االجتماعية –العلوم اإلنسانية-السنة األولى ل.م.د /تعليم مشترك –شعبة العلوم اإلنسانية/السداسي األول
كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية
2017. 1918PLANNING
PREMIERE
ANNEE LICENCE
- -1L.M.D
ANNEE
-L.M.D -SCIENCES
HUMAINES/
-SEMESTRE
1 –SECTION
 /PLANNINGاالمحاضرات
PREMIERE
ANNEE LICENCE
- 1 ANNEE
-SCIENCES
HUMAINES/
-SEMESTRE
1 2015- 2016

األحد
– 8H-30

محاضرة المدرج 1A

مدخل إلى مجتمع المعلومات 1
أ /عشاش نورين

محاضرة المدرج 1A
مدخل إلى مجتمع المعلومات 1
أ /عشاش نورين
Section 2
األفواج8-1-6-5 :

محاضرة المدرج 1A

محاضرة المدرج 1A

محاضرة المدرج 1A

محاضرة المدرج 1A

مدخل إلى البيبليوغرافية
أ /بن حامد

مدخل إلى الفلسفة
أ /سكران مصطفى
Section 1

تاريخ الجزائر المعاصر 1
د /سحولي بشير

مدخل تاريخ حضارات 1
أ.د /بن حويدقة علي
Section 1

مناهج و مدارس البحث 1
د /بلجة عبد القادر
10H
- 10H

11.30 H
11.30 H

Section 2
األفواج8-1-6-5 :

Section 1
األفواج4-3-1-1 :

Section 2
األفواج8-1-6-5 :

األفواج4-3-1-1 :

محاضرة المدرج A1

محاضرة المدرج 1A

مناهج و مدارس البحث 1
د.ة /بوسعيد سمية
Section 1
13H

االثنين
محاضرة المدرج A1

الثالثاء

األفواج4-3-1-1 :

مدخل إلى وسائل اإلعالم 1..
أ.ة /ريغي أسماء
Section 2
األفواج8-1-6-5 :

Section 2
األفواج8-1-6-5 :

محاضرة المدرج 1A

تاريخ الجزائر المعاصر 1
د /سحولي بشير
Section 1
األفواج4-3-1-1 :

13H

14 H 30

14 H 30

محاضرة المدرج 1A

مدخل إلى وسائل اإلعالم 1..
أ.ة /ريغي أسماء
Section 1
16H

األربعاء

األفواج4-3-1-1 :

تنبيه :1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1911/90/11و الحصص التطبيقية يوم .1911/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

الخميس

األفواج4-3-1-1 :
محاضرة المدرج 1A

محاضرة المدرج A1

مدخل تاريخ حضارات 1
أ.د /بن حويدقة علي
Section 2

مدخل إلى علم اآلثار 1
أ /شناوي محمد

األفواج8-1-6-5 :

Section 2
األفواج8-1-6-5 :

محاضرة المدرج A1

محاضرة المدرج 1A

مدخل إلى علم اآلثار 1
أ /شناوي محمد
Section 1

مدخل إلى البيبليوغرافية
أ /بن حامد
Section 1

األفواج4-3-1-1 :

األفواج4-3-1-1 :

محاضرة المدرج 1A

مدخل إلى الفلسفة
أ /سكران مصطفى
Section 2
األفواج8-1-6-5 :

رئيس القسم

األحد

االثنين

الثالثاء

– 8H-30
10H

 /TDتار حضارات /ف/1ق /1/د .غربي
TDعلم اآلثار /ف/1ق /1أ /شناوي
 TDتار جزائر /ف/3ق  /3د /سحولي
 TDبيبليوغرافيا /ف /4ق /4الجياللي.ع
 TDإعالم ألي /ف/5ق  /5أ /مدلس .س
TDمناهج / ...ف/6ق  /6أ /مجاود .ح
/Francais -TDف /1ق /1
TDوسائل إعالم /ف 8ق /8مدودي

- 10H
11.30 H

11.30 H
13H
13H

TDبيبليوغرافيا /..ف/1ق /1الجياللي.ع

TDوسائل إعالم /..ف/1ق  /1أ.ة /ريغي

14 H 30

TDتار جزائر /ف/1ق/1د.ة /تيرس سعاد
TDتار حضارات /ف/3ق  /3د.ة /لوافي
 TDوسائل اإلعالم  /ف /4ق  /4ريغي
TDبيبليوغرافيا /ف/5ق /5
TDعلم أثار  /ف/6ق  /6أ.ة /بوزبوجة
 -TDمناهج/..ف /1ق  /1د.ة /بوسعيد
 /Français TDف 8ق/8
TDتار جزائر /ف/1ق  /1د.ة /تيرس
TDبيبليوغرافيا /.ف/1ق /1الجياللي.ع.
TDوسائل إعالم /ف/3ق  /3ريغي
TDتا .حضارات/ف/4ق /4د.ة /لوافي
 /Français TDف/5ق  /5أ/
TDبيبليوغرافيا  /ف/6ق /6
 -TDعلم اآلثار/ف /1ق  /1بوزبوجة
 TDمناهج /..ف 8ق /8د.ة /بوسعيد

 TDإعالم ألي ف/1ق/1
TDمناهج و /.....ف/3ق /3
 TDعلم اآلثار /ف /4ق /4
TDتار جزائر /ف/5ق  /5د.ة /تيرس
 /Francais TDف/6ق /6
 -TDإعالم ألي/ف /1ق /1
 TDبيبليوغرافيا /ف 8ق/8أ/

14 H 30
16H

األربعاء
 /Francais TDف/1ق /1
 TDتار حضارات /ف/1ق/1أ.د /بن حويدقة
TDعلم اآلثار / ..ف/3ق  /3أ /شناوي
 TDمناهج /..ف /4ق /4
TDوسائل إعالم ....ف/5ق /5
 TDتار جزائر /ف/6ق  /6أ................../
 -TDبيبليوغرافيا/..ف /1ق /1
 TDإعالم ألي /.....ف 8ق/8

الخميس
TDعلم اآلثار /ف/1ق  /1أ /شناوي
 /Francais TDف/1ق/1
TDبيبليوغرافيا /ف/3ق  /3الجياللي.ع
 TDتار جزائر /..ف /4ق  /4د /سحولي
TDمناهج /....ف/5ق  /5أ /مجاود .ح
 TDإعالم ألي /ف/6ق  /6أ /مدلس .س
 TDوسائل إعالم/ف /1ق  /1أ.ة /مدودي
 TDتار حضارات /ف 8ق /8د .غربي

TDمناهج بحث /ف/1ق /1د.ة /بوسعيد
TDوسائل إعالم /ف/1ق/1
 /Francais.TDف/3ق /3
 TDإعالم ألي /ف /4ق /4
TDعلم اآلثار /ف/5ق  /5أ.ة /بوزبوجة
 TDتار حضارات /ف/6ق /6أ.ة /سكاكو
TDتارحضارات/ف /1ق /1د.ة /بوتشيش
 TDتار جزائر /ف 8ق /8د .سحولي
 TDإعالم ألي /ف/1ق /1
TDمناهج بحث  /ف/1ق /1د.ة /بوسعيد
 TDإعالم ألي /..ف/3ق /3
 Francais. TDف /4ق /4
 TDتار حضارات /ف/5ق /5أ.ة /سكاكو
TDوسائل إعالم /ف/6ق /6
 -TDتار جزائر/ف /1ق  /1د .سحولي
 TDعلم اآلثار /ف 8ق /8بوزبوجة

تنبيه :1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1911/90/11و الحصص التطبيقية يوم .1911/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية – قسم العلوم اإلنسانية-السنة الثانية مكتبات و معلومات ل.م.د/ /السداسي الثالث
DEUXIEME ANNEE LICENCE LMD –BIBLIOTHECONOMIE – 2018- 2017–- SEMESTRE 3
التوقيت

األحــــــد

االثنين

الثالثــــــــاء

األربعـــــــاء

الخميــــس

8H-30
10H

محاضرة القاعة 02

محاضرة  /قاعة 02

محاضرة القاعة 02

تطبيق ف /1ق  /02المعايير الموحدة في.....
د.ة /خرفي خليصة

تنظيم و تسيير أنظمة المعلومات
أ /بن حامد عبد القادر

مدخل إلى علم األرشيف
أ.د /هاليلي حنيفي

مناهج و تقنيات البحث 1
أ.د/صحراوي عبد القادر

محاضرة القاعة 02
لغات التوثيق 1
أ.ة /بوزارة أحالم

-10H
11.30 H

محاضرة قاعة 19
تكنولوجيا المعلومات و التوثيق 1
أ.ة /عنتر جوهر

11.30 H
13 H

13H
14 H 30

14 H 30
16H

تطبيق ف /1ق  /19مدخل إلى األرشيف..
أ.د /هاليلي

تطبيق ف /0ق  /11نصوص فرنسية
أ.ة...................... /

تطبيق ف /1ق /10تكنولوجيا المعلومات و .........
أ.ة /عنتر جوهر

تطبيق ف /1ق  /02إعالم ألي توثيقي
أ.ة /شوفي نسيمة

تطبيق ف /0ق  /11تنظيم و تسيير أنظمة..
أ /بن حامد

تطبيق ف /1ق  /02تكنولوجيا المعلومات و.......
أ.ة /عنتر جوهر

تطبيق ف /1ق  /02نصوص فرنسية
أ.ة............................ /

تطبيق ف /1ق  /02تنظيم و تسيير أنظمة..
أ /بن حامد

تطبيق ف /0ق . /11مدخل إلى األرشيف
أ.ة /شوقي نسيمة

تطبيق ف /0ق  /11إعالم ألي توثيقي
أ.ة /شوقي

تطبيق ف /0ق  /11لغات التوثيق...
أ.ة /بوزارة

تطبيق ف /0ق  /11المعايير الموحدة في.....
د.ة /خرفي خليصة

تطبيق ف /1ق  /02لغات التوثيق...
أ.ة /بوزارة أحالم

محاضرة القاعة 02
علم الكتاب :تاريخ المكتوب
أ /بن عراج عمر

محاضرة قاعة 19
التراث المادي و الالمادي في الجزائر
أ /بن عراج عمر

تنبيه :1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1911/90/11و الحصص التطبيقية يوم .1911/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية – ق العلوم اإلنسانية-السنة الثانية تاريخ ل.م.د–/السداسي الثالث
DEUXIEME ANNEE LICENCE LMD –HISTOIRE –2017/2018–- SEMESTRE 3
التوقيت
8H-30
10H

االثنيـــــــــن

األحــــــد
تط  :مغرب قديم  /ف 1ق / 0معطى هللا

الثالثــــــــاء

األربعـــــــاء

الخميــــس

محاضرة المدرج A3

محاضرة المدرج A2

محاضرة المدرج A1

تط  :منهجية /ف/ 1ق  /0أ.ة /يطو
تط  :تار جزائر ثقافي  /ف0ق/3

صدر اإلسالم و الدولة األموية

بوهند

المغرب العربي الحديث ق- 11ق11

جغرافيا طبيعية

د /لعوج لصرالدين

أ /جليل بن عتو

تط :مغرب حديث /ف /0ق  /3د /لعوج
تط  :صدر اإلسالم /ف /3ق /4

د /عسال نورالدين

عسال
تط  :لغة فرنسية /ف /3ق  /4د.ة /تيرس

-10H
11.30 H

11.30 H
13 H

تط:تار جزائر ثقافي /ف1ق  /0د /بوهند
تط  :صدر اإلسالم /ف/1ق/ 0عسال

تط  :لغة فرنسية /ف / 1ق /0د.ة /تيرس

تط :مغرب قديم / 1ف/0ق  /3أ.د /صحراوي

تط :منهجية /..ف /0ق /3أ.ة /يطو

تط:تاريخ جزائر ثقافي / ...ف/ /3ق /4بوهند

تط  :مغرب حديث  /ف /3ق /4د /.لعوج
محاضرة المدرج A3

تط  :مغرب عربي حديث /ف /1ق /0د /لعوج

تط  :صدر اإلسالم .ف  /0ق /3د /.عسال

تط  :لغة فرنسية /..ف/0ق /3أ /شيوخ

تط:مغرب قديم/ /ف /3ق /4د.ة /بوتشيش

تط  :منهجية و تقنيات /..ف/3ق  /4يطو

محاضرة المدرج A2

محاضرة المدرج A3

محاضرة المدرج A1
فلسفة التاريخ
أ /عرباوي محمد

محاضرة A2

محاضرة المدرج A3
أوروبا في العصور الوسطى

تاريخ الجزائر الثقافي الحديث و المعاصر1

منهجية و تقنية البحث التاريخي 1

العالم المعاصر

د.ة /لوافي سمية

د /بوهند خالد

أ.ة /يطو فتيحة

د /غربي محمد

تاريخ حضارات المغرب القديم 1
د /صحراوي عبد القادر

13H
14 H 30

14 H 30
16H

تنبيه :1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1911/90/11و الحصص التطبيقية يوم .1911/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية – ق العلوم اإلنسانية-السنة الثالثة تاريخ ل.م.د–/السداسي الخامس
TROISIEME ANNEE LICENCE LMD –HISTOIRE –2017 /2018– - SEMESTRE 5

التوقيت

األحــــــد

8H-30
10H

محاضرة المدرج A3

االثنين

الثالثــــــــاء

محاضرة المدرج A3
االستعمار و حركات التحرر في
إفريقيا و أسيا 1

تاريخ الحركة الوطنية
1194-1111
د/تيزي ميلود

األربعـــــــاء

الخميــــس

محاضرة المدرج A3

محاضرة المدرج A3

قضايا عربية معاصرة
د /األحمر قادة

دراسة نقدية للكتابات التاريخية
د .................................../

د /زايدي عز الدين

-10H
11.30 H

تط  :االستعمار و / ..ف1ق  /11د /بلحاج
تط:الحركة الوطنية/ف /1ق ./1بلجة

تط:االستعمار /.ف/0ق/1د.بلحاج
تط :قضايا ع /ف/3ق/13د.ة /بختاوي

11.30 H
13 H

13H
14 H 30

تط :قضايا ع /ف /1ق/0د.ة/بختاوي
تط :الحركة الوطنية /ف/0ق /3بلجة
تط  :االستعمار و /..ف/3ق/4د .بلحاج

محاضرة المدرج A3
أوروبا و األمريكيتين في الفترة
المعاصرة
د.ة /بختاوي خديجة

تط :مشرق إسالمي /ف0ق  /10أ /.جليل

محاضرة المدرجA3
تاريخ الفكر االجتماعي و السياسي
في الفترة المعاصرة
د /شقرون الجياللي

تط :الحركة الوطنية  /ف3ق  /13د.ة /بوسعيد

محاضرة A2
المشرق اإلسالمي 1.
ق 19-8م.
أ /جليل بن عتو

محاضرة المدرج A2
تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء
د........................./
بلبراوات

تط :دراسة نقدية /..ف /1ق .............../13

تط:لغة فرنسية . /ف /1ق.............. /1

تط  :قضايا عربية /ف /0ق /14د /.األحمر

تط :دراسة نقدية/..ف/0ق............../12

تط  :مشرق إسالمي /ف/3ق /8أ .جليل

تط :لغة فرنسية  /ف/ /3ق............... /11

تط :مشرق إسالمي /ف/ 1ق/2أ /جليل
تط:لغة فرنسية  /ف/0ق/3أ.ة /شريفي
تط :دراسة نقدية / ..ف/3ق............... /4

محاضرة

A2

الحوكمة و أخالقيات المهنة
د......................./

14 H 30
16H
تنبيه :1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1911/90/11و الحصص التطبيقية يوم .1911/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية – ق العلوم اإلنسانية-السنة الثانية إعالم و اتصال ل.م.د–/السداسي الثالث
DEUXIEME ANNEE LICENCE LMD –COMMUNICATION ––- SEMESTRE 3 2017/2018
التوقيت

األحــــــد

االثنين

8H-30
10H

الثالثــــــــاء

األربعـــــــاء

الخميــــس
تط :تحليل البيانات /ف/1ق/10بوسهلة

تط:مناهج بحث /..ف/1ق /1أ /بلحميتي

تط :انجليزية /ف/0ق /13أ /سعد الدين
تط:فنيات تحرير /..ف/3ق /14رقيق

تط :مدخل إلى علوم/ .ف/0ق /0أ.ة /وجدي
تط :اقتصاديات  /...ف/3ق /3د /يصرف
تط :تكنولوجيا/....ف/1ق /1أ.ة /لقرع

-10H
11.30 H

 .محاضرة المدرج A1

محاضرة المدرج 3A

اقتصاديات وسائل اإلعالم

مناهج و تقنيات البحث في علوم
اإلعالم و االتصال 1

تط فنيات تحرير /...ف /.../0أ /رقيق
تط  :أنثروبولوجيا /..ف/3ق /..بن دبلة

د /حاج يصرف

محاضرة المدرج 3A
فنيات التحرير في الصحافة المكتوبة
أ /رقيق عبد الكريم

أ /بلحميتي محمد

11.30 H
13 H

تط  :انجليزية /..ف/1ق/0أ.ة/سعد الدين
تط :أنثروبولوجيا/..ف/1ق/1بن دبلة
تط :أنثروبولوجيا/....ف/0ق /3أ /بن دبلة
تط :تكنولوجيا/...ف/0ق/14أ.ة /لقرع
تط :تكنولوجيا /....ف3ق /4لقرع
تط :تحليل بيانات/3 /..ق /18بوسهلة

13H
14 H 30

محاضرة A1
أنثروبولوجيا اجتماعية و ثقافية

تط :اقتصاديات/ ....ف/1ق /0د .يصرف
تط :مناهج بحث /..ف/0ق /3أ .بلحميتي

تط  :اقتصاديات و/..ف/1ق  /8د /يصرف
تط :مناهج بحث../..ف/3ق /19بلحميتي

تط:مدخل إلى علوم / ..ف/3ق/4أ.ة /وجدي

محاضرة A1
علم النفس االجتماعي

مدخل إلى علوم اإلعالم و االتصال 1
د.ة /وجدي دمرجي وسيلة

أ /عماري مصطفى

محاضرة المدرج A1
تكنولوجيا اإلعالم و االتصال 1
أ.ة /لقرع أمينة

تنبيه :1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1911/90/11و الحصص التطبيقية يوم .1911/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.

تط :تحليل بيانات/ف/0ق /1أ.ة /بوسهلة
تط :انجليزية /..ف/3ق /7أ/سعد الدين

محاضرة لمدرج A3

أ/بن دبلة قويدر

14 H 30
16H

تط  :مدخل إلى علوم /..ف/1ق  / 1وجدي

تط  :فنيات التحرير/ ..ف/1ق /9رقيق

رئيس القسم

نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية – ق العلوم اإلنسانية-السنة الثالثة مكتبات ل.م.د/ /السداسي الخامس
TROISIEME ANNEE LICENCE LMD S5–BIBLIOTHECONOMIE –2018/2017 –- SEMESTRE5
التوقيت

األحــــــد

8H-30
10H

محاضرة القاعة18

-10H
11.30 H

االثنيــــــن

محاضرة القاعة 18

محاضرة القاعة 18

محاضرة القاعة 18
منهجية و أدوات البحث
أ /بن عراج عمر

محاضرة القاعة 18
معالجة األرشيف

قواعد و بنوك المعطيات
أ.ة /عنتر عنتر جوهر

د.ة /خرفي صليحة

التحليل الوثائقي....
أ.ة /بوزارة أحالم

علم النفس االجتماعي لالتصال
أ /بن سعيد عبد القادر

تطبيق القاعة18

تطبيق  :قاعة 18

تطبيق القاعة 18

تطبيق  :فاعة 18

تطبيق  :قاعة 18

منهجية و أدوات البحث
أ /بن عراج عمر

قواعد و بنوك المعطيات

معالجة األرشيف

التحليل الوثائقي.....
أ.ة /بوزارة أحالم

علم النفس االجتماعي لالتصال
أ /بن سعيد عبد القادر

أ.ة /عنتر عنتر جوهر

د.ة /خرفي صليحة

11.30 H
13 H

محاضرة قاعة 18

محاضرة القاعة 18

تطبيق قاعة18

محاضرة القاعة 18

الحوكمة و أخالقيات المهنة

معالجة المعلومات و الوصف المقنن
للوسائط اإللكترونية
د.ة /خرفي حصيلة

معالجة المعلومات و الوصف المقنن
للوسائط اإللكترونية
د.ة /خرفي حصيلة

نصوص باللغة الفرنسية

أ.د /مكحلي محمد

13H
14 H 30

الثالثــــــــاء

األربعـــــــاء

الخميــــس

أ.......................... /.

محاضرة قاعة 18
تسويق أنظمة المعلومات
أ /بن حامد عبد القادر

14 H 30
16H

تطبيق القاعة 18
تسويق أنظمة المعلومات
أ /بن حامد عبد القادر

تنبيه :1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1911/90/11و الحصص التطبيقية يوم .1911/90/10
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية – ق العلوم اإلنسانية-السنة الثالثة إعالم و اتصال ل.م.د–/السداسي الخامس
TROISIEME ANNEE LICENCE LMD S5–COMMUNICATION –2018 /2017–- SEMESTRE5
التوقيت

األحــــــد

االثنيـــــــــــــن

8H-30
10H

تط :نظريات تنظيم /ف/1ق11أ قاسمي

تط  :لغة انجليزية /ف/1ق  /1أ.ة................../

تط :ملتقى منهجية /ف/3ق /11أ.ة /لقرع

تط  :ملتقى منهجية /ف/0ق  /11لقرع
تط  :حمالت  /...ف/3ق  /13مغتات

-10H
11.30
H

11.30
H
13 H

تط :إنجاز مذكر /ف/0ق /1أ...........

محاضرة المدرج A3
محاضرة المدرج A3
نظريات التنظيم
أ /قاسمي إبراهيم

حمالت االتصال العمومي
أ /مغتات العجال

الثالثــــــــاء

تط :دراسات الجمهور /ف/1ق  /1أ.عشاش

محاضرة المدرج A3

الحوكمة و أخالقيات المهنة
أ /جلطي مصطفى
تط :إنجاز مذكرة/....ف/1ق  /1أ...........

تط :نظريات إعالم  /ف /1ق /11أ .رزين

تط :دراسات جمهور /.ف/0ق  /14عشاش

تط  :حمالت /...ف /0ق /10مغتات

تط  :انجليزية /ف /3ق/11أ.ة................/

تط  :دراسات /.....ف /3ق /19عشاش

تط :نظريات إعالم /ف /0ق /12رزين
تط  :إستراتيجية إعالم /ف/3ق /11حاج أحمد

محاضرة مدرج A2

نظريات اإلعالم و االتصال 1
أ /رزين محمد

تط :إستراتيجية ..ف/1ق  /0حاج أحمد

تط :ملتقى  /ف/1ق  /11أ.ة /لقرع
محاضرة المدرج A3
دراسات جمهور وسائل اإلعالم
أ /عشاش نورين

تط  :نظريات تنظيم/ /ف/1ق  /11أ /قاسمي

تط :إنجاز مذكرة ف /3ق/13أ.............

13H
14 H
30

األربعـــــــاء

الخميــــس

تط :لغة انجليزية /ف/0ق /3أ.ة /سعد الدين
تط  :نظريات إعالم /ف/3ق / 4رزين

محاضرة المدرج A3
إستراتيجيات االتصال
د.ة /حاج أحمد كريمة

14 H
30
16H

تط  :حمالت/..ف/1ق  0مغتات
تط :إستراتيجية اتصال  /ف /0ق  / /3حاج أحمد

تط  :نظريات تنظيم  /ف/3ق  / 4قاسمي

تنبيه : 1تبعا للتعليمة الوزارية يشرع في المحاضرات يوم  1911/90/11و الحصص التطبيقية يوم.1911/90/11
تنبيه : 1مسألة متابعة الغيابات من مهام األساتذة حيث تسلم نسخة من بطاقة المواظبة لإلدارة في نهاية كل شهر.
نائب رئيس القسم مكلف بالتدريس في التدرج

رئيس القسم

