
 الفوج األول                                                    جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 اإلنسانية قسم العلوم :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 اتصال: الشعبة

 2019/2020: اتصال الثالثاستعمال 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

  تكنولوجيا االعالم واالتصال 
   )محاضرة(
 ا شعشوعة

 قاعة بناحي زكريا            

  تحليل البيانات )تطبيق(
 د. بوزير عبد اللطيف

 01القاعة: 

اقتصاديات وسائل االعالم 
 )محاضرة(

 ا حفناوي أسماء
  مدرج مدغري

 االعالم )تطبيق(اقتصاديات وسائل 
 ا حفناوي أسماء

 01 القاعة:
 

 االثنين

    )محاضرة(مناهج وتقنيات البحث 
 مزدك الطاهر ا 
 الجديدةقاعة ال

 )تطبيق(مناهج وتقنيات البحث 
  مزدك الطاهرا 

 11 القاعة: 

   )محاضرة(انتروبولوجيا اجتماعية 

 أ حمري
 قاعة بناحي زكريا

 

مدخل الى علوم االعالم 
 لواإلتصا

 )تطبيق(
 ا بختي وردة

 02 القاعة : 

 

  الثالثاء
   )محاضرة(  مدخل الى العلوم القانونية

 ا تبون عبد الكريم
 قاعة بناحي زكريا

 

   )محاضرة(مدخل الى علوم االعالم 
 ا يعقيل كمال
 مدرج مدغري

تكنولوجيا االعالم واالتصال 
 )تطبيق(

 األستاذ بغداد بن ديدة
 05القاعة : 

  

 )تطبيق(لتحرير فنيات ا
 ا مواس عمر

 01القاعة : 

 األربعاء

 
   )محاضرة(فنيات التحرير  

 ا يعقيل كمال
 قاعة بناحي زكريا

 

    

انتروبولوجيا اجتماعية  
 )تطبيق(

 ا عبد القادر 
 01القاعة: 

 

  الخميس

 )تطبيق(فرنسية 
 األستاذ شنين اسالم

 01القاعة  

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيالفوج ال                                                    سعيدة جامعة د.موالي الطاهر
 قسم العلوم اإلنسانية   كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019/2020: اتصال  الثالثاستعمال 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

 
 اقتصاديات وسائل االعالم )تطبيق(

 ا حفناوي أسماء
 05 القاعة:

 
  تكنولوجيا االعالم واالتصال

   )محاضرة(
 ا شعشوعة

 قاعة بناحي زكريا            

اقتصاديات وسائل االعالم  
 )محاضرة(

 حفناوي أسماءا 
 مدرج مدغري

  تحليل البيانات )تطبيق(
 د. بوزير عبد اللطيف

 02القاعة:  

 االثنين

    )محاضرة(مناهج وتقنيات البحث 
 مزدك الطاهر ا 
 الجديدةقاعة ال

  

   )محاضرة(انتروبولوجيا اجتماعية 

 أ حمري
 قاعة بناحي زكريا

 )تطبيق(مناهج وتقنيات البحث 
 ا  مزدك الطاهر

 02 اعة:الق
   

  الثالثاء

  مدخل الى العلوم القانونية
   )محاضرة(

 ا تبون عبد الكريم
 قاعة بناحي زكريا

 تكنولوجيا االعالم واالتصال )تطبيق(
 األستاذ بغداد بن ديدة

 02القاعة :  

   )محاضرة(مدخل الى علوم االعالم 
 ا يعقيل كمال
 مدرج مدغري

 )تطبيق(فنيات التحرير 
 مواس عمر

 02اعة: الق

 



 األربعاء

   )محاضرة(فنيات التحرير  
 ا يعقيل كمال

 قاعة بناحي زكريا

 
 )تطبيق(مدخل الى علوم االعالم 

 بختي وردة 
 01القاعة: 

 انتروبولوجيا اجتماعية  )تطبيق( 
 ا عبد القادر 

 01القاعة: 
     

 الخميس

 )تطبيق(فرنسية 
 األستاذ شنين اسالم

 02القاعة  
 

 
 
 

   

 



 ثالثالفوج ال                                                    عة د.موالي الطاهر سعيدةجام
 قسم العلوم اإلنسانية :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019/2020: اتصال الثالثاستعمال 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 

   )محاضرة( 
 ا شعشوعة

 قاعة بناحي زكريا            

 )تطبيق(مناهج وتقنيات البحث 
 ا  مزدك الطاهر

 06 القاعة:

اقتصاديات وسائل االعالم 
 )محاضرة(

 ا حفناوي أسماء
 مدرج مدغري

 

 االثنين

    )محاضرة(مناهج وتقنيات البحث 
 مزدك الطاهر ا 
 الجديدةقاعة ال

 اقتصاديات وسائل االعالم )تطبيق(
 ا حفناوي أسماء

 02 القاعة:

   )محاضرة(انتروبولوجيا اجتماعية 

 أ حمري
 قاعة بناحي زكريا

 )تطبيق(تكنولوجيا االعالم واالتصال 
 األستاذ بغداد بن ديدة

 01القاعة : 
   

  الثالثاء
   )محاضرة(  مدخل الى العلوم القانونية

 ا تبون عبد الكريم
 قاعة بناحي زكريا

  

   )محاضرة(مدخل الى علوم االعالم 
 ا يعقيل كمال
 مدرج مدغري

  تحليل البيانات )تطبيق(
 بختاوي امالد. 

   04  القاعة :
  

 

 األربعاء

   )محاضرة(تحرير  فنيات ال
 ا يعقيل كمال

 قاعة بناحي زكريا
 

 

مدخل الى علوم االعالم واإلتصال  
 )تطبيق(

 بختي وردة 
 03القاعة: 

 

 )تطبيق(فنيات التحرير  
 مواس عمر

 03 القاعة :

 انتروبولوجيا اجتماعية  )تطبيق(
 أ عبد القادر

 03 القاعة:

  الخميس

 
 
 

 )تطبيق(فرنسية 
 ماألستاذ شنين اسال

 02القاعة  

   

 



 رابعالالفوج                                                     جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 قسم العلوم اإلنسانية :كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

 2019/2020: اتصال الثالثالخاص بالسداسي استعمال الزمن                                                       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 
   )محاضرة(
 ا شعشوعة

 قاعة بناحي زكريا            

 اقتصاديات وسائل االعالم )تطبيق(
 ا حفناوي أسماء

 02 القاعة:

 اقتصاديات وسائل االعالم )محاضرة( 
 ا حفناوي أسماء
 مدرج مدغري

 )تطبيق(مناهج وتقنيات البحث 
 ا  مزدك الطاهر

 04القاعة 

 االثنين

    )محاضرة(مناهج وتقنيات البحث 
 مزدك الطاهر ا 
 الجديدةقاعة ال

 تكنولوجيا االعالم واالتصال )تطبيق(
 بغداد بن ديدة

 04القاعة  

   )محاضرة(ا اجتماعية انتروبولوجي

 أ حمري
 قاعة بناحي زكريا

 )تطبيق(مدخل الى وسائل االعالم 
 االستاذ ة بختي وردة

 04 القاعة  
  

  الثالثاء
   )محاضرة(  مدخل الى العلوم القانونية

 ا تبون عبد الكريم
  قاعة بناحي زكريا

 

   )محاضرة(مدخل الى علوم االعالم 
 ا يعقيل كمال
 مدرج مدغري

 

  تحليل البيانات )تطبيق( 
 بختاوي امال 

 04القاعة:  

 األربعاء

   )محاضرة(فنيات التحرير  
 ا يعقيل كمال

 قاعة بناحي زكريا

 انتروبولوجيا اجتماعية  )تطبيق( 
 أ عبد القادر

 02 القاعة: 

   
 )تطبيق(فنيات التحرير 

 مواس عمر
 04 القاعة :

  الخميس

 
 
 

 
 )تطبيق(فرنسية 
 ين اسالماألستاذ شن

 02القاعة  
  

 
 
 
 
 


