
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020     

 المرحلة األولى من الثالثاء 2021/04/13 إلى الخميس 2021/04/22 

  والمرحلة الثانية من األحد 09 ماي 2021 إلى الخميس 27 ماي 2021

    05.  04.  03.  02.    01األفواج:                                                                       اإلعالم واالتصالالسنة الثانية  

61 - 71  15 - 16  14 -- 15  13 --- 14  12 -- 13  11 -- 12  10 ---- 11  9 --- 10  8 ----- 9 تالتوقياليـوم/   
 الفكر الخلدوني     

عدالأ.   
03مح. تط مد:  

 الفكر الخلدوني
 أ. عدال
03مح. تط مد:  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 أ. لصلج

03مح. تط    مد:   

التكنولوجيا اإلعالم واالتص  
 أ. لصلج

03مح. تط    مد:   

 
 السبــــت

 

 إنجليزية   
 أ. بلخير 
03تط    مد:   

 فنيات التحرير اإلعالمي   
 والتلفزي  

أعرابأ.   

03مح. تط    مد:   

 فنيات التحرير اإلعالمي
 والتلفزي  

أعرابأ.   

03مح. تط    مد:   

 
 األحــــــــد

 

رةالقضايا الدولية المعاص     
لعرباويأ.   

03مح. تط     مد:   

رةالقضايا الدولية المعاص  
لعرباويأ.   

03مح. تط     مد:   

     
 االثنــــــين

 
مناهج وتقنيات      

 البحث
 أ. قرشوش
03مح. تط  مد:   

مناهج وتقنيات 
 البحث

 أ. قرشوش
03مح. تط  مد:   

 م.علوم اإلعالم واالتصال
 أ. سبتي

03مح. تط  مد:   

 م.علوم اإلعالم واالتصال
 أ. سبتي

03مح. تط  مد:   

 
 الثـــــالثاء

 

 إنجليزية   
 أ. بلخير 
03تط    مد:   

 تشريعات إعالمية   
 أ. حراوي
03مح. تط  مد:   

 تشريعات إعالمية
 أ. حراوي
03مح. تط  مد:   

 
 األربــــعاء

 

ات برمجيات تحليل البيان   
 الصحفية 
 أ. عشاشة 

03تط    مد:   

ات برمجيات تحليل البيان
 الصحفية 
 أ. عشاشة 

03تط    مد:   

     
لخميــــسا  

 



2دباغين سطيف جامعة محمد لمين  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

                             قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2021/2020     

 المرحلة األولى من الثالثاء 2021/04/13 إلى الخميس 2021/04/22

   والمرحلة الثانية من األحد 09 ماي 2021 إلى الخميس 27 ماي 2021

    10.  09.  08.  07.    60األفواج:                                                                                             اإلعالم واالتصالالسنة الثانية  

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

صالحيأ.   
40تط   مد:   

مناهج وتقنيات   
 البحث

رغيسأ.   
40مح. تط  مد:   

مناهج وتقنيات 
 البحث

رغيسأ.   
40مح. تط  مد:   

 م.علوم اإلعالم واالتصال
سعيدانيأ.   

40مح. تط  مد:   

 م.علوم اإلعالم واالتصال
سعيدانيأ.   

40مح. تط  مد:   

 
 السبــــت

 

 تشريعات إعالمية       
سهيليأ.   

40مح. تط  مد:   

 تشريعات إعالمية
سهيليأ.   

40مح. تط  مد:   

 
 األحــــــــد

 
ات برمجيات تحليل البيان   

 الصحفية 
  سعداويأ. 

40تط    مد:   

ات برمجيات تحليل البيان
 الصحفية 

  سعداويأ. 

40تط    مد:   

     
 االثنــــــين

 

 إنجليزية  
  صالحيأ. 

40تط   مد:   

 الفكر الخلدوني  
قامونأ.   

40مح. تط مد:  

 الفكر الخلدوني
قامونأ.   

40مح. تط مد:  

التكنولوجيا اإلعالم واالتص  
حماديأ.   

40مح. تط    مد:   

التكنولوجيا اإلعالم واالتص  
حماديأ.   

40مح. تط    مد:   

 
 الثـــــالثاء

 
فنيات التحرير اإلعالمي        

 والتلفزي  
زاديأ.   

40مح. تط    مد:   

 فنيات التحرير اإلعالمي
 والتلفزي  

زاديأ.   
40مح. تط    مد:   

 
 األربــــعاء

 

رةالقضايا الدولية المعاص     
بلوصيفأ.   

40مح. تط     مد:   

رةالقضايا الدولية المعاص  
بلوصيفأ.   

40مح. تط     مد:   

     
لخميــــسا  

 

 


