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قسم علوم اإلعالم
السنة األولى ماستر تخصص:السمعي البصري/ السداسي األول/مدرج الوطن العربي:2020/2021برنامج المحاضرات للسنة الجامعیة

16:00-
17:00

15:00-16:00 14:00-15:00 13:00-14:00 10:00-11:00 09:00-10:00 08:00-09:00 الیوم

تاریخ السمعي 
البصري في الجزائر
أ.د.تواتي نور الدین

(حضوریا)

التحریر لإلذاعة و 
التلفزیون

د.لمطاعي فیروز
(حضوریا)

تشریعات و أخالقیات 
السمعي البصري
د.مداسي بشرى

(حضوریا)

األحد

الخدمة العمومیة 
في اإلذاعة و 

التلفزیون
د.تامي نصیرة
(حضوریا)

سمیولوجیا عامة
د.شعبان شاوش 

جمال
(حضوریا)

البحث الوثائقي
د.سي یوسف بایة

(حضوریا)

المداخل األساسیة في بحوث 
اإلعالم

أ.د.تمار یوسف
(حضوریا)

اإلثنین

قسم علوم اإلعالم
السنة األولى ماستر تخصص:السمعي البصري/ السداسي األول/مدرج المغرب العربي:2020/2021للسنة الجامعیة برنامج المحاضرات



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université d’Alger3                                                                                                             3جامعة الجزائر
Faculté des sciences de l’information                                                                                      كلیة علوم اإلعالم و االتصال
et de la communication            

09:30-11:00 08:00-09:30 الیوم
تاریخ الجزائر الثقافي
د.ساحل عبد الحمید

(عن بعد)

لغة إنجلیزیة
أ.روبحیة سناء

(عن بعد)

األربعاء

قسم علوم اإلعالم
 السنة األولى ماستر تخصص:السمعي البصري/ السداسي األول/المجموعة(أ)/ البنایة القدیمة/قاعات المطالعة:2020/2021األعمــــال الموجھة للسنة الجامعیة برنامج

األستاذ 14:30-16:00 األستاذ 13:00-14:30 األستاذ 11:30-13:00 الفوج القاعة الیوم

طالة المیة تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

بوطبة كریمة سیمیولوجیا عامة(حضوریا) برغل محمد 
أمزیان

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) 04 أ01 األحد

برغل محمد 
أمزیان

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) لمطاعي 
فیروز

تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

بوطبة كریمة سیمیولوجیا عامة(حضوریا) 05 أ02

بوطبة كریمة سیمیولوجیا عامة(حضوریا) برغل محمد 
أمزیان

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) لمطاعي فیروز تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

06 أ03

راشدي كمال تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

بداوي عمر سیمیولوجیا عامة(حضوریا) دواجي كریم التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) 07 أ04
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مرازقة 
اسماعیل

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) راشدي كمال تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

بداوي عمر سیمیولوجیا عامة(حضوریا) 08 أ05

بداوي عمر سیمیولوجیا عامة(حضوریا) دواجي كریم التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) معیزي  أمال تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

09 أ06 

معیزي  أمال تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

مرازقة 
اسماعیل

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) زراري 
عواطف

سیمیولوجیا عامة(حضوریا) التحریر أ07 
س.ب

زراري 
عواطف

سیمیولوجیا عامة(حضوریا) معیزي  أمال تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

مرازقة 
اسماعیل

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) التحریر أ08 
ص.م

قسم علوم اإلعالم
 السنة األولى ماستر تخصص:السمعي البصري/ السداسي األول/المجموعة(ب)/ البنایة القدیمة/قاعات المطالعة:2020/2021األعمــــال الموجھة للسنة الجامعیة برنامج

األستاذ 14:30-16:00 األستاذ 13:00-14:30 األستاذ 11:30-13:00 الفوج القاعة الیوم

طالة المیة تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

بوطبة كریمة سیمیولوجیا عامة(حضوریا) برغل محمد 
أمزیان

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) 04 ب01 األحد

برغل محمد 
أمزیان

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) لمطاعي 
فیروز

تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

بوطبة كریمة سیمیولوجیا عامة(حضوریا) 05 ب02

بوطبة كریمة سیمیولوجیا عامة(حضوریا) برغل محمد 
أمزیان

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) لمطاعي فیروز تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

06 ب03

راشدي كمال تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

بداوي عمر سیمیولوجیا عامة(حضوریا) دواجي كریم التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) 07 ب04

مرازقة  التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) راشدي كمال تشریعات و أخالقیات السمعي  بداوي عمر سیمیولوجیا عامة(حضوریا) 08 ب05
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اسماعیل البصري(حضوریا)
بداوي عمر سیمیولوجیا عامة(حضوریا) دواجي كریم التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) معیزي  أمال تشریعات و أخالقیات السمعي 

البصري(حضوریا)
09 ب06 

معیزي  أمال تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

مرازقة 
اسماعیل

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) زراري 
عواطف

سیمیولوجیا عامة(حضوریا) ب07  التحریر
س.ب

زراري 
عواطف

سیمیولوجیا عامة(حضوریا) معیزي  أمال تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

مرازقة 
اسماعیل

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) ب08  التحریر
ص.م

قسم علوم اإلعالم
 السنة األولى ماستر تخصص:السمعي البصري/ السداسي األول/ المجموعة(أ)/  البنایة القدیمة/قاعات المطالعة:2020/2021األعمــــال الموجھة للسنة الجامعیة برنامج

األستاذ 11:00-12:30 ألستاذ 09:30-11:00 األستاذ 08:00-09:30 الفوج القاعة الیوم

علواش كھینة تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

قاسیمي أمال سیمیولوجیا عامة(حضوریا) بن زعرور 
خیر الدین

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) 06 أ09  اإلثنین

بن زعرور خیر 
الدین

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) قادم جمیلة تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

قاسیمي أمال سیمیولوجیا عامة(حضوریا) 07 أ10

زراري عواطف سیمیولوجیا عامة(حضوریا) بن زعرور خیر 
الدین

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) قادم جمیلة تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

08 أ11

بھناس عادل تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

سالم كھینة سیمیولوجیا عامة(حضوریا) بوجالل عمر التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) 09 أ12
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بوجالل عمر التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) بھناس عادل تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

سالم كھینة سیمیولوجیا عامة(حضوریا) التحري أ13
ر

س.ب
سالم كھینة سیمیولوجیا عامة(حضوریا) بوجالل عمر التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) بھناس عادل تشریعات و أخالقیات السمعي 

البصري(حضوریا)
التحري أ14

ر
ص.م

قسم علوم اإلعالم
 السنة األولى ماستر تخصص:السمعي البصري/ السداسي األول/ المجموعة(ب)/  البنایة القدیمة/قاعات المطالعة:2020/2021األعمــــال الموجھة للسنة الجامعیة برنامج

األستاذ 11:00-12:30 ألستاذ 09:30-11:00 األستاذ 08:00-09:30 الفوج القاعة الیوم

علواش كھینة تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

قاسیمي أمال سیمیولوجیا عامة(حضوریا) بن زعرور 
خیر الدین

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) 06 ب09  اإلثنین

بن زعرور 
خیر الدین

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) قادم جمیلة تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

قاسیمي أمال سیمیولوجیا عامة(حضوریا) 07 ب10

زراري 
عواطف

سیمیولوجیا عامة(حضوریا) بن زعرور خیر 
الدین

التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) قادم جمیلة تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

ب11 08
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بھناس عادل تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

سالم كھینة سیمیولوجیا عامة(حضوریا) بوجالل عمر التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) 09 ب12

بوجالل عمر التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) بھناس عادل تشریعات و أخالقیات السمعي 
البصري(حضوریا)

سالم كھینة سیمیولوجیا عامة(حضوریا) ب13 التحري
ر

س.ب
سالم كھینة سیمیولوجیا عامة(حضوریا) بوجالل عمر التحریر لإلذاعة و التلفزیون(حضوریا) بھناس عادل تشریعات و أخالقیات السمعي 

البصري(حضوریا)
التحري ب14

ر
ص.م

مالحظات

األعمال التطبیقیة* 
یقسم كل فوج إلى مجموعتین "أ"و "ب "

یحضر الطلبة بالتناوب لحصص األعمال الموجھة
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المجموعة "أ " من كل فوجاألسبوع األول 
المجموعة "ب " من كل فوجاألسبوع الثاني 


