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 االتصال علوم سمق

 2021/2022سنة الجامعية ال

   الخامس/ السداس ي  ع مشتركذج /الثالثةالسنة 

 2021/2022/السداس ي  الخامس/املجموعة األولى /السنة الجامعية: اتصال املحاضرات للسنة الثالثة ليسانس/تخصص:برنامج 

 البناية الجديدة/االتصالمدرج: /األولىاملجموعة:

 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم

 الثالاثء
 نظرايت التنظيم

 -(01اجملموعة)-
 حورية شريط/د

 محالت االتصال العمومي
 -(01اجملموعة)-
 نسيمة مقبل/د

 عن بعد

دراسات مجهور 
 وسائل اإلعالم

 -(01اجملموعة)-
 مسهان بن لعالم/د

  

  

 األربعاء

   

 

 االتصال اسرتاتيجيات
 -(01اجملموعة)-

 فاطنة شرقي/د

احلكم الراشد 
 واخالقيات املهنية 

 -(01اجملموعة)-
 بوهاين ةمفاط/د

 عن بعد
 

 نظرايت اإلعالم 
 -(01اجملموعة)-

 مراد قاصد/د



 

 
2 

 

 

 

 

 

 2021/2022/السداس ي الخامس/املجموعة الثانية /السنة الجامعية: اتصال برنامج املحاضرات للسنة الثالثة  ليسانس/تخصص:

 البناية الجديدة/ل.م.داملجموعة: الثانية/ مدرج:

 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم

 الثالثاء

   

 

 استراتيجيات االتصال 

 -(02املجموعة)-

 صفوان حسينيد/

 نظريات التنظيم 

 -(02املجموعة)-

 ليلة فرشان د/ د

نظريات اإلعالم 

 واالتصال 

 -(02املجموعة)-

 نجية مزياند/

 

 األربعاء

الحكم الراشد 

 واخالقيات املهنية 

 -(02املجموعة)-

فاطمة الزهراء د/

 قرموش

 عن بعد

وسائل دراسات جمهور 

 اإلعالم

 -(02املجموعة)-

 حياة قزادري د/

حمالت االتصال 

 العمومي

 -(02املجموعة)-

 امينة بصافةد/

 عن بعد
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 2021/2022/السداس ي  الخامس/املجموعة الثالثة /السنة الجامعية: اتصال برنامج املحاضرات للسنة الثالثة  ليسانس/تخصص:

 البناية الجديدة/إبراهيم إبراهيمياملجموعة: الثالثة/ مدرج:

 15:00-14:00 14:00-13:00 13:00-12:00 12:00-11:00 11:00-10:00 10:00-09:00 09:00-08:00 اليوم

 الثالثاء

   

 

 إستراتيجيات االتصال

 -(03املجموعة)-

 نسيمة لونيس/د

دراسات جمهور 

 وسائل اإلعالم

 -(03املجموعة)-

 اسمهان مريبعي/د

 

حمالت االتصال 

 العمومي 

 -(03املجموعة)-

 بن مكي فطومة /د

 عن بعد

 األربعاء

الحكم الراشد 

 وأخالقيات املهنة

 -(03املجموعة)-

 وي طمليكة ع/د .أ

 عن بعد

نظريات اإلعالم 

 واالتصال

 -(03املجموعة)-

 سعيدة عزوز/د

 

 نظريات التنظيم 

 -(03املجموعة)-

  كريم بلقاس ي/د
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 2021/2022السنة الجامعية:/األولىاملجموعة /الخامسالسداس ي /تخصص:اتصال/الثالثة املوجهة للسنة  األعمالبرنامج 

 البناية الجديدة/الثالث/ الطابق:  األولىاملجموعة: 

 اليوم القاعة الفوج 13:00-12:00 األستاذ)ة( 14:00-13:00 األستاذ)ة( 15:00-14:00 األستاذ )ة(

 01 01 نظريات اإلعالم واالتصال مراد قاصد/د دراسات جمهور وسائل اإلعالم د/سمهان بن لعالم لغة فرنسية عمور بن حليمةد/ أ

الثاء
الث

 

 02 02 دراسات جمهور وسائل اإلعالم د/سمهان بن لعالم لغة فرنسية عمور بن حليمةد/.أ نظريات اإلعالم واالتصال نسيمة مقبل/د

 03 03 لغة فرنسية  عمور بن حليمةد/ أ نظريات اإلعالم واالتصال نسيمة مقبل/د وسائل اإلعالمدراسات جمهور  د/سمهان بن لعالم

عبد القادر د/ أ

 شعباني

 04 04 نظريات اإلعالم واالتصال نسيمة مقبل/د دراسات جمهور وسائل اإلعالم حفيظة بوزيدي/د لغة فرنسية

 05 05 دراسات جمهور وسائل اإلعالم حفيظة بوزيدي/د لغة فرنسية القادر شعبانيعبد د/ أ نظريات اإلعالم واالتصال مونى عون /د

 06 06 لغة فرنسية عبد القادر شعبانيد/ أ نظريات اإلعالم واالتصال مونى عون /د دراسات جمهور وسائل اإلعالم حفيظة بوزيدي/د

 07 07 نظريات اإلعالم واالتصال مونى عون /د اإلعالمدراسات جمهور وسائل  امينة بصافة/د لغة فرنسية جمال تزكريت/د

 08 08 دراسات جمهور وسائل اإلعالم امينة بصافة/د لغة فرنسية جمال تزكريت/د نظريات اإلعالم واالتصال هشام شيتور أ/

 09 09 لغة فرنسية جمال تزكريت/د نظريات اإلعالم واالتصال نجية مزيان/د دراسات جمهور وسائل اإلعالم .......................

 10 10 نظريات اإلعالم واالتصال نجية مزيان/د دراسات جمهور وسائل اإلعالم أحمد غربي/د لغة فرنسية إسماعيل معراف/د أ.

 11 11 دراسات جمهور وسائل اإلعالم أحمد غربي/د لغة فرنسية إسماعيل معراف نظريات اإلعالم واالتصال مراد قاصد/د

 12 12 لغة فرنسية إسماعيل معراف/د أ. نظريات اإلعالم واالتصال مراد قاصد/د دراسات جمهور وسائل اإلعالم أحمد غربي/د
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 2021/2022املوجهة للسنة الثالثة /تخصص:اتصال /السداس ي الخامس/املجموعة األولى/السنة الجامعية: األعمالبرنامج 

 الثاني/البناية الجديدة/ الطابق:  األولىاملجموعة: 

 اليوم القاعة الفوج 09:00-08:00 األستاذ)ة( 10:00-09:00 األستاذ)ة( 11:00-10:00 األستاذ )ة(

 01 01 حمالت االتصال العمومي فايزة عبدون/د ملتقى املنهجية أمال خالي/د إنجاز مذكرة تخرج فاطنة شرقي/د

ربعاء األ
 

 02 02 ملتقى املنهجية أمال خالي/د حمالت االتصال العمومي جازية بن رابح/د إنجاز مذكرة تخرج امال قرساس/د

 03 03 حمالت االتصال العمومي جازية بن رابح/د ملتقى املنهجية مونية حواس/د إنجاز مذكرة تخرج أمال خالي/د

 04 04 ملتقى املنهجية مونية حواس/د العموميحمالت االتصال  فايزة عبدون/د إنجاز مذكرة تخرج قويزي  ميادة/د

 05 05 حمالت االتصال العمومي امال قرساس/د ملتقى املنهجية س ي يوسفباية /د إنجاز مذكرة تخرج مونية حواس/د

 06 06 ملتقى املنهجية س ي يوسفباية /د حمالت االتصال العمومي امال قرساس/د إنجاز مذكرة تخرج سعيدة عزوز/د

 07 07 حمالت االتصال العمومي رياح قاسيمي ملتقى املنهجية زينب ياقوت /د إنجاز مذكرة تخرج زينب ياقوت /د

 08 08 ملتقى املنهجية زينب ياقوت /د حمالت االتصال العمومي رياح قاسيمي إنجاز مذكرة تخرج س ي يوسفباية /د

 09 09 حمالت االتصال العمومي أمقران نصر الديند/ ملتقى املنهجية سمهان بلعالم/د إنجاز مذكرة تخرج ليلى الوناس/د

 10 10 ملتقى املنهجية سمهان بلعالم/د حمالت االتصال العمومي أمقران نصر الديند/ إنجاز مذكرة تخرج أمقران نصر الديند/

 11 11 حمالت االتصال العمومي أحمد غربي/د ملتقى املنهجية ايمان بن نعجة/د إنجاز مذكرة تخرج مصفى كشايري/د

 12 12 ملتقى املنهجية ايمان بن نعجة/د حمالت االتصال العمومي أحمد غربي/د إنجاز مذكرة تخرج رياح قاسيمي
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 2021/2022املوجهة للسنة الثالثة /تخصص:اتصال /السداس ي الخامس/املجموعة الثانية/السنة الجامعية: األعمالبرنامج 

 الثاني/البناية الجديدة/ الطابق:  الثانيةاملجموعة:

 اليوم القاعة الفوج 09:00-08:00 األستاذ)ة( 10:00-09:00 األستاذ)ة( 11:00-10:00 األستاذ)ة(

 01 13 حمالت االتصال العمومي حورية معالوي /د ملتقى املنهجية مصفى كشايري  لغة انجليزية أمال خالي

الثاء
الث

 

 02 14 ملتقى املنهجية ......... لغة انجليزية أمال خالي حمالت االتصال العمومي حورية معالوي 

 03 15 لغة انجليزية أمال خالي/د حمالت االتصال العمومي حورية معالوي  ملتقى املنهجية مصفى كشايري 

 04 16 العموميحمالت االتصال  رباح قاسيمي/د ملتقى املنهجية حسيبة قيدوم لغة انجليزية صادق مصايبي

 05 17 ملتقى املنهجية اسمهان مريبعي/د لغة انجليزية صادق مصايبي حمالت االتصال العمومي رباح قاسيمي

 06 18 لغة انجليزية صادق مصايبيأ/ حمالت االتصال العمومي رباح قاسيمي ملتقى املنهجية حسيبة قيدوم

 وردية بوطالبي
 لغة انجليزية

 اسمهان مريبعي

 
 ملتقى املنهجية

 حفيظة بوهالي/د
 حمالت االتصال العمومي

19 07 

 08 20 ملتقى املنهجية نوال رزقي  /د لغة انجليزية وردية بوطالبي  حمالت االتصال العمومي حفيظة بوهالي

 09 21 لغة انجليزية وردية بوطالبي /د حمالت االتصال العمومي حفيظة بوهالي ملتقى املنهجية اسمهان مريبعي

 10 22 حمالت االتصال العمومي حسيني دولي/د ملتقى املنهجية نوال رزقي   لغة انجليزية ايحيطأ/حورية 

 11 23 ملتقى املنهجية .......... لغة انجليزية ايحيطأ/حورية  حمالت االتصال العمومي حسيني دولي

 12 24 لغة انجليزية ايحيطأ/حورية  العمومي حمالت االتصال حسيني دولي ملتقى املنهجية نوال رزقي  
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 2021/2022املوجهة للسنة الثالثة /تخصص:اتصال /السداس ي الخامس/املجموعة الثانية/السنة الجامعية: األعمالبرنامج 

 الثاني/البناية الجديدة/ الطابق:  الثانيةاملجموعة:

 اليوم القاعة الفوج 12:00-11:00 األستاذ)ة( 13:00-12:00 األستاذ)ة( 14:00-13:00 األستاذ)ة(

 01 13 إنجاز مذكرة تخرج فاطنة شرقي نظريات اإلعالم واالتصال مراد قاصد دراسات جمهور وسائل اإلعالم امال قرساس

ربعاء األ
 

 02 14 إنجاز مذكرة تخرج أمال خالي دراسات جمهور وسائل اإلعالم امال قرساس نظريات اإلعالم واالتصال أمينة بومالي

 03 15 إنجاز مذكرة تخرج امال قرساس نظريات اإلعالم واالتصال أمينة بومالي دراسات جمهور وسائل اإلعالم عبد املومن بشبيش

 04 16 إنجاز مذكرة تخرج قويزي  ميادة دراسات جمهور وسائل اإلعالم مصفى كشايري  نظريات اإلعالم واالتصال زينب ياقوت 

 05 17 إنجاز مذكرة تخرج مونية حواس نظريات اإلعالم واالتصال زينب ياقوت  دراسات جمهور وسائل اإلعالم مصفى كشايري 

 06 18 إنجاز مذكرة تخرج س ي يوسفباية  دراسات جمهور وسائل اإلعالم عبد املومن بشبيش نظريات اإلعالم واالتصال سعيدة عزوز

 07 19 إنجاز مذكرة تخرج زينب ياقوت  نظريات اإلعالم واالتصال سعيدة عزوز وسائل اإلعالمدراسات جمهور  حياة قزادري 

 08 20 إنجاز مذكرة تخرج سعيدة عزوز دراسات جمهور وسائل اإلعالم حياة قزادري  نظريات اإلعالم واالتصال ليلى الوناس

 09 21 إنجاز مذكرة تخرج ليلى الوناس اإلعالم واالتصال نظريات ليلى الوناس دراسات جمهور وسائل اإلعالم ملياء طالة

 10 22 إنجاز مذكرة تخرج أمقران نصر الديند/ دراسات جمهور وسائل اإلعالم أحمد غربي نظريات اإلعالم واالتصال مراد قاصد

 11 23 إنجاز مذكرة تخرج كشايري مصفى  نظريات اإلعالم واالتصال ورذية شعباني دراسات جمهور وسائل اإلعالم أحمد غربي

 12 24 إنجاز مذكرة تخرج رياح قاسيمي دراسات جمهور وسائل اإلعالم ملياء طالة نظريات اإلعالم واالتصال ورذية شعباني
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 2021/2022الجامعية:املوجهة للسنة الثالثة/تخصص:اتصال /السداس ي الخامس/املجموعة الثالثة/السنة  األعمالبرنامج 

 الثالث/البناية الجديدةالطابق:  /الثالثةاملجموعة:

 اليوم القاعة الفوج 09:00-08:00 األستاذ)ة( 10:00-09:00 األستاذ)ة( 11:00-10:00 األستاذ)ة(

 01 25 واالتصال نظريات اإلعالم مثيلة كساي دراسات جمهور وسائل اإلعالم ايمان عبادي حمالت االتصال العمومي ذليلة فرشان

الثا
الث

 ء

 02 26 دراسات جمهور وسائل اإلعالم ايمان عبادي  حمالت االتصال العمومي ذليلة فرشان نظريات اإلعالم واالتصال مثيلة كساي

 03 27 حمالت االتصال العمومي ذليلة فرشان نظريات اإلعالم واالتصال مثيلة كساي دراسات جمهور وسائل اإلعالم ريم بوش

 04 28 نظريات اإلعالم واالتصال نسيمة مقبل دراسات جمهور وسائل اإلعالم ريم بوش حمالت االتصال العمومي فاطنة شرقي

 05 29 دراسات جمهور وسائل اإلعالم ريم بوش حمالت االتصال العمومي فاطنة شرقي نظريات اإلعالم واالتصال الزهراء ينون  فاطمةد/

 06 30 حمالت االتصال العمومي فاطنة شرقي نظريات اإلعالم واالتصال مروى معمري  جمهور وسائل اإلعالمدراسات  ايمان عبادي

 07 31 نظريات اإلعالم واالتصال الزهراء ينون  فاطمةد/ دراسات جمهور وسائل اإلعالم حنوشحفيظة  حمالت االتصال العمومي عبدون فايزة 

 08 32 دراسات جمهور وسائل اإلعالم حنوشحفيظة  حمالت االتصال العمومي عبدون فايرة  واالتصالنظريات اإلعالم  نسيمة مقبل

 09 33 حمالت االتصال العمومي عبدون فايزة  نظريات اإلعالم واالتصال ميلود صاولي دراسات جمهور وسائل اإلعالم حنوشحفيظة 

 10 34 نظريات اإلعالم واالتصال ميلود صاولي دراسات جمهور وسائل اإلعالم حسينة  دا حوماند/ حمالت االتصال العمومي حورية شريط

 11 35 دراسات جمهور وسائل اإلعالم ا حوماندحسينة  د/ حمالت االتصال العمومي حورية شريط نظريات اإلعالم واالتصال ميلود صاولي

 12 36 حمالت االتصال العمومي مروى معمري  نظريات اإلعالم واالتصال ينون الزهراء  فاطمةد/ دراسات جمهور وسائل اإلعالم حسينة  دا حوماند/
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 2021/2022الثالثة/السنة الجامعية: السداس ي الخامس/املجموعة/تخصص:اتصال /املوجهة للسنة الثالثة  األعمالبرنامج 

 البناية الجديدة/الثالثالطابق:  /الثالثةاملجموعة:

 اليوم القاعة الفوج 13:00-12:00 األستاذ)ة( 14:00-13:00 األستاذ)ة( 15:00-14:00 األستاذ)ة(

 01 25 إنجاز مذكرة تخرج يندأمقران نصر الد/ ملتقى املنهجية قويزي  ميادة فرنسيةلغة  يفة نايليطل

ربعاء األ
 

  

 02 26 ملتقى املنهجية قويزي  ميادة فرنسيةلغة  لطيفة نايلي إنجاز مذكرة تخرج امينة بصافة

 03 27 فرنسيةلغة  لطيفة نايلي إنجاز مذكرة تخرج أمقران نصر الديند/ ملتقى املنهجية بلعاليايمينة 

 04 28 إنجاز مذكرة تخرج حياة حميدي ملتقى املنهجية امينة بصافة فرنسيةلغة  نوارة حسيند/

 05 29 ملتقى املنهجية امينة بصافة فرنسيةلغة  نوارة حسيند/ إنجاز مذكرة تخرج أمقران نصر الديند/

 06 30 فرنسيةلغة  نوارة حسيند/ إنجاز مذكرة تخرج حياة حميدي ملتقى املنهجية ظريفة بورواين

 07 31 إنجاز مذكرة تخرج لزهر بوراض ي ملتقى املنهجية سفيان  ريميليني لغة انجليزية جازية بن رابح

 08 32 ملتقى املنهجية سفيان ريميليني لغة انجليزية جازية بن رابح إنجاز مذكرة تخرج حياة حميدي

 09 33 لغة انجليزية جازية بن رابح إنجاز مذكرة تخرج لزهر بوراض ي ملتقى املنهجية ورذية شعباني

 10 34 إنجاز مذكرة تخرج ظريفة بورواين ملتقى املنهجية بلعاليايمينة  لغة انجليزية ةطذهبية بوعلو 

 11 35 ملتقى املنهجية بلعاليايمينة  لغة انجليزية ةطذهبية بوعلو  إنجاز مذكرة تخرج لزهر بوراض ي

 12 36 لغة انجليزية ةطذهبية بوعلو  إنجاز مذكرة تخرج ظريفة بورواين املنهجيةملتقى  ميادة قويزي 
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 االتصال علوم سمق

 2021/2022سنة الجامعية ال

   / السداس ي االول  ع مشتركذجالسنة االولى/ 

 

 

 التطبيقية ألعمالا

  التفويج نظام على االعتماد تم

 "أ "و "ب " مجموعتين الى فوج كل يقسم

 املوجهة االعمال لحصص بالتناوب الطلبة يحضر 

 املجموعة "أ " من كل فوج األول  األسبوع

 املجموعة "ب " من كل فوج الثاني األسبوع
 


