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 السبــــت         

نجليزيةا       
 أ.ذهبي

02تط: ق  

نظريات االعالم 
 واالتصال
 أ.رفاس

02تط ق:  

حمالت االتصال 
 العمومي
 أ.هميسي

 14تط ق:

 
 
 

 

 األحــــــــد

          
 االثنــــــين

 
التدريب على انجاز 

 مذكرة
 أ.  العرباوي 

22:مدمح     

التدريب على انجاز 
 مذكرة

 أ.  العرباوي 
22:مدمح     

الاستراتيجيات االتص  
 أ.كتفي

21 ق تط   

الاستراتيجيات االتص  
كتفيأ.   

22مح     مد:  

استراتيجيات 
 االتصال

كتفيأ.   
22مح     مد:  

 دراسات الجمهور 
 أ.برش

 22مد   مح

 الحكم الراشد 
 أ. بلوصيف

  22مح   مد:

 الحكم الراشد
 أ.بلوصيف

 22مح  مد:

 
 الثـــــالثاء

 

 ملتقى المنهجية
 أ.  مومول

22تط    مد:   

 ملتقى المنهجية
 أ.  مرمول

22تط    مد:   

دراسة الجمهور   
 أ.برش
22مح مد:  

 نظريات التنظيم  
 أ. بن برغوث

22مح    مد:  

 نظريات التنظيم
 أ. بن برغوث

22مح    مد:  

دراسات 
 الجمهور
 أ.برش

22تط  ق  

  
 األربــــعاء

 

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. رفاس
22مح   مد   

لنظريات اإلعالم واالتصا  
 أ. رفاس

22مح  مد   

حمالت االتصال 
 العمومي

 أ. هميسي 
22مح   مد:  

حمالت االتصال 
 العمومي

 أ. هميسي 
22مح   مد:  

 نظريات التنظيم
 أ.مرمول

22تط  ق:  

 

     
لخميــــسا  
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  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                                                                                                                          اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------ 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   

 السبــــت         

 انجليزية    
 أ.ذهبي

02تط  ق  

نظريات االعالم 
 واالتصال
 02أ.رفاس تط ق

 

حمالت االتصال 
 العمومي
 أ.هميسي

02تط  ق  

استراتيجيات 
 االتصال
 أ.كتفي
02تط  ق  

 
 
 
 

 األحــــــــد

          
 االثنــــــين

 
التدريب على انجاز 

 مذكرة
 أ.  العرباوي 

22:مدمح     

التدريب على انجاز 
 مذكرة

 أ.  العرباوي 

22:مدمح     

الاستراتيجيات االتص   
كتفيأ.   

22مح     مد:  

استراتيجيات 
 االتصال

كتفيأ.   

22مح     مد:  

 الجمهور دراسات 
 أ.برش
22مح  مد   

 الحكم الراشد
 أ.بلوصيف

 22مح  مد:

 الحكم الراشد
 أ.بلوصيف

 22مح  مد:

 
 الثـــــالثاء

 

 ملتقى المنهجية
 أ.  مومول

22تط    مد:   

 ملتقى المنهجية
 أ.  مرمول

22تط    مد:   

دراسة الجمهور   
 أ.برش

22مح مد:  

 دراسات الجمهور 
 أ.برش
02تط  ق  

 نظريات التنظيم
 أ. بن برغوث

22مح  مد:  

 نظريات التنظيم
 أ. بن برغوث

22مح    مد:  

   
 األربــــعاء

 
نظريات اإلعالم 

 واالتصال
 أ. رفاس

22مح   مد   

لنظريات اإلعالم واالتصا  
 أ. رفاس
22مح  مد   

حمالت االتصال 
 العمومي

 أ. هميسي 

22مح   مد:  

حمالت االتصال 
 العمومي

 أ. هميسي 

22مح   مد:  

منظريات التنظي     
 أ.مرمول

02تط   ق  

  
لخميــــسا  
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 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

12الفوج:                                                                                                                                      اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------ 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

 السبــــت         
 انجليزية   

 أ.ذهبي
02تط  ق  

حمالت االتصال  
 العمومي
 أ.هميسي

 20تط   ق

استراتيجيات 
 االتصال
 أ.كتفي
 20تط ق 

نظريات االعالم 
 واالتصال
         أ.رفاس

02تط  ق  

 
 
 
 

 األحــــــــد

          
 االثنــــــين

 

التدريب على انجاز 
 مذكرة

العرباوي أ.    
22:مدمح     

التدريب على انجاز 
 مذكرة

 أ.  العرباوي 
22:مدمح     

الاستراتيجيات االتص   
كتفيأ.   

22مح     مد:  

استراتيجيات 
 االتصال

كتفيأ.   
22مح     مد:  

 دراسات الجمهور 
 أ.برش

22مح  مد   

 الحكم الراشد
 أ.بلوصيف

 22مح  مد:

 الحكم الراشد
 أ.بلوصيف

 22مح  مد:

 
 الثـــــالثاء

 

 ملتقى المنهجية
 أ. مرمول

22مد:    مح   

 ملتقى المنهجية
 أ.  مرمول

22مد:    مح   

دراسات الجمهور   
 أ. برش

22مح   مد:  

 دراسات جمهور
 أ.برش 

22تط   ق  

 نظريات التنظيم 
 أ. بن برغوث

22مح مد:  

 نظريات التنظيم
 أ. بن برغوث

22مح    مد:  

   
 األربــــعاء

 
اإلعالم  نظريات

 واالتصال
 أ. رفاس
22مح   مد   

لنظريات اإلعالم واالتصا  
 أ. رفاس
22مح  مد   

حمالت االتصال 
 العمومي

 أ. هميسي 
22مح   مد:  

حمالت االتصال 
 العمومي

 أ. هميسي 
22مح   مد:  

 نظريات التنظيم  
 أ.مرمول

22تط  ق  

   
لخميــــسا  
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 السبــــت   

نظريات االعالم    
 واالتصال
 أ /حامدي

 21تط   ق

حمالت االتصال    
أهميسي    

12تط ق  

 
 

 انجليزية 
 أ.ذهبي

 تط  ق21

استراتيجيات 
 االتصال
 أ.كتفي
21تط   ق   

 

 األحــــــــد

          
 االثنــــــين

 

انجاز التدريب على 
 مذكرة

 أ.  العرباوي 

22:مدمح     

التدريب على انجاز 
 مذكرة

 أ.  العرباوي 

22:مدمح     

الاستراتيجيات االتص   
كتفيأ.   

22مح     مد:  

استراتيجيات 
 االتصال

كتفيأ.   

22مح     مد:  

 دراسات جمهور
 أ.برش
20تط   ق  

 دراسات الجمهور
 أ.برش
  22مح  مد 

 الحكم الراشد
 أ.بلوصيف

 22مد:  مح

 الحكم الراشد
 أ.بلوصيف

 22مح  مد:

 
 الثـــــالثاء

 

 ملتقى المنهجية
 أ.  مومول

22تط    مد:   

 ملتقى المنهجية
 أ.  مرمول

22تط    مد:   

دراسة الجمهور   
 أ.برش

22مح مد:  

 نظريات التنظيم  
 أ. بن برغوث

22مح   مد:  

 نظريات التنظيم
 أ. بن برغوث

22مح  مد:  

منظريات التنظي   
إزباطنأ.   

22تط ق  

 
 األربــــعاء

 
نظريات اإلعالم 

 واالتصال
 أ. رفاس
22مح   مد   

لنظريات اإلعالم واالتصا  
 أ. رفاس

22مح  مد   

حمالت االتصال 
 العمومي

 أ. هميسي 
22مح   مد:  

حمالت االتصال 
 العمومي

 أ. هميسي 
22مح   مد:  

      
لخميــــسا  
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 السبــــت         
نظريات االعالم     

 واالتصال
 رفاس

 تط   ق27

استراتيجيات 
 االتصال

27أ.كتفي تط   ق  

 انجليزية
 أ.ذهبي

27تط  ق  

  
 
 
 

 األحــــــــد

          
 االثنــــــين

 

انجاز  التدريب على
 مذكرة

 أ.  العرباوي 
22:مدمح     

التدريب على انجاز 
 مذكرة

 أ.  العرباوي 
22:مدمح     

الاستراتيجيات االتص   
كتفيأ.   

22مح     مد:  

استراتيجيات 
 االتصال

كتفيأ.   
22مح     مد:  

 دراسات الجمهور 
 أ.برش

22مح  مد   

 الحكم الراشد
 أ.بلوصيف

 22مح  مد:

 الحكم الراشد
 أ.بلوصيف

 22مح  مد:

 
 الثـــــالثاء

 

 ملتقى المنهجية
 أ.  مومول

22تط    مد:   

 ملتقى المنهجية
 أ.  مرمول

22تط    مد:   

دراسة الجمهور   
 أ.برش

22مح مد:  

 نظريات التنظيم  
 أ. بن برغوث

22مد:    مح   

 نظريات التنظيم
 أ. بن برغوث

22مد:    مح   

منظريات التنظي  
إزباطنأ.   

02تط ق  

 دراساتجمهور
برش.أ  

 تط   ق 20

 
 األربــــعاء

 
نظريات اإلعالم 

 واالتصال
 أ. رفاس
22مح   مد   

لنظريات اإلعالم واالتصا  
 أ. رفاس
22مح  مد   

حمالت االتصال 
 العمومي

 أ. هميسي 
22مح   مد:  

حمالت االتصال 
 العمومي

 أ. هميسي 
22مح   مد:  

حمالت االتصال 
 العمومي
 أهميسي

21تط ق   

     
لخميــــسا  
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 السبــــت         
حمالت االتصال       

 العمومي
أم الرتم. أ  

02تط ق  

 دراسات الجمهور
02أ.مبني  تط  ق  

 
 

 

 األحــــــــد

نظريات االعالم        
 واالتصال
               أ.حامدي

22تط   ق  

 انجليزية
 أ.صريفق 

22تط    ق  

 

 االثنــــــين

حمالت االتصال    
 العمومي

 أ. أم الرتم 
22مح     مد:  

حمالت االتصال 
 العمومي

 أ. أم الرتم 
22مح     مد:  

 نظريات التنظيم
 أ.برادشة

20تط   ق  

 نظريات التنطيم
 أ. ابرادشة

22مح   مد:  

الاالتصاستراتيجيات   
 أ.  مبني

22مح    مد:  

الاستراتيجيات االتص  
 أ.  مبني

22مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 الحكم الراشد 
 أ.بلوصيف

22مح   مد:  

 الحكم الراشد 
 أ. بلوصيف

22مح   مد:  

 نظريات التنطيم
 أ. ابرادشة

22مح   مد:  

استراتيجيات   
 االتصال

 أ. أم الرقاب
02تط ق :  

 دراسة جمهور
الرقابأم أ.   

22مح  مد:  

 دراسة جمهور
أم الرقابأ.   

22مح  مد:  

التدريب على انجاز 
 مذكرة

العرباويأ.  
21مد:    مح  

التدريب على انجاز 
 مذكرة

العرباويأ.   
21مد:    مح  

 
 األربــــعاء

 

 ملتقى المنهجية
 أ. مجالدي

22مد:     مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. مجالدي

22مد:     مح  

اإلعالم  نظريات
 واالتصال
 أ.مجالدي

22مد    مح   

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ.مجالدي

22مد     مح   

      
لخميــــسا  
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 السبــــت         

 دراسات الجمهور      
           أ.مبني  

52تط  ق  

 حمالتاالتصااللعمومي
أمالرتم. أ  

52تط ق  

 
 

 

 األحــــــــد

نظريات االعالم      
 واالتصال
         أ.حامدي 

20تط  ق  

استراتيجيات  
 االتصال

 أ. أم الرقاب
02تط ق :  

 انجليزية
 أ.صريفق

02تط  ق  

 
 

 

 االثنــــــين

ظريات التنظيمن    
 أ.برادشة

22تط   ق  

حمالت االتصال 
 العمومي

أم الرتمأ.   

22مح    مد:  

حمالت االتصال 
 العمومي

أم الرتمأ.   

22مح     مد:  

 نظريات التنطيم 
 أ. ابرادشة

22مح  مد:  

استراتيجيات 
 االتصال

. مبنيأ  

22محمد:  

استراتيجيات 
 االتصال

. مبنيأ  

22مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 الحكم الراشد 
بلوصيفأ.   

22مح   مد:  

 الحكم الراشد 
بلوصيفأ.   

22مح   مد:  

 نظريات التنطيم
 أ. ابرادشة

22مح   مد:  

 دراسة جمهور  
أم الرقابأ.   

22مد:   مح  

 دراسة جمهور
أمالرقاب.أ  

22مد:   مح  

 تقنيات انجاز مذكرة
العرباويأ.   

21 :مح  مد  

رةمذكتقنيات انجاز   
العرباويأ.   

21 :مح  مد  

 
 األربــــعاء

 

ةملتقى المنهجي  
 أ. مجالدي

22مد:     مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. مجالدي

22مد:    مح  

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. مجالدي

22مد   مح    

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. مجالدي

22مد  مح    

      
لخميــــسا  
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 السبــــت         

نظريات االعالم     
 واالتصال

20أ.حامدي تط  ق  

 دراسات الجمهور
            أ.مبني 

 20تط    ق

   
 

 

 األحــــــــد

 انجليزية      
 أ.صريفق

12تط   ق  

الاالتص استراتيجيات   
 أ. أم الرقاب

12تط ق :  

 
 

 

 االثنــــــين

حمالت االتصال    
 العمومي

أم الرتمأ.   

22مح    مد:  

حمالت االتصال 
 العمومي

أم الرتمأ.   

22مح    مد:  

حمالت االتصال 
 العمومي

أم الرتم. أ  
12تط ق  

 نظريات التنطيم
 أ. ابرادشة

22مح   مد:  

استراتيجيات 
 االتصال

. مبنيأ  

22مد:   مح  

استراتيجيات 
 االتصال

. مبنيأ  

22مح  مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 الحكم الراشد 
بلوصيفأ.   

22مح   مد:  

 الحكم الراشد 
بلوصيفأ.   

22مح   مد:  

يمنظريات التنظ  
 أ. ابرادشة

22مح   مد:  

 نظريات التنظيم 
 أ.برادشة

21تط ق  

 دراسات جمهور
أم الرقاب. أ  

22مح مد:  

 دراسات جمهور
الرقاب أم. أ  

22مح مد:  

انجاز  التدريب على
 مذكرة

العرباويأ.   

21 :مح مد  

ز انجا التدريب على
 مذكرة

العرباويأ.   

21 :مح مد  

 
 األربــــعاء

 

ةملتقى المنهجي  
 أ. مجالدي

22مد:     مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. مجالدي

22مد:     مح  

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. مجالدي

22مد  مح   

اإلعالم  نظريات
 واالتصال
 أ. مجالدي

22مد   مح   

      
لخميــــسا  

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

02الفوج:                                                                                                                                            اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تاليـوم/ التوقي   
 السبــــت         
يحمالتاالتصااللعموم       

أمالرتم. أ  

52تط ق  

 دراسات الجمهور   
 أ مبني 

22تط ق   

 األحــــــــد

استراتيجيات      
 االتصال

 أ. أم الرقاب

72تط ق :  

 انجليزية
 أ.صريفق

27تط    ق  

نظريات اإلعالم و 
 االتصال
             أ.حامدي

72تط   ق  

 االثنــــــين  

حمالت االتصال    
 العمومي

 أ. أم الرتم 
22مح    مد:  

حمالت االتصال 
 العمومي

 أ. أم الرتم 
22مح     مد:  

 نظريات التنطيم 
 أ. ابرادشة

22مح    مد:  

الاستراتيجيات االتص  
 أ. مبني

22مح    مد:  

الاستراتيجيات االتص  
 أ. مبني

22مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 الحكم الراشد 
 أ. بلوصيف

22مح   مد:  

 الحكم الراشد 
 أ. بلوصيف

22مح   مد:  

 نظريات التنطيم
 أ. ابرادشة

22مح   مد:  

 نظريات التنظيم
 أ.برادشة

21تط ق  

 دراسة جمهور 
 أ.أم الرقاب

22مح  مد:  

 دراسة جمهور
أم الرقاب.أ  

 
22مح  مد:  

التدريب على انجاز 
 مذكرة

العرباويأ.   
21مد:    مح  

التدريب على انجاز 
 مذكرة

العرباويأ.   
21مد:    مح  

 
 األربــــعاء

 

 ملتقى المنهجية
 أ.مجالدي

22مد:     مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. مجالدي

22مد:     مح  

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. مجالدي

22مح   مد   

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ.مجالدي

22مح   مد   

      
لخميــــسا  

 

 

 



 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 برنامج الدراسة للسداسي األول 2222/2222

 المرحلة األولى من السبت 20 أكتوبر2222 إلى الخميس 22 أكتوبر2222

  والمرحلة الثانية من السبت 20 نوفمبر 2222 إلى الخميس 21 نوفمبر 2222

 المرحلة الثالثة من السبت 20 ديسمبر2222 إلى الخميس 20 ديسمبر2222

22الفوج:                                                                                                                                        اإلعالم واالتصالالسنة الثالثة    

02 --- 72  52 --- 02  20 --- 25  21 ----- 20  22 ---- 21  22 --- 22  22 ------ 22  0 ------- 22  1 ------ 0 تالتوقياليـوم/    

 السبــــت         

نظريات االعالم   
 واالتصال
        أ.حامدي

22تط  ق  

      
 

 

 األحــــــــد

 انجليزية   
 أ.صريفق

22تط   ق  

الاستراتيجيات  االتص   
 أ. أم الرقاب

22تط ق :  

   
 

 

 االثنــــــين

 نظريات التنظيم 
 أ.برادشة

22تط ق  

 االتصال حمالت
 العمومي

الرتم أم. أ  
02تط ق  

حمالت االتصال 
 العمومي

أم الرتمأ.   

22مح    مد:  

حمالت االتصال 
 العمومي

أم الرتمأ.   

22مح   مد:  

 دراسات الجمهور 
 أ مبني 

72تط ق  

 نظريات التنطيم
 أ. ابرادشة

22مح  مد:  

استراتيجيات 
 االتصال

. مبنيأ  

22مح  مد:  

استراتيجيات 
 االتصال

. مبنيأ  

22مح   مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 الحكم الراشد 
بلوصيفأ.   

22مح   مد:  

 الحكم الراشد 
 أ.بلوصيف

22مح   مد:  

 نظريات التنطيم
 أ. ابرادشة

22مح  مد:  

 دراسات جمهور  
أم الرقابأ.  

22مد:     مح  

 دراسات جمهور
أم الرقاب. أ  

22مد:   مح  

ز انجا التدريب على
 مذكرة

العرباويأ.   
21 :مح    مد  

ز انجا علىالتدريب 
 مذكرة

العرباويأ.   

21 :مح   مد  

 
 األربــــعاء

 

ةملتقى المنهجي  
مجالديأ.   

22مد:     مح  

 ملتقى المنهجية

 مجالدي.أ

22مد:     مح  

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. مجالدي

22مد   مح   

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. مجالدي

22مد  مح   

      
لخميــــسا  

 

  


