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 األحد
  تكنولوجيا االعالم واالتصال

 ا شعشوعة  )محاضرة(
 قاعة بناحي زكريا

  تحميل البيانات )تطبيق(
 د. بوزير عبد المطيف

 10القاعة: 

 اقتصاديات وسائل االعالم )محاضرة(
 ا حفناوي أسماء
 مدرج مدغري

 )تطبيق(مناهج وتقنيات البحث 
 تاربن فطة مخ
 10القاعة: 

  

اقتصاديات وسائل االعالم 
 ا مزدك الطاهر )تطبيق(

 10 القاعة:
 

 االثنين

   )محاضرة( انتروبولوجيا اجتماعية

 أ حمري
 قاعة بناحي زكريا

 )تطبيق(االعالم واالتصال تكنولوجيا 
 .…………… األستاذ

 القاعة : 

    )محاضرة(مناهج وتقنيات البحث 
 ا حفناوي أسماء

 احي زكرياقاعة بن

 
 )تطبيق( فرنسية

 …………………األستاذ
 القاعة

 

  الثالثاء
   )محاضرة(  مدخل الى العموم القانونية

 ا تبون عبد الكريم
 قاعة بناحي زكريا

   )محاضرة( مدخل الى عموم االعالم
 ا يعقيل كمال
 القاعة الجديدة

 انتروبولوجيا اجتماعية  )تطبيق(
 أ بوحموان عبد الغني

 18القاعة: 
 
 

 )تطبيق(التحرير فنيات 
 ا مواس عمر

 18القاعة : 

 

 األربعاء
 
 

   )محاضرة( فنيات التحرير 
 ا يعقيل كمال

 قاعة بناحي زكريا
 

 مدخل الى عموم االعالم واإلتصال 
 )تطبيق( 

 ا بختي وردة 
 19القاعة : 

   

  الخميس
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 األحد
 )محاضرة(  تكنولوجيا االعالم واالتصال
 ا شعشوعة
 قاعة بناحي زكريا

 )تطبيق(مناهج وتقنيات البحث 
 بن فطة مختار

 18القاعة: 
 

 اقتصاديات وسائل االعالم )محاضرة(
 ا حفناوي أسماء

 قاعة بناحي زكريا 

 (اقتصاديات وسائل االعالم )تطبيق
 ا مزدك الطاهر

 18 القاعة:

  تحميل البيانات )تطبيق(
 د. بوزير عبد المطيف

 18  القاعة:

 

 االثنين

   )محاضرة(انتروبولوجيا اجتماعية 

 أ حمري
 قاعة بناحي زكريا

 

    )محاضرة(مناهج وتقنيات البحث 
 ا حفناوي أسماء
 قاعة بناحي زكريا

 تكنولوجيا االعالم واالتصال )تطبيق(
 .…………………ذ األستا

 القاعة : 
 

 
 )تطبيق(فرنسية 

 ..…………………األستاذ 
 القاعة: 

  الثالثاء

  مدخل الى العموم القانونية
   )محاضرة(

 ا تبون عبد الكريم
 قاعة بناحي زكريا

   )محاضرة(مدخل الى عموم االعالم 
 ا يعقيل كمال
 القاعة الجديدة

 

 

 انتروبولوجيا اجتماعية  )تطبيق(
 الغني أ بوحموان عبد
 18 القاعة: 
 

 بيقفنيات التحرير  تط
 مواس عمر

 18 القاعة:

  األربعاء

   )محاضرة(فنيات التحرير  
 ا يعقيل كمال

 قاعة بناحي زكريا
 

   
 )تطبيق(مدخل الى عموم االعالم 
 ا بختي وردة

 18القاعة: 
 

   الخميس
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 األحد

  تكنولوجيا االعالم واالتصال
   )محاضرة(
 ا شعشوعة

 قاعة بناحي زكريا
 

اقتصاديات وسائل االعالم  
 )محاضرة(

 ا حفناوي أسماء
 قاعة بناحي زكريا 

  تحميل البيانات )تطبيق(
 د. بوزير عبد المطيف

 19  القاعة:

 بيق()تطمناهج وتقنيات البحث 
 بن فطة مختار

 19 القاعة: 
 

 

 االثنين

   )محاضرة(انتروبولوجيا اجتماعية 

 أ حمري
 قاعة بناحي زكريا

 اقتصاديات وسائل االعالم )تطبيق(
  ا مزدك الطاهر

 19  القاعة:

    )محاضرة(مناهج وتقنيات البحث 
 ا حفناوي أسماء
 قاعة بناحي زكريا

 
 )تطبيق(تكنولوجيا االعالم واالتصال 

 .……………………األستاذ 
  القاعة :

 )تطبيق( فنيات التحرير
 د.مواس عمر

 19 : القاعة

  الثالثاء

   )محاضرة(  مدخل الى العموم القانونية
 ا تبون عبد الكريم
 قاعة بناحي زكريا

 

مدخل الى عموم االعالم 
   )محاضرة(

 ا يعقيل كمال
  القاعة الجديدة

 
  
  

 )تطبيق(فرنسية تط 
 .…………………األستاذ 

 القاعة:

 األربعاء

 انتروبولوجيا اجتماعية  )تطبيق(
 أ بوحموان عبد الغني

 19 القاعة: 
 

   )محاضرة(فنيات التحرير  
 ا يعقيل كمال

 قاعة بناحي زكريا
 

 

مدخل الى عموم االعالم واإلتصال  
 )تطبيق(

 ا بختي وردة 
 19القاعة: 

  

  الخميس
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 األحد

 تكنولوجيا االعالم واالتصال
   )محاضرة(
 ا شعشوعة
 قاعة بناحي زكريا

 )تطبيق(تكنولوجيا االعالم واالتصال 
 بغداد بن ديدة

 :1  القاعة :

اقتصاديات وسائل االعالم 
 )محاضرة(

 ا حفناوي أسماء
 كرياقاعة بناحي ز  

 )تطبيق(مناهج وتقنيات البحث 
 ا حفناوي اسماء

 :1 القاعة: 

 اقتصاديات وسائل االعالم )تطبيق(
  ا مزدك الطاهر

  <1القاعة:

  تحميل البيانات )تطبيق(
 د. بوزير عبد المطيف

 :1  القاعة:

 االثنين

   )محاضرة(انتروبولوجيا اجتماعية 

 أ حمري
 قاعة بناحي زكريا

  

    )محاضرة(البحث مناهج وتقنيات 
 ا حفناوي أسماء
 قاعة بناحي زكريا

 
 فنيات التحرير  تط 

 د.مواس عمر
 :1 القاعة:

 )تطبيق(سية  فرن
 ..………………… األستاذ

 القاعة:

  الثالثاء

   )محاضرة(  مدخل الى العموم القانونية
 ا تبون عبد الكريم
 قاعة بناحي زكريا

 

   )محاضرة(مدخل الى عموم االعالم 
 قيل كمالا يع

 القاعة الجديدة
 
 

    

  األربعاء

   )محاضرة(فنيات التحرير  
 ا يعقيل كمال

 قاعة بناحي زكريا
 

 انتروبولوجيا اجتماعية  )تطبيق(
 أ بوحموان عبد الغني

 :1 القاعة:
 

 )تطبيق(مدخل الى وسائل االعالم 
 ..………………………االستاذ 

 القاعة 
 

  الخميس

 
 
 

    

 
 
 
 



 الخامسالفوج                                                     الطاهر سعيدةجامعة د.موالي 
 قسم العموم اإلنسانية :كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

 ?810-<810الثالث :استعمال الزمن الخاص بالسداسي               اتصال                                        : الشعبة
 

 1>:11-1?:91 1?:91-00:11 00:11-08:91 08:91-0::11 0::11-0;:91 0;:91-0=:11 

 األحد

  تكنولوجيا االعالم واالتصال
   )محاضرة(
 ا شعشوعة
 قاعة بناحي زكريا

اقتصاديات وسائل االعالم  
 )محاضرة(

 ا حفناوي أسماء
 مدرج مدغري

 تكنولوجيا االعالم واالتصال 
 بغداد بن ديدة

 >1القاعة  

 )تطبيق(مناهج وتقنيات البحث 
 ا حفناوي اسماء

 ;1القاعة: 

 

 االثنين

   )محاضرة(انتروبولوجيا اجتماعية 

 أ حمري
 قاعة بناحي زكريا

  تحميل البيانات )تطبيق(
 د. بوزير عبد المطيف

  >1القاعة: 

    )محاضرة(مناهج وتقنيات البحث 
 ا حفناوي أسماء
 قاعة بناحي زكريا

 ائل االعالم )تطبيق(اقتصاديات وس
  ا مزدك الطاهر

 ;1 القاعة:
  

 )تطبيق(فرنسية  
 ..…………………األستاذ 

 القاعة:

  الثالثاء

  مدخل الى العموم القانونية
   )محاضرة(

 ا تبون عبد الكريم
 قاعة بناحي زكريا

   )محاضرة(مدخل الى عموم االعالم 
 ا يعقيل كمال
 القاعة الجديدة

 فنيات التحرير  تطبيق
 د.مواس عمر

 ;1 القاعة:

   

   األربعاء

   )محاضرة(فنيات التحرير  
 ا يعقيل كمال

 قاعة بناحي زكريا
 

 
 انتروبولوجيا اجتماعية  )تطبيق(

 أ بوحموان عبد الغني
 ;1 القاعة:

 )تطبيق(مدخل الى وسائل االعالم 
 .…………………………االستاذ 

 القاعة
 

  الخميس

 
 
 

    

 
 


