11  5 ----- 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

 نظرٌات اإلعالم واالتصال  
04.  03 :ق   أ. رفاس   

 الخـمـٌـس    
10/11/0202  

نظرٌات االتصال  
 التنظٌمً

05مد:     قرنانًأ.   

    
 

 الســـــــبت 
10/11/0202  

 مشكالت اجتماعٌة   
02 مد:    أ. مهري  

     
 

 األحــــــــد 
11/11/0202  

 التسوٌق واإلشهار  
02 مد:    أ. همٌسً  

 تقنٌات االتصال
02 مد:  رجم   أ.   

  
 

 االثنــــــٌن 
12/11/0202  

 العالقات العامة    
02 مد:    ساعدأ.   

 لغة أجنبٌة
02 مد:    أ. ....  

لثالثـــــاءا   
13/11/0202  

      ملتقى المنهجٌة          
02 مد:    أ. هنوز     

ربعـــــاءاأل  
14/11/0202  

 

 

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/14

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

10 ---- 11  10 ---- 10  10 ----- 10  11 -- 10  12 --- 11  5 ---- 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

الفضاء العمومً    
 وتكنولوجٌا االتصال

00 ق:      أ. غراف  

 ابستمولوجٌا علوم اإلعالم
00 ق:        رزاقأ.   

 الخـمـٌـس  
10/11/0202  

 المقاربات الكٌفٌة  
00 ق:       حداديأ.   

التخطٌط فً العالقات 
 العامة

00:ق       بوعونأ.   

 
 

 

 
 الســـــــبت 

10/11/0202  

مهارات االتصال       
00 ق:      عواجأ.   

 

ملتقى المنهجٌة    
00 ق:      بلوصٌفأ.   

 

 األحــــــــد 
11/11/0202  

التصال أإلقناعً والحجاجًا      

00 ق:      رجمأ.   
 تصمٌم الحمالت

00 ق:      أ. رجم  

 

 االثنــــــٌن 
12/11/0202  

 لغة أجنبٌة     
00 ق:     أ. بوقزولة  

لثالثـــــاءا   
13/11/0202  

ربعـــــاءاأل         
14/11/0202  

 

  



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

    برنامج االمتحان االستدراكً للسداسً الثانً

        من الخمٌس 0202/11/10 إلى األربعاء 0202/11/14

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

10 -- 11  10 -- 10  10 ----- 10  11 -- 10  12 --- 11  5 ---- 12  4 ------ 5 التوقٌت الٌـوم/   

 نظرٌات االتصال   
10 ق:       عكوباشأ.   

لابستمولوجٌا ع.االتصا  
10 ق:        برادشةأ.   

 الخـمـٌـس  
10/11/0202  

 المقاربات الكمٌة  
10 ق:      مهريأ.   

 م.لمقاربات الوسائط 
10:ق       بودهانأ.   

 

 
 

 
 الســـــــبت 

10/11/0202  
علم اجتماع الجمهور       

10 ق:      أ. لصلج  
 

المقاربات المنهجٌة     
10 ق:      قرشوشأ.   

 

 األحــــــــد 
11/11/0202  

 الدراسات الثقافٌة     
10 ق:        لهوةأ.   

 

 الرأي العام
10 ق:        أ. بلوصٌف  

 

 االثنــــــٌن 
12/11/0202  

 لغة أجنبٌة     
10 ق:    أ. بوقزولة  

لثالثـــــاءا   
13/11/0202  

ربعـــــاءاأل         
14/11/0202  

 

 


