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مناهج وتقنيات 
 البحث

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم   
 واالتصال

رجم جناةأ.   

01مد:     مح  

 
 إنجليزية

بودينةأ.  

12ق:     تط  

 
 

 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم   
 واالتصال
 أ. سبتي

20تط. ق   

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

بكارأ.   

01مد:   مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

بكارأ.   

01مد:   مح  

القضايا الدولية  
 المعاصرة

     أ. لعرباوي  
20تط.  ق  

القضايا الدولية 
 المعاصرة
 أ. لعرباوي

01مد:    مح  

القضايا الدولية 
 المعاصرة
 أ. لعرباوي

01مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

 تشريعات إعالمية   

 أ. حراوي

18تط.  ق   

 الفكر الخلدوني
 أ. عدال

01مد:  مح  

 تشريعات إعالمية
 أ. حراوي

01مد:   مح  

 تشريعات إعالمية
 أ. حراوي

01مد:    مح  

فنيات التحرير 
 اإلعالمي والتلفزي 

هنوزأ.   

01مد:   مح  

فنيات التحرير 
  اإلعالمي والتلفزي

هنوزأ.   

01مد:   مح  

 
 االثنــــــين

 

   
   

تكنولوجيا اإلعالم  
 واالتصال
 أ. قبور

61تط.  ق  

 مناهج وتقنيات البحث
 أ. بكار

16تط.  ق  

 
 الثـــــالثاء

 

   
   

فنيات التحرير 
 اإلعالمي والتلفزي 

  شويخيأ. 

17تط ق   

 حليلبرمجيات ت
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 برمجيات تحليل
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 
 األربــعاء

 

   
   

 
  

 الخمــيس



  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            
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مناهج وتقنيات 
 البحث

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم   
 واالتصال

رجم جناةأ.   

01مد:     مح  

 انجليزية
بودينةأ.  

11تط.  ق  

  
 

 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال

بكارأ.   

01مد:   مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

بكارأ.   

01مد:   مح  

القضايا الدولية 
 المعاصرة

     أ. لعرباوي  

20تط. ق  

القضايا الدولية  
 المعاصرة
 أ. لعرباوي

01مد:    مح  

القضايا الدولية 
 المعاصرة
 أ. لعرباوي

01مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سبتي

20تط. ق    

 الفكر الخلدوني
 أ. عدال

01مد:  مح  

 تشريعات إعالمية
 أ. حراوي

01مد:   مح  

 تشريعات إعالمية
 أ. حراوي

01مد:    مح  

فنيات التحرير 
 اإلعالمي والتلفزي 

هنوزأ.   

01مد:   مح  

فنيات التحرير 
  اإلعالمي والتلفزي

هنوزأ.   

01مد:   مح  

 
 االثنــــــين

 

   
  

مناهج وتقنيات 
 البحث
 أ. بكار

20 تط. ق    

 تشريعات إعالمية

 أ. حراوي

20 تط.  ق   

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 أ.سماري

20تط. ق   

 
 

 الثـــــالثاء

 

   
  

فنيات التحرير 
 اإلعالمي والتلفزي 

شويخيأ.  

17تط. ق   

القضايا الدولية 
 المعاصرة

          زيدانأ. 

17 تط. ق  

 برمجيات تحليل
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 برمجيات تحليل
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 
 األربــعاء

 

   
   

 
  

 الخمــيس



  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022
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مناهج وتقنيات 
 البحث

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

 انجليزية 
بودينةأ.  

13تط.  ق  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

رجم جناةأ.   

01مد:     مح  

   
 

 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال

بكارأ.   

01مد:   مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

بكارأ.   

01مد:   مح  

القضايا الدولية   
 المعاصرة
 أ. لعرباوي

01مد:    مح  

القضايا الدولية 
 المعاصرة
 أ. لعرباوي

01مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

م.علوم اإلعالم   
 واالتصال
 أ. سبتي

20قتط.   

 الفكر الخلدوني 
 أ. عدال

01مد:  مح  

 تشريعات إعالمية
 أ. حراوي

01مد:   مح  

 تشريعات إعالمية
 أ. حراوي

01مد:    مح  

فنيات التحرير 
 اإلعالمي والتلفزي 

هنوزأ.   

01مد:   مح  

فنيات التحرير 
  اإلعالمي والتلفزي

هنوزأ.   

01مد:   مح  

 
 االثنــــــين

 

   
 

 مناهج وتقنيات البحث
 أ. بكار

18تط. ق  

 تشريعات إعالمية

 أ. حراوي

81تط. ق   

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 أ.سماري

18تط. ق  

 
القضايا الدولية 

 المعاصرة
العرباويأ.  

20تط.  ق  

 
 الثـــــالثاء

 

فنيات التحرير    
 اإلعالمي والتلفزي 

شويخيأ.   

17تط. ق   

  
 برمجيات تحليل 

الصحفية البيانات  
  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 برمجيات تحليل
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 
 األربــعاء

 

   
   

 
  

 الخمــيس



  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021
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مناهج وتقنيات 
 البحث

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

 انجليزية
بودينةأ.  

19تط.  ق  

تكنولوجيا اإلعالم  
 واالتصال

رجم جناةأ.   

01مد:     مح  

   
 

 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال

بكارأ.   

01مد:   مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

بكارأ.   

01مد:   مح  

اإلعالم م.علوم 
 واالتصال
 أ. سبتي

19تط. ق   

القضايا الدولية  
 المعاصرة
 أ. لعرباوي

01مد:    مح  

القضايا الدولية 
 المعاصرة
 أ. لعرباوي

01مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

 الفكر الخلدوني    
 أ. عدال

01مد:  مح  

 تشريعات إعالمية
 أ. حراوي

01مد:   مح  

 تشريعات إعالمية
 أ. حراوي

01مد:    مح  

فنيات التحرير 
 اإلعالمي والتلفزي 

هنوزأ.   

01مد:   مح  

فنيات التحرير 
  اإلعالمي والتلفزي

هنوزأ.   

01مد:   مح  

 
 االثنــــــين

 

فنيات التحرير    
 اإلعالمي والتلفزي 

بوعرويأ.   

19 تط. ق   

 تشريعات إعالمية

زتيليأ.   

19تط.  ق   

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سماري

19تط. ق  

 مناهج وتقنيات البحث
 أ. بكار

19تط.  ق   

القضايا الدولية 
              المعاصرة

العرباويأ.   

19تط. ق   

 
 

 الثـــــالثاء

 

   
   

 برمجيات تحليل 
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 برمجيات تحليل
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 
 األربــعاء

 

   
   

 
  

 الخمــيس



  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022
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مناهج وتقنيات 
 البحث

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

رجم جناةأ.   

01مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم   
 واالتصال

رجم جناةأ.   

01مد:     مح  

  
 انجليزية

بودينةأ.  

18تط.  ق  

 
 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال

بكارأ.   

01مد:   مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

بكارأ.   

01مد:   مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

خلفةأ.   

  18ق    تط

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ.سبتي

18تط. ق  

الدولية القضايا 
 المعاصرة
 أ. لعرباوي

01مد:    مح  

القضايا الدولية 
 المعاصرة
 أ. لعرباوي

01مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

 الفكر الخلدوني    
 أ. عدال

01مد:  مح  

 تشريعات إعالمية
 أ. حراوي

01مد:   مح  

 تشريعات إعالمية
 أ. حراوي

01مد:    مح  

فنيات التحرير 
 اإلعالمي والتلفزي 

هنوزأ.   

01مد:   مح  

فنيات التحرير 
  اإلعالمي والتلفزي

هنوزأ.   

01مد:   مح  

 
 االثنــــــين

 

   
 

فنيات التحرير 
 اإلعالمي والتلفزي 

 أ. بوعروري

17 تط ق  

 
القضايا الدولية 

أ. المعاصرة
 العرباوي

17تط. ق  

 تشريعات إعالمية

 أ. حراوي

17تط.  ق   

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 أ. قبور

17تط.  ق   

 
 الثـــــالثاء

 

   
   

 برمجيات تحليل 
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 برمجيات تحليل
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 
 األربــعاء

 

   
   

 
  

 الخمــيس



  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            
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مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

 أ. ل حمادي

02مد:   مح  

مناهج وتقنيات  
 البحث

 أ. أعراب

71تط.  ق   

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 أ. حمادي

02مد:    مح  

   
 

 السبــــت

 

علوم اإلعالم .م  
 واالتصال

سعيداني. أ  
19تط  ق   

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

القضايا الدولية   
 المعاصرة

بلوصيفأ.   

20مد:    مح  

القضايا الدولية 
 المعاصرة

بلوصيفأ.   

20مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

التحرير  فنيات    
اإلعالمي والتلفزي   

مح        أ. زادي      

02مد:  

التحرير  فنيات
اإلعالمي والتلفزي   

مح        أ. زادي      

02مد:  

 الفكر الخلدوني
 أ. دخان
02مح    مد:  

 تشريعات إعالمية
سهيليأ.   

02مد:     مح  

 تشريعات إعالمية
سهيليأ.   

02مد:     مح  

 
 االثنــــــين

 

   
   

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

قبورأ.    
51تط.  ق  

 تشريعات إعالمية

مجماجأ.  

51تط . ق  

 
 

 الثـــــالثاء

 

 برمجيات تحليل   
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 برمجيات تحليل
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

القضايا الدولية 
          المعاصرة

زيدانأ.   

20تط.  ق  

فنيات التحرير  
 اإلعالمي والتلفزي 

 أ. زادي

20تط ق  

 انجليزية
 أ.صالحي

20تط.  ق  

 
 األربــعاء

 

   
   

 
  

 الخمــيس



  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021
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مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

وتقنيات  مناهج
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

 أ. ل حمادي

02مد:   مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

 أ. أعراب

20تط.  ق   

تكنولوجيا اإلعالم  
 واالتصال
 أ. حمادي

02مد:    مح  

   
 

 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

71ق . تط  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 أ. حمادي

71تط ق  

القضايا الدولية 
 المعاصرة

بلوصيفأ.   

20مد:    مح  

القضايا الدولية 
 المعاصرة

بلوصيفأ.   

20مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

التحرير  فنيات    
   اإلعالمي والتلفزي 

مح           أ. زادي      

02مد:  

التحرير  فنيات
 اإلعالمي والتلفزي 

مح             أ. زادي  

02مد:  

 الفكر الخلدوني
 أ. دخان
02مح    مد:  

 تشريعات إعالمية
سهيليأ.   

02مد:     مح  

 تشريعات إعالمية
سهيليأ.   

02مد:     مح  

 
 االثنــــــين

 

   
  

 انجليزية 
صالحيأ.  

41تط  ق  

 تشريعات إعالمية

مجماجأ.  

14تط ق  

فنيات التحرير 
 اإلعالمي والتلفزي

بوعروري أ.  
14 تط ق  

 
 

 الثـــــالثاء

 

 برمجيات تحليل   
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 برمجيات تحليل
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 
الدولية القضايا 

 المعاصرة
بلوصيفأ.   

20ق   تط  

  
 

 األربــعاء

 

   
   

 
  

 الخمــيس
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مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

 أ. ل حمادي

02مد:   مح  

تكنولوجيا اإلعالم  
 واالتصال
 أ. حمادي

18تط ق  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 أ. حمادي

02مد:    مح  

   
 

 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

كحالأ.   

61تط ق  

القضايا الدولية 
 المعاصرة

بلوصيفأ.  

61ق   تط  

القضايا الدولية 
 المعاصرة

بلوصيفأ.   

20مد:    مح  

القضايا الدولية 
 المعاصرة

بلوصيفأ.   

20مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

التحرير  فنيات    
        اإلعالمي والتلفزي 

مح        أ. زادي      

02مد:  

التحرير  فنيات
       اإلعالمي والتلفزي  

مح        أ. زادي      

02مد:  

 الفكر الخلدوني
 أ. دخان
02مح    مد:  

 تشريعات إعالمية
سهيليأ.   

02مد:     مح  

 تشريعات إعالمية
سهيليأ.   

02مد:     مح  

 
 االثنــــــين

 

 تشريعات إعالمية   
سالمأ.   

15تط   ق  

 انجليزية
فراحأ.  

15تط  ق  

 
م.علوم اإلعالم 

 واالتصال
 أ. سعيداني

61ق  تط  

  
 

 الثـــــالثاء

 

 برمجيات تحليل   
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 برمجيات تحليل
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

فنيات التحرير 
 اإلعالمي والتلفزي 

 أ. زادي
19تط ق  

 
  

 
 األربــعاء

 

   
   

 
  

 الخمــيس



  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            
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مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

 أ. ل حمادي

02مد:   مح  

تكنولوجيا اإلعالم   
 واالتصال
 أ. حمادي

02مد:    مح  

   
 

 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 أ. حمادي

51تط ق  

 مناهج وتقنيات البحث
كحالأ.   

51تط ق  

القضايا الدولية 
 المعاصرة

بلوصيفأ.   

20مد:    مح  

القضايا الدولية 
 المعاصرة

بلوصيفأ.   

20مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

فنيات التحرير    
 اإلعالمي والتلفزي 

 أ. زادي
19تط ق  

التحرير  فنيات
اإلعالمي والتلفزي   

مح        أ. زادي      

02مد:  

التحرير  فنيات
    اإلعالمي والتلفزي

مح        أ. زادي      

02مد:  

 الفكر الخلدوني
 أ. دخان
02مح    مد:  

 تشريعات إعالمية
سهيليأ.   

02مد:     مح  

إعالميةتشريعات   
سهيليأ.   

02مد:     مح  

 
 االثنــــــين

 

   
 

م.علوم اإلعالم 
 واالتصال

 أ. سعيداني  

31ق  تط  

 تشريعات إعالمية

زتيليأ.  

31ق   تط  

 
  

 
 الثـــــالثاء

 

 برمجيات تحليل   
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 برمجيات تحليل
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 
 انجليزية 

 أ.صالحي

71تط  ق  

القضايا الدولية 
 المعاصرة
 أ. بلوصيف

17 ق   تط  

 
 األربــعاء

 

   
   

 
  

 الخمــيس



  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021
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مناهج وتقنيات 
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

وتقنيات  مناهج
 البحث

أعرابأ.   

02مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال

 أ. ل حمادي

02مد:   مح  

تكنولوجيا اإلعالم   
 واالتصال
 أ. حمادي

02مد:    مح  

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 أ. حمادي

19تط ق  

  
 

 السبــــت

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

اإلعالم م.علوم 
 واالتصال
 أ. سعيداني

02مد:    مح  

مناهج وتقنيات  
 البحث

خلفةأ.   
10 تط ق  

القضايا الدولية 
 المعاصرة

بلوصيفأ.   

20مد:    مح  

القضايا الدولية 
 المعاصرة

بلوصيفأ.   

20مد:    مح  

 
 األحــــــــد

 

التحرير  فنيات    
  اإلعالمي والتلفزي 

مح        أ. زادي      

02مد:  

التحرير  فنيات
    اإلعالمي والتلفزي 

          أ. زادي     

02مح     مد:  

 الفكر الخلدوني
 أ. دخان
02مح    مد:  

 تشريعات إعالمية
سهيليأ.   

02مد:     مح  

 تشريعات إعالمية
سهيليأ.   

02مد:     مح  

 
 االثنــــــين

 

م.علوم اإلعالم    
 واالتصال
 أ. سعيداني

61ق  تط  

إعالميةتشريعات   

سالمأ.  

61ق   تط  

 
 انجليزية

صالحيأ.  

31تط  ق  

  
 

 الثـــــالثاء

 

 برمجيات تحليل   
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 برمجيات تحليل
الصحفية البيانات  

  سعداويأ. 

05: مد    مح  

 
فنيات التحرير 

 اإلعالمي والتلفزي 
 أ. زادي

61تط ق  

القضايا الدولية 
 المعاصرة
 أ.بلوصيف

16 ق   تط  

 
 

 األربــعاء

 

   
   

 
  

 الخمــيس



  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022
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 السبــــت

ابستمولوجيا علوم       
 اإلع.واالتصال

 أ. عيساوي

41تط ق  

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

41تط ق   

 

 
 األحــــــــد

االتصال االقناعي   
صريفقأ. والحجاجي  

17تط ق   

 إنجليزية  
 ا. بلياسين

20تط ق  

التخطيط في 
 العالقات العامة

بوعونأ.   

20تط ق   

 ملتقى المنهجية
 أ. جحنيط

20تط ق   

 
 االثنــــــين

االتصال االقناعي 
           والحجاجي

أفيدةأ.   

05 :مد   مح  

االتصال االقناعي  
           والحجاجي

أفيدةأ.  

03:مد   مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. غراف

05مد:  مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. غراف

05مد:  مح   

 
تكنولوجيا  االتصال 
 والفضاء العمومي 

رغيس        ا. 

05مد: مح  

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

05مد:  مح  

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

05مد: مح  

 

 
 الثـــــالثاء

 

 تصميم الحمالت
أ. رفاس           

05مد:     مح.  

 تصميم الحمالت
أ. رفاس           

05مد:     مح.  

تكنولوجيا  االتصال 
 والفضاء العمومي 

رغيسا.   

05مد:  مح  

  
ابستمولوجيا علوم 

 اإلع.واالتصال
 أ. رزاق

05مد:   مح   

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

 أ. رزاق

05مد:   مح  

  
 

 األربــــعاء

 

لتخطيط في ا  
 العالقات العامة

بوعونأ.   

05مد:   مح  

التخطيط في 
 العالقات العامة

بوعونأ.   

05مد:   مح  

  
 مهارات االتصال

          أ. قرناني

20تط ق  

 مهارات االتصال
       أ. قرناني

05مد:    مح  

 مهارات االتصال
 أ. قرناني

05مد:   مح  

 
لخميــــسا  

 



  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية 
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 السبــــت

ابستمولوجيا علوم      
 اإلع.واالتصال

 أ. عيساوي

31تط ق  

 ا مقاربات الكيفية
 أ. حدادي

13 تطق   

 
 

 

 

 
 األحــــــــد

االتصال االقناعي    
. أوالحجاجي
 صريفق

41تطق  

 انجليزية
بلياسينا.  

19تط ق  

التخطيط في 
 العالقات العامة

بوعونأ.   

19تط ق   

 ملتقى المنهجية
تبريأ.   

19تط ق   

  
 االثنــــــين

االتصال االقناعي 
           والحجاجي

أفيدةأ.   

05 :مد   مح  

االتصال االقناعي  
           والحجاجي

أفيدةأ.  

03:مد   مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. غراف

05مد:  مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. غراف

05مد:  مح   

 
تكنولوجيا  االتصال 
 والفضاء العمومي 

رغيس        ا. 

05مد: مح  

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

05مد:  مح  

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

05مد: مح  

 

 
 الثـــــالثاء

 

 تصميم الحمالت
أ. رفاس           

05مد:     مح.  

 تصميم الحمالت
أ. رفاس           

05مد:     مح.  

تكنولوجيا  االتصال 
 والفضاء العمومي 

رغيسا.   

05مد:  مح  

  
ابستمولوجيا علوم 

 اإلع.واالتصال
 أ. رزاق

05مد:   مح   

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

 أ. رزاق

05مد:   مح  

  
 

 األربــــعاء

 

لتخطيط في العالقات ا  
 العامة

بوعونأ.   

05مد:   مح  

التخطيط في 
 العالقات العامة

بوعونأ.   

05مد:   مح  

 
 مهارات االتصال

 أ. قرناني

20تط ق  

 مهارات االتصال 
       أ. قرناني

05مد:    مح  

 مهارات االتصال
 أ. قرناني

05مد:   مح  

 
لخميــــسا  

 



  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021
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 السبــــت

ابستمولوجيا علوم     
 اإلع.واالتصال

 أ. عيساوي

21تط ق  

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

21تط ق   

 مهارات االتصال

21تط قأ. قرناني  
 
 

 

 

 
 األحــــــــد

 انجليزية   
بلياسينا.  

17تط ق  

التخطيط في العالقات 
 العامة

 أ. بوعون

17تط ق   

 ملتقى المنهجية
 أ. تبري

17تط ق   

 
االتصال االقناعي 

. أوالحجاجي
 صريفق

81تطق  

 
 االثنــــــين

االتصال االقناعي 
           والحجاجي

أفيدةأ.   

05 :مد   مح  

االتصال االقناعي  
           والحجاجي

أفيدةأ.  

03:مد   مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. غراف

05مد:  مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. غراف

05مد:  مح   

 
تكنولوجيا  االتصال 
 والفضاء العمومي 

رغيس        ا. 

05مد: مح  

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

05مد:  مح  

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

05مد: مح  

 

 
 الثـــــالثاء

 

 تصميم الحمالت
أ. رفاس           

05مد:     مح.  

 تصميم الحمالت
أ. رفاس            

05مد:     مح.  

تكنولوجيا  االتصال 
 والفضاء العمومي 

رغيسا.   

05مد:  مح  

  
ابستمولوجيا 

علوم 
 اإلع.واالتصال

 أ. رزاق

05مد:   مح   

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

 أ. رزاق

05مد:   مح  

  
 

 األربــــعاء
 

لتخطيط في ا  
 العالقات العامة

بوعونأ.   

05مد:   مح  

التخطيط في 
العامةالعالقات   

بوعونأ.   

05مد:   مح  

  
 مهارات االتصال 

       أ. قرناني
05مد:    مح  

 مهارات االتصال
 أ. قرناني

05مد:   مح  

 
لخميــــسا  

 



  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021
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 السبــــت

 المقاربات الكيفية    
 أ. حدادي

11تط ق   

 مهارات االتصال
           أ. قرناني

11تط ق  

ابستمولوجيا علوم  
 اإلع.واالتصال

 أ. عيساوي

15تط ق  

 

 
 األحــــــــد

التخطيط في العالقات   
 العامة

بوعونأ.   

19 تط ق  

 ملتقى المنهجية 
 أ. تبري

20تط ق  

االتصال االقناعي    
           والحجاجي
 أ. صريفق

17تط ق  

 انجليزية
بلياسينا.  

17تط ق  

 
 االثنــــــين

االتصال االقناعي 
           والحجاجي

أفيدةأ.   

05 :مد   مح  

االتصال االقناعي  
           والحجاجي

أفيدةأ.  

03:مد   مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. غراف

05مد:  مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. غراف

05مد:  مح   

 
تكنولوجيا  االتصال 
 والفضاء العمومي 

 محرغيس        ا. 

05مد:  

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

05مد:  مح  

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

05مد: مح  

 

 
 الثـــــالثاء

 

 تصميم الحمالت
أ. رفاس           

05مد:     مح.  

 تصميم الحمالت
أ. رفاس      

05مد:     مح.  

تكنولوجيا  االتصال 
 والفضاء العمومي 

رغيسا.   

05مد:  مح  

  
ابستمولوجيا علوم 

 اإلع.واالتصال
 أ. رزاق

05مد:   مح   

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

 أ. رزاق

05مد:   مح  

  
 

 األربــــعاء
 

لتخطيط في العالقات ا  
 العامة

بوعونأ.   

05مد:   مح  

التخطيط في 
 العالقات العامة

بوعونأ.   

05مد:   مح  

  
 مهارات االتصال 

       أ. قرناني
05مد:    مح  

 مهارات االتصال
 أ. قرناني

05مد:   مح  

 
لخميــــسا  
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 السبــــت

ابستمولوجيا علوم   
 اإلع.واالتصال

 أ. عيساوي

16تط ق  

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

16تط ق   

 مهارات االتصال
        أ. قرناني

16تط ق  

   
 

 

 

 
 األحــــــــد

التخطيط في  
 العالقات العامة

بوعونأ.   

18تط ق  

 ملتقى المنهجية
تبريأ.   

18تط ق  

االتصال االقناعي   
         والحجاجي

صريفقأ.   

61تط ق  

 انجليزية
بلياسينا.  

61تط ق  

  
 االثنــــــين

االتصال االقناعي 
                والحجاجي

أفيدةأ.   

05 :مد   مح  

االتصال االقناعي  
           والحجاجي

أفيدةأ.  

03:مد   مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. غراف

05مد:  مح  

 ملتقى المنهجية
 أ. غراف

05مد:  مح   

 
تكنولوجيا  االتصال 
 والفضاء العمومي 

رغيس        ا. 

05مد: مح  

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

05مد:  مح  

 المقاربات الكيفية
 أ. حدادي

05مد: مح  

 

 
 الثـــــالثاء

 

 تصميم الحمالت

     مح.أ. رفاس           

05مد:  

 تصميم الحمالت

     مح.أ. رفاس      

05مد:  

تكنولوجيا  االتصال 
 والفضاء العمومي 

رغيسا.   

05مد:  مح  

  
ابستمولوجيا علوم 

 اإلع.واالتصال
 أ. رزاق

05مد:   مح   

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

 أ. رزاق

05مد:   مح  

  
 

 األربــــعاء
 

لتخطيط في ا  
 العالقات العامة

بوعونأ.   

05مد:   مح  

التخطيط في 
 العالقات العامة

بوعونأ.   

05مد:   مح  

  
 مهارات االتصال 

       أ. قرناني
05مد:    مح  

 مهارات االتصال
 أ. قرناني

05مد:   مح  

 
لخميــــسا  
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 السبــــت

 الدراسات الثقافية    
لصلجأ.   

17ق:   تط   

     الرأي العام    
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

الرأي العام         
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

 األحــــــــد  

 نظريات االتصال      
 أ. قريش

13تط ق   

 المقاربات الكمية 
أم الرقابأ.   

13تط ق  

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

 أ. مروشي

31تط ق  

 انجليزية
حميديا.  

13تط ق  

 االثنــــــين

علم اجتماع  الجمهور    
          والمستخدمين

بن برغوث        أ. أ

06مد:  مح  

علم اجتماع  الجمهور 
ين          والمستخدم

       بن برغوثأ. أ
06مد:  مح   

 
ابستمولوجيا علوم 

 اإلع.واالتصال
رزاقأ.   

06مد:   مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

نظريات 
 االتصال

  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 الدراسات الثقافية
هميسيأ.   

06مد:  مح  

 الدراسات الثقافية
هميسيأ.   

06مد:   مح  

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:    مح  

 
المقاربات المنهجية في 
 دراسة االتصال  الجما

 أ. يخلف
20:تط ق  

المقاربات المنهجية 
دراسة االتصال  في 

 الجما
  يخلفأ. 
06مد:  مح  

المقاربات المنهجية 
في دراسة االتصال  

 الجما
  يخلفأ. 
06مد:  مح  

  
 

 األربــــعاء
 

 المقاربات الكمية ك  
أم الرقابأ.   

06مد:  مح   

 المقاربات الكمية 
أم الرقابأ.   

06مد:  مح   

  
م.لمقاربات 

 الوسائط 
 أ. مهداوي

19تط ق   

م.لمقاربات 
 الوسائط ج 

لصلجأ.   

06مد:   مح  

م.لمقاربات 
 الوسائط ج 

لصلجأ.  

06مد:  مح  

 
لخميــــسا  
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 السبــــت

 الدراسات الثقافية   
لصلجأ.   

17ق:   تط   

      الرأي العام    
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

الرأي العام         
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

 األحــــــــد  

 نظريات االتصال     
حميديأ.   

15تط ق   

 المقاربات الكمية 
أم الرقابأ.   

51تط ق  

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

 أ. مروشي

51تط ق  

 انجليزية
 ا.بوقزولة

51تط ق  
 

م.لمقاربات 
جديدةالوسائط   

 أ. مهداوي

51تط ق   

 االثنــــــين

علم اجتماع     
الجمهور 

          والمستخدمين
بن برغوث        أ. أ

06مد:  مح  

علم اجتماع  
الجمهور 
ين          والمستخدم

       بن برغوثأ. أ
06مد:  مح   

 
ابستمولوجيا علوم 

 اإلع.واالتصال
رزاقأ.   

06مد:   مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

نظريات 
 االتصال

  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 الدراسات الثقافية
هميسيأ.   

06مد:  مح  

 الدراسات الثقافية
هميسيأ.   

06مد:   مح  

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:    مح  

  
المقاربات المنهجية 
في دراسة االتصال  

 الجما
  يخلفأ. 
06مد:  مح  

المقاربات المنهجية 
في دراسة االتصال  

 الجما
  يخلفأ. 
06مد:  مح  

المقاربات المنهجية 
في دراسة االتصال  

 الجما
 أ. يخلف

19:تط ق  

 
 

 األربــــعاء
 

 المقاربات الكمية ك  
أم الرقابأ.   

06مد:  مح   

 المقاربات الكمية 
أم الرقابأ.   

06مد:  مح   

  
م.لمقاربات الوسائط  

 ج 
لصلجأ.   

06مد:   مح  

م.لمقاربات 
 الوسائط ج 

لصلجأ.  

06مد:  مح  

 
لخميــــسا  
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 السبــــت

المنهجية المقاربات     
 في دراسة االتصال  

 أ. يخلف
19:تط ق  

      الرأي العام   
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

       الرأي العام    
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

 األحــــــــد  

 انجليزية  
حميديا.  

21تط ق  
 

 نظريات االتصال 
 أ. قريش

21تط ق   

 المقاربات الكمية 
 أ. أم الرقاب

21تط ق  

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

 أ. مروشي

21تط ق  

 
 الدراسات

أ. قرةالثقافية  

91ق:   تط   

 
 االثنــــــين

علم اجتماع     
الجمهور 

          والمستخدمين
بن برغوث        أ. أ

06مد:  مح  

علم اجتماع  
الجمهور 
ين          والمستخدم

       بن برغوثأ. أ
06مد:  مح   

 
ابستمولوجيا علوم 

 اإلع.واالتصال
رزاقأ.   

06مد:   مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 الدراسات الثقافية
هميسيأ.   

06مد:  مح  

 الدراسات الثقافية
هميسيأ.   

06مد:   مح  

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:    مح  

  
المنهجية المقاربات 

 في دراسة االتصال 
  يخلفأ. 
06مد:  مح  

المنهجية المقاربات 
 في دراسة االتصال 

  يخلفأ. 
06مد:  مح  

 
م.لمقاربات 

  ديدةالوسائط ج
 أ. مهداوي

18تط ق   

 
 األربــــعاء

 

 المقاربات الكمية ك  
أم الرقابأ.   

06مد:  مح   

 المقاربات الكمية 
أم الرقابأ.   

06مد:  مح   

  
م.لمقاربات  

 الوسائط ج 
لصلجأ.   

06مد:   مح  

م.لمقاربات 
 الوسائط ج 

لصلجأ.  

06مد:  مح  

 
لخميــــسا  

 



  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            
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 السبــــت

المنهجية في  المقاربات  
 دراسة االتصال 

15:تط ق أ. يخلف  

 المقاربات الكمية 
ام الرقابأ.   

51تط ق  

            الرأي العام    
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

الرأي العام         
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

 األحــــــــد  

ابستمولوجيا علوم    
 اإلع.واالتصال

 أ. مروشي

16تط ق  

 انجليزية
.حميديا  

61تط ق  
 

 الدراسات الثقافية 
 أ. لصلج

11ق:   تط   

م.لمقاربات 
 الوسائط ج 

مهداويأ.   

11تط ق   

 
 االثنــــــين

علم اجتماع     
الجمهور 

          والمستخدمين
بن برغوث        أ. أ

06مد:  مح  

علم اجتماع  
الجمهور 
ين        والمستخدم

    بن برغوثأ. أ
06مد:  مح   

 نظريات االتصال 
 أ. قريش

71تط ق   

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:   مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 الدراسات الثقافية
هميسيأ.   

06مد:  مح  

 الدراسات الثقافية
هميسيأ.   

06مد:   مح  

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:    مح  

  
المقاربات المنهجية 
في دراسة االتصال  

 الجما
  يخلفأ. 
06مد:  مح  

المقاربات المنهجية 
في دراسة االتصال  

 الجما
  يخلفأ. 
06مد:  مح  

  
 

 األربــــعاء
 

 المقاربات الكمية ك  
أم الرقابأ.   

06مد:  مح   

 المقاربات الكمية 
أم الرقابأ.   

06مد:  مح   

  
م.لمقاربات  

 الوسائط ج 
لصلجأ.   

06مد:   مح  

م.لمقاربات 
 الوسائط ج 

لصلجأ.  

06مد:  مح  

 
لخميــــسا  
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 السبــــت

المنهجية المقاربات    
في دراسة االتصال  

 أ. يخلف
81:تط ق  

 المقاربات الكمية 
أم الرقابأ.   

18تط ق  

      الرأي العام   
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

الرأي العام         
 أ. دهار 

02 :مد    مح  

 األحــــــــد  

ابستمولوجيا علوم   
 اإلع.واالتصال

 أ. مروشي

51تط ق  

 انجليزية
حميديا.  

51تط ق  
 

 الدراسات الثقافية 
 أ. قرة

81ق:   تط   

   
 االثنــــــين

 نظريات االتصال   
 أ. قريش

19تط ق   

علم اجتماع  الجمهور 
والمستخدمين          
أ. أبن برغوث        

06مح  مد:  

علم اجتماع  الجمهور 
والمستخدمين          

      أ. أبن برغوث  

06مح   مد:  

 
ابستمولوجيا علوم 

 اإلع.واالتصال
رزاقأ.   

06مد:   مح  

 نظريات االتصال
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

االتصالنظريات   
  قرشوشأ. 
06مد:  مح  

 
 الثـــــالثاء

 

 الدراسات الثقافية
هميسيأ.   

06مد:  مح  

 الدراسات الثقافية
هميسيأ.   

06مد:   مح  

ابستمولوجيا علوم 
 اإلع.واالتصال

رزاقأ.   

06مد:    مح  

  
المقاربات المنهجية 
في دراسة االتصال  

 الجما
 أ. يخلف 

06مح  مد:  

المقاربات المنهجية 
دراسة االتصال   في

 الجما
 أ. يخلف 

06مح  مد:  

م.لمقاربات 
  ديدةالوسائط ج

 أ. مهداوي

18تط ق   

 
 

 األربــــعاء

 

 المقاربات الكمية ك  
أم الرقابأ.   

06مد:  مح   

 المقاربات الكمية 
أم الرقابأ.   

06مد:  مح   

  
م.لمقاربات  

 الوسائط ج 
لصلجأ.   

06مد:   مح  

م.لمقاربات 
 الوسائط ج 

لصلجأ.  

06مد:  مح  

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

  والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

     01الفوج:                                                                                             2السنة الثانية   اتصال وعالقات عامة  ماســـــتر

61 - 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ---- 11  9 ------- 10  8 ------ 9  اليـوم/ التوقيت 

      
  

 

 
 السبــــت

 الملتقيات     
عواجأ.   

09: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

09: قمح    

  

 
 األحــــــــد

 الملتقيات     
عواجأ.   

09: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

09: قمح    

  
 االثنــــــين

   
   

 
  

 
 الثـــــالثاء

 

   
   

 
  

 
 األربــــعاء

 

   
   

 
  

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

     20الفوج:                                                                                             2السنة الثانية   اتصال وعالقات عامة  ماســـــتر

61 - 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ---- 11  9 ------- 10  8 ------ 9  اليـوم/ التوقيت 

      
  

 

 
 السبــــت

 الملتقيات     
عواجأ.   

09: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

09: قمح    

  

 
 األحــــــــد

 الملتقيات     
عواجأ.   

09: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

09: قمح    

  
 االثنــــــين

   
   

 
  

 
 الثـــــالثاء

 

   
   

 
  

 
 األربــــعاء

 

   
   

 
  

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

     30الفوج:                                                                                             2السنة الثانية   اتصال وعالقات عامة  ماســـــتر

61 - 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ---- 11  9 ------- 10  8 ------ 9  اليـوم/ التوقيت 

      
  

 

 
 السبــــت

 الملتقيات     
عواجأ.   

09: تطقمح   

المؤسسةالتربص في   
 أعمال أخرى

....أ.   

09: قمح    

  

 
 األحــــــــد

 الملتقيات     
عواجأ.   

09: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

09: قمح    

  
 االثنــــــين

   
   

 
  

 
 الثـــــالثاء

 

   
   

 
  

 
 األربــــعاء

 

   
   

 
  

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

  والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

     40الفوج:                                                                                             2السنة الثانية   اتصال وعالقات عامة  ماســـــتر

61 - 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ---- 11  9 ------- 10  8 ------ 9  اليـوم/ التوقيت 

      
  

 

 
 السبــــت

 الملتقيات     
عواجأ.   

09: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

09: قمح    

  

 
 األحــــــــد

 الملتقيات     
عواجأ.   

09: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

09: قمح    

  
 االثنــــــين

   
   

 
  

 
 الثـــــالثاء

 

   
   

 
  

 
 األربــــعاء

 

   
   

 
  

 
لخميــــسا  

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

  والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

     50الفوج:                                                                                             2السنة الثانية   اتصال وعالقات عامة  ماســـــتر

61 - 71  51 --- 61  14 --- 15  13 ----- 14  12 ---- 13  11 --- 12  10 ---- 11  9 ------- 10  8 ------ 9  اليـوم/ التوقيت 

      
   

 السبــــت

 الملتقيات     
عواجأ.   

09: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

09: قمح    

  

 
 األحــــــــد

 الملتقيات     
عواجأ.   

09: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

09: قمح    

  
 االثنــــــين

   
   

 
  

 
 الثـــــالثاء

 

   
   

 
  

 
 األربــــعاء

 

   
   

 
  

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

     01الفوج:                                                                              2السنة الثانية   االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  ماســـــتر 

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

 
 

 
 السبــــت

      
 

 
 

 األحــــــــد

      
 

 
 

 
 االثنــــــين

 

   
  

 الملتقيات
عواجأ.   

12: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

12: قمح    

 
 

 
 الثـــــالثاء

 

   
  

 الملتقيات
عواجأ.   

12: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

12: قمح    

 
 

 
 األربــــعاء

 

   
   

  
 

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

     20الفوج:                                                                              2الجماهيري والوسائط الجديدة  ماســـــتر السنة الثانية   االتصال 

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

 
 

 
 السبــــت

      
 

 
 

 األحــــــــد

      
 

 
 

 
 االثنــــــين

 

   
  

 الملتقيات
عواجأ.   

12: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

12: قمح    

 
 

 
 الثـــــالثاء

 

   
  

 الملتقيات
عواجأ.   

12: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

12: قمح    

 
 

 
 األربــــعاء

 

   
   

  
 

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

     30الفوج:                                                                              2السنة الثانية   االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  ماســـــتر 

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

 
 

 
 السبــــت

      
 

 
 

 األحــــــــد

      
 

 
 

 
 االثنــــــين

 

   
  

 الملتقيات
عواجأ.   

12: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

12: قمح    

 
 

 
 الثـــــالثاء

 

   
  

 الملتقيات
عواجأ.   

12: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

12: قمح    

 
 

 
 األربــــعاء

 

   
   

  
 

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

 والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

     40الفوج:                                                                              2السنة الثانية   االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  ماســـــتر 

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

 
 

 
 السبــــت

      
 

 
 

 األحــــــــد

      
 

 
 

 
 االثنــــــين

 

   
  

 الملتقيات
عواجأ.   

12: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

12: قمح    

 
 

 
 الثـــــالثاء

 

   
  

 الملتقيات
عواجأ.   

12: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

12: قمح    

 
 

 
 األربــــعاء

 

   
   

  
 

 
لخميــــسا  

 

 



2جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علوم اإلعالم واالتصال                            

 برنامج الدراسة للسداسي الثاني 2022/2021

 المرحلة األولى من السبت 19 فيفري2022 إلى الخميس 03 مارس 2022

  والمرحلة الثانية من السبت 02 أفريل 2022 إلى الخميس 14 أفريل 2022

  والمرحلة الثالثة من السبت 30 أفريل 2022 إلى الخميس 12 ماي 2022

     50الفوج:                                                                              2السنة الثانية   االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  ماســـــتر 

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

 
 

 
 السبــــت

      
 

 
 

 األحــــــــد

      
 

 
 

 
 االثنــــــين

 

   
  

 الملتقيات
عواجأ.   

12: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

12: قمح    

 
 

 
 الثـــــالثاء

 

   
  

 الملتقيات
عواجأ.   

12: تطقمح   

 التربص في المؤسسة
 أعمال أخرى

....أ.   

12: قمح    

 
 

 
 األربــــعاء

 

   
   

  
 

 
لخميــــسا  

 


