
 الفوج األول                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 اإلنسانيةقسم العلوم  :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 اتصال: الشعبة

 2019-2018: الرابعاستعمال الزمن الخاص بالسداسي 

 

 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
 تشريعات اعالمية تط

 ا  تبون عبد الكريم

 01القاعة: 

مناهج وتقنيات البحث في علوم   

 تط
 ا  بختي وردة 

 01القاعة 

 تكنولوجيا االعالم واالتصال  تط

 ا  بغداد بن ديدة

 01 القاعة
 

  االثنين

مناهج وتقنيات البحث في 

 علوم االعالم مح

 حفناوي اسماء ا

 قاعة زكرياء بن نحي

 
 تشريعات اعالمية مح

 ا حمري محمد

 قاعة بن ناحي زكرياء

 مدخل الى علوم االعالم تط

 حمادي صبرينة 

 02القاعة:

 برمجيات تحليل البيانات تط

 ا بغداد واري

 القاعة المعلوماتية

   الثالثاء

 تكنولوجيا االعالم واالتصال

 ا شعشوعة علي

 زكرياء قاعة بن ناحي

  
 فنيات التحرير االذاعي والتلفزي

 يعقيل كمالا   مح

 قاعة زكرياء بن نحي
 

  األربعاء
 فنيات التحرير االذاعي  تط

 ا مواس عمر

 02القاعة: 

مدخل الى علوم االعالم 

 واالتصال مح

 ا يعقيل كمال

 قاعة بن ناحي زكرياء

 القضايا الدولية المعاصرة  مح

 ا لعوج لصر الدين

 ن ناحي زكرياءقاعة ب
  

 الخميس
 لغة أجنبية تط

 ا . اسالم شنين

 01القاعة 

 الفكر الخلدوني  مح

 ...............د 

 قاعة بن ناحي زكرياء
    

 



 الفوج الثاني                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 قسم العلوم اإلنسانية :انيةكلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنس

                                اتصال: الشعبة

 2019-2018الرابع :استعمال الزمن الخاص بالسداسي                            

 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

 تشريعات اعالمية تط

 د الكريما  تبون عب

 02 القاعة:

  

 

 تكنولوجيا االعالم واالتصال  تط

 ا  بغداد بن ديدة

 02القاعة 

  االثنين

مناهج وتقنيات البحث في علوم 

 االعالم مح

 ا حفناوي اسماء

 قاعة زكرياء بن نحي

 
 تشريعات اعالمية مح

 ا حمري محمد

 قاعة بن ناحي زكرياء

 برمجيات تحليل البيانات تط 

 ا بغداد واري

 القاعة المعلوماتية

 

 مدخل الى علوم االعالم تط

 حمادي صبرينة 

 02القاعة:

  الثالثاء

 تكنولوجيا االعالم واالتصال

 ا شعشوعة علي

 قاعة بن ناحي زكرياء

 

مناهج وتقنيات البحث في علوم  

 تط
 ا  بختي وردة 

 02القاعة  

 مح فنيات التحرير االذاعي والتلفزي

 ا يعقيل كمال

 بن نحي قاعة زكرياء
 

 األربعاء
 فنيات التحرير االذاعي  تط

 ا مواس عمر

 02القاعة: 
 

مدخل الى علوم االعالم 

 واالتصال مح

 ا يعقيل كمال

 قاعة بن ناحي زكرياء

 القضايا الدولية المعاصرة  مح

 ا لعوج لصر الدين

 قاعة بن ناحي زكرياء

  

  الخميس
 الفكر الخلدوني  مح

 ..................د 

 بن ناحي زكرياء قاعة

 

 

 

 لغة أجنبية تط

 ا . اسالم شنين

 01القاعة 
  

 



 الفوج الثالث                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 قسم العلوم اإلنسانية:كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019-2018 : رابعالاستعمال الزمن الخاص بالسداسي                                                       اتصال: الشعبة

 

 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

 تكنولوجيا االعالم واالتصال  تط

 ا  بغداد بن ديدة

 03 القاعة

 تشريعات اعالمية تط

 حفناوي أسماءا  

 03 عة:القا

 مدخل الى علوم االعالم تط

 االستاذ..........

  القاعة:

مناهج وتقنيات البحث في علوم 

 تط
 ا  بختي وردة 

 03القاعة 

  االثنين

مناهج وتقنيات البحث في علوم 

 االعالم مح

 ا حفناوي اسماء

 قاعة زكرياء بن نحي

 
 تشريعات اعالمية مح

 ا حمري محمد

 قاعة بن ناحي زكرياء

  

  الثالثاء

 تكنولوجيا االعالم واالتصال

 ا شعشوعة علي

 قاعة بن ناحي زكرياء

 
 فنيات التحرير االذاعي  تط

 ا مواس عمر

 03القاعة: 

 فنيات التحرير االذاعي والتلفزي

 مح

 ا يعقيل كمال

 قاعة زكرياء بن نحي

 

    األربعاء

مدخل الى علوم االعالم واالتصال 

 مح

 ا يعقيل كمال

 حي زكرياءقاعة بن نا

 القضايا الدولية المعاصرة  مح

 ا لعوج لصر الدين

 قاعة بن ناحي زكرياء
  

 الخميس
 برمجيات تحليل البيانات تط

 ا بغداد واري

 القاعة المعلوماتية

 الفكر الخلدوني  مح

 ...............د 

 قاعة بن ناحي زكرياء

 لغة أجنبية تط

 ا . اسالم شنين

 03 القاعة

   

 



 رابعالالفوج                                                     الي الطاهر سعيدةجامعة د.مو

 قسم العلوم اإلنسانية:كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019-2018 :لرابعااستعمال الزمن الخاص بالسداسي                                                       اتصال: الشعبة

 

 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

 تشريعات اعالمية تط   

 حفناوي أسماءا  

 04 القاعة:

 مدخل الى علوم االعالم تط

 االستاذ..........

 القاعة:
 

  االثنين

مناهج وتقنيات البحث في علوم 

 االعالم مح

 ا حفناوي اسماء

 كرياء بن نحيقاعة ز

علوم  في البحث وتقنيات مناهج

 االعالم تط

 اسماء حفناوي ا

 04القاعة 

 تشريعات اعالمية مح

 ا حمري محمد

 قاعة بن ناحي زكرياء

   

  الثالثاء

 تكنولوجيا االعالم واالتصال

 ا شعشوعة علي

 قاعة بن ناحي زكرياء

 فنيات التحرير االذاعي  تط

 ا مواس عمر

 04القاعة: 
  

 ت التحرير االذاعي والتلفزيفنيا

 مح

 ا يعقيل كمال

 قاعة زكرياء بن نحي

 

 األربعاء
 تكنولوجيا االعالم واالتصال  تط

 ا  بغداد بن ديدة

  04 القاعة

 لغة أجنبية تط

 ا . اسالم شنين

 04 القاعة

مدخل الى علوم االعالم 

 واالتصال مح

 ا يعقيل كمال

 قاعة بن ناحي زكرياء

 معاصرة  محالقضايا الدولية ال

 ا لعوج لصر الدين

 قاعة بن ناحي زكرياء
  

  الخميس
 الفكر الخلدوني  مح

 ...............د 

 قاعة بن ناحي زكرياء
 

 برمجيات تحليل البيانات تط

 ا بغداد واري

 القاعة المعلوماتية
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخامس الفوج                                                     جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 قسم العلوم اإلنسانية:كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019-2018 الرابع :استعمال الزمن الخاص بالسداسي               اتصال                                        : الشعبة

 

 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

 تشريعات اعالمية تط   

 حفناوي أسماءا  

 05 القاعة:

 مدخل الى علوم االعالم تط

 االستاذ..........

 القاعة:

 االثنين

مناهج وتقنيات البحث في علوم  

 االعالم  تط 

 ا حفناوي اسماء

 05 القاعة

مناهج وتقنيات البحث في علوم 

 االعالم مح

 اءا حفناوي اسم

 قاعة زكرياء بن نحي

 
 تشريعات اعالمية مح

 ا حمري محمد

 قاعة بن ناحي زكرياء

   

   الثالثاء

 تكنولوجيا االعالم واالتصال

 ا شعشوعة علي

 قاعة بن ناحي زكرياء

  

فنيات التحرير االذاعي والتلفزي 

 مح

 ا يعقيل كمال

 قاعة زكرياء بن نحي

 فنيات التحرير االذاعي  تط

 ا مواس عمر

 05قاعة: ال

  األربعاء
 تكنولوجيا االعالم واالتصال  تط

 ا  بغداد بن ديدة

 05 القاعة

مدخل الى علوم االعالم واالتصال 

 مح

 ا يعقيل كمال

 قاعة بن ناحي زكرياء

 القضايا الدولية المعاصرة  مح

 ا لعوج لصر الدين

 قاعة بن ناحي زكرياء

 لغة أجنبية تط

 ا . اسالم شنين

 05 القاعة 
 

  ميسالخ
 الفكر الخلدوني  مح

 ...............د 

 قاعة بن ناحي زكرياء

 برمجيات تحليل البيانات تط

 ا بغداد واري

 المعلوماتيةالقاعة 

   

 


