السنة الثالثة :اتصال

األحـ ـد

 -المحاضرات-

السـداسـي السادس

االثنيــن

الثالثـاء

السنة الجامعية 6102/6102

األربع ـاء

الخمي ـس

13:91- 10:11

نظريات اإلعالم واالتصال
00:11-13:3:

د .خشة

G11

العالقات العامة
أ زبيلة

المدرج G.11

06:91-00:11

تقنيات االتصال
00:11-06:91

03:91-00:11
02:11-03:91

أ بن زرارة

G11

مشكالت اجتماعية
أ .لعيادة
المدرج G.11

التسويق واالشهار
أ بن سالمة
G11

االتصال التنظيمي
أ زيايتة

G11

السنة الجامعية 6102/6102

السنة الثالثة :اتصال

الفوج10 :

األحـ ـد

السـداسـي السادس

االثنيــن

الثالثـاء

األربع ـاء

نظريات اإلعالم

13:91- 10:11

أ

التسويق واالشهار

واالتصال

أ .بن سالمة

خيروني

G2.4

القاعةG1.1 :
نظريات اإلعالم واالتصال
00:11-13:91

د .خشة

G11

00:11-06:91

التسويق واالشهار

العالقات العامة

ب .بن سالمة

أ زبيلة

G11

المدرج G.11
العالقات العامة

تقنيات االتصال

القاعةG2.1 :

القاعةG1.1 :

أ زبيلة

06:91-00:11

تقنيات االتصال

مشكالت اجتماعية

أ بن زرارة

أ .لعيادة

G11

المدرج G.11

أ بن زرارة

لغة أجنبية

أ.

رحماني

القاعةG1.1 :
ملتقى المنهجية

03:91-00:11
02:11-03:91

الخمي ـس

أ بوزيدة

القاعةG1.2 :

االتصال التنظيمي
أ زيايتة
G11

االتصال التنظيمي
أ قريني

القاعةG1.1 :

السنة الجامعية السنة الجامعية 6102/6102

السنة الثالثة :اتصال
الفوج16 :

األحـ ـد

السـداسـي السادس

االثنيــن

نظريات اإلعالم
واالتصال

13:91- 10:11

أ .لعيادة

الثالثـاء

األربع ـاء

الخمي ـس

العالقات العامة
أ زبيلة
القاعةG1.2:

القاعةG1.2:
نظريات اإلعالم واالتصال
00:11-13:91

06:91-00:11

00:11-06:91

03:91-00:11
02:11-03:91

العالقات العامة

د .خشة

أ زبيلة

G11

المدرج G.11

تقنيات االتصال
أ بن زرارة

التسويق واالشهار
أ بن سالمة

القاعةG1.2:

G11

لغة أجنبية

ملتقى المنهجية

التسويق واالشهار

(أ .عيادي

أ.نايلي

أ بن سالمة

القاعةG2.5 :

القاعةG1.2:

القاعةG1.5:

االتصال التنظيمي
أ زيايتة
G11

االتصال التنظيمي

تقنيات االتصال

مشكالت اجتماعية

أ بن زرارة

أ .لعيادة

أ قريني

G11

المدرج G.11

القاعةG1.2:

السنة الجامعية السنة الجامعية 6102/6102
السـداسـي السادس

السنة الثالثة :اتصال
الفوج19 :
األحـ ـد

االثنيــن

الثالثـاء

األربع ـاء

الخمي ـس

ملتقى المنهجية
أ بوزيدة

13:91- 10:11

القاعةG1.1 :
نظريات اإلعالم واالتصال
00:11-13:91

العالقات العامة

العالقات العامة

التسويق واالشهار

د .خشة

أ زبيلة

أ.بن سالمة

أ أ بن سالمة

G11

المدرج G.11

06:91-00:11

القاعةG1.5 :

00:11-06:91

تقنيات االتصال
أ بن زرارة

أ .لعيادة

G11

المدرج G.11

نظريات اإلعالم واالتصال
03:91-00:11

02:11-03:91

أ .خيروني

القاعةG1.2 :

لغة أجنبية
(أ .عيادي
القاعةG1.5 :

أ زيايتة

G11

G11

تقنيات االتصال

االتصال التنظيمي

أ.بركان

أ قريني

التسويق واالشهار

القاعةG1.5 :
مشكالت اجتماعية

االتصال التنظيمي

القاعةG1.2 :

أ.روابحي
G1.8

السنة الجامعية السنة الجامعية 6102/6102
السـداسـي السادس

السنة الثالثة :اتصال
الفوج10 :
األحـ ـد

االثنيــن

الثالثـاء

التسويق واالشهار
13:91- 10:11

األربع ـاء

االتصال التنظيمي

أ .روابحي

ملتقى المنهجية

القاعة G1.1

أ .زودة

أ بركان
القاعة G1.1

القاعةG1.5 :
نظريات اإلعالم واالتصال
00:11-13:91

العالقات العامة

د .خشة

أ زبيلة

G11

المدرج G.11

تقنيات االتصال
أ.بركان
القاعة G1.6
العالقات العامة
أ.حمدي

06:91-00:11

00:11-06:91

03:91-00:11
02:11-03:91

القاعةG2.7:
تقنيات االتصال

مشكالت اجتماعية

أ بن زرارة

أ .لعيادة

G11

المدرج G.11

التسويق واالشهار
أ أ بن سالمة
G11

الخمي ـس

نظريات اإلعالم واالتصال
أ .بن رجم
القاعة G2.3
االتصال التنظيمي
أ زيايتة
G11
لغة أجنبية
أ .مسيخ
القاعة G1.2

السنة اجلامعية السنة اجلامعية 6102/6102

السنة الثالثة :اتصال
الفوج13 :
األحـ ـد

السـداسـي السادس
االثنيــن

الثالثـاء

األربع ـاء

الخمي ـس

13:91- 10:11

نظريات اإلعالم واالتصال
00:11-13:91

العالقات العامة

نظريات اإلعالم

التسويق واالشهار

د .خشة

أ زبيلة

واالتصال

أ بن سالمة

G11

المدرج G.11

أ .لعيادة

G11

القاعةG1.7 :
06:91-00:11

تقنيات االتصال

ملتقى المنهجية

أ.بن سالمة

أ بوزيدة

القاعةG1.7 :
00:11-06:91

03:91-00:11

تقنيات االتصال

مشكالت اجتماعية

أ بن زرارة

أ .لعيادة

G11

المدرج G.11

لغة أجنبية

االتصال التنظيمي

أ.عيادي

أ  .قريني

القاعةG1.1 :

القاعةG1.1 :

القاعةG1.8 :
التسويق واالشهار
أ .زيايتة
القاعةG1.2 :

02:11-03:91

السنة الثالثة :اتصال
الفوج12 :

السنة الجامعية السنة الجامعية 6102/6102
السـداسـي السادس

االتصال التنظيمي
زيايتة
G11
العالقات العامة
أ .بركان
القاعةG1.6 :

السنة الجامعية السنة الجامعية 6102/6102
السـداسـي السادس

السنة الثالثة :اتصال
الفوج12 :

األحـ ـد

االثنيــن

نظريات اإلعالم واالتصال

06:91-00:11

العالقات العامة

د .خشة

أ زبيلة

G11

المدرج G.11

03:91-00:11
02:11-03:91

أ .قرزيز

لغة أجنبية
أ.عيادي

القاعةG1.8 :

القاعةG1.2 :

القاعةG1.5 :

االتصال التنظيمي

التسويق واالشهار

االتصال التنظيمي

أ .قريني
القاعةG2.2 :

أ أ بن سالمة
G11

أ زيايتة
G11

العالقات العامة

تقنيات االتصال

أ.قرزيز

أ.بن زرارة

القاعةG1.8 :
00:11-06:91

نظريات اإلعالم واالتصال

ملتقى المنهجية

أ .خيروني

13:91- 10:11

00:11-13:91

الثالثـاء

األربع ـاء

الخمي ـس

القاعة G2.1

تقنيات االتصال

مشكالت اجتماعية

التسويق واالشهار

أ بن زرارة

أ.لعيادة

أ.بن سالمة

G11

المدرج G.11

القاعةG1.5 :

