
                                                      امعة د.موالي الطاهر سعيدةج

 االولالفوج   :االجتماعيةالعلوم قسم  /كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2018/2019  اتصال السادس ياستعمال الزمن الخاص بالسداس                                                      الاتصال: 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
 نظريات االعالم واالتصال مح

 ا بداني فؤاد

 القاعة بناحي زكرياء

 تط نظريات االعالم واالتصال

 د. عبو فوزية  

 01القاعة  

 نظريات التنظيم مح

 ا االدريسي عامر

 اعة بناحي زكرياءق
   

 االثنين
 التسويق واالشهار مح

 اد عبو فوزيه

 قاعة زكرياء بن نحي

 تقنيات االتصال تط 

 ا مساهل محمد

 02القاعة 
 

 التسويق واالشهار تط

 اد عبو فوزية

  01 القاعة:

  

 الثالثاء
 نظريات التنظيم تط

 ا ناصري زواوي

 01القاعة 

 ملتقى المنهجية تط

 د بختي وردة

 02اعة: الق

     

  األربعاء
 العالقات العامة تط

 ا 

 القاعة 

 

 

 لغة اجنبية

 االستاذ شنين اسالم

 القاعة:

 تقنيات االتصال مح

 د قواسم بن عيسى

 قاعة بن نحي زكرياء
 

 الخميس
 مشكالت اجتماعية مح

د قواسم    

 القاعة الجديدة
 

 العالقات العامة مح

 ا بداني فؤاد

 قاعة بن نحي زكرياء
   

 



                                                      جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 الفوج الثاني  االجتماعية:العلوم قسم / كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2018/2019 اتصالالسادس   داسياستعمال الزمن الخاص بالس              الاتصال                                        : 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
 نظريات االعالم واالتصال مح

 ا بداني فؤاد

 القاعة بناحي زكرياء

 العالقات العامة تط

 ا  بداني فؤاد

 11القاعة  

 نظريات التنظيم مح

 ا االدريسي عامر

 احي زكرياءقاعة بن

 تط نظريات االعالم واالتصال

 د. عبو فوزية  

 03  القاعة
 

 االثنين
 التسويق واالشهار مح

 اد عبو فوزيه

 قاعة زكرياء بن نحي

 التسويق واالشهار تط

 اد عبو فوزية

 01القاعة: 
 

 تقنيات االتصال تط

 ا مساهل محمد

 02 القاعة

  

  الثالثاء

 نظريات التنظيم تط

 ا ناصري زواوي

 03القاعة 

 ملتقى المنهجية تط

 د بختي وردة

 01 القاعة:
   

 األربعاء
 لغة اجنبية

 االستاذ شنين اسالم

 القاعة:.....
   

 تقنيات االتصال مح

 د قواسم بن عيسى

 قاعة بن نحي زكرياء
 

 الخميس
 مشكالت اجتماعية مح

د قواسم    

 القاعة الجديدة
 

 العالقات العامة مح

 ا بداني فؤاد

 ن نحي زكرياءقاعة ب

 

   

 

 



                                                      جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 الفوج الثالث  االجتماعية:العلوم قسم / كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2018/2019  اتصالالسادس  استعمال الزمن الخاص بالسداسي              الاتصال                                        : 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
 نظريات االعالم واالتصال مح

 ا بداني فؤاد

 القاعة بناحي زكرياء
 

 نظريات التنظيم مح

 ا االدريسي عامر

 كرياءقاعة بناحي ز
 

 تط نظريات االعالم واالتصال

 د. عبو فوزية  

 01القاعة 

 االثنين
 التسويق واالشهار مح

 اد عبو فوزيه

 قاعة زكرياء بن نحي
 

 تقنيات االتصال تط

 ا مساهل محمد

 06القاعة 
 

 التسويق واالشهار تط

 ا حنصال ابتسام 

  03القاعة 

 

   الثالثاء

 نظريات التنظيم تط

 ا ناصري زواوي

 03لقاعة ا
 

 ملتقى المنهجية تط

 د بختي وردة

 02القاعة  
  

   األربعاء
 

 

 لغة اجنبية تط

 االستاذ شنين اسالم

 القاعة:

 تقنيات االتصال مح

 د قواسم بن عيسى

 قاعة بن نحي زكرياء

 العالقات العامة تط

 ا 

 القاعة

 الخميس
 مشكالت اجتماعية مح

د قواسم    

 القاعة الجديدة
  

 امة محالعالقات الع

 ا بداني فؤاد

 قاعة بن نحي زكرياء
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      جامعة د.موالي الطاهر سعيدة

 الرابع الفوج   االجتماعية:العلوم قسم / كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2018/2019  اتصالالسادس  استعمال الزمن الخاص بالسداسي                              الاتصال                        : 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
 نظريات االعالم واالتصال مح

 ا بداني فؤاد

 القاعة بناحي زكرياء
 

 نظريات التنظيم مح

 مرا االدريسي عا

 قاعة بناحي زكرياء

 ملتقى المنهجية تط

 د بختي وردة

 02القاعة 
 

 االثنين
 التسويق واالشهار مح

 اد عبو فوزيه

 قاعة زكرياء بن نحي
 

 تط نظريات االعالم واالتصال

 د. عبو فوزية  

 03القاعة 

 التسويق واالشهار تط

 ا حنصال ابتسام 

 04القاعة 

 تقنيات االتصال تط

 ا مساهل محمد

 04اعة الق

 

      الثالثاء
 نظريات التنظيم تط

 ا ناصري زواوي

 05القاعة  
 

  األربعاء
 العالقات العامة تط

 ا 

 القاعة
 

 لغة اجنبية تط

 االستاذ شنين اسالم

 القاعة:

 

 تقنيات االتصال مح

 د قواسم بن عيسى

 قاعة بن نحي زكرياء

 

 الخميس
 مشكالت اجتماعية مح

د قواسم    

 القاعة الجديدة
 

 العالقات العامة مح

 ا بداني فؤاد

 قاعة بن نحي زكرياء
   

 


