
                                                      امعة د.موالي الطاهر سعيدةج
 1الفوج   :االجتماعيةالعموم قسم  /كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

  اتصال خامسالسي استعمال الزمن الخاص بالسدا                                                      االتصالعلوم : الشعبة
2018/2019 

 
 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

   األحد

 نظريات االتصال )محاضرة(
 د بداني  

  11 القاعة:

 نظريات االتصال  )تطبيق(
 د  عبو فوزية

 05 القاعة:

 نظريات التنظيم )محاضرة( 
 شعشوعة 

 11  القاعة:

 

  يناالثن

 (اضرةاستراتيجية االتصال )مح
 د بداني

 11  القاعة:
   

 )محاضرة(الحكم الرشد 
 حنصال ابتسام :ةاألستاذ
 بن ناحي زكرياء  القاعة:

 الثالثاء

 )تطبيق(حمالت االتصال العمومي 
 ا بن ديدة

 05 القاعة:

 (بيقاستراتيجية االتصال )تط
 يحياوي احمد

 05 القاعة: 

 ق( نظريات التنظيم )تطبي 
 أ ناصري 

 05  القاعة:

   

   األربعاء

دراسة جمهور وسائل االعالم 
  )محاضرة(
 د قواسم

 11: قاعة ال

 (بيق)تطالتدريب عمى انجاز مذكرة 
 د ................. 

 مدرج مدغري

 حمالت االتصال العمومي 
  )محاضرة(
 د قواسم

 بناحي زكرياءالقاعة : 

 

 الخميس

 لغة اجنبية
 ………………األستاذ

 القاعة :

     بيق(تط)ممتقى المنجية  
 .……………االستاذ 

 مدرج مدغري

 (اضرةاستراتيجية االتصال )مح
 د بداني

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

دراسة جمهور وسائل االعالم 
     بيق(تط)

 ..………االستاذ 
 لقاعة:ا

  

 



                                                      جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 2الفوج   العموم االجتماعية:قسم / كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

  اتصالالخامس استعمال الزمن الخاص بالسداسي               علوم االتصال                                        : الشعبة
2018/2019 

 
 08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

   األحد

 نظريات االتصال )محاضرة(
 د بداني  

 11القاعة:

 

 نظريات التنظيم )محاضرة( 
 شعشوعة 

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

 نظريات االتصال  )تطبيق(
 د  عبو فوزية

 06 :القاعة

  االثنين

 (اضرةاستراتيجية االتصال )مح
 د بداني

 زكرياءبن ناحي   القاعة:

    
 )محاضرة(الحكم الرشد 

 حنصال ابتسام :ةاألستاذ
 بن ناحي زكرياء  القاعة:

  الثالثاء
 (بيق)تط حمالت االتصال العمومي

 ا بن ديدة
 06 القاعة:

 (بيقاستراتيجية االتصال )تط
 ا يحياوي

 06 القاعة: 

 نظريات التنظيم )تط( 
 أ ناصري 

 06 القاعة:

  

    األربعاء

وسائل االعالم  دراسة جمهور
  )محاضرة(
 د قواسم

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

التدريب عمى انجاز مذكرة 
 ( بيق)تط

 د .................
 مدرج مدغري

حمالت االتصال العمومي 
 )محاضرة(
 د قواسم

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

 

 الخميس

 لغة اجنبية
 .………………األستاذ 

 02القاعة 

     بيق(تط)ممتقى المنجية  
 ……………االستاذ 

 مدرج مدغري

 (اضرةاستراتيجية االتصال )مح
 د بداني

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

 دراسة جمهور وسائل االعالم 
 ..……………………االستاذ 

 القاعة: 

  

 
 



                                                      جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 3الفوج   العموم االجتماعية:قسم / كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية

  اتصالالخامس  استعمال الزمن الخاص بالسداسي               علوم االتصال                                        : الشعبة
2018/2019 

 
 
 

08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

   األحد

 نظريات االتصال )محاضرة(
 د بداني  

 11القاعة:

 

 نظريات التنظيم )محاضرة( 
 شعشوعة 

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

  

 االثنين

 نظريات االتصال  )تطبيق(
 د  عبو فوزية

 07 القاعة:

    
 )محاضرة(الحكم الرشد 

 حنصال ابتسام :ةاألستاذ
 زكرياء بن ناحي  القاعة:

   الثالثاء
 (بيق)تط حمالت االتصال العمومي

 ا بن ديدة
 07 القاعة:

 استراتيجية االتصال )تطبيق(
 ا يحياوي

  07 القاعة:

 نظريات التنظيم )تط( 
 أ ناصري 

 06 القاعة:

 

   األربعاء

دراسة جمهور وسائل االعالم 
 )محاضرة(
 د قواسم

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

 ( بيقز مذكرة )تطيب عمى انجاالتدر 
 د ....................

 مدرج مدغري

 حمالت االتصال العمومي
 )محاضرة( 

 د قواسم 
 بن ناحي زكرياء  القاعة:

 

  الخميس

     بيق(تط)ممتقى المنجية  
 ……………االستاذ 

 مدرج مدغري

 (اضرةاستراتيجية االتصال )مح
 د بداني

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

 لغة اجنبية
  .………………األستاذ

 القاعة 

 دراسة جمهور وسائل االعالم
 .……………االستاذ 

 القاعة:
 

 
 



 
                                                       موالي الطاهر سعيدة

 4الفوج   العموم االجتماعية:قسم / كمية العموم االجتماعية و العموم اإلنسانية
  اتصالالخامس  استعمال الزمن الخاص بالسداسي                                       علوم االتصال                : الشعبة

2018/2019 
 
 

08:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:30 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 

   األحد

 نظريات االتصال )محاضرة(
 د بداني  

 11القاعة:

 

 نظريات التنظيم )محاضرة( 
 شعشوعة 

 بن ناحي زكرياء  اعة:الق

  

  االثنين

 (اضرةاستراتيجية االتصال )مح
 د بداني

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

 نظريات االتصال  )تطبيق(
 د  عبو فوزية

 09 القاعة:

  
 )محاضرة(الحكم الرشد 

 حنصال ابتسام :ةاألستاذ
 بن ناحي زكرياء  القاعة:

    الثالثاء

 (بيق)تط حمالت االتصال العمومي
 بن ديدةا 

 09 القاعة:

 استراتيجية االتصال )تطبيق(
 ا يحياوي

 09 القاعة

 نظريات التنظيم )تط( 
 أ ناصري 

 09 القاعة:

   األربعاء

 دراسة جمهور وسائل االعالم 
 د قواسم (اضرة)مح
 بن ناحي زكرياء  القاعة:

 (بيق)تطالتدريب عمى انجاز مذكرة 
 د .................. 

 مدرج مدغري

 االتصال العمومي حمالت
 (اضرة)مح 

 د قواسم
 بن ناحي زكرياء  القاعة:

 

  الخميس

     بيق(تط)ممتقى المنجية  
 .…………االستاذ 

 مدرج مدغري

 (اضرةاستراتيجية االتصال )مح
 د بداني

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

 لغة اجنبية
  …………األستاذ

 03القاعة 

 دراسة جمهور وسائل االعالم
     بيق(تط)

 ..…………………ستاذ اال
 لقاعة: ا

 

 


