
 2021-02-07  يوم األحد ابتداءا من -التعليم الحضوري-"السنة الثانية": إعالم واتصال  الجدول الزمني

 

 

 

 

 
9:00h –8:00h 9:00h-  10:00h  10:00h - 11:00h 11:00h - 12:00h 12:00h - 13:00h 13:00h - 14:00h 

14:00h - 15:00h 15:00h - 16:00h 16:00h - 17:00h 

     األحد

وتقنيات البحث في مناهج 
 علوم اإلعالم واالتصال

 محاضرة
 5ف+4+ف3+ف2+ف1ف

 أ. عثامنية

 G.11املدرج 

مناهج وتقنيات البحث في 
 علوم اإلعالم واالتصال

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ. عثامنية
 G.11املدرج 

وثقافية اجتماعية أنثروبولوجيا  

 محاضرة

5ف+4ف+3ف+2ف+1ف  

لعيادة.أ  
 G.11 املدرج

  

       االثنين

 أنثروبولوجيا اجتماعية وثقافية

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ.لعيادة
 G.11املدرج 

فنيات التحرير في 
 الصحافة املكتوبة

 محاضرة
 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 أ. عباينية
 G.11املدرج 

فنيات التحرير في 
 الصحافة املكتوبة

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ. عباينية
 G.11املدرج 

     الثالثاء

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 د. نمامشة

 G.11املدرج 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 د. نمامشة

 G.11املدرج 

مدخل إلى علوم اإلعالم 

 واالتصال 
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 أ. زودة

 G.11املدرج 

  

   األربعاء

 اقتصاديات وسائل االعالم
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 أ. بن سالمة

 G.11املدرج 

 اقتصاديات وسائل االعالم
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 أ. بن سالمة

 G.11املدرج 

مدخل إلى علوم اإلعالم 
 واالتصال 
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 أ. زودة

 G.11املدرج 

 

   

       الخميس

 علم النفس االجتماعي 

 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 ولبازينأ.ب

 G.11املدرج  

 علم النفس االجتماعي
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف

 ولبازينأ.ب
 G.11املدرج  



 

 الفوج ألول:

 

 

 

 

 
9:00h –8:00h 10:00h - 9:00h 10:00h - 11:00h 

11:00h - 

12:00h 
12:00h - 13:00h 13:00h - 14:00h 

14:00h - 15:00h 15:00h - 16:00h 16:00h - 

17:00h 

  األحد

 فرنسيةلغة 

 أ.مساعدي 
 G1.1: ةالقاع

  

مناهج وتقنيات البحث في 
 علوم اإلعالم واالتصال

 محاضرة
 5ف+4+ف3+ف2+ف1ف

 أ. عثامنية
 G.11املدرج 

 

 اجتماعية أنثروبولوجيا

 وثقافية

 محاضرة

5ف+4ف+3ف+2ف+1ف  

لعيادة.أ  

 G.11 املدرج

  

       اإلثنين

فنيات التحرير في  
 الصحافة املكتوبة

 محاضرة
 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 أ. عباينية

 G.11املدرج 

 

  الثالثاء

 مدخل إلى علوم اإلعالم

 واالتصال

 بوناب.أ
 G1.1القاعة: 

 تحليل البيانات الصحفية

 حاجي أسماءأ.
 G1.1 القاعة:  

مناهج وتقنيات البحث 

في علوم اإلعالم 

 واالتصال

 عثامنية.أ
 G1.7القاعة: 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 د. نمامشة

 G.11املدرج 

 

مدخل إلى علوم اإلعالم 

 واالتصال 
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 أ. زودة

 G.11املدرج 

  

 األربعاء

تكنولوجيا اإلعالم 

 واالتصال

 لعفيفيأ. 
 G1.1   القاعة:

اجتماعية  أنثروبولوجيا

 وثقافية

 أ.لعيادة
 G1.1القاعة: 

 االعالماقتصاديات وسائل 
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 أ. بن سالمة

 G.11املدرج 

 

 
  

   

 الخميس

فنيات التحرير في 

 الصحافة املكتوبة

 عيسوقيأ.
G.1.1 

اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم

 سالمة  أ.بن
 G1.1  القاعة: 

    

 علم النفس االجتماعي 

 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 G.11ج ر املد أ. بولبازين

 



 

 الثاني:الفوج 

 

  

 

 

 
9:00h –8:00h 10:00h - 9:00h 10:00h - 11:00h 11:00h - 12:00h 12:00h - 13:00h 13:00h - 14:00h 

14:00h - 15:00h 15:00h - 16:00h 16:00h - 

17:00h 

    األحد

 فرنسيةلغة 

 أ.مساعدي 

 G1.1القاعة: 

مناهج وتقنيات البحث في 
 علوم اإلعالم واالتصال

 محاضرة
 5ف+4+ف3+ف2+ف1ف

 أ. عثامنية
 G.11املدرج 

 

 اجتماعية أنثروبولوجيا

 وثقافية

 محاضرة

5ف+4ف+3ف+2ف+1ف  

لعيادة.أ  

 G.11 املدرج

  

    اإلثنين

مناهج وتقنيات البحث في 

 علوم اإلعالم واالتصال

  عثامنيةأ.
 G1.1القاعة: 

  

فنيات التحرير في الصحافة  
 املكتوبة
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 عباينية أ.

 G.11املدرج 

 

  الثالثاء

تحليل البيانات 

 الصحفية

 حاجي أسماءأ.
 G1.2 القاعة:  

 مدخل إلى علوم اإلعالم

 واالتصال

 بوناب.أ
 G1.2القاعة: 

 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 د. نمامشة

 G.11املدرج 

 

مدخل إلى علوم اإلعالم 

 واالتصال 
 محاضرة

5+ف4+ف3+ف2+ف1ف  

 أ. زودة

 G.11املدرج 

  

 األربعاء

اجتماعية  أنثروبولوجيا

 وثقافية

 أ.لعيادة
 : G1 :2ة القاع

تكنولوجيا اإلعالم 

 واالتصال

 لعفيفيأ. 
 G1.2   ;القاعة

 اقتصاديات وسائل االعالم
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 أ. بن سالمة

 G.11املدرج 

 

 
  

   

  الخميس

فنيات التحرير في 

 الصحافة املكتوبة

 عيسوقيأ.
G.1.2 

 

اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم

 سالمةأ.بن 

 G1.1  القاعة: 

  

 علم النفس االجتماعي 

 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 G.11ج ر املد أ. بولبازين

 



 الثالث: الفوج

 

 

 
9:00h –8:00h 10:00h - 9:00h 10:00h - 11:00h 11:00h - 12:00h 12:00h - 13:00h 13:00h - 14:00h 

14:00h - 

15:00h 

15:00h - 

16:00h 

16:00h - 

17:00h 

    األحد

 فرنسيةلغة 

 صانع أ,بن 

 G1.2القاعة: 

مناهج وتقنيات البحث في 
 علوم اإلعالم واالتصال

 محاضرة
 5ف+4+ف3+ف2+ف1ف

 أ. عثامنية
 G.11املدرج 

 

 أنثروبولوجيا

وثقافية اجتماعية  

 محاضرة

+4ف+3ف+2ف+1ف

5ف  

لعيادة.أ  

 G.11 املدرج

  

     اإلثنين

مناهج و تقنيات البحث في 

 علوم اإلعالم و االتصال

 عثامنيةأ.

 G1.1القاعة: 

 

فنيات التحرير في  
 الصحافة املكتوبة

 محاضرة
4+ف3+ف2+ف1ف

 5+ف
 أ. عباينية

 G.11املدرج 

 

  الثالثاء

 مدخل إلى علوم اإلعالم

 واالتصال

 روابحي.أ
 G1.5القاعة: 

 

 البيانات الصحفيةتحليل 

 حاجي أسماءأ.
 G1.1 القاعة: 

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 د. نمامشة

 G.11املدرج 

 

مدخل إلى علوم 

 اإلعالم واالتصال 
 محاضرة

4+ف3+ف2+ف1ف
5+ف  

 أ. زودة

 G.11املدرج 

  

   األربعاء

 اقتصاديات وسائل االعالم
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 سالمةأ. بن 

 G.11املدرج 
 

اجتماعية  أنثروبولوجيا

 وثقافية

 أ.لعيادة

 : G1 :1ة القاع

 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 لعفيفيأ. 

 G1.1   ;القاعة

 

   

    الخميس

فنيات التحرير في 

 الصحافة املكتوبة

 عيسوقيأ.

G.1.1 

اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم

 سالمةأ.بن 

 G1.1  القاعة: 

 

 االجتماعيعلم النفس  

 محاضرة

4+ف3+ف2+ف1ف

 5+ف

ج ر املد أ. بولبازين

G.11 

 



 الرابع: الفوج

 

 

 

 

 
9:00h –8:00h 10:00h - 9:00h 10:00h - 11:00h 11:00h - 12:00h 

12:00h - 

13:00h 

13:00h - 

14:00h 

14:00h - 

15:00h 

15:00h - 

16:00h 

16:00h 

- 

17:00h 

     األحد

مناهج وتقنيات البحث في 
 اإلعالم واالتصالعلوم 

 محاضرة
 5ف+4+ف3+ف2+ف1ف

 أ. عثامنية
 G.11املدرج 

 

 اجتماعية أنثروبولوجيا

 وثقافية

 محاضرة

5ف+4ف+3ف+2ف+1ف  

لعيادة.أ  

 G.11 املدرج

  

  االثنين

 فرنسيةلغة 

 بن صانع.أ
 G1.2القاعة: 

 

 تحليل البيانات الصحفية

 حاجي أسماءأ.
 G1.2 القاعة: 

  

فنيات التحرير في  
 الصحافة املكتوبة

 محاضرة
 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 أ. عباينية

 G.11املدرج 

 

  الثالثاء

قنيات البحث في تمناهج و 

 علوم اإلعالم واالتصال

  عثامنية.أ
 G1.5القاعة: 

 اجتماعية وثقافية أنثروبولوجيا

 أ.لعيادة

 :G1 :5ة القاع
 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 لعفيفيأ. 
 G1.2   ;القاعة

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 د. نمامشة

 G.11املدرج 

 

مدخل إلى علوم اإلعالم 

 واالتصال 
 محاضرة

5+ف4+ف3+ف2+ف1ف  

 أ. زودة

 G.11املدرج 

  

 األربعاء

فنيات التحرير في 

 الصحافة املكتوبة

 عيسوقيأ.
G.1.5 

اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم

 سالمةأ.بن 
 G1.5  القاعة: 

 اقتصاديات وسائل االعالم
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 أ. بن سالمة

 G.11املدرج 
 

 مدخل إلى علوم اإلعالم

 واالتصال

 روابحيأ.

 G1.2القاعة: 

 

  

   

       الخميس

 علم النفس االجتماعي 

 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 G.11ج ر املد أ. بولبازين

 



 الخامس: الفوج

 

 

 

 

 

 
9:00h –8:00h 10:00h - 9:00h 10:00h - 11:00h 11:00h - 12:00h 12:00h - 13:00h 

13:00h - 

14:00h 

14:00h - 

15:00h 

15:00h - 

16:00h 

16:00h 

- 

17:00h 

     األحد

مناهج وتقنيات البحث في 
 علوم اإلعالم واالتصال

 محاضرة
 5ف+4+ف3+ف2+ف1ف

 أ. عثامنية
 G.11املدرج 

 

 اجتماعية أنثروبولوجيا

 وثقافية

 محاضرة

5ف+4ف+3ف+2ف+1ف  

لعيادة.أ  

 G.11 املدرج

  

  االثنين

 تحليل البيانات الصحفية

 حاجي أسماء  أ.
 G1.5 القاعة: 

 

 فرنسيةلغة 

 بن صانعأ.
 G1.5القاعة: 

  

فنيات التحرير في  
 الصحافة املكتوبة

 محاضرة
 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 أ. عباينية

 G.11املدرج 

 

  الثالثاء

اجتماعية  أنثروبولوجيا

 وثقافية

 أ.لعيادة

 : G1 :6ة القاع

مناهج وتقنيات البحث في 

 علوم اإلعالم واالتصال

 عثامنية.أ
 G1.6القاعة: 

 

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 د. نمامشة

 G.11املدرج 

 

مدخل إلى علوم اإلعالم 

 واالتصال 
 محاضرة

5+ف4+ف3+ف2+ف1ف  

 أ. زودة

 G.11املدرج 

  

  األربعاء

فنيات التحرير في 

 الصحافة املكتوبة

 عيسوقيأ.
G.1.6 

 اقتصاديات وسائل االعالم
 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف
 أ. بن سالمة

 G.11املدرج 
 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 لعفيفيأ. 

 G1.2   ;القاعة

اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم

 سالمةأ.بن 

 G1.5  القاعة: 

 

   

  الخميس

 إلى علوم اإلعالممدخل 

 واالتصال

 بونابأ.
 G1.5القاعة: 

    

 علم النفس االجتماعي 

 محاضرة

 5+ف4+ف3+ف2+ف1ف

 G.11املدرج  أ. بولبازين

 



 السادس:الفوج 

 

 

 

 

 
9:00h –8:00h 10:00h - 9:00h 10:00h - 11:00h 11:00h - 12:00h 12:00h - 13:00h 13:00h - 14:00h 

14:00h - 15:00h 15:00h - 

16:00h 

16:00h - 

17:00h 

     األحد

اجتماعية  أنثروبولوجيا

 وثقافية

 أ.لعيادة

 : G1 .2ة القاع
 

مناهج وتقنيات البحث في 
 علوم اإلعالم واالتصال

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ. عثامنية

 G.11املدرج 

   

   اإلثنين

مناهج وتقنيات البحث في 

 علوم اإلعالم واالتصال

 عثامنية.أ
 G1.1القاعة: 

 

 تحليل البيانات الصحفية

 حاجي أسماء أ.

 G1.2 القاعة: 

 

أنثروبولوجيا اجتماعية 

 وثقافية

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ.لعيادة

 G.11املدرج 

فنيات التحرير في  
 الصحافة املكتوبة

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ. عباينية

 G.11املدرج 

   الثالثاء

اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم

 سالمةأ.بن 
 G1.7  القاعة: 

 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 لعفيفيأ. 
 G1.2   ;القاعة

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 د. نمامشة

 G.11املدرج 

   

   األربعاء

فنيات التحرير في 

 الصحافة املكتوبة

 عيسوقيأ.
G.1.1 

 اقتصاديات وسائل االعالم
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 سالمةأ. بن 

 G.11املدرج 

مدخل إلى علوم اإلعالم 
 واالتصال 
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 أ. زودة

 G.11املدرج 

 فرنسيةلغة 

 بن صانعأ.

 G1.1القاعة: 

   

   الخميس

 مدخل إلى علوم اإلعالم

 واالتصال

 بونابأ.
 G1.1القاعة: 

   

 علم النفس االجتماعي  
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف

 ولبازينأ.ب

 G.11املدرج  



 السابع:الفوج 

 

 

 

 

 
9:00h –8:00h 10:00h - 9:00h 10:00h - 11:00h 11:00h - 12:00h 12:00h - 13:00h 13:00h - 14:00h 

14:00h - 

15:00h 

15:00h - 

16:00h 

16:00h - 

17:00h 

     األحد

اجتماعية  أنثروبولوجيا

 وثقافية

 سقواليأ.

 :G1 :2ة القاع

مناهج وتقنيات البحث في 
اإلعالم واالتصال علوم  

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ. عثامنية

 G.11املدرج 

   

     االثنين

 فرنسيةلغة 

 عباس يأ.

 G1.5القاعة: 

 تحليل البيانات الصحفية

 حاجي أسماء أ.

 G1.1 القاعة: 

أنثروبولوجيا 

 اجتماعية وثقافية

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ.لعيادة

 G.11املدرج 

فنيات التحرير في  
 الصحافة املكتوبة

 محاضرة
+  6ف

 9+ف8+ف7ف
 أ. عباينية

 G.11املدرج 

    الثالثاء

مناهج وتقنيات البحث في 

 علوم اإلعالم واالتصال

 عثامنيةأ.
 G1.5القاعة: 

 اقتصاديات وسائل اإلعالم

 سالمةأ.بن 
 G1.5  القاعة: 

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 د. نمامشة

 G.11املدرج 

   

   األربعاء

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 لعفيفيأ. 
 G1.2   ;القاعة

 اقتصاديات وسائل االعالم
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 أ. بن سالمة

 G.11املدرج 

مدخل إلى علوم اإلعالم 
 واالتصال 
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 أ. زودة

 G.11املدرج 

فنيات التحرير في 

 الصحافة املكتوبة

 عيسوقيأ.

G.1.2 

   

   الخميس

 مدخل إلى علوم اإلعالم

 واالتصال

 زودة.أ
 G1.1القاعة: 

   

علم النفس   
 االجتماعي
 محاضرة

+  6ف
 9+ف8+ف7ف

 ولبازينأ.ب

 G.11املدرج  



 الثامن:الفوج 

 

 

 

 

 
9:00h –8:00h 

10:00h - 

9:00h 
10:00h - 11:00h 11:00h - 12:00h 12:00h - 13:00h 13:00h - 14:00h 

14:00h - 15:00h 15:00h - 16:00h 16:00h - 

17:00h 

   األحد

اجتماعية  أنثروبولوجيا

 وثقافية

 سقواليأ.

 :G1 :1ة القاع

 اقتصاديات وسائل اإلعالم

 وطغانأ.ب

  G1.3  القاعة: 

 

مناهج وتقنيات البحث في 
 علوم اإلعالم واالتصال

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ. عثامنية

 G.11املدرج 

   

   االثنين

 فرنسيةلغة 

 عباس يأ.
 G1.2القاعة: 

   

أنثروبولوجيا اجتماعية 

 وثقافية

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ.لعيادة

 G.11املدرج 

فنيات التحرير في  
 الصحافة املكتوبة

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ. عباينية

 G.11املدرج 

 الثالثاء

مناهج وتقنيات البحث 

في علوم اإلعالم 

 واالتصال

 عثامنيةأ.
 G1.1القاعة: 

   

 تحليل البيانات الصحفية

 حاجي أسماء أ.
 G1.1 القاعة: 

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 د. نمامشة

 G.11املدرج 

   

   األربعاء

تكنولوجيا اإلعالم 

 واالتصال

 سقواليأ. 
 .G1.6   ;القاعة

 اقتصاديات وسائل االعالم
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 أ. بن سالمة

 G.11املدرج 

مدخل إلى علوم اإلعالم 
 واالتصال 
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 أ. زودة

 G.11املدرج 

 

   

   الخميس

فنيات التحرير في 

 الصحافة املكتوبة

 عيسوقيأ.
G.1.2 

 

 مدخل إلى علوم اإلعالم

 واالتصال

 قاسمي.أ

 G1.1القاعة: 

 

 علم النفس االجتماعي  
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف

 ولبازينأ.ب

 G.11املدرج  



 التاسع:الفوج 

 

 
9:00h –8:00h 10:00h - 9:00h 10:00h - 11:00h 11:00h - 12:00h 12:00h - 13:00h 13:00h - 14:00h 

14:00h - 

15:00h 

15:00h - 

16:00h 

16:00h - 17:00h 

  األحد

اجتماعية  أنثروبولوجيا

 وثقافية

 سقواليأ.

 :G1 :2ة القاع

 

مناهج وتقنيات البحث في 

 علوم اإلعالم واالتصال

 عثامنيةأ.

 G1.3القاعة: 

اقتصاديات وسائل 

 اإلعالم

 وطغانأ.ب
 G1.6  القاعة: 

مناهج وتقنيات البحث في 
 علوم اإلعالم واالتصال

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ. عثامنية

 G.11املدرج 

   

 االثنين

 فرنسيةلغة 

 أ,عباس ي

 G1.1القاعة: 

     

أنثروبولوجيا 

 اجتماعية وثقافية

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ.لعيادة

 G.11املدرج 

فنيات التحرير في  
 الصحافة املكتوبة

 محاضرة
 9+ف8+ف7ف+  6ف

 أ. عباينية

 G.11املدرج 

 الثالثاء

 تحليل البيانات الصحفية

 كحول  أ.
 G1.1 القاعة: 

    

تكنولوجيا اإلعالم 
 واالتصال
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 د. نمامشة

 G.11املدرج 

   

  األربعاء

تكنولوجيا اإلعالم 

 واالتصال

 سقواليأ. 
 .G1.7   ;القاعة

 

 اقتصاديات وسائل االعالم
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 أ. بن سالمة

 G.11املدرج 

مدخل إلى علوم اإلعالم 
 واالتصال 
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف
 أ. زودة

 G.11املدرج 

 

   

   الخميس

 مدخل إلى علوم اإلعالم

 واالتصال

 قاسمي.أ
 G1.5القاعة: 

 

فنيات التحرير في 

 الصحافة املكتوبة

 عيسوقيأ.

G.1.2 

 

 علم النفس االجتماعي  
 محاضرة

 9+ف8+ف7ف+  6ف

 ولبازينأ.ب

 G.11املدرج  


