
02جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

05.  04.  03.  02.    10األفواج:                                                              اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ---- 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 ملتقى المنهجية
مرمولأ.   

30مد:    تط   

 ملتقى المنهجية
مرمولأ.   

30مد:    تط   

 السبــــت       

 

      
 

 

 مشكالت اجتماعية 
قامونأ.   

30مح   مد:   

 مشكالت اجتماعية
قامونأ.   

30مح   مد:  

 
 األحــــــــد

 
نظريات اإلعالم 

 واالتصال
قرنانيأ.   

30مد    تطمح   

نظريات اإلعالم 
 واالتصال

قرنانيأ.   

30مد    تطمح    

التسويق 
 واإلشهار
 أ. هميسي 

30مد:   تطمح    

التسويق 
 واإلشهار
 أ. هميسي 

30مد:   تطمح    

      
 االثنــــــين

 

 العالقات العامة
قابوشأ.   

30مد:    تطمح   

 العالقات العامة
قابوشأ.   

30مد:    تطمح   

        
 الثـــــالثاء

 

      
 

 

 نظريات التنظيم 
أفيدةأ.   

30مد:   تطمح   

 نظريات التنظيم
أفيدةأ.   

30مد:   تطمح   

 
 األربــــعاء

 
 لغة إنجليزية

ذيب أ.   

30مد:    تط  

 لغة إنجليزية
ذيب أ.   

30مد:    تط  

لتقنيات االتصا  
بن برغوثأ.   

30مح     مد:  

لتقنيات االتصا  
بن برغوثأ.   

30مح     مد:  

      
لخميــــسا  

 

 



02لمين دباغين سطيف جامعة محمد   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

10.  09.  80.  70.    60األفواج:                                                              اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

61 --- 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ------ 10  8 ------ 9 تاليـوم/ التوقي   

 ملتقى المنهجية
هنوزأ.   

40مد:    تط   

 ملتقى المنهجية
هنوزأ.   

40مد:    تط   

 السبــــت       

 

 العالقات العامة       
ساعدأ.   

40مد:    تطمح   

 تقنيات االتصال
بكارأ.   

40مح     مد:  

 تقنيات االتصال
بكارأ.   

40مح     مد:  

 
 األحــــــــد

 
نظريات اإلعالم 

 واالتصال
 أ. رفاس

40مد    تطمح   

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. رفاس

40مد    تطمح   

 نظريات التنظيم
ابرادشةأ.   

40مد:   تطمح   

 نظريات التنظيم
ابرادشةأ.   

40مد:   تطمح   

      
 االثنــــــين

 

 العالقات العامة
ساعدأ.   

40مد:    تطمح   

 العالقات العامة
ساعدأ.   

40مد:    تطمح   

        
 الثـــــالثاء

 

 العالقات العامة      
ساعدأ.   

40مد:    تطمح   

 مشكالت اجتماعية
مهريأ.   

40مح   مد:  

 مشكالت اجتماعية
مهريأ.   

40مح   مد:  

 
 األربــــعاء

 
 لغة إنجليزية

صريفق أ.   

40مد:    تط  

 لغة إنجليزية
  صريفقأ. 

40مد:    تط  

رالتسويق واإلشها  
أم الرتمأ.   

40مد:   تطمح    

واإلشهار التسويق  
أم الرتمأ.   

40مد:   تطمح    

      
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06  

  والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    05. 04. 03.  02.  01الفوج:                                                                                 1السنة األولى   اتصال وعالقات عامة  ماســـــتر

14 --- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 -- 12  10 --- 11  9 --- 10  8 ----- 9 تالتوقياليـوم/   

 المقاربات الكيفية   
 أ. حدادي

01مح. تط  مد:   

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

01مح. تط  مد:   

                  إنجليزية         
 أ. صريفق 

01تط    مد:   

إنجليزية              
 أ. صريفق 

01تط    مد:   

 
 السبــــت

 

 التخطيط في العالقات العامة 
 أ. بوعون
01مح. تط مد:  

 التخطيط في العالقات العامة
 أ. بوعون
01مح. تط مد:  

 ملتقى المنهجية
 أ. غراف
01مح. تط  مد:   

  

  
 األحــــــــد

 

 مهارات االتصال  
 أ. قرناني
03مح. تط  مد:   

 مهارات االتصال
 أ. قرناني
03مح. تط  مد:   

اء تكنولوجيا  االتصال والفض
 العمومي 
5ا. صابر ف  

47مح : ق  

تكنولوجيا  االتصال والفضاء 

     4برفأ. صاالعمومي   

47مح : ق  

ال تكنولوجيا  االتص
والفضاء العمومي   

3أ. صابر ف  

47مح : ق  

 
 االثنــــــين

 

لواالتصاابستمولوجيا علوم اإلع.     
 أ. رزاق

01مح. تط  مد:   

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

 أ. رزاق

01مح. تط  مد:   

 تصميم الحمالت
 أ. رجم

01مح     مد:   

 تصميم الحمالت
 أ. رجم

01مح     مد:   

 
 الثـــــالثاء

 

االتصال االقناعي والحجاجي    
أ. حدروش             

01مح. تط    مد:   

  والحجاجي االتصال االقناعي 
 أ. حدروش
01مح. تط    مد:   

 ملتقى المنهجية
 أ. غراف
01مح. تط  مد:   

 
 

  
 األربــــعاء

 

ي تكنولوجيا  إت والفضاء العموم  

2أ.ملوكي ف   

46مح : ق  

ومي تكنولوجيا  االتصال والفضاء العم  

5ا. صابر ف  

47مح : ق  

تكنولوجيا  إت والفضاء العمومي  

2أ.ملوكي ف  

46مح : ق  

تكنولوجيا  االتصال والفضاء 

 4أ. صابر ف    العمومي  

47مح : ق  

ي تكنولوجيا  إت والفضاء العموم

1أ.ملوكي ف   

46مح : ق  

تكنولوجيا  االتصال والفضاء 

3أ. صابر ف   العمومي    

47مح : ق  

تكنولوجيا  إت والفضاء العمومي  

1أ.ملوكي ف  

46مح : ق  

  
لخميــــسا  

 

 



2دباغين سطيف امعة محمد لمينج  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

    05. 04. 03.  02.  01الفوج:                                                                 1السنة األولى   االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  ماســـــتر

61 - 71  15 --- 16  14 --- 15  13 --- 14  12 --- 13  11 - 12  10 ---- 11  9 --- 10  8 ----- 9 التوقيتاليـوم/   
إنجليزية       

  أ. بوقزولة     
02تط    مد:   

 نظريات االتصال 
 أ. عكوباش
02مح. تط  مد:   

 نظريات االتصال 
 أ. عكوباش
02مح. تط  مد:   

       
 السبــــت

 
  م.لمقاربات الوسائط ج      

 أ. بودهان
02مح. تط  مد:   

ةالدراسات الثقافي  
مجالديأ.   

02مح. تط  مد:   

ةالدراسات الثقافي  
مجالديأ.   

02مح. تط  مد:   

 
 األحــــــــد

 
 المقاربات الكمية ك  

أم الرقابأ.   

02مح. تط مد:   

ط الرأي العام والوسائ
 الجديدة 

  3+2+1دهار فأ. 

02مح    مد:   

الرأي العام 
  والوسائط الجديدة

  3+2+1دهار فأ. 

02مح    مد:   

 الرأي العام والوسا
 بن دريديأ.    

5+ف4ف  

46: قمح     

الرأي العام والوسائط 
 الجديدة 

5+ف4ف بن دريديأ.   

46: قمح      

   
 االثنــــــين

 

إنجليزية       
 أ. بوقزولة
02تط    مد:    

ي المقاربات المنهجية ف
 دراسة االتصال  الجم

  حامديأ. 
02مح. تط    مد:   

ي المنهجية فالمقاربات 
 دراسة االتصال  الجما

  حامديأ. 
02مح. تط    مد:   

       
 الثـــــالثاء

 

  م.لمقاربات الوسائط ج      
 أ. بودهان

02مح. تط  مد:   

م ابستمولوجيا علو
 اإلع.واالتصال

عيساويأ.   
02مح. تط  مد:   

م ابستمولوجيا علو
 اإلع.واالتصال

عيساويأ.   
02مح. تط  مد:   

 
 األربــــعاء

 

 المقاربات الكمية ك  
أم اللرقابأ.   

02مح. تط مد:   

علم اجتماع  
الجمهور 

والمستخدمين        
   برشأ.     

02مح    مد:   

علم اجتماع  
الجمهور 

والمستخدمين      
    برشأ.       

02مح    مد:   

     
لخميــــسا  

 



                                                                                            2دباغين سطيف جامعة محمد لمين

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

     02.  01الفوج:                                                                       2اتصال وعالقات عامة  ماســـــتر   الثانيةالسنة 

61 - 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ------ 11  9 ---- 10  8 ---- 9 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         

 

          
 األحــــــــد

 

 الملتقيات     
عواجأ.   

48: ق  تطمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

بودهانأ.   

48: قمح    

   
 االثنــــــين

 

          
 الثـــــالثاء

 

          
 األربــــعاء

 

 الملتقيات     
عواجأ.   

48: ق  تطمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

بودهانأ.   

48: قمح    

   
لخميــــسا  

 

 



                                                                                                 2دباغين سطيف معة محمد لمينجا

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020

 المرحلة األولى من السبت 2021/04/24 إلى الخميس 2021/05/06 

   والمرحلة الثانية من السبت 29 ماي 2021 إلى الخميس 17 جوان 2021

     02.  01الفوج:                                                          2 االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  ماســـــتر   الثانيةالسنة 

51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 -- 11  9 --- 10  8 --- 9 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت        

 

         
 األحــــــــد

 

 الملتقيات     
عواجأ.   

47: ق  تطمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

بودهانأ.   

47: قمح    

  
 االثنــــــين

 

         
 الثـــــالثاء

 

         
 األربــــعاء

 

 الملتقيات     
عواجأ.   

47: ق  تطمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

بودهانأ.   

47: قمح    

  
لخميــــسا  

 

  


