
                                                      امعة د.موالي الطاهر سعيدةج
 1الفوج   :االجتماعيةالعلوم قسم  /كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

  اتصال خامسالسي استعمال الزمن الخاص بالسدا                                                      االتصالعلوم : الشعبة
2019/2020 

 
 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  )تطبيق( 
 د  عبو فوزية

 04القاعة: 

 نظريات االتصال )محاضرة(
 فؤاد د بداني  

 قاعة بناحي زكرياء

 

 )محاضرة(الحكم الرشد 
 مةاألستاذة:  شيخ فاط

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

  االثنين

 استراتيجية االتصال )تطبيق( 
 تاج الدين البشير

  08القاعة: 

 )تطبيق(حمالت االتصال العمومي 
 حفناوي اسماء ا 

 03القاعة: 

   
 )تطبيق(لغة اجنبية 

 األستاذ 
 القاعة :

  الثالثاء

دراسة جمهور وسائل االعالم 
   )تطبيق(  

 مدقندوز أح االستاذ
 03القاعة: 

 نظريات التنظيم )تطبيق(  
 براهيمي محمدأ 

  04 القاعة:

 نظريات التنظيم )محاضرة( 
 االدريسي عامر

 الجديدة  القاعة

 ملتقى المنهجية )تطبيق(
 امين مخلفي

 08القاعة 

 

     :  األربعاء

 حمالت االتصال العمومي 
 )محاضرة( 

 د قواسم
 مدرج مدغري

 

 الخميس

وسائل االعالم دراسة جمهور 
 د قواسم )محاضرة( 

 الجديدة  القاعة

 

 استراتيجية االتصال )محاضرة(
 ؤادف د بداني

 قاعة بناحي زكرياء

   

 



                                                      جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 2الفوج   عية:العلوم االجتماقسم / كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

  اتصالالخامس استعمال الزمن الخاص بالسداسي               علوم االتصال                                        : الشعبة
2019/2020 

 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(
 يد بدان  

 قاعة بناحي زكرياء

 نظريات االتصال  )تطبيق(
 د  عبو فوزية

 04القاعة: 

 )محاضرة(الحكم الرشد 
 األستاذة:  شيخ فاطمة

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

  االثنين

 )تطبيق(لغة اجنبية 
 األستاذ 
 القاعة :

 استراتيجية االتصال )تطبيق(
 تاج الدين البشير

 02 القاعة:

ي حمالت االتصال العموم
 )تطبيق(

 حفناوي اسماءا 
 03القاعة: 

   

 الثالثاء

دراسة جمهور وسائل االعالم 
   )تطبيق(  

 قندوز أحمداالستاذ 
 03 القاعة

 نظريات التنظيم )تط( 
 براهيمي محمدأ 

 04القاعة: 
 

 نظريات التنظيم )محاضرة( 
 االدريسي عامر

 الجديدة  القاعة

 

 ملتقى المنهجية )تطبيق(
 امين مخلفي

 08قاعة ال

  األربعاء
  

 
  

 حمالت االتصال العمومي 
 )محاضرة( 

 د قواسم
 مدرج مدغري

 

 الخميس

دراسة جمهور وسائل االعالم 
 )محاضرة( د قواسم

 الجديدة  القاعة

 

 استراتيجية االتصال )محاضرة(
 ؤادف د بداني

 قاعة بناحي زكرياء

   

 



                                                      جامعة د.موالي الطاهر سعيدة
 3الفوج   العلوم االجتماعية:قسم / كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

  اتصالالخامس  استعمال الزمن الخاص بالسداسي               علوم االتصال                                        : الشعبة
2019/2020 

 
 

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  

 قاعة بناحي زكرياء

 

 )محاضرة(الحكم الرشد 
 األستاذة:  شيخ فاطمة

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

  االثنين

 نظريات االتصال  )تطبيق(
 حمادي صبرينة  

 05القاعة: 

 )تطبيق(حمالت االتصال العمومي 
 ا مساهل محمد

 01القاعة: 

 استراتيجية االتصال )تطبيق(
 تاج الدين البشير

 07 القاعة:
  

 الثالثاء

 نظريات التنظيم )تط( 
  براهيمي محمدأ 

 04القاعة: 
   

 نظريات التنظيم )محاضرة( 
 االدريسي عامر

  الجديدة  القاعة

 

دراسة جمهور وسائل االعالم 
   تطبيق(  )

 قندوز أحمداالستاذ 
 02 القاعة

   األربعاء

 ملتقى المنهجية )تطبيق(
 امين مخلفي

 04القاعة 

 )تطبيق(لغة اجنبية 
 األستاذ 
 القاعة :

 حمالت االتصال العمومي 
 )محاضرة( 

 د قواسم
 مدرج مدغري

 

 الخميس

دراسة جمهور وسائل االعالم  
 )محاضرة( د قواسم

 الجديدة  القاعة

 

 ستراتيجية االتصال )محاضرة(ا
 ؤادف د بداني

 قاعة بناحي زكرياء

   

 
 



                                                       موالي الطاهر سعيدةجامعة د.
 4الفوج   العلوم االجتماعية:قسم / كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية

  اتصالالخامس  استعمال الزمن الخاص بالسداسي                                        علوم االتصال               : الشعبة
2019/2020 

 
 

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  

 قاعة بناحي زكرياء

 

 )محاضرة(الحكم الرشد  
 ستاذة:  شيخ فاطمةاأل

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

  االثنين

 )تطبيق(حمالت االتصال العمومي 
 ا مساهل محمد

 07  القاعة:

 نظريات االتصال  )تطبيق(
 حمادي صبرينة  

 04 القاعة:

  
 استراتيجية االتصال )تطبيق(

 تاج الدين البشير
 07  القاعة:

 

   الثالثاء
 دراسة جمهور وسائل االعالم

 قندوز أحمدالستاذ ا
 09 القاعة:

 نظريات التنظيم )محاضرة( 
 االدريسي عامر

 الجديدة  القاعة

 )تطبيق(نظريات التنظيم 
 براهيمي محمدأ 

 06القاعة: 

 

   األربعاء

 )تطبيق(لغة اجنبية 
 األستاذ 
 القاعة :

 ملتقى المنهجية )تطبيق(
 امين مخلفي

 04القاعة 

 حمالت االتصال العمومي 
 ة( )محاضر 

 د قواسم
 مدرج مدغري

 

 الخميس

دراسة جمهور وسائل االعالم 
 )محاضرة( د قواسم

 الجديدة  القاعة

  
 

 استراتيجية االتصال )محاضرة(
 ؤادف د بداني

 قاعة بناحي زكرياء

    

 
 
 



                                                       موالي الطاهر سعيدةجامعة د.
 5الفوج   العلوم االجتماعية:قسم / الجتماعية و العلوم اإلنسانيةكلية العلوم ا

  اتصالالخامس  استعمال الزمن الخاص بالسداسي          علوم االتصال                                        : الشعبة
2019/2020 

 
 

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  

 قاعة بناحي زكرياء

 

 )محاضرة(الحكم الرشد  
 األستاذة:  شيخ فاطمة

 بن ناحي زكرياء  القاعة:

   االثنين
  

 

 استراتيجية االتصال )تطبيق(
 مساهل محمد

 05  القاعة:

 )تطبيق(حمالت االتصال العمومي 
 ا مساهل محمد

  03 القاعة:
 

    الثالثاء
 نظريات االتصال  )تطبيق(

 حمادي صبرينة  
 05 القاعة:

 نظريات التنظيم )محاضرة( 
 االدريسي عامر

 الجديدة  القاعة

 دراسة جمهور وسائل االعالم
 قندوز احمد  االستاذ 

 25 القاعة:

 )تطبيق(نظريات التنظيم 
 براهيمي محمدأ 

 05القاعة: 

 األربعاء

 )تطبيق(لغة اجنبية 
 ستاذ األ

 القاعة :

   

 حمالت االتصال العمومي 
 )محاضرة( 

 د قواسم
 مدرج مدغري

 ملتقى المنهجية )تطبيق(
 امين مخلفي

 05القاعة 

 الخميس

دراسة جمهور وسائل االعالم 
 )محاضرة( 

 د قواسم
 الجديدة  القاعة

  
 

 استراتيجية االتصال )محاضرة(
 ؤادف د بداني

 قاعة بناحي زكرياء

    

 


