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قسم العلوم اإلنسانية

     الدفعة األولى     السداسي السادس
الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة التوقيت
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االحد
تقنيات االتصال تطبيق 

. أ) A الجناح 01القاعة 

(بونعامة

نظريات اإلعالم واإلتصال 

 01 تطبيق القاعة 2

(أبالحبيب. أ) Aالجناح 

الصحافة اإلذاعية 

والتلفزيوينة تطبيق  

د . أ) A الجناح 02القاعة 

(عزوق

تقنيات االتصال محاضرة 

 (بايشي. أ)مدرج ابن خلدون 

(وحدة أساسية)

الصحافة اإلذاعية 

والتلفزيوينة محاضرة مدرج 

 (اسباعي. د)ابن خلدون 

(وحدة أساسية)

 2نظريات اإلعالم واإلتصال 

محاضرة مدرج ابن خلدون 

(وحدة اساسية) (د عزوق.أ)

الصحافة اإلذاعية والتلفزيوينة 

. د)محاضرة مدرج ابن خلدون 

(وحدة أساسية )(اسباعي

االثنين
إخراج إذاعي وتلفزيوني 

 A الجناح 01تطبيق القاعة 

(كرفيس. أة)

 تطبيق 6لغة أجنبية 

. أة) A الجناح 02القاعة 

(شرفة

 تطبيق 2ملتقى المنهجية 

. دة) A الجناح 02القاعة 

(وحدة منهجية )(بن سالم

 2نظريات اإلعالم واإلتصال 

. أ)محاضرة مدرج ابن خلدون 

(وحدة اساسية )(د عزوق

إخراج إذاعي وتلفزيوني 

محاضرة مدرج ابن خلدون 

(وحدة أساسية) (كرفيس. أة)

الثالثاء

مشكالت اجتماعية 

 (بن مالك. أ)محاضرة 

 (وحدة استكشافية)

عــــن بعــــد

إخراج إذاعي وتلفزيوني 

محاضرة مدرج ابن خلدون 

(وحدة أساسية) (كرفيس. أة)

تقنيات االتصال محاضرة مدرج 

وحدة ) (بايشي. أ)ابن خلدون 

(أساسية

تقنيات التنشيط اإلعالمي 

 (كرفيس. أة)محاضرة  

 (وحدة استكشافية)

عــــن بعــــد

األربعاء

الخميس

رئيس القسم/ ع

الفوج األول 

تقـــــــــــــرير تربـــــــــــــص

استعمال الزمن السنة الثالثة 
 ليسانس إعالم وإتصال
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االحد
الصحافة اإلذاعية 

والتلفزيوينة تطبيق  

. أ) A الجناح 02القاعة 

(د عزوق

تقنيات االتصال تطبيق 

. أ) A الجناح 05القاعة 

(بونعامة

نظريات اإلعالم واإلتصال 

 01 تطبيق القاعة 2

(أبالحبيب. أ) Aالجناح 

تقنيات االتصال محاضرة 

 (بايشي. أ)مدرج ابن خلدون 

(وحدة أساسية)

الصحافة اإلذاعية 

والتلفزيوينة محاضرة مدرج 

 (اسباعي. د)ابن خلدون 

(وحدة أساسية)

 2نظريات اإلعالم واإلتصال 

محاضرة مدرج ابن خلدون 

(وحدة اساسية) (د عزوق.أ)

الصحافة اإلذاعية والتلفزيوينة 

. د)محاضرة مدرج ابن خلدون 

(وحدة أساسية )(اسباعي

االثنين
 2ملتقى المنهجية 

 05تطبيق القاعة 

بن . دة) Aالجناح 

(وحدة منهجية )(سالم

إخراج إذاعي وتلفزيوني 

 A الجناح 01تطبيق القاعة 

(كرفيس. أة)

 تطبيق القاعة 6لغة أجنبية 

(شرفة. أة) A الجناح 05

 2نظريات اإلعالم واإلتصال 

. أ)محاضرة مدرج ابن خلدون 

(وحدة اساسية )(د عزوق

إخراج إذاعي وتلفزيوني 

محاضرة مدرج ابن خلدون 

(وحدة أساسية) (كرفيس. أة)

الثالثاء

مشكالت اجتماعية 

 (بن مالك. أ)محاضرة 

 (وحدة استكشافية)

عــــن بعــــد

إخراج إذاعي وتلفزيوني 

محاضرة مدرج ابن خلدون 

(وحدة أساسية) (كرفيس. أة)

تقنيات االتصال محاضرة مدرج 

وحدة ) (بايشي. أ)ابن خلدون 

(أساسية

تقنيات التنشيط اإلعالمي 

 (كرفيس. أة)محاضرة  

 (وحدة استكشافية)

عــــن بعــــد

األربعاء

الخميس

رئيس القسم/ ع

الفوج الثاني 

الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة الصباحيــــة

تقـــــــــــــرير تربـــــــــــــص

استعمال الزمن السنة الثالثة 
 ليسانس إعالم وإتصال
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االحد
نظريات اإلعالم 

 تطبيق 2واإلتصال 

. أ) A الجناح 05القاعة 

(أبالحبيب

الصحافة اإلذاعية 

والتلفزيوينة تطبيق  

. أ) A الجناح 02القاعة 

(د عزوق

تقنيات االتصال تطبيق 

. أ) A الجناح 05القاعة 

(بونعامة

تقنيات االتصال محاضرة 

. أ)مدرج ابن خلدون 

(وحدة أساسية )(بايشي

الصحافة اإلذاعية 

والتلفزيوينة محاضرة 

. د)مدرج ابن خلدون 

وحدة  )(اسباعي

(أساسية

نظريات اإلعالم واإلتصال 

 محاضرة مدرج ابن 2

 (د عزوق.أ)خلدون 

(وحدة اساسية)

الصحافة اإلذاعية 

والتلفزيوينة محاضرة 

. د)مدرج ابن خلدون 

(وحدة أساسية )(اسباعي

االثنين
 تطبيق 6لغة أجنبية 

 A الجناح 02القاعة 

(شرفة. أة)

 تطبيق 2ملتقى المنهجية 

 A الجناح 05القاعة 

وحدة ) (بن سالم. دة)

(منهجية

إخراج إذاعي وتلفزيوني 

 الجناح 01تطبيق القاعة 

A (كرفيس. أة)

نظريات اإلعالم 

 محاضرة 2واإلتصال 

د . أ)مدرج ابن خلدون 

(وحدة اساسية )(عزوق

إخراج إذاعي 

وتلفزيوني محاضرة 

. أة)مدرج ابن خلدون 

وحدة  )(كرفيس

(أساسية

الثالثاء

مشكالت اجتماعية 

 (بن مالك. أ)محاضرة 

 (وحدة استكشافية)

عــــن بعــــد

إخراج إذاعي وتلفزيوني 

محاضرة مدرج ابن 

 (كرفيس. أة)خلدون 

(وحدة أساسية)

تقنيات االتصال محاضرة 

. أ)مدرج ابن خلدون 

(وحدة أساسية )(بايشي

تقنيات التنشيط اإلعالمي 

 (كرفيس. أة)محاضرة  

 (وحدة استكشافية)

عــــن بعــــد

األربعاء

الخميس

رئيس القسم/ ع

تقـــــــــــــرير تربـــــــــــــص

الفتـــــرة المسائيةالفتـــــرة الصباحيــــة

الفوج الثالث  استعمال الزمن السنة الثالثة 
 ليسانس إعالم وإتصال


