
2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021
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 السبــــت         

االتصال تقنيات      
ميرزةأ.  

14 تط ق  

نجليزيةا  
 أ.ذهبي

41تط: ق  

نظريات االعالم 
 واالتصال

كتفيأ.  
41تط ق:  

التسويق 
 واإلشهار

 أم الرتمأ.
 14تط ق:

 
 
 

 

 األحــــــــد

          
 االثنــــــين

 
نظريات اإلعالم    

 واالتصال
 أ. رفاس

01مح     مد:  

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. رفاس

01مح     مد:  

مياالتصال التنظي   
 أ. قامون
 01مح    مد: 

 المخدرات
 أ.مهري
  01مح   مد:

 المخدرات
 أ.مهري

 01مح  مد:

 
 الثـــــالثاء

 

المنهجيةملتقى   
 أ.  مومول

01تط    مد:   

 ملتقى المنهجية
 أ.  مرمول

01تط    مد:   

 االتصال التنظيمي
 أ. قامون
01مح    مد:   

 العالقات العامة  
 أ.برش

01مح مد:  

 العالقات العامة
 أ.برش

01مح مد:  

 العالقات العامة
 أ.برش

20تط  ق  

  
 األربــــعاء

 
رالتسويق واإلشها    

 أ. أم الرتم
01مد:   مح  

رالتسويق واإلشها  
 أ. أم الرتم

01مح   مد:  

ياالتصال التنظيم  
بو الصوفأ.  

20تط  ق:  

 

التقنيات االتص    
 أ. ميرزة

01مح  مد   

التقنيات االتص  
 أ. ميرزة

01مح  مد   

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

  والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022
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 السبــــت         

 انجليزية    
 أ.ذهبي

20تط  ق  

نظريات االعالم 
 واالتصال

 20أ.  كتفي تط ق

 

رالتسويق واإلشها  
 أ.أم الرتم

20تط  ق  

التقنيات االتص  
 أ.ميرزة

20تط  ق  

 
 
 

 

 األحــــــــد

          
 االثنــــــين

 

نظريات اإلعالم    
 واالتصال
 أ. رفاس

01مح     مد:  

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. رفاس

01مح     مد:  

مياالتصال التنظي   
 أ. قامون
 01مح    مد: 

 المخدرات
 أ.مهري
  01مح   مد:

 المخدرات
 أ.مهري

 01مح  مد:

 
 الثـــــالثاء

 

 ملتقى المنهجية
 أ.  مومول

01تط    مد:   

 ملتقى المنهجية
 أ.  مرمول

01تط    مد:   

 االتصال التنظيمي
 أ. قامون
01مح    مد:   

 العالقات العامة 
 أ.برش

20تط  ق  

 العالقات العامة
 أ.برش

01مح مد:  

 العالقات العامة
 أ.برش

01مح مد:  

   
 األربــــعاء

 

رالتسويق واإلشها    
 أ. أم الرتم

01مح   مد:  

رالتسويق واإلشها  
 أ. أم الرتم

01مح   مد:  

ياالتصال التنظيم   
يالصوفأ.  

20تط   ق  

التقنيات االتص   
 أ. ميرزة

01مح  مد   

التقنيات االتص  
 أ. ميرزة

01مح  مد   

 
لخميــــسا  
 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021
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 السبــــت         
 انجليزية   

 أ.ذهبي
91تط  ق  

رالتسويق واإلشها   
 أم الرتمأ.

 19تط   ق

االتصال تقنيات  
 ميرزةأ.

 19تط ق 

نظريات االعالم 
 واالتصال

91تط  ق أ.كتفي  

 
 
 

 

 األحــــــــد

          
 االثنــــــين

 

نظريات اإلعالم    
 واالتصال
 أ. رفاس

01مح     مد:  

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. رفاس

01مح     مد:  

مياالتصال التنظي   
 أ. قامون
 01مح    مد: 

 المخدرات
 أ. مهري
  01مح   مد:

 المخدرات
 أ.مهري

 01مح  مد:

 
 الثـــــالثاء

 

 ملتقى المنهجية
 أ. مرمول
01مح    مد:  

 ملتقى المنهجية
 أ.  مرمول

01مح    مد:  

 االتصال التنظيمي
 أ. قامون
01مح    مد:   

 العالقات العامة
 أ.برش 

20تط   ق  

 العالقات العامة 
 أ.برش

01مح مد:  

 العالقات العامة
 أ.برش

01مح مد:  

   
 األربــــعاء

 
رالتسويق واإلشها    

 أ. أم الرتم
01مح   مد:  

رالتسويق واإلشها  
 أ. أم الرتم

01مح   مد:  

ياالتصال التنظيم    
بالصوفأ.  

20تط  ق  

الاالتص تقنيات  
 أ.ميرزة

01مح  مد   

التقنيات االتص  
 أ. ميرزة

01مح  مد   

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيفكلية   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

  والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022
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 السبــــت   

نظريات االعالم    
 واالتصال

 كتفيأ /

 18تط   ق

رالتسويق واإلشها  
 أ.مهريشفيقة

81تط ق  

 

 
 

 العالقات العامة
جحنيطأ.  

18تط   ق  

 انجليزية
 أ.ذهبي
 تط  ق18

 األحــــــــد 

          
 االثنــــــين

 

نظريات اإلعالم    
 واالتصال
 أ. رفاس

01مد:     مح  

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. رفاس

01مح     مد:  

مياالتصال التنظي   
 أ. قامون
 01مح    مد: 

 المخدرات
 أ. مهري
  01مح   مد:

 المخدرات
 أ.مهري

 01مح  مد:

 
 الثـــــالثاء

 

 ملتقى المنهجية
 أ.  مومول

01تط    مد:   

 ملتقى المنهجية
 أ.  مرمول

01تط    مد:   

التنظيمي االتصال  
 أ. قامون
01مح    مد:   

 االعالقات العامة  
 أ.برش

01مح مد:  

 العالقات العامة
 أ.برش

01مح مد:  

 االتصال التنظيمي 
إزباطنأ.   

20تط ق  

 
 األربــــعاء

 
رالتسويق واإلشها    

 أ. أم الرتم
01مح   مد:  

رالتسويق واإلشها  
 أ. أم الرتم

01مح   مد:  

االتصال تقنيات    
ميرزةأ.  

19تط   ق   

 

لتقنيات االتصا  
 أ. ميرزة

01مح  مد   

 تقنيات االتصال
 أ. ميرزة

01مح  مد   

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

  والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022
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 السبــــت         
االتصال تقنيات       

بلوطيأ.  
17تط   ق   

 انجليزية
 أ.ذهبي

17تط  ق  

 العالقات العامة
جحنيطأ.  

17تط   ق  

 
 
 

 

 األحــــــــد

          
 االثنــــــين

 

نظريات اإلعالم    
 واالتصال
 أ. رفاس

01مح     مد:  

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. رفاس

01مد:     مح  

نظريات االعالم 
 واالتصال
 رفاس
13تط   ق  

مياالتصال التنظي  
 أ. قامون
 01مح    مد: 

 المخدرات
 أ. مهري
  01مح   مد:

 المخدرات
 أ.مهري

 01مح  مد:

 
 الثـــــالثاء

 

 ملتقى المنهجية
مولرأ.  م  

01تط    مد:   

 ملتقى المنهجية
 أ.  مرمول

01تط    مد:   

 االتصال التنظيمي
قامونأ.   

01مح    مد:   

 العالقات العامة  
 أ.برش

01مح مد:  

 العالقات العامة
 أ.برش

01مح مد:  

االتصال 
 التنظيمي

إزباطنأ.   

91تط ق  

  
 األربــــعاء

 

رالتسويق واإلشها    
 أ. أم الرتم

01مح   مد:  

رالتسويق واإلشها  
 أ. أم الرتم

01مح   مد:  

رالتسويق واإلشها  
. أم الرتمأ  

18تط ق   

التقنيات االتص    
 أ. ميرزة

01مح     مد:  

التقنيات االتص  
 أ.ميرزة

01مح  مد   

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022
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 السبــــت         
 التسويق واإلشهار      

مهري شفيقة. أ  
61تط ق  

 تقنيات االتصال
61أ.مبني  تط  ق  

 
 
 

 األحــــــــد

نظريات االعالم        
 واالتصال

20أ.حامدي تط   ق  

 انجليزية
فراحأ.  

20تط    ق  

 

 االثنــــــين

ر التسويق واإلشها   
 العمومي

هميسيأ.   

02مح     مد:  

رالتسويق واإلشها  
هميسيأ.   

02مح     مد:  

ياالتصال التنظيم  
 أ.برادشة

19تط   ق  

 االتصال التنظيمي
 أ. ابرادشة

 02مح   مد:

 تقنيات االتصال
 أ.  مبني

02مح    مد:  

 تقنيات االتصال
 أ.  مبني

 02مح    مد:

 
 الثـــــالثاء

 

 المخدرات
 أ.كوندة

02مح   مد:  

 المخدرات
كوندةأ.   

02مح   مد:  

مياالتصال التنظي  
 أ. ابرادشة

02مح   مد:  

 العالقات العامة 
قابوشأ.   

91تط ق :  

 العالقات العامة

قابوشأ.  

20محمد:  

 العالقات العامة

قابوش. أ  

20مح مد:  

   
 األربــــعاء

 

ةملتقى المنهجي  
 أ. مجالدي

02مح     مد:  

 ملتقى المنهجية
 أ. مجالدي

02مح     مد:  

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ.مجالدي

02مح   مد   

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ.مجالدي

02مح   مد   

      
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

  والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022
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 السبــــت         

 تقنيات االتصال      

51تط  ق بلوطيأ.  
 التسويق واإلشهار

مهري شفيقة. أ  
51تط ق  

 
 

 

 األحــــــــد

نظريات االعالم      
 واالتصال

19أ.حامدي تط  ق  

 انجليزية 
فراحأ.  

91تط  ق  

 
 

 

 االثنــــــين

مياالتصال التنظي    
برادشةأ.  

20تط   ق  

ر واإلشها التسويق
 العمومي

هميسيأ.   

02مح     مد:  

 التسويق واإلشهار
هميسيأ.   

02مح     مد:  

 االتصال التنظيمي 
 أ. ابرادشة

02مح  مد:  

 تقنيات االتصال
 أ.  مبني

02مح    مد:  

لتقنيات االتصا  
 أ.  مبني

02مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 المخدرات
كوندةأ.   

20مح   مد:  

 المخدرات 
كوندةأ.   

20مح   مد:  

مياالتصال التنظي  
 أ. ابرادشة

20مح   مد:  

 العالقات العامة
قابوشأ.   

13تط ق :  

 العالقات العامة 

قابوشأ.  

20محمد:  

 العالقات العامة

قابوش. أ  

20مح مد:  

   
 األربــــعاء

 

ةملتقى المنهجي  
 أ. مجالدي

20مد:     مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. مجالدي

20مد:    مح  

اإلعالم  نظريات
 واالتصال
 أ. مجالدي

20مد   مح    

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. مجالدي

20مد  مح    

      
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

  والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022
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 السبــــت         

 تقنيات االتصال     
 مبنيأ.

 13تط    ق 

نظريات االعالم 
 واالتصال

13أ.حامدي تط  ق  

  
 

 

 األحــــــــد

 انجليزية      
فراحأ.  

81تط   ق  

  
 

 

 االثنــــــين

ر التسويق واإلشها   
 العمومي

هميسيأ.  

02مح     مد:  

رالتسويق واإلشها  
هميسيأ.   

02مد:     مح  

رالتسويق واإلشها  
هميسي.أ  

81تط ق  

 االتصال التنظيمي
 أ. ابرادشة

20مح   مد:  

 تقنيات االتصال
 أ.  مبني

02مح    مد:  

 تقنيات االتصال
 أ.  مبني

02مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 المخدرات
كوندةأ.   

20مح   مد:  

 المخدرات 
كوندةأ.   

20مح   مد:  

مياالتصال التنظي  
ابرادشةأ.   

20مح   مد:  

 االتصال التنظيمي 
 أ.برادشة

18تط ق  

 العالقات العامة

قابوشأ.  

20محمد:  

 العالقات العامة

قابوش. أ  

20مح مد:  

 العالقات العامة
قابوشأ.   

 تط ق :13

  
 األربــــعاء

 

ةملتقى المنهجي  
 أ. مجالدي

20مد:     مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. مجالدي

20مد:     مح  

اإلعالم  نظريات
 واالتصال
 أ. مجالدي

20مد  مح   

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. مجالدي

20مد   مح   

      
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 16 أفريل 2022 إلى الخميس 28 أفريل 2022
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 السبــــت         
رالتسويق واإلشها       

مهري شفيقة. أ  
21تط ق  

 تقنيات االتصال
 أ مبني
12تط ق   

  

 
 األحــــــــد

 انجليزية     
فراحأ.  

17تط    ق  

نظريات اإلعالم و 
 االتصال

71أ.حامدي تط   ق  

 العالقات العامة 
بلوطيأ.   

19تط ق :  

 االثنــــــين

ر واإلشها التسويق   
 العمومي

هميسيأ.   

02مح     مد:  

رالتسويق واإلشها  
هميسيأ.   

02مح     مد:  

 نظريات التنطيم 
 أ. ابرادشة

02مح    مد:  

 تقنيات االتصال
 أ.  مبني

02مح    مد:  

 تقنيات االتصال
 أ.  مبني

02مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 المخدرات
كوندةأ.   

20مح   مد:  

 المخدرات 
 أ. كوندة

02مح   مد:  

 نظريات التنطيم
 أ. ابرادشة

02مح   مد:  

 االتصال التنظيمي
 أ.برادشة

18تط ق  

 العالقات العامة 

قابوشأ.  

20محمد:  

 العالقات العامة

قابوش. أ  

20مح مد:  

   
 األربــــعاء

 

ةملتقى المنهجي  
 أ.مجالدي

02مح     مد:  

 ملتقى المنهجية
 أ. مجالدي

02مح     مد:  

اإلعالم  نظريات
 واالتصال
 أ. مجالدي

02مح   مد   

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ.مجالدي

02مح   مد   

      
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

  المرحلة األولى من األحــد 06 فيفري2022 إلى الخميس 17 فيفري2022

 والمرحلة الثانية من السبت 05 مارس 2022 إلى الخميس 10مارس 2022
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 السبــــت         

 نظريات االعالم واالتصال     
                   أ.حامدي  

16تط  ق  

   
 

 

 األحــــــــد

 انجليزية   
فراحأ.  

20تط   ق  

 العالقات العامة   
بلوطيأ.   

18تط ق :  

 
 

 

 االثنــــــين

ياالتصال التنظيم   
مهري أمالأ.  

19تط ق  

رالتسويق واإلشها  
مهري آمال. أ  

19تط ق  

ر التسويق واإلشها
 العمومي

هميسيأ.   

02مح     مد:  

التسويق 
 واإلشهار

هميسيأ.  

02مح     مد:  

 تقنيات االتصال
 أ مبني

71تط ق  

 االتصال التنظيمي
 أ. ابرادشة

20مح  مد:  

التقنيات االتص  
 أ.  مبني

02مح    مد:  

لتقنيات االتصا  
 أ.  مبني

02مح    مد:  

 
 الثـــــالثاء

 

 المخدرات
كوندةأ.   

20مح   مد:  

 المخدرات 
كوندةأ.   

20مح   مد:  

مياالتصال التنظي  
 أ. ابرادشة

20مح  مد:  

 العالقات العامة  

قابوشأ.  

20محمد:  

 العالقات العامة

قابوش. أ  

20مح مد:  

   
 األربــــعاء

 

ةملتقى المنهجي  
مجالديأ.   

20مد:     مح  

 ملتقى المنهجية
جالديأ. م  

20مد:     مح  

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. مجالدي

20مد   مح   

نظريات اإلعالم 
 واالتصال
 أ. مجالدي

20مد  مح   

      
لخميــــسا  

 

  


