
2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: األول    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
تكنولوجيا اإلعالم   

 واالتصال
مرمول أ.  
44 :ق      تط  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتيأ.   
25 :مد       مح  

 لغة أجنبية 
بوقندورة أ.  
44 :ق        تط  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتي أ.  
44:ق        تط  

 
 األحــــــــــد

يةأنثربولوجيا اجتماع  
عدال أ.  

52 مد:      مح  

 فنيات التحرير  
بلوطيأ.   

44: ق        تط  

اإلعالم  تكنولوجيا
 واالتصال

حماديأ.   
20مح      مد:   

  
 االثنـــــــين

 م.للعلوم القانونية  
العطافي أ.  
02 مد:       مح   

 مناهج وتقنيات بحث  
مجالدي أ.  
02 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

عاقتصاديات وسائل إ  
حراويأ.   

84تط        ق:   

يةأنثربولوجيا اجتماع  
قريقةأ.   

83تط       ق:   

 فنيات التحرير 
رزاق أ.  

52 مد:      مح   

 عرض البيانات
لعفيفي أ.  

44 :ق          تط  

  
 األربـــــعاء

 مناهج وتقنيات بحث    
سهيليأ.   

84تط         ق:   

عاقتصاديات وسائل إ  
قرناني أ.  

02 مد:      مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                    

خلفة .ن                                                                                                                                                                   



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

تصال                            قسم علوم اإلعالم واال  

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: الثانـــــي    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 فنيات التحرير  

بلوطيأ.   
64تط        ق:   

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتيأ.   
25 :مد       مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتي أ.  
43:ق       تط   

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

مرمول أ.  
84 :ق      تط  

 
 األحــــــــــد

يةأنثربولوجيا اجتماع  
عدال أ.  

52 مد:       مح  

يةأنثربولوجيا اجتماع   
عدالأ.  

44تط       ق:   

تكنولوجيا اإلعالم  
 واالتصال

حماديأ.   
20مح      مد:   

  
 االثنـــــــين

 م.للعلوم القانونية  
العطافي أ.  
02 مد:       مح   

وتقنيات بحث مناهج    
مجالدي أ.  
02 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 فنيات التحرير   
رزاق أ.  

52 مد:       مح   

عاقتصاديات وسائل إ  
حدروشأ.   

44تط       ق:   

 عرض البيانات
عشاشة أ.  

44 :ق       تط  

 
 األربـــــعاء

 مناهج وتقنيات بحث  
سهيليأ.   

83تط       ق:   

 لغة أجنبية
بوقندورة أ.  

48 :ق       تط  

عاقتصاديات وسائل إ   
قرناني أ.  

02 مد:       مح  

 
 الخـمـيــس

    التعليم والتقييمرئيس مصلحة                                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                                            



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

اإلعالم واالتصال                             قسم علوم  

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: الثالـــــث    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 عرض البيانات 

عشاشة أ.  
43 :ق      تط  

 لغة أجنبية
صالحي أ.  
73 :ق      تط  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتيأ.   
25 :مد       مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

أعراب أ.  
24:ق      تط   

  
 األحــــــــــد

يةأنثربولوجيا اجتماع  
عدال أ.  

52 مد:       مح  

يةأنثربولوجيا اجتماع  
عدالأ.   

34تط       ق:   

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

قرة أ.  
43 :ق        تط  

تكنولوجيا اإلعالم  
 واالتصال

حماديأ.   
20مح      مد:   

 مناهج وتقنيات بحث
سهيليأ.   

73تط       ق:   

 
 االثنـــــــين

 م.للعلوم القانونية  
العطافي أ.  
02 مد:       مح   

 مناهج وتقنيات بحث  
مجالدي أ.  
02 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 فنيات التحرير  
 أ. رزاق
34تط       ق:   

 فنيات التحرير
رزاق أ.  

52 مد:      مح   

   
 األربـــــعاء

عاقتصاديات وسائل إ    
حراويأ.   

64تط      ق:   

عاقتصاديات وسائل إ    
قرناني أ.  

02 مد:        مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: الرابــــع    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 عرض البيانات

عشاشة أ.  
44 :ق        تط  

 فنيات التحرير
بلوطيأ.   

44تط       ق:   

م.علوم اإلعالم  
 واالتصال

سبتيأ.   
25 :مد       مح  

    
 األحــــــــــد

يةأنثربولوجيا اجتماع  
عدال أ.  

52 مد:       مح  

اإلعالم  تكنولوجيا  
 واالتصال

قرة أ.  
44 :ق      تط  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

حماديأ.   
20مح      مد:   

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتي أ.  
46:ق       تط  

 
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية 
بوقندورة أ.  
43 :ق       تط  

 م.للعلوم القانونية
العطافي أ.  
02 مد:       مح   

 مناهج وتقنيات بحث
ملوكيأ.   

44تط        ق:   

 مناهج وتقنيات بحث 
مجالدي أ.  
02 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

عاقتصاديات وسائل إ   
حراويأ.   

84تط        ق:   

 فنيات التحرير 
رزاق أ.  
52 مد:     مح   

   
 األربـــــعاء

يةأنثربولوجيا اجتماع     
دخانأ.   

34تط        ق:   

عاقتصاديات وسائل إ   
قرناني أ.  

02 مد:        مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: الخامــس    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
تكنولوجيا اإلعالم   

 واالتصال
حمادي أ.  

43 :ق       تط  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتيأ.   
25 :مد       مح  

    
 األحــــــــــد

يةأنثربولوجيا اجتماع  
عدال أ.  

52 مد:        مح  

 فنيات التحرير 
رفاسأ.   

84تط       ق:   

تكنولوجيا اإلعالم  
 واالتصال

حماديأ.   
20مح      مد:   

  
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية
بوقندورة أ.  
44 :ق      تط  

 م.للعلوم القانونية 
العطافي أ.  
02 مد:      مح   

 مناهج وتقنيات بحث  
مجالدي أ.  
02 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

يةأنثربولوجيا اجتماع  
ريقةأ. ق  
64ق:    تط       

 م.علوم اإلعالم واالت 
سعيداني أ.  
46:ق        تط  

 فنيات التحرير
رزاق أ.  

52 مد:        مح   

 مناهج وتقنيات بحث
ملوكيأ.   

64تط       ق:   

  
 األربـــــعاء

 عرض البيانات   
سعداوي أ.  

46 :ق        تط  

عاقتصاديات وسائل إ  
رنانيأ. ق  

64تط       ق:   

عوسائل إاقتصاديات   
قرناني أ.  

02 مد:        مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: السادس    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
تكنولوجيا اإلعالم  

 واالتصال
حمادي أ.  
46 :ق      تط  

م.علوم اإلعالم  
 واالتصال

سبتيأ.   
25 :مد       مح  

 لغة أجنبية
صالحي أ.  
44 :ق       تط   

  
 األحــــــــــد

يةأنثربولوجيا اجتماع  
عدال أ.  

52 مد:        مح  

تكنولوجيا اإلعالم    
 واالتصال

حماديأ.   
20مح      مد:   

 فنيات التحرير
بلوطيأ.   

34تط       ق:   

 
 االثنـــــــين

 م.للعلوم القانونية  
العطافي أ.  
02 مد:       مح   

 مناهج وتقنيات بحث 
ملوكيأ.   

44تط        ق:   

 مناهج وتقنيات بحث
مجالدي أ.  
02 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 م.علوم اإلعالم واالت 
سعيداني أ.  
46:ق      تط  

 فنيات التحرير 
رزاق أ.  

52 مد:        مح   

   
 األربـــــعاء

يةأنثربولوجيا اجتماع   
بن شرقيةأ.   

44تط      ق:   

 عرض البيانات
سعداوي أ.  

44 :ق        تط  

عاقتصاديات وسائل إ  
مهريأ.   

44تط        ق:   

عاقتصاديات وسائل إ   
قرناني أ.  

02 مد:        مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                   

ن. خلفة                                                                                                                                         



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

       قسم علوم اإلعالم واالتصال                      

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: السابــــــع    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 فنيات التحرير 

رفاسأ.   
84تط       ق:   

 لغة أجنبية
بوقندورة أ.  
83 :ق      تط  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتيأ.   
25 :مد       مح  

م.علوم اإلعالم   
 واالتصال

أعراب أ.  
44:ق       تط  

 
 األحــــــــــد

يةأنثربولوجيا اجتماع  
عدال أ.  

52 مد:       مح  

 مناهج وتقنيات بحث
مجالديأ.   

44تط       ق:   

تكنولوجيا اإلعالم  
 واالتصال

حمادي أ.  
46 :ق       تط  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

حماديأ.   
20مح      مد:   

  
 االثنـــــــين

 م.للعلوم القانونية  
العطافي أ.  
02 مد:       مح   

 مناهج وتقنيات بحث  
مجالدي أ.  
02 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

عاقتصاديات وسائل إ    
حدروشأ.   

84تط      ق:   

 فنيات التحرير
رزاق أ.  

52 مد:       مح   

   
 األربـــــعاء

يةأنثربولوجيا اجتماع    
بن شرقيةأ.   

34تط       ق:   

 عرض البيانات 
سعداوي أ.  

44 :ق        تط  

عاقتصاديات وسائل إ  
قرناني أ.  

02 مد:        مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                      

ن. خلفة                                                                                                                                              



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

            قسم علوم اإلعالم واالتصال                 

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: الثامــــن    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
تكنولوجيا اإلعالم 

 واالتصال
حمادي أ.  

43 :ق       تط  

 لغة أجنبية
صالحي أ.  
44 :ق       تط  

 عرض البيانات
عشاشة أ.  

44 :ق       تط  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتيأ.   
25 :مد       مح  

    
 األحــــــــــد

يةأنثربولوجيا اجتماع  
عدال أ.  

52 مد:       مح  

 مناهج وتقنيات بحث 
مجالديأ.   

44تط       ق:   

 فنيات التحرير
رفاسأ.   

44تط       ق:   

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

حماديأ.   
20مح      مد:   

  
 االثنـــــــين

يةأنثربولوجيا اجتماع   
عدالأ.   

64تط       ق:   

القانونيةم.للعلوم   
العطافي أ.  
02 مد:       مح   

 مناهج وتقنيات بحث  
مجالدي أ.  
02 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 فنيات التحرير   
رزاق أ.  

52 مد:       مح   

 م.علوم اإلعالم واالت
سعيداني أ.  
44:ق        تط  

  
 األربـــــعاء

عاقتصاديات وسائل إ     
حدروشأ.   

44تط        ق:   

عاقتصاديات وسائل إ   
قرناني أ.  

02 مد:        مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: التاســــع    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
تكنولوجيا اإلعالم  

 واالتصال
مرمول أ.  
83 :ق      تط  

 م.علوم اإلعالم واالت
أم الرقاب أ.  
44:ق        تط  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

سبتيأ.   
25 :مد       مح  

 فنيات التحرير
رفاسأ.   

44تط        ق:    

  
 األحــــــــــد

يةأنثربولوجيا اجتماع  
عدال أ.  

52 مد:       مح  

 لغة أجنبية 
صالحي أ.  

46 :ق        تط  

تكنولوجيا اإلعالم  
 واالتصال

حماديأ.   
20مح      مد:   

  
 االثنـــــــين

 م.للعلوم القانونية  
العطافي أ.  
02 مد:       مح   

 مناهج وتقنيات بحث 
مجالديأ.   

64تط       ق:   

وتقنيات بحث مناهج  
مجالدي أ.  
02 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

عاقتصاديات وسائل إ   
حدروشأ.   

88تط       ق:   

 عرض البيانات
سعداوي أ.  

44 :ق        تط  

 فنيات التحرير
رزاق أ.  

52 مد:       مح   

   
 األربـــــعاء

يةأنثربولوجيا اجتماع      
دخانأ.   

44تط        ق:   

عوسائل إاقتصاديات   
قرناني أ.  

02 مد:       مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: العاشــــــر   

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 فنيات التحرير

بلوطيأ.   
44تط       ق:   

م.علوم اإلعالم   
 واالتصال

سبتيأ.   
25 :مد       مح  

تكنولوجيا اإلعالم  
 واالتصال

مرمول أ.  
46 :ق      تط  

  
 األحــــــــــد

يةأنثربولوجيا اجتماع  
عدال أ.  

52 مد:      مح  

أجنبية لغة    
صالحي أ.  
34 :ق       تط  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

حماديأ.   
20مح      مد:   

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

أم الرقاب أ.  
44:ق       تط  

 
 االثنـــــــين

يةأنثربولوجيا اجتماع  
عبوبأ.   

34تط       ق:   

 م.للعلوم القانونية 
العطافي أ.  
02 مد:       مح   

وتقنيات بحث مناهج  
مجالديأ.   

34تط        ق:   

 مناهج وتقنيات بحث 
مجالدي أ.  
02 مد:      مح   

 
 الثــــــالثاء

 فنيات التحرير   
رزاق أ.  

52 مد:       مح   

   
 األربـــــعاء

 عرض البيانات 
سعداوي أ.  

46 :ق        تط  

عاقتصاديات وسائل إ    
حدروشأ.   

44تط       ق:   

عوسائل إاقتصاديات   
قرناني أ.  

02 مد:       مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثالثة  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: األول    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 نظريات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد      مح  

 نظريات اإلعالم واالت
 أ. رفاس

44تط        ق:   

   
 األحــــــــــد

 ت.إنجاز مذكرة 
  لعرباويأ. 

44تط       ق:   

 حمالت االتصال العمو
هميسيأ.   

25 :مد       مح  

الجمهوردراسة    
  برشأ. 

44: ق      تط  

 الحكم الراشد
بلوصيفأ.   
25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــين

 نظريات التنظيم 
أفيدةأ.   

25 :مد       مح  

 نظريات التنظيم  
قامونأ.   

44تط       ق:   

 لغة أجنبية
معماش أ.  
44 :ق      تط  

 
 الثــــــالثاء

 حمالت االتصال العمو
 أ. رغيس

44ق: تط          

 دراسة الجمهور   
  مهريأ. 

25 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

الاستراتيجيات االتص     
سهيلي أ.   

25 :مد      مح  

صالاستراتيجيات االت  
ساعدأ.   

24تط      ق:   

 ملتقى المنهجية
هنوزأ.   

44تط       ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                     

ن. خلفة                                                                                                                                           

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثالثة  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: الثانــــي    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
واالتنظريات اإلعالم    

مبنيأ.   
73تط       ق:   

 نظريات اإلعالم واالت
رفاسأ.   

25 :مد      مح  

 ملتقى المنهجية 
بودهانأ.   

73تط       ق:   

 ت.إنجاز مذكرة
  عكوباشأ. 

73تط       ق:   

 
 األحــــــــــد

 دراسة الجمهور 
  رشبأ. 

73: ق      تط  

 حمالت االتصال العمو
هميسيأ.   

25 :مد      مح  

 الحكم الراشد  
بلوصيفأ.   
25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــين

 نظريات التنظيم 
أفيدةأ.   

25 :مد       مح  

 لغة أجنبية
معماش أ.  

73 :ق       تط  

 نظريات التنظيم
قامونأ.   

73تط       ق:   

   
 الثــــــالثاء

 حمالت االتصال العمو 
 أ. رغيس
73تط       ق:   

 دراسة الجمهور  
  مهريأ. 

25 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

الاستراتيجيات االتص     
سهيلي أ.   

25 :مد        مح  

الاستراتيجيات االتص   
  مقيدشأ. 

73تط       ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثالثة  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: الثالــــث    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 نظريات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد       مح  

    
 األحــــــــــد

الاستراتيجيات االتص  
  مجالديأ. 

34تط       ق:   

 حمالت االتصال العمو 
هميسيأ.   

25 :مد        مح  

 ملتقى المنهجية 
بكارأ.   

44تط      ق:   

الراشد الحكم  
بلوصيفأ.   

25 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 نظريات التنظيم 
أفيدةأ.   

25 :مد       مح  

 نظريات التنظيم
أفيدةأ.   

34تط        ق:   

 لغة أجنبية
معماش أ.  

44 :ق        تط  

 دراسة الجمهور 
  برشأ. 

43: ق       تط  

 
 الثــــــالثاء

 حمالت االتصال العمو
أم الرتمأ.   

34تط       ق:   

 نظريات اإلعالم واالت 
قرشوشأ.   

43تط       ق:   

 دراسة الجمهور 
  مهريأ. 

25 :مد          مح  

  
 األربـــــعاء

 ت.إنجاز مذكرة  
مقيدشأ.   

84تط       ق:   

الاستراتيجيات االتص  
سهيلي أ.   

25 :مد       مح  

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثالثة  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: الرابــــع    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 نظريات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد       مح  

 ت.إنجاز مذكرة
  لعرباويأ. 

64تط       ق:   

   
 األحــــــــــد

 نظريات اإلعالم واالت 
 أ. رفاس

24تط        ق:   

 حمالت االتصال العمو
هميسيأ.   

25 :مد        مح  

الاستراتيجيات االتص   
  مبنيأ. 

44تط       ق:   

 الحكم الراشد
بلوصيفأ.   

25 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 نظريات التنظيم 
أفيدةأ.   

25 :مد       مح  

 نظريات التنظيم
قامونأ.   

44تط       ق:   

 حمالت االتصال العمو 
أم الرتمأ.   

83تط       ق:   

  
 الثــــــالثاء

 دراسة الجمهور     
مهريأ.   

25 :مد      مح  

 لغة أجنبية
لقديم أ.  

26 :ق       تط  

 
 األربـــــعاء

 دراسة الجمهور  
  بوعونأ. 

44: ق       تط  

استراتيجيات 
 االتصال

سهيلي أ.   
25 :مد      مح  

 ملتقى المنهجية
هنوزأ.   

43 تط       ق:  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثالثة  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: الخامــــس    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 ملتقى المنهجية

بكارأ.   
46 ق:تط         

 نظريات اإلعالم واالت 
رفاسأ.   

25 :مد      مح  

 ت.إنجاز مذكرة 
  لعرباويأ. 

84تط      ق:   

 نظريات التنظيم
بن برغوثأ.   

44تط       ق:   

 
 األحــــــــــد

 نظريات اإلعالم واالت
قرشوشأ.   

48تط        ق:   

 حمالت االتصال العمو
أم الرتمأ.   

84تط        ق:   

االتصال العموحمالت   
هميسيأ.   

25 :مد        مح  

 الحكم الراشد  
بلوصيفأ.   
25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــين

 نظريات التنظيم 
أفيدةأ.   

25 :مد       مح  

الاستراتيجيات االتص  
  بن برغوثأ. 

64تط       ق:   

 لغة أجنبية
لقديم أ.  

46 :ق       تط  

   
 الثــــــالثاء

 دراسة الجمهور  
  بوعونأ. 

44: ق       تط  

 دراسة الجمهور  
  مهريأ. 

25 :مد      مح  

  
 األربـــــعاء

الاستراتيجيات االتص     
سهيلي أ.   

25 :مد       مح  

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثالثة  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: السادس    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 نظريات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد      مح  

 ت.إنجاز مذكرة 
  عكوباشأ. 

74تط       ق:   

 ملتقى المنهجية
بودهانأ.   

47 تط     ق:  

 
 األحــــــــــد

 حمالت االتصال العمو
أم الرتمأ.   

44تط        ق:   

 نظريات التنظيم
برادشةأ.   

64تط       ق:   

 حمالت االتصال العمو
هميسيأ.   

25 :مد      مح  

صالاالتستراتيجيات ا   
  ساعدأ. 

34تط       ق:   

 الحكم الراشد
بلوصيفأ.   
25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــين

 نظريات التنظيم 
أفيدةأ.   

25 :مد       مح  

     
 الثــــــالثاء

دراسة الجمهور      
بوعونأ.   

44: ق       تط  

 دراسة الجمهور
مهريسبتي أ.   
25 :مد       مح  

 نظريات اإلعالم واالت
حداديأ.   

43تط       ق:   

 
 األربـــــعاء

الاستراتيجيات االتص     
سهيلي أ.   

25 :مد        مح  

 لغة أجنبية 
معماش أ.  

48 :ق       تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثالثة  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: السابـــــع    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 نظريات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد       مح  

 ت.إنجاز مذكرة
  عكوباشأ. 

44تط       ق:   

   
 األحــــــــــد

 نظريات التنظيم
برادشةأ.   

44تط       ق:   

 ملتقى المنهجية
نوريأ.   

44 تط       ق:  

 حمالت االتصال العمو
هميسيأ.   

25 :مد        مح  

الستراتيجيات االتصا  
  ساعدأ. 

87تط       ق:   

الراشد الحكم   
بلوصيفأ.   

25 :مد        مح  

 
 االثنـــــــين

 نظريات التنظيم 
أفيدةأ.   

25 :مد      مح  

 نظريات اإلعالم واالت 
قرشوشأ.   

42تط       ق:   

 لغة أجنبية
لقدم أ.  

42 :ق       تط  

  
 الثــــــالثاء

 حمالت االتصال العمو  
أم الرتمأ.   

82تط       ق:   

  
 

 دراسة الجمهور
  مهريأ. 

25 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

الاستراتيجيات االتص     
سهيلي أ.   

25 :مد       مح  

 دراسة الجمهور
  مهريأ. 

83: ق       تط  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثالثة  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: الثامـــــن    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52 تاليـوم/التوقي   
 نظريات التنظيم 

قامونأ.   
42تط       ق:   

 نظريات اإلعالم واالت
رفاسأ.   

25 :مد       مح  

    
 األحــــــــــد

 دراسة الجمهور
  برشأ. 

46: ق       تط  

 حمالت االتصال العمو 
هميسيأ.   

25 :مد مح        

 ت.إنجاز مذكرة
  لعرباويأ. 

84تط       ق:   

الستراتيجيات االتصا  
سهيليأ.   

84تط       ق:   

الراشد الحكم  
بلوصيفأ.   

25 :مد       مح  

 
 االثنـــــــين

 نظريات التنظيم 
أفيدةأ.   

25 :مد      مح  

 حمالت االتصال العمو 
هميسيأ.   

74تط       ق:   

 لغة أجنبية 
لقديم أ.  

44 :ق       تط  

 
 الثــــــالثاء

ملتقى المنهجية      
هنوزأ.   

43 تط       ق:  
 

 دراسة الجمهور
مهري أ.   

25 :مد       مح  

  
 األربـــــعاء

الاستراتيجيات االتص     
سهيلي أ.   

25 :مد       مح  

 نظريات اإلعالم واالت
حداديأ.   

47تط          ق:   

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثالثة  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: التاســـــع    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 ملتقى المنهجية 

بشيشأ.   
44 ق:  تط       

 نظريات اإلعالم واالت
رفاسأ.   

25 :مد     مح  

تنظريات اإلعالم وا  
مبنيأ.   

44تط       ق:   

   
 األحــــــــــد

 حمالت االتصال العمو  
هميسيأ.   

25 :مد       مح  

الستراتيجيات االتصا  
  سهيليأ. 

44تط        ق:   

 ت.إنجاز مذكرة
  لعرباويأ. 

44تط       ق:   

الراشد الحكم  
بلوصيفأ.   
25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــين

 نظريات التنظيم 
أفيدةأ.   

25 :مد      مح  

 دراسة الجمهور  
  برشأ. 

44: ق        تط  

 حمالت االتصال العمو
هميسيأ.   

64تط       ق:   

 
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبية 
لقديم أ.  

44 :ق       تط  

 نظريات التنظيم 
برادشةأ.   

44تط      ق:   

 دراسة الجمهور
مهريأ.   

25 :مد      مح  

  
 األربـــــعاء

الاستراتيجيات االتص     
سهيلي أ.   

25 :مد       مح  

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثالثة  اإلعالم واالتصال                                                                                               الفوج: العاشـــــر    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 نظريات اإلعالم واالت  

رفاسأ.   
25 :مد      مح  

 نظريات التنظيم 
بن برغوثأ.   

44تط       ق:   

 ت.إنجاز مذكرة
لعرباويأ.   

24تط       ق:   

 
 األحــــــــــد

 حمالت االتصال العمو  
هميسيأ.   

25 :مد     مح  

 ملتقى المنهجية
نوريأ.   

27 ق:  تط       

صالستراتيجيات االتا  
  بن برغوثأ. 

46تط        ق:   

الراشد الحكم  
بلوصيفأ.   
25 :مد      مح  

 
 االثنـــــــين

 نظريات التنظيم 
أفيدةأ.   

25 :مد     مح  

 دراسة الجمهور 
  برشأ. 

48: ق      تط  

 لغة أجنبية
معماش أ.  

47 :ق       تط  

تنظريات اإلعالم وا  
قرشوشأ.   

27تط       ق:   

 
 الثــــــالثاء

 حمالت االتصال العمو 
أم الرتمأ.   

43تط        ق:   

   
 

 دراسة الجمهور
  مهريأ. 

25 :مد      مح  

  
 األربـــــعاء

الاستراتيجيات االتص     
سهيلي أ.   

25 :مد       مح  

   
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                               

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة األولى  ماستر2 اتصال وعالقات عامة                                                                                    الفوج: األول    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 تقييم الرأي العام    

بلوصيفأ.   
78 ق:  تط       

 تقييم الرأي العام
بلوصيفأ.   
25 :ق      مح  

 
 األحــــــــــد

ابستمولوجيا علوم   
 اإلعالم

رزاقأ.   
22 :ق       مح  

 إدارة العالقات العامة
سبتيأ.   

44ق:        تط  

ابستمولوجيا علوم 
 اإلعالم

رزاقأ.   
73تط      ق:   

 إدارة العالقات العامة
بودهانأ.   

21 :ق       مح  

 
 االثنـــــــين

 الثــــــالثاء      
 البالغة واالتصال

حدروشأ.   

25مح      ق:   

 لغة أجنبية
 أ. صريفق

73ق:      تط  

المقاربات الكيفية    
  راويأ. ح

73تط       ق:   
 

 االتجاهات الحديثة
 أ. بوعون

76ق:       تط  

 تحليل الخطاب
حدروشأ.   

21 :ق      مح  

 
 األربـــــعاء

 االتجاهات الحديثة 
بوعونأ.   

25 :ق      مح  

 االتصال والتسويق 
 أ. مهري 

74تط          ق:   

 المقاربات الكيفية
رجم أ.   

21 :ق     مح  

 االتصال والتسويق
مهري أ.   

21 :ق      مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                 

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة األولى  ماستر2 اتصال وعالقات عامة                                                                                    الفوج: الثاني    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 تقييم الرأي العام   

سعداويأ.   
73 تط       ق:  

 لغة أجنبية
 أ. صريفق

73ق:      تط  

 تقييم الرأي العام
بلوصيفأ.   
25 :ق      مح  

 
 األحــــــــــد

ملوجيا علوم ابست 
 اإلعالم

رزاقأ.   
74تط      ق:   

ابستملوجيا علوم 
 اإلعالم

رزاقأ.   
22 :ق       مح  

 إدارة العالقات العامة 
سبتيأ.   

44ق:        تط  

 إدارة العالقات العامة
بودهانأ.   

21 :ق       مح  

 
 االثنـــــــين

 الثــــــالثاء      
 البالغة واالتصال

حدروشأ.   

25مح      ق:   

 االتصال والتسويق  
 أ. مهري 

44تط         ق:   

الكيفية المقاربات  
  راويأ. ح

73ق:     تط    

 تحليل الخطاب
حدروشأ.   

21 :ق      مح  

 
 األربـــــعاء

 االتجاهات الحديثة 
بوعونأ.   

25 :ق      مح  

 االتجاهات الحديثة 
 أ. بوعون

44ق:        تط  

 المقاربات الكيفية
رجم أ.   

21 :ق     مح  

 االتصال والتسويق
مهري أ.   

21 :ق      مح  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                 

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  ماستر0 اتصال وعالقات عامة                                                                                    الفوج: األول    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 األحــــــــــد      
 إعداد مذكرة 

غراف أ.   

02 :ق       مح  

زمةاالتصال وتسيير األ  
ساعدأ.   

50 :ق       مح  

 الثقافة االتصالية  
مبنيأ.   

12 :ق       مح  

 
 االثنـــــــين

 إعداد مذكرة
  رويشدأ. 

44ق:        تط  
 

االتصاليةالثقافة   
مبنيأ.   

44ق:        تط  

 تطبيقات العالقات
ملوكيأ.   

21ق:        مح  

    
 الثــــــالثاء

 لغة أجنبية
 أ. صريفق

44ق:        تط  

 إنتاج وإعداد مواد
قرنانيأ.   

23ق:         تط  

 إنتاج وإعداد مواد
 أ. قرناني

10ق:        مح  

  
 

 المقاولتية
رجم أ.   

15 :ق      مح  

 اإلشهار
عواجأ.   

12 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 صورة المؤسسة واالت 
صابرأ.   

01ق:           مح  

 صورة المؤسسة واالت
 أ. صابر
44تط       ق:   

زمةاالتصال وتسيير األ  
 أ. ساعد

44ق:        تط  

 اإلشهار 
واجأ. ع  

24ق:        تط  

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                              

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  ماستر0 اتصال وعالقات عامة                                                                                    الفوج: الثاني    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 األحــــــــــد      
 إعداد مذكرة 

غراف أ.   

02 :ق       مح  

زمةاالتصال وتسيير األ  
ساعدأ.   

50 :ق       مح  

 الثقافة االتصالية  
مبنيأ.   

12 :ق       مح  

 
 االثنـــــــين

 لغة أجنبية 
 أ. صريفق

42ق:        تط  

العالقات تطبيقات  
ملوكيأ.   

21ق:        مح  

 الثقافة االتصالية 
مبنيأ.   

84ق:        تط  

 إعداد مذكرة
  درويشأ. 

84ق:        تط  
 

 
 الثــــــالثاء

 إنتاج وإعداد مواد  
 أ. قرناني

10ق:        مح  

إنتاج وإعداد مواد   
قرنانيأ.   

48ق:         تط  
 

 المقاولتية
رجم أ.   

15 :ق      مح  

 اإلشهار
عواجأ.   

12 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 صورة المؤسسة واالت 
صابرأ.   

01ق:           مح  

زمةاالتصال وتسيير األ  
 أ. ساعد

24ق:        تط  

 صورة المؤسسة واالت
 أ. صابر
42تط       ق:   

 اإلشهار
واجأ. ع  

86ق:       تط  

  
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                

ن. خلفة                                                                                                                                  

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة األولى  ماستر2 االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة                                                                     الفوج: األول    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 تحليل الخطاب

أفيدةأ.   
21ق:        مح  

 م.لمقاربات الوسائط 
بودهانأ.   

21 :ق       مح  

 المقاربات النظرية 
 أ. سعيداني

47ق:       تط  

 المقاربات النظرية  
سعيدانيأ.   

21 :ق       مح  

  
 األحــــــــــد

اع.االتصابستمولوجيا     
برادشةأ.   

25مح      ق:   

 نظريات االتصال
 أ. عكوباش

24ق:      تط  

 الرأي العام
بلوصيفأ.   
25ق:      مح  

 نظريات االتصال
عكوباشأ.   

25 :ق       مح  

 
 االثنـــــــين

 الثــــــالثاء      
اابستملوجيا ع.االتص   

برادشةأ.   

43ق:        تط  

 م.لمقاربات الوسائط 
ملوكيأ.   

86ق:        تط  

امنهجية دراسة االتص   
 أ. قرشوش

24ق:        تط  

 منهجية دراسة االتصا
قرشوشأ.   

15 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 المقاربات الكمية   
حداديأ.   

47ق:        تط  

 لغة أجنبية
بوقزولةأ.   
44ق:      تط  

 المقاربات الكمية
حداديأ.   

11مح       ق:   

 
 الخـمـيــس

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                    

ن. خلفة                                                                                                                                           

 

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة األولى  ماستر2 االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة                                                                     الفوج: الثاني    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 تحليل الخطاب

أفيدةأ.   
21ق:        مح  

 م.لمقاربات الوسائط 
بودهانأ.   

21 :ق       مح  

 المقاربات النظرية  
 أ. سعيداني

34ق:       تط  

 المقاربات النظرية 
سعيدانيأ.   

21 :ق       مح  

  
 األحــــــــــد

 نظريات االتصال 
 أ. عكوباش

43ق:      تط  

اابستمولوجيا ع.االتص  
برادشةأ.   

25مح      ق:   

 الرأي العام 
بلوصيفأ.   
25ق:      مح  

 نظريات االتصال
عكوباشأ.   

25 :ق       مح  

 
 االثنـــــــين

 الثــــــالثاء      
 م.لمقاربات الوسائط  

ملوكيأ.   

42ق:        تط  

اابستملوجيا ع.االتص  
برادشةأ.   

44ق:        تط  

 المقاربات الكمية 
حداديأ.   

47ق:        تط  

 منهجية دراسة االتصا
قرشوشأ.   

15 :ق       مح  

 
 األربـــــعاء

 لغة أجنبية   
بوقزولةأ.   
83ق:      تط  

امنهجية دراسة االتص  
بوعونأ.   

23ق:        تط  

 المقاربات الكمية
حداديأ.   

11مح       ق:   

 
 الخـمـيــس

                                                 

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                    

ن. خلفة                                                                                                                                           

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

          قسم علوم اإلعالم واالتصال                   

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  ماستر0 االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة                                                                     الفوج: األول    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 األحــــــــــد      
  أساليب قياس جمهور  

حمادي أ.  

42ق:        تط  

 اثنوغرافيا الجمهور
 أ. هميسي

44ق:           تط  

 أساليب قياس جمهور  
مرمولأ.   

13ق:        مح  

 
 االثنـــــــين

 الوسائط الجديدة  
غرافأ.   

13 :ق     مح  

 اثنوغرافيا الجمهور  
هميسيأ.   

21 :ق     مح  

 الدراسات الثقافية 
لهوةأ.   

29 :ق     مح  

 
 الثــــــالثاء

لوتنظيم قانوني لت.مع  
هنوزأ.   

21ق:         مح  

لوتنظيم قانوني لت.مع  
 أ. هنوز

44ق:         تط  

 ورشة إعداد مذكرة 
رجمأ.   

25ق:        مح  

اء العموميضالف  
 أ. صابر

43ق:        تط  

 الفضاء العمومي
صابرأ.   

12مح       ق:   

 
 األربـــــعاء

 ورشة إعداد مذكرة  
رجمأ.   

74ق:        تط  

 المقاوالتية
رجمأ.   

25ق:       مح  

 الدراسات الثقافية 
دهارأ.   

43ق:        تط  

 لغة أجنبية
ذهبيأ.   

43ق:        تط  

 
 الخـمـيــس

                                                  

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                   

ن. خلفة                                                                                                                                         

 



2جامعة لمين دباغين الهضاب سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 التوزيع األسبوعي  للمحاضرات والتطبيقات

  السداسي األول 0202/0229

 السنة الثانية  ماستر0 االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة                                                                     الفوج: الثاني    

23.52 --- 21  21 --- 23.52  20.52 --- 21  22 --- 20.52  9.52 --- 22  8 --- 9.52  اليـوم/التوقيت 
 األحــــــــــد      
 اثنوغرافيا الجمهور 

 أ. هميسي

83ق:        تط  

  أساليب قياس جمهور  
مرمول أ.  

42ق:       تط  

 أساليب قياس جمهور 
مرمولأ.   

13ق:        مح  

 
 االثنـــــــين

 الوسائط الجديدة  
غرافأ.   

13 :ق     مح  

 اثنوغرافيا الجمهور  
هميسيأ.   

21 :ق     مح  

 الدراسات الثقافية 
لهوةأ.   

29 :ق     مح  

 
 الثــــــالثاء

لوتنظيم قانوني لت.مع  
هنوزأ.   

21ق:         مح  

اء العموميضالف  
 أ. صابر

44ق:        تط  

 ورشة إعداد مذكرة 
رجمأ.   

25ق:        مح  

 ورشة إعداد مذكرة
عواجأ.   

48ق:      تط  

 الفضاء العمومي
صابرأ.   

12مح       ق:   

 
 األربـــــعاء

لوتنظيم قانوني لت.مع    
 أ. هنوز

43ق:         تط  

 المقاوالتية
رجمأ.   

25ق:       مح  

 لغة أجنبية
ذهبيأ.   

44ق:        تط  

 الدراسات الثقافية 
دهارأ.   

46ق:        تط  

 
 الخـمـيــس

                                                  

    رئيس مصلحة التعليم والتقييم                                                                                                                                                   

ن. خلفة                                                                                                                                         


